
b
u

ll
et

in
 2

01
7 

/1

Ve
r

en
ig

in
g

 V
a

n
 n

ed
er

la
n

d
se

 K
u

n
st

h
is

to
r

ic
i

Bulletin
Kunsthistorici
“Het samenstellen van de 

VNK-bibliografie is een 
soort spoorzoeken”
Interview met Loes 

Scholten

P. 4

THemakaTern:  
SecTIe unIverSITeITen

kunsthistorici, opgepast!

P. 9

De staat van het 
onderwijs 

P. 10

Interview met axel rüger, 
directeur van Gogh 

museum

P. 15

en meer…

NV K



b
u

ll
et

in
 2

01
7 

/1

Ve
r

en
ig

in
g

 V
a

n
 n

ed
er

la
n

d
se

 K
u

n
st

h
is

to
r

ic
i

2

Begin april vond de Museumweek plaats, de feestelijke start van het 
nieuwe museumseizoen in Nederland. Doel: het vergroten van de pu-
blieke bewustwording van de bijzondere waarde en grote diversiteit 
van de Collectie Nederland. Musea zetten hun beste beentje voor om 
met een aantrekkelijke en laagdrempelige programmering publiek te 
trekken. De Museumvereniging brengt op haar beurt de collectie op 
straat. Figuurlijk door een uitgekiende mediacampagne en letterlijk 
door op uiteenlopende plekken in Nederland reusachtig ‘opgeblazen’ 
en ‘vergulde’ museale pronkstukken te tonen. Daar kan geen voor-
bijganger zomaar langsheen lopen. Al enige jaren is het motto van de 
Museumweek: Ontdek ons echte goud. 

Naast al het uiterlijk vertoon, ligt hier natuurlijk een diepere gedach-
te aan ten grondslag. Het wil ons bepalen bij wat de werkelijke be-
tekenis van kunst en erfgoed in onze maatschappij is. De cultuur-
sector heeft het de afgelopen jaren bijzonder zwaar gehad, maar is 
veerkrachtig gebleken. Door inzet, inventiviteit en actieve samenwer-
king met elkaar en met andere sectoren. Zo ontwikkelt bijvoorbeeld 
het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen (NBTC) in het 
kader van Holland City Marketing diverse toeristische verhaallij-
nen, waar musea in heel Nederland aan deelnemen en baat bij heb-
ben. Het begon met de verhaallijn Van Gogh in 2015. Van Gogh is 
immers niet alleen te vinden in Amsterdam, maar ook in Gelderland 
(Kröller-Müller) en Brabant, waar hij is geboren. Dit jaar was de beurt 
aan de verhaallijn Mondriaan tot Dutch Design naar aanleiding van 
100 jaar De Stijl. Komende verhaallijnen zijn: Nederland Waterland, 
Rembrandt en de Gouden Eeuw en Kastelen en Landgoederen. Zo 
worden buitenlandse toeristen geattendeerd op ons echte goud, dat 
immers niet alleen in de regio Amsterdam te vinden is .

annette de vries

Ons echte goud!

NV K
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Ons echte goud! Het is een motto dat evenzeer van toepassing is 
op de universitaire kunsthistorische wereld. In 2013 verscheen het 
KNAW-rapport Verschilzicht over de staat van het kunsthistorisch 
onderzoek in Nederland. Het leverde fikse discussies op, maar een 
observatie zou ons vleugels moeten geven: dat de kwaliteit en repu-
tatie van de Nederlandse kunst nationaal en internationaal bijzon-
der groot is. Daarmee hebben we ‘goud’ in handen en zouden we dit 
alleen nog meer en beter moeten ‘verzilveren’. Dat vergt echter wel 
een kritische en open reflectie op zowel universitair onderzoek als 
onderwijs. De Onderzoekschool Kunstgeschiedenis is de aangewezen 
partij om de handschoen wat betreft het onderzoek op te pakken en 
heeft dat ook gedaan. Het universitair onderwijs is een thema waar-
voor de Sectie Universiteiten i.o. van de VNK graag de handschoen 
ter hand neemt. Deze sectie is dit keer gastredacteur van het Bulletin 
Kunsthistorici. Met drie lezenswaardige stukken tot gevolg. Een co-
lumn door Maarten Prak, hoogleraar geschiedenis in Utrecht en voor-
zitter van de KNAW-commissie die het rapport Verschilzicht opstelde. 
Hij ziet positieve ontwikkelingen, maar blijft ons uitdagen. Verder een 
interview met Axel Rüger, directeur van het Van Gogh Museum. Hij 
houdt ons een spiegel voor vanuit de museale praktijk en roept op tot 
meer nieuwsgierigheid en een naar buiten gerichte blik van de uni-
versitaire wereld. De universiteit zou studenten een open mind moe-
ten bijbrengen en het juiste voorbeeld moeten geven. Wat kan/moet 
er dan allemaal gebeuren met het universitaire onderwijs? Arjan de 
Koomen, bestuurslid VNK met aandachtsgebied universiteiten, geeft 
in zijn artikel De staat van het onderwijs een stevige aftrap. Rond de 
zomer zullen in kleine groepjes verkenningen over de toekomst van 
het onderwijs worden georganiseerd, waar ook andere VNK-secties bij 
zullen worden betrokken. Met elkaar delven naar het echte goud van 
het universitaire kunsthistorisch onderwijs. Dat belooft wat!

Annette de Vries 
Voorzitter 

Detail: mater amabilis, Jacques Frenken, noord Brabants museum

NV K
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Door Eline Levering 
Jaarlijks geeft de VNK een bibliografie uit over een speci-
fiek onderwerp uit de Nederlandse kunst- of architectuur-
geschiedenis. De bibliografie wordt ingeleid door een ge-
renommeerd kunsthistoricus en samengesteld door een 
jonge kunsthistoricus. Dit jaar is het de beurt aan publica-
ties die betrekking hebben op Beeldende kunst en kunst-
nijverheid 1700-1850, geschreven door Nederlandse kunst-
historici tussen 2012 en 2016. Loes Scholten is de samen-
steller van deze bibliografie. De bibliografie vormt de basis 
voor jaarlijkse uitreiking van de Karel van Manderprijs. Zij 
vertelt waarom ze reageerde op de oproep voor een samen-
steller en hoe ze te werk gaat. 

