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BEWAREN OM TE GEBRUIKEN 
HET 'MATERIËLE ARCHIEF' VAN ONDERZOEKS
COLLECTIES 

STEVEN W.G. DE CLERCQ* 

Nederland heeft geen beleid voor het selecteren en bewaren van het 'materiële' archief 
van wetenschappelijk onderwijs en onderzoek. Zolang onderzoekscollecties worden 
gebruikt, is het beheer geen punt van speciale zorg. Dat verandert zodra zij, nadat het 
onderzoek is afgerond, niet meer actief worden gebruikt. Daarnaast is de traditionele 
positie - en de waardering - van het object door de opkomst van nieuwe onderzoeks
technieken op de achtergrond geraakt; een en ander met het gevolg dat veel collecties 
zijn of worden afgestoten. Het cumulatieve effect daarvan betekent een onherstelbaar 
verlies. De vraag is wie het initiatief neemt en de verantwoordelijkheid wil dragen en 
hoe een 'materieel' wetenschappelijk archief voor toekomstig gebruik geselecteerd, 
beheerd en toegankelijk gemaakt moet worden. Praktijkvoorbeelden bevatten elemen
ten voor suggesties en conclusies. 

Inleiding 
Vanwege zijn vermaarde collectie naturaliën nodigden curatoren van de Leidse univer
siteit in 1591 de Enkhuizer stadsgeneesheer Bernardus Paludanus (1550-1633) uit om de 
eerste directeur te worden van de zojuist gestichte Hortus Botanicus. Zij verzochten 
hem zijn collectie mee te nemen '... tot nut, oorbaar ende vordernisse van geleerdheid 
ende studiën, 00c d'eere van de universiteit'' Het belang dat Leiden hechtte aan voor
werpen voor het onderwijs blijkt verder uit de bouw van het Anatomisch Theater (1593) 
en van het Ambulacrum (1599) tegen de zuidmuur van de Hortus.-

De Leidse curatoren brachten in het besluit uit 1591, toen objectgebonden onderwijs 
en onderzoek nog in de kinderschoenen stond, al tvs'ee elementen naar voren die van 
groot belang zijn voor ons onderwerp: 
- de betekenis van objecten als bron van informatie voor wetenschappelijk onderwijs 

en onderzoek; 
- de potentiële uitstraling van een collectie op zijn eigenaar. 

* Steven de Clercq was van 1982 tot 1998 directeur van het Utrechts Universiteitsmuseum en van 1998 tot 1006 
adviseur van de SAE; hij is vice-voorzitter van UMAC, ICOM's International Commit tee for University 
Museums & Collections. Adres: Straatweg 17, 3603 CV Maarssen, e-mail: declercq(?vecht.nl 
Het thema Bewaren om te gebruiken kwam intensief aan de orde bij de - even leerzame als inspirerende -
begeleiding van het proefschrift van Marta Loureni;o. Ik heb dankbaar gebruik gemaakt van wat Menno 
Polak mij leerde over 'echte' archieven! Dr. René Dekker van museum Naturalis dank ik voor zijn bijdrage 
aan de tekst over museum Naturalis en in het bijzonder over de ontwikkelingen rond het toekomstig 
Nederlands Centrum voor Biodiversiteitondcrzoek, NCB. 

1 P.C. Molhuysen, Bronnen tot de geschicilenis der Leidsclie Universiteit I ('s Gravenhage 1913) 124. 
2 L. Tjon Sie Fat, Dr? tuin van CUisins. Het ontstiinn van de Leidse Hortus (Leiden 1992). 
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•^mmt' 

De Leidse 'Hor tus Botanicus" met het ' ambulacrum' en enige van de daar getoonde zeldzaamheden (Gra

vure naar tekening van ).C. Woudanus, 1610). 

Deze twee factoren - functie en prestige - spelen een belangrijke rol bij de opkomst en 
de neergang van het gebruik van collecties en bij de daarmee samenhangende waarde
ring van degenen die ze gebruiken, beheren en bezitten. 

Voorwerpen hebben een allesbepalende rol gespeeld bij het in kaart brengen en 
beschrijven van onze wereld; en die rol is nog niet uitgespeeld! Deze intellectuele 
onderneming, begonnen in de Renaissance, beleefde zijn hoogtepunt in de tweede helft 
van de negentiende en de eerste helft van de twintigste eeuw.' Miljoenen voorwerpen 
zijn verzameld, bestudeerd, geanalyseerd en beschreven, en ondergebracht in honder
den verzamelingen in universiteiten, onderzoeksinstellingen en musea over de hele 
wereld. Als referentiecollecties en als studiemateriaal voor de opleiding van nieuwe 
generaties onderzoekers hebben zij een belangrijke rol gespeeld bij de ontwikkeling in 
verschillende vakgebieden. Kennis en begrip van de ons omringende wereld zijn voor 

3 P.I. Boylan, 'Universities and Museums: Past, Present and Future', Musetun Mtnuigement and Curatorship i8 
(1999) 43-56; G.D. Lewis,'Collections, collectors and museums: a brief world survey', in: J.H.A. Thompson 
ed.. Manual of Curatorship (London 1984) 7-22; M.C. Lourenc^o, 'Contributions to the History of University 
Museums and Collections in Europe', Museologia 3 (2003) 17-26 [See also: http://www.icom.org/umac.]; 
M.C. Louren<;o, Between two worlds. TIte distinct nature and contemporary significance of university museums 
and collections in Europe. Unpublished PhD thesis (Parijs 2005) (see http://correio.cc.fc.ul.pt/~martal). 
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een groot deel gebaseerd op het onderzoek aan of op basis van deze collecties. Tezamen 
vormen zij - naast het papieren archief en de publicaties - het materiële archief van die 
kennis en van de manier waarop deze tot stand kwam. Dit geldt met name voor die dis
ciplines waar objectgebonden onderzoek een grote rol speelde: een breed spectrum van 
vakgebieden van antropologie tot archeologie, van botanie tot kunstgeschiedenis en 
van geologie en zoölogie tot geneeskunde. 

Drie generaties universitaire musea en collecties 
Met hun drie hoofdfuncties: onderwijs, onderzoek en tentoonstelling, beleefde de 'eer
ste generatie' universiteitsmusea"* zijn hoogtij in de periode 1850-1950. ledere grote, 
zichzelf respecterende universiteit bezat soms meer dan twintig gespecialiseerde musea 
met onderwijs- en onderzoekscollecties, ingebed in een faculteit of studierichting. 
Vanaf circa 1920 ontstond een 'tweede generatie' universitaire musea die zich in het bij
zonder richtte op historische voorwerpen en collecties. Een universitair lustrum of de 
wens achttiende- en negentiende-eeuwse historische instrumenten en onderwijsmodel
len te behouden vormde meestal de aanleiding een dergelijk museum te stichten. 
Doorgaans waren dit niet langer actieve onderwijs- en onderzoekscollecties, maar ging 
het om het vastleggen van de geschiedenis van de universiteit of het vakgebied. Rond 
1980 is een 'derde generatie' ontstaan die zich als 'etalage' van de universiteit sterk richt 
op publieksactiviteiten en die doorgaans - zonder duidelijke band met de faculteiten -
een plaats kreeg op centraal universitair niveau. 

