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ook het doel van de VNK is. 
Dit punt als discussiepunt ver-
plaatsen naar einde najaarsdag. 
Eerste opmerkingen die tijdens 
de ALV worden geopperd zijn: 
mogelijkheden tot uitbreiden 
OSK; samenwerking die er al is 
moet verder uitgebuit worden; 
belangrijk dat instituut als het 
RKD in Den Haag blijft en dat 
niet alle instellingen zich concen-
treren in Amsterdam; er zijn al 
instellingen zoals het Rijksmu-
seum en Fondation Custodia die 
PHD-ers aan zich liëren.
Uit reacties blijkt dat zichtbaar-
heid een relatief begrip is. Door 
het omzetten van onderzoek in 
tentoonstellingen is vakgroep 
meest zichtbare onderzoeksgroep 
in vergelijking met bijvoorbeeld 
historici. De valorisatie moet an-
ders worden benoemd (voorheen 
beperkt tot publiceren, aanvullen 
met tentoonstellingen etc.) Ook 
oppervlakkige PR is belangrijk, 
want dat zien politici.

Ledenpagina’s
Alle VNK leden staan met naam 
op website onder de ledenpa-
gina’s (www.kunsthistorici.nl/
leden). Oproep aan alle leden om 
pagina’s met foto en CV aan te 

4. samenstelling bestuur

Judith Niessen (freelancer) offici-
eel benoemd als nieuw bestuurs-
lid, vervangt oud-bestuurslid 
Saskia van Kampen. Statutair 
afscheid van Lex Bosman (LB), 
zijn opvolger per 1 januari 2014 
is Annette de Vries (directeur/
conservator Stichting Duiven-
voorde). Nog geen echt afscheid 
LB, want hij zal aanblijven voor 
organisatie VNK 75 jaar.

5. nieuws

KNAW rapport
Het KNAW rapport is met ge-
mengde gevoelens ontvangen. 
Belangrijkste peilers rapport: 
meer samenwerkingsverbanden 
moeten worden gesmeed, belang 
van één onderzoeksinstituut is 
benadrukt (centralisatie fysiek, 
maar ook in onderzoeksagenda) 
en zichtbaarheid van het vak-
gebied moet worden vergroot. 
Belangrijk voor de VNK is: hoe 
kunnen we ons als kunst- en 
architectuurhistorici beter laten 
zien, vooral ook in de richting 
van de overheid. Kunst- en archi-
tectuurhistorici moeten er voor 
zorgen dat kunst midden in de 
samenleving blijft staan, welke 

algemene ledenvergadering 
2013

enschede, rijksmuseum twenthe, 
donderdag 21 november 2013, 10:45-12:15

Door Renske Cohen Tervaert

1. opening en vaststelling agenda
Aanwezig zijn zeven bestuursleden, Lex Bosman verhinderd. 

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

3. Verslag algemene ledenvergadering 
19 november 2012

Goedgekeurd en daarmee vastgesteld.

nV K
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prijzen 
1. Jan van Gelderprijs, jury-
rapport wordt voorgelezen 
door Terry van Druten. Zie 
verder tekst juryrapport. 
Short-list bestaande uit vijf 
titels, waarvan vier dissertaties 
en één artikel. De prijs wordt 
toegekend aan Luce Beeck-
mans met haar proefschrift 
Making the African City. Da-
kar, Dar es Salaam, Kinshasa, 
1920-1980. De wetenschap-
pelijk weloverwogen verant-
woording, de historiografische 
en methodische evaluatie 
die steeds gegeven worden, 
maken duidelijk dat hier een 
bijzondere stap wordt gezet in 
de geschiedschrijving van de 
stedenbouwkunde, zowel de 
Afrikaanse als in afgeleide zin 
ook de Europese.

