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Samenvatting
Deze bijdrage gaat over de relatie tussen universiteitsarchieven en wetenschappelijke
onderzoeksdata. Geschetst wordt dat de laatste jaren de roep om het behoud van de data
met het oog op hergebruik luider is geworden. Daarbij gaat het niet zozeer om hun functie
als archivalia als wel om hun actuele waarde als wetenschappelijke informatie. 

De vraag wordt aan de orde gesteld of de neerslag van wetenschappelijk onderzoek van
universitaire onderzoekers als universitair archief, en daarmee als overheidsarchief, moet
worden beschouwd. Wat daarover de laatste jaren is gezegd en geschreven, maakt duide-
lijk dat er geen ondubbelzinnig antwoord op deze vraag is. Dat komt mede door de vrij
vergaande consequenties die een positief of negatief antwoord op de vraag zou kunnen
hebben voor het archiefwezen en voor het behoud van de onderzoeksdata. 

Om het terrein nader te preciseren wordt nagegaan welke typen onderzoeksarchieven
uit het verleden zijn overgeleverd. Uit de ervaringen opgedaan bij het Archiefproject van
de Universiteit van Amsterdam blijkt dat de onderzoeksgegevens uit het verleden in de
universitaire archieven vrijwel niet worden aangetroffen.

Ook in de toekomst zullen de empirische onderzoeksgegevens, die tegenwoordig digitaal
zijn, het meest risico lopen verloren te gaan, terwijl de administratieve stukken die ontstaan
in de marge van het universitair wetenschappelijk onderzoek, wel via de universitaire archie-
ven bewaard zullen blijven. 

De oplossing voor de toekomst wordt hier gezocht in opslag van deze digitale onderzoeks-
data in institutional of subject repositories, zoals van DARE en DANS. De data worden opge-
vat als wetenschappelijke informatie veeleer dan als universitair archief. Daarmee wordt aan
de noodzaak van het behoud van deze data – uit wetenschappelijk oogpunt, en wellicht ook
als archief – niet getornd. 

De neerslag van wetenschappelijk onderzoek
Universitaire wetenschappers doen wetenschappelijk onderzoek. De neerslag daarvan, op
papier en digitaal, bestaat niet alleen uit de uiteindelijke publicatie maar ook uit onder-
zoeksplannen, begrotingen, correspondentie, vergaderstukken van onderzoeksoverleg,
gegevensverzamelingen, etc. Waar blijft dat materiaal en waar is het in het verleden geble-
ven? Moet het bewaard worden en door wie? 

De archieven van Amsterdamse wetenschappers zijn zeer verspreid geraakt: zo bevin-
den de ‘geleerdenarchieven’ van onder anderen de natuurkundige P. Zeeman, de logicus
J.W. Beth en de biochemicus E.C. Slater zich in het Noord-Hollands Archief, dat van de
historicus J.M. Romein, van de astronoom A. Pannekoek en van de criminoloog W.A.
Bonger in het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, dat van de historicus J.
Presser in de Universiteitsbibliotheek in Amsterdam, dat van de kunsthistorici J. Bruyn en
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H.L.C. Jaffé in het Rijksinstituut voor Kunsthistorische Documentatie, dat van de
geoloog H.J. Mac Gillavry in het Stadsarchief Amsterdam en dat van de psycholoog A.D.
de Groot in het Archief en Documentatiecentrum van de Nederlandse Psychologie in
Groningen. En de lijst kan nog verder aangevuld worden. Op zichzelf is het geen pro-
bleem dat deze archieven zo verspreid geraakt zijn. Het gaat er niet in de eerste plaats om
wáár bewaard wordt, maar wát bewaard blijft. Tot nu toe lijkt dat overgelaten te zijn aan
het privé-initiatief van de betrokkenen zelf.

Archieven zijn de neerslag van werkprocessen. Zij worden niet gevormd om later cultu-
reel of intellectueel erfgoed te worden, maar ten behoeve van het werkproces zelf. De
archieven van overheidsinstanties moeten bewaard blijven omdat ze in tweede instantie
gebruikt kunnen worden om de overheid te controleren. Pas in derde instantie gaat een
deel ervan behoren tot het cultureel erfgoed; zij kunnen dan hergebruikt worden als bron
voor de geschiedschrijving. 

Bij de papieren of digitale neerslag van wetenschappelijk onderzoek geldt dezelfde drie-
deling. Het materiaal is in de eerste plaats van belang voor het onderzoeksproces zelf. Na
de afsluiting van het onderzoek zijn de stukken nodig om de resultaten ervan te kunnen
controleren en soms kunnen ze hergebruikt worden als bron voor een nader of ander
onderzoek. Uiteindelijk kan een deel van de neerslag van wetenschappelijk onderzoek
gaan behoren tot het intellectuele en culturele erfgoed. Het behoud ervan is dan uit
wetenschaps- en cultuurhistorisch oogpunt van belang. 

Het gaat er in deze bijdrage allereerst om na te gaan of universitair wetenschappelijk
onderzoek een werkproces is waarvan de neerslag als universitair archief beschouwd
moet worden. Uitgangspunt is dat het van groot belang kan zijn stukken die in de loop
van een onderzoek zijn ontvangen of opgemaakt, te bewaren; in het bijzonder geldt dat
voor die documenten en bestanden die de empirische gegevens bevatten die in het kader
van een onderzoek zijn verzameld. Nog afgezien van het belang voor controle, voor her-
gebruik en als cultureel erfgoed, zijn dergelijke onderzoeksgegevens vaak ten koste van
grote inspanningen en kosten verzameld. Alleen al daarom zouden ze niet louter door
gebrek aan aandacht of door verwaarlozing verloren moeten gaan. 

Dat het behoud van wetenschappelijk-onderzoeksarchief leeft, blijkt niet alleen uit de
discussie die hierna zal worden behandeld, maar ook uit de volgende voorbeelden. Ook
in die voorbeelden gaat het om het belang van onderzoeksmateriaal na de afsluiting van
het onderzoek zelf: (1) controle, (2) hergebruik en (3) cultureel erfgoed.

1. Controle
Sinds 1 januari 2005 is de Nederlandse Gedragscode Wetenschapsbeoefening van kracht,
vast gesteld door het Algemeen Bestuur van de Vereniging van Universiteiten.1 Contro -
leer baarheid wordt daarin als een van de principes van goed wetenschappelijk onderwijs
en onderzoek aangemerkt:

‘Gepresenteerde informatie is controleerbaar. Als onderzoeksresultaten openbaar worden
gemaakt, blijkt duidelijk waar de gegevens en de conclusies op zijn gebaseerd, waaraan ze
zijn ontleend en waar ze te controleren zijn (cursivering van mij).
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Dat betekent volgens de Gedragscode onder meer:

De bewaartermijn van ruwe onderzoeksgegevens is minimaal 5 jaar. Deze gegevens worden op aan-

vraag ter beschikking gesteld aan andere wetenschapsbeoefenaren.

