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Perpetuum Mobile:  
creativiteit door beweging

Door Annette de Vries

Het is de meest opmerkelijke transfer in de culturele sector in tijden. 
Het vertrek van Wim Pijbes als hoofddirecteur van het Rijksmuseum 
naar Museum Voorlinden in Wassenaar. Hoe mooi het – in septem-
ber te openen – museum, inclusief de unieke particuliere collectie 
moderne en hedendaagse kunst van zakenman Joop van Caldenborgh 
ook is: wie had dit verwacht? Tegelijkertijd is het een carrièrestap die 
te prijzen valt. Het laat zien dat ‘groots en meeslepend’ in het cultu-
rele veld niet is voorbehouden aan de grote jongens onder de (inter-
nationale) musea. Uitdaging, fascinatie en creativiteit zijn juist ook te 
vinden aan de ‘periferie’. In musea die nog aan het begin staan en een 
wereld te winnen hebben. In musea die bruisen van de creativiteit bij 
het zoeken naar nieuwe vormen van interactie tussen mens en kunst. 
Want daar gaat het in de kern bij kunstgeschiedenis om: objecten in 
hun maatschappelijke context, toen en nu. De context waarin ze tot 
stand kwamen en de context waarin ze in elke tijd opnieuw worden 
beleefd. 

Daarom zijn musea nooit klaar met hun werk. Steeds opnieuw moe-
ten ze verhalen bedenken en presenteren waar het publiek zich op 
een zinvolle wijze toe kan verhouden. Het is als bij een vioolconcert 
dat de luisteraar bijzonder raakt. Een goed gespannen instrument en 
de begaafde hand van de musicus zijn niet afdoende. Ergens ontstaat 
een klik tussen muziek en toehoorder en daar moeten we, ook bij het 
kijken naar kunst, naartoe. En als we denken te weten hoe die klik 
werkt, is de situatie weer veranderd en begint het creatieve proces op-
nieuw. Permanente educatie heette dat ooit: goede professionals zijn 
nooit klaar met leren. Lees daarom ter inspiratie het interview met 
zelfstandig curator Nina Folkersma, die o.a. betrokken is bij De Grote Annette de Vries
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Kunstshow in de Stadsschouwburg in Amsterdam en de Rotterdamse 
Schouwburg. De Grote Kunstshow benut het theater om beeldende 
kunst op een andere, aansprekende manier voor het voetlicht te bren-
gen. Met licht en geluid, drama en verstilling, gesprek en monoloog 
presenteren de kunstwerken zichzelf of vertellen anderen, geïnspi-
reerd op het werk, hun verhaal. Een van de vele pogingen om kunst in 
de kijker en daarmee bij de kijker te krijgen.

Aanhoudende museale creativiteit kan echter niet zonder verdieping 
door onderzoek. Vorm zonder inhoud draagt het gevaar in zich dat 
museale presentaties flinterdun worden. Maatschappelijke verande-
ringen maken dat musea kritisch en nieuwsgierig de kennis over de 
eigen collectie moeten blijven verdiepen. Omwille van het behoud én 
de relevantie van de collectie. Sinds de drastische bezuinigingen van 
enkele jaren geleden resteert slechts een aantal musea met een – gefi-
nancierde - wetenschappelijke onderzoekstaak. Andere musea mogen 
natuurlijk onderzoek doen, maar hebben hier geen middelen meer 
voor. Recentelijk luidde het Letterkundig Museum de noodklok. Dit 
museum is door de bezuinigingen van de overheid niet meer in staat 
haar wetenschappelijke taak goed uit te voeren. ‘Zo verslonst het lite-
raire erfgoed’ kopte de NRC. En dit is niet het enige museum dat zich 
hierover zorgen maakt. 

De sectie musea, gastredacteur van dit nummer van Kunsthistorici, 
koos niet voor niets ‘onderzoek’ als thema. Manon van der Mullen 
schreef het artikel Think Big (data)! over het (nog) niet gebruiken van 
big data door kunsthistorici. Digitale hulpmiddelen zijn er volgens 
haar niet alleen om onderzoeksvragen te beantwoorden, maar juist 
ook om nieuwe onderzoeksvragen te stellen. Lars Hendrikman buigt 
zich in zijn stuk over de ervaringen met het conservatorenstipendium. 
En VNK-bestuurslid Fredric Baas stelt in zijn column dat onderzoek 
het ondergeschoven kindje van de museale praktijk dreigt te worden. 

Op deze plaats ook aandacht voor de wisselingen van de wacht binnen 
de VNK. Per 1 februari jl. is Eline Levering aangesteld als officemana-
ger van de VNK. Zij stelt zich verderop in dit Bulletin voor. Eline gaat 
de functies van Marie-Louise de Ridder en Annemiek Rens combine-
ren. Marie-Louise verzorgde jarenlang de ledenadministratie en re-
gistratie van de al maar groeiende VNK-activiteiten. Een stille kracht 
achter de schermen. Annemiek stond aan de basis van de geheel 
vernieuwde website en de online communicatiemiddelen van de VNK. 
De maandelijkse nieuwsbrieven en het Bulletin Kunsthistorici groei-
den onder haar leiding uit tot uiterst lezenswaardige en verrassende 
producties. Social media kwam tot bloei. Met een inzet die verre haar 
contract te boven ging, wist ze de VNK steviger te positioneren. Ook 
binnen het bestuur zijn er wisselingen geweest. Anne van Egmond, 
bestuurslid vanaf 2011, was medeorganisator van vele workshops 
en bijeenkomsten. Zij was in het bestuur verantwoordelijk voor het 
(laten) opstellen van de bibliografie en heeft in belangrijke mate bij-
gedragen aan de professionalisering daarvan. Renske Cohen Tervaert 
was secretaris vanaf 2012. Met haar laptop legde ze alles vast, zorgde 
voor lijn in de besluitvorming en organiseerde talrijke activiteiten. Al-
tijd bereid om iets op te pakken. Renske heeft zich, samen met Judith 
Niessen en anderen, enorm ingezet voor het 75-jarig jubileum van de 
VNK. Wat een klus is dat geweest. Dat kenmerkt Renske: geen berg is 
voor haar te hoog. De taak van Anne wordt overgenomen door be-
stuurslid Arjan de Koomen (sectie universiteiten) en door officemana-
ger Eline Levering (coördinatie bibliografie). De nieuwe secretaris van 
het VNK-bestuur is Geerte Broersma; ook zij stelt zich in dit Bulletin 
voor. Zo blijft de VNK-karavaan – al 76 jaar lang – onderweg naar 
de toekomst. Het is fantastisch dat steeds weer nieuwe kunsthistorici 
bereid zijn het stokje over te nemen. Voor degenen die nu afscheid 
nemen, rest ons een diepe buiging en welgemeende dank voor hun 
enorme inzet!

Annette de Vries is voorzitter van de VNK en directeur van  
Kasteel Duivenvoorde. 
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Even  
voorstellen... 

De VNK is 2016 begonnen met twee nieuwe gezichten:  
Geerte Broersma en Eline Levering. 

Geerte Broersma (1984) is sinds 
januari de nieuwe secretaris 
van de VNK en volgt daarmee 
Renske Cohen Tervaert op. 
Geerte is afgestudeerd aan de 
Rijksuniversiteit van Groningen 
als kunsthistorica met als afstu-
deerrichting Oude Beeldende 
Kunst. Na haar studie werkte ze 
in het Mauritshuis als assistent-
conservator. Vervolgens heeft zij 
diverse projecten gedaan, onder 
meer bij CODART, Oud Holland, 
de Museumvereniging en we-
derom bij het Mauritshuis. Sinds 
september 2015 is zij werkzaam 
als conservator van Rijksmuseum 
het Muiderslot.  
 

