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Inleiding 
20 jaar samenwerken 
 
Inleiding en geschiedenis SAE 
Begin jaren negentig van de vorige eeuw werd in Nederland het Deltaplan voor 
Cultuurbehoud in het leven geroepen, met als doel bedreigde erfgoedcollecties in kaart te 
brengen en te redden. In de slipstream van dit plan kwam in 1995 ook het Nederlandse 
academisch erfgoed op de kaart te staan. De vier ‘klassieke’ universiteiten van Leiden, 
Groningen, Utrecht en Amsterdam luidden de noodklok. Een structureel tekort aan 
middelen maakte het hen onmogelijk om het academisch erfgoed dat zij in bezit hadden, 
adequaat te beheren.  
 
Een commissie inventariseerde op nationaal niveau de grote rijkdom en diversiteit van het 
academisch erfgoed bij de Nederlandse universiteiten, en de vaak zorgwekkende toestand 
van de collecties. Voor de bibliotheekcollecties bestond er al een programma voor beheer 
en behoud; het ging daarom voornamelijk om erfgoed dat de universiteiten in de afgelopen 
eeuwen hadden opgebouwd als resultaat van wetenschappelijk onderzoek en onderwijs. De 
conclusie van de commissie was dat het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
een fonds zou instellen om subsidies te kunnen verstrekken voor de conservering van 
belangrijke academische erfgoedcollecties. 
 
Nadat ook de TU Delft zich had aangesloten werd door het ministerie een budget van ca, 7 
miljoen Euro beschikbaar gesteld voor projecten rondom selectie, behoud en ontsluiting van 
de collecties. In 2000 werd door de 5 universiteiten de Stichting Academisch Erfgoed 
opgericht en in 2007 werd het laatste project met deze subsidies afgerond. In die tien jaar 
tijd is er een indrukwekkende hoeveelheid werk verzet op het gebied van conservering en 
digitalisering. Deze periode werd afgesloten met de publicatie Universitaire collecties in 
Nederland. 
 
De Nederlandse universiteiten werken op dit moment al bijna twintig jaar samen in de 
Stichting Academisch Erfgoed. In deze periode is het aantal deelnemers gegroeid naar 11 
universiteiten met Rijksmuseum Boerhaave als geassocieerd lid. Het accent is verschoven 
van het uitvoeren van projecten om de topcollecties veilig te stellen, naar een brede 
netwerkorganisatie met diverse activiteiten voor verschillende doelgroepen en gericht op 
alle vormen van academisch erfgoed.  
 
Nieuwe richting 
De groei van de SAE is het succes van samenwerking. Universiteiten met verschillende 
achtergronden, geschiedenis en collecties erkennen de noodzaak om gezamenlijk op te 
trekken in een netwerk rond academische erfgoed. De diversiteit van het netwerk is 
tegelijkertijd ook de uitdaging. De SAE-deelnemers vertegenwoordigen een breed scala aan 
academische collecties, met ieder een eigen focus, organisatiegraad en capaciteit.  Dit is 
goed zichtbaar in het netwerk van collectiebeheerders. Dit wordt gevormd voor 
museumconservatoren, conservatoren van Bijzondere Collecties, conservatoren van 
erfgoedcollecties, wetenschapshistorici, universiteitshistorici, archivarissen etc.  
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De Stichting Academisch Erfgoed wordt gevormd door deze leden, met een coördinator en 
secretariaat die verantwoordelijk zijn voor het beheer van het netwerk en de 
programmering van de stichting.   
 