Ruwe onderzoeksgegevens worden zodanig gearchiveerd dat deze te allen tijde met een
minimum aan tijd en handelen kunnen worden geraadpleegd. 

2. Hergebruik
Met het oog op hergebruik van wetenschappelijke gegevens hebben de verantwoordelijke
ministers, verenigd in het Committee for Scientific and Technological Policy van de OECD
in januari 2004 een verklaring onderschreven, getiteld Declaration on access to research
data from public funding.2 De verklaring was gebaseerd op het werk van een internationale
onderzoeksgroep. De kernwoorden zijn open access en data sharing. Het beginsel, waaraan
de ministers van de OECD-landen zich gecommitteerd hebben, wordt omschreven als
‘the principle that research data from public funding should be openly available’. Het ont-
staan van ‘a complex cyberinfrastructure’ heeft het vermogen om data te produceren, te
beheren en te gebruiken enorm en in hoog tempo vergroot. Ook al vragen veel proble-
men nog om een oplossing, de mogelijkheid én de noodzaak om het vraagstuk aan te
pakken worden kennelijk door de verantwoordelijke ministers onderschreven, want:

Open access to publicly funded data provides greater returns from the public investment in research,

generates wealth through the downstream commercialization of outputs, and provides decision-makers

with facts needed to address complex, often transnational, problems.3

Met het oog op hergebruik van onderzoeksdata is in Nederland kort geleden DANS
(Data Archiving and Networked Services) opgericht, een gezamenlijk initiatief van NWO
en de KNAW, dat zich primair richt op het behoud van digitale onderzoeksbestanden uit
de humaniora en de sociale wetenschappen. DANS is voortgekomen uit het al langer
bestaande Steinmetzarchief, dat actief was op het gebied van de sociale wetenschappen,
en uit het Nederlands Historisch Data-Archief dat zich richtte op de geschiedenis.

Een pijnlijk voorbeeld van een poging tot hergebruik bleek bij een onderzoek van de
Amsterdamse psycholoog J.M. Wicherts, die de data waarop artikelen in enkele Ameri -
kaaan se psychologische toptijdschriften gebaseerd waren, wilde hergebruiken voor een
nader statistisch-methodologisch onderzoek. Ruim zes maanden later, na het schrijven
van meer dan 400 soms zeer uitvoerige e-mails hadden ze slechts van 27 procent van de
onderzoekers de gegevensbestanden ontvangen. Nog eens 20 procent beloofde de data wel
te sturen maar deed dat niet, 35 procent weigerde omdat ze de data kwijt waren of niet wilde
sturen, 14 procent antwoordde niet en 4 procent van de e-mails was ‘undeliverable’. Een
‘nonrespons’, zoals dat heet, van 73 procent. Onmogelijk om daar een betrouwbaar
onderzoek op te baseren.4
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2 Science, Technology, and Innovation for the 21st Century, meeting of the OECD Committee for Science and
Technological Policy at Ministerial Level, Paris, 29-30 January 2004, Final Communiqué, Annex 1; zie
http://www.oecd.org. 

3 Science, Vol. 303, Issue 5665, 1777-1778, 19 maart 2004; De Volkskrant, 27 maart 2004, ‘Hier die data’.
4 ‘Openheid is principe, geen praktijk’, NRC Handelblad (24 oktober 2006), 9. Zie ook: J.M. Wicherts, e.a.,

‘The Poor Availability of Psychological Research Data for Reanalysis’, American Psychologist (oktober 2006),
726-728. 
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Overigens hadden alle onderzoekers om wier data hier gevraagd was zich door het onder-
tekenen van de APA Certification of Compliance verplicht hun gegevens ter beschikking te
stellen voor hergebruik.

3. Cultureel erfgoed
Sinds de tweede helft van de jaren tachtig heeft het toenmalige Rijksarchief in Noord-
Holland te Haarlem zich toegelegd op de verwerving en ontsluiting van wetenschaps -
archieven, waarbij de nadruk lag op de bèta-disciplines. Aanleiding vormde onder meer
de overbrenging van het archief van de KNAW. Aanvankelijk kon met steun van NWO
een bewerkingsprogramma voor deze archieven opgezet worden, waardoor onder andere
de archieven van P. Zeeman en J.W. Beth toegankelijk gemaakt konden worden. In 1998 is
de steun van NWO weggevallen. Tot 2002 is het programma met steun van de rijksar-
chiefdienst voortgezet, maar sindsdien zijn er geen extra fondsen voor het Centrum voor
Wetenschapsarchieven meer beschikbaar.5 Inmiddels is het vroegere rijksarchief met het
Haarlemse gemeentearchief opgegaan in een regionaal-historisch centrum, het Noord-
Hollands Archief. De nieuwe instelling zal de daar ondergebrachte wetenschapsarchieven
blijven beheren en zo nodig als vangnet fungeren, maar op dit terrein niet langer actief
aan acquisitie doen.6

Tenslotte wordt er vanuit het oogpunt van het intellectuele en culturele erfgoed onder
meer aandacht aan wetenschapsarchieven besteed door CASE (Cooperation on the
Archives of Science in Europe), een losse club van archivarissen, die zich vooral richten op
de archieven van de bèta-wetenschappen en -wetenschappers.7 Zij doen dat onder het
devies ‘Future Proof ’, waarmee zowel op de toekomstige wetenschappelijke bewijsvoering
als op de toekomstbestendigheid van onderzoeksarchieven wordt gedoeld. Op tal van
plaatsen in Europa en daarbuiten blijkt gewerkt te worden aan het behoud en de ontslui-
ting van wetenschapsarchieven en archieven van wetenschappers.

Het eerste deel van deze bijdrage is gewijd aan de vraag of universitaire onderzoeks -
archieven als universiteitsarchief beschouwd moeten worden en of ze met de rest van het
universiteitsarchief overgebracht moeten worden naar een archiefbewaarplaats. Op dit
terrein lijkt de nodige onduidelijkheid te bestaan. Beginpunt is de vraag of het onder-
zoeksmateriaal als ‘archief ’, in het bijzonder als universiteitsarchief, aangemerkt moet
worden, omdat als het om universiteitsarchief gaat wettelijke bepalingen van kracht zijn,
waaraan de universiteiten zich vanzelfsprekend te houden hebben. In de tweede plaats zal
nagegaan worden welk deel van de neerslag van toekomstig wetenschappelijk onderzoek
het meeste risico loopt verloren te gaan en hoe dat zou kunnen worden ondervangen. 