2. Karel van Mander prijs is 
gebaseerd op de bibliografie 
Beeldende kunst en kunstnijver-
heid van 300-1550 uit de jaren 
2008-2012. Juryrapport wordt 
voorgelezen door jurylid Mieke 
van Zanten. Zie verder tekst jury-
rapport. De jury koos uit een zee 
van 700 publicaties uiteindelijk 
drie genomineerden. De winnaar 
is Matthijs Ilsink met Bosch en 

stelling van het ledenaantal qua 
werkzaamheden (vroeger vooral 
academici, nu groeiend aantal 
ZZPers). Om dit probleem te 
onderscheppen en verbinding 
tussen de verschillende groepen 
te vinden heeft het bestuur als 
doel gesteld de zichtbaarheid van 
de VNK te vergroten binnen de 
vereniging door secties in te stel-
len. Dit zijn subgroepen – speci-
fieke werkvelden - waarbinnen 
kunsthistorici werkzaam zijn. 
Momenteel zijn de volgende vijf 
secties benoemd: universiteit, 
museum, erfgoed- en monumen-
tenzorg, handel en veilingwezen 
en freelancers.
Het doel van de secties is om het 
contact met de leden te vergroten 
en doelgerichter activiteiten te 
organiseren. Goed voorbeeld is 
het succes van de workshopdag 
voor freelancers in het voorjaar.
Judith Niessen benadrukt dat 
ondanks onder kunsthistorici 
freelancers een groeiende groep 
zijn, de VNK geen ZZP club aan 
het worden is. Het doel van de 
VNK en de secties is juist een ver-
binding te maken tussen verschil-
lende groepen. 

9. Kunsthistorische 

wichtig gebleven: verminderde 
inkomsten wel kritisch in de 
gaten houden.
De overstap naar een automati-
sche incasso voor contributiegel-
den is dit voorjaar (2013) uitge-
voerd
Als laatste wordt er een oproep 
gedaan voor drie nieuwe leden 
voor de kascommissie.

7. VnK 75 jaar
Bestuurslid Merlijn Hurx (MH) 
geeft toelichting op de viering 
VNK 75 jaar. In 2014 bestaat 
de VNK 75 jaar. MH, Lex Bos-
man en Annemiek Hoogenboom 
organiseren deze feestelijke dag 
die plaats zal vinden op de na-
jaarsdag. We gaan terugblikken 
op de geschiedenis van de VNK 
en op de geschiedenis van het 
vakgebied in Nederland. Locatie 
voor de dag is Drift 25 in Utrecht, 
het voormalig Kunsthistorisch 
Instituut waar de Vereniging is 
opgericht.

8. secties
Bestuurslid Terry van Druten 
(TD) geeft toelichting. Binnen 
het bestuur zijn zorgen over 
het teruglopende ledenaantal. 
Daarnaast verandert de samen-

vullen. Ook publicaties en linkjes 
zoals naar researchgate en aca-
demia.edu kunnen aan pagina 
worden toegevoegd. Doel is dat 
instanties op expertise kunnen 
zoeken en onze leden vindbaar 
zijn.

6. Financiën
Penningmeester Ellis Dullaart 
(ED) geeft toelichting op de 
jaarrekening 2012 (voorzijde), 
achterzijde begroting 2013. Het 
financiële jaar 2012 viel onder 
verantwoordelijkheid van vorige 
penningmeester, Claire van den 
Donk. Zie verder tekst ED.
€ 18.500 inkomsten gerealiseerd 
via contributie, aanzienlijk min-
der dan de inkomsten in 2011. 
Bestuur dankt Art and Antique 
beurs in Utrecht, omdat deze 
wederom voor leden gratis toe-
gankelijk was. Financieel suc-
cesvolle bijeenkomsten, maar 
lage opkomst. Extra inkomsten 
via (leden)sponsoring of andere 
initiatieven drastisch verminderd 
in 2012. Bestuur dankt leden die 
de vereniging gaven extra steun 
door hoger bedrag te storten. 
Conclusie 2012: minder inkom-
sten en meer uitgegeven. Toch is 
financiële situatie sterk en even-

nV K

http://www.kunsthistorici.nl/vnk-activiteiten/prijsuitreikingen/
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Amsterdam en  secretaris van de 
VNK.

van Henk van Os wordt voorge-
lezen door bestuurslid van het 
fonds Antoinette de Visser.

10. rondvraag
Naar aanleiding van rondvraag 
ALV 2012 noemt Claudine 
Chavannes-Mazel het geop-
perde peer-reviewed journal 
dat vanuit de VNK zou kunnen 
worden uitgegeven. Het be-
stuur heeft de mogelijkheden 
onderzocht, maar door het 
groot aantal andere mogelijk-
heden om online te publiceren 
(o.a. academia.edu en resear-
chgate.net) ziet zij van een 
eigen digitaal tijdschrift af. Via 
de eerder genoemde ledenpa-
gina’s is het ook mogelijk om 
publicaties aan je profiel te 
hangen. Naast de VNK prijzen 
zijn er ook vele scriptieprijzen 
voor masterstudenten, een lijst 
hiervan zal op de VNK website 
worden gepubliceerd.

