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ACTUEEL VERZAMELEN VAN 
ACADEMISCH ERFGOED 
EEN VERKENNING VANUIT JNTER-UNIVERSITAIRE 
COLLECTIEPROJECTEN 

TINY MONQUIL-BROERSEN* 

Dat het verzamel- en collectiebeleid van academisch erfgoed niet overal en altijd goed 
gewerkt heeft, werd duidelijk toen de vier klassieke universiteiten (Leiden, Amsterdam, 
Utrecht en Groningen) en de Technische Universiteit Delft in 1998 de handen ineensloe
gen om met steun van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen hun col
lecties op te schonen. Verenigd in de Stichting Academisch Erfgoed (SAE) zette men de 
schouders onder de ordening van de soms onbeheersbaar grote collecties, die meestal niet 
optimaal gebruikt werden en die bovendien geplaagd werden door conservering- en 
registratie-achterstanden. 

Bij de keuzes in de besteding van conserveringsgeld is het vaststellen van de waarde van 
collecties en objecten de eerste zorg. Toen ik me daar als projectcoördinator over boog, 
waren daar geen pasklare normen voor. Academisch erfgoed bleek moeilijk onder één 
noemer te brengen en de verzamelende instellingen waren naast de beperkte mogelijk
heden in het voeren van een afdoende collectiebeleid zelden in staat zich op een samen
hangend verzamelbeleid te verenigen. Tijdens het proces van selectie en conservering 
(1999-2006) werd echter steeds meer informatie gevonden die als bouwstenen voor ver-
zamelcriteria konden worden gebruikt. 

In dit stuk schets ik, vanuit de situatie zoals die rond 1998 bestond en op grond van de 
opgedane ervaringen, een aantal elementen voor een actualisering van het academisch 
verzamelbeleid. Daarbij put ik vooral uit mijn omgang met de museale en facultaire col
lecties, licht overhellend naar het medische, vanwege mijn jongste inspanningen voor 
www.medischerfgoed.nl. De andere thema's en beheersvormen zullen echter in deze 
vogelvluchtverkenning meegenomen worden. 

Inleiding 
Bij de opsomming van grootheden en omstandigheden die een rol spelen op het terrein 
van het academisch erfgoed is enige versimpeling onvermijdelijk. Kort gezegd bezitten de 
universiteiten een schat aan zeer diverse collecties. Het meeste komt voort uit onderwijs 
en onderzoek en is in de periode 1850 tot 1950 actief verzameld en beheerd. Daarna is er 
bij veel universitaire collecties geen helder verzamelbeleid meer gevoerd. De groei hing af 
van omstandigheden zoals opheffing of verhuizing van vakgroepen of instituten. 
Middelen voor beheer en beschikbaarstelling werden minder. 

*De auteur is coördinator ertgoedprojecten van de Stichting Academisch Erfgoed (SAE) en het Universiteits
museum Utrecht. 
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De beherende en verzamelende instanties van academisch erfgoed kunnen op grond van 
hun verzamelgeschiedenis en verantwoordelijkheden grof ingedeeld worden in vier cate
gorieën. Hun collecties vormen elk een deel van het verhaal. 
1. de afdelingen bijzondere collecties van de universiteitsbibliotheken; 
2. de facultaire en centrale universiteitsmusea (inclusief horti en sterrenwachten); 
3. de instellingen met een nationale taak (vooral de Leidse, voormalige rijksmusea); 
4. de onderzoeksinstellingen en academische ziekenhuizen. 

Los van deze vier categorieën zijn er vier gebieden waarvoor dit erfgoed gebruikt kan 
worden: 
1. voorlichting en algemene wetenschapsgeschiedenis voor een algemeen publiek; 
2. onderwijs; 
3. als archief van de wetenschap; 
4. (her)onderzoek. 

