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VAN DE REDACTIE

Wat moet het geweldig zijn de
Karel van Manderprijs te winnen. Jarenlang begraaf je jezelf
in een onderzoek, denk je na
over kunsthistorische problemen, schrijf je aan een boek. Het
is een eenzaam bestaan. En dan
opeens is er de erkenning! Van de
mensen die er echt verstand van
hebben nog wel, je vakgenoten.
Afgelopen oktober viel die eer
te beurt aan Anne Mieke Backer
en David Keuning. Tijdens de
Kunsthistorische Dag werden

zij in de schijnwerpers gezet. En
in dit Bulletin gaan we daar nog
even mee door, door ze aan het
woord te laten in twee interviews.

nieuw fenomeen. In dit Bulletin
vind je verslagen van hun verhalen, reacties van luisteraars en
een enkele aanvulling.

Kunst- en architectuurhistorici
in de schijnwerper zetten – dat is
een van de doelen van onze vereniging. In het najaar heeft de
VNK maar liefst vijftien kunsthistorici het podium gegeven. Het
gaat om de sprekers tijdens de
Kunsthistorische Dag en die op
het VNK-podium op de PAN, een

Maar er was ook een erepodium
en dat was voor Ilja Veldman.
Zij werd tot erelid benoemd van
de VNK. Ilja Veldman is niet alleen een uitmuntend kunsthistoricus die haar sporen ruimschoots heeft verdiend, als hoogleraar aan de VU was zij ook een
inspirerend begeleider van vele
2

studenten en promovendi. Op
die manier heeft zij menig jong
kunsthistoricus een podium gegeven en in de schijnwerpers gezet. Zij is daarmee een waar promotor van kunsthistorici en met
recht erelid van onze vereniging.
Namens de redactiecommissie,
Epco Runia
Hoofd Collectie en Educatie bij
Museum Het Rembrandthuis

N
Even voorstellen:

K
Mijn naam is Linda Modderkolk
en ik werk zo’n tien jaar als zelfstandig kunsthistoricus en redacteur. Ik help opdrachtgevers hun
verhalen op de meest krachtige
manier over te brengen. Of dat
nu middels een boek, evenement,
tentoonstelling, educatief of multimediaal project is. Ik onderzoek, schrijf, begeleid auteurs, redigeer en organiseer. Op dit moment werk ik onder meer aan een
bloemlezing van de correspondentie van Willem Witsen en aan
een tentoonstelling over de kunstenaarskring rondom Hendrik
Wiegersma in Parijs.

Linda Modderkolk

VERENIGING VAN NEDERLANDSE KUNSTHISTORICI

Nieuw bestuurslid Sectie zelfstandige kunsthistorici

De VNK is voor mij altijd een
belangrijke bron van kennis geweest. Bovendien heb ik er een
aantal leuke mensen ontmoet
met wie ik nog steeds af en toe
contact heb. Zeker toen ik net als
zzp’er begon heb ik veel aan de
vereniging gehad. Nu hoop ik als
bestuurslid iets terug te kunnen
doen. Niet alleen voor startende
zzp’ers, maar ook voor mensen die al langer als zelfstandige werkzaam zijn. Ik kijk erg uit
naar de samenwerking met mijn
medebestuursleden en andere
kunsthistorici!
3
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Ledenenquête VNK 2021:
de resultaten

Wat valt op?
•	Van de leden heeft maar liefst 27% in Utrecht gestudeerd, gevolgd
door UvA Amsterdam (20%) en Leiden (19%).
•	Van de respondenten is 28% relatief kort geleden afgestudeerd:
in 2010 of later.
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In oktober 2021 hielden we een digitale ledenenquête. Deze werd 195
keer ingevuld. We delen de resultaten graag.

•	Van de respondenten schaart maar liefst 41% zich onder de sector
musea, gevolgd door overdrachtskunsthistorici (bijv. docent): 18%.
Erfgoed en monumentenzorg vormt met 14% de derde categorie,
net voor universiteiten (13%).
•	Van de taken en activiteiten die leden van de VNK verwachten worden ‘Netwerk bieden’, ‘Opkomen voor de belangen van het vakgebied’ en ‘Informeren over ontwikkelingen op het vakgebied’ het
vaakst als ‘zeer belangrijk’ aangemerkt.

•	31% is werkzaam in het kunsthistorisch veld in loondienst en 23%
als freelancer. Daarnaast is 9% van de respondenten werkzaam in
een combinatie van die twee. Opvallend is dat ook 9% niet werkzaam is in het kunsthistorisch veld en 9% als vrijwilliger werkt.

•	De VNK overweegt een openbaar ledenportaal op te zetten waar leden zichtbaar en vindbaar zijn op expertise. Van de respondenten
geeft 57% aan hier gebruik van te willen maken en 36% misschien.

4
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Tech-savvy, woke
en een personal brand.
De kunsthistoricus
van de 21e eeuw.

