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INTERVIEW-

Vormgevingsloket

De NOA-interface bundelt het erfgoed van de Nederlandse
vormgeving. Een gesprek met projectleider Anja Tollenaar.
DOOR PETER VAN KESTER

Materiaal uit het
archief van Friso
Kramer. Van dit
archief is gebruikgemaakt voor een
boek over Kramer
in de reeks Premsela Design Stories:
Yvonne Brentjens,
‘De stoel van Friso
Kramer’, € 19,95
(nai010 uitgevers)

Wat is het NOA?

“NOA staat voor Nationaal Ontwerp Archief.
Archieven van ontwerpers, fabrikanten en galeries bevatten vaak bronnen die onmisbaar zijn
voor de bestudering van de designgeschiedenis.
Die verdwijnen als archieven verloren gaan en dat
gebeurt nog steeds. Daarom trok de staatssecretaris in 2001 aan de bel en werd in 2004 het Centraal Register Vormgevingsarchieven opgericht.
Dat brengt in kaart wat er gered moet worden en
hoe je dat archiveert. We zijn begonnen de
betrokkenen, de ‘archiefvormers’, te bezoeken
om te inventariseren wat er nog was.”
Jullie houden zelfs een Alarm Top Tien bij?

“Ja, onder meer Ahrend, Droog Design en Mosa
staan erop. Maar er is ook een lijst van geredde
archieven zoals het Van Nelle archief, Total
Design, designgalerie BINNEN en sieradengalerie
Ra. We maken ook publicaties over optimaal
archiveren en het bewaren van digitale archieven,
een probleem apart.”
Komt er uiteindelijk één nationaal depot voor ontwerparchieven?

“Nee, we proberen het materiaal onder te brengen bij bestaande archieven, musea en bibliotheken. Zij zijn het best toegerust om bepaalde materialen te conserveren. Ontwerparchieven bevatten niet alleen papier, maar ook driedimensionale
prototypen en materiaalstudies, wat bewaren lastiger maakt. We hebben ‘regionale ankerpunten’
uitgezet. Om deze verspreide informatie toegankelijk te maken, lanceren wij eind november een
interface.”
Een interface en geen website?

“De NOA-interface is een overkoepelende database, een laag tussen de gebruiker en het erfgoed.
Zowel een zoekmachine als verwijsinstrument en

daarom meer dan een website die enkel een plek
op het internet is. We willen de ‘archiefvormers’
en de erfgoedsector verbinden. Bestandsgegevens
worden ingevoerd én toegankelijk gemaakt. De
techniek wordt ontwikkeld samen met Picturae en
namens Premsela en het RKD bewaak ik de informatie en de redactie.”
Is de interface ook voor het publiek bedoeld?

“Zeker. Particulieren kunnen er informatie vinden
over hun Gispenstoel, Ploegstoffen of Tomadorekje. Ook kunnen zij zelf archieven aanmelden en
advies vragen over het bewaren van archiefstukken zodat de interface gaat werken als loket.
Momenteel maken wij via het NOA ook digitale
museumcollecties toegankelijk, plus afbeeldingen
uit andere (online) bronnen. Zodat je bijvoorbeeld
bij Friso Kramer precies in beeld krijgt waar zijn
archief is en door kunt klikken naar de inventaris.
Tegelijk ontdek je dan welke musea werk van hem
bewaren of dat een archief nog in particuliere
handen is.”

Het NOA is een centraal digitaal overzicht van het verspreide ontwerperfgoed in
Nederland; www.premsela.org.
Het Mondriaan Fonds stelde
900.000 euro ter beschikking
voor het onderbrengen en ontsluiten van archieven en voor
het ontwikkelen van het CRVasysteem, dat de basis vormt
van het NOA.
Huidige ankerpunten:
•Bijzondere Collecties van de
UvA (typografie)
•Modekern, Instituut voor
Mode-Erfgoed, Arnhem (mode)
•Louis Kalff Instituut, Eindhoven (industrieel ontwerp)
•RKD, Den Haag (productvormgeving, interieurontwerp,
academies, verenigingen en
galeries)
•NAi, Rotterdam (architectuur)

19
120393_p19_21.indd 1

08-11-12 13:35

