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algemene 
ledenvergadering 2012 

Den Haag, Haags Historisch Museum, maandag 19 november 2012, 11:00-12:30

1. opening en vaststelling agenda
Aanwezig zijn zeven bestuursleden, Saskia van Kampen en Terry van 
Druten verhinderd. 

2. Mededelingen
Geen mededelingen die verder niet ter sprake komen.

3. Verslag algemene ledenvergadering 11 november 2011
Goedgekeurd en daarmee vastgesteld.

4. samenstelling bestuur
Renske Cohen Tervaert (wetenschappelijk medewerker Koninklijk 
Paleis Amsterdam) officieel benoemd als secretaris. Statutair afscheid 
van penningmeester Claire van den Donk, haar opvolgster per 1 janu-
ari 2013 is Ellis Dullaart (medewerker Registratie en Documentatie 
RKD). Annemiek Rens (o.a. projectmedewerker Moderne Kunst RKD) 
neemt als (web)redacteur de taken over van Sophie van Steenderen. 
Namen bestuur doorgegeven aan CIHA, CIHA heeft deze nog niet 
doorgevoerd.

5. lancering nieuwe VnK huisstijl en website
Annemiek Rens (AR) presenteert de nieuwe huisstijl en website. De 
website is vanochtend officieel online gegaan. Met de voorbereidin-
gen is ongeveer een jaar geleden begonnen en de nieuwe huisstijl is in 
samenwerking met Meeus Ontwerpt tot stand gekomen. In het vorige 
bulletin waren al een aantal veranderingen zichtbaar, waaronder een 
illustrator. In december zal de nieuwe huisstijl in het bulletin worden 

geïmplementeerd. VNK is actief 
op LinkedIn, Facebook en Twit-
ter. Dit blijkt tevens een goed 
middel om met potentiële leden 
in contact te treden.
Claudine Chavannes geeft aan 
dat het bestuur graag iets extra’s 
wil bieden voor de leden. Niet 
alleen bijv. extra workshops maar 
ook content die alleen zichtbaar 
is voor leden.
De profielpagina werd maar door 
een enkeling gebruikt, maar 
moet wel blijven bestaan. Nu lijkt 
ledenaantal heel klein. Het plaat-
sen van de namen van alle leden 
op de website wordt in stemming 
gebracht en goedgekeurd. Leden 
die aan hun naam meer informa-
tie willen koppelen kunnen dit in 
eerste instantie doorgeven aan 
AR. 
Er blijkt voorzichtig behoefte aan 
een platform om digitaal te kun-
nen publiceren. Twee mogelijk-
heden: ofwel iedereen publiceren 
en aanhangen aan eigen naam op 
VNKwebsite, ofwel redactie en 
peer reviewed online jaarboek 
beginnen. Bestuur zoekt uit hoe 
bijv. de vereniging van design 
historici dit aanpakt, daarna 
verder denken over eventueel 
samenstellen redactie.

6. Financiën

Penningmeester Claire van den 
Donk (CD) geeft toelichting op de 
jaarrekening 2011 en de begro-
ting 2013. Zie verder tekst CD.
De ING spaarrekening is ver-
anderd, minder rente. € 30.393 
inkomsten gerealiseerd, € 4.000 
meer dan begroot. Via (ano-
nieme) schenkingen een flink 
bedrag binnen gekomen. Bestuur 
bedankt de begunstigers voor 
hun steun. Art and Antique beurs 
in Utrecht zal volgend jaar weer 
voor leden gratis toegankelijk 
zijn. Succesvolle bijeenkomsten 
(Voorjaarsdag Amsterdam Muse-
um; vandaag in Haags Historisch 
Museum) en toch lage kosten. Dit 
jaar investeringen in nieuwe web-
site en huisstijl. Daartegenover 
staat volgend jaar gratis toegan-
kelijke workshops voor leden. Per 
1 januari 2013 wordt de automa-
tische incasso geïmplementeerd.
De contributieverhoging heeft 
ertoe geleid dat de VNK anno 
2012 weer bestaansrecht heeft. 
Bij start CD als penningmeester 
was er geen vermogen. De ver-
hoging heeft nog niet geleid tot 
minder leden. Er zijn ook geen 
officiële klachten binnen geko-
men. CD had afgelopen vijf jaar 
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versie. Leden kunnen tot 19 
december via vnkbibliografie@
hotmail.com reageren, daarna 
definitief.
Frans Grijzenhout schreef de in-
troductie en presenteert vandaag 
de bibliografie door in Nederland 
werkzame kunsthistorici over 
beeldende kunst en kunstnijver-
heid in de periode 1700-1850. 
Deze is vanaf nu online beschik-
baar. Aantal onderzoekers dat 
zich met deze tijd bezig houdt is 
beperkt. Richten zich vooral op 
Nederlandse kunst en –nijver-
heid, in Nederlands opgesteld. 
Missen internationaal platform 
dat academisch meetelt. Het zou 
juist goed zijn als er meer inter-
nationale publicaties verschijnen. 
Gebeurt wel in onderzoek als 
verlengstuk van de 17de eeuw 
of vanuit museaal perspectief 
– Rijksmuseum, Rijksmuseum 
Twente, Dordrechts Museum. 
Kansen toekomst liggen bij na-
tionale en internationale posi-
tionering en samenwerking en 
Nederlandse musea en onderzoe-
kers moeten zich misschien meer 
openstellen en richten op kunst, 
cultuur en kunstnijverheid van 
deze periode in het buitenland .
Justa Vuister samensteller van 