Eline Levering (1987) is vanaf 
1 februari officemanager van 
de VNK. Zij volgt Annemiek 
Rens en Marie-Louise de Rid-
der op. Eline combineerde haar 
bachelor Kunstgeschiedenis 
aan de Universiteit Leiden met 
een praktijkstudie Journalis-
tiek en Nieuwe Media en haalde 
vervolgens een researchmaster 
kunstgeschiedenis. Ze inventari-
seerde voor de Karin Kortlang-
stichting de omvangrijke nala-
tenschap van schilder-graficus 
Cees Kortlang en schreef een 
publicatie over zijn leven en 
werk. Onder de naam Kunst in 
de kijker werkt ze aan uiteenlo-
pende projecten in de cultuur-
sector. Eline is te bereiken via 
secretariaat@kunsthistorici.nl. 

NV K
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“Soms voel ik heimwee naar de 
museumwereld” 

Interview met Nina Folkersma

Door Eline Levering 

Nina Folkersma (1969, Buitenpost) studeerde cum laude af als kunst-
historicus aan de Universiteit van Amsterdam. In 1995-1996 volgde zij 
het Curatorial Programme van de Appel arts centre. Sindsdien werkt 
zij als zelfstandig conservator, kunstcriticus en adviseur op het gebied 
van hedendaagse kunst. Omdat haar moeder een groot liefhebber was 
van kunst, cultuur en literatuur werd passie voor kunst haar met de 
paplepel ingegoten. Van jongs af aan werd ze meegenomen naar aller-
lei tentoonstellingen en musea. Zo zag ze het veelbesproken Chambres 
d’Amis van Jan Hoet waarbij tientallen kunstwerken van 50 gerenom-
meerde kunstenaars getoond werden in privéwoningen in Gent. Ze 
was daar erg van onder de indruk en de kunstwereld trok haar aan: 
“Het vertegenwoordigt voor mij een wereld van vrijheid, geestelijke 
rijkdom, flexibiliteit. Daar wilde ik bij horen!” Omdat Folkersma zelf 
eerder een studiebol was dan kunstenaar, koos ze voor kunstgeschie-
denis. De keuze viel op de progressieve Universiteit van Amsterdam. 
Destijds werd er flink geageerd tegen het vooruitgangsdenken en de 
bekende ‘Wereldgeschiedenis van de kunst’ van Janson werd dan 
ook van achter naar voren behandeld. Iets wat Nina achteraf nog wel 
betreurt: “Ik heb geen enkele chronologie in mijn hoofd”, stelt ze. Al 
vroeg in haar studie koos Folkersma voor de moderne en hedendaagse 
kunst en kunsttheorie. “Voor mijn afstudeerscriptie richtte me ik op 
drie hedendaagse vrouwelijke kunstenaars en een van de docenten 
vond dat maar niets, omdat er nog geen theorievorming over was”. 
Toch werd het een succes en Nina studeerde cum laude af. 

Nina Folkersma

NV K
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Zelfstandig curator

Inmiddels werkt Nina Folkersma 
al jaren als zelfstandig curator. Ze 
organiseerde een scala aan ten-
toonstellingen, symposia en pro-
jecten voor o.a. de Johannesburg 
Biënnale (1997) in Zuid-Afrika, 
het Rijksmuseum voor Volken-
kunde in Leiden, Castrum Pere-
grini in Amsterdam en Madness 
& Arts Festival (2010) in Haar-
lem. “Het leuke aan het werken 
als zelfstandige is de diversiteit. 
Ik bedenk en schrijf plannen, be-
heer het budget, maar vlak voor 
een opening sta ik ook gewoon de 
vloer aan te vegen”. Ondanks die 
diversiteit in werkzaamheden, 
realiseert ze zich maar al te goed 
dat de kunstwereld tegelijkertijd 
heel gespecialiseerd is en zich 
soms verliest in een hele eigen 
taal. Dat vindt ze jammer. “Soms 
verlies je uit het oog dat die taal 
van de kunstwereld misschien 
niet zo communicatief is naar an-
deren toe. Zeker de hedendaagse 
kunstwereld heeft daar een hand-
je van. Curatoren bezigen onder 
elkaar een taal die voor buiten-
staanders niet te bevatten is.” Als 
zelfstandige kan ze af en toe uit-
zoomen en het wereldje van een 
afstandje bekijken. “Ik heb altijd 

Als ambassadeur van De Appel 
de wereld over

Na haar studie bood zich een 
gouden kans aan voor Nina, die 
graag tentoonstellingen wilde ma-
ken. De Appel arts centre was net 
begonnen met een programma 
voor curatoren. Nina werd toege-
laten in de tweede lichting. Het 
zou een zeer vruchtbare periode 
worden: “Ik heb daar misschien 
wel meer geleerd dan in heel mijn 
studie kunstgeschiedenis. De 
Appel heeft een immens interna-
tionaal netwerk en een heel goede 
reputatie. Er gingen zoveel deuren 
open en op die manier heb ik ont-
zettend veel goede kunstenaars en 
theoretici kunnen ontmoeten. We 
waren met vijf mensen binnen het 
programma en voelden ons echt 
bevoorrecht. We mochten als een 
soort ambassadeurs van De Appel 
de wereld over.” 

Ik switch voortdurend 
tussen de kant van de 
kunstenaar en de kant 
van het publiek, dat 
maakt het spannend. 

Nina Folkersma, opening of ArtTable symposium [Hard Talk on] Soft Power
Rijksmuseum Amsterdam, 2015

NV K
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De Grote Kunstshow de muse-
umwereld echt loswrikken. Ik 
heb dat minder, ik ben meer de 
bemiddelaar.” In Nina’s ogen is 
het presenteren van kunst in het 
theater een nieuw, aanvullend 
format op het museum. Maar de 
traditionele manier van tentoon-
stellen mag wat haar betreft ook 
blijven bestaan: “Ik houd ook van 
traditie en verstilling. En ik vind 
het belangrijk dat we sommige 
dingen conserveren. De kracht 
van De Grote Kunstshow is het 
gezamenlijk kijken en praten over 
kunst in het theater, wat immers 
een ruimte van de verbeelding is. 
Maar in een museum loop je vaak 
alleen en ik zou het heel verve-
lend vinden als ik dan ook steeds 
in gesprek zou moeten. Soms kies 
ik voor de verstilling. Niet alles 
moet hetzelfde worden, niet alle 
ervaringen moeten gericht zijn op 
de beleving. Het zelf je gedachten 
vormen, in plaats van die aange-
reikt krijgen, vind ik waardevol”. 
Ze merkt op dat musea wel vaak 
erg behoudend zijn. Wat Nina 
betreft mag er nog wel beweging 
komen in de soort verhalen die 
musea vertellen. 

wel getracht om mijn verhalen 
heel helder te schrijven. Ik switch 
voortdurend tussen de kant van 
de kunstenaar en de kant van het 
publiek, dat maakt het spannend. 
Ik denk dat ik nooit helemaal zal 
kunnen kiezen.”