In de praktijk is er sprake van meervoudige taken en verzamelmotieven. Het takenpakket, 
de slagkracht of het bestuur van de universiteitsbibliotheken en musea zijn ook verschil
lend. In potentie zijn er duizend-en-een mogelijkheden voor de omgang met collecties 
maar in de praktijk is collectievorming de laatste decennia meestal ondergeschikt ge
maakt aan de publiekstaak of aan een andere kerntaak van de instelling. Hierdoor zijn 
soms versnipperde, eenzijdige of juist overlappende collecties ontstaan, met minder toe
passingsmogelijkheden en een geringere representativiteit dan wenselijk en mogelijk is. 

Het kerndoel van het verzamelen van academisch erfgoed lijkt toch nog steeds het 
behouden en beschikbaar stellen van materiaal dat nodig is voor veelzijdige reconstruc
ties van het academisch bedrijf in het verleden en voor het tonen van zijn verworvenhe
den. Bij een zo breed geformuleerd doel is het nuttig om over de bestaande scheidslijnen 
tussen instellingen en de oorspronkelijke gebruiksdoelen heen te kijken. We zien dan een 
aantal speciale kenmerken van het academisch erfgoed die goede uitgangspunten kunnen 
bieden voor actueel verzamelen. Academisch erfgoed onderscheidt zich namelijk op drie 
essentiële punten van het culturele, mobiele, kerkelijke, varende en het industriële erf
goed: 

- door haar veelvormigheid; 
- het contact met het ontstaan of het oorspronkelijk gebruik; 
- een dynamische waarde die varieert met de actuele toepassingen en context. 

Hieronder wil ik nagaan wat van elk van deze kenmerken de consequenties kunnen zijn 
voor het verzamelen 

De betekenis van academisch erfgoed staat of valt hi) respect voor haar veelvormigheid 
Meer dan bij enig ander erfgoedtype het geval is, vormt het onderzoeksmateriaal dat de 
wetenschap produceert een bonte stoet aan objectsoorten, omdat de gezamenlijke weten
schappelijke disciplines, zowel in materiële zin als qua informatie, zelf zoveel en zo ver
schillend onderzoeksmateriaal voortbrengen. Het gaat om brieven, foto's, instrumenten, 
portretten, preparaten, archieven (papier en realia), om tekeningen, gebouwen, publica
ties, modellen, onderzoeksdata, boeken, documentatie, textilia etc. Voor onze interuniver
sitaire indeling van deelcollecties op de website van de SAE kwamen we tot zo'n vijftig 
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objectsoorten, die elkaar niet allemaal volledig uitsluiten maar die elk als specifieke bron 
van informatie toch niet ongenoemd konden blijven. 

Ook aan materiaalsoorten treffen we nog eens een grote verscheidenheid aan: audiovi
sueel materiaal, gemengd materiaal, eendimensionaal (digitaal), zowel als twee- en drie
dimensionaal materiaal, organische zowel als anorganische objecten, stoffelijke objecten 
zowel als onstoffelijke informatie. 

Bij het verzamelen van zulk veelvormig materiaal dreigt een aantal valkuilen. Ik geef 
enkele suggesties om die te vermijden. Aan het overheersende beeld van de bestaande col
lecties is te zien dat het verleidelijk is zich te concentreren op handzame formaten. Die 
zijn naar verhouding natuurlijk vaak het meest voorhanden, al was het maar omdat te 
grote of te kleine of anderszins onhandige objecten eerder verloren gaan. Of je daar 
genoegen mee kunt nemen, is afhankelijk van het verzameldoel. 

Al is de onwillekeurige voorliefde voor het verzamelen van handzame objecten onjuist, 
soms moeten we ons concentreren op objecten in vormen die bewaard kunnen worden. 
Soms moet namelijk een alternatief verzonnen worden voor belangrijk maar onhanteer
baar materiaal. In plaats van de deeltjesversneller verzamelen we dan goede documentatie 
van het fenomeen gebruik makend van oral history, situatiefoto's, blauwdrukken en test
resultaten. Daarbij is het van haast niet te overschatten belang om deze gecomprimeerde 
nieuwe informatie in de registratie aan elkaar gekoppeld duurzaam op te slaan. 