De spankracht van SAE is sterk afhankelijk van de beschikbare capaciteit van de aangesloten 
leden. In de praktijk blijkt die vaak bescheiden. Dat betekent dat de SAE haar ambities 
grotendeels moet laten bepalen door beschikbare capaciteit en budget binnen de SAE-
organisatie (in het bijzonder de coördinator en de secretaris). Tegelijkertijd blijken de 
wensen en verwachtingen van de deelnemers binnen de SAE niet altijd meer gelijk te lopen 
met de mogelijkheden binnen het netwerk.  
Daarom is de behoefte gegroeid om de doelen en doelstellingen van de SAE te herijken en 
een beleidsplan op te stellen voor de lange termijn.    
Waar liggen voor de komende jaren de gemeenschappelijke belangen? Zijn er misschien 
aparte werkgroepen nodig, voor verschillende typen erfgoed? Welke verwachtingen hebben 
de deelnemers van de SAE? Kunnen we daaraan voldoen, of voldoen we daar al aan? Wat is 
een realistische inzet vanuit de leden? En hoe verhoudt dat zich tot het programma van de 
SAE?  
 
Op 28 mei 2019 is een strategiebijeenkomst georganiseerd in Utrecht om deze en vele 
andere vragen te bespreken met het netwerk. Dit beleidsplan 2020-2024 is het resultaat van 
deze succesvolle middag en zal op 8 november 2019 ter goedkeuring aan het bestuur 
worden voorgelegd.  
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Uitgangspunten Stichting Academisch Erfgoed 
 
Kennisplatform & belangenbehartiger 
De SAE is een kennisplatform en belangenbehartiger op het gebied van Academisch 
erfgoed.  De SAE faciliteert en stimuleert kennisuitwisseling tussen professionals op het 
gebied van academisch erfgoed, en behartigt, namens haar leden, de belangen van dit 
academisch erfgoed richting diverse stakeholders binnen en buiten het universitaire circuit.  
 
Academisch erfgoed 
De SAE hanteert een brede definitie van academisch erfgoed: objecten die het bijproduct 
zijn van het wetenschapsbedrijf door de eeuwen heen. Het gaat hier bijvoorbeeld om 
voorwerpen gebruikt voor onderzoek en onderwijs, zoals meetapparatuur, wiskundige 
modellen, onderwijsplaten, botanische verzamelingen en bijzondere collecties. Maar ook 
om de neerslag van ditzelfde onderzoek en onderwijs: van hoogleraararchieven tot 
collegedictaten en boeken over elk denkbaar onderwerp. En natuurlijk alles wat met de 
geschiedenis, cultuur en tradities van de universiteiten te maken heeft: van 
hoogleraarportretten tot relieken van het studentenleven. 
 
Het resultaat van deze brede definitie is een inclusief netwerk, waar alle soorten 
vertegenwoordigers van alle soorten academische collecties zich in vertegenwoordigd 
voelen. Maar deze brede focus betekent tegelijkertijd een noodzakelijke vernauwing van de 
activiteiten van het netwerk, om zowel de inclusiviteit als de uitvoerbaarheid te kunnen 
bewaren.  
 
Het belang van academisch erfgoed 
Academisch erfgoed vormt het historisch fundament onder Nederland als kennisland. Het 
zijn de overblijfselen van de geschiedenis van de universiteit als instelling, van het 
wetenschappelijk bedrijf en van het onderwijs.  
Academisch erfgoed biedt tastbaar bewijs van wetenschappelijke ontwikkelingen en is een 
bron voor de geschiedenis van het vakgebied voor wetenschappers en studenten. Het zegt 
iets over de stand van de wetenschap op een bepaald moment en geeft inzicht in de relatie 
tussen wetenschap en samenleving in het verleden. Daarmee kan academisch erfgoed ook 
historische context en perspectief bieden in actuele debatten over het belang van 
wetenschap.  
 
Gezamenlijk belang 
Samenwerking binnen de SAE biedt de mogelijkheid om kennis op te bouwen of te 
vergroten over inhoudelijke aspecten van de collecties, over het beheer en behoud van 
academisch erfgoed en over het gebruik ervan voor onderwijs en onderzoek binnen de 
universiteiten en daarbuiten. Daarnaast biedt samenwerking de mogelijkheid om via 
belangenbehartiging de zichtbaarheid en bekendheid van academisch erfgoed te 
bevorderen, richting stakeholders. 
 