De Grote Kunstshow
Een voorbeeld van een project 
waarbij vanuit het publiek wordt 
gedacht en minder vanuit de kun-
stenaar is De Grote Kunstshow, 
geïnitieerd door cultuurinnovator 
Johan Idema. Nina Folkersma is 
vanaf de eerste editie betrokken 
als curator. De Grote Kunstshow 
brengt beeldende kunst op een 
andere, theatrale manier voor het 
voetlicht. Tijdens de anderhalf 
uur durende show wordt het klas-
sieke museummodel omgedraaid. 
Het publiek wandelt niet langs 
de kunstwerken, maar krijgt ze - 
gezeten op het podium- één voor 
één theatraal gepresenteerd. Met 
licht en geluid, drama en verstil-
ling, gesprek en monoloog pre-
senteren de kunstwerken zichzelf 
of vertellen anderen, geïnspireerd 
op het werk, hun verhaal. De 
Grote Kunstshow vond in fe-
bruari 2016 voor de derde maal 
plaats . “Johan Idema wil met 

beeldende kunst 
komt tot leven

zaterdag 6 februari

“Fris, aantrekkelijk 
en vernieuwend.” 

 (DE VOLKSKRANT)

Affiche De Grote Kunstshow 2016, Stadsschouwburg Amsterdam  
(foto: Isabelle Wenzel, ontwerp: Van Lennep)

NV K
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De Grote Kunstshow is 
een voorbeeld van hoe 
verbindingen gelegd 
worden tussen verschil-
lende disciplines en 
werkvelden. 

 
Terwijl de eerste twee edities van 
De Grote Kunstshow nog alleen 
in Amsterdam plaatsvonden, 
sloot bij de derde editie Rotter-
dam aan. En er zijn meer stappen 
gezet: “We wilden ook graag een 
Kleine Kunstshow opzetten, voor 
scholieren. Dat was ongelooflijk 
leuk. Ook in de kunstshow zelf 
hebben we enkele aanpassingen 
gedaan door het theatraler te 
maken. Dat deden we door meer 
te werken met een thema, te 
zoeken naar de rode draad van de 
collectie. En door minder ‘talige’ 
scenes te maken en meer gebruik 
te maken van muziek, mime en 
dans.” 
Of het maken van De Grote 
Kunstshow overeen komt met 
het maken van een ‘gewone ten-
toonstelling’? “Deels”, stelt Nina. 

“Je wilt net zo goed een verhaal 
vertellen met de kunstwerken en 
zoekt naar de rode draad. Maar 
in de manier van werken zijn veel 
verschillen. Je let bijvoorbeeld 
veel meer op afwisseling in het 
type werken dat je presenteert. 
En wat voor een curator normaal 
gesproken een belachelijke vraag 
zou zijn, is ons startpunt: is het 
werk groot genoeg?” 
Musea lijken geïnteresseerd in 
deze nieuwe manier van pre-
senteren. “Na de eerste editie 
kwamen er al direct geïnteres-
seerden. Voor dit jaar lopen er 
plannen voor samenwerkingen 
tussen verschillende musea en 
theaters. In ieder geval zal De 
Grote Kunstshow in september 
plaatsvinden in Theater aan het 
Spui in Den Haag. De collectie 
van het Gemeentemuseum staat 
dan centraal.” 

Verbindingen leggen
De Grote Kunstshow is een voor-
beeld van hoe verbindingen ge-
legd worden tussen verschillende 
disciplines en werkvelden: theat-
ers en musea. Wat Folkersma 
betreft zou dat in het Nederland-
se kunsthistorische veld nog veel 
meer mogen gebeuren: “Oog voor 

De Grote Kunstshow 2014, Stadsschouwburg Amsterdam
(werk: Amalia Pica, Memorial for Intersections, 2013)

De Grote Kunstshow 2016, Stadsschouwburg Amsterdam
(werk: Marianne Vitale, Patron, 2009)

NV K
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de actualiteit houden en verbin-
dingen leggen tussen het histori-
sche en het hedendaagse. Ik vind 
dat Ann Demeester van het Frans 
Halsmuseum | De Hallen dat 
geweldig doet met bijvoorbeeld 
het ‘transhistoric fellowship’. Ze 
stimuleert daarmee hedendaagse 
kunst en ze activeert de histori-
sche collectie.” 

“Er zit bij mij een diepe 
liefde voor dat museum. 
Soms voel ik heimwee.” 

Once in a lifetime
Momenteel werkt Nina aan de 
tentoonstelling Once in a life-
time, over de vergankelijkheid 
van het leven, een project dat ze 
binnenhaalde door deel te nemen 
aan een pitch die het Humanis-
tisch Verbond uitschreef. Once 
in a lifetime opent 11 mei in de 
Oude Kerk in Amsterdam: “De 
tentoonstelling toont kunst als 
bezinning, en dat op een schuren-
de plek als de Oude Kerk. Het is 
natuurlijk heel spannend dat het 
Humanistisch Verbond, als niet-

religieuze instelling, een expo-
sitie rond dit thema organiseert 
op een plek die zo verbonden is 
met het onderwerp.” De publici-
teitstekst van Once in a lifetime 
stelt dat mensen zich laten leiden 
door toevalligheden. De tentoon-
stelling is een oproep bewust te 
leven. Voor Nina een herkenbaar 
gevecht: “Als zelfstandige werk 
je in de praktijk van project naar 
project, je hebt te maken met 
deadlines en er lopen veel dingen 
door elkaar. Heel enerverend, 
maar soms verlies je uit het oog 
wat de langere lijn van je werk is, 
waar je naartoe wilt. Ik denk daar 
veel over na.” Nina werkte eerder 
twee jaar voor S.M.A.K. in Gent 
en sluit niet uit dat ze ooit nog 
eens terugkeert in de museum-
wereld. “Er zit bij mij een diepe 
liefde voor dat museum. Soms 
voel ik heimwee.” 

Eline Levering is officemanager van 
de VNK en eigenaar van Kunst in de 
kijker.      

Muntean/Rosenblum, Untitled (There are some ....), 1999

NV K
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Tentoonstelling VNK op het RKD 
Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis

Door Ellis Dullaart
In 2014 vierde de VNK haar 75-jarig jubileum. Tijdens het 
onderzoek in het eigen archief, als voorbereiding op de ju-
bileumpublicatie Onder Kunsthistorici. De Vereniging van 
Nederlandse Kunsthistorici 1939-2014, bleek dat er veel 
interessante documenten bewaard zijn gebleven. Ook viel 
op dat het archief, dat zo rijk is aan informatie, een betere 
ordening en conservering nodig had. Het VNK-bestuur heeft 
daarom besloten het archief te schenken aan het RKD, zo-
dat het op een professionele manier beheerd kan worden en 
beschikbaar gesteld voor onderzoekers. 

Het RKD is daarbij ook de aan-
gewezen plaats voor het archief, 
omdat de VNK gedurende haar 
hele geschiedenis nauwe ban-
den had met het RKD. Er waren 
maar liefst 3 RKD’ers betrokken 
bij de oprichting in 1939 en de 
heroprichting in 1947. In de jaren 
die volgden, hebben vele RKD-
medewerkers zitting gehad in 
het VNK-bestuur, in de jury van 
de Jan van Gelder- en Karel van 
Mander-prijs, of meegewerkt aan 
het opstellen van de bibliografie. 
Ter ere van de schenking van het 
archief, die al in 2015 plaatsvond, 
is er nu een kleine tentoonstelling 
ingericht aan de hand van stuk-
ken uit het archief. Er is mate-
riaal te zien uit de ontstaanspe-
riode van de vereniging, over de 
verschillende activiteiten die de 

VNK tijdens haar bestaan ont-
plooid heeft en recente stukken 
die aantonen hoe de VNK zich 
tegenwoordig profileert.
Als artistieke component van de 
tentoonstelling worden 16 por-
tretten van huidige VNK-leden 
getoond, die gemaakt zijn door 
fotografe Carla van de Puttelaar 
tijdens het VNK-jubileumsym-
posium in 2014. De selectie van 
portretten laat het veelzijdige 
gezicht van de VNK op een prach-
tige en treffende wijze zien. 
De tentoonstelling is tot 17 juni 
2016 te zien in het entreegebied 
van het RKD. 
www.rkd.nl 

Ellis Dullaart is penningmeester van 
de VNK en conservator Oude Neder-
landse Schilderkunst bij het RKD. 