Een voorbeeld over eenzijdigheid 
Er was een jonge exposante op de verza
melaarstentoonstelling in het Universi
teitsmuseum in Utrecht met een ruime 
sortering poezenbeeldjes. Ik stel me voor 
dat er nog wel een paar op haar verlang
lijstje zullen staan. Op haar verjaardagen 
komen er steevast een paar bij en de 
dubbele gaan naar vriendinnetjes. Na 
afloop van de tentoonstelling gingen ze 
weer in een grote tas en thuis passen ze 
precies op de plank boven haar bed, des
noods plaatst een van de ouders een twee

de plank. Het lijkt een naïeve verzameling, maar of dat zo is, is helemaal afhankelijk van de 
verzamelmissie. Wanneer die luidt: thematische verkenning in de vroeg-eenentwintigste-
eeuwse kinderkitsch, dan is ze best ver gekomen. Het moet misschien nog wel aangevuld 
worden met een afspraak met haar broertje, dat die een dwarsdoorsnede van transformers 
en bionicles verzamelt, en met haar tante met een digitale camera, dat die een serie foto's 
gaat toevoegen van de schappen van Bart Smit en Intertoys. 

De depots met academisch erfgoed geven een overwegend klassiek beeld wegens het nog 
goeddeels ontbreken van moderne media zoals de digitale objecten en documenten, en 
van de neerslag van oral history. Waar een gekoelde fotoberging hier en daar al als onmis
baar wordt gezien, hebben we voor zover ik weet nog nergens stapels harde schijven met 
beeld- en geluidsmateriaal, terwijl dat soort bestanden van steeds groter belang is voor 
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een goede representatie van de wetenschap, inclusief van de onstoffelijke aspecten, zoals 
reputatie, samenwerking, sociaal-economische omstandigheden. 

Academisch erfgoed vi,'ordt actief verzameld en bewaard in contact met zijn oorsprong 
Een interessant kenmerk van academisch erfgoed is de nabijheid van de bron. Wanneer 
de band tussen een collectie en de experts in de discipline en de band met de vorige en 
volgende generaties objecten wordt doorgesneden, wordt de betekenis van een collectie 
snel minder. Een passieve verzamelhouding kan voor een universiteitsmuseum al eerder 
funest zijn: als we wachten tot er eens een instituut verhuist en de bestelbus bij het 
museum voorrijdt, is het meestal al te laat. Er kan dan toevallig best nog wat aardigs tus
sen zitten, maar de spullen die echt van belang zijn, zijn misschien als eerste ingepakt of 
liggen al in de container. In de SAE-projecten van de afgelopen jaren hebben we daaren
tegen ook heel wat kubieke meter depotruimte vol van edelmoedig geredde objecten 
mogen doorwerken, waarvan het registratiesysteem op kaarten al in de container was ver
dwenen, of kisten met objecten waarvan werkelijk niemand meer wist wat het was. 

Een passieve verzamelhouding met hoogstens selectie aan de poort en specialisatie op 
slechts een of twee objecttypen (bijvoorbeeld instrumenten en modellen, onze klassie
kers) kan echter niet veel anders dan een vertekend beeld opleveren wanneer het algeme
ner verzameldoel van weergave van de wetenschapsgeschiedenis beoogd wordt. 
Beperking in het aantal objecten, actief gericht op een aantal illustratieve, desnoods wat 
lastiger te verzamelen of te hanteren objecten, levert dan al snel een belangwekkender 
collectie op dan een monocultuur van gegeven paarden. 