“Het samenstellen van de 
VNK-bibliografie is een soort 

spoorzoeken”
Interview met Loes Scholten

archieven uitpluizen

Voor het samenstellen van de 
bibliografie is een flinke dosis 
doorzettingsvermogen en nauw-
keurigheid vereist. Het uitplui-
zen van databases, archieven 
en tijdschriften lijkt Loes op het 
lijf geschreven. Eerder werk-
te ze voor het Bosch Research 
& Conservation Project aan de 
samenstelling van de database 

BoschDoc, waarin al het archief-
materiaal over Jeroen Bosch, zijn 
werk en zijn woon- en werksi-
tuatie is opgenomen. Het werk 
van Bosch boeide Loes vanwege 
de symboliek die hij in zijn wer-
ken stopt en door de confronte-
rende beeldtaal die hij gebruikt 
om boodschappen over te bren-
gen: “Er is zoveel over zijn werk 
te zeggen en te onderzoeken, al 

zoveel gezegd en onderzocht en 
nog altijd zoveel onduidelijk en 
mysterieus. Dat vind ik fascine-
rend!” 
Loes schreef haar afstudeer-
scriptie over een blad met teke-
ningen dat met enige regelmaat 
aan Bosch wordt toegeschre-
ven en studeerde hierop in 2011 
bij prof. dr. Jos Koldeweij af. 
“Vervolgens kreeg ik de kans in 

opdracht van de universiteit en-
kele maanden onderzoek naar 
de woon- en werksituatie van 
Bosch te doen en ben ik de ar-
chieven van ’s-Hertogenbosch 
ingedoken. Bij Bosch is de eigen-
handigheid van de aan hem toe-
geschreven werken altijd een 
discussiepunt geweest, waardoor 
het van groot belang is meer zicht 
te krijgen op zijn ateliersituatie. 

Loes Scholten

een stapel boeken die doorgespit moest 
worden tbv de bibliografie, foto genomen 
in de kB. 

NV K



b
u

ll
et

in
 2

01
7 

/1

Ve
r

en
ig

in
g

 V
a

n
 n

ed
er

la
n

d
se

 K
u

n
st

h
is

to
r

ic
i

5

Een van de publicaties voor in de bibliografie 
(Buijsen, e. e.a., Kunst op papier in de acht-
tiende eeuw,  
Zoetermeer 2014)

bibliografie. Vervolgens heb ik 
bij elk document een toelichten-
de tekst geschreven over de aard 
van de bron, de erin genoemde 
personen, maar ook over hoe de 
inhoud geïnterpreteerd kan of 
moet worden. Ook heb ik ver-
banden tussen de verschillen-
de documenten gelegd en uitge-
legd wat de documenten voor het 

bronnen daterend van voor 1800 
over Bosch in de database op te 
nemen. “Deze zijn in drie vormen 
ontsloten; er zijn facsimile’s van 
de originele documenten opgeno-
men, transcripties en vertalingen. 
In de eerste fase van het project 
heb ik vooral veel bronmateriaal 
verzameld en geordend, dat sluit 
heel erg aan bij het werk voor de 

Door archiefonderzoek te doen 
heb ik geprobeerd te reconstrue-
ren waar zijn atelier zich bevond 
en wie daar op welke momenten 
met Bosch kan hebben samenge-
werkt.”  
Na dit onderzoek wist Loes haar 
weg in de archiefstukken te vin-
den en raakte ze bij het BoschDoc 
project betrokken. Doel was alle 

onderzoek naar Bosch betekenen, 
waardoor BoschDoc niet alleen 
een database is, maar ook een on-
line-publicatie van onderzoeks-
resultaten.” De komende jaren 
hoopt Loes op basis van haar er-
varingen bij BoschDoc een pro-
motieonderzoek te starten. 

Kunst omvat veel meer 
dan het werk van 
Michelangelo, Monet en 
Van Gogh en eigenlijk 
geeft het universitaire 
onderwijs zich daar on-
voldoende rekenschap 
van. 

Eén van de tekeningen van Bosch waarop Loes Scholten afstudeerde 
(Jheronimus Bosch, Goochelaar (detail), ca. 1470-1516, pen en bruine inkt, 
27,9 x 20,7 cm, Parijs, Département des arts Graphiques du musée du 
Louvre, inv. 19197 recto)

NV K
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vormt zo ook een plek waar jonge 
onderzoekers hun werk en inte-
resses presenteren aan andere 
kunsthistorici.” 

Opvallende inzichten
Bij het zoeken naar publicaties 
voor de bibliografie deed Loes al 
een aantal opvallende ontdekkin-
gen. “Er wordt veel geschreven 
over het museumwezen an sich. 
Daarnaast valt het me op dat er 
veel vrouwelijke auteurs in de bi-
bliografie opgenomen zijn.” 

De bibliografie verschijnt een maand 
lang in concept op de website. Auteurs 
kunnen gedurende die maand aanvul-
lingen leveren door een e-mail te sturen 
aan bibliografie@kunsthistorici.nl 