Daarmee zijn universitaire musea en collecties aangeland op een cruciaal punt in hun 
bestaan. Lourenc^o' plaatst deze 'crisis' in de context van bredere intellectuele, sociologi
sche, politieke en economische veranderingen die zich vanaf de jaren zestig in zowel de 
universitaire als de museale wereld hebben voltrokken. Veranderingen in onderwijs en 
onderzoek, nieuwe onderzoekstechnieken en de kosten verbonden aan beheer en be
houd van collecties zijn in haar ogen weliswaar belangrijke factoren, maar voldoen niet 
om te verklaren waarom de collecties een 'bedreigde diersoort' zijn geworden. De uni
versiteiten zitten zelf in een identiteitscrisis. Veel van de vertrouwde academische 
gebruiken en waarden staan onder zware druk, onder andere door het vervagen of ver
dwijnen van de traditionele grenzen tussen vakgebieden, door de integratie van ICT, door 
drastische kortingen op het budget en vooral door een agressieve, sterk marktgerichte 
internationale concurrentie tussen universiteiten. 

Nieuwe eisen aan universitaire musea 
Als gevolg van deze veranderingen zijn ook de eisen die universiteiten aan hun musea 
en collecties stellen sterk veranderd: van allereerst beheerders van objecten als bron van 
informatie voor onderwijs en onderzoek, moeten zij een actieve rol spelen op het raak
vlak van universiteit en samenleving, en dat tegelijkertijd voor een academisch én voor 
een algemeen publiek. Ook vanuit de museale wereld wordt druk uitgeoefend om de 
aandacht te richten op publiekstaken: van een klein, gespecialiseerd publiek moet nu een 
groot, algemeen publiek worden bediend wat steeds hogere eisen stelt aan presentatie
technieken en vormgeving. 

4 Loureni^o (n.3), Between two worlds. 
5 Ibid. 
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De verplaatsing van het universitaire museum van het hart van de faculteit naar het 
centrale niveau, gekoppeld aan de verschuiving van zorg voor het object naar aandacht 
voor het publiek, heeft ingrijpende gevolgen voor de samenstelling, de achtergrond en 
de vaardigheden van de staf. Dat heeft op zijn beurt grote invloed op het vermogen van 
het museum inhoudelijk een zinvolle rol te spelen bij de selectie en het voor toekomstig 
gebruik toegankelijk maken van wetenschappelijke collecties die door de facultaire 
musea worden afgestoten, bijvoorbeeld als gevolg van accentverschuiving binnen het 
onderzoeksveld, van verhuizing of van reorganisatie. 

Natuurhistorische collecties als voorbeeld 
Hoewel de geschetste ontwikkelingen globaal voor alle typen onderzoeks- en onder-
wijscollecties gelden, zijn er forse onderlinge verschillen tussen de vakgebieden. In deze 
bijdrage ligt het accent op de natuurhistorische en in het bijzonder op de geologische 
collecties. Onder de museale collecties zijn de natuurhistorische kwantitatief verreweg 
de grootste. Zij worden nog zeer actief in onderzoek gebruikt en als gevolg van de 
voortgang in de wetenschap in toenemende mate ook voor nieuwe vraagstellingen. Zij 
maken deel uit van een goed georganiseerd internationaal netwerk en zijn tot op grote 
hoogte digitaal ontsloten. Tegelijkertijd staan juist deze collecties - wereldwijd - onder 
grote druk! Dit geldt ook voor de medische^ en volkenkundige collecties, waar het bezit 
en beheer complex is als gevolg van onder meer ethische, religieuze en politieke aspec
ten met vaak tegenstrijdige belangen die botsen met geldende wet- en regelgeving''. 

Onderzoekscollecties 
Onderzoekscollecties zijn in beginsel nooit statische, geïnstitutionaliseerde eenheden 
geweest. In tegendeel, zij werden geregeld aangevuld of verkleind door actief verzame
len, ruil of aan- en verkoop. Gedurende de zeventiende, de achttiende en een goed deel 
van de negentiende eeuw waren collecties vaak het particuliere bezit van de onderzoe
ker. Zoals we al bij Paludanus zagen, kon de kwaliteit van de collectie de doorslag geven 
bij de uitnodiging een professoraat te aanvaarden. Aan het einde van het leven werden 
collecties veelal aan de universiteit of op de vrije markt verkocht. 

Post-Napoleontische hervormingen* en de erkenning van onderzoek als universitaire 
kerntaak hebben in de 'oude wereld' geleid tot voortgaande specialisatie, het ontstaan 
van nieuwe vakgebieden en de instelling van nieuwe leerstoelen. Dat ging vaak gepaard 
met het opsplitsen van bestaande collecties. In deze periode werden de collecties struc
tureel eigendom van de universiteiten. De kwaliteit van de collectie - vaak vernoemd 
naar zijn illustere verzamelaar - droeg bij aan de faam van de universiteit en haar aan
trekkingskracht op studenten. 

In de 'nieuwe wereld' speelden universiteiten een leidende rol bij het verkennen, in 
kaart brengen en ontwikkelen van de natuurlijke hulpbronnen en schatten (etnografie, 

6 Care of Historie Human Remains. A Consultation on the Report of the Working Group on Human Renutins 
luly 2004, Dept. for Culture, Media and Sport Cultural Property Unit. 

7 Ik doel hier onder andere op de steeds vaker voorkomende eis van restitutie van antropologisch materiaal. 
Het ligt voor de hand dat Nederland vanuit zijn koloniale geschiedenis hiermee ook geconfronteerd zal wor
den. Daarom verdient het aanbeveling hierop te anticiperen en op nationaal niveau beleid te ontwikke
len. De SAE zou - in samenwerking met de Erfgoedinspectie - als initiatiefnemer kunnen optreden. 

8 In Nederland met name het 'Organiek Besluit' van 2 augustus 1815 en 'Wet tot Regeling van het Hooger 
Onderwijs', 28 april 1876. 
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flora, fauna, geografie, geologie, minerale grondstoffen) van de nog onbekende binnen
landen. Veel van de daarbij aangelegde verzamelingen zijn tot op de dag van vandaag in 
de daaruit voortkomende disciplines de formele referentiecollecties voor die nieuwe 
gebieden. 

Functies, verzamel- en bewaarbeleid 
Het is zinvol binnen onderzoekscollecties het volgende onderscheid te maken: 
- primaire functie 

- initiële onderzoekscollectie; 
- secundaire functies 

- controlecollectie; 
- referentiecollectie; 
- collectie geschikt voor nieuw onderzoek. 

Bij de primaire functie staat een wetenschappelijke vraagstelling centraal. Ieder voor
werp in een initiële onderzoekscollectie is gericht verzameld en ontleent zijn legitimatie 
aan de verwachting dat nader onderzoek een bijdrage kan leveren aan de oplossing van 
een vooraf geformuleerde vraagstelling. Dat onderzoek kan destructief zijn, waarbij het 
voorwerp gedeeltelijk beschadigd of zelfs geheel vernietigd wordt. Daartegen is geen 
fundamenteel bezwaar omdat het object met dat doel is verzameld. 

Onderwijscollecties nemen een speciale plaats in. Collecties voor elementair onder
wijs worden doorgaans aangelegd met speciaal voor dat doel verzameld materiaal; 
gevorderde studenten leren zelf een 'studentencollectie' aan te leggen en caput-colleges 
worden gegeven aan de hand van materiaal waaraan onderzoek wordt of is gedaan. 