Ter plekke en in regelmatige samenspraak met de wetenschappers tijdig oormerken van 
gewenste zaken blijkt de meest rendabele verzamelstrategie. Dan kan de context die van 
belang is voor de duiding van objecten, optimaal in de beschouwing worden betrokken. 
Voor een conservator is contact met de wetenschappelijke praktijk, waar men de weerslag 
uit het verleden op vakinhoudelijk gebied kan interpreteren, onmisbaar. De conservator 
kan dan de verantwoordelijkheid voor het weergeven van het wetenschappelijke proces 
met de wetenschappers delen, waarbij naast de eindproducten en de overbekende mijlpa
len de nuances van de dagelijkse wetenschapspraktijk getoond kunnen worden. Die zeg
gen meestal veel meer over het proces, ook bijvoorbeeld over de samenhang tussen 
onderwijs en onderzoek. Zodoende zal men in het veld gaan begrijpen dat een betekenis
volle collectie niet alleen bestaat uit jd-highlights maar dat er ook verhalen en schijnbaar 
banale zaken moeten worden mee-verzameld. Actiefoto's zijn een voorbeeld van waarde
volle informatie uit de dagelijkse gang van zaken. Het zou trouwens verstandig zijn wan
neer er ook nu veel meer gefotografeerd zou worden in de onderzoeksinstituten met het 
oog op het complete beeld dat we in de toekomst willen kunnen bieden. 

De conservator kan ook helpen bij de wetenschappers een oog voor relevant erfgoed te 
ontwikkelen. Bij een inventarisatie van erfgoed op het Universitair Medisch Centrum 
Utrecht kwamen welwillende medewerkers met een paar oude doch vrij algemene vijzels 
aan, terwijl bijna iedereen had vergeten dat ergens in een kelder een uniek en interessant 
archief lag weg te schimmelen. 

Een voorbeeld van actief verzamelen in samenspraak met de wetenschappers is de 
zogenoemde 'Octopus'. Dit is een uniek apparaat voor hart-longchirurgie, in Utrecht ont
wikkeld, waarvan het prototype helaas verloren is gegaan. Het apparaat is nog in gebruik 
maar men weet dat het Universiteitsmuseum is geïnteresseerd om het te zijner tijd op te 
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nemen in de collectie. Tegelijkertijd moet de conservator beseffen dat geen instituut of 
onderzoeksgroep iets zal willen afstaan wanneer men de indruk heeft dat er een stoffig 
imago of eenzijdig beeld mee gecreëerd wordt. Een correcte weergave is in beider belang. 
Vanuit dat besef kunnen wellicht korte lijnen voor (her-)gebruik van collecties ontwik
keld worden. 

Het derde kenmerk van academisch erfgoed: de dynamische waarde 
Een derde kenmerk van academisch erfgoed is dat het zijn actuele waarde weliswaar ont
leent aan één van de vier genoemde toepassingen (voorlichting, onderwijs, archief van 
wetenschap en heronderzoek), maar dat dit vaak aan verandering onderhevig is. De prak
tijk leert dat, ten minste in potentie, ook de drie andere toepassingen relevant zijn of 
kunnen worden. 

De draamische waarde van het erfgoed is afhankelijk van die van de wetenschap zelf 
die steeds met nieuwe vragen kan komen. Daarnaast speelt het talent van de beheerders 
een rol. Gezichtspunten vernieuwen en toepasbaarheid herkennen vraagt visie en een 
grote alertheid. 

Het middenvlakje met pijlen staat voor de 
tussenpositie in afwachting van een nieuwe 
toepassing. Het is te hopen dat het zich dan 
al in een depot bevindt, want de positie is 
dan kwetsbaar. Ik geef hiervan een paar 
voorbeelden. Allereerst een illustratie van 
wat er echt mis kan gaan. Dat is het fixeren 
van de betekenis in een positie. Er bestaan 
een soort souvenir-verzamelingen van steen
tjes, vastgelijmd op een ondergrond, met een 
voor eeuwig beperkte tekst en uitleg onder 
een dichtgetaped glasplaatje. In deze gefixeer

de vorm zou je kunnen spreken van geologische objecten, destructief beheerd. 