NV K

http://www.rkd.nl
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Het Kijkje in de keuken van de 
gemeentelijke Ruimtelijke Ont-
wikkeling wordt geboden door 
Emil Uriot. Emil is historicus 
en behaalde tevens zijn master 
Erfgoedstudies. Hij werkt als 
beleidsmedewerker en procesbe-
geleider ruimtelijke ontwikkeling 
en buitengebied bij de gemeente 
Gemert–Bakel. 
Het Kijkje richt zich op starters 
en professionals die meer willen 
weten over ruimtelijke ordening 
en erfgoedbeleid. Naast de basis 
van ruimtelijke ordening en de 
rol van de gemeente, wordt aan 
de hand van concrete voorbeel-
den (waaronder een wandeling 
door het centrum van Gemert) 
uiteengezet hoe je erfgoed en 
erfgoedbeleid kunt waarborgen 
en uitvoeren. Tot slot krijg je 
tips over wat een gemeente zoal 
verlangt van een ‘erfgoedprofes-
sional’.

datum:    vrijdagmiddag 15 april 2016 
tijd:    13.00-17.00 
locatie:    De heemkamer in “De Latijnse School”    
   Ruijschenberghstraat 3 te Gemert 
kosten:      gratis, benzinekosten delen bij gebruik making van 

carpool
carpool:    vanaf station Eindhoven worden enkele auto’s ingezet
max. deelnemers:  20  
aanmelden:    stuur een e-mail naar:  

architectuurhistorie@kunsthistorici.nl 
 

In de agenda: 
Op 6 oktober 2016 organiseert de sectie Architectuur op-
nieuw een studiedag. Houd voor het programma de website 
www.kunsthistorici.nl in de gaten!  

VNK-sectie Architectuur organiseert op 15 april 2016

Kijkje in de keuken van de gemeentelijke Ruimtelijke Ontwikkeling

NV K

https://www.google.nl/maps/place/Ruijschenberghstraat+3,+5421+KR+Gemert/@51.5563896,5.6784072,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x47c718a529f4d5ff:0xec8fadc148cd360b
mailto:architectuurhistorie@kunsthistorici.nl
http://www.kunsthistorici.nl
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Onder redactie van:  
Fredric Baas, Stedelijk Museum ’s-Hertogenbosch 
Maite van Dijk, Van Gogh Museum 
Terry van Druten, Teylers Museum 
Lars Hendrikman, Bonnefantenmuseum 
Manon van der Mullen, Rijksmuseum Amsterdam

BIJL
AGE M

USEA
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Nader onderzoek
 
Door Fredric Baas 

Deze editie van het Bulletin Kunsthistorici, samengesteld door de sec-
tie Musea, heeft het kunsthistorisch onderzoek in de museale praktijk 
als leitmotiv. Er wordt verslag gedaan van de vruchten die het door 
het Prins Bernard Cultuurfonds ondersteunde conservatorenstipen-
dium heeft afgeworpen en daarnaast wordt het belang van de opko-
mende digital humanities geschetst.
De conclusie zou dus kunnen luiden dat het kunsthistorisch onder-
zoek er binnen de vaderlandse musea uitstekend voor staat. Daar valt 
echter het nodige op af te dingen.
De oorzaken hiervan zijn divers en per instelling verschillend, maar 
een aantal trends valt te ontwaren. Allereerst natuurlijk het (eeuwige) 
gebrek aan tijd én geld. Ten tweede zijn musea, door cultureel on-
dernemerschap gedreven, gaandeweg veranderd in tentoonstellings-
fabrieken waar in de concurrentieslag met andere evenementen de 
visitor experience voorop staat. Een overdaad aan informatie zou deze 
beleving slechts nadelig beïnvloeden, zo lijkt de gedachte. Wat ook 
niet helpt is dat van een innige samenwerking tussen musea en uni-
versiteiten slechts zelden sprake is. Er lijkt in dit opzicht soms zelfs 
sprake te zijn van twee verschillende (kunsthistorische) werelden. 
De voor de hand liggende samenwerkingsverbanden vallen eigenlijk 
vooral op omdat ze relatief zeldzaam zijn.
Er zijn waarschijnlijk meer oorzaken aan te wijzen en in plaats van het 
probleem slechts te benoemen, is er natuurlijk vooral behoefte aan 
een oplossing. Waarvoor overigens ongetwijfeld aanvullend onder-
zoek nodig is, en laat dat nou net…
Enfin, daarvoor ga ik de mij hier gegunde ruimte niet gebruiken. Ik 
zou willen volstaan met het verwoorden van een slechts zijdelings 
met het hoofdthema verband houdende, zeer persoonlijke observatie 
die op niets anders is gebaseerd dan mijn ongefundeerde aannames. 
Precies waar een column voor bedoeld is, toch?

Volgens mij valt de ogenschijnlijk gebrekkige waardering voor kunst-
historisch onderzoek in het algemeen (en daarmee ook binnen de 
museale context) namelijk deels terug te voeren op een dichotomie in 
de kunstgeschiedenis zelf. Als geesteswetenschap worstelt de kunst-
geschiedenis geregeld met de legitimiteit van haar wetenschappelijke 
claim. Hoe kan er immers sprake zijn van een wetenschap als veel 
onderzoek niet resulteert in empirisch waarneembare en verifieer-
bare uitspraken? Evengoed beschikt de kunstgeschiedenis over reëel 
bestaande artefacten en zijn juist in het materiaaltechnisch onderzoek 
daarnaar grote stappen gezet in de laatste decennia. Toch heeft deze 
ontwikkeling de discipline als geheel niet perse gesterkt. Ze lijkt dik-
wijls, nog sterker dan voorheen, in twee kampen uiteen te vallen; die 
van de ‘kenner’ en de ‘scanner’. 
In de onlangs uitgezonden documentaire Jheronimus Bosch, geraakt 
door de Duivel worden deze posities treffend verbeeld door enerzijds 
de conservator van het Madrileense Prado Museum en anderzijds de 
leden van het Nederlandse onderzoeksteam. De manier waarop zij, 
hoedster van El Bosco en ouderwetse kunsthistorische expertise, haar 
bolwerk verdedigt tegen een invasie van nuchtere Noord-Europese 
kunstvorsers is een smakelijk subplot dat de documentairemakers 
gretig in beeld brengen. Haar opmerking dat de Bosch-researchers 
nog geen Velázquez van een Goya kunnen onderscheiden, is wat dat 
betreft een veelzeggende sleutelscène.
Kunsthistorisch onderzoek, al dan niet in musea, lijdt mijns inziens 
ook onder deze tweespalt tussen wat ik de historische en empirische 
tak van onze wetenschap zal noemen. Juist een synthese van deze 
twee stromingen waarbij intuïtie en in de praktijk verworven kennis 
hand in hand gaan met technisch materiaalonderzoek en data-analyse 
levert aansprekende resultaten op. In ‘Boschiaanse’ termen gevat zou 
ik dan ook willen afsluiten met de zalvende spreuk: “Laat geest en stof 
weer één zijn.” 