Secundaire functies 
Na afronding van het oorspronkelijke onderzoek heeft het object zijn primaire functie 
vervuld door een bijdrage te leveren aan het beantwoorden van de vraagstelling. Het 
object zou, afgezien van de controlefunctie, dus weggegooid kunnen worden, ware het 
niet dat het een toegevoegde waarde heeft gekregen doordat het is onderzocht en de 
gegevens ervan zijn gepubliceerd. Naast deze nieuwe betekenis als informatiebron voor 
nieuw, bijvoorbeeld wetenschapshistorisch, onderzoek, behoudt het zijn oorspronke
lijke betekenis als primaire bron van informatie. Kenmerkend - en lastig! - is dus de 
gelaagdheid, het gelijktijdig geschikt zijn voor verschillende aspecten van onderzoek, 
mogelijk met tegenstrijdige belangen.'* Dit wil niet zeggen dat het zinvol is al het mate
riaal te bewaren. Over het algemeen kan worden volstaan met een selectie. In dat licht 
bestaat de afronding van de initiële onderzoeksfase idealiter uit de vraag welk materiaal 
voor één of meer van de secundaire functies moet worden bewaard. Bewaarbeleid 
wordt gekenmerkt door twee aspecten: 

- 'ontzamelen' (ongelukkigerwijs ook wel 'deselectie' genoemd), waarbij het er om gaat 
dat deel van de collectie dat geen functie meer heeft weg te doen; 

- bewaren van materiaal dat in de toekomst nog van belang kan zijn voor hergebruik in 
één of meer van de drie genoemde secundaire functies. 

9 S.W.G. de Clercq en M.C. Loureni;o, A globe is just another tool. The role of objects in university collections. 
ICOM Study Series University Museums and Collections ii (Parijs 2003) 4-6. 
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Wat we bewaren noemen we ons wetenschappelijk erfgoed. Dit kan worden gebruikt 
voor de secundaire functies en krijgt gaandeweg ook een historische betekenis; dat zou
den we een tertiaire functie kunnen noemen. 

Wetenschappelijk erfgoed: het object als bron van informatie 
Wetenschappelijk erfgoed bestaat uit een bonte verzameling voorwerpen in allerlei ver
schijningsvormen en van verschillende materialen, verschillend zowel naar discipline als 
naar aard, materiaal en ordening. De informatie en kennis liggen opgeslagen in het object 
zelf en in aantekeningen, veldboeken en -kaarten, foto's en tekeningen, laboratoriumver-
slagen, grafieken, manuscripten, wetenschappelijke correspondentie, rapporten, publica
ties, collegedictaten en boeken. Wetenschappelijk erfgoed bestaat uit een mix van 
primaire en secundaire bronnen: het object, de waarnemingen en analyses en de inter
pretatie. Ook genenbanken en op pons- en magneetbanden opgeslagen informatie van 
bijvoorbeeld meteorologisch- of ruimteonderzoek, beeld- en geluidsbanden van ver
schillende talen of traditionele dans of muziek horen tot ons wetenschappelijk erfgoed. 
Doorgaans wordt dit materiaal, geordend naar zijn aard, op verschillende locaties en 
door verschillende organisaties bewaard: archieven, bibliotheken, collecties en musea. 
Het gevaar is hierdoor levensgroot dat object en informatie uit elkaar raken, wat 
gepaard gaat met verlies van betekenis. 

Overwegingen om te bewaren 
De vraag wat voor controledoeleinden bewaard moet worden en hoe lang, verschilt per 
discipline en vraagstelling. Binnen de natuurlijke historie is het zelden zinvol alle 
bewijsstukken te bewaren. Dit komt deels voort uit de 'assimilatie' van bestaande on
derzoeksgegevens in nieuw onderzoek. 

De belangrijkste rechtvaardiging voor behoud ligt echter in het aanleggen van referen
tiecollecties. Deze worden expliciet aangelegd als 'genormeerd' vergelijkingsmateriaal en 
zijn daarom doorgaans ook geschikt voor controle van onderzoeksgegevens. Materiaal 
in referentiecollecties dient als 'ijkpunt' in voortgaand onderzoek en krijgt, nadat het 
volgens internationale normen en afspraken is beschreven en gepubliceerd, een formele 
status. Omdat de betekenis theoretisch 'eeuwig' is, behoren referentiecollecties zorgvul
dig bewaard en geregistreerd te worden. 

Moeilijker is de vraag welk materiaal voor toekomstig onderzoek zou moeten worden 
bewaard. Keuzes moeten gemaakt worden omdat het even onmogelijk als zinloos is 
alles te bewaren. Van de specialisten uit het vakgebied is weinig te verwachten over de 
richting waarin onderzoek zich zal ontwikkelen. Zo zij al materiaal voor de toekomst 
zouden willen veiligstellen, dan blijken praktische overwegingen als bergruimte en tijd 
nodig voor selectie ontmoedigende factoren. Bij selectie zijn, uiteraard naast de kwa
liteit van het materiaal en de documentatie, uniciteit en vervangbaarheid van belang. 
Bij een steen uit de Belgische Ardennen is selectie waarschijnlijk geen onoverkomelijk 
probleem; fossiel materiaal is moeilijk te vervangen, en een eenmaal gesloten mijn
schacht is niet meer toegankelijk. Tegelijkertijd maken nieuwe onderzoeksmethodes het 
mogelijk onderzoek te verrichten aan veel minder materiaal. 

96 



Bewaren om te gebruiken 15 

Bewaarbeleid: van icoon naar proces 
In de regel is het vooral toeval geweest wat uit cultuur- of wetenschapshistorische over
wegingen bewaard bleef en in het (universitaire) wetenschapsmuseum is beland. 
Idealiter zouden bij dit proces ten minste drie partijen betrokken moeten zijn: de 'pri
maire onderzoekers', wetenschapshistorici en conservatoren. 'Primaire onderzoekers' 
zien zelden de wetenschapshistorische betekenis van hun onderzoek en zijn ook niet 
altijd in staat dat voldoende in perspectief en context te plaatsen. Bovendien zien zij 
collecties doorgaans als gebruiksvoorwerpen ten dienste van hun werk, de primaire 
processen van onderwijs en onderzoek.'" 

Wat uit wetenschapshistorisch oogpunt zou moeten worden bewaard, wordt mede 
bepaald door de huidige onderzoeksagenda van wetenschapshistorici. Deze is in bewe
ging; steeds vaker wordt teruggegrepen op het object als informatiebron. In de praktijk 
is het echter zo dat vooral de conservatoren van de wetenschapsmusea de keuze bepa
len. Deze was traditioneel sterk gericht op de intrinsieke betekenis van het object. Dat 
is echter onvoldoende voor een cultuur- of wetenschapshistorische vraagstelling, voor 
de documentatie van onderzoek als intellectueel proces, of meer in het algemeen voor het 
academische bedrijf. Om aan dergelijke vragen tegemoet te komen zou ook de bij het 
onderzoek horende informatie en documentatie moeten worden verzameld inclusief 
(informatie over) de gebruikte apparatuur, de reden waarom daarvoor werd gekozen, of 
waarom zij niet meer voldeed. Deze benadering van bewaren, gericht op het proces van 
het onderzoek, gaat veel verder dan het gangbare verzamelen van enkele 'representatieve' 
voorwerpen als 'icoon' en vereist een vakspecialistische kennis waarover de conservato
ren uiteraard niet beschikken. 