Een andere manier van fixeren is het toepassen van de ABCD- waardenormering zoals 
die sinds het Deltaplan voor Cultuurbehoud gebruikelijk is bij het cultureel erfgoed. We 
hebben het geprobeerd, maar het werkte matig of helemaal niet. De waarde van acade
misch erfgoed blijft veranderlijk. Je kunt er in samenhang met andere objecten of deel
collecties alleen globaal en tijdelijk iets over zeggen. Dat moet ook zeker gebeuren, maar 
liefst met beter passende normen. 

Zelfs het kader van de Collectie Nederland geeft te weinig houvast voor het vaststellen 
van de waarde van de objecten, juist omdat de wetenschap bij uitstek een internationale 
aangelegenheid is. Andersom kun je ook moeilijk met één van de toepassingen voor ogen 
gaan verzamelen. De gerichtheid op het publiek kan een collectie opleveren met te veel 
nadruk op kostbare en unieke objecten zoals trofeeën of rariteiten. Op korte termijn 
doen ze het goed bij het publiek, maar op de langere duur kunnen wegwerpobjecten 
meer informatie geven, voor de wetenschapsgeschiedenis.' 

1 Een voorbeeld van verrassend publiekssucces zijn de negentiende-eeuwse Japanse tandenborstels waarmee 
het Museum voor Volkenkunde altijd veel succes oogst bij Japanse delegaties, omdat thuis niemand ze heeft 
bewaard. 

Het 2e kenmerk: de dynamische waarde. 
, De acmt'U' waardi ' van \Y. hancl samen mei de 1 van Je 4 IwpassinRiai. 
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Bij een indrukwekkend instrument in de collectie, waar het publiek van smult, moeten 
we ons afvragen of het wel een rol van betekenis heeft gespeeld. Een dergelijk object kan 
goed passen in een science ceiifer-achtige situatie waar het publiek kennis kan maken met 
de werking. Maar belangrijker is of het feitelijk gebruikt is en wat zijn wetenschappelijke 
betekenis geweest is. Soms zijn de collecties eenzijdig samengesteld en is het misschien 
niet meer mogelijk er een goed representatief beeld mee te geven. Het is dan nodig ze aan 
te vullen met andere informatie, waarbij aandacht besteed moet worden aan de objecten 
uit de hoek van de alfa-disciplines. 

Bij veel moderne objecten is het moeilijk je een enthousiast publiek voor te stellen. Op 
de website www.medischerfgoed.nl worden de prachtige afbeelding van apparaten min
der bekeken dan die van preparaten, al zijn de verhalen erbij even boeiend. Ik hoorde 
laatst iemand zeggen dat het modernere type technische objecten nog op dronk moet 
komen, waarbij, denk ik, aan de toekomstige waardering door het publiek werd gedacht. 
Je kunt het boeket dan in elk geval bevorderen door de context van ontwikkeling en 
gebruik van zo een relatief ontoegankelijk object méé te verzamelen, eventueel op andere 
dragers. 

We laten ons publiek graag een glanzende rij mijlpalen zien: de hartlongmachine van 
jongbloed! de eerste electronenmicroscoop! een eerste druk van Vesalius! Maar objecten 
die gekozen zijn met het oog op het vestigen of bevestigen van een positief imago zijn 
niet altijd de meest interessante. Mislukkingen en objecten van huishoudkwaliteit zijn 
vaak ook heel leerzaam, kladjes geven clou's weg en toevalstreffers kunnen veelzeggend 
zijn. Een mijlpaal kan zelfs saai worden zonder beeld van de context waarin hij kon ont
staan. 

Behalve voor publieksvoorlichting kan academisch erfgoed ingezet worden op drie ande
re terreinen, die elk een dimensie zijn van de, wisselende, dynamische waarde van het 
academisch erfgoed. Het tweede toepassingsgebied is het gebruik als archief van de 
wetenschap. 