De term ‘archief ’ wordt in allerlei betekenissen gebruikt, meestal om verzamelingen
van ‘oud’ materiaal aan te duiden, meestal documentair, soms ook driedimensionaal. Het
gemeenschappelijke element bij dergelijke verzamelingen die in de wandeling ‘archief ’
genoemd worden, is dat men vindt dat zij blijvend bewaard moeten worden. In deze bij-
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5 R.C. Hol, Rupsje Nooitgenoeg in erfgoedland? Enige aspecten van de functie en waarde van archieven en het
selectiebeleid van archiefinstellingen in Nederland, lezing gehouden op de studiedag ‘Bewaren om te gebrui-
ken’ georganiseerd door de Stichting Academisch Erfgoed op 28 april 2003 in Museum Naturalis te Leiden. 

6 Meerjarenbeleidsplan van het Noord-Hollands Archief.
7 Eigenlijk een initiatief van de Bibliografie en Documentatie Commissie van de Divisie Geschiedenis van

Wetenschap en Technologie van de Internationale Unie van Wetenschapsfilosofie en -geschiedenis; zie
http://www.bath.ac.uk/ncuacs/case.htm.
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drage wordt de term gehanteerd zoals dat in de archivistiek (en in de Archiefwet) gang-
baar is. Daar heeft de term ‘archief ’ namelijk een heel specifieke, nauwkeurig omschreven
betekenis. Archiefstukken zijn altijd (of vrijwel altijd) documenten, geschreven, getypt,
gedrukt, getekend of digitaal vastgelegd – de vorm doet niet ter zake – die door een per-
soon of instelling zijn ontvangen of opgemaakt bij de vervulling van zijn of haar taak, en
naar hun aard bestemd zijn om te berusten onder die persoon of instelling.8

Deze definitie van archiefstukken is dus volstrekt formeel en de vraag of een stuk inte-
ressant is, belangrijk of uniek, staat los van de vraag of een document archiefstuk is of
niet. Het belang van het archiefstuk komt pas in tweede instantie aan de orde bij de vraag
of het stuk blijvend bewaard, of na verloop van tijd vernietigd moet worden. 

Dit vraagstuk van waardering en selectie, dus de vraag welke archivalia wel en welke
niet moeten worden bewaard, vormt een belangrijk onderdeel van de archivistiek. Wie
zich er rekenschap van geeft hoeveel archief er geproduceerd wordt, zal zich realiseren dat
niet alles bewaard kan blijven. Dat is ondoenlijk, niet goed en trouwens ook niet nodig.
Ondoenlijk wegens de enorme hoeveelheid, niet goed onder meer uit een oogpunt van
privacy-bescherming, onnodig gezien de enorme redundantie van informatie in een
moderne administratie. Anders dan het spraakgebruik doet vermoeden hoeven archief-
stukken dus niet per se bewaard te worden. In tegendeel: er worden in Nederland archi-
valia (van na 1850) vernietigd; welke dat zijn hoort vanzelfsprekend de uitkomst te zijn
van een zorgvuldige afweging. Archiefstukken moeten dus soms bewaard worden en moe-
ten soms vernietigd worden. 

Voor de archieven van de overheid geldt in Nederland de Archiefwet 1995, de opvolger
van de Archiefwetten van 1918 en 1962. Op grond van de huidige wet moeten de te bewa-
ren archivalia twintig jaar na hun ontstaan in goede, geordende en toegankelijke staat
worden overgebracht naar een (openbare) archiefbewaarplaats. De Archiefwet is van toe-
passing op de openbare universiteiten als overheidsinstanties. In 2001 is door middel van
een Koninklijk Besluit bepaald dat een universiteit haar archief moet overbrengen naar
het (toenmalige) rijksarchief in de hoofdstad van de provincie van vestiging.9

Eerst wordt ingegaan op het kader waarin het vraagstuk aan de orde gekomen is. Daarna
wordt de archiefrechtelijke discussie geschetst. Daarna zal nader ingegaan worden op het
verschil tussen het ‘geleerdenarchief ’, het onderzoeksarchief en de onderzoeksdata.
Tenslotte wordt aandacht besteed aan de wijze waarop het behoud van onderzoeksdata in
de toekomst kan worden gegarandeerd.

Het Archiefproject
In 2002 is bij de Universiteit van Amsterdam een omvangrijk project van start gegaan dat
erop gericht was enerzijds het archiefbeheer in de toekomst beter te regelen, anderzijds de
omvangrijke achterstand in de ontsluiting en overbrenging van de archieven uit het verle-
den in te lopen.10

Het gaat bij dit project primair om bestuurlijke stukken: vergaderstukken en corres-
pondentie van faculteitsbesturen en faculteitsraden, van instituutsraden en van vak-
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8 Zie ook Archiefterminologie voor Nederland en Vlaanderen (’s-Gravenhage 2003).
9 Besluit van 1 mei 2001, houdende aanwijzing van overheidsorganen waarvan de archiefbescheiden dienen te

worden bewaard in de rijksarchiefbewaarplaats in de hoofdplaats van de provincie, waarin deze overheids-
organen gevestigd zijn of zijn geweest (Stb. 2001, 229)

10 Bij dit project ben ik vanaf het begin betrokken geweest.
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groepsbesturen, etc. Veel daarvan is niet rechtstreeks van belang voor de inhoud van de
wetenschapsgeschiedenis, maar wel voor de reconstructie van het overheidshandelen.
Toch bevatten deze archieven institutionele en beleidsmatige achtergrondinformatie die
voor de wetenschapshistoricus onontbeerlijk is. 

Bij de opzet van het Archiefproject, dat tot doel had de archieven uit het verleden op te
sporen, bijeen te brengen, te ontsluiten en over te brengen naar een archiefbewaarplaats,
kwam al snel de vraag naar voren, waar de grens getrokken moest worden. De strikt
bestuurlijke stukken handelen meestal over gebouwen, personeelszaken, planning van
onderzoek en onderwijs, maar zelden over de inhoud van het onderwijs en het onderzoek
dat door dat personeel in die gebouwen, al dan niet volgens plan, verricht werd. Dat wil zeg-
gen dat de primaire taken van de universiteit, het verzorgen van academisch onderwijs en
het verrichten van wetenschappelijk onderzoek, er in de bestuurlijke archieven inhoudelijk
bekaaid vanaf kwamen. In de eerste fase, die van het veiligstellen van het materiaal dat op
zolders, in kelders, in kasten en in dozen aangetroffen werd, moesten al beslissingen vallen
over welke stukken wij als archief zouden beschouwen en welke niet. Aanvankelijk zijn
ruime criteria gehanteerd, die in de latere fasen van het project aangescherpt moesten
worden. Deze bijdrage is óók de weergave van dat denkproces.