Voor iedere vorm van bewaarbeleid gericht op het behoud van wetenschappelijk erf
goed, met inbegrip van de cultuur- en de wetenschapshistorische component, zal het 
uitgangspunt altijd de functie van het object als informatiebron zijn. Het probleem is 
niet zozeer het ontwikkelen van een dergelijk verzamelbeleid als wel de vraag welke 
instelling dat zou moeten doen - en betalen. 

Nederland kent op nationaal niveau geen samenhangend en toekomstgericht beleid 
voor het wetenschappelijk erfgoed. Er is geen structuur en geen overzicht van wat er is 
of van waar het zich bevindt. Er is geen visie op wat wel of niet bewaard zou moeten 
worden, of hoe tot keuzes en besluitvorming gekomen kan worden. Er is geen beleid 
gericht op ontsluiting en toegankelijk maken voor hergebruik. Op nationaal niveau 
voelt niemand zich formeel verantwoordelijk voor ons wetenschappelijk erfgoed. Die 
zorg wordt overgelaten aan de betrokkenheid en het verantwoordelijkheidsgevoel van 
collectiebeheerders, die dat niet in hun takenpakket hebben, die er niet op worden 
geselecteerd, ervoor worden opgeleid of erop worden afgerekend. Daar zit wel kennis, 
maar niet de macht, noch de structuur, noch de middelen. Initiatieven om verlies te 
voorkomen komen uit het veld en zijn doorgaans discipline-gebonden, zoals het 
Nationaal Herbarium Nederland (Leiden, Utrecht en Wageningen) en de Stichting 
Nederlandse Plantentuinen die de Nationale Plantencollectie in de verschillende bota
nische tuinen beheert. 

Ook in de ons omringende landen ontbreekt op nationaal niveau voor de nationale 
en grote wetenschappelijke musea een samenhangend bewaarbeleid gericht op het 
selecteren, verzamelen, beheren, behouden en toegankelijk maken van het materiële 

10 Ibid. 
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archief van het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek, het nationale wetenschappe
lijke erfgoed. De bibliotheekwereld verzamelt wel wetenschappelijk erfgoed, maar doet 
dat vooral op het gebied van de humaniora ." Door het ontbreken van een dergelijk 
beleid - met de bijbehorende visie, doelstellingen, infrastructuur, middelen, faciliteiten, 
(wettelijke) regelingen, scholing en inspectie - ontstaat een situatie waarbij onherroe
pelijk wezenlijke en onvervangbare informatie verloren gaat en al verloren is gegaan. 
Met name het cumulatieve effect van onnadenkend afstoten van materiaal heeft onher
stelbare gevolgen. 

Van lust tot last 
Met kan zich afvragen waarom deze situatie nu pas tot problemen leidt, terwijl objec
ten al vanaf het begin van de zeventiende eeuw een centrale rol speelden in academisch 
onderwijs en onderzoek. Zolang ze echter die centrale rol hadden, hoorde het beheer 
tot het normale 'dagelijkse' pakket: het was in het belang van de onderzoeker zijn col
lectie op peil te houden en het bezitten van een goede collectie droeg bij aan de status 
van de instelling. Daarin is vanaf de jaren zestig van de twintigste eeuw een kentering 
opgetreden'- die zich tot de huidige dag doorzet ." Deze verschuiving komt ook tot 
uiting in de wetgeving op het hoger onderwijs. Het Organiek Besluit van 1815 regelt dat 
jaarlijks over de staat van de collecties moet worden gerapporteerd aan de Rector, ter
wijl in de huidige wet''' de verzamelingen nog maar op één punt voorkomen (artikel 
7.24 lid c): de inschrijving als student geeft het recht 'van toegang tot de bij de instelling 
behorende inrichtingen en verzamelingen, tenzij naar het oordeel van het instellingsbe
stuur de aard of het belang van het onderwijs of het onderzoek zich daartegen verzet'. 
Dit tekent niet alleen de omslag in waardering door de academische gemeenschap, 
maar is ook illustratief voor de vanzelfsprekendheid waarmee collecties vroeger werden 
gezien als instrumenten voor onderwijs en onderzoek: zolang je ze nodig had, zorgde je 
er wel voor. Daar was geen wettelijke regeling voor nodig! 

Musea in spagaat 
Tot aan het begin de negentiende eeuw vertoonden de 'geleerde kabinetten' een sterk 
'universeel' karakter: vrijwel de hele collectie was zichtbaar en de bezoekers waren 
'amateurs' met zoveel kennis van zaken dat zij met de eigenaar/CM5fos over het onderwerp 
konden spreken. In de loop van de negentiende eeuw treden een aantal fundamentele ver
anderingen op: een voortgaande institutionalisering en verschuiving van het private naar 
het publieke domein. Geïnitieerd door ontwikkelingen in het onderzoek zien we een 
toenemende specialisatie en het uiteendrijven van kunst en wetenschap. Dit valt samen 
met een spectaculaire schaalvergroting en de nieuwbouw van grote gespecialiseerde 
museumgebouwen in de meeste Europese hoofdsteden. Die ontwikkeling ging gepaard 
met een splitsing, die zich tot op de huidige dag voortzet, in een 'publieksdeel' en een 
'collectiedeel', ieder met een 'eigen' vleugel van het gebouw, een eigen staf, een eigen 

11 Zie Calff, 'Voor onderwijs en onderzoek', elders in deze aflevering. 
12 S.W.G. de Clercq, 'Museums as a Mirror of Society: A Darwinian Look at the Development of Museums 

and Collections of Science', in: P.B. Tirrell ed., Proceedings of the third conference of the International 
Conunittee for University Museums and Collections (UMAC) (Norman, OK, 2005) 43-46. 

13 American Association of Museums (AAM). Position Statement on University Natural History Museums 
and Collections. Electronic report (2003). 

14 Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) van 1992. 

98 



Bewaren om te gebruiken 17 

publiek en een eigen cultuur. Aan de ene kant de collecties die - achter de schermen -
zijn ondergebracht in het depot, het domein waar de conservatoren de scepter zwaaien, 
aan 'hun' collectie werken en waar schoorvoetend een enkele onderzoeker van buiten 
wordt toegelaten. Aan de andere kant het 'publieksdeel', met een heel nieuw 'algemeen' 
publiek, voor een groot deel afkomstig uit de (lagere) middenklasse; met speciaal voor 
dat publiek gemaakte tentoonstellingen en een spectaculaire groei van het aantal 
museumbezoekers.'^ 

Ook in de natuurlijke historie is dit proces goed zichtbaar. Hoewel het voorgaande 
voor alle musea geldt, is het opmerkelijk dat veel van de grote natuurhistorische musea 
die in de tweede helft van de negentiende eeuw zijn gesticht universitaire musea zijn 
(Oxford, Cambridge, Berlijn, Wenen, Straatsburg, Zurich, Brussel, Bologna, Lissabon, 
Manchester), terwijl ook de niet-universitaire musea (London, Parijs, Frankfurt, Barce
lona, New York, Washington) een nadrukkelijke onderzoeksopdracht hebben. 