Tech-savvy kunsthistoricus:
oog voor mogelijkheden én
beperkingen
In Digital technologies for the
savvy art historian ging Carlotta
Capurro, promovenda binnen het Art Datis Project aan de
Universiteit Utrecht, in op de
vraag wat het betekent om techsavvy te zijn. Ze wierp de vraag
op of digital art history ons werk
verandert, of dat het ‘slechts’
tools zijn die ons kunnen helpen.
Ze gaf voorbeelden van technologieën die kunsthistorici kunnen
helpen, door verdieping te bieden
aan het publiek, snel grote hoeveelheden data te kunnen verwerken of conservering en restauratie te ondersteunen. Onder
andere repositories die grote
hoeveelheden data bevatten,
fotogrammetrie, laser scanners
en digitale restauratie kwamen
aan bod. Die laatste kan bijvoorbeeld, zonder het object te schaden, museumbezoekers extra verdieping bieden door via projectie
te tonen hoe een extra laag verf
op het originele object eruitziet.
Naast de mogelijkheden van digitaal onderzoek liet ze ook zien
dat deze onderzoeksmethodes,
anders dan men soms denkt, niet

Zes sprekers op de Kunsthistorische Dag
Door Eline Levering

Op 29 oktober 2021 konden we, voor het eerst sinds lange tijd, weer live bij elkaar komen. In Museum Prinsenhof
Delft waren we te gast voor de jaarlijkse Kunsthistorische
Dag. Met maar liefst zes sprekers over het thema ‘Techsavvy, woke en een personal brand. De kunsthistoricus van
de 21e eeuw’ was het een actueel en bomvol programma,
waar we nog veel langer over na hadden kunnen praten.
We plaatsen hier een korte samenvatting van de bijdragen.
7
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objectief zijn. Het is dus belangrijk om je bewust te zijn van de
biases die komen kijken bij dit
type onderzoek. Bijvoorbeeld de
taal die in de metadata gebruikt
wordt is heel bepalend: wanneer
je andere zoektermen gebruikt,
kan het gebeuren dat het resultaat er niet uitkomt. Wanneer je
een onderzoeksvraag wilt beantwoorden met behulp van big
data, moet je de uitkomst dus altijd wegen en kritisch zijn op het
resultaat: welke informatie zie je
niet terug?
De tech-savvy kunsthistoricus
is zich dus bewust van de technologieën die zijn werk kunnen
ondersteunen maar heeft ook
oog voor de beperkingen en de
biases hiervan. Tenslotte merkte
Carlotta op dat tech-savvy zijn
een proces is dat nooit stopt: het
is levenslang leren.

“tech-savvy zijn is een
proces is dat nooit stopt:
het is levenslang leren”
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Kunsthistorici:
gebruik je eigen positie!
Het tweede onderwerp van de
dag was het actuele en prikkelende onderwerp ‘woke’.
Dagvoorzitter Epco Runia luidt
het thema in door de zaal te vragen wie van de aanwezigen het
afgelopen jaar meegedaan heeft
aan een demonstratie. Slechts
een handjevol kunsthistorici
steekt een hand op.
Spreker Stevie Nolten, kunsthistoricus en onderzoeker, heeft
op haar beurt vaker op een demonstratie gesproken dan op een
kunsthistorisch evenement. Haar
bijdrage Institutional critique

het verleden: het Amsterdam
Museum gebruikt de term
Gouden Eeuw niet meer, Witte
de With in Rotterdam gaat verder door het leven als Melly, De
Gouden koets is te zien in een
museum. Soms komt deze ontwikkeling uit eigen initiatief,
maar soms ook door sociale druk
(petities, open brieven, bekladden
van een gebouw) van buitenaf. De
druk wordt opgevoerd.
Ze vroeg aandacht voor het feit
dat musea niet neutraal zijn. Het
zijn plekken die met een reden in
het leven zijn geroepen. En ook in
andere aspecten – taal, doelgroepen, personeelsbestand – zijn ze
niet neutraal. Kritische zelfreflectie kan leiden tot het loslaten van
die claim van neutraliteit. Wie
in een museum werkt, heeft een
positie van macht, bijvoorbeeld
de macht om materiaal te duiden, of om materiaal wel of niet te
betrekken in een verhaal. Stevie
stelde dat we altijd onszelf meenemen en dus per definitie niet
objectief zijn: “Sommigen hebben
een privilege om zich te distantiëren van het materiaal, anderen
hebben dat niet. Sommigen worden door de maatschappij altijd
gewezen op anders zijn.”