Fredric Baas is bestuurslid van de VNK en conservator bij het Stedelijk Museum 
’s-Hertogenbosch. 

NV K
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Fondsen  
steunen musea 

en jonge  
conservatoren

Door Lars Hendrikman 

Het is in kunstmusea, en zeker in 
de kleinere instellingen, niet van-
zelfsprekend dat conservatoren 
tijd hebben voor onderzoek naar  
de eigen collectie. Toegegeven, 
officieel is het een van de kernta-
ken van de conservator, maar de 
praktijk is weerbarstig. Er moe-
ten immers ook tentoonstellingen 
worden gemaakt, post beant-
woord, aanvragen geformuleerd, 
stagiaires begeleid, gekoerierd, 
enzovoorts. En onderzoek doen 
mag dan wel heel belangrijk zijn, 
weinig musea beschikken over 
een geoormerkt onderzoeksbud-
get en dito formatie. 
Tegelijkertijd staat zowat een 
hele generatie van jonge, getalen-
teerde en gedreven kunsthistorici 
aan de poorten van musea te 
rammelen, smekend om een keer 
aan de slag te mogen. Maar ja: 
geen geld.

Dit prangende probleem wordt 
al langer onderkend en sinds een 
jaar of drie voor een klein beetje 
ondervangen door twee vergelijk-
bare initiatieven. Oud-directeur 
van het RKD Rudi Ekkart gaf zijn 
naam aan een fonds dat beoogt 
jonge talentvolle kunsthistorici 
gedurende een half jaar lang in 
museale context wetenschap-
pelijk onderzoek te laten ver-
richten naar de collectie van het 
betreffende museum. Dit fonds is 
ondergebracht bij de Vereniging 
Rembrandt.
Het Prins Bernard Cultuurfonds 
stelt ook jonge en toekomstige 
conservatoren gedurende een 
half jaar in staat om als volwaar-
dige collega in musea mee te wer-
ken, maar doet dat door een se-
nior conservator vrij te stellen om 
onderzoek te doen naar de eigen 
collectie; iets waar een conserva-
tor anders maar zelden aan toe 
komt. De dagelijkse werkzaam-
heden worden in dit geval door 
de tijdelijke junior overgenomen. 
Het mes snijdt dus aan twee 
kanten. Sinds 2013 werden tot nu 
toe 5 Ekkart-beurzen (waarvan 
één dubbele voor verlenging van 
lopend onderzoek) toegekend en 
12 conservatorenstipendia.

Bij Kristin Duysters en het 
Museum Arnhem, waaraan in 
2013 een conservatorenstipen-
dium werd toegekend, leefde al 
langer de wens de schenking van 
2800 stuks keramiek van W.F.K. 
Baron van Verschuer (1845-1922) 
te ontsluiten. De collectie werd 
al in 1923 in het museum onder-
gebracht maar kon nauwelijks 
verder bekend worden gemaakt. 
De omvang van het stipendium 
bood in ieder geval de mogelijk-
heid om de deelverzameling van 
800 stukken Delfts aardewerk 
te bestuderen, alsook de figuur 
van Van Verschuer zelf. De 800 
stukken werden gefotografeerd, 
beschreven en ontsloten via ver-
schillende websites, waaronder 
www.delftsaardewerk.nl, waarin 
een aantal Nederlandse musea 
met een belangrijk bestand Delfts 
aardewerk participeert. Daar-
naast kwam Duysters dankzij het 
stipendium tot een omvangrijk 
artikel in Vormen uit Vuur en 
kunnen we nog tot 22 mei van 
dit jaar genieten van de tentoon-
stelling Adellijk Aardewerk in 
Museum Arnhem.

Fotografie Tom Haartsen 

W.F.K. baron van Verschuer, geheel 
links, ca. 1865-1870 

NV K

http://www.delftsaardewerk.nl/
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de voorbereiding van een ten-
toonstelling over dit onderwerp 
(die vorige maand opende in 
Schunck*), maar gaandeweg het 
proces bleek de tentoonstelling 
juist het aangewezen middel om 
tot beter inzicht te komen en een 
publicatie was dus het logische 
gevolg.

In het Centraal Museum in In het 
Centraal Museum  in Utrecht, 
waaraan vorig jaar een stipen-
dium werd toegekend, ligt de 
komende jaren de  nadruk op 
onderzoek naar de Utrechtse 
Caravaggisten uit de eigen col-
lectie. Junior Rozanne de Bruijne 
ondersteunt het project. Met de 
dagelijkse museumpraktijk was 
ze al goed vertrouwd met meer 
dan vier jaar ervaring in Museum 
Boijmans Van Beuningen als 
conservator in opleiding en regis-
trar. Met haar positie als junior 
conservator kan Rozanne ook 
nadrukkelijk weer de inhoud in. 
Het project van senior Liesbeth 
M. Helmus maakt namelijk deel 
uit van een groter project over 
Utrechtse Caravaggisten en zal in 
2018 als tentoonstelling worden 
gebracht. De Bruijne werkt daar-
aan mee. 

Ook het Nationaal Glasmuseum 
in Leerdam en Schunck* in 
Heerlen, die beiden in 2014 een 
stipendium verwierven, kozen 
voor halftijds invulling gedu-
rende een jaar. Ook in hun geval 
werd deze keuze door organisa-
torische overwegingen ingege-
ven. In de kleinere instellingen 
– waar conservatoren nu een-
maal vaak een divers takenpak-
ket hebben – is het veel lastiger 
om gedurende een half jaar 
onzichtbaar te zijn. Desondanks 
roemen de beide gehonoreerde 
onderzoekers Hélène Besançon 
en Lene ter Haar de geboden 
mogelijkheden. Besançon zag 
zelfs zoveel kwaliteit en moge-
lijkheden in haar tijdelijke ver-
vangster Maartje Brattinga dat 
het Glasmuseum, om het onder-
zoek te kunnen vervolgen en uit 
te breiden, voor haar een Ekkart 
beurs aanvroeg. En kreeg toe-
gekend!
Ook het onderzoek van Ter Haar 
in Heerlen naar de relatie tussen 
het Stedelijk Museum Amster-
dam en de gemeente Heerlen 
tussen 1945 en 1986 krijgt ver-
volg in de vorm van een publica-
tie die eind 2016 zal verschijnen. 
Het initiële onderzoek behelsde 

zich mee. Hoe behoud je derge-
lijk werk en wanneer is een kopie 
op een hedendaagse drager nog 
een oorspronkelijk werk? Maar 
ook over de presentatie van ieder 
individueel werk viel het nodige 
te zeggen. Iedere kunstenaar stelt 
immers zijn eigen eisen aan de 
condities waaronder het werk 
getoond kan worden. Uiteindelijk 
zal het gehele project deze zomer 
uitmonden in 200 uitgebreide 
beschrijvingen en richtlijnen, be-
knopte versies daarvan komen via 
Boijmans’ website beschikbaar.
Desgevraagd geeft Mertens nog 
een aanbeveling: “Probeer je 
tijdens het onderzoek echt af te 
schermen. Ik heb bijvoorbeeld 
gewoon in het museum aan het 
onderzoek gewerkt en ook nog 
eens halftijds (gedurende een vol 
jaar) en was dus gewoon zicht-
baar en aanspreekbaar voor van 
alles en nog wat. Dat leidde af en 
vertraagde het project.” Over de 
aangestelde junior conservator is 
ze ook duidelijk: “Geweldig om 
iemand echt zelfstandig naast je te 
hebben. Duidelijk anders dan een 
stagiair. Ik hoop dat ze, nu haar 
contract bij ons afgelopen is, echt 
snel in een conservatorenfunctie 
terecht kan.”