Deze 'spagaat' zet zich door tot in onze tijd. 'Onderzoek' en 'collectie' waren tot voor 
kort onlosmakelijk met elkaar verbonden, waarbij de conservator verantwoordelijk was 
voor 'zijn' collectie. De recente ontwikkeling is dat 'collectiebeheer' en 'onderzoek' zijn 
gesplitst als volwaardige taken naast 'presentatie'."" 

Niet alle natuurhistorische universitaire collecties waren in dergelijke grote musea 
ondergebracht. Gedurende de hoogtijdagen van object-gebonden onderwijs en onder
zoek vormde het aan de faculteit verbonden 'museum' ' ' het centrale element in het 
instituut, met daaromheen de collegezaal, de bibliotheek, de werkkamer van de hoog
leraar en het laboratorium: het instituut als 'mini-academie' gegroepeerd rondom de 
collecties. Buitenlandse gastonderzoekers brachten - als vergelijkingsmateriaal - afgiet
sels van hun materiaal mee en lieten dat achter voor de referentiecollectie. Dit model, 
dat al onder druk stond door de introductie van nieuwe technieken (zie hieronder), 
bleef in stand tot de eerste decennia na de Tweede Wereldoorlog en kwam abrupt aan 
zijn einde als gevolg van de schaalvergroting en de reeks verhuizingen en reorganisaties 
die de universiteiten vanaf de jaren zestig ondergingen. 

Nieuwe technieken en het effect ervan op relatief gebruik voor en waardering van onder
zoekscollecties 
Collecties waren in grote lijnen 'veilig' zolang ze werden gebruikt en - daardoor -
gewaardeerd. De introductie van nieuwe onderzoekstechnieken heeft daarin geleidelijk 
verandering gebracht. Deze begon met de eerste X-ray opnames door Röntgen (1896) 
en kreeg gaandeweg een enorme invloed op het object-gebonden onderwijs en onder
zoek. De effecten werden vooral merkbaar in de jaren na de Tweede Wereldoorlog. 
Deze nieuwe technieken maken het mogelijk nieuwe en andere vragen te stellen en 
informatie te verzamelen op zowel micro- als macroniveau. Ze zijn veelal 'non-destruc-
tief' en hebben een hoog penetrerend vermogen. Daardoor is het niet langer nodig alle 
waarnemingen in het laboratorium te verrichten, maar kunnen die ook in situ aan het 
object verricht worden. Het object blijft weliswaar de bron van informatie, maar wordt 
gaandeweg - in relatieve zin! - verdrongen door die nieuwe technieken. Waarnemingen 

15 De Clercq (n. 12), 'Museums as a mirror'. 
16 Deze ontwikkeling zien we in Nederland bij zowel NaturalLs, als bij diverse (kunst)musea. 
17 Dat is de ruimte in het gebouw waar de collecties werden bewaard en tentoongesteld, zoals is af te lezen 

uit de plattegronden van die gebouwen. 
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die nog wel in het laboratorium moeten worden verricht, zoals chemische analyses, 
kunnen met veel minder materiaal volstaan.'* 

Een aspect dat weinig aandacht krijgt, zijn de nieuwe vragen die dankzij de nieuwe 
onderzoeksmethoden en technieken aan het materiaal in de bestaande collecties gesteld 
kunnen worden."* Zoals het werk op nanoschaal (bacteriën, DNA, enz.) waarvoor nieuwe 
procedures en voorwaarden voor collectiebeheer worden ontwikkeld. 

Als gevolg van deze ontwikkeling moet het object blijvend zijn unieke positie met de 
nieuwe onderzoeksmethoden en -technieken delen. Dit heeft een negatief effect op het 
nettorendement van onderzoekscollecties afgewogen tegen de kosten van beheer en 
behoud. Voor universiteiten, die daarvoor niet worden gefinancierd, is het hierdoor 
niet langer vanzelfsprekend dat zij collecties blijven beheren voor eventueel toekomstig 
hergebruik. Dit spanningsveld leidt over de hele wereld tot (de wens tot) het afstoten 
van onderzoekscollecties. 

In historisch perspectief zien we, samenvattend, het patroon van de opkomst van het 
object en de collectie als onderzoeksbron. Deze rol werd, zeker in relatieve zin, kleiner 
door de opkomst van nieuwe technieken, terwijl door de toepassing van deze technie
ken ook weer nieuwe onderzoeksvragen kunnen worden gesteld. 

Wie beheert ons wetenschappelijk erfgoed? Toegankelijkheid en bruikbaarheid 
Daarmee doemt levensgroot de vraag op wie verantwoordelijk is voor het wetenschap
pelijk erfgoed, dan wel wie die verantwoordelijkheid neemt! Het gaat zowel om selectie 
en beheer van de collecties als om de f)'sieke toegang ertoe en het gebruik ervan. Op het 
eerste oog lijken ofwel de universiteiten ofwel de musea daartoe de aangewezen institu
ten. Universiteiten verrichten immers onderzoek en produceren daarbij de collecties 
die zij jaren hebben beheerd. Ook musea, die immers gespecialiseerd zijn in collectie-
beheer, kunnen die taak vervullen. 

De universiteiten 
Wanneer onderzoekscollecties door universiteiten worden beheerd, blijven zij in hun 
oorspronkelijke wetenschappelijke omgeving en zijn daarmee in beginsel vrij toegan
kelijk voor onderzoek. Dat past in de eeuwenoude humanistische academische traditie. 
Maar collectiebeheer is geen kerntaak en wordt dus niet betaald, terwijl het afstoten 
van collecties ruimte en zelfs geld oplevert. Daarvan gaat geen stimulans uit een visie te 
ontwikkelen op wat bewaard zou moeten worden. Doorgaans ontbreken zelfs profes
sioneel beheer, infrastructuur en faciliteiten. Bovendien weten universiteiten maar al te 
goed dat vergelijkbaar onderzoek met vergelijkbaar materiaal en dus vergelijkbare col
lecties op meerdere plaatsen in de wereld is en wordt verricht. In een klimaat van harde 
wetenschappelijke concurrentie staan universiteiten voor de afweging een reeds 
bewerkte collectie te behouden of te investeren in modern onderzoek. De keuze is dan 
gemakkelijk gemaakt! Hoewel bij het afstoten van een enkele collectie de 'ramp' te over
zien is, betekent het cumulatieve effect een onherstelbaar verlies. 

18 L.M. Kriegsman, 'Towards modern petrological collections', in: C.F. Winkler Prins en S.K. Donovan (ed.), 
VII International Symposium 'Cultural Heritage in Geosciences, Mining and Metallurgy: Libraries 
Archives - Museums': "Museums and their collections", Leiden (The Netherlands), 19-23 May 2003. Scriptn 
Geologica Special Issue 4 (2004) 200-215. 