as practice: hoe we als kunsthistorici ‘white cubes’ en ivoren
torens kunnen bevragen, democratiseren én afbreken startte ze
met de observatie dat het dit jaar
Hugo de Grootjaar is. Volgend
jaar wordt de afschaffing van de
slavernij herdacht en gevierd.
Tegelijkertijd blijkt uit onderzoek
dat inwoners van Delft, waar
we nu te gast zijn, weinig weten
van het koloniale verleden van
Nederland. Stevie betoogt dat dat
geen toeval is. In haar bijdrage
ging ze in op de vraag welke rol
instituties hierbij spelen.
Ze gaf voorbeelden van culturele
instellingen die bezig zijn met de
hedendaagse doorwerking van
8
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“Kritische zelfreflectie
kan leiden tot het
loslaten van die claim
van neutraliteit.”
Maar, zo stelde ze, verandering
van binnenuit is mogelijk en iedereen kan op zijn of haar eigen
manier bijdragen. Kunsthistorici
moeten zich hard maken om zich
te verhouden tot de wereld. Ze
nodigt de bezoekers uit hun eigen
positie te gebruiken om verandering teweeg te brengen. Zo kan
ook het draagvlak voor onze professie vergroot worden.
Queering the museum
In zijn bijdrage Queering the
museum vertelde Liang-Kai
YU, freelance curator en promovendus aan de Universiteit
Maastricht ondere andere over
het Essay Straight Innocence
(Stedelijk Studies). Ook haalde hij Queering the Collection
Network (sinds 2015) aan, dat
op een symposium musea uitnodigde om LHBTI verhalen in hun
collecties te onderzoeken.
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Ook ging hij in op de tentoonstelling Transmission. Hoe wordt
er samengewerkt met doelgroepen? In het geval van deze tentoonstelling, werd aangesloten bij
het ‘van uiterlijk wisselen’ door
een object dat tentoon gesteld
werd elke maand te wisselen. In
zijn bijdrage riep hij op kritische
vragen te stellen, ‘straight innocence’ te herkennen achter een
neutrale toon en stelde hij dat
voor ‘Queering the museum’ samenwerking met de doelgroepen
noodzakelijk is en onze horizon
kan verbreden.
Onder het oppervlak
Spreker Lisa Lambrechts Cruz,
kunsthistoricus, curator en onderzoeker liet in haar bijdrage
Onder het topje van de ijsberg:
een kunstgeschiedschrijving
tegen de koloniale draad in,
zien dat was voor ons bekend is
slechts een fractie (topje van de
ijsberg) is van de kunstproductie
uit het verleden. Bovendien worden die fracties gekenmerkt door
eenzijdigheid. Het reproduceert
een beeld dat is gevormd bij het
ontstaan van ons vakgebied. De
koloniale structuren liggen onder
het oppervlak. Ze onderzoekt hoe

K

“Geschiedenis is alle behalve neutraal: wat
voor de één een verhaal
van overwinning is, is
voor de ander een verhaal van onderdrukking
én verzet. ”
we het onderbewuste naar het
bewuste kunnen halen: wat zijn
de mechanismes die tijdens de
koloniale periode tot uitdrukking
zijn gekomen en welke invloeden
hebben die gehad op ons vakgebied? Want die mechanismes zijn
nog steeds aan het werk en vertroebelen nog steeds onze blik.
Ze ging dieper in op het voorbeeld van Sakala, een jongen die
vanuit Afrika naar Gent werd
gebracht. Het hoofdverhaal dat
voortdurend verteld is, is het verhaal van filantropische motieven:
de jongen kon zo onderwijs genieten. De geschreven bronnen
zelf zijn hier problematisch, want
ze zijn koloniaal. Geschiedenis is
alle behalve neutraal: wat voor de
één een verhaal van overwinning

is, is voor de ander een verhaal
van onderdrukking én verzet.
Dat laatste wordt vaak vergeten. Zo ook bij Sakala. Hij werd
gebruikt om het succesverhaal
van de koloniale onderneming
te illustreren en om investeerders te verleiden te investeren
in Congo-Vrijstaat. In bronnen
wordt hij opgevoerd als gewillig
en dankbaar, maar er zijn aanwijzingen dat dit niet het geval was.
Hij zou in verzet komen tegen
de koloniale bezetter. Dit is een
heel ander verhaal dan het dominante verhaal dat in het Belgische
9

collectieve geheugen is blijven
hangen.
De koloniale blik is ook zichtbaar op het gebied van terminologie en beeldvorming. In een
sculptuur van Sakala ter ere van
de koloniale bezetter wordt hij
weergegeven als primitieve wilde.
Ook worden bij o.a. beschrijvingen van kunstwerken nog steeds
koloniale termen gebruikt, zoals
het n-woord. Juist het teruggeven van een naam kan veel betekenen, het is het verzetten tegen
het proces van dehumanisatie dat
onderdeel was van de koloniale
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Laat jezelf zien
Daarna was het tijd voor het derde onderwerp: de kunsthistoricus als personal brand. Een term
waar kunsthistorici over het algemeen zich (nog) niet zo prettig bij
lijken te voelen. Toch is het belangrijk om je verhaal goed naar
voren te kunnen brengen en je te
onderscheiden. Trainer en strategisch adviseur Marlies Leupen
gaf een interactieve pitch-training om ons daarbij te helpen.
Aan de hand van haar pitch-training B hungry & get fed en aan
de hand van een pitch van een
van de aanwezigen werd gekeken
naar de opbouw van een sterk
verhaal. Dit gebeurde in vijf stappen: van ‘Als ik kijk naar…’, ‘Dan
denk ik….’, Daarom heb ik / wil
ik .., Dit zijn mijn wapenfeiten ...,
Dit is mijn voorstel / Nu ben ik
op zoek naar …” De aanwezigen
kregen een hand-out en invulvel mee over de training, zodat ze