Geweldig om iemand 
echt zelfstandig naast je 
te hebben.

Museum Boijmans van Beuningen 
zag in de aankondiging van het 
conservatorenstipendium gelegen-
heid om een al langer levend maar 
niet verder uitgewerkt idee aan te 
scherpen en te concretiseren. Het 
Rotterdamse instituut bewaart een 
verzameling van zo’n 200 werken 
van film- en videokunst die wel 
waren geïnventariseerd, maar 
waarvan beschrijving, technische 
toestand, context en ontsluiting 
nogal achterliep. Het project van 
conservator Noor Mertens behels-
de het bestuderen van alle werken, 
gaande van films uit de jaren ’60 
– toen het medium film voor een 
breder publiek waaronder kunste-
naars bereikbaar werd – tot zeer 
recent werk en omvat dus ondanks 
de relatief korte tijdsspanne veel 
verschillende dragers. Wie heeft er 
tegenwoordig nog gehoord van Be-
tamax of Video2000? Dit bracht 
tevens een methodologisch en 
behoudstechnisch onderzoek met 

NV K
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Illustratie door Jedi Noordegraaf

NV K
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Zonder uitzondering zijn de 
geïnterviewde conservatoren 
enthousiast over het initiatief 
van het Cultuurfonds en over 
de kwaliteit en inzet van hun 
vervangers. Instrumenteel was 
natuurlijk het feit dat de senio-
ren zelf veel zeggenschap had-
den over wie hen zou vervangen. 
Wel wringt hier zo nu en dan 
de principiële schoen. Waar het 
Cultuurfonds nadrukkelijk mikte 
op jonge kunsthistorici die aan 
het begin van een museale car-
rière staan, was er de uitverkoren 
musea alles aan gelegen om juist 
zoveel mogelijk ervaring in huis 
te halen om de vlotte dagelijkse 
bedrijfsvoering te kunnen conti-
nueren. Veelal bevinden zich de 
aangestelde junioren dan ook op 
het randje van wat nog ‘junior’ 
genoemd kan worden. De oud-
ste van hen, die, toegegeven, wel 
eerst een andere studie had afge-
rond alvorens zich op de kunstge-
schiedenis te storten, is dan ook 
aanzienlijk ouder dan de jongste 
begunstigde ‘senior’. 

Tot op heden zijn er drie rondes 
van ieder vier stipendia toege-
wezen, waarvoor in totaal 25 
aanvragen werden ingediend. 

JLL-DSM fellow verbonden aan 
het Rijksmuseum in Amsterdam. 
Het Bonnefantenmuseum koos 
voor de invulling van het stipen-
dium een tussenoplossing, waar-
bij de conservator gedurende 
acht maanden driekwart van de 
werktijd aan het onderzoek kon 
besteden, en één kwart aan de re-
guliere museumtaken. Na afloop 
van de officiële onderzoeksperio-
de was cumulatief nog een derge-
lijke tijdsinvestering noodzakelijk 
om tot het eindresultaat – een 
wetenschappelijke catalogus van 
de deelcollectie ‘Neutelings’ van 
middeleeuwse sculptuur – te 
komen. Net als in het Amster-
dam Museum leidde de reflectie 
en verdieping wel tot uitbreiding 
van de oorspronkelijke opzet. 
Het resultaat werd vorige maand 
gepubliceerd.

Het lijkt er dan ook op 
dat het stipendium nog 
niet over de volle breed-
te van het veld bekend is.

Zo werd ik uit de cc-
balk van het museale 
e-mailverkeer  
geschrapt, heerlijk!

Ook in Amsterdam dekte het 
stipendium uiteindelijk slechts 
een gedeelte van de geïnvesteerde 
hoeveelheid tijd, maar het was 
cruciaal in de afrondende fase 
van het onderzoek, voor de gron-
dige analyse van het materiaal en 
het opschrijven van de resultaten. 
Middelkoops dissertatie over de 
Amsterdamse groepsportretten, 
inclusief een overzicht van alle 
schilderijen, zal in de loop van 
2016 het licht zien.
Ook in het Bonnefantenmuseum 
bracht de aangestelde junior 
conservator Monique Rakhorst 
al de nodige museale ervaring 
en inhoudelijke bagage met zich 
mee en kon zij snel de verant-
woordelijkheid van de senior 
conservator op zich nemen. Na 
afloop van het stipendium werd 
Rakhorst aangesteld als assistent 
conservator in het Bonnefanten-
museum en momenteel is zij als 

Norbert Middelkoop van het 
Amsterdam Museum (aanvraag-
ronde 2014) werkte juist een half 
jaar voltijds buiten de museum-
muren en raadt iedereen aan om 
het zo te doen: “De spannings-
boog van een half jaar is zo veel 
langer dan gebruikelijk en gaf mij 
werkelijk tijd om mij te concen-
treren op mijn onderwerp en 
toe te komen aan reflectie op het 
onderzoek tot dan toe verricht. 
Het maakte ook nogal wat uit dat 
ik nadrukkelijk door zowel de 
directeur als mijn teamleider ge-
steund werd en dus ontzien wat 
betreft de gewone museumzaken. 
Zo werd ik uit de cc-balk van het 
museale e-mailverkeer geschrapt, 
heerlijk!” Bovenal essentieel 
volgens Middelkoop is het ver-
trouwen dat hij en het hele team 
hadden in de vervangende junior 
conservator. Deze, Tom van der 
Molen, was dan ook al een be-
kende van het museum, waar 
hij achtereenvolgens als vrijwil-
liger en projectmedewerker had 
gewerkt. Na afloop van het sti-
pendium medio 2015 werd Van 
der Molen vast benoemd in ‘zijn’ 
Amsterdam Museum. Mooier kan 
bijna niet.

NV K
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De volgende deadline voor het aanvragen van een 
Prins Bernard Cultuurfonds conservatorenstipendium is 
1 juli 2016. Aanvragen voor een beurs bij het Ekkart Fonds 
moeten voor 1 oktober 2016 ontvangen zijn.

ten. Wel is het daarvoor op zoek 
naar additionele financiering. Uit 
het Ekkart Fonds zal in 2016 één 
beurs worden toegekend, maar 
bij de Vereniging Rembrandt 
werden recent twee andere fond-
sen op naam ingesteld met ver-
gelijkbare, zij het aangescherpte, 
doelstellingen.

 
Lars Hendrikman is lid van de VNK-
sectie musea. Hij studeerde kunst-
geschiedenis aan de Rijksuniversi-
teit Groningen met als specialisatie 
Nederlandse kunst van de middel-
eeuwen en renaissance en materieel-
technisch onderzoek. Sinds 2006 is 
Hendrikman als conservator oude 
kunst verbonden aan het Bonne-
fantenmuseum in Maastricht. In 
2013 werd zijn onderzoeksvoorstel 
gehonoreerd in de eerste ronde 
van de Prins Bernard cultuur-
fonds conservatorenstipendia, 
hetgeen resulteerde in de bestands-
catalogus Collectie Neutelings: 
vier eeuwen middeleeuwse sculp-
tuur (Maastricht / Zwolle, maart 
2016)  
 
Deze bijdrage schreef Lars 
Hendrikman op persoonlijke titel.