VNK moeten kunsthistorici uit 
Nederland afkomstig zijn, of af-
gestudeerd, gepromoveerd of 
voor langere tijd verbonden zijn 
aan een Nederlands instituut. 
Maar ook inhoudelijk zijn er ui-
teraard richtlijnen: “De publi-
caties moeten wetenschappelijk 
van aard zijn, dus bijvoorbeeld 
geen interviews of brochures.” 
Vanwege de overlap tussen ver-
schillende wetenschapsdiscipli-
nes kunnen ook publicaties van 
niet-kunsthistorici die verder aan 
alle criteria voldoen, in de lijst 
worden opgenomen. Loes be-
gint haar zoektocht naar publi-
caties online: “Veel is te vinden 
in databases van de Koninklijke 
Bibliotheek, het RKD en bijvoor-
beeld Jstor. Maar er komt ook 
veel handwerk bij kijken. De lijst 
publicaties die ik bij de KB ga 
aanvragen wordt steeds langer”, 
vertelt ze. “Eigenlijk is het zoeken 
van publicaties een soort spoor-
zoeken. Je gaat alle sporen na en 
er komt een moment dat je snel 
herkent waar je naar kijkt.” Loes 
vertelt dat ze ook haar best gaat 
doen publicaties te vinden van 
jonge kunsthistorici die zich pas 
kort met een relevant onderwerp 
bezighouden. “De bibliografie 

onderzoek is gedaan en door wie. 
Dit kan nuttig zijn voor tal van 
geïnteresseerden. “Het helpt on-
derzoekers bij het zoeken in de 
berg voorhanden zijnde boeken, 
artikelen en catalogi. Het vormt 
ook een startpunt voor verder 
onderzoek, doordat de bibliogra-
fie gebruikt kan worden om een 
status quo inzichtelijk te krijgen”, 
vertelt Loes.  
Doordat de bibliografie geordend 
is op onderwerp, is het meteen 
duidelijk welke publicaties rele-
vant zijn voor de specifieke inte-
resse van de onderzoeker. Ook 
de auteurslijst in de bibliografie 
kan erg handig zijn bij het doen 
van onderzoek: “Die geeft een 
overzicht van mensen met kennis 
van het onderzoeksgebied en kan 
gebruikt worden wanneer men 
nog meer gerelateerde publicaties 
zoekt, bijvoorbeeld van eerdere of 
latere datum.” 

Podium voor jonge 
kunsthistorici

Hoe gaat het selecteren van 
publicaties nu eigenlijk in zijn 
werk? Loes vertelt dat ze daar 
duidelijke richtlijnen voor han-
teert. Om opgenomen te wor-
den in de bibliografie van de 

Bibliografie
Loes reageerde op de oproep voor 
een samensteller van de biblio-
grafie om haar kennis te ver-
groten: “Gedurende mijn oplei-
ding tot kunsthistorica heb ik 
mij vooral gericht op kunst uit 
de late Middeleeuwen. Ook mijn 
inmiddels opgedane werkerva-
ring had betrekking op dit tijd-
vak. Het leek mij interessant om 
nu eens in een andere periode te 
duiken.” Daarnaast is er nog een 
andere reden om aan de slag te 
gaan met de bibliografie. Om de 
bibliografie op te kunnen stel-
len moet Loes veel verschillende 
Nederlandse kunsthistorici na-
zoeken. “Zo kom ik erachter waar 
men in Nederland mee bezig is 
en wat de expertise van de ver-
schillende kunsthistorici is. Erg 
interessant om te weten! Zo leer 
ik meer mensen in het werkveld 
‘kennen’.” 

Startpunt voor onderzoek
De VNK-bibliografie moet een 
overzicht bieden van de versche-
nen publicaties van een speci-
fiek onderzoeksgebied en maakt 
daardoor duidelijk naar welke 
specifieke onderwerpen binnen 
dit gebied de afgelopen jaren 

NV K

mailto:bibliografie@kunsthistorici.nl
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Jury karel van manderprijs  
2017 bekend

Jaarlijkse reikt de VNK een prijs uit voor een bijzonder waardevolle 
publicatie van een Nederlandse of in Nederland werkende kunsthis-
toricus. Als long list dient de VNK-bibliografie 2017 met als onder-
werp Beeldende Kunst en Kunstnijverheid 1700-1850. De jury van 
de Karel van Manderprijs 2017 is bekend en als volgt samengesteld: 

•   Prof. dr. Frans Grijzenhout, hoogleraar Kunstgeschiedenis van de 
nieuwere tijd, Universiteit van Amsterdam

•   Prof. dr. Frits Scholten, senior conservator beeldhouwkunst bij 
het Rijksmuseum en bijzonder hoogleraar Museumbeleid en 
Collectievorming, Vrije Universiteit Amsterdam

•   Dr. Eveline Koolhaas-Grosfeld, zelfstandig kunsthistoricus
•   Dr. Jet Pijzel-Dommisse, voormalig conservator kunstnijverheid 

Gemeentemuseum Den Haag
•   Dr. Annette de Vries, voorzitter VNK

Doe mee met het vnk-panel! 

 
Binnenkort start de VNK het ‘VNK-panel’. Het doel van 
het panel is om snel vragen en voorstellen uit te zetten 
die ruggespraak verdienen bij de achterban. Drie keer 
per jaar zal het VNK-panel een vraag voorgelegd krij-
gen via een online enquête. Naast een concrete vraag 
is er ook altijd ruimte voor vrije input of opmerkingen. 
De vragen worden altijd teruggekoppeld door middel 
van een kort verslag in het bulletin, nieuwsbrief of op 
de website. Alle leden van de VNK kunnen zich aanmel-
den voor het panel. Zij ontvangen dan drie keer per jaar 
een vraag in hun mailbox. We hopen dat het panel een 
mooie afspiegeling wordt van onze leden. Aanmelden 
voor het panel kan bij office-manager Eline Levering via 
secretariaat@kunsthistorici.nl 

v
Vereniging voor

n

Nederlandse

k

Kunsthistorici

NV K

mailto:secretariaat@kunsthistorici.nl
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THemakaTern: 
SecTIe unIverSITeITen 

NV K

Onder redactie van:  
Arjan de Koomen en Annette de Vries 
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Maarten Prak,  
hoogleraar geschiedenis Universiteit Utrecht

In mei 2013 publiceerde de KNAW een ‘verkenning’ van het kunsthis-
torisch onderzoek in Nederland.1 Het rapport, getiteld Verschilzicht 
en geschreven door een commissie waarvan ik de voorzitter mocht 
zijn, had een dubbele boodschap. De ene was dat kunstgeschiedenis 
in Nederland zich bezighield met een wereldmerk en alleen al daarom 
een prominente plaats verdient op de Nederlandse wetenschapsagen-
da. De andere luidde, dat het op dat moment met het kunsthistorisch 
onderzoek in Nederland vrij zorgelijk gesteld was. Bij de universitei-
ten gingen hoogleraren met pensioen zonder opvolgers, kunsthistorici 
waren ondervertegenwoordigd bij de toekenning van NWO- en ERC-
subsidies, en slecht aangesloten bij de universitaire zwaartepunten. 
Ook bij de musea deden zich verontrustende ontwikkelingen voor: de 
minister wilde het onderzoek bij enkele concentreren en elders de fa-
ciliteiten voor onderzoek afbouwen. Het rapport constateerde dat de 
verbetering in deze toestand primair van kunsthistorici zelf zou moe-
ten komen en riep hen daarom op om nieuwe initiatieven te ontplooi-
en. Die gingen van bescheiden (start een onderlinge discussie over de 
toekomst van het vakgebied) tot zeer ambitieus (richt een nationaal 
instituut op waarin het museale en universitaire onderzoek wordt 
gebundeld).