Op dit moment loopt er een project waarbij de preparaten van parasieten van de 
Faculteit Diergeneeskunde in Utrecht overgedragen worden aan Naturalis om een plaats 
te krijgen in het wetenschappelijk archief van de natuurlijke historie. Verzameld op 
excursies en als diagnostisch materiaal van huisdieren en dierentuindieren was hun rol 
als onderzoekscollectie bij Diergeneeskunde min of meer volbracht, zeker in verhouding 
tot de voor beheer beschikbare middelen. Speciale aandacht is er voor de zogeheten type
exemplaren, de eerst beschreven exemplaren van een soort, die een rol spelen in nieuw 
onderzoek naar biodiversiteit. Een archief is dan niet meer een eindstation. Het is overi
gens wel zaak afspraken te maken over beschikbaarheid voor gebruik op andere terreinen, 
al zullen parasieten niet snel een onderwerp voor blockbusters zijn. 

Bij medisch materiaal doemt bij vervolggebruik van materiaal uit het wetenschapsar
chief al snel een ethische grens op. Dat geldt voor menselijk materiaal, maar ook bijvoor
beeld voor fotomateriaal uit onderzoeksdossiers, dat immers lang niet altijd voldoende 
geanonimiseerd kan worden voor gebruik in een tentoonstelling. Toch moet betrokken
heid van het publiek, mits integer, niet altijd vermeden worden. Het is belangrijk bij het 
publiek begrip te kweken voor toename van de kennis en voor het verzamelgedrag van de 
medische wetenschap. Het is logisch en terecht dat medische archiefcollecties vaak voor 
heronderzoek gebruikt worden. 
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Voor het faciliteren van onderwijs, ons derde toepassingsgebied van academisch erfgoed, 
zijn de universiteitsbibliotheken een eerste adres. Daar is de literatuur te vinden die de 
wetenschappelijke vakgebieden hebben geproduceerd, en die zich op den duur ook deels 
weer zal lenen voor het metaniveau van de wetenschapsgeschiedenis. Het is een verheu
gende ontwikkeling dat het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) de opge
schoonde en geconserveerde collecties van haar anatomisch museum gaat inzetten voor 
een heel nieuwe onderwijsopstelling, die direct gekoppeld zal zijn aan digitale informatie. 
Men neemt daar door middel van goede depotvoorzieningen ook verantwoordelijkheid 
voor objecten die (nog) niet in de onderwijsopstelling passen. 

Het vierde en laatste type toepassing van 
academisch erfgoed is inzet bij het onderzoek. 
Objecten verzameld in het kader van een eerder 
onderzoek kunnen als collectie terechtkomen in 
een museum, waar ze wegens hun publieks-
waarde eventueel in een tentoonstelling komen. 
Een voorbeeld vormen de apenschedels die ver
zameld zijn met het oog op vergelijkende ana
tomie. Op dit moment schittert een afbeelding 
als topstuk op de eerder genoemde SAE-website. 
Een collectie kan altijd voor heronderzoek op 
grond van nieuwe onderzoeksvragen relevant 

worden. En ooit wordt de collectie wellicht nog eens gebruikt voor onderwijs in zoölogie. 

Een lastig verschijnsel bij hergebruik zijn eventuele destructieve onderzoeksmethoden: is 
het hergebruik altijd belangrijk genoeg om een historisch object te beschadigen? Vrij herge
bruik kan leiden tot het kannibaliseren van de wetenschapsgeschiedenis. Tegelijk moeten 
conserveringstechnieken die DNA-materiaal onleesbaar maken ook niet zonder meer toege
past worden. 

De dynamische waarde van academisch erfgoed blijkt bij voorbeeld uit het gebruik van 
meetapparatuur uit de collectie van het Utrechtse museum sterrenwacht Sonnenborgh. 
Onlangs is die apparatuur door hedendaagse meteorologen geijkt aan modernere appara
tuur, zodat de bijhorende oude meetreeksen aan de nieuwere konden worden toege
voegd. 