zelf aan hun eigen pitch kunnen
werken.
Hetgene waarin je afwijkt
kan je kracht zijn
Als laatste spreker was het woord
aan Wieteke van Zeil. In haar bijdrage Je stem vinden ging ze in
op haar eigen carrièrepad en de
keuzes die ze maakte: wat laat je
wel en niet zien, hoe profileer je
je? Ze merkte op dat niets van wat
nu van haar te zien is (zoals de serie Oog voor detail), vanzelfsprekend is. Daarvoor had ze al vijftien jaar werkervaring. Om hier
te komen moest ze ook schroom
overwinnen. Doordat ze niet opgegroeid was met kunst, stelde ze
bijvoorbeeld tijdens haar studie
weinig kritische vragen. Na tien
jaar durfde ze te vragen wat ze
niet wist en in te gaan op het kijkproces. “Ik had eerst kijkervaring
nodig en daarna durfde ik pas te
vragen: hoe komt het dat ik deze
kunstenaar niet ken?”
Om je stem te vinden gaf ze een
aantal tips. Hetgene waarin je
afwijkt kan je kracht zijn. Dat
vergt moed. Zelf heeft ze moeten
leren dat je een deel van je persoonlijkheid mee kunt nemen
in je professionele werk. In haar

geval was dat: vrouw zijn, liefde
voor actualiteit, interesse voor
popcultuur, muziek en mode,
maatschappelijke betrokkenheid, spoken word, lichtheid en
speelsheid. Ze stelde dat iedereen op zijn eigen manier in musea, in de media, in de academie
iets van zijn persoonlijkheid mee
kan nemen. Zo krijgen we een
meerstemmig vakgebied en kun
je mensen aanspreken die er iets
van herken en denken: “ja, kunst
is ook voor mij!”.

10
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praktijk. Je maakt een mens weer
mens. Lisa stelde dat ons vakgebied een plek zou moeten zijn
voor pluralisme en verschillende
perspectieven, die altijd al hebben bestaan, maar nooit eerder
erkend zijn.
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Over de illustrator

Tonke Koppelaar

www.tonkekoppelaar.nl
Instagram: @tonkeillustrations
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Tonke Koppelaar is illustrator, animator en filmmaker. Ze volgde de opleiding
Design Illustration aan de Hogeschool
voor de Kunsten Utrecht. Met een kinderlijke kijk op de wereld vertelt en verbeeldt
ze ongeziene verhalen.
“In mijn werk zoek ik naar manieren om
een maatschappelijke impact te maken
tijdens het vertellen van een verhaal.
Dromerig, poëtisch en detailrijk: door
kleine elementen toe te voegen in mijn
werk dwing ik de kijker om goed te kijken, de neus op de feiten.”
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Reacties van kunsthistorici
op de Kunsthistorische Dag 29 oktober 2021

De leden van de VNK kwamen dit jaar bij elkaar tijdens de jaarlijkse Kunsthistorische
Dag in Museum Prinsenhof in Delft. Voor een groot deel van het publiek was dit de
eerste fysieke bijeenkomst sinds de coronapandemie. Het was weer even wennen;
dat één van de sprekers thuis moest blijven in verband met klachten, hoort ook bij
het nieuwe normaal. Er was veel te bespreken over het onderwerp, ‘Tech-savvy,
woke en een personal brand. De kunsthistoricus van de 21e eeuw’. De kunsthistoricus van de toekomst heeft kennis van de nieuwste digitale technieken, is zich bewust van inclusiviteit en meerstemmigheid en weet zichzelf te onderscheiden van de
rest en zich daarmee goed in de markt te zetten. Zoveel was er te bespreken, dat er
weinig tijd overbleef voor vragen – en dat terwijl de onderwerpen wel veel reacties
losmaakten. Een aantal reacties van bezoekers van de Kunsthistorische Dag worden
hier gedeeld in het Bulletin.

‘Woke bleek nogal
een dominant geluid’
‘De Kunsthistorische Dag gaf mij een
interessant beeld van hoe ‘de kunsthistoricus’ zichzelf ziet in deze tijd. Daarbij
bleek het woke zijn een nogal dominant
geluid. Er klonk vooral veel morele verontwaardiging over hoe maatschappijen
in het verleden waren georganiseerd en
hoe dat zijn weerslag heeft gehad op musea. Zeker relevant, maar het ging voorbij
aan de enorme inspanningen die musea
de afgelopen jaren hebben gepleegd (en
nog steeds plegen) om divers en inclusief te zijn. Bovendien denk ik dat het
belangrijk is voor iedere organisatie, museum of culturele instelling (en ook voor
een Kunsthistorische Dag) ook tegengeluiden te organiseren. Dat maakt het
gesprek meerstemmig en daarmee rijker.
Klein puntje van (opbouwende) kritiek,
verder een inspirerende dag!’
Simon Morsink
Eigenaar Morsink Icon Gallery,
Amsterdam

‘Onder de indruk van
Lisa Lambrechts Cruz’

‘Op zoek naar onze plek
in het veld’
‘Op de Kunsthistorische Dag merkte ik
dat ik, en veel jonge kunsthistorici met
mij, op zoek zijn naar hun plek in het
veld. Het gaat dan niet alleen om baankansen en financiële zekerheid maar ook
om een zelfkritische positie. Wat is jouw
rol in een museum dat gebouwd is op
principes van uitsluiting? Wat is er nog
over van de institutionele kritiek uit de
jaren negentig? Wat curatoren en programmeurs kunnen veranderen is duidelijk, maar verandert dat ook de discriminerende basis? Ik denk dat we moeten
werken aan een nieuw museum, inclusief
nieuw personeels- en subsidiebeleid,
waar we voorbijgaan aan een bewustzijn
dat musea niet neutraal zijn, om dat dan
daadwerkelijk een plek voor iedereen te
kunnen zijn.’
Anouk van Amsterdam
Student en medewerker educatie en inclusie bij Stedelijk Museum Amsterdam

