Ongeziene objecten, ongeziene
mogelijkheden
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fgelopen zomer vonden voor het eerst de Historicidagen plaats. In het oktobernummer van het Archieve
is dit bijzondere congres uitgebreid besproken door Wouter van Dijk. Tijd om in te zoomen op specifieke sessie
In dit nummer vertellen Tamar Bos en Froukje van der Meulen (beiden Rijksmuseum) hoe digitalisering
inventarisatie kunnen leiden tot nieuwe ontdekkingen in bestaande collecties.

Het onderwerp van de sessie die wij tijdens de Historicidagen
hebben gehouden, houdt rechtstreeks verband met ons werk in
het depot van het Rijksmuseum. Daar zijn wij betrokken bij een
project dat te maken heeft met de bouw van het nieuwe
CollectieCentrum Nederland (CC NL). Dit wordt een gezamenlijk
depot voor het Rijksmuseum, de Rijksdienst voor het Cultureel
Erfgoed, Paleis Het Loo en het Nederlands Openluchtmuseum. Wij
helpen mee met de voorbereiding van de verhuizing van de
collectie van het Rijksmuseum naar het nieuwe depot. Samen met
de andere partners zijn afspraken gemaakt over de criteria waar
objecten aan moeten voldoen om verhuisd te worden. Denk hierbij
aan registratie, fotografie en controles van de fysieke gesteldheid
van het object. In het huidige depot van het Rijksmuseum werkt
een team van projectmedewerkers de gehele collectie door, van
kast naar kast en van plank naar plank. Alle objecten worden
gecontroleerd op de gestelde criteria en vervolgens gefotografeerd
in de fotostudio's. Dit leidt tot een interessante ontdekkingsreis
door de collecties van het museum. Met regelmaat treffen we
objecten aan die lange tijd ongezien zijn gebleven. Dit kunnen
objecten zijn die onder een verkeerde of al te karige beschrijving in
het collectiemanagementsyteem staan, of objecten die daar zelfs
helemaal in ontbreken.

Ongeziene objecten
In het depot liggen overigens veel meer objecten dan opgesteld
zijn in het museumgebouw zelf. Hierin is het Rijksmuseum niet
ongewoon: volgens een berekening van de Volkskrant is gemiddeld
7,7% van de hele collectie van een museum jaarlijks te zien op
zaal.' Dit leidt tot kritische artikelen waarin men zich afvraagt
wat we toch moeten aanvangen met die enorme 'kunstberg'.2
Musea trekken zich deze kritiek terdege aan en zoeken naar
antwoorden. Die antwoorden zijn grofweg in vier categorieën te
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Frons Post, Moglondtapir, 1637-1644. Aquae'en gouache met pen in zwart, over

onedel metaal von het Rijksmuseum. Foto: Froukje von der Meulen.

grafiet, geannoteerd met pen in bruine inkt. Collectie: Noord-Hollands Archief
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Fotograaf zet de opstelling kloar voor een foto van een vijzel uit de collectie

Cotologiseerder con het werk in het depot von het Rijksmuseurh.
Foto: Froukje von der Meulen.

verdelen: het tonen van een groter deel van de collectie in
zogenaamde 'open depots', het stimuleren van onderling
bruikleenverkeer, het afstoten van museumobjecten (het
zogenaamde 'ontzamelen') en digitalisering.
Met name dat laatste krijgt veel aandacht. Het digitaal delen
van informatie over en beeldmateriaal van de collectie wordt de
laatste jaren gezien als een must: museumbezoekers
verwachten alle informatie aan te kunnen treffen op de website
van een museum en (vooral jonge) onderzoekers beginnen hun
onderzoek online. 'Today, if a museum collection isn't online, it
doesn't exist to the majority of people', stelt Merete Sanderhoff,
conservator en senior adviseur digital museum practice van het
Statens Museum for Kunst in Kopenhagen.' Ook het Rijksmuseum
deelt informatie over de objecten en stelt foto's op hoge
resolutie gratis beschikbaar via Rijksstudio. Digitalisering lijkt dé
oplossing om museumcollecties in hun totaliteit meer toegankelijk te maken. Voor een deel is deze veronderstelling terecht:
digitaliseringsprojecten leveren ongelofelijk mooie resultaten op.

Wij denken dat het digitale product slechts een deel van het
antwoord is op de vraag hoe we de collectie meer open en
toegankelijk kunnen maken. Het digitaliseringsproject dat wij
momenteel uitvoeren in het Rijksmuseum gaat hand in hand
met een integrale controle van de hele collectie. Wij maken de
collectie digitaal beschikbaar door middel van beschrijvingen en
fotografie, maar kijken bijvoorbeeld ook naar fysieke nummering
en verwervingsgegevens. Zoals genoemd zien wij daarbij zaken
die nog nooit eerder zijn gezien.
Dat een systematische controle van de collectie belangrijk is,
kunnen we duidelijk maken aan de hand van een spectaculair
voorbeeld. In 2010 trof Alexander de Bruin, conservator
beeldcollecties bij het Noord-Hollands Archief, een serie van 34
tekeningen aan die hem intrigeerde. Samen met het Rijksmuseum stelde hij vast dat de tekeningen waren gemaakt door de
bekende kunstenaar Frans Post. Ze vormden een belangrijke
schakel in het onderzoek naar Post. Vorig jaar waren deze
objecten te bekijken in een tentoonstelling in het
Rijksmuseum.4

Naarmate de digitalisering voortschrijdt, zullen dit soort vondsten,
hoe groot of hoe klein ook, meer en meer gaan voorkomen.
Neem bijvoorbeeld het project van het Stadsarchief Amsterdam
waarin het archief van de Amsterdamse notarissen (1578-1915)
de komende jaren digitaal ontsloten wordt. Zoals al is gebleken,
zijn deze archieven ware schatkamers voor (kunst)historici,
bijvoorbeeld als het gaat om het achterhalen van de herkomstgeschiedenis van kunstwerken.'
Om de ongeziene mogelijkheden naar boven te halen die
ongeziene objecten bieden, is naast een gedegen digitaliseringsplan ook een voortdurende inventarisatie van de collectie nodig.
Zonder de digitalisering van het archiefstuk uit Roermond was
er geen match gevonden, maar zonder de ontdekking van een
onbekende signatuur was er ook niks gebeurd. Het gaat erom
de eigen collectie goed te leren kennen en te weten waar de
gaten, en dus mogelijkheden, zitten. Dan kunnen ontdekkingen
worden gedaan die bijdragen aan een grotere zichtbaarheid van
objecten die tot voor kort onzichtbaar waren.

Interessant genoeg deed De Bruin zijn ontdekking tijdens
digitaliseringswerkzaamheden.5 In een interview met de
conservator in Het Parool staat: 'Alexander de Bruin constateerde
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1 • Sybren Kooistra en Michiel Kruijt, 'Wat doen musea met

een paar jaar geleden dat de kennis over de collectie tekortschoot. Door nieuwe inzichten klopten dateringen niet meer,

2 • Sybren Kooistra en Michiel Kruijt, 'Musea worstelen met

tekeningen moesten aan andere kunstenaars worden toegeschreven. Eigenlijk zou je de hele collectie door moeten nemen,
van de eerste tot de laatste doos, dacht hij, vooral om te
bepalen welke tekeningen nou echt in de zestiende of
zeventiende eeuw waren gemaakt."

3 • Merete Sanderhoff, 'Open access can never be bad news',

hun depots?', in: de Volkskrant, 18 februari 2016.
kunstberg', in: de Volkskrant, 18 februari 2016.
https://medium.com/smk-open/open-access-can-never-bebad-news-d33336aad382, 6 maart 2017.
4 • Frans Post. Dieren in Brazilië was van 7 oktober 2016 t/m
8 januari 2017 te zien in het Rijksmuseum.

5 • 'Spectaculaire ontdekking tekeningen Frans Post', https://
We realiseren ons dat de vondst van deze tekeningen nogal
spectaculair is, maar het gaat ons uiteindelijk niet om het
spectaculaire karakter van de vondst. Het gaat om de gedachte
dat digitalisering en inventarisatie hier hand in hand zijn
gegaan. Uit eigen ervaring weten we dat ook op meer bescheiden
niveau interessante dingen ontdekt kunnen worden. Onlangs
ging Lucinda Timmermans, junior conservator onedele metalen
bij het Rijksmuseum, systematisch alle tinnen objecten in het
depot van het Rijksmuseum langs. Daardoor ontdekte ze een
onbekend tinmerk van een tinnegieter. Het bijzondere aan dit
tinmerk was dat het te koppelen bleek aan een naam die
voorkwam in een archiefstuk uit het trouwregister van het
bisdom Roermond, dat gedigitaliseerd was via de vrijwilligersorganisatie GenBronnen.'

www.rijksmuseum.nl/nI/nu-in-het-museum/nieuws/spectaculaire-ontdekking-tekeningen-frans-post, 8 september 2016.
6 • 'Gevonden tekeningen van Frans Post in Rijksmuseum', in:
Het Parool, 8 september 2016.
7 NI Zie www.genbronnen.nl.
8 • Dit blijkt onder andere uit de vondst van een vermelding
van een schilderij van Caravaggio in een Amsterdams testament, dat mogelijk overeenkomt met een nieuw ontdekt
schilderij in Toulouse van deze schilder. Zie 'Schilderijen van
Caravaggio in Amsterdams testament', https://www.
amsterdam.nl/stadsarchief/nieuws/krawats/, 12 juli 2016.
Tamar Bos U projectcoördinator registratie, Rijksmuseum.
Froukje van der Meulen • projectcoördinator fotografie,
Rijksmuseum.
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