De archiefrechtelijke discussie
Aanleiding voor dit Amsterdamse project was een onderzoek van de Rijksarchiefinspectie
in 2001 naar de stand van zaken bij het beheer van de archieven van de openbare univer-
siteiten. De inspectie stelde in haar rapporten vast dat het met de archieven van de uni-
versiteiten lang niet altijd goed gesteld was. Op het hoogste niveau, de centrale besturen
van de universiteiten, functioneerden de afdelingen voor documentaire-informatievoor-
ziening in het algemeen heel goed; op het middenniveau, de faculteitsbesturen, werden
grote problemen geconstateerd. Aan het laagste niveau, dat van de voormalige vakgroe-
pen en instituten, is de inspectie niet toegekomen. De ervaring bij de UvA leert dat, in
vergelijking met de situatie op het laagste organisatorische niveau, de toestand van de
facultaire archieven heilig is, al zijn ook die niet door fundamentalisten beheerd. Dat
betekent dat op het niveau waar feitelijk het onderwijs gegeven wordt en het wetenschap-
pelijk onderzoek gedaan wordt, lang niet altijd sprake is van archivering, laat staan van een
zorgvuldig beheer van archieven. Dit artikel concentreert zich verder op onderzoeksarchie-
ven die gezien de gebrekkige archivering op het basisniveau dan ook slechts incidenteel zijn
aangetroffen, en gaat voorbij aan het archiefmateriaal dat betrekking heeft op onderwijs. 

Ter afsluiting van haar onderzoek naar de universiteitsarchieven publiceerde de
Rijksarchiefinspectie het verzamelrapport Informatie als kapitaal.11 Voor het eerst liet zij
zich daarin uit over onderzoeksarchieven:

Onderzoeksarchieven gaan vaak met de onderzoeker mee naar huis. In sommige gevallen worden ze uit-

eindelijk in bruikleen of in eigendom gegeven aan het Rijksarchief in Noord-Holland, dat belangrijke

onderzoeksarchieven verzamelt. Naar ons oordeel gaat het in beide gevallen, gemeten aan de maat van de

Archiefwet, om een onjuiste handelwijze, om de volgende reden. Onderzoekers voeren hun werk uit als

ambtenaar. De manuscripten van onderzoekers lijken dan ook deel uit te maken van het archief van de
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11 Informatie als kapitaal. Doorlichting archiefbeheer universiteiten. Verzamelrapport Rijksarchiefinspectie 2003.
Daarnaast zijn er deelrapporten per universiteit gemaakt. Geen van deze rapporten is beschikbaar op de
website van de Rijksarchiefinspectie, nu Erfgoedinspectie (http://www.erfgoedinspectie.nl).
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universiteiten. Tegelijkertijd zijn we ons bewust van het feit dat er praktische bezwaren kleven aan het

bestempelen van onderzoeksarchief als universiteitsarchief. (...) Uitgangspunt hierbij moet ons inziens

het behoud van cultuurhistorisch erfgoed zijn.

De passage is om allerlei redenen opmerkelijk; zij lijkt in een laat stadium als bijgedachte in
het rapport terechtgekomen te zijn. In de enquête waarop het rapport mede is gebaseerd is
nooit gevraagd naar onderzoeksarchieven. Maar kennelijk beschouwde de inspectie onder-
zoeksarchieven bij nader inzien toch wel als universiteitsarchief. Maar wat bedoelt men
eigenlijk met onderzoeksarchieven? Wat zijn dat, die ‘manuscripten’ van onderzoekers?
De manuscripten van publicaties? Wellicht zijn die formeel als archief te beschouwen, maar
dan toch meestal niet als het belangrijkste deel ervan. Of is hier ook ander materiaal zoals
correspondentie en onderzoeksgegevens bedoeld? (zie kader)

De verwijzing naar het Rijksarchief in Noord-Holland als centrum voor wetenschaps-
archieven is eveneens opmerkelijk. De vraag of dit materiaal onder het regime van de
Archiefwet valt, staat los van de vraag of er in Haarlem – en elders – archieven van weten-
schappers bewaard worden. En dat is, zoals we gezien hebben, vaak het geval. Het verwijt
dat de toenmalige rijksarchiefdienst actief archieven van universitaire wetenschappers
heeft verworven, treft eerder die dienst dan de universiteiten. Opmerkelijk is ook dat
andere initiatieven niet vermeld worden, zoals het Steinmetzarchief en het Nederlands
Historisch Data-Archief, die zoals gezegd sindsdien zijn opgegaan in DANS. Deze organi-
satie richt zich overigens alleen op digitale onderzoeksbestanden. 

Ook de algemene rijksarchivaris bleek van mening dat onderzoeksarchieven onder het
regime van de Archiefwet vallen. Desgevraagd stelde hij:12

Openbare universiteiten en academische ziekenhuizen zijn overheidsorganen in de zin van artikel 1,

sub 1 van de Archiefwet. Dit betekent dat de (daar) berustende onderzoeksarchieven ten volle onder de

reikwijdte van de Archiefwet vallen. Het maakt hierbij geen verschil of het onderzoek, waarvan het

archief de neerslag vormt, publiek dan wel particulier gefinancierd is.

Zoals gezegd volgt uit de vaststelling dat onderzoeksarchief universiteitsarchief is niet
noodzakelijk een plicht tot behoud van de stukken. Als archiefstukken kunnen zij voor
permanente bewaring in aanmerking komen maar ze kunnen ook op termijn vernietig-
baar zijn. Of het universiteitsarchief is of niet, belangrijker is de vraag of ze bewaard
moeten worden of niet. Wel volgt uit hun status als overheidsarchief wáár ze, als ze per-
manent bewaard moeten worden, moeten berusten, namelijk in een archiefbewaarplaats, en
hoe ze moeten worden overgebracht, namelijk in goede, geordende en toegankelijke staat. Al
vinden dus zowel de rijksarchiefinspecteur als de algemene rijksarchivaris dat onderzoeksar-
chief universiteitsarchief is, ze hebben zich geen van beiden uitgelaten over de vraag of deze
archivalia voor permanente bewaring dan wel voor vernietiging in aanmerking komen. 

Ten aanzien van de selectie van archiefmateriaal – wat moet blijvend bewaard en wat
moet vernietigd worden? – eist de Archiefwet 1995 van archiefvormende instellingen dat
zij een selectielijst opstellen, die door de minister wordt vastgesteld. In het zogeheten
basisselectiedocument (BSD) wordt vastgelegd welke stukken (eigenlijk de neerslag van
welke bestuurshandelingen) bewaard moeten worden, en welke stukken op termijn (1, 5,
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12 In een brief van 9 juli 2003 aan het overleg van de afdelingen Post- en Archiefzaken van de universiteiten
(PAZU) en van de academische ziekenhuizen (Podium).
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10, 30 jaar etc.) vernietigd dienen te worden. Strikt genomen is dit het enige document
dat de archiefvormer het recht geeft archivalia te vernietigen. Maar de archiefvormer is
tevens verplicht tot vernietiging van de stukken die als te vernietigen zijn aangemerkt.13

Voor de universiteiten zijn selectielijsten vastgesteld, in 1998 voor de periode vanaf 1986

(geactualiseerd in 2001) en in 2006 voor de periode 1945-1986. 