Aanbei'elingen 
Intussen zijn alle beheerders en verzamelaars er samen nog niet optimaal in geslaagd om 
het academisch erfgoed in alle opzichten tot zijn recht te laten komen. Het collectiebeleid 
zou zeker beter afgestemd kunnen worden. Daarbij kunnen de drie genoemde specifieke 
kenmerken een sleutel zijn voor actueel verzamelen. Veelvormigheid koesteren, actief ver
zamelen in nauw contact met de bron en breed documenteren met alertheid voor de 
dynamische waarde, zijn geen dingen die je er in je eentje even naast doet. Om dat te 
bereiken moet aan een aantal voorwaarden voldaan worden. 

Ten eerste is een goed geformuleerde verzamelmissie nodig en ten tweede een uitbreiding 
van de samenwerking binnen de universiteiten en tussen de universiteiten. Het doel om 
voor de toekomst een verantwoord beeld van de wetenschap te geven, naast de primaire 
taken, vergt afstemming. 
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Voor een universiteitsmuseum bijvoorbeeld moet de verzamelmissie niet het onderscho-
ven kindje zijn bij het publieksdoel. Beroemde, curieuze en zondagse objecten mogen er 
zijn, maar in het totaal van de collectie van een instelling moet er een gezonde dosis aan 
alledaagse, multi-interpretabele en misschien voor ons nu nog onooglijke objecten tegen
over en omheen staan. Die zorgen voor context waarin de curiosa kunnen floreren. Dus is 
de vraag: wat is het verzameldoel, en hoe kunnen we de ideale daarbij aansluitende col
lectie bereiken. W ât missen we nog en, niet te vergeten, wat willen we per se niet hebben? 

Na de verzamelmissie komt de te volgen strategie aan de orde. Wat zijn de instrumen
ten en protocollen? Bij het Universiteitsmuseum in Utrecht heb ik een normenstelsel 
voor het beoordelen van de verwervingen voorgesteld. Het is een soort puntensysteem 
waarin de drie besproken kenmerken verweven zijn. Een dergelijk normenstelsel kan een 
hulpmiddel zijn naast overwegingen van capaciteit en naast de specialismen van de behe
rende instelling. Deselectie is een goed instrument om tot een veelzeggende collectie te 
komen. Voor vrijheid van handelen op dit punt is een heldere eigendomssituatie vereist. 
Periodieke evaluaties kunnen ook een nuttig onderdeel zijn van een goede strategie. Elke vijf 
of tien jaar kijken naar de zeggingskracht in relatie tot het verzameldoel. Soms kunnen 
objecten beter bij een collega ondergebracht worden, of vervangen worden door een 
ander object. Dat zou actueel verzamelen met terugwerkende kracht genoemd kunnen 
worden. 

De tweede aanbeveling - meer samenwerken en taken verdelen - hangt met het voorgaan
de nauw samen. Bij de medische collecties van de vier klassieke universiteiten werken we al 
bijna zeven jaar samen in selectie en conservering. Het resultaat is een blijvende samenhang 
en een podium in de vorm van de website www.medischerfgoed.nl. Als voorbeeld van de 
resultaten van samenwerking geldt het project in Leiden waarbij plaatmateriaal uit de 
anatomische collectie van het Leids Universitair Medisch Centrum veilig is onderge
bracht bij de Universiteitsbibliotheek en tegelijk in de registratie gekoppeld zijn aan de 
realia die nog bij het museum worden bewaard. Misschien kunnen op een soortgelijke 
manier in de toekomst ook de Groningse oude anatomische Campercollectie en de 
Camperarchieven met tekeningen van de preparaten van de Amsterdamse Universiteits
bibliotheek aan elkaar gekoppeld worden. 

In het interuniversitaire collegeplatenproject is de registratie van de collecties gecombi
neerd in een database met plaatjes, waarmee de bruikbaarheid van de afzonderlijke collec
ties sterk vergroot wordt. Een deel van de database is digitaal beschikbaar gesteld voor 
publiek in 'het Geheugen van Nederland'. 