Het uitgangspunt daarbij is dat deelnemers de mogelijkheid wordt gegeven om 
onderwerpen te agenderen en activiteiten te ontplooien die individueel niet of moeilijk zijn 
te realiseren. Dat betekent omgekeerd dat de SAE geen activiteiten ontplooit die tot de 
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kernactiviteiten van de deelnemers zelf behoren, zoals het ontsluiten van collecties voor 
een breed publiek.  
 
Organisatie van de SAE 
De Stichting Academisch Erfgoed heeft een ledenstructuur en is toegankelijk is voor alle 
Universiteiten in Nederland. Voor andere (museale) instellingen die academische collecties 
beheren is een geassocieerd lidmaatschap beschikbaar.  
De SAE is een netwerkorganisatie en wordt gevormd door een bestuur en een vergadering 
van collectiebeheerders en andere erfgoedprofessionals. Voor het beheer van het netwerk 
zijn een coördinator en bestuurssecretaris aangesteld. Zij zijn verantwoordelijk voor de 
activiteiten, projecten en communicatie en ondersteunen het functioneren van de stichting 
en het bestuur. Een van de aangesloten deelnemers biedt de werkplek voor de coördinator 
en de bestuursassistent.  
Het bestuur van de SAE bestaat uit vertegenwoordigers per universiteit die zijn aangewezen 
door het College van Bestuur. De voorzitter is onafhankelijk en in de praktijk tot nu toe 
steeds een oud-rector magnificus. 
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De SAE als Kennisplatform 
 
Doel & Doelstelling 
De doelstelling van de SAE als kennisplatform is het uitwisselen, vergroten en borgen van 
kennis van de deelnemers over academisch erfgoed, het beheer ervan en de mogelijkheden 
voor gebruik in onderzoek en onderwijs. En het leggen van verbindingen met partijen 
(actoren) op het gebied van wetenschapsgeschiedenis, universiteitsgeschiedenis, musea en 
erfgoed (beheer).  
De SAE fungeert als kennisplatform met als doel de leden/ erfgoedprofessionals handvatten 
te bieden om zijn/haar werk beter te kunnen doen en gemakkelijker te maken. Om nieuwe 
inzichten te bieden, tools beschikbaar te stellen en expertise te vergroten.   
 
Doelgroepen 

• Conservatoren/ collectiebeheerders 
• Archivarissen 
• Wetenschaps- en universiteitshistorici 
• Museumstaf  
• Bestuursleden 

 
Activiteiten  
De activiteiten van de SAE als kennisplatform richten zich ten eerste op het bij elkaar 
brengen van mensen en kennis, zowel fysiek als virtueel. Daarnaast richten de activiteiten 
zich op het verspreiden en borgen van de kennis. De activiteiten van de SAE onder te 
verdelen in de volgende speerpunten.   
 
1. Het vormen van verschillende werkgroepen per thema/ type collecties 
 
2. Gezamenlijk expertise (laten) ontwikkelen, versterken en verspreiden via 
werkbezoeken, symposia, lezingen, expertmeetings, workshops, cursussen (experts inhuren) 
werkbezoeken etc. 
Bijvoorbeeld over:  
• Behoud en beheer van collecties/ restauratiewerk 
• Lastige materialen 
• Fotografie/ copyright 
• Vergroten vindbaarheid van collecties  
• Inzetten voor onderwijs en onderzoek 
• Digitaal erfgoed/ digitale duurzaamheid – best practices 
• Modern verzamelen 
• Universiteitsgeschiedenis 
• Omgang met actuele vraagstukken zoals rondom koloniale collecties.  
 
3. Vastleggen, borgen en verspreiden van kennis en informatie via publicaties, rapporten, 
platforms, kennis-communities en andere kennisproducten.  
Bijvoorbeeld: 

• Regelmatig (jaarlijks) te publiceren rapporten van de SAE.  