Op een studiedag gewijd aan de problematiek van het onderzoeksarchief14 sprak Paul Brood,
verbonden aan het Nationaal Archief, namens de algemene rijksarchivaris. Hij stelde:

Het Nationaal Archief ondersteunt voor een belangrijk deel de stelling van de Rijksarchiefinspectie. De

administratieve stukken en de wetenschappelijke correspondentie van de onderzoekers, door hen ontvan-

gen of opgemaakt als functionaris van de universiteit, zijn overheidsarchief in de zin van de Archief wet.

(…) Maar het lijkt mij niet gewenst deze lijn star door te trekken voor het onderzoeksmateriaal. (curs. van

mij) (…) In de praktijk zullen de weerbarstigheid van het materiaal, de eigenzinnigheid van de geleer-

den, de capaciteit van de archiefbewaarplaatsen en de hoge eisen van de techniek deze handelwijze

bemoeilijken. De vraag is echter: wat dan wel te doen?

Terecht brengt Brood hier een onderscheid aan tussen verschillende soorten stukken die
tot het onderzoeksarchief gerekend kunnen worden: administratieve stukken, weten-
schappelijke correspondentie en onderzoeksmateriaal.15 Op dit onderscheid zal later inge-
gaan worden. Ten aanzien van de onderzoeksdata noemde hij het ‘niet zinvol en zelfs
contraproductief om [die] in het hokje van de Archiefwet te stoppen’. ‘Laten wij,’ besloot
hij, ‘in goed overleg vaststellen waar de grenzen van de Archiefwet in de praktijk liggen,
dus waar de formele taak van de archivaris ophoudt en de verantwoordelijkheid van de
wetenschapper doorgaat.’ 

Daarmee nuanceert Brood namens de algemene rijksarchivaris diens eerdere stelling-
name. Het zijn nu vooral pragmatische argumenten die de leiding van het Nationaal
Archief ertoe brengen een deel van het onderzoeksarchief toch maar niet onder het regi-
me van de Archiefwet te brengen, namelijk de onderzoeksdata, de verzamelde empirische
onderzoeksgegevens.

Op één punt had Paul Brood ongelijk. Hij meende dat het wetenschappelijk onderzoek
niet voorkomt in de selectielijsten van de universiteiten, omdat die alleen betrekking hebben
op onderwijs. Daarbij baseerde hij zich kennelijk op de titel het stuk, Basisselectie do cu ment
beleidsterrein wetenschappelijk onderwijs, openbare en bijzondere universiteiten. Maar als het
document werkelijk beperkt zou zijn tot onderwijszaken, dan zouden de Vaste Com mis sie
voor Wetenschapsbeoefening, haar adviezen en de jaarlijks vast te stellen onderzoekspro-
gramma’s er niet in thuis horen. Bovendien komt Het vaststellen van onderzoeks programma’s
bij de vakgroepen, werkgroepen en onderzoeksinstituten wel degelijk als bestuurshande-
ling voor. Als product daarvan worden de jaarlijkse onderzoeksprogramma’s genoemd.
Sterker nog: in een toelichting wordt daaraan toegevoegd: ‘Hieronder valt ook de neerslag
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13 Een dergelijk basisselectiedocument is vooral een nuttig instrument als het bij de archiefvorming wordt
betrokken; als selectie-instrument blijkt het voor al gevormde facultaire archieven niet goed bruikbaar.

14 Georganiseerd door de Universiteit van Amsterdam, het overleg Post- en Archiefzaken van de Univer si -
teiten, de Stichting Academisch Erfgoed en het toenmalige Nederlands Instituut voor Wetenschappelijke
Informatievoorziening (NIWI, nu DANS) op 29 november 2004.

15 Hij refereert hiermee aan de specificatie van ‘onderzoekarchief ’ (zie kader) die bij de voorbereiding van de
studiedag was gepresenteerd. 
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van onderzoeken, zoals onder meer onderzoeksrapporten’. Een en ander wordt ge -
waardeerd met de code B (Bewaren). Dus: beschouwen als universiteitsarchief en voor
permanente bewaring overbrengen naar een archiefbewaarplaats. Maar de formulering
‘de neerslag van onderzoeken, zoals onder meer onderzoeksrapporten’ laat veel open. Is
het empirische materiaal dan géén neerslag van onderzoek? Is een onderzoeksrapport,
meestal de basis voor een latere publicatie, wel de voornaamste neerslag van wetenschap-
pelijk onderzoek? Is de gekozen formulering een verlegenheidsoplossing, voortkomend
uit onzekerheid over wat wel en niet bewaard moet worden? Of is gekozen voor een
parallel met de selectie van moderne bestuurlijke archieven, waar de neerslag van het
gestandaardiseerde administratieve proces als te vernietigen beschouwd wordt, en alleen
het eindproduct, bijvoorbeeld de beschikking, bewaard blijft? Maar de onderzoeksdata
zijn geen neerslag van een gestandaardiseerd administratief proces, zij zijn voor elk
onderzoek uniek.

We kunnen constateren dat de huidige stand van de discussie tamelijk onbevredigend is. Er
behoort wel onderzoeksarchief tot het universiteitsarchief, maar wat tot het onderzoeks -
archief behoort, is niet zeker. Wat betreft de onderzoeksdata is het openbare archiefwezen
bij monde van de algemene rijksarchivaris in elk geval niet erg happig om dit als onderdeel
van onderzoeksarchief te beheren. De universiteiten hebben, getuige de selectielijst, gesanc-
tioneerd door de minister en de algemene rijksarchivaris, in het midden gelaten of onder-
zoeksdata bewaard of vernietigd moeten worden.

Nu is dat, gegeven de mogelijke consequenties voor het openbare archiefwezen, voor de
universiteiten én voor het behoud van onderzoeksdata begrijpelijk. Er zijn twee mogelijk-
heden. 

De onderzoeksdata zijn universitair archief dat permanent bewaard moet worden. Het
openbare archiefwezen krijgt dan naast de ‘gewone’ archieven ook nog eens een grote
hoeveelheid wetenschappelijke informatie te beheren, waarvoor het niet geëquipeerd is. Het
is begrijpelijk dat het Nationaal Archief op zijn minst aarzelingen heeft bij het binnenhalen
van grote hoeveelheden van dit soort wetenschappelijke informatie. De universiteiten zijn in
dat geval verplicht óók al het onderzoeksmateriaal in goede, geordende en toegankelijke
staat aan te leveren, wat met een veelheid aan onderzoekers geen sinecure is. 