Niet veel, gezien de dichtheid van 
het Nederlandse museale land-
schap. Het lijkt er dan ook op dat 
het stipendium nog niet over de 
volle breedte van het veld bekend 
is. Over de jaren 2014 en 2015 
kende het stipendium een rede-
lijk evenwichtige verdeling over 
grote en kleinere instellingen en 
kunnen we ook spreken van een 
redelijke geografische spreiding. 
Over 2016 werden de vier sti-
pendia opvallend genoeg allen 
toegekend aan grotere musea in 
de randstad, waaronder voor de 
tweede maal Museum Boijmans 
van Beuningen. Veel keuze had 
de commissie ook niet; er werden 
voor die ronde slechts vijf aan-
vragen ingediend. 
Voor de begunstigde musea geldt 
ook dat de oplevering van het re-
sultaat wel wat langer duurt dan 
de zes gefinancierde maanden. 
Een jaar of twee gemiddeld vanaf 
de aanvang van het onderzoek 
lijkt de rode draad. De eerste 
resultaten van beurzen namens 
het Ekkart Fonds worden bin-
nenkort verwacht. De resultaten 
en eerste feedback zijn in ieder 
geval voor het Prins Bernard 
Cultuurfonds aanleiding om het 
stipendium voort te willen zet-

NV K



b
u

ll
et

in
 2

01
6 

/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

19

Over de illustrator

Jedi Noordegraaf
Na een aantal jaren als architect gewerkt te hebben, koos Jedi 
Noordegraaf voor zijn echte passie en is hij sinds 2009 werkzaam als 
illustrator en eigenaar van Studio Vandaar. Hij beschrijft zijn illus-
traties als emotiegedreven, conceptuele illustraties met een minima-
listisch kleurenpalet. Naast redactionele illustraties voor o.a. Visie 
Magazine, tijdschrift Kind & Adolescent en de VPRO gids, werkt hij 
ook aan de visuele identiteit van producten of organisaties.  
Bekijk het portfolio van Jedi Noordegraaf via:  

www.studiovandaar.nl 

Woestijnvader Pambo (stilte)
uit het boek “Woestijnvaders”

Illustratie voor Magazine “Kind & 
Adolescent “Traumaverwerking”

Illustratie “Bezielde professionaliteit” voor VIAA Hogeschool
Cover “Policy innovation in Dutch municipalities” 

NV K
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Think big (data)!
Door Manon van der Mullen  

En dan krijg je als conserva-
tor het verlossende bericht: je 
aanvraag van het conservato-
renstipendium is gehonoreerd. 
Eindelijk is er de mogelijkheid 
om aan de slag te gaan met één 
of misschien wel meerdere on-
derzoeksvoorstellen die anders 
desnoods zelf hun weg door je 
bureaulade heen hadden gebrand 
om gehoord te kunnen worden. 
Nadat je de laatste versie van je 
publicatie naar de uitgever hebt 
gestuurd, dwingen de omstandig-
heden je ongetwijfeld weer om 
naar de orde van de dag terug te 
keren. Mappen met afbeeldingen, 
(transcripties van) corresponden-
tie en andere archiefstukken, ten-
toonstellingskritieken en scans 
uit veilingcatalogi verdwijnen 
in je al dan niet digitale opberg-
kast en wachten geduldig tot een 
volgend moment. Zou het niet 
een mooie en misschien ook wel 
logische vervolgstap kunnen zijn 
om al deze ‘ruwe data’ in dienst 
te stellen van een hoger doel, om 
zo nog meer vakgenoten te laten 

profiteren van je noeste (archief)
arbeid en echt samen te kunnen 
komen tot ‘the bigger picture’? 
Want laten we eerlijk tegen 
elkaar zijn; de kans is aanwezig 
dat een map met vergelijkbare 
inhoud ook al in de kast van één 
van je vakgenoten staat.

Zou het niet een mooie 
en misschien ook wel 
logische vervolgstap 
kunnen zijn om al deze 
‘ruwe data’ in dienst te 
stellen van een hoger 
doel? 

Natuurlijk is deze situatie iet-
wat gechargeerd weergegeven 
en wordt er door kunsthistorici 
op verschillende fronten volop 
samengewerkt en uitgewisseld; 
onder andere de VNK biedt daar 
een welkom platform voor. Dit 
neemt echter niet weg dat het 
allemaal efficiënter en effectiever 
zou kunnen. Geesteswetenschap-
pers worden tegenwoordig om 
de oren geslagen met termen 

als ‘digital humanities’ en ‘big 
data’. Inmiddels hebben vrijwel 
alle opleidingen kunstgeschiede-
nis – al dan niet in de vorm van 
een geesteswetenschappelijke 
minor – ruimte in hun curricula 
ingebouwd voor ‘digital huma-
nities’. Zoals wel vaker het geval 
is in onze sector, lopen we in 
vergelijking met andere onder-
zoeksgebieden – zowel binnen 
de geesteswetenschappen als ook 
daarbuiten – echter nog een klein 
beetje achter de feiten aan op dit 
gebied. Eind oktober 2013 wijdde 
De Groene Amsterdammer een 
editie aan ‘de 10 revoluties in 
de geesteswetenschappen’. De 
redactie legde destijds aan ruim 
driehonderd onderzoekers op 
verschillende vakgebieden bin-
nen de humanoria vragen voor 
over de ontwikkelingen in hun 
vakgebied. Van die ruim driehon-
derd leverden uiteindelijk iets 
meer dan honderd geestesweten-
schappers een bijdrage. Opval-
lend genoeg werden opvattingen 
en initiatieven met betrekking tot 
digitale geesteswetenschappen en 
‘big data’ vooral aangedragen en 
bediscussieerd door niet-kunst-
historici. Kunsthistorici reageer-
den toch vooral sceptisch en die 

reactie is tegenwoordig, 2,5 jaar 
later, nog steeds actueel.
Het begint uiteraard allemaal 
met het digitaliseren van bron-
nen. Een groeiend aantal musea, 
archieven en bibliotheken zet 
collectie en bronnen langzaam 
maar zeker online, waarbij de 
betaalmuur steeds vaker het 
onderspit delft. Het belang van 
(linked) open data wordt meer 
en meer erkend. Google Books en 
de nationale en lokale afgeleiden 
daarvan, zoals Delpher van de 
Koninklijke Bibliotheek, zorgen 
ervoor dat wij als onderzoekers 
geconfronteerd worden met een 
breed spectrum aan bronnen die 
we op eigen kracht wellicht niet 
hadden gevonden, althans niet 
met hetzelfde gemak en dezelfde 
snelheid. Maar vervolgens gaat 
het er natuurlijk om wat er met 
die data gebeurt.