Het is niet altijd haalbaar of zelfs nuttig om op objectniveau te werken. Afstemming en 
projectplanning kunnen goed uitgaan van registratie op het niveau van de deelcollectie. 
Met de doorzoekbare lijst collecties op de website van de SAE is een eerste overzicht 
beschikbaar. 

Het zou goed zijn verder te gaan en de verschillende vormen, typen en thema's van de 
collecties interuniversitair aan elkaar te koppelen. De meest ambitieuze en veelbelovende 
optie daarvoor is het invoeren van collectiebeschrijvingen via encoded archival description 
(EAD), een geavanceerd systeem waarmee bestaande registraties van collecties via codes 
gezamenlijk doorzoekbaar gemaakt kunnen worden. Zo een gigantische operatie is voor 
de bijzondere collecties van een aantal universiteitsbibliotheken al aan de gang. Wanneer 
ook de kleinere aandeelhouders van het academisch erfgoed kunnen aanhaken, ontstaat 
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een basis voor verdieping en voor een grote toename van de toepassingsmogelijkheden. 
Besluit 
Na deze aanbevelingen en aandachtspunten rijst de vraag of het menselijkerwijs mogelijk 
is om de conservator, als sleutelfiguur, met dat takenpakket op te zadelen. Die ideale 
'nieuwe conservator' moet zich namelijk bewust zijn van zijn streven een representatief 
beeld te geven van de wetenschapspraktijk, leeft in drukke omgang met collega's, beleeft 
en interpreteert constant de actualiteit en optimaliseert het inhoudelijk beheer. Hij of zij 
is te vinden bij de onderzoeksinstituten, met de camera in de aanslag en in discussie met 
de experts over het oormerken van de nieuwste snufjes voor opname in de collectie. 
Tegelijk is het depot een laboratorium van dynamische waarde, terwijl samenwerkings
verbanden dwars door de gelederen heen bloeien. 

Misschien kan de conservatorfunctie dan ook beter in teamverband vervuld gaan worden. 
Een dergelijk team zou kunnen bestaan uit een collectiespecialist die collectiegegevens 
opspoort en in de registratie laat opbloeien als veelvormige veldboeketten, een erfgoedam
bassadeur bij de onderzoeksinstituten, iemand die de actualiteit en toepasbaarheid van 
collecties, strategie en beleid op alle fronten goed in het oog houdt en ten slotte ook nog 
uit creatieve mensen die nieuwe vragen loslaten op de oude materie. In de projecten ben 
ik al deze typen bevlogen beheerders tegengekomen. Een paar stappen verder en we kun
nen de resultaten van hun gezamenlijke inspanningen met een gerust hart toevertrouwen 
aan het kritische publiek van de toekomst. 

SUMMARY 

Current collecting of academie cultural heritage. An exploration of some projects 
In 1998 four Dutch universities (in Leiden, Amsterdam, Utrecht and Groningen) joined 
in an effort to improve and revise their collections. United in the Stichting Academisch 
Erfgoed they tried to rearrange their sometimes uncontrollably large collections. The col
lections were not always used in the best possible way and they were plagued by backlogs 
in conservation and registration. In deciding where to spend money for conservation it is 
essential to determine the value of the collections and objects. No clear criteria for deter
mining this value were on hand. Elements of an up-to-date collecting policy can be 
gleaned, however, from what was learned in selection and conservation projects executed 
by the SAE. Academic heritage characteristically tends to shift in relevance for fields as 
history, communication to the public, archive and new research. To handle this dynamic 
value, curators are best in close contact with research and teaching in their universities 
and they also need a keen eye for combining different forms of information, not forget
ting digital and other less classic forms. Custodians of various university collections 
(medical, science, libraries, museums) are wise to cooperate at an interuniversity level to 
work on access for the general public as well as for scientists and scholars. This might be 
part of a collection policy in which tasks and specializations are spread over different 
institutions. 
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