De onderzoeksdata worden aangemerkt als universitair archief dat voor vernietiging in
aanmerking komt. De universiteit zou dan als archiefvormer op termijn tot vernietiging
ervan verplicht zijn. Deze mogelijkheid is voor het behoud van de onderzoeksdata dan
ook desastreus, al zou de schade kunnen worden beperkt door een lange vernietigingster-
mijn vast te stellen. Gezien de wijze waarop in de archivistiek geselecteerd wordt, naar
categorieën stukken namelijk, ligt een selectie binnen het geheel van het onderzoeksdata
niet voor de hand. Wie binnen dit materiaal voor behoud zou willen selecteren op grond
van het belang van het onderzoek (‘alleen de beste onderzoekers, alleen het interessantste
onderzoek’), meent kennelijk vooraf te kunnen voorzien welk onderzoek in de toekomst
belangrijk zal blijken te zijn of belangrijk gevonden zal worden. 

Voorlopige conclusie 
De Colleges van Bestuur van de openbare universiteiten zijn verantwoordelijk voor het
beheer en het behoud van de universiteitsarchieven. De Erfgoedinspectie (voorheen de
Rijksarchiefinspectie) is bevoegd hierop toezicht te houden. Aan de opvatting van de
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toenmalige Rijksarchiefinspectie dat onderzoeksarchieven integraal onderdeel vormen
van het universiteitsarchief, kunnen de universiteiten niet voorbijgaan. Tegelijk is niet
duidelijk wat de inspectie precies met universitair onderzoeksarchief bedoelde. Behoren
de verzamelingen van empirische onderzoeksdata wel of niet tot het archief? Ook is
onduidelijk of de archiefbewaarplaatsen deze onderzoeksdata wel permanent willen en
kunnen beheren. Dat de algemene rijksarchivaris pragmatische argumenten aanvoert op
een terrein dat strikt genomen geen pragmatiek toelaat, toont de worsteling van het
archiefwezen met dit vraagstuk. De verklaring daarvoor is wellicht dat de onderzoeksda-
ta, ook als zij óók in het archief thuishoren, in eerste instantie tot het terrein van de
wetenschappelijke informatie behoren. Vanuit dit perspectief is het voor het behoud van
de data noodzakelijk – en trouwens wel zo praktsch – om aan te sluiten bij het belang van
de wetenschap zelf om actuele data voor hergebruik beschikbaar te stellen. Uit het oog-
punt van wetenschappelijke informatie zal de wetenschap zelf voor de initiële opslag en
ontsluiting zorgen door het toevoegen van metadata. Hoe en waar het materiaal op den
duur wordt bewaard en of het archiefwezen daarbij een rol moet spelen, is dan een vraag
van de tweede orde.

Geleerdenarchieven, onderzoeksarchief en onderzoeksdata
Bij de aangetroffen archieven kan, al is het verschil ongetwijfeld niet altijd zo duidelijk,
onderscheid gemaakt worden tussen persoonlijke geleerdenarchieven, archieven van
hoogleraren-directeuren van universitaire instituten en universitaire archieven, die archi-
valia bevatten die samenhangen met de uitvoering van wetenschappelijk onderzoek. De
onderzoeksdata zijn in die archieven steeds slecht vertegenwoordigd.

Geleerdenarchieven
Het is van belang onderscheid te maken tussen ‘oude’ geleerdenarchieven, onderzoeksar-
chieven in het algemeen en onderzoeksdata. Een overzicht van uit het verleden overgele-
verde geleerdenarchieven ontbreekt. De bewaarde geleerdenarchieven lijken in ten minste
twee vormen voor te komen. In de eerste plaats is er het archief van de hoogleraar-direc-
teur van het universitaire instituut. Vóór de invoering van de Wet Universitaire
Bestuurshervorming (WUB) was hij de centrale functionaris in het onderwijs, het onder-
zoek, het bestuur en het beheer. Het archief, de neerslag van al die activiteiten, werd
beheerd door het secretariaat van het instituut. Waar het archief van het instituut zelf
bewaard is gebleven, zijn dit soort instituutsgebonden ‘geleerdenarchieven’ bij het
Amsterdamse Archiefproject in een aantal gevallen aangetroffen.16

In de tweede plaats is er het geleerdenarchief dat door de archiefvormer als zijn parti-
culiere archief is opgevat. Het is hier lang niet altijd duidelijk in hoeverre het gaat om
archieven in strikte zin. Vaak bevatten zij persoonlijke archivalia en allerlei ander, verzameld
materiaal, soms vermengd met universitaire stukken. We hebben dan te maken met een
mengvorm tussen universitair archief, persoonlijk archief en een verzameling persoonlijke
(onderzoeks)documenten. Het kan betwijfeld worden of al het materiaal in dit soort
archieven voor permanente bewaring in aanmerking zou moeten komen. Is het zinvol
een verzameling documenten te bewaren die een weerspiegeling vormt van de activiteiten
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16 Enkele voorbeelden van archieven van hoogleraren-directeuren bij de Universiteit van Amsterdam: H.D. de
Vries Reilingh (Geografisch Seminarium), H.C.J. Duijker (Psycholologich Laboratorium), E.J. Slijper
(Zoölogisch Laboratorium), J. Ringelberg (Limnologisch Laboratorium) en W. Steigenga (Planologisch en
Demografisch Instituut).
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en interesses van de archiefvormer, los van de vraag of de stukken ook elders bewaard
worden? Voor zover zij bewaard gebleven zijn, zijn juist deze geleerdenarchieven, zoals
gezegd, vaak zeer verspreid geraakt over verschillende archiefinstellingen, bibliotheken en
documentatiecentra. Dat dit zo gelopen is, is het gevolg van een gebrek aan belangstelling
in het verleden. Wáár zij ondergebracht zijn, hangt samen met min of meer toevallige
omstandigheden. De meeste ‘archieven’ die in het begin van dit artikel genoemd zijn, zijn
waarschijnlijk tot dit type te rekenen. Er is in het algemeen geen reden ze nu te verplaatsen,
al was het maar omdat de beherende instellingen daar niet graag aan zullen meewerken
en de onderzoekers weten waar ze hun materiaal kunnen vinden. 

Inmiddels is zowel de organisatie van de universiteit als de rol van de individuele
onderzoeker in de wetenschap sterk veranderd.17 Een enkel gegeven kan dienen om deze
verandering te illustreren: naar schatting was in het midden van de jaren negentig 80 à
90% van alle wetenschappers die ooit actief waren geweest, toen werkzaam.18 On ver -
mijdelijk is daardoor de relatieve betekenis van elk van die onderzoekers, vooral ook van
hun persoonlijke inbreng bij die verhoudingen zeer klein geworden. Het belang van derge-
lijke gemengde archieven en verzamelingen zal in de toekomst dan ook navenant afnemen. 