‘De jaarlijkse VNK dag bracht een actueel
onderwerp binnen het museale werkveld
naar voren: hoe woke zijn de musea en
wat kan eraan worden verbeterd? Ik was
onder de indruk van Lisa Lambrechts
Cruz. Zij gaf aan hoe er op basis van wetenschappelijk onderzoek conclusies zijn
getrokken en daaropvolgend veranderingen zijn doorgevoerd. Voor een volgende
bijeenkomst zou het interessant zijn om
een overzicht te geven van de musea
die op diverse vlakken al met dit onderwerp aan de slag zijn gegaan, wat hun
uitgangspunt was en wat de resultaten
waren van de veranderingen die zij teweeg hebben gebracht. De internationale
discussie binnen ICOM rondom de voorgestelde aanpassing van de museumdefinitie, en het standpunt dat Nederland
daarover inneemt, zou een toevoeging
hierop kunnen zijn.’
Frédérique van Steekelenburg-van der Stelt
Directeur Mariniers Museum Rotterdam

12

‘Ons vak nóg mooier maken’
‘Dat wij kunsthistorici een prachtig en
rijk geschakeerd vak hebben, dat wisten we natuurlijk al. Maar ik krijg nu voor
het eerst écht het gevoel dat we ook een
maatschappelijke bijdrage kunnen en
moeten leveren, door andere verhalen
toe te voegen aan heden en verleden en
daarmee bewustwording en begrip te vergroten; bij jezelf, elkaar en de toeschouwer. Misschien niet direct vanuit activisme (en het gevaar van tokenism ligt op
de loer), maar zolang onderzoek de basis
blijft, want daar ligt onze kracht, kunnen
we ons vak nóg mooier maken, denk ik.’
Manon van der Mullen
Projectleider Rijksmuseum
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Door Froukje van der Meulen
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Een rijk en meerstemmig
landschap van kunstexperts
in de museumwereld en media

K

Het was een groot plezier om op de VNK kunsthistorische dag in
het Prinsenhof in Delft te mogen vertellen over de vraag hoe ik mijn
‘stem’ gevonden heb in mijn werk. Vooral tijd en ervaring hielpen
daarbij, zoals jullie in het verslag kunnen lezen, maar het hielp ook
dat ik gaandeweg iets meer van mijzelf durfde te laten zien in mijn
werk. Het kan een kracht zijn je persoonlijke (karakter)eigenschappen in je werk een plek te geven. Kunstgeschiedenis is lange tijd vrij
eenvormig geweest; de canon werd bepaald door een homogene groep

VERENIGING VAN NEDERLANDSE KUNSTHISTORICI

Door Wieteke van Zeil

“Als je aan een kunst
expert denkt, denken
veel mensen nog steeds
aan het cliché van een
autoritaire witte oudere
man uit de hoogste
sociale klasse.”
kunsthistorici. Als je aan een kunstexpert denkt, denken veel mensen
nog steeds aan het cliché van een autoritaire witte oudere man uit de
hoogste sociale klasse. Dat hoeft helemaal niet zo te zijn, kunst is voor
iedereen en er is grote sociale en culturele diversiteit onder onze vakgenoten – en ook witte mannen op leeftijd kunnen een bredere blik op
kunst ontwikkelen, uiteraard. Het blijkt, merk ik, bovendien een voordeel om soms open te zijn over wat we (nog) niet weten. Mijn ervaring
is dat dit de toehoorder alleen maar uitnodigt betrokken te zijn.
Om dit toe te lichten, zou ik graag een paar voorbeelden van kunstexperts geven, die hun unieke persoonlijkheid in hun werk een
plek hebben gegeven en die mij inspireren. Ten eerste de Britse
classica Mary Beard, professor in Cambridge, die onder meer de
13
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serie Civilisation maakte voor de BBC, een moderne adaptatie van
de serie die Kenneth Clark in 1969 maakte. Met haar open uitstraling
en altijd losse grijze haren spreekt ze ons op een geheel eigen wijze
aan. Ze maakte een mooi boek over hoe vrouwen al sinds de oudheid
hun stem ontnomen wordt waarin ze parallellen trekt tussen de klassieke literatuur en huidige actualiteit, Women and Power. Vanwege
dit vrouwelijke perspectief, haar uitgesproken karakter en de haren –
voor veel mensen blijken losse grijze haren een uitnodiging in afschuwelijke stereotype beschuldigingen te vervallen – krijgt ze veel lelijkheid over zich heen op sociale media. Ze weerstaat en weerspreekt
dit angstloos en voorbeeldig. Voor Canvas maakte ze onlangs de serie Nude over het naakt in de westerse en niet-westerse kunst, waarin
ze zich ook zelf naakt liet portretteren.
Dan Denise Murell, conservator 19de en 20ste eeuwse kunst in het
Metropolitan Museum of Art in New York. Dankzij haar onderzoek
kwam er meer aandacht voor zwarte mensen in de Franse 19deeeuwse kunst. Dit leidde tot een groot archiefonderzoek in Parijs
waarbij de namen van enkele zwarte modellen in beroemde schilderijen werden achterhaald, zoals de vrouw naast Olympia op het
schilderij van Manet. Zelfs haar adres en beroep werden gevonden. De tentoonstelling Le Modèle Noir in Musée D’Orsay in Parijs
was het baanbrekende resultaat van dit historisch onderzoek en het
kunsthistorische, eigen perspectief dat de Amerikaanse Murrell onvermoeibaar had gevolgd.
Een heel ander karakter is Amber Butchart, een uitbundig en kleurrijk geklede kunst- en kostuumexpert die voor de BBC de bijzondere
serie A Stitch in Time maakte. Daarin keek ze naar kostuums in oude
beelden en schilderijen, en ging ze die vervolgens op historisch ambachtelijke wijze namaken met experts. Een prachtige manier om de
waarde van materiaal en schoonheid in het verleden te onderzoeken.
Zo liet ze de groene mantel van de vrouw in het Arnolfini portret van
Jan van Eyck minutieus namaken, en trok ze die aan het eind van de
aflevering zelf aan. Een loodzwaar, extreem kostbaar gewaad. Het is
een opgewekte serie die op originele wijze veel inzichten geeft over