Inmiddels komen er steeds 
meer initiatieven die zich na-
drukkelijk bezighouden met 
het annoteren van deze digitale 
facsimile’s. Voorbeelden hiervan 
zijn het Melliniproject van het 
Getty Research Institute en het 
Mondriaan Editieproject van het 
RKD/Huygens Instituut. Het 
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Getty heeft de kunstinventaris 
die Pietro Mellini in 1681 in rijm 
opstelde niet alleen online gezet, 
maar heeft ook de tekst door een 
team van onderzoekers laten 
transcriberen en annoteren; de 
kunstwerken die erin genoemd 
worden en de biografieën van de 
kunstenaars zijn er - onder an-
dere door middel van hun eigen 
database Union List of Artist Na-
mes (ULAN) – direct aan gekop-
peld. De samenwerking tussen 
de verschillende partijen is zo 
goed bevallen dat op korte ter-
mijn meer geannoteerde publi-
caties vanuit de Getty Scholars’ 
Workspace zullen volgen.
Tijdens het seminar van de Euro-
pean Society for Nineteenth-Cen-
tury Art (ESNA) op 29 januari jl., 
dat in zijn geheel was gewijd aan 
digital humanities en het poten-
tiële belang ervan voor kunst-
historisch onderzoek, pitchten 
verschillende sprekers hun pro-
jecten op dit gebied. Zo vertelde 
wetenschapper Robert Erdmann 
(Radboud Universiteit Nijmegen, 
Universiteit van Amsterdam, 
Rijksmuseum Amsterdam) onder 
andere over zijn rol in het onder-
zoek naar en de restauratie van 
het werk van Jheronimus Bosch.  

op te zetten, maar kennisdeling 
kan ook wel degelijk kleinschali-
ger. Een voorbeeld hiervan zijn 
de annotatieprojecten van Lizzy 
Jongma van het Rijksmuseum in 
samenwerking met partners als 
Naturalis Biodiversity Center, 
COMMIT/ SEALINCMedia en 
Wikimedia Nederland. Musea 
hebben uiteraard veel kennis in 
huis, maar ook veel kennis niet 
en het Rijksmuseum zoekt mo-
menteel naar manieren om die 
lacunes aan te vullen door middel 
van niche sourcing, dat wil zeg-
gen: de crowd verkleinen tot een 
select gezelschap van deskundi-
gen op een bepaald gebied. Afge-
lopen dierendag werden tiental-
len (amateur)vogelaars op een 
zondagmiddag uitgenodigd om, 
bepakt met hun eigen laptops en 
vogelgidsen, zoveel mogelijk vo-
gels op kunstwerken te identifi-
ceren, waardoor een plezierige en 
informele, maar vooral levendige 
uitwisseling van kennis plaats-
vond. In april zal dit experiment 
herhaald worden met als thema 
mode. 

Project Mellini van het Getty

ca. 1475 tot ca. 1725 in de Noor-
delijke en Zuidelijke Nederlan-
den niet alleen doorzoekbaar zijn, 
maar ook direct met elkaar ge-
combineerd kunnen worden tot 
sociale en genealogische netwer-
ken. Momenteel wordt er hard 
aan gewerkt om deze gegevens 
‘linked open’ te maken, zodat ook 
andere instellingen ervan kunnen 
profiteren. 

Uiteraard hebben niet alle musea 
en andere instellingen de mid-
delen om dergelijke projecten 

Hij ontwikkelde de ‘curtain 
viewer’, een visualisatietechniek 
waarmee de verschillende lagen 
van een schilderij moeiteloos 
met elkaar vergeleken kunnen 
worden. Ook maken de foto’s in 
zeer hoge resolutie het mogelijk 
een heel oeuvre tot op de kleinste 
details te bestuderen. Marten Jan 
Bok (Universiteit van Amster-
dam) bracht de database Ecar-
tico opnieuw onder de aandacht, 
waarin biografische gegevens van 
onder andere kunstenaars, druk-
kers, uitgevers uit de periode van 
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Kortom, de gevolgen en moge-
lijkheden zijn in dit stadium nog 
niet te overzien, maar ze lijken 
nu al schier eindeloos te zijn. Het 
staat buiten kijf dat een kritische 
benadering en interpretatie van 
alle ontwikkelingen essentieel 
is. Bovendien zijn samenwer-
king en uitwisseling, zowel bin-
nen de geesteswetenschappen 
als daarbuiten met de bèta- en 
gammadisciplines, immers al-
leen toverwoorden als ze voor 
alle betrokken partijen nuttige 
resultaten opleveren. Hier valt 
dan ook zeker nog winst te be-
halen. Maar goed, het ontbreken 
van een kritische blik is iets wat 
ons kunsthistorici in ieder geval 
niet verweten kan worden. En 
dat klinkt weer bijna ouderwets. 
Kortom, wat let ons: think big 
(data)! 

Manon van der Mullen is als weten-
schappelijk medewerker betrokken 
bij het digitaliseringsproject ‘Pren-
tenkabinet Online’ en bij het project 
Museale Verwervingen 1933-1945, 
beide bij het Rijksmuseum Amster-
dam. Daarnaast is ze bestuurslid 
van de VNK-sectie musea.

Digitale hulpmiddelen kunnen 
niet alleen worden ingezet om 
onderzoeksvragen te beant-
woorden, ze kunnen ook nieuwe 
onderzoeksvragen oproepen, die 
mogelijk van een andere aard 
zijn dan tot nu toe het geval is 
geweest; we kunnen steeds meer, 
maar de bijbehorende (grote) 
vragen zijn er nog niet altijd. Dit 
wil overigens niet zeggen dat alle 
vragen vanaf nu automatisch 
groot zullen of moeten zijn met 
een grote hoeveelheid data als 
startpunt. Grote en kleine vra-
gen kunnen prima naast elkaar 
bestaan. De kans is ook aanwe-
zig dat er huisjes omvallen, die 
altijd als heilig zijn beschouwd, 
simpelweg omdat er steeds meer 
bronnen (digitaal) beschikbaar 
komen. 

hoogwaardige afbeeldingen op 
den duur uitgebannen, maar wor-
den de afbeeldingen ook herhaald 
in de meest uiteenlopende lem-
mata, waardoor bezoekers van 
de website regelmatig in contact 
komen met de collectie. Zo prijkt 
het schilderij ‘Italiaans landschap 
met parasoldennen’ (1807) van 
Hendrik Voogd uit de collectie 
van het Rijksmuseum inmiddels 
op meer dan 50 verschillende 
Wikipedia-lemmata in 27 talen. 
Het blijkt uiteindelijk dus zelfs als 
een soort marketingtool te kun-
nen werken en dat horen musea 
uiteraard graag. Wikipedia Neder-
land beschikt over verschillende 
Wikipedians in residence die met 
alle plezier komen uitleggen hoe 
het bijdragen aan Wikipedia, in de 
vorm van tekst en/of beeld, werkt. 

Digitale hulpmiddelen 
kunnen niet alleen wor-
den ingezet om onder-
zoeksvragen te beant-
woorden, ze kunnen ook 
nieuwe oproepen 

Een ander voorbeeld dat relatief 
eenvoudig op meerdere gebie-
den vruchten kan afwerpen is 
het bijdragen aan Wikipedia/
Wikimedia (Commons). Ook 
al heeft het nogal wat haken en 
ogen om Wikipedia een bron voor 
wetenschappelijk onderzoek te 
noemen, we kunnen niet ontken-
nen dat het met enige regelmaat 
als startpunt fungeert, al was het 
alleen maar voor de rechtenvrije 
afbeeldingen die steeds vaker van 
hoogwaardige kwaliteit zijn. En 
wat blijkt nu, het zijn juist deze 
afbeeldingen die ervoor kunnen 
zorgen dat museale collecties 
beter over het voetlicht gebracht 
kunnen worden. Door gegevens 
(afbeeldingen en metadata) aan 
Wikipedia aan te leveren, worden 
niet alleen de kwalitatief minder 

Vogelliefhebbers in het Rijksmuseum, foto Commit
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Nog geen lid van de VNK?
De Vereniging van Nederlandse Kunsthistorici wil kunst- en architec-
tuurhistorici in Nederland bij elkaar brengen en kennisoverdracht, 
ontmoeting en discussie binnen het vakgebied bevorderen. Dat doen 
we onder andere door het organiseren van bijeenkomsten en work-
shops, door het uitgeven van het bulletin Kunsthistorici en door een 
actieve 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 col-
lega’s te ontmoeten en je netwerk uit te breiden. Studenten en gepen-
sioneerden 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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BEGUNSTIGERS VNK:
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