Onderzoeksarchief
Tot het complex dat we gemakshalve ‘het onderzoeksarchief ’ noemen, kunnen verschil-
lende typen archivalia gerekend worden (zie ook het kader). In de eerste plaats zijn er de
stukken die tot de administratie rond het onderzoek behoren, zoals de projectvoorstellen
en de correspondentie daarover. Dit administratieve materiaal wordt blijkens het
Archiefproject in de (bestuurlijke) universitaire archieven veel aangetroffen, vaak zelfs op
verschillende niveaus (vakgroepen of instituten, faculteiten, universiteit). Bij de weten-
schappelijke correspondentie is het beeld wisselend, maar het wordt er in de loop van de tijd
niet beter op. De correspondentie van de hoogleraar-directeur is, indien overgeleverd, vaak
zeer volledig. Naarmate echter het aantal universitaire medewerkers toenam en deze hun
correspondentie later op hun eigen pc en via e-mail gingen voeren, neemt de omvang van
de aangetroffen correspondentie af. Publicaties, evenals concepten en manuscripten daar-
van, maken vaak deel uit van het onderzoeksarchief, maar zijn als archiefstukken van
secundair belang. De digitalisering van de wetenschappelijke communicatie zorgt er op
haar beurt voor dat veel van hetgeen in het verleden wel op een of andere manier gedo-
cumenteerd werd, vrijwel onzichtbaar is geworden.

Onderzoeksdata
Wanneer we ervan uitgaan dat de particuliere geleerdenarchieven niet (veel) meer zullen
voorkomen, en dat de institutionele geleerdenarchieven, de administratieve archivalia
evenals de wetenschappelijke correspondentie van de onderzoekers tot het universiteits-
archief behoren, zoals de Rijksarchiefinspectie terecht heeft vastgesteld, dan zijn de pro-
blematische onderdelen van het complex vooral de ruwe data en de verzamelingen van
bewerkte data. Voorzover dataverzamelingen uit het verleden overgeleverd zijn, zijn zij
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17 De wetenschappelijk directeur van een huidig onderzoeksinstituut heeft een geheel andere, veel beperktere
functie dan de vroegere hoogleraar-directeur. 

18 De schatting is van het Engelse Institute of Scientific Information, aangehaald in E.M. Tansey, ‘The dustbin
of history, and why so much of modern medicine should end up there’, The Lancet 354 (20 November 1999).
Zie ook Tilli Tansey, ‘Why keep it? Throw it in the ‘dustbin of history’, op:
http://www.wellcome.ac.uk/assets/wtx023365.pdf, 31-35.
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vaak slecht gedocumenteerd. Metadata ontbreken, waardoor de bewaarde gegevens, bij
voorbeeld in de vorm van computeruitdraaien, waardeloos zijn. Onduidelijk is namelijk
wat de gegevens voorstellen, of het om ruwe data gaat of om reeds min of meer bewerkte
gegevens. Het heeft in zulke gevallen uiteraard geen zin die data te bewaren. Misschien
zou dit gebrek met veel moeite nog wel te herstellen zijn, maar het reconstrueren van een
slecht gedocumenteerd onderzoek heeft geen prioriteit, en mag zeker niet van de archivaris
verwacht worden.

Ongetwijfeld zijn er grote verschillen in het belang dat in verschillende disciplines aan
onderzoeksdata gehecht wordt. We geven enkele voorbeelden. Aan de ene kant is er de
archeologie, waar een opgraving per definitie eenmalig is. De verstoring van de grond-
sporen kan niet meer ongedaan gemaakt worden. Het is hier van het grootste belang de
vondsten zorgvuldig te documenteren en deze documentatie blijvend te bewaren. Sociaal-
wetenschappelijk onderzoek aan de hand van enquêtes is weliswaar herhaalbaar, maar
niet onder dezelfde omstandigheden. Aan de andere kant worden in disciplines waar
laboratoriumonderzoek gedaan wordt, de gevonden of gemeten gegevens vaak minder
belangrijk gevonden; het onderzoek kan immers altijd opnieuw, en meestal onder betere
omstandigheden en met nauwkeuriger apparatuur, herhaald worden. Toch vormen ook
hier de empirische data de grondslag voor een bepaalde publicatie en een bepaalde weten-
schappelijke bevinding. Wil men deze conclusie nader onderzoeken, dan is het van belang
dat de gegevens die bij het onderzoek horen, geraadpleegd kunnen worden. Tenslotte
worden in historisch onderzoek vaak veel gegevens uit grote aantallen archiefbronnen
verzameld en digitaal vastgelegd. Zolang deze bronnen in archiefbewaarplaatsen behouden
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blijven, zou de digitale gegevensverzameling in theorie steeds opnieuw kunnen worden aan-
gelegd. Maar dat zou ten koste gaan van onnodig veel werk en tijd. 

De toekomst van de onderzoeksdata
Met dat alles is de belangrijkste vraag voor de toekomst, hoe het behoud van de onder-
zoeksdata gegarandeerd kan worden, niet beantwoord. Het gaat daarbij niet alleen om
juridische argumenten op grond van de Archiefwet, omdat niet alleen hun mogelijke
karakter van archiefstukken in het geding is, maar ook hun primaire betekenis als weten-
schappelijke informatie. In dat kader zouden twee andere overwegingen evenzeer een rol
moeten spelen: het streven naar open access, de toegankelijkheid van onderzoeksdata, die
door de technologische ontwikkeling mogelijk geworden is, en de intellectuele verplich-
tingen van de onderzoekers. 

Het principe van het behoud en de beschikbaarstelling van onderzoeksdata is voor uni-
versitaire onderzoekers vastgelegd in de eerder genoemde Gedragscode. Aangenomen mag
worden dat de data geacht worden ongewijzigd bewaard te worden. Het recht op toegang
tot deze gegevens wordt in de Gedragscode beperkt tot andere wetenschapsbeoefenaren.
Daarmee onderscheidt de regeling zich van de Archiefwet en de Wet Openbaarheid
Bestuur, die geen eisen stellen aan de kwaliteit van de raadpleger. Openbaarheid geldt
daar voor iedereen. Bij veel onderzoek zal de vraag wel nooit aan de orde komen, maar
wie bepaalt of degene die de data wil raadplegen een wetenschapsbeoefenaar is, laat
staan, ingeval van verschil van mening, een ‘serieuze’ wetenschapper? Zo heeft het onder-
scheid tussen vakhistorici en journalisten, terecht of ten onrechte, in het archiefwezen
geen stand gehouden. De periode van vijf jaar is voor sommige wetenschappelijke disci-
plines erg kort: andere onderzoekers hebben dan wel het recht de data te raadplegen,
maar ze moeten er snel bij zijn. 