relatief onbekende specialismen, 
maar beide totaal verschillend. 
Eerste winnares Zsuzsanna van 
Ruyven, niet aanwezig i.v.m. 
verblijf in Hong Kong. Haar 
publicatie Stained glass in the 
Netherlands before 1795 is een 
groot overzichtswerk naar ge-
brandschilderd glas tot 1795. De 
door haar beschreven geschiede-
nis overstijgt de beperking van 
het onderwerp. Aan de tweede 
winnares, Marike van Roon, 
wordt de prijs overhandigd. Haar 
proefschrift Goud zilver & zijde, 
katholiek textiel in Nederland, 
1830–1965 is een uitgebreide 
studie naar de ontwikkeling en 
betekenis van kerkelijke para-
menten. Allesomvattende studie, 
die enerzijds onbekend gebied 
van Nederlandse textielgeschie-
denis op creatieve en vernieu-
wende manier ontsluit, ander-
zijds bijdraagt aan waardering 
voor en behoud van kerkelijke 
paramenten. De Frederiksprijs 
valt buiten de VNK en komt niet 
voor in de begroting.

8.	 Bibliografie	2011
Anne van Egmond wijst op richt-
lijnen bibliografie op website. 
Huidige bibliografie is concept-

praktijk letterlijk door te dringen 
tot de kern van haar onderwerp, 
vormt haar onderzoek een opval-
lende verrijking.

2. Karel van Manderprijs is 
gebaseerd op de bibliografie: 
beste kh publicatie op bepaald 
deelgebied. Juryrapport wordt 
voorgelezen door jurylid Marie-
Thérèse van Thoor. Zie verder 
tekst juryrapport. Gehele wes-
terse architectuur, ca. 1300 
titels in de periode 2006-2010. 
Sible de Blaauw, Merlijn Hurx, 
Marie-Thérèse van Thoor, Pieter 
Vlaardingerbroek, Saskia van 
Kampen (secr), Claudine Chavan-
nes (vz). Twee vergaderingen: 1. 
Shortlist, 2. Winnaar. Winnaar is 
Coert Krabbe met Droomreis op 
papier: de Prix de Rome en de 
Nederlandse architectuur (1808-
1851) door de wetenschappelijke 
presentatie van het bronnenma-
teriaal, de grote leesbaarheid en 
de prachtige vormgeving.

3. Mr. J.W. Frederiksprijs: eens 
in de drie jaar uitgereikt voor 
onderzoek naar kunstnijverheid. 
Prijs gaat dit jaar naar twee pu-
blicaties: van uitzonderlijk gehal-
te, onder meer door een specifiek, 

als doelstelling geld te sparen. 
Nu het tij gekeerd is, is het tijd 
voor een nieuwe penningmeester 
met een nieuwe visie. Er zal een 
reserve worden bepaald en het 
bestuur gaat nadenken over het 
investeren van het overige geld 
in de leden (gratis workshops, 
goedkopere evenementen etc). 
CD maakt een aangepaste begro-
ting voor 2013.

7. Kunsthistorische 
prijzen

Afwijkend van de agenda worden 
eerst de prijzen uitgedeeld in ver-
band met latere aankomst auteur 
introductie bibliografie.