Intussen zijn we vier jaar verder. De wereld staat er in een aantal op-
zichten slechter voor, maar juist met de kunstgeschiedenis gaat het, 
zo is mijn stellige indruk, beter dan vier jaar geleden. De herschik-
king van het museale onderzoek lijkt minder dramatisch te zijn ver-
lopen dan zich toen liet aanzien. De onderzoekschool OSK heeft een 
aantal drukbezochte bijeenkomsten georganiseerd waar een geza-
menlijke onderzoekagenda is besproken en vastgesteld. Bij verschil-
lende universiteiten zijn nieuwe hoogleraren benoemd: Lehmann en 

Wagenaar in Groningen, Van der Velden (leerstoel Rijksmuseum) 
aan de UvA, Dupré en Weststeijn in Utrecht, en misschien vergeet ik 
er nog wel een of twee. Het Bosch Research and Conservation Project 
werd, in combinatie met de tentoonstelling in Den Bosch, een groot 
succes en maakte van kunsthistorisch onderzoek onverwacht voor-
paginanieuws. Daarin stonden bovendien de nieuwe mogelijkheden 
van technische kunstgeschiedenis centraal. Die nieuwe mogelijkhe-
den kregen ook een sterke impuls door de opening van het NICAS in 
Amsterdam, met dank aan NWO voor een gulle startsubsidie. 

Helaas is daarmee nog steeds niet alles rozengeur en maneschijn. In 
2018 worden alle universitaire disciplines in de geesteswetenschap-
pen gevisiteerd, dus ook de kunstgeschiedenis. Naar het zich nu laat 
aanzien, zal kunsthistorisch onderzoek aan veel universiteiten beoor-
deeld worden als onderdeel van grotere, multidisciplinaire instituten 
en programma’s. Dat biedt kansen om de relevantie van kunsthisto-
risch onderzoek te onderstrepen. Tegelijk brengt dit het risico met 
zich mee dat de eigen signatuur van de kunstgeschiedenis verdwijnt 
in het grotere geheel van ‘cultuur’. Willen kunsthistorici opkomen 
voor hun eigen vak, dan zullen zij zich ook moeten engageren met dit 
visitatieproces en er voor moeten zorgen dat hun prestaties en ambi-
ties daarin duidelijk zichtbaar worden. In het verleden hadden kunst-
historici nog wel eens de neiging om zich af te keren van de ‘boze bui-
tenwereld’. Als dat in 2018 gebeurt, worden de verworvenheden van 
de afgelopen jaren op het spel gezet.

1   Het rapport is digitaal beschikbaar via de website van de KNAW;  
zie https://www.knaw.nl/nl/actueel/publicaties/
verschilzicht-beweging-in-het-kunsthistorisch-onderzoek-in-nederland

column

kunsthistorici, opgepast!
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Door Arjan de Koomen

Er bestaat - op papier althans - binnen de VNK een Sectie 
Universiteiten. Tot nog toe is er nog geen sectieactiviteit 
ontplooid. Dat is omdat het niet zo eenvoudig is een levens-
vatbare invulling voor zo’n sectie te bedenken. Want waar 
zouden de academische vakbroeders behoefte aan heb-
ben? Niet aan een sociale ontmoetingsplek, want ze zien 
al genoeg kunsthistorici van eigen en andere universitei-
ten. Evenmin aan een ‘marktplaats’, aangezien het uni-
versitaire werk niet zelf geacquireerd hoeft te worden. 
Emancipatorisch animo kenmerkt deze groep ook niet echt, 
want maatschappelijke erkenning wordt de academicus 
niet zozeer misgund en het vakgebied bestaat al lang ge-
noeg om er verkondigingswerk voor te hoeven doen. Als we 
ons ook nog eens realiseren dat er een Onderzoekschool 
Kunstgeschiedenis (OSK) bestaat die zich af en toe als een 
landelijke sectie universiteiten manifesteert, lijkt de meest 
logische conclusie dat we die Sectie U maar niet tot leven 
moeten wekken en slapende houden, dan wel geruisloos op-
heffen. Dan kan de VNK haar energie richten op de andere 
secties – zoals musea, architectuur, educatie en zelfstandi-
gen - waarbij we wel weten waarvoor we het doen. 

Inderdaad…. tenzij er een onderwerp van hoge universitaire importan-
tie zou zijn dat nergens anders belegd is. En zo’n onderwerp is er: het 
universitaire onderwijs. Onderzoek heeft in principe al een thuis bij de 
OSK; onderwijskwesties kennen echter geen gemeenschappelijk adres. 
Ze ontstijgen vrijwel nooit de eigen opleiding en ook daar reiken ze zel-
den verder dan de horizon van de jaarplanning. Er zijn verschillende 
redenen om eens uitgebreider bij onderwijskwesties stil te staan. 