K

ambacht, kunst en verleden, maar die ook vragen oproept over hoe
wij nu met kleding en identiteit omgaan.
Tot slot David Olusoga, Brits-Nigeriaanse historicus die boeken
schreef en programma’s maakte over onder meer Abraham Lincoln,
de koloniale wortels van het nazisme en over zwarte Britse geschiedenis, en die ook mede de serie Civilisation maakte waarin de wereldgeschiedenis vanuit verschillende beschavingen werd belicht.
Er zijn nog vele die ik zou kunnen noemen, maar dit zijn een paar
mensen die op verschillende manieren hun identiteit en persoonlijkheid de ruimte geven in het overbrengen van hun grote expertise
naar een breed publiek. Met deze meerstemmigheid wordt ons vak
beter begrepen door meer mensen, en zal het ook meer draagvlak
creëren voor het belang en de maatschappelijke relevantie van de
kunstwetenschap.
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(Al)tijd voor verandering
“Het wordt tijd dat dit verandert”, schreven een kleine halve
eeuw geleden Albert Blankert en
de onlangs overleden Carry van
Lakervelt in een bijdrage over de
functie van kunst en musea in
het tijdschrift Museumjournaal.
Zij constateerden dat de musea
bolwerken waren van conservatisme, exclusief gericht op de bevolkingsgroepen die de politieke
en economische macht stevig in
handen hadden. Volgens hen negeerden de musea de rumoerige
maatschappelijke ontwikkelingen, de ‘kritiese teorievorming’
van studenten, en de protesten
van kunstenaars.
Zij stonden hierin beslist niet alleen. In 1976 publiceerde Brian
O’Doherty in Artforum zijn gedachten over ‘context as content’,
over de illusie dat het museum
een white cube is. Zijn artikel is
sindsdien verplichte literatuur
voor studenten in erfgoedvakken.
Toch lijkt er weinig veranderd
te zijn. De vanzelfsprekendheid

waarmee voor een schilderij van
Rembrandt een hallucinant bedrag beschikbaar komt onderstreept dat. Al worden inmiddels de arbeiders niet langer
genoemd als de voornaamste
buitengesloten bevolkingsgroep,
de boodschap van Stevie Nolten
en andere sprekers op de
Kunsthistorische Dag in november was identiek aan die van het
artikel in Museumjournaal: het
museum is niet inclusief, ‘museums are not neutral’.

principe. Het bewaart dat wat
boven die tijd uitstijgt, zoals de
tijdloze schoonheid, of juist dat
wat ooit belangrijk was en met
het verstrijken van de tijd dreigt
te verdwijnen.
Jaarlijks, ook in tijden van economische crisis of pandemie, worden er in Nederland tientallen
musea opgericht om spullen door
te kunnen geven aan komende
generaties. Zo is het museumlandschap de laatste jaren verrijkt met musea voor videogames,
Drentse graftrommels, de nalatenschap van Herman Brood, en
voorwerpen met betrekking tot
Oldebroek in de jaren ’40-’45.

Het zou me niet verbazen als we
over vijftig jaar deze boodschap
opnieuw gaan horen. Ik twijfel
beslist niet aan de professionele
kwaliteiten en integere intenties
van museummedewerkers en andere erfgoedzorgers, de huidige
noch die uit het verleden.