11. sluiting
De algemene ledenvergadering 
sluit om 12.33u.•

Renske Cohen-Tervaert MA is 
conservator Tentoonstellingen & 
Educatie bij het Koninklijk Paleis 

van Mander prijs is gebaseerd 
op de bibliografie van Beeldende 
kunst en kunstnijverheid van 
1700-1850 uit de jaren 2007-
2011. Juryrapport wordt voorge-
lezen door juryvoorzitter Clau-
dine Chavannes-Mazel. Uit 450 
titels koos de jury als winnaar: 
Eveline Koolhaas-Grosfeld met 
De ontdekking van de Nederlan-
der: in boeken en prenten rond 
1800. De grote originaliteit en 
kracht van dit boek schuilt in de 
veelzijdige en interdisciplinaire 
benadering van het onderwerp.
4. De Gijselaar Hintzenfonds 
prijs: wordt tweejaarlijks uitge-
reikt aan iemand die kunsthisto-
rische kennis toegankelijk heeft 
gemaakt voor een breed publiek 
– een modernere benaming voor 
‘volksontwikkeling’, ooit op-
voedkundig bedoeld, en nu door 
iedereen als stimulans ervaren. 
Claudine Chavannes-Mazel als 
voorzitter van de Stichting De 
Gijselaar Hintzenfonds reikt de 
prijs uit aan Fieke Tissink. Zij 
krijgt de prijs voor haar audiovi-
suele producties voor tv, internet 
en tentoonstellingen, waarmee 
zij kunsthistorische kennis toe-
gankelijk heeft gemaakt voor een 
groot publiek. Woord van dank 

Bruegel als Bosch. Kunst over 
kunst bij Pieter Bruegel (c. 1528-
1569) en Jheronimus Bosch (c. 
1450-1516). Hij concentreerde 
zich daarbij op het oeuvre van 
twee kunstenaars over wie alles 
al leek te zijn geschreven, wat 
getuigt van een moed en fantasie 
die naar het oordeel van de jury 
bredere wetenschappelijke navol-
ging verdient.

Kort intermezzo voor de presen-
tatie van de nieuw vormgegeven 
VNK prijzen. Renske Cohen 
Tervaert geeft toelichting. Laatste 
vaas van Manita Kieft uitgedeeld. 
Keuze vormgevers gevallen op 
ontwerperspaar Daphna Laurens 
uit Eindhoven. Naar aanleiding 
van peilers die volgens hen het 
vak van de kunsthistoricus de-
finiëren (vorm, tijd, context en 
sociale dan wel maatschappelijke 
betekenis) hebben zij een trofee  
ontworpen die prachtig zal staan 
op de werkkamer van de prijs-
winnaar.

3. Dit jaar reikt de VNK twee 
maal de Karel van Manderprijs 
uit, om de eenvoudige reden dat 
een paar jaar geleden een jaar 
over is geslagen. De tweede Karel 
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de begroting deed verwachten. 
Dit werd vooral veroorzaakt door 
de opdracht voor het ontwerp en 
het implementeren van een ge-
heel nieuwe huisstijl van de VNK. 
Het bestuur besloot deze investe-
ring in gang te zetten tijdens het 
boekjaar 2012, waardoor de extra 
kosten niet vooraf waren begroot. 
Wij zijn zeer tevreden met het re-
sultaat, gerealiseerd door o.a. het 
Bureau Meeus ontwerpt en VNK 
redacteur Annemiek Rens. De 
nieuwe huisstijl en website wer-
den tijdens de VNK najaarsdag 
van 2012 gepresenteerd en heeft 
sindsdien veel positieve reacties 
gegenereerd.

Het honorarium voor het schrij-
ven van de bibliografie bedroeg 
dit jaar exact EUR 1.800 omdat 
er geen reiskosten werden ge-
declareerd. Er is in de begroting 
voor 2014 rekening mee gehou-
den dat er mogelijk wel reiskos-
ten vergoed dienen te worden aan 
de samensteller van de volgende 
bibliografie en dat, om het karak-
ter van de bibliografie te profes-
sionaliseren, er 20 uur meer aan 
besteed zal mogen worden.

De uitgaven van het secretariaat 

in 2012 minder deelnemers op de 
georganiseerde dagen af dan wij 
hadden verwacht. 