De staat van het onderwijs 
Over de ambities van de vnk-Sectie universiteiten

Op elke universiteit?
Het is niet vanzelfsprekend dat 
alle universiteiten een kunsthis-
torisch curriculum kunnen blij-
ven aanbieden. Dat van de VU is 
bijvoorbeeld al opgegaan in een 
brede cultuurbachelor. Op an-
dere plekken zien bestuurders 
ook wel wat in zo’n ‘ontgrenzing’. 
Niet alleen trouwens vanuit kos-
tenoverwegingen. Ook omdat 
interdisciplinariteit de ideologi-
sche wind in de zeilen heeft; het 
wordt omgeven door een aura 
van ruimdenkendheid. Zodra 
studentenaantallen terugzakken, 
doemt het spook op van het op-
heffen van een zelfstandige oplei-
ding. Het gebrek aan gevoel van 
gemeenschappelijkheid, zoals dat 
op onderwijsgebied bestaat, helpt 
het behoud en de versterking van 
de verschillende kunsthistorische 
opleidingen niet. 

aansluiting op de 
arbeidsmarkt

Een ander vraagstuk is of de 
opleidingen niet beter zouden 
moeten voorbereiden op de be-
roepsuitoefening, aangezien 

de praktijk zelden aansluit op 
het academisch model. Op on-
ze 75-jarig lustrumdag in no-
vember 2014 benadrukten ver-
schillende sprekers de nood-
zaak tot verandering op dit punt. 
Kunsthistorische opleiders gaan 
daar doorgaans niet in mee. Ze 
huldigen het standpunt dat de 
universiteit niet de plek voor be-
roepsonderwijs is en een hoger 
ideaal dient door kritisch den-
kende wetenschappers op te lei-
den. Dat is een fier standpunt, 
maar misschien ook wat zelfge-
noegzaam. Er zijn een paar pro-
gramma’s binnen de kunsthisto-
rische opleidingen die beroeps-
matiger gericht zijn; ik vermoed 
dat die laten zien dat de studen-
ten die daarvoor kozen beter te-
recht komen dan de louter kri-
tisch denkenden. 

Ivoren toren?
Kunstgeschiedenis wordt door de 
buitenwereld vaak gezien als een 
ouderwetse, nogal inerte disci-
pline met hoog ivoren toren-ge-
halte. Dat proef je bijvoorbeeld 
in het KNAW-onderzoeksrapport 
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Illustratie door annelies de Haan
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Verdeling profielen Masters
De Sectie U zou nog meer 
kunnen doen. Vooral bij het 
Masteronderwijs wringt het als 
gevolg van geringe studentenaan-
tallen en lacunes in de expertise 
van de staf.
Toch wil elke universiteit zo 
breed mogelijk onderwijs aan-
bieden en wordt met bijvoor-
beeld een flinke dosis tutorials 
(een door een student individu-
eel uitgevoerd vak) geprobeerd 
een mager programma overeind 
gehouden. Hier zou samenwer-
king in de vorm van uitwisseling 
uiteraard kunnen helpen. Maar 
voor sommige tracks moet er 
meer gebeuren. Beter is dat de 
opleidingen tot een verdeling van 
profielen komen. Dat de ene uni-
versiteit een bepaald specialisme 
aanbiedt en de andere niet. De 
aandacht kan dan uitgaan naar 
het versterken van het gekozen 
profiel in plaats van hard te wer-
ken aan een niet levensvatbaar 
programma. Pijnlijk is uiteraard 
dat bepaalde docenten in huis 
hun domein kunnen kwijtraken. 
Maar als interuniversitaire sa-
menwerking functioneert, be-
houdt diegene toch een rol in het 
onderwijs. De Sectie U zou het op 

geval verantwoord in te vullen. Bij 
verschillende opleidingen zijn he-
le gebieden niet (meer) vertegen-
woordigd binnen de staf. Dan zou 
expertise van buiten, bij de col-
legainstellingen gehaald kunnen 
worden. Maar ook al is er een uur-
tje verderop dergelijke versterking 
te vinden, de praktijk is dat men 
liever intern doorworstelt. Dat 
heeft, denk ik, niet eens altijd van 
doen met onwil jegens de concur-
rentie, eerder doordat men denkt 
dat het bij voorbaat te ingewikkeld 
is. Vaak gaat er dan wel energie 
naar het ontwikkelen van interdis-
ciplinaire vakken binnen de eigen 
universiteit met meer of minder 
verwante vakgebieden. Mijn erva-
ring is dat docenten noch studen-
ten gelukkig worden van derge-
lijke mengvakken. Een verster-
king van het eigen vakgebied door 
uitwisseling van docenten zou dan 
toch te verkiezen en ook best te 
realiseren zijn. Belangrijk is uiter-
aard dat onderwijsadministratie 
en bekostigingskwesties zoiets niet 
belemmeren. Waarschijnlijk is het 
helemaal niet zo moeilijk om een 
gesloten beurzen-systeem te ont-
wikkelen. Er moet alleen een initi-
atief worden genomen en dat kan 
de VNK doen. 

academische wereld vervult (zo-
als bijvoorbeeld de KNAW), eer-
der omdat ze dat juist niet doet, 
geen richting vertegenwoordigt. 
Niet eens het belang van weten-
schapsbevordering nastreeft, 
louter het belang van de beroeps-
groep in het algemeen. De VNK 
kan de plek bieden waar univer-
sitaire medewerkers buiten hun 
werkomgeving op het onderwijs 
reflecteren. Binnen de universi-
teit zal toch altijd een bepaald be-
lang verdedigd moeten worden; 
erbuiten is de kans op een ruimer 
perspectief groter. Belangrijk is 
om naast de direct betrokkenen 
ook ‘ongebonden’ kunsthisto-
rici te laten meedenken: kunst-
historici buiten de universitei-
ten, emeriti hoogleraren of jong 
afgestudeerden.

Over welke vraagstukken zou de 
Sectie U zich dan moeten buigen? 
Er liggen, lijkt mij, een paar on-
derwerpen om op te pakken. 

uitwisseling docenten
Een heel concrete kwestie is dat 
vanwege beperkte financiële en 
personele capaciteit het moeilijk is 
om op elke plek een volledig cur-
riculum aan te bieden of in ieder 

Verschilzicht. Beweging in het 
kunsthistorisch onderzoek in 
Nederland (2013). Zelf vinden 
we die kritiek meestal onterecht 
of beschouwen het als een com-
pliment: we zijn gelukkig niet zo 
modieus. Misschien hebben we 
door de concrete nabijheid van 
onze objecten inderdaad minder 
behoefte aan het jongste dis-
cours. Of we deze kritiek nu wel 
of niet terecht vinden, het is goed 
om die toch op een of andere 
manier te pareren. Want beeld-
vorming kan zomaar beleid gaan 
bepalen. Alleen al om die reden is 
het goed om te laten zien dat de 
universitaire kunstgeschiedenis 
niet stilzit. 