Maar al enkele decennia worden
vanuit de genderstudies en postkoloniale theorieën de gevolgen
aangewezen van de dominantie
van de lineaire tijd. In Museums,
Power, Knowledge uit 2017 vatte
Tony Bennett dat als volgt samen. De lineaire tijd racialiseert,
want organiseert de volkeren in
verschillende stadia van beschaving op weg naar moderniteit. En
de lineaire tijd is genderspecifiek,

Maar is het exclusieve karakter van het museum niet inherent aan het instituut als zodanig? Het is immers gegrondvest
in een negentiende-eeuwse opvatting van temporaliteit, van
het lineair voortschrijden van de
tijd als ordenend en waarderend
15

want selecteert vooral mannelijke en publieke kwaliteiten. De
private, cyclische, alledaagsheid
die de werkelijkheid van vrouwen bepaalde valt daarbuiten.
En zo blijven ook mijn bezitloze
voorouders museologisch schimmen, als de mist in de rietlanden waarin zij vermoedelijk veen
opbaggerden.
Laten we daarom nadenken over
de vraag of het museum als instituut zich kan losmaken van het
idee van een voorwaarts bewegende tijd. We lossen immers
niet echt iets op met een paar
schilderijen van vrouwelijke kunstenaars in de eregalerij. Kan het
museum zijn eigen basis afbreken en toch voortbestaan? Kan
het het tikken van de secondewijzer vergeten, en een fundamenteel inclusieve Kunst- und
Wunderkammer worden?
Het is natuurlijk een fijne paradox dat ik de gedachte aan een
museum dat niet gebaseerd is op
de modernistische opvatting over
tijd, ontwikkel vanuit een blik in
het verleden.
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Op de jaarlijkse Kunsthistorische Dag op 29 oktober 2021
heeft de VNK de Karel van Manderprijs, de belangrijkste kunsthistorische prijs van Nederland, toegekend aan
twee publicaties. Anne Mieke Backer ontving de prijs
voor Er stond een vrouw in de tuin. Over de rol van vrouwen in het Nederlandse landschap.
David Keuning ontving de prijs voor Bouwkunst
en de nieuwe orde. Collaboratie en berechting van
Nederlandse architecten 1940-1950. Een boek dat historiografisch belangrijk is omdat dit het verleden van
Nederland in de twintigste eeuw in direct verband brengt
met de geschiedenis van de architectuur, en uiteindelijk ook met de manier waarop architectuurhistorici zich
daartoe verhouden.
We gingen in gesprek met de twee prijswinnaars.

Anne Mieke Backer,
winnaar Karel van Manderprijs 2021

David Keuning,
winnaar Karel van Manderprijs 2021

Door Eline Levering

Door Jochem van Eijsden

Gefeliciteerd met de Karel van Manderprijs!
Was u verrast?
“Zeker! Die verrassing begint als je op de shortlist staat,
en was ook groot omdat mijn boek geen proefschrift is.
Ik heb het helemaal alleen gedaan en bij het schrijven
voelde ik wel de hete adem van kunsthistorici in mijn
nek. Maar ik heb een totaal andere aanpak gekozen dan
de academische. Dan ben je blij dat dat gezien wordt.”

Een van de twee winnaars van de Karel van
Manderprijs 2021 is David Keuning voor zijn
proefschrift ‘Bouwkunst en de nieuwe orde’.
Een boek over architecten en architectuur tijdens de Tweede Wereldoorlog. De jury stelde
dat: ‘Het een boek is dat historiografisch belangrijk is, omdat dit het verleden van Nederland in
de twintigste eeuw in direct verband brengt met
16
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Kunt u iets vertellen over die aanpak?
“Het boek is een ode aan de nieuwsgierigheid. Ik heb bij
het onderzoek mijn eigen nieuwsgierigheid gevolgd. Ik
ben afgestudeerd als buitenruimtelijk vormgever, maar
was bij elke opdracht altijd heel benieuwd naar wie er
vóór mij was geweest. Het viel me op dat altijd mannen alles gedaan hadden, maar dat kon ik me niet voorstellen. Van oudsher word je geleerd je te beroepen op
primaire bronnen en officiële documenten, maar daar
heb je niets aan als je naar vrouwen wilt zoeken. De documenten geven een vertekend beeld. Vrouwen hadden
geen tekenbevoegdheid en werden op veel plekken niet
toegelaten. Ik moest het dus vooral hebben van dagboeken en brieven. Toen zag ik dat een tuin weliswaar op de
naam van de man stond, maar dat hij bijvoorbeeld jaren van huis bleek te zijn. Dan weet je dat het de vrouw
moet zijn geweest, temeer als brieven daarop wijzen. Als
onderzoekers zijn we ook verblind, er wordt vaak gekeken naar leermeesters en vader-zoon. Bij vrouwen verspringen de achternamen door het huwelijk, dus invloeden vinden van moeder op dochter is lastiger.”