Wat ook opvalt is dat extra in-
komsten via (leden)sponsoring of 
andere initiatieven van het be-
stuur drastisch zijn verminderd 
in 2012. Toch gaven enkele leden 
de vereniging extra steun door 
een hoger bedrag te storten dan 
voorgeschreven. Dit varieerde in 
2012 van 1 tot 50,= EUR. Graag 
danken wij deze leden voor de 
spontane initiatieven.
Wederom zijn er over 2012 geen 
officiële sponsorgelden door het 
bestuur binnengehaald. Dit is een 
punt van zorg binnen het bestuur 
waar nog een oplossing en een 
plan van actie voor gevonden 
moet worden.

De organisatoren van ArtAn-
tique in Utrecht boden ons in 
2012 wederom de mogelijkheid 
de beurs gratis te bezoeken, onze 
hartelijke dank gaat uit naar de 
organisatie van de beurs.

De totale uitgaven voor het digi-
tale bulletin en de nieuwsbrief, de 
website en druk- en portokosten 
zijn in 2012 hoger uitgevallen dan 

toelichting op de 
Jaarrekening 2012 

van de Vereniging van 
nederlandse Kunsthistorici

Door Ellis Dullaart

Het gehele financiële jaar 2012 viel nog onder de verantwoordelijk-
heid van de vorige penningmeester, Claire van den Donk.  De jaarre-
kening 2012 toont een positief saldo van 14,= EURO op de betaalre-
kening. Dat bedrag wordt doorgaans zoveel mogelijk laag gehouden 
doordat het gros van onze middelen steeds wordt overgeheveld naar 
de Zakelijke Spaarrekening, waar de rente-inkomsten gunstiger zijn. 

De spaarrekening toonde op 1 januari van dit jaar een balans van 
bijna 29.000 EURO. Dit was een goed saldo voor de noodzakelijke 
en nuttige investeringen in 2013. 

Totaal is er over 2012 ruim EUR 20.000,= aan inkomsten gege-
nereerd: ruim EUR 4.500,= minder dan was begroot.  Ruim EUR 
18.500,= is er binnengekomen via de contributie van onze leden. Dat 
is aanzienlijk minder dan de inkomsten via deze post in 2011 en is 
een belangrijk punt van aandacht voor de komende jaren. 

De gegenereerde middelen via de organisatie van de VNK Voorjaars-
middag in het Amsterdam Museum en de VNK Najaarsdag in het 
Haags Historisch Museum bedroegen ruim 1.000,= EUR. Het be-
stuur is er in geslaagd de kosten lager te houden dan werd begroot. 
Aan de hand van deze cijfers valt te concluderen dat de VNK evene-
menten in 2012 geslaagd waren maar dat het wel een goede zaak zou 
zijn om meer leden naar deze bijeenkomsten te krijgen. Er kwamen 
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wel €3,50 extra (administratie-) 
kosten met zich mee zal brengen 
met ingang van 2014.

Tot slot herinneren wij u er graag 
aan dat de bescheiden ook voor u 
toegankelijk zijn, mocht u inzage 
wensen.•

Ellis Dullaart MA is assistent-con-
servator bij het RKD en penning-
meester van de VNK.

Heeft u de contributie voor 2013 nog 
niet betaald? Machtig ons om het 
bedrag jaarlijks van uw rekening af 
te schrijven, download het machti-
gingsformulier dan op de website of 
klik hier. Liever niet machtigen? U 
kunt het bedrag ook overmaken op 
rekeningnummer 569560 ten name 
van Vereniging van Nederlandse 
Kunsthistorici (VNK) onder vermel-
ding van ‘contributie VNK 2013’.
 
€30
€23 (studenten, gepensioneerden)

Er valt te concluderen dat er over 
het algemeen in 2012 wat minder 
dan verwacht is binnengekomen 
aan inkomsten en wat meer dan 
begroot is uitgegeven. Toch is de 
financiële situatie tijdens 2012 
sterk en evenwichtig gebleven, al 
dient men de verminderde in-
komsten wel kritisch in de gaten 
te houden.     

De VNK jaarrekening 2012 en 
de begroting voor 2014 zijn goed 
gekeurd door de Kascommis-
sie van de vereniging. Daar alle 
drie de huidige leden van deze 
commissie hierna de limiet van 
3 controles van de jaarrekening 
hebben bereikt, doen wij hierbij 
een oproep aan u om zich te mel-
den als Kascommissielid voor de 
3 volgende VNK Jaarrekeningen.  

Graag delen wij nog mede dat de 
overstap naar een automatische 
incasso voor contributiegelden 
dit voorjaar (2013) is uitgevoerd. 
Heeft u het machtigingsformulier 
nog niet geretourneerd aan het 
secretariaat, doe dit gaarne z.s.m. 
Mocht u liever gebruik maken 
van de mogelijkheid om gefac-
tureerd te worden, dan hoeft u 
niets te doen. Vergeet niet dat dit 

meerdere bestuursleden. 
Voor de Karel van Manderprijs 
werd in 2012 de gebruikelijke 
trofee en het bedrag van EUR 
1.500,= uitgereikt en EUR 
1.000,= plus trofee voor de Jan 
van Gelderprijs. 

De bedragen uitgegeven aan de 
ICT post bleven in 2012 lager dan 
begroot. Verder kunt u zien dat 
wij in 2012 weer een nota ontvin-
gen voor ons lidmaatschap bij de 
CIHA.  

lijken aan de erg hoge kant maar 
het hoge bedrag is het resultaat 
in een verandering van factuurin-
deling bij de Universiteit Utrecht, 
van waaruit onze secretariaat 
medewerker bij de VNK wordt 
gedetacheerd: in het najaar van 
2012 werd er alvast een deel 
gefactureerd voor haar werk-
zaamheden in 2013. Waar de 
administratie- en onkosten laag 
zijn gehouden over 2012, vielen 
de bestuurskosten vorig jaar wat 
hoger uit door het afscheid van 
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Begroting 2012 Realisatie 2012 Verschil
INKOMSTEN

contributie 23.000,00€              18.568,30€             -4.431,70€     
rente 200,00€                   643,71€                  443,71€         
sponsoring/ adv. 500,00€                   70,00€                    -430,00€        
VNK mid-jaardag 2012 1.250,00€                1.020,00€               -230,00€        
diversen -€                        + -€                       + -€               +
Totaal inkomsten 24.950,00€              20.302,01€             -4.647,99€     

UITGAVEN

Bulletin & Website
redactie 4.500,00€               4.819,43      
druk- en portokosten 500,00€                  693,15         
website 1.500,00€               + 5.543,53      
subtotaal B&W 6.500,00€                11.056,11€             4.556,11€      

bibliografie 2.000,00€                1.800,00€               -200,00€        
secretariaat 4.800,00€                5.097,95€               297,95€         
administratie en onkosten 250,00€                   178,08€                  -71,92€          
bestuurskosten 200,00€                   565,22€                  365,22€         
VNK mid-jaardag 3.000,00€                2.794,88€               -205,12€        

Kunsthistorische prijzen
K.v. Mander 2012 1.500,00€               1.524,08      
J. van Gelder 2012 1.000,00€               1.091,80      
alg. kosten 100,00€                  + -               + -100,00€        
Subtotaal prijzen 2.600,00€                2.615,88€               15,88€           

ICT/diversen 200,00€                   118,98€                  -81,02€          
CIHA 200,00€                   + 200,00€                  + -€               
Totaal uitgaven 19.750,00€              24.427,10€             4.677,10€      

Saldo 2012 5.200,00€                -4.125,09€             -9.325,09€     

OVERZICHT RESERVES
ultimo 2011 ultimo 2012 Verschil 

Stand betaalrekening 303,44€                   14,01€                -289,43€       
Stand Spaarrekening 27.728,45€              29.372,16€         1.643,71€     
Stand Kas 329,90€                   447,75€              117,85€        
Boekenbonnen (res) 110,00€                   35,00€                -75,00€         
bokaal (vaas) à 113,05 EUR 565,25€                   226,10€              -339,15€       
Totaal 29.037,04€              30.095,02€         1.057,98€     

nV K
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nog geen lid van de VnK?
De Vereniging van Nederlandse Kunsthistorici wil kunst- en architectuurhis-
torici 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 daarbuiten 
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 collega’s te ontmoeten en 
je netwerk uit te breiden. Studenten en mensen zonder baan kunnen boven-
dien 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 + woon-
plaats, geslacht, afstudeerrichting en e-mailadres.
De kosten van het lidmaatschap, inclusief het abonnement op Kunsthistorici, 
zijn € 30 per jaar of € 23 (zonder betaalde baan en studenten).

www.kunsthistorici.nl

nV K
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