VNK als initiatiefnemer
Om al die redenen zou de Sectie 
U het initiatief moeten nemen 
om de koppen bij elkaar te ste-
ken en tot een analyse van de 
toestand van het kunsthistorisch 
onderwijs te komen en boven-
dien op landelijk niveau na te 
denken welke veranderingen er 
nodig zijn om kunstgeschiede-
nis toekomstbestendig te ma-
ken. De VNK kan die rol, denk 
ik, goed vervullen. Niet zozeer 
omdat ze een sterke gezagsrol in 
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Spreekt het bovenstaande tot de ver-
beelding? rond de zomer organiseren 
we in kleine groepjes verkenningen rond 
de toekomst van het onderwijs. Ook de 
andere vnk-secties zullen daarin betrok-
ken worden. Zodra de eerste contouren 
zich aftekenen, nodigen we iedereen 
uit voor een bijeenkomst van de Sectie 
universiteiten met als thema: de ambi-
ties voor een kunsthistorische onderwijs-
agenda. wie mee wil denken, kan zich 
melden bij het secretariaat van de vnk 
(secretariaat@kunsthistorici.nl) of de 
auteur (a.r.dekoomen@uva.nl).

gaat zowel over bovengenoem-
de kwesties, als over de curricula 
in het algemeen, de opbouw van 
de verschillende docentkorpsen 
(zoals de veroudering daarvan), 
de studentenaantallen, de ver-
houding tot aanverwante disci-
plines en de vraag of er behoefte 
is aan andersoortig onderwijs. 
Bovendien over de vraag wat 
het effect is van allerlei maatre-
gelen in het Wetenschappelijk 
Onderwijs. Niet in het minst gaat 
het ook om de verhouding tus-
sen opleiding en beroepsprak-
tijk. Kortom, over alle ontwikke-
lingen van de afgelopen jaren en 
wat er in de komende jaren moet 
gebeuren ter versterking van de 
Kunstgeschiedenis in Nederland. 
Deze onderwijsagenda kan de 
universiteiten helpen om beslis-
singen over het onderwijs te ne-
men en daarnaast, alleen al door 
het nemen van een dergelijk ini-
tiatief, veel goed doen voor het 
imago van ons vakgebied in de 
buitenwereld. 

zich kunnen nemen om de dis-
cussie over de profilering, diver-
sificatie en samenwerking van het 
masteronderwijs te organiseren. 
Die discussie heeft vooral zin als 
een factsheet duidelijk maakt dat 
er iets gebeuren moet. Het zou 
aan de Sectie U van de VNK zijn 
om zo’n sheet op te stellen. 

Onderwijsagenda
Een project met een nog grotere 
reikwijdte zou een SWOT-analyse 
van het huidige kunsthistorisch 
onderwijs in Nederland kun-
nen zijn. Voor het onderzoeks-
domein is dat drie jaar gele-
den ook gedaan, resulterend in 
Verschilzicht. In 1990 is ook zo’n 
studie verricht, hetgeen leidde tot 
de oprichting van de OSK. Voor 
onderwijs is zoiets echter nog 
nooit gedaan. Een brede blik op 
de staat van ons onderwijs zou 
nuttig zijn. We kunnen zo’n ver-
kenning een onderwijsagenda 
noemen, omdat ook beschreven 
zou moeten worden wat te doen. 
Met een groepje genodigden van 
alle universiteit zouden we kun-
nen doornemen wat goed gaat, 
wat niet, waar de kansen en waar 
de bedreigingen liggen voor de 
kunsthistorische opleidingen. Dat 
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Over de illustrator 

annelies  
de Haan

annelies de Haan (25) behaalde in 2011 
haar diploma Grafische Vormgeving en 
in 2015 studeerde ze af aan in de richting 
illustratie aan de akv | St Joost te Breda. 
Ze laat zich inspireren door de natuur, 
zee, landschap en vogels. Ze laat dit 
graag terugkomen in de illustraties die 
ze maakt. Tijdens haar afstuderen reisde 
ze naar noorwegen om het landschap te 
observeren en dit samen te vatten in een 
publicatie. 

NV K
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Het is lente is Amsterdam. Ik 
ontmoet Axel Rüger op het tijde-
lijke kantoor van het Van Gogh 
Museum aan de Nieuwezijds 
Voorburgwal. De organisa-
tie hoopt eind dit jaar te kun-
nen verhuizen naar de Gabriel 
Metsustraat in de nabijheid van 
het Museumplein. Want daar 
bevindt zich tenslotte de raison 
d’être van de organisatie: het mu-
seum met zijn prachtige collectie. 
Liefde en fascinatie voor objec-
ten: dat is volgens Axel in de kern 
wat nodig is om als kunsthisto-
ricus in een museum te kunnen 
werken. 

Twee academische tradities
Axel blikt terug op zijn eigen op-
leiding tot kunsthistoricus. Hij 
is opgegroeid in twee academi-
sche tradities: de Duitse en de 
Angelsaksische. De Duitse tra-
ditie is in de kern passief: stu-
denten moeten luisteren, leren 
en vooral geen hypotheses ont-
wikkelen. Hij haalt een fameuze 
uitspraak van een van zijn toen-
malige hoogleraren in Berlijn 
aan: “Als je denkt dat je voldoen-
de kennis hebt vergaard om een 
boek te schrijven, is dat waar-
schijnlijk net genoeg voor een 
artikel; en wie denkt een artikel 

Door Annette de Vries

Axel Rüger studeerde Kunstgeschiedenis aan de Freie 
Universität in Berlijn en vervolgens in Cambridge. Hij 
behaalde zijn PhD aan Queen’s University in Canada. 
Daarna was hij werkzaam bij diverse musea in Atlanta, 
Detroit en Washington voor hij in 1999 werd aangesteld 
als conservator Nederlandse schilderkunst 1600-1800 bij 
de National Gallery te Londen. In 2006 werd hij benoemd 
tot algemeen directeur van het Van Gogh Museum

wees nieuwsgierig en gericht op de buitenwereld
 

Interview met axel rüger, directeur van Gogh museum

axel rüger

NV K
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de Kunsthal, een overzicht over 
50 jaar fotorealistische schilder-
kunst, waar in de kunsthistori-
sche wereld wat neerbuigend op 
wordt gereageerd. Maar waarom? 
Het heeft o.a. te maken met een 
gebrek aan waardering voor am-
bachtelijkheid en onbevooroor-
deelde verwondering. De univer-
siteit moet studenten een open 
mind bijbrengen, maar dat lukt 
alleen als ze het goede voorbeeld 
krijgen voorgeleefd. Dat geldt ook 
voor het zich bewust worden van 
het belang van communicatieve 
skills. Als docenten geen geboren 
vertellers zijn, hoe kunnen we dat 
dan verwachten van de studenten 
die worden afgeleverd?

Gouden tip
Ook de student zelf is wat Axel 
betreft aan zet. Hijzelf koos al 
vroeg in zijn loopbaan bewust 
voor een loopbaan in de muse-
ale wereld. Met dat voor ogen 
pakte hij van alles aan dat hem 
daarin verder zou brengen. Van 
vrijwilligerswerk, stages tot ac-
tief netwerken. Hij heeft ook een 
tijdje in de kunsthandel gewerkt 
en dat handwerk is van onschat-
bare waarde voor een kunsthis-
toricus. Hij geeft deze actieve 

fysieke karakter en materialiteit 
– kunstwerken zijn geen plaatjes! – 
 is teveel naar de achtergrond 
geschoven.

Open mind
De kunsthistorische opleiding is 
beslist ook te weinig praktijkge-
richt. Misschien moet je dat ook 
niet vragen van de universiteiten, 
want het zijn wetenschappelijke 
instituten en geen beroepsoplei-
dingen. Er zijn ook goede ont-
wikkelingen op dit vlak gaande, 
zoals de Master-opleidingen tot 
conservator en restaurator en de 
groeiende aandacht voor tech-
nische kunstgeschiedenis in het 
curriculum. Daarnaast kunnen 
algemene vaardigheden in prin-
cipe ook later worden aange-
leerd, maar toch. Je mag wel van 
universiteiten verwachten dat ze 
studenten leren om nieuwsgierig 
te zijn en met een meer open blik 
naar de buitenwereld te kijken. 
Dat studenten kunnen reflecte-
ren op kunst en op hun keuze om 
dit mooie vak te studeren. Het 
gaat om ruimte voor verwonde-
ring, ook voor ontwikkelingen 
die buiten de canon vallen. Axel 
noemt als voorbeeld de lopende 
tentoonstelling Hyperrealisme in 

van Michelangelo, Monet en Van 
Gogh en eigenlijk geeft het uni-
versitaire onderwijs zich daar 
onvoldoende rekenschap van. In 
musea, in de kunsthandel en bij 
particulieren is een ongelofelij-
ke hoeveelheid werk van tweede-
rangs of onbekende kunstenaars 
aan te treffen die ook behoort tot 
de geschiedenis van de kunst. 
Monografieën over vergeten kun-
stenaars zijn ‘uit’, maar we re-
aliseren ons onvoldoende dat 
musea en kunsthandel voor een 
belangrijk deel werken op basis 
van vastgestelde oeuvres, die met 
veel ouderwets handwerk en ob-
jectgericht vergelijken en afwe-
gen tot stand zijn gekomen. Deze 
aandacht voor objecten met hun 

te kunnen schrijven, heeft net 
genoeg voor een voetnoot.” De 
Angelsaksische academische tra-
ditie daarentegen gaat uit van 
een meer actieve rol van de stu-
dent: je moet reflecteren en in 
korte tijd je gedachten op pa-
pier kunnen zetten. Dat was voor 
hem aanvankelijk een behoor-
lijke schok. Hoe kun je in een 
week een essay over bijvoorbeeld 
de prenten van Dürer schrijven, 
zonder je uitgebreid in te lezen? 
Maar om dat laatste ging het he-
lemaal niet. Het doel was het be-
redeneerd formuleren van eigen 
gedachten over kunst op papier. 

vertekend beeld
De Nederlandse academische 
traditie zit een beetje tussen de 
Duitse en Angelsaksische in. 
Maar voor alle kunsthistorische 
opleidingen ter wereld geldt dat 
ze naar Axels smaak nogal the-
oretisch, vaak te weinig object-
gericht en ook eenzijdig op top-
kunst georiënteerd zijn. Er zou 
ook wat meer aandacht moeten 
zijn voor kunst van het twee-
de echelon. Studenten krijgen 
op deze manier een vertekend 
beeld van wat kunst is. Kunst 
omvat veel meer dan het werk 

Kunst omvat veel meer 
dan het werk van 
Michelangelo, Monet en 
Van Gogh en eigenlijk 
geeft het universitaire 
onderwijs zich daar on-
voldoende rekenschap 
van. 
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vnk
Op de vraag of hij nog tips heeft 
voor de VNK wil hij na een lich-
te aarzeling wel iets zeggen. Hij 
vindt het belangrijk dat de VNK 
er is en denkt dat de VNK op 
twee manieren een rol kan spelen 
ter bevordering van het kunsthis-
torische vak. Ten eerste door een 
open, brede en naar buiten ge-
richte blik in de kunsthistorische 
wereld te stimuleren. Ten twee-
de zou de VNK kunnen blijven 
hameren op het belang van het 
beleven van het origineel, of het 
nu gaat om een kunstwerk, his-
torisch object of monument. Ga 
op bezoek en stimuleer de sen-
se of wonder in de kunsthistori-
sche gelederen en daarmee ook 
daarbuiten. 

Interdisciplinariteit
Kunstgeschiedenis wordt vaak 
verweten dat het een naar binnen 
gericht en weinig interdisciplinair 
vakgebied is. Over imago valt 
lastig te twisten, maar misschien 
moeten we dit zelf ook anders 
gaan framen. Kunstgeschiedenis 
– en dat is eigenlijk altijd al zo 
geweest – kan alleen bestaan 
dankzij de link met andere vakge-
bieden, zoals geschiedenis, soci-
ologie, theologie, talen en inmid-
dels ook natuurwetenschappelijk 
onderzoek. Zonder deze context 
is het lastig om kunstgeschiede-
nis te bedrijven. Zo zien we dat 
vanuit het Van Gogh ook. Daar 
zijn we verder ook in toenemen-
de mate op zoek naar samenwer-
king en uitwisseling met andere 
performancekunsten, zoals mu-
ziek, ballet en theater. Juist om 
nog beter het publiek te kunnen 
bereiken. Natuurlijk kan een ex-
periment ook wel eens misgaan, 
zoals toen het Van Gogh bij een 
DJ-evenement inderdaad nieu-
we (fan)groepen trok, maar deze 
echt alleen kwamen voor de mu-
ziek en niet voor de collectie. Dan 
mist het z’n doel. 

het Van Gogh Museum diverse 
kunsthistorici bij educatie, mar-
keting of fondsenwerving. En dat 
spreekt inderdaad heel andere 
kwaliteiten aan dan wat op de 
universiteiten wordt onderwezen. 
Daar ligt een opgave voor zo-
wel universiteiten als studenten 
zelf. Gelukkig is er wel beweging 
op dat vlak, zoals het universi-
tair-museale samenwerkingspro-
ject Rondleiden is een vak (UvA) 
of de opkomst van het onder-
zoeksgebied cultuurmarketing. 
Maar nog steeds komen kunst-
historici van de universiteit af die 
niet voor een breed publiek kun-
nen schrijven en dit in het muse-
um alsnog moeten leren. Dat is 
dus een gemiste kans.

zelfredzaamheid graag als tip 
mee, omdat het een kunsthisto-
ricus zoveel kan brengen. Een 
Amerikaanse museumdirecteur 
had zelfs de gouden regel dat sol-
licitanten die geen vrijwilligers-
werk of stages op hun c.v. hadden 
staan, resoluut op de stapel afwij-
zen terecht kwamen. 

Publieksgerichtheid 
Musea hebben de opdracht om 
de verbinding met het publiek 
te zoeken. Dat betekent lave-
ren tussen de autoriteit die je als 
museum wilt en kunt uitstralen 
enerzijds en publieksparticipa-
tie anderzijds. Dat is een con-
tinu proces van zoeken naar de 
juiste balans. Het betekent ook 
dat de moderne museale orga-
nisatie een complex bedrijf is, 
waarin de conservator zich in de 
context van andere belangrijke 
professies zoals educatie, mar-
keting en fondsenwerving moet 
bewegen. Musea worden vaak 
gedreven door tentoonstellin-
gen en daarom is er weinig tijd 
voor onderzoek. Kunsthistorici 
die net van de universiteit komen 
vinden het lastig dat wat ze heb-
ben geleerd eigenlijk weinig aan 
bod komt. Overigens werken in 

Maar nog steeds komen 
kunsthistorici van de 
universiteit af die niet 
voor een breed publiek 
kunnen schrijven en dit 
in het museum alsnog 
moeten leren.

NV K



b
u

ll
et

in
 2

01
7 

/1

Ve
r

en
ig

in
g

 V
a

n
 n

ed
er

la
n

d
se

 K
u

n
st

h
is

to
r

ic
i

18

nog geen lid van de vnk?
De Vereniging van Nederlandse Kunsthistorici wil kunst- en 
architectuurhistorici in Nederland bij elkaar brengen en kennisover-
dracht, ontmoeting en discussie binnen het vakgebied bevorderen. 
Dat doen we onder andere door het organiseren van bijeenkomsten en 
workshops, door het uitgeven van het bulletin Kunsthistorici en door 
actief te zijn op de website en social media.  
 
Bijna 1000 kunst- en architectuurhistorici in Nederland en daarbui-
ten zijn al lid van de VNK. Als lid blijf je op de hoogte van het laatste 
nieuws uit het vakgebied en krijg je de mogelijkheid regelmatig colle-
ga’s te ontmoeten en je netwerk uit te breiden. Studenten en gepensi-
oneerden kunnen bovendien voor een lager tarief lid worden. Het is 
nu ook voor instellingen mogelijk om de VNK te steunen.  
 
Lidmaatschap:  
€ 30,- of €23,- per jaar (studenten en gepensioneerden)  
Lidmaatschap voor het leven:  
€ 1.000 (u ontvangt het boek Onder kunsthistorici) 
Institutioneel steunlidmaatschap:  
€ 500,- per jaar (u krijgt 2 deelnemersplaatsen tijdens de VNK-
activiteiten en vermelding van uw logo op de website)  
Begunstigers lidmaatschap (persoon/instituut):  
€ 100,- per jaar (u wordt vermeld op de website) 

aanmelden? 
Stuur een email naar de ledenadministratie: secretariaat@kunsthis-
torici.nl en vermeld hierin achternaam, voorletters en titel, adres, 
postcode+ woonplaats, geslacht, afstudeerrichting en e-mailadres. 
De kosten van het lidmaatschap zijn inclusief het abonnement op 
Kunsthistorici.

www.kunsthistorici.nl
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Abonnement
Een abonnement op Kunsthistorici is 
inbegrepen bij het lidmaatschap van 
de VNK. De jaarlijkse contributie be-
draagt € 30,- en € 23,- (gepensioneer-
den en studenten), ongeacht in welke 
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Opzegging
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Doorgeven aan de ledenadministratie.

Secretariaat en ledenadministratie 
VNK 
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2509 LK Den Haag 
secretariaat@kunsthistorici.nl

www.kunsthistorici.nl
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mag worden overgenomen zonder voorafgaande 
schriftelijke toestemming van de uitgever. De uit-
gever heeft ernaar gestreefd de rechten van de
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