 

 8 

• Een online kennisplatform/ portal 
o Overzicht expertise, wat weet wie  
o Kennis-communities 
o Forum voor... #Durf te vragen 

• Databanken op het gebied van: universiteitsgeschiedenis, gezamenlijke standaarden, 
thesauri, trefwoorden 

• Sociale media  
 
4. Gezamenlijke activiteiten zoals bijvoorbeeld het initiëren en laten uitvoeren van 
gezamenlijk onderzoek naar collecties of het gezamenlijk digitaliseren van collecties.  
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De SAE als belangenbehartiger 
 
Doelstelling 
De doelstelling van de SAE als belangenbehartiger is het uitdragen en behartigen van de 
belangen van academisch erfgoed, ten behoeve van de achterban: de deelnemers van de 
SAE. En het vertegenwoordigen van het academisch erfgoed, namens de leden, op 
verschillende nationale en internationale podia. 
 
De SAE fungeert als belangenbehartiger met als doel te zorgen dat er draagvlak is voor 
beheer en gebruik van academisch erfgoed, dat het belang van het academisch erfgoed 
wordt onderkend door de stakeholders en dat de belangen van de deelnemers worden 
vertegenwoordigd.  
 
Doelgroepen/ stakeholders 

• Universiteiten  
o Bestuur/ Rectorenoverleg  
o VSNU 

• Wetenschap 
o Studenten/ docenten 
o Wetenschapshistorici  

• Culturele sector 
o Netwerkorganisaties zoals DEN / VSC / Museumvereniging 

• Politiek 
• Samenleving/maatschappelijk belang 

 
NB: onze doelgroep is dus niet het brede publiek. 
 
Activiteiten 
De activiteiten van de SAE richten zich op het lobby voeren, vragen van aandacht voor 
academisch erfgoed, en het zichtbaar laten zijn van het academisch erfgoed, zoals het bij de 
deelnemers  aanwezig is. De activiteiten van de SAE zijn onder te verdelen in de volgende 
speerpunten.   
 
1. Het vergroten van draagvlak binnen universiteiten 

• Exclusieve bijeenkomsten (voor CvB) 
• Werkbezoeken (fungeert ook als kennisuitwisseling)  

 
2. Het participeren in nationale en internationale samenwerkingsverbanden 
Met de volgende instellingen onderhoudt de SAE onder andere contact: 
 

• Huygens ING (KNAW).  
• De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). 
• Landelijke Werkgroep Auteursrecht (DEN/ Kennisland) 
• Het DWC- Digitaal Wetenschapshistorisch Centrum.  
• Gewina – Belgisch-Nederlands genootschap voor wetenschaps- en 

universiteitsgeschiedenis. 
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• UKB Commissie Bijzondere Collecties. 
• Noord-Hollands Archief (beheerder wetenschapsarchieven) 
• Vereniging Wikimedia Nederland.  
• Het Netwerk Digitaal Erfgoed. 
• VSC (http://www.vsc-netwerk.nl/).  
• Het Interuniversitair Platform voor Academisch Erfgoed Vlaanderen.  
• Internationaal: Universeum; Koordinierungsstelle für Wissenschaftliche 

Universitätssammlungen; ICOM/UMAC; SIC. 
• Europeana / de nationale digitale collectie. 
• De Museumvereniging. 
• Onderzoeksproject Pressing Matters (NMVW, Rijksmuseum, RMO, Niod, etc.) 

 
3. Het voeren van gerichte lobbyactiviteiten 
 
4. Opzetten en begeleiden collectieve activiteiten 
Collectieve subsidieaanvragen (Afstemmen/ faciliteren) 
 
5 Zichtbaar maken van academisch erfgoed  
Bijvoorbeeld: 

• Via een publicatie zoals een nieuwsbrief, jaarboek, flyer, encyclopedie van het 
academisch erfgoed. Bedoeld als relatiegeschenk. 

• Informatieportal, overzicht van academische collecties – voor het buitenland.  
 
 
 

 