1. Jan van Gelderprijs, prijs 
wordt toegelicht en uitgereikt 
door Marguerite Tuijn. Jury-
rapport wordt voorgelezen. Zie 
verder tekst juryrapport. Short-
list bestaande uit vijf titels. 
Jury is bijzonder verheugd dat 
één publicatie van de lijst geen 
proefschrift is. De prijs wordt 
toegekend aan Marjolijn Bol 
met haar proefschrift Oil and 
the translucent. Varnishing and 
glazing in practice, recipes and 
historiography, 1100-1600. Door 
in een combinatie van theorie en 
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bibliografie is niet aanwezig , 
maar wordt samen met Frans 
Grijzenhout bedankt.

9. rondvraag
Debora Meijers wil de aandacht 
vestigen op het volgende: de 
KNAW is bezig met verkenning 
kunstgeschiedenis. Een commis-
sie is bezig het vakgebied onder 
de loep te nemen met als doel 
ervoor te zorgen dat het vakge-
bied stevig in haar schoenen blijft 
staan. Bijvoorbeeld onderzoeken 
waar het zinvol is om samen te 
werken. Van deze verkenning zal 
op de VNK website een notitie 
worden geplaatst.

10. sluiting
De algemene ledenvergadering 
sluit om 12.40u.•

Jaarrekening 2011 
door Claire van den Donk.

Na vier jaren van concentratie op het in balans brengen en het verstevi-
gen van de financiële basis van de VNK door het bestuur en de leden, is 
het doel van de huidige penningmeester dankzij de hulp van onze leden 
in 2011 bereikt.  
De jaarrekening 2011 toont een positief saldo van ruim EUR 300 op de 
betaalrekening. Dat bedrag werd gedurende 2011 zoveel mogelijk laag 
gehouden zodat het gros van onze middelen op de Spaarrekening kan 
staan waar de rente-inkomsten gunstiger zijn. Het is ons in 2011 boven 
verwachting gelukt het goede evenwicht van 2010 te verstevigen in de 
spaarbalans: de kapitaalrekening (in april omgezet tot spaarrekening 
vanwege de rentevoordeel), toont een balans van bijna 28.000 EURO. 
Voor de vereniging is het een bijzonder gezond saldo met toekomstper-
spectief en mogelijkheden om de rol van de VNK als belangenbeharti-
ger uit te breiden. 

inkomsten 2011
Er is in 2011 ruim EUR 27.000 aan inkomsten binnengekomen via de 
contributie van onze leden. De contributieverhoging van 2010 is in 
2011 de grootste katalysator achter het goede functioneren van de ver-
eniging op financieel gebied. Wij danken onze leden hiervoor. 
De inkomsten van de VNK Voorjaarsmiddag en het VNK congres be-
droegen 1.650 EUR. Er valt te concluderen dat de VNK evenementen in 
2011 geslaagd waren. De ArtAntique Fair in Utrecht bood ons wederom 
de mogelijkheid de beurs gratis te bezoeken, het animo was helaas wat 
lager dan verwacht. Onze hartelijke dank gaat uit naar de organisatie 
van de beurs. Er waren overigens ook inkomsten van de uitgestelde 
Jaardag 2010 van de VNK, uiteindelijk gehouden in maart van 2011, 
maar de bedragen voor dit evenement zijn ondergebracht in de kruis-
post en dus niet zichtbaar in dit jaaroverzicht.
De VNK Dag 2011 werd gehouden in het najaar. Dit keer in het wonder-

schone Teylers Museum te Haar-
lem. Mooi is dat we de kosten 
lager hebben weten te houden 
dan begroot en dat de inkomsten 
van de dag weer hoger waren dan 
verwacht.   
Net als in 2010 kwam er sponso-
ring binnen via onze eigen leden. 
Een fantastische verrassing was 
de anonieme schenking van één 
van hen: maar liefst EUR 1000! 
Een aantal gaf de vereniging ex-
tra steun door een hoger bedrag 
te storten dan voorgeschreven. 
Dit varieerde in 2011 van 1,= tot 
50,= EUR. Het is een genoegen 
deze spontane initiatieven van 
onze leden te zien. Wederom 
zijn er over 2011 geen officiële 
sponsorgelden door het bestuur 
binnengehaald. De lijntjes die in 
2010 door het bestuur zijn uitge-
gooid hebben helaas (nog) niet 
geleid tot concrete perspectieven 
op dit gebied. Het bestuur is zich 
ervan bewust dat het een goede 
zaak zou zijn als wij ons in 2013 
nog actiever in zouden zetten om 
middelen te genereren, maar wij 
realiseren ons dat er dan een ex-
tra bestuurslid nodig zal zijn om 
die taak op zich te nemen.
Totaal is er over 2011 EUR 
30,000 aan inkomsten gegene-
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hogere prijsgelden uitgereikt aan 
de prijswinnaars- de gebruikelij-
ke trofee plus 1.500 EUR voor de 
Karel van Manderprijs en EUR 
1.000 plus trofee voor de Jan van 
Gelderprijs. 
Vanwege de noodzakelijke aan-
schaf en het installeren van 
nieuwe software werden er wat 
hogere bedragen uitgegeven aan 
de ICT post. Verder valt het op 
dat er in 2011 wederom niets is 
betaald voor ons lidmaatschap 
van de CIHA doordat er weer 
geen nota werd ontvangen.  
Over het algemeen is de uitkomst 
over het boekjaar 2011 nog posi-
tiever dan verwacht, ondanks de 
wat hogere kosten hier en daar. 
De financiële situatie is na een 
jaar wederom sterk verbeterd, 
het evenwicht is sterk verstevigd.    

Het ziet ernaar uit dat de (eerder 
door de leden goedgekeurde) 
overstap naar een automatische 
incasso voor contributiegelden 
per 1 januari 2013 mogelijk zal 
zijn. Er zal ook een mogelijkheid 
blijven bestaan om gefactureerd 
te worden, al zal dit extra (admi-
nistratie-) kosten met zich mee-
brengen.
De jaarrekening 2011 en de 

begroting voor 2013 zijn goedge-
keurd door de heer Ton Geerts en 
mevrouw Fransje van Kuyvenho-
ven op resp. 12 en 15 november 
2012. Er is bij deze jaarrekening 
door een communicatiefout van 
de penningmeester geen beroep 
gedaan op commissielid Carin 
Schuring om deel te nemen aan 
de controle van deze jaarrekening 
maar hopelijk zal zij zich hier vol-
gend jaar weer voor willen inzet-
ten. Wij danken de Kascommissie 
voor hun werk. Wij herinneren 
u er graag aan dat de bescheiden 
ook voor leden toegankelijk zijn, 
mocht u inzage wensen.

Tot slot introduceer ik bij deze 
met genoegen de nieuwe pen-
ningmeester voor onze vereni-
ging: Ellis Dullaart. Ellis is werk-
zaam bij het RKD in Den Haag en 
zal per 1 januari 2013 mijn taken 
overnemen. Ik wens haar veel 
plezier, succes en wijsheid toe in 
haar bestuursfunctie.•

Drs. Claire van den Donk is Assis-
tent-conservator Iconografisch Bu-
reau bij het RKD en penningmeester 
van de VNK.

reerd: ruim EUR 4.000 meer dan 
begroot.

uitgaven 2011
De totale uitgaven voor het bulle-
tin, de website en druk- en por-
tokosten zijn in 2011 iets hoger 
uitgevallen dan de begroting deed 
verwachten. Dit werd vooral ver-
oorzaakt door een grote accept-
giro-bestelling en de verzending 
van betalingsherinneringen aan 
onze leden. Vanaf begin 2011 is 
het papieren bulletin omgedoopt 
tot digitale nieuwsbrief. Duide-
lijk is dat dit behoorlijk in onze 
kosten scheelt. 
Het honorarium voor het schrij-
ven van de bibliografie bedroeg 
dit jaar exact EUR 1.800 omdat 
er door de samensteller geen 
reiskosten werden gedeclareerd. 
Er is in de begroting voor 2013 
rekening mee gehouden dat er 
mogelijk wel reiskosten vergoed 
dienen te worden aan de samen-
steller.
De uitgaven om het secretariaat 
draaiende te houden waren wel 
iets boven het begrote budget. 
We zijn er in geslaagd de ad-
ministratie- en bestuurskosten 
redelijk te houden in 2011. 
Er werden in 2011 voor het eerst 
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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, door het 
uitgeven van een bulletin Kunsthistorici en door een actieve website en 
social media.

Meer dan 1000 kunst- en architectuurhistorici in Nederland en daar-
buiten 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 mensen 
zonder baan kunnen bovendien voor een lager tarief lid worden.

Aanmelden? Stuur een email naar de ledenadministratie: M.L.M.deRidder@
uu.nl en vermeld hierin achternaam, voorletters en titel, priv. adres, postcode + 
woonplaats, geslacht, afstudeerrichting en e-mailadres.
De kosten van het lidmaatschap, inclusief het abonnement op Kunsthistorici, 
zijn € 30 per jaar (mensen met een betaalde baan), of € 23 (studenten en men-
sen zonder betaalde baan).
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