Maar belangrijker: als de data zodanig opgeslagen worden dat zij voor andere onder-
zoekers met een minimum aan moeite kunnen worden geraadpleegd, impliceert dat
onder meer dat er goede metadata aan de bestanden zijn toegevoegd. Waarom zou de
bewaartermijn dan beperkt worden tot minimaal vijf jaar? Al behoort het belang van
langduriger, eventueel blijvend, behoud van de data niet tot het terrein waarop de Gedrags -
code zich richt, de naleving ervan geeft wel een opening voor blijvende bewaring. Zij blij-
ven gedurende ten minste vijf jaar ongewijzigd en van metadata voorzien beschikbaar.
Zoals een overheidsinstelling gedurende een aantal jaren verantwoordelijk is voor het
beheer van haar archief, maar zowel het archief als de verantwoordelijkheid voor het
behoud ervan daarna overdraagt aan een openbare archiefinstelling, zo zou de onderzoe-
ker van die verantwoordelijkheid kunnen worden ontheven, door een andere instantie
voor het verdere behoud van de data verantwoordelijk te maken. Door overdracht van de
bestanden aan een instelling die zich op het behoud van de data op lange termijn richt,
kan dit behoud gegarandeerd worden. 

Die rol zou door het openbare archiefwezen gespeeld kunnen worden. Maar niet alleen
blijken daar aarzelingen te bestaan om zich op dit terrein te begeven, er zijn ook uit heel
andere hoek initiatieven ontwikkeld die zich op het bewaren van onderzoeksdata richten.
In dit verband is de ontwikkeling van digital repositories van belang. Enerzijds gaat het
om zogeheten institutional repositories, in Nederland verenigd in het DARE-netwerk. Dit
door Surf georganiseerde netwerk richt zich primair op wetenschappelijke publicaties.
Anderzijds is DANS als subject repository tot ontwikkeling gekomen. DANS beperkt zich tot
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de humaniora en de sociale wetenschappen. Al zijn bij DARE de publicaties het uitgangs-
punt, sinds begin 2007 is de opslag van ‘onderzoeksgegevens, die worden gekoppeld aan de
artikelen die op die gegevens zijn gebaseerd’, een van de nieuwe aandachtspunten.19

Het ligt voor de hand de implementatie van de eis uit de Gedragscode om onderzoeks-
data te bewaren en beschikbaar te houden enerzijds en de opslag en beschikbaarstelling
van de academische productie in institutional of subject repositories anderzijds aan elkaar
te koppelen. Implementatie van beide kan bereikt worden door de data mét de publicatie
in het repository op te slaan. Voor de duurzame opslag en toegang van de data werken
DARE en DANS samen met het e-Depot van de Koninklijke Bibliotheek. Met duurzame
opslag en toegang wordt niets anders bedoeld dan met de blijvende bewaring, die de
Archiefwet voorschrijft. 

De digitalisering van de wetenschappelijke productie vergroot de mogelijkheden van
het behoud en het gebruik van onderzoeksdata, ook op internationaal niveau. Zoals hier-
voor aangeduid is het streven naar open access en data sharing waarop de OECD aan-
dringt, niet alleen een noodzaak maar ook een kans voor efficiënter gebruik van
wetenschappelijke informatie. 

Waren in het verleden bij gedrukte publicaties de kosten van het afdrukken van de
data, waarop het onderzoek gebaseerd was prohibitief, in de digitale omgeving waarin
DARE en DANS actief zijn, is het opnemen van de databestanden naast de publicaties
geen onoverkomelijk probleem. Hoewel de kosten van duurzame digitale opslag, inclusief
onderhoud, niet onderschat moeten worden, zullen de marginale kosten van het opslaan
van nieuwe bestanden, wanneer de repositories eenmaal operationeel zijn, relatief laag
zijn. Deze lagere kosten en de grotere doorzoekbaarheid van de data in een digitale omge-
ving maken de noodzaak van selectie van het materiaal navenant minder dringend. 

De kosten die met het behoud van de onderzoeksdata gemoeid zijn, zijn in eerste
instantie de verantwoordelijkheid van de onderzoekers en van de discipline zelf. Als het
behoud van de gegevens na afloop van het onderzoek tot de verplichtingen van de onder-
zoeker behoort, zoals de Gedragscode stipuleert, dan moeten deze kosten vooraf in de
onderzoeksbegroting opgenomen worden. Elders in deze aflevering noemt Steven de
Clercq deze begrotingspost een ‘verwijderingsbijdrage’.20 De financiers van het onder-
zoek, de universiteiten en instellingen als NWO en de KNAW, zouden er op kunnen toe-
zien dat al vooraf voorzien is in een regeling voor het behoud van de onderzoeksdata.
Langs deze weg kan op den duur aan het belang en de noodzaak van het behoud van en
de toegang tot onderzoeksdata tegemoet gekomen kunnen worden. 

Conclusie
Op instigatie van de Rijksarchiefinspectie zijn bij een aantal universiteiten projecten
gestart om hun decentrale archieven in goede, geordende en toegankelijke staat over te
brengen naar een archiefbewaarplaats. Doordat de universiteiten zich actiever dan voor-
heen zijn gaan bezighouden met hun archieven, is ook de vraag naar het behoud van
onderzoeksarchief en onderzoeksdata aan de orde gekomen. Tegelijk wordt vanuit heel
andere invalshoeken aangedrongen op het behoud en de beschikbaarstelling van onder-
zoeksdata. Mede door de digitalisering is dit niet alleen van meer belang, maar ook
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gemakkelijker dan vroeger. De ontwikkeling op digitaal terrein zal ook de komende jaren
snel blijven gaan. Wat elders op gang gebracht is, moet het archiefwezen niet willen
tegenhouden. Het nog eens overdoen van het werk van de repositories is zeker niet de aan-
gewezen weg. Als het archiefwezen de universitaire onderzoeksdata als archiefmateriaal wil
beschouwen, zal zij haar rol ten aanzien van de onderzoeksdata opnieuw moeten definië-
ren en een modus vinden om samen te werken met en wellicht vanuit de archivistiek een
bijdrage te leveren aan de repositories. 

SUMMARY 

University Archives, research archives and research data
This contribution concerns the relationship of university archives and research data. In
the last few years the call for the preservation of these data for purposes of re-use has
grown stronger. This is not usually because of their function as (formally) archival material
but from a viewpoint of the preservation of scholarly information.

The question is raised whether the reflection of research by university researchers
should be considered a part of the university archives, and as such subject to Archival
Law. It appears that this question cannot be answered unambiguously. This is partly due
to the fairly far-reaching consequences a positive or a negative answer might have both
for the archival repositories and for the preservation of the research data. 

To specify the area of concern the various types of research and researchers’ archives
that have survived from the past are looked into. The experience of the University of
Amsterdam archival project of the last few years show that hardly any research data from
the past are preserved in the university archives. 

It is to be expected that the empirical research data, which are nowadays digital, will in
the future as in the past be most at risk, whereas the administrative documents originating
in the margin of the university research will be preserved in university records. 

The solution for the future is sought here in the storage of the digital data in (digital)
institutional of subject repositories, e.g. DARE and DANS. The data are considered as
scholarly information rather than as archival documents. In no way does this detract
from the need to preserve the data, either from a perspective of research or as archival
records. 
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