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Het doet mij als directeur van de Erfgoedinspectie van het Ministerie van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschap veel genoegen het voorliggende t h e m a n u m m e r van het tijdschrift Gewina van een voorwoord te mogen voorzien. Ik zie het als een teken dat de
Inspectie groeit in de door haar gewenste rol van stimulerend toezichthouder - een
Inspectie die met de instellingen meedenkt over problemen van behoud en beheer.
Maar natuurlijk is het ook een uiting van het voortdurende streven van het universitaire veld om de rijksoverheid gevoeliger te maken voor het wel en wee van academische
collecties. Dat men de Erfgoedinspectie daarbij als een medestander beschouwt is
terecht. Insiders weten dat mw. Charlotte van Rappard-Boon, sinds 1 januari 2007
Hoofdinspecteur van de Rijkscollecties in (relatieve) ruste, aan de basis heeft gestaan
van de middelen die in 1997 door staatssecretaris Aad Nuis beschikbaar zijn gesteld om
de ergste noden bij de academische collecties aan te pakken. Nu de roep om een breder
en meer structureel vervolg op deze aanzet zo duidelijk toeneemt, is de Erfgoedinspectie zeker bereid opnieuw een bijdrage te leveren aan de agendering van het onderwerp.
Deze aflevering geeft niet alleen een beeld van de enorme veelvormigheid van zaken
die schuil gaan achter het verzamelbegrip 'academisch erfgoed'. De bijdragen illustreren
ook treffend de vele vragen die het materiaal oproept. Welke doelen worden eigenlijk
nagestreefd met het behoud en beheer van oude collecties? En voor wie doen we het? Is de
tijdgeest niet te ver doorgeschoten in zijn museale focus op het brede publiek, waardoor
de voedende band met de vakdeskundige - de enige die voorwerpen echt van wetenschappelijke en contextuele meerwaarde kan voorzien - uit het oog is verloren? Welke
onderwijs- en onderzoeksvoorwerpen van vandaag moeten bewaard blijven als het
academisch erfgoed van morgen? En, als academisch erfgoed meer omvat dan wat toevallig
de tand des tijds heeft doorstaan, hoe ziet een modern en beheersbaar verzamelbeleid er
dan uit? Wat is de relatie tussen wetenschappelijke controleerbaarheid van bijvoorbeeld
promotieonderzoeken en de academische archiefplicht? En hoe vertaalt dit alles zich in
de digitale wereld? Discussies als deze bewijzen dat academisch erfgoed bepaald niet
alleen over 'dode zaken' gaat, maar over de positie van dit erfgoed in de veranderende
wereld van nu.
De lezer van deze aflevering kan eenvoudig de indruk krijgen dat academisch erfgoed
leeft als nooit tevoren. Maar helaas geldt dat vooral binnen de selecte kring van mensen
die daar in het dagelijks werk mee te maken hebben. In diverse bijdragen wordt stevig
gemopperd dat het onderwerp niet voldoende aandacht geniet op de niveaus waar universitaire beleidsprogramma's worden ontwikkeld, waar bestuurlijke afspraken met het
ministerie worden gemaakt, en waar, last but not least, structureel geld wordt verdeeld. En
waar is dan de overheid? "Op nationaal niveau voelt niemand zich formeel verantwoordelijk voor ons wetenschappelijk erfgoed", schrijft Steven de Clercq vertwijfeld in zijn
bijdrage. Het is niet onwaar, al is het te eenvoudig die verantwoordelijkheid uitsluitend
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op nationaal niveau te zoeken. Maar ik kan inderdaad niet goed uitleggen waarom het
ministerie vs'el uitgebreide beleidskaders formuleert voor erfgoed in 'gewone' musea,
monumenten en archieven, maar geen enkele voor die bij universitaire instellingen. Het
behoort tot de taken van de Inspectie om zo'n gebrek aan beleidsmatige eenduidigheid
te signaleren en bij te dragen aan een verheldering van de status van het academisch
erfgoed binnen de rijksoverheid. Daartoe is inmiddels, tegelijk met het afscheid van
mw. Van Rappard-Boon, de heer dr D.J. Waarsenburg, Hoofd van de sector Letteren en
Bibliotheken van het Ministerie van OCW, aangetrokken als projectleider.