K

de geschiedenis van de architectuur. De publicatie draagt bij aan een goede discussie over het
oorlogsverleden, specifiek bij architecten, maar
ook meer in het algemeen.’
Allereerst natuurlijk van harte gefeliciteerd!
Architectuurhistorische boeken winnen zelden
de Karel van Manderprijs, en het is zelfs de eerste keer dat het moderne architectuurgeschiedenis betreft. Een knappe prestatie dus.
Dankjewel. Dat had ik zelf nog niet zo opgemerkt. Ik
heb in Delft Bouwkunde gestudeerd, en daar werd
ook het vak architectuurgeschiedenis geven. Dat
ging vooral over twintigste-eeuwse architectuur.
Dus misschien hoort dat onderwerp iets meer bij het
vak van uitvoerend architect dan bij het vak van de
architectuurhistoricus.
Jouw onderzoek behelst een relatief onontgonnen terrein binnen de architectuurgeschiedenis. Hoe kwam je op het idee om hier je proefschrift aan te wijden?
17
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De Karel van Manderprijs wordt uitgereikt voor
een publicatie ‘die het zicht op een deel van
de kunstgeschiedenis aanzienlijk heeft veranderd. Wat betekent het winnen van de Karel van
Manderprijs voor u?
“Dat het boek het zicht op dit deel van het vakgebied
heeft veranderd merkte ik direct na de publicatie.
Onderzoekers waren heel blij met het boek, omdat het
hun inzicht geeft. Ik heb veel verhalen gehoord van onderzoekers die vast zaten, aannames hadden gedaan die
hen niet verder brachten. Bij het bekijken van de vrouwelijke lijn klopte het dan wel. In die zin heeft het boek
een omwenteling teweeggebracht. En het is heel fijn dat
dat wordt opgepikt en tot uiting komt bij het winnen
van zo’n prijs. Want je wilt immers de wetenschap een
stapje verder brengen.

K
Tijdens mijn stage in 1999 bij het Nieuwe Instituut stuitte ik op het fenomeen van ‘foute’ architecten. Dat vond
ik een interessant onderwerp voor een onderzoek, maar
heb het toen even laten liggen. Totdat omstreeks 2010 het
Nationaal Archief de archieven van de Ereraden voor de
Kunsten openbaar maakte. Ik ben die archieven gaan doornemen en kwam veel informatie over architecten tijdens de
oorlog tegen. Fantastisch voor een onderzoek, maar omdat ik bij dit ingewikkelde onderwerp graag begeleiding
wilde, stelde ik voor er een promotietraject van te maken.
Ik benaderde Koos Bosma, want hij had eerder uit een iets
andere invalshoek over dit onderwerp geschreven. Helaas
is Koos Bosma in 2015 overleden, maar Freek Schmidt en
Susan Legêne hebben mij geweldig verder geholpen.
Jouw achtergrond heeft dus iets meer een
hands-on karakter dan die van kunst- en architectuurhistorici. En nu worden jij en jouw onderzoek door deze prijs ingepast in een kunsthistorisch kader. Is je daarbij iets opgevallen?
Door mijn achtergrond als architect heb ik zicht op wat
er gebeurt in een architectenbureau en hoe een gebouw in elkaar wordt gezet. Mijn praktische kennis is
dus vermoedelijk wat groter. Maar ik heb bewondering
voor de manier waarop veel architectuurhistorici bouwgeschiedenis benaderen. Ik ben dus blij dat ik als ‘simpele architect’ een bijdrage heb kunnen leveren aan de
architectuurhistorische discipline.

Wat verbaasde u het meest tijdens uw
onderzoek?
“Ik kan heel veel voorbeelden noemen, maar een ervan
is de invloed die Genesis altijd heeft gehad: het Paradijs
en de rol van Eva en hoe daar mee om is gegaan.
Nieuwsgierigheid is altijd als een zonde gezien. Eva
wilde, net als ik, over de tuinmuur heen kijken. Kennis
vergaren. Eeuwenlang is dat als een slechte eigenschap
gebracht. Het verbaasde me dat de Paradijstuin, zoals in
Genesis beschreven, nooit eerder op een plattegrond is
uitgetekend. Dat heb ik wel gedaan. Ik ben er een winter
mee bezig geweest.”

De jury vond jouw boek een voorbeeld voor onderzoek naar de rol van andere beroepsgroepen
tijdens de Tweede Wereldoorlog. Kun jij op basis van wat je tegenkwam in je onderzoek daar
een aanzetje voor geven?

De jury stelt over uw werk: “De publicatie vult
duidelijk een kennislacune”. Is die lacune nu ingevuld? Of is dit de aanzet tot nog meer publicaties over dit onderwerp?
18
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“Het is nooit klaar, ik kan nog wel zo’n boek schrijven. Maar het is de vraag of dat nodig is. Iedereen
kan hier mee verder, mensen zijn op een spoor gezet. Je ziet nu ook of publicaties voor of na dit boek
geschreven zijn. Er is sindsdien duidelijk meer aandacht voor de vrouw.”

K
Ik ben erg gevleid door zo’n opmerking. In algemene zin
valt het op dat studies over gedragingen tijdens de oorlog
zich vaak concentreren op één persoon of een zeer beperkte groep personen. Er zijn natuurlijk uitzonderingen, zoals Burgemeesters in Oorlogstijd van Peter Romijn en De
Hoge Raad en de Tweede Wereldoorlog van Corjo Jansen
en Derk Venema. In aansluiting daarop heb ik ervoor gekozen om zo breed mogelijk te kijken, naar de beroepsgroep als geheel. Dat biedt een ander perspectief. Maar
wat betreft andere beroepsgroepen die onderzocht moeten
worden: tijdens mijn onderzoek ben ik veel dubieuze aannemers tegengekomen. Daar is nog heel weinig over gepubliceerd. Inmiddels is daar wel iemand mee bezig.

Er stond een vrouw in de tuin verscheen bij
Uitgeverij De Hef Publishers en is inmiddels
weer verkrijgbaar in de boekhandel.

Tijdens je onderzoek kwