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Foto voorzijde Onderzoekers van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed bestuderen schilderijen 
uit de twintigste eeuw in het nieuwe depot van Museum Boijmans Van Beuningen. Zie pagina 4
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Erfgoed maken we samen, zo staat in onze missie. En 
daarom doen we als Rijksdienst eigenlijk nooit iets 
alleen. Het samenwerken met andere organisaties zit 
in onze genen. Dat begint al bij de vele onderzoeken 
die onze gewaardeerde specialisten op allerlei vlakken 
opzetten en uitvoeren in nauwe samenspraak met uni
versiteiten, musea, rijkskennisinstellingen en andere 
deskundigen, vaak op vragen vanuit de erfgoedwereld. 
Dat valt mooi te lezen in het hoofdartikel van deze 
keer. Begin september verplaatsen wij de mobiele 
apparatuur van ons laboratorium weer naar het 
nieuwe depot van Museum Boijmans Van Beuningen 
in Rotterdam. Daar, in die grote, spiegelende pot 
bestuderen we tal van details van schilderijen uit de 
afgelopen eeuw, mede op verzoek van het museum. 

De Rijksdienst werkt samen met grote uitvoerings
organisaties als Rijkswaterstaat en Staatsbosbeheer, 
met buitenlandse instanties, met kerkgenootschap
pen, klokkengieters, kunstenaars, vrijwilligers, 
ondernemers. En bijvoorbeeld met landschapsont
werpers, provincies en Unesco. Lees in dit nummer 
maar eens met hoeveel anderen we om de tafel zitten 
om te bespreken hoe er zo voorzichtig mogelijk 
een weg door de Stelling van Amsterdam aangelegd 
kan worden.

Onze adviseurs zijn veel in gesprek met colleges van 
burgemeester en wethouders. Ik hoop dat het erfgoed 
dit voorjaar een goede plek in de coalitieakkoorden 
heeft gekregen. Gefeliciteerd, nieuwe erfgoedwet
houders. We kijken uit naar de samenwerking. En 
natuurlijk met al die gemeentelijke medewerkers. Zelf 
heb ik het genoegen met regelmaat een bezoek te 
mogen brengen aan bijzondere erfgoedlocaties overal 
in het land. Die worden liefdevol in stand gehouden 
en soms herbestemd door eigenaars, vaak samen 
met een grote groep vrijwilligers en bewoners. Want 
erfgoed maken we samen.

Susan Lammers, algemeen directeur



Interviews voor restauratie

Mag ik u iets vragen?

Een vraaggesprek met Jaap Ploos van Amstel loste onduidelijkheden op met betrekking tot het herstel 
van zijn hedendaagse kunstwerken

Soms is het niet duidelijk waarom een heden-

daags kunstwerk op een bepaalde manier is 

gemaakt of gerestaureerd. Dat ondermijnt een 

weloverwogen volgend herstel. Interviews met 

de kunstenaar of vroegere restaurator kun-

nen dan uitkomst bieden. Een digitale gereed-

schapskist zal dat ondersteunen. bernice crijns & 

sanneke stigter

MAG IK
U IETS

VRAGEN?
In 1972 maakte Jaap Ploos van Amstel voor een nieuwe vleugel 

van het Haarlemse ziekenhuis de Mariastichting beschilderde 
panelen. Die zijn later door de kunstenaar en zijn zoon in vei-
ligheid gebracht toen de vleugel werd gesloopt. Het demon-

teren was beslist geen sinecure. De panelen zaten goed vast. En nu 
zitten er krassen op. Dankzij een eerder interview met de dit jaar 
overleden Ploos van Amstel weten we dat hij deze krassen al in 1972 
bewust heeft aangebracht. Het is dus geen schade die tijdens het 
weghalen ontstaan is. Vragen stellen aan een kunstenaar of eerdere 
restaurator vormt vaak een rijke bron om meer te weten te komen 
over de omstandigheden waarin zij hun werk deden.
Elke onderzoeker, conservator of restaurator interviewt op zijn 
eigen manier. Dat is bepalend voor de informatie die het gesprek 
oplevert. Bovendien bewaren zij doorgaans de antwoorden zelf. 
Dat is zonde. De Universiteit van Amsterdam en de Rijksdienst voor 
het Cultureel Erfgoed willen daar verandering in brengen. Daarom 
ontwikkelen de twee organisaties momenteel een digitale gereed-
schapskist. Die zal voor alle soorten erfgoed geschikt zijn, van 
kunst, monumenten, archeologie tot landschap. De kist is gevuld 
met een standaardprocedure met aanbevelingen voor het voorbe-
reiden, afnemen, vastleggen, ontsluiten en duurzaam archiveren 
van dit soort vraaggesprekken. Inclusief toestemmingsformulie-
ren, controlelijst en suggesties voor camera’s en microfoons.
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Cruciaal
Voor restauratie kunstenaars bevragen is niet nieuw. Naast uitge
breide interviews zijn er ook kleinere vragen die je aan een kun
stenaar kunt stellen. Het antwoord kan cruciaal voor goed beheer 
en behoud van het hedendaagse kunstwerk zijn. Dat geldt ook 
voor de kunst die de Rijksdienst beheert. Soms komen lang aan 
niet museale instellingen uitgeleende kunstwerken vuil of beklad 
retour. Zo stond het hardstenen beeld Zonder titel 1 uit 1983 van 
Joost van den Toorn langdurig in een kantoor. De eerste gedachte 
was dat een rozerode krijtlijn op Zonder titel 1 niet origineel was 
en om deze samen met ander vuil te verwijderen. De restaurator 
twijfelde en belde met de kunstenaar. Van den Toorn vertelde dat 
hij de lijn zelf had getrokken. Afblijven dus.

Is er iemand grappig bezig geweest door een lijn op Van den Toorns beeld te zetten?

De kist is gevuld met een 
standaardprocedure met 
aanbevelingen

Aan elk interview ligt een andere vraag ten grondslag. Maar 
een groot deel van de gesprekken zal overkoepelende thema’s 
aansnijden, waar andere onderzoekers en geïnteresseerden ook 
wat aan hebben. Het is dan evident om het interview zorgvul
dig af te nemen, vast te leggen en te archiveren. Zo zijn eerdere 
vraaggesprekken door de Stichting Behoud Moderne Kunst en 
de Rijksdienst gearchiveerd bij het Nederlands Instituut voor 
Kunstgeschiedenis.

Mondelinge overlevering
Al eerder zijn er richtlijnen ontwikkeld voor zogeheten oral history, 
een wetenschappelijke onderzoeksmethode op basis van monde
linge overlevering. Zo is het belangrijk om het vraaggesprek altijd 
op te nemen, te transcriberen en te archiveren. Aantekeningen zijn 
immers al een interpretatie van wat de geïnterviewde heeft gezegd. 
Om hier meer over te leren organiseerde de Rijksdienst een work
shop door specialist Annegriet Wietsma. Zij vergelijkt journalistiek 

met de schermsport, waarbij de geïnterviewde van alle kanten 
wordt geprikt. Terwijl mondelinge overlevering volgens haar eer
der op ballet lijkt, waarbij de vragensteller de geïnterviewde als een 
prima ballerina zo mooi mogelijk naar voren laat komen. ‘Je moet 
van mensen houden’, is haar devies. ‘Vertel je verhaal. Ik luister.’
Iemand voor een restauratie interviewen zit tussen journalistiek en 
oral history in, met gerichte vragen en ruimte voor de geïnterviewde 
om zijn verhaal te doen. De geluidsopname in geschreven tekst 
overzetten heet transcriberen. Dit maakt het gesprek doorzoek
baar. Dat overzetten kost veel tijd wanneer je met slechte opnames 
werkt. De ervaring leert dat een opname met de dictafoon op een 
mobiele telefoon niet voldoet om het gesprek goed te kunnen 
verwerken en voor onderzoek geschikt te maken. Het loont om 
dit proces te vergemakkelijken met een dasspeldmicrofoon en 
software voor automatische spraakherkenning.

Verrijken met een taalmodel
Maar de huidige software herkent veelgebruikte woorden die cultu
reel erfgoed betreffen niet. Daarom onderzoekt de Universiteit van 
Amsterdam met de Stichting Open Spraaktechnologie de moge
lijkheid om de spraakherkenning te verrijken met een taalmodel 
voor cultureel erfgoed. Met eerder afgenomen interviews levert de 
Rijksdienst hier een belangrijke bijdrage aan. Typische woord
combinaties en vakterminologie uit deze gesprekken kunnen de 
spraakherkenning sterk verbeteren.
Het belang van een interview als bron voor een goede restauratie 
wordt steeds meer erkend. Duurzaam archiveren kan bij Data 
Archiving and Networked Services. Dit expertisecentrum helpt 
om de gesprekken te beheren en beschikbaar te maken voor 
hergebruik. Het huidige werkproces kan gebruikersvriendelij
ker. Onder leiding van de Universiteit van Amsterdam werkt de 
Rijksdienst daaraan. Een automatisch gegenereerde transcriptie 
tijdens het deponeren van het interview bij het centrum is daar
bij de stip op de horizon. De gereedschapskist komt volgend jaar 
beschikbaar. 

Bernice Crijns, specialist kleur en schilderingen bij de Rijksdienst voor het 
Cultureel Erfgoed, en Sanneke Stigter, universitair docent Restauratie 
hedendaagse kunst aan de Universiteit van Amsterdam, vullen de gereedschaps-
kist. Nadere informatie: conservator moderne toegepaste kunst Sylvia van 
Schaik, s.van.schaik@cultureelerfgoed.nl.

Waar komen de krassen op de ziekenhuispanelen van Jaap Ploos van Amstel vandaan?
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