De vraag wie verantwoordelijkheid behoort te nemen voor een meer structurele
inbedding van academisch erfgoed in hogere beleidskaders, draagt al snel de lading van
'wie gaat dit gelag betalen'. In dat verband wijs ik graag op een recente aanbeveling over
het bestuur en beheer van academisch erfgoed, op 7 december 2005 uitgegeven door het
Comité van Ministers van de Raad van Europa aan de lidstaten. Artikel 10 luidt:
'University leaders should be encouraged to consider all parts of the heritage of a higher
education institution as falling under their ultimate legal, administrative and moral
responsibility. En artikel 17 luidt: 'The financing of the policies for university heritage falls
under the shared responsibility of government and of higher education institutions.
(...)
The institutions shoidd in their turn be encouraged to make provision for the financing of
their heritage policies within their own budget, whether publicly or privately funded, and
seek to obtain additional funding from external sources'. Dat lijkt mij klare taal.
Een absolute vereiste voor een sterkere verankering van academisch erfgoed in het
universitaire bedrijf, zo mogelijk met betere financiering, is dat de besturen van
betrokken universiteiten ten volste hun eigen verantwoordelijkheid daarvoor nemen en
de zaak hoog op de agenda plaatsen. Zonder deze academische 'zelf-agendering' zal ook de
landelijke overheid niet veel kunnen betekenen. Verder kan het niet voldoende worden
benadrukt dat de eerste verantwoordelijkheid uiteindelijk bij de collectiehouders zelf ligt.
Ieder gesprek met zowel universiteitsbesturen als de landelijke overheid over 'nieuw
geld' zal immers een goed plan als vertrekpunt moeten hebben. Een masterplan, zou ik
zeggen, dat het gehele werkveld omvat, met een eenduidige visie op het te voeren verzamelbeleid en de diverse doelgroepen, plus een heldere marsroute naar het te bereiken doel, de
Academische Collectie Nederland. Het is waar dat, mede onder invloed van de zogeheten
Nuis-gelden, op deelterreinen inmiddels prijzenswaardige vormen van landelijke
samenwerking tot stand zijn gekomen - het Nationaal Herbarium Nederland is een
lichtend voorbeeld - maar het ideaal van een werkelijk integrale Academische Collectie
Nederland, fysiek én digitaal toegankelijk, is beslist nog ver weg. Ik daag de schrijvers en
lezers van deze bundel gaarne uit bij te dragen aan de totstandkoming van zo'n masterplan!
Tot slot een woord van steun voor de collecties oude boekwerken in universiteitsbibliotheken. In het bedoelde masterplan verdienen zij om meerdere redenen een prominente
plaats. Het rapport 'Om het Academisch Erfgoed', in 1996 opgesteld in opdracht van de
staatssecretaris van OCenW door de Adviesgroep Rijksdienst Beeldende Kunst (in
zekere zin een voorganger van de Erfgoedinspectie), stelde al klip en klaar: 'De Nederlandse universiteiten en aanverwante instellingen beheren ca. 35 miljoen objecten die,
samen met enige belangrijke museale collecties, kunnen worden aangemerkt als de
Academische Collectie Nederland. Verreweg het grootste deel van het door de wetenschappelijke instellingen beheerde materiaal wordt gevormd door bibliotheekcollecties
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(...)'. Het is zeer onverdiend dat uitgerekend de oude boekwerken bij de verdeling van
de eerdere Nuis-gelden tussen wal en schip zijn gevallen. Maar misschien moest het zo
zijn. De digitale ontwikkelingen sindsdien bieden zulke totaal andere mogelijkheden
voor ontsluiting dat de tijd voor een grote inhaalslag nu waarschijnlijk veel rijper is dan
toen. Bibliothecarissen van universitair Nederland, laat van u horen!
Ik wens de lezer veel plezier en inspiratie toe.
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