19 Zie Gravendeel, Baas en Smets, 'Herbaria in Nederland', elders in deze aflevering. 
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De musea 

Musea lijken geschikte instellingen omdat collectiebeheer tot hun primaire taken en 
expertise behoort en zij geacht worden permanente instellingen te zijn. Maar musea 
zijn geen onderzoeksinstellingen en het onderzoek aan de eigen collectie wordt zelfs in 
toenemende mate uit het takenpakket geschrapt. Musea - ook universiteitsmusea -
missen doorgaans de noodzakelijke e.xpertise, middelen en faciliteiten om op structurele 
basis collectiegebonden onderzoek door derden te faciliteren of zelf uit te voeren. Door 
overdracht aan een museum ondergaat de status van het object een fundamentele ver
andering: het wordt uit zijn natuurlijke context gehaald en 'gemusealiseerd'. Waar in de 
onderzoekswereld collectiestukken primair informatiedragers zijn - en dus gebruiks
voorwerpen die worden onderzocht om hun geheimen prijs te geven - is het object in 
de museumwereld 'heilig' en wordt van de professie verwacht de 'integriteit' van de haar 
toevertrouwde objecten te beschermen, ze zo lang mogelijk in goede staat te behouden en 
voor altijd te bewaren. Dit staat haaks op het belang van onderzoek en maakt musea even
als universiteiten ongeschikt als beheerders van wetenschappelijke collecties. 

Wereldwijd doet zich derhalve de bizarre situatie voor dat instellingen die onderzoek 
doen (universiteiten) hun collecties willen of moeten afstoten en dat instellingen die 
collecties beheren (musea) geen onderzoek (mogen of kunnen) doen. En al zouden de 
universiteiten de collecties houden, dan nog zijn zij daar niet toe uitgerust: het materiaal 
wordt beheerd door wetenschappers zonder de middelen, faciliteiten, opleiding, kennis 
en ervaring die daarvoor nodig zijn; en ook al zouden musea objectgebonden onder
zoek mogen doen, dan nog missen zij de kennis, ervaring, middelen en faciliteiten die 
nodig zijn om op een professionele manier wetenschappelijk onderzoek te verrichten. 
Zowel bij de musea als bij de faculteiten ontbreekt een visie op de vraag wat bewaard 
moet worden, de kennis om te selecteren en een structuur om dat te realiseren. Op de 
keper beschouwd zijn dus noch de universiteiten noch de musea geschikt als beheerders 
van het wetenschappelijk erfgoed, terwijl ook daarbuiten geen beleid bestaat met een 
samenhangende structuur en middelen gericht op het verzamelen, bewaren, beheren en 
toegankelijk maken van het wetenschappelijk erfgoed. 

Parallel met het verleden. 
De explosie van initiatieven zowel in nationaal als in internationaal verband illustreert 
het toenemend bewustzijn dat ingrijpen noodzakelijk is.-" De SAE-activiteiten en de 
oprichting van UMAC-' zijn daarvan slechts twee voorbeelden. Het is verleidelijk deze 
initiatieven te vergelijken met het ontstaan in de jaren twintig en dertig van de twintig
ste eeuw van de 'tweede generatie' universitaire (wetenschaps-)historische musea: 

1924: Museum of the History of Science, University of Oxford 
1927: Istituto e Museo di Storia della Scienza, Florence 
1928: Universiteitsmuseum Utrecht 
1931: Universiteit van Leiden (nu Museum Boerhaave) 
1932: Museo per la Storia dell'Universita, Universita degli Studi di Pavia 
1934: Universiteitsmuseum Groningen 
1944: Whipple Museum, University of Cambridge 

20 Loureni;o (n. 3), Between two worlds. 
21 UMAC staat voor de International Committee for University Museums and Collections van ICOM 

(International Council of Museums) (http;//umac.icom.niu,seum). 
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De dreigende teloorgang van unieke en waardevolle wetenschappelijke instrumenten 
vormde de motivatie voor het stichten van deze musea. De initiatiefnemers vs'aren in de 
meeste gevallen fysici en astronomen uit de laatste generatie die met de klassieke 'new-
toniaanse' natuurkunde was opgeleid en daarbij kennis had gemaakt met de historische 
instrumenten en 'natuurphilosophische' demonstratieapparatuur die nu, dankzij hen, 
in deze musea wordt gekoesterd en de kern van de collectie vormt. 
Er zijn twee opmerkelijke verschillen tussen wat zich vandaag voordoet en de jaren 
twintig: 
- de internationale component heeft sterk aan betekenis toegenomen; 
- de ontwikkeling van de derde generatie universitaire musea. 

Bewaarmodellen voor de toekomst: The Dutch Approach 
De vraag wat te doen met collecties nadat zij hun primaire functie hebben vervuld, is 
inherent aan collectiegebonden onderzoek en derhalve van structurele aard. Om te 
voorkomen dat steeds weer incidentele oplossingen gezocht moeten worden, is daarom 
een structurele aanpak nodig, gebaseerd op regulier beleid. De ervaringen opgedaan bij 
de zogeheten Nuis-projecten-- zijn goed bruikbaar bij het in kaart brengen van de eisen 
waaraan een dergelijke oplossing moet voldoen. 

Een van deze projecten - The Dutch Approach'^ - was gericht op sanering en herwaar
dering van de omvangrijke geologische collecties van de universiteiten van Amsterdam, 
Delft, Groningen en Utrecht, die na afronding van de Landelijke Herstructurering Aard
wetenschappen (rond 1980) verweesd achterbleven.-'* Om keuzes mogelijk te maken, 
zijn de meer dan twee miljoen monsters opgedeeld in 842 deelcollecties en volgens eerder 
ontwikkelde criteria-^ op kwaliteit beoordeeld. Ongeveer éénderde bestond uit zogeheten 
studentencollecties, doublures, of ongedocumenteerd materiaal en kon definitief worden 
afgevoerd en éénderde bleef voor onderwijs en onderzoek bij de universiteiten. Van
wege de kwaliteit en betekenis, onder andere promotiecollecties en excursiecollecties uit 
het voormalige Nederlands-Indië, moest voor het laatste derde een nieuw onderkomen 
gevonden worden. Slechts circa 20% kon worden overgedragen aan nieuwe eigenaren, 
zoals het land waar het materiaal was verzameld, zodat voor meer dan 80% nog een 
oplossing gevonden moest worden. 

Het museum Naturalis was uiteindelijk bereid dit deel op te nemen hoewel het niet 
tot zijn verantwoordelijkheid behoort om door universiteiten afgestoten collecties op te 
nemen. Dat is zeker niet het geval wanneer het voortkomt uit een bezuinigingsoperatie 
voor de universiteit en de structurele kosten niet worden gedekt. In geval van opname 
van collecties van erkend (inter-)nationaal belang zou het vanzelfsprekend moeten zijn 
dat het budget van de ontvangende partij (Naturalis) wordt aangepast. Een dergelijke 
overdracht is niet bezwaarlijk en is in voorkomende gevallen wellicht zelfs toe te jui-

22 Zie voor een nadere omschrijving van de Nuisprojecten Monquil, 'Actueel verzamelen van academisch 
erfgoed', elders in deze aflevering. 

23 Voor een uitgebreide beschrijving van het project, zie: S.W.G. de Clercq, 'The 'Dutch approach', or how to 
achieve a second life for abandoned geological collections', in: C.F. Winkler Prins en S.K. Donovan eds., 
VII International Symposium 'Cultural Heritage in Geosciences, Mining and Metallurgy: Libraries -
.Archives - Museums': 'Museums and their collectors', Leiden (The Netherlands), 19-23 .Vlay 2003. Scripta 
Geologica Special Issue 4 (2004) 83-99 en Kriegsman (n. 18), 'Towards modern petrological collections'. 

24 De Clercq (n. 23), The 'Dutch approach'. 
25 I. Krikken, 'A Dutch exercise in the valuation of natural history collectors', in: I.R. Nudds en Ch.W. Pettitt 

ed.. The value and valuation of natural science collectors (Londen 1997) 123-126. 
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chen, indien de financiering en de toegankelijkheid kunnen worden gegarandeerd en 
indien het lukt aansluiting te vinden of te houden bij de wetenschappelijke wereld. In dat 
geval worden door een dergelijke overdracht belangrijke collecties veilig gesteld, terwijl 
het materiaal - in een moeite door - beschikbaar blijft voor presentatiedoeleinden. 

'Bewaarmodel Naturalis"? Kans en uitdaging! 
Onder de gegeven omstandigheden is dit een uitstekende oplossing en voor Naturalis 
een uitgelezen kans - en een uitdaging - zich te ontwikkelen tot een instelling die pro
fessioneel wetenschappelijke collecties beheert en voor (her-)gebruik beschikbaar stelt, en 
daarmee als volwaardige partner in een (universitaire) onderzoeksgroep participeert. 

Voor 'wetenschappelijk natuurhistorisch Nederland' is de ontwikkeling van dit 
'Nationaal Geologisch Archief' interessant. Het is vergelijkbaar met het Darwin Centre 
van het Natural History Museum in Londen, een voorbeeld waaruit veel inspiratie en 
ervaring kan worden geput. De Universiteit van Amsterdam en Naturalis zijn enkele 
jaren geleden gesprekken begonnen over een fusie tussen Naturalis en het Zoölogisch 
Museum van de Universiteit van Amsterdam - met twee verregaand complementaire 
collecties - met als doelstelling drie ambities te realiseren-'': 

- het veiligstellen van de collecties, door te zorgen voor adequaat beheer en voor nieuwe 
huisvesting, die de huisvestingsproblemen zowel in Amsterdam als in Leiden oplost; 

- het versterken van onderzoek en onderwijs, zodat de uitdagingen van het vakgebied 
goed kunnen worden opgepakt; 

- het verkrijgen van nationale financiering, die recht doet aan het feitelijk belang en 
gebruik van de collecties in Leiden en Amsterdam. 

Vervolgens heeft ook het Nationaal Herbarium Nederland, met vestigingen in Leiden, 
Utrecht en Wageningen, besloten aan dit overleg deel te nemen. 

Op weg naar een nationaal natuurhistorisch archief 
De stand van zaken (augustus 2007)-' is dat de universiteiten van Amsterdam, Leiden, 
Utrecht en Wageningen samen met museum Naturalis hebben besloten met steun van 
het ministerie van OCW één nationaal kenniscentrum voor natuurlijke biodiversiteit en 
evolutie te creëren: het Nederlands Centrum voor Biodiversiteit. In het NCB bundelen 
museum Naturalis, het Zoölogisch Museum Amsterdam en het Nationaal Herbarium 
Nederland hun krachten. Ook de Hortus Botanicus Leiden maakt deel uit van dit toe
komstige tehuis voor wetenschap, onderwijs en publiek; waarvan wordt voorzien dat 
het op 1 januari 2008 een feit is. 

Het NCB, dat zijn deuren in 2011 wil openen, wordt een zelfstandige stichting met 
een duidelijke formele functie binnen het universitair onderzoek en het onderwijs in 
Nederland. Het instituut wordt gehuisvest in een moderne accommodatie in Leiden. 
Open, geavanceerde faciliteiten en publieksgerichte activiteiten zullen het publiek 
dichtbij de wetenschap, de collecties en de laboratoria brengen. 
Door deze vijf wereldvermaarde natuurhistorische collecties in één organisatie onder te 
brengen, ontstaat een kenniscentrum voor biodiversiteit en daarmee voor de univer
siteiten een unieke kans om biodiversiteitsonderzoek een sterke impuls te geven. En last 

26 Toon van de Put in SAE-Nieuwsbrief, 6 (december 2002). 
27 Zie: http://www.biodiversiteitonderzoek.nl/. 
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but not least: hiermee lijkt de toekomst van het grootste deel van het Nederlandse univer
sitaire natuurhistorisch erfgoed gewaarborgd: met circa 35 miljoen planten, zwammen, 
dieren, fossielen, gesteenten en mineralen zal de collectie van het toekomstige NCB 
behoren tot de top-5 van de wereld in kwaliteit en omvang. 

Deze ontwikkelingen sluiten aan bij het door Spalding-'' beschreven model van een 
collection centre als een reguliere, professionele organisatie belast met het hele traject 
van bewaren, beheren, ontsluiten en voor gebruik toegankelijk maken van collecties. 
Het Schaidager in Basel, dat zich op moderne kunst richt, bewijst dat deze ontwikkeling 
zich niet tot natuurhistorische collecties beperkt. 

Naar een structurele oplossing: een 'collection centre' 
Een structurele oplossing is niet alleen gewenst uit praktische en theoretische overwe
gingen, maar ook urgent vanwege de gesignaleerde trend waarbij universiteiten wereld
wijd hun wetenschappelijke musea en collecties afstoten en musea hetzelfde doen met 
onderzoek. Incidentele acties - hoe goed op zich ook - zijn geen oplossing voor een 
structureel probleem. Zolang er voor de museale sector geen structureel beleid is, zal 
iedere keer dat een universiteit een collectie wil afstoten een ad-hoc oplossing gezocht 
moeten worden. 

Het bewaren en toegankelijk houden van het 'wetenschappelijk archief' voor toekom
stig gebruik vereist derhalve de ontwikkeling van een permanente structuur met erken
de professionele standaarden. Deze zal eigenschappen van zowel het museum als het 
archief hebben en zich daarvan onderscheiden als een zelfstandige structuur, als vierde 
poot van erfgoedbeleid, gelijkwaardig aan en in aanvulling op musea, monumenten en 
archieven.-^ Als logische voortzetting van de in de tweede helft van de negentiende 
eeuw ontstane tweedeling in 'publieks-' en 'coUectietaken' - en in overeenstemming met 
de recente splitsing van 'collectie' in 'onderzoek' en 'collectiebeheer' - staat het collection 
centre aan de ene flank van de museale wereld: 'collectie'; terwijl het science centre of de 
kunsthal de 'publieksflank' bezetten. 

Een dergelijk model zal ongetwijfeld zinvol kunnen zijn voor de hele museale sector. 
Ook voor kunstmusea waar, gechargeerd, verzamelbeleid tot gevolg heeft dat ieder 
museum 'zijn' topstuk van dezelfde meester verzamelt, met als gevolg dat de kunstprijs 
wordt opgedreven en de depots steeds voller worden met kunstwerken waarvan de kans 
dat ze ooit getoond worden omgekeerd evenredig is aan hun aantal. Waar efficiënter 
omgaan met schaarse middelen voor alle musea het motief zou behoren te zijn om 
serieus over een dergelijk model na te denken, vormt de kans op definitief verlies van 
onvervangbare collecties de belangrijkste drijfveer bij wetenschappelijke collecties. Ik 
merk hierbij op dat de positie van collectiegebonden onderzoek door deze ontwikke
ling in potentie ernstig wordt verzwakt. 

Cotttouren van het 'wetenschappelijke materiële archief' 
Het collection cetttre zal een professionele organisatie moeten zijn, primair ten dienste 
van (her-)gebruik van collecties voor wetenschappelijk onderwijs en onderzoek. Dit 

28 ). Spalding, The Poetic Museum, Reviving Historie Collections (Munich, London, New York 2002). 
29 S.W.G. de Clercq, ' Keeping for the future', in: Marta C. Louren^o en Peter Stanbury (ed.). Conference 

Proceedings: Awareness and Action - University Museutns Today, September 25 - October 1, 2005, Uppsala 
(Sweden). Opuscula Musealia Z.15, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu lagiellonskiego (Krakow 2006) 23—30. 
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blijkt uit een hoog opgeleide, gespecialiseerde wetenschappelijke en technische staf en 
uit de faciliteiten die onderzoek aan de collecties mogelijk maken. Verzamelen, selecte
ren, afstoten, bewaren, conserveren, digitaliseren, ontsluiten en beschikbaar stellen 
horen tot het reguliere takenpakket. Collectiebeheer voldoet aan alle eisen die de 
museumwereld én de archiefwereld daaraan stelt. 

Dan kan het collection centre naast het 'materiële' archief ook collectie-gebonden 
documentatie, zoals laboratoriumverslagen en wetenschappelijke correspondentie 
beheren. De vraag wat bewaard moet blijven, moet worden beoordeeld in de bredere 
context van de geaccumuleerde betekenis en waarde die ligt opgeslagen in de collectie, 
als onderdeel van het wereldwijde 'kennis-archief'. De collecties zijn tevens beschikbaar 
voor presentatiedoeleinden. 

Waarde -financiering- 'verwijderingsbijdrage'? 
Het materiële archief van wetenschappelijk onderzoek zou op dezelfde manier bekeken, 
gebruikt, bemenst en gefinancierd moeten worden als de algemene 'papieren' archieven. 
Het opzetten, inrichten en exploiteren van een collection centre (ook al gaat niet alles in 
één gebouw) gericht op het duurzaam hergebruik van onderzoekscollecties is uiteraard 
een kostbare zaak. Dat kan gemakkelijk als argument worden aangevoerd om het niet te 
doen. Daarbij wordt dan stilzwijgend voorbijgegaan aan de waaide die de collecties en 
daaraan verbonden gegevens vertegenwoordigen, een waarde die door het onderzoek is 
toegenomen. NITG-TNO'" begroot de geaccumuleerde waarde van de door hen 
beheerde 'geodata' over de geologische ondergrond van Nederland op € 2 0 miljard. Op 
een jaarbudget van circa €15 miljoen concludeert Speelman:" 'De kosten die perma
nent hergebruik van eenmaal verzamelde geodata en de verrijking daarvan mogelijk 
maken, bedragen dus 1 promille van de waarde van de geodata en geo-informatie van 
Nederland'. 

Dit voorbeeld illustreert dat het argument dat het beheer van wetenschappelijk erf
goed te duur zou zijn, geen stand houdt wanneer de beheerskosten worden afgezet 
tegen de geaccumuleerde waarde. In aanvulling op deze 'economische' waarde, die bere
kend kan worden met het door NITG-TNO ontwikkelde model, hebben collecties een 
(nog moeilijker te kwantificeren) cultuurhistorische waarde. 

Terwijl afstoten onherroepelijk tot kapitaalvernietiging leidt, verhoogt hergebruik het 
rendement op de investeringen. Er ligt dus een economisch belang bij het - selectief -
bewaren van collecties. In een samenleving die ruim 20% van haar Rijksbegroting 
bestemt voor onderwijs en onderzoek en die het belang van de kenniseconomie hoog in 
het vaandel voert is het daarom zowel uit zakelijk als uit inhoudelijk oogpunt niet te 
verdedigen géén collection centre te stichten. 

De vraag wie dat zal betalen is daarmee nog niet opgelost, noch wie het initiatief 
neemt. Ik breek geen lans voor een bodemloze financiering door de Rijksoverheid, al 
zal deze zeker een rol hebben en structureel een substantiële bijdrage moeten leveren. 
Daarnaast is het niet meer dan logisch dat zowel de 'producent' als de 'consument' een 
deel van de lasten draagt. Uitgangspunt moet daarbij zijn dat het collection centre zijn 

30 De voormalige Geologische L')ienst en TNO zijn opgegaan in het Nederlands Instituut voor Toegepaste 
Geowetenschappen-TNO. 

31 H. Speelman, 'Bericht van de Instituutsdirecteur', in: laarverslag looj, Nederlands Instituut voor Toege
paste Geowetenschappen TNO (Utrecht 2004) 24-28. 
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legitimatie ontleent aan het stimuleren van (her)gebruik. De 'producent' zou kunnen 
bijdragen door een beperkte 'opslag' op ieder goedgekeurd onderzoeksproject, verge
lijkbaar met een 'verwijderingsbijdrage'. Hoewel een beperkte eigen bijdrage alleszins 
redelijk is, zal het bij de 'consument' in rekening brengen van te hoge kosten contrapro
ductief blijken. 

Bewustzijn en actie 
De oprichting van UMAC in 2001 betekende de, moeizaam bevochten, erkenning van 
universitaire musea en collecties door de museale professie. De recente adoptie van de 
Recommendation on Governance and Management of University Heritage-^-, waarin de 
Raad van Europa de nationale overheden oproept de verantwoordelijkheid over het 
academisch erfgoed te rekenen tot hun ultimate legal, administrative and moral respon
sibility en de geoormerkte financiering daarvan s t ructured te regelen, bewijst dat 
inmiddels velen overtuigd zijn van de noodzaak in actie te komen. 

Hoe welkom deze steun ook is, het is niet voldoende. Om structureel erkenning te 
krijgen, moet deze door de universitaire musea en collectiebeheerders zelf worden ver
diend: door het wekken van bewustzijn, door te tonen waaruit het wetenschappelijk 
erfgoed bestaat en door het belang daarvan aan te tonen. 

De meer dan 2.200 vermeldingen in UMAC's Worldwide Database of University 
Museums and Collections^^ vormen een goed voorbeeld hoe door samenwerking en met 
bescheiden middelen de bekendheid en toegankelijkheid kan worden vergroot. De 
betekenis voor eigentijds en toekomstig onderzoek van het wetenschappelijk erfgoed 
van verschillende disciplines wordt in de bijdragen in deze bundel belicht. 

SUMMARY 

To keep in order to use. The material archive of research-collections 
There is no existing structure aimed at selecting, keeping and making accessible the 
material and the paper archive of scientific research and teaching, either at the national 
or the international level. While research collections are in use, keeping them is gener
ally not a concern. This changes however, once research has come to completion and 
when collections cease to be intensely used. Furthermore, the significance of the object 
as source of information has decreased as a result of the successful introduction of new 
research techniques, leading to abandonment and finally disposal of collections. The 
cumulative effect of these disposals leads to irreversible loss of the 'material' archive of 
scientific research. Questions such as 'who will take the initiative and who will accept 
the responsibility for the 'material' scientific archive?' arise. A 'collection centre' may be 
the answer. But who will use the collections, who will make selections, which skills are 
required, who is in charge of accessibility and who will pay? 

32 Op 7 december 2005; de tekst is beschikbaar op: http://publicus.culture.hu-berlin.de/umac/guidelines.html. 
33 Zie http://publicus.culture.hu-berlin.de/umac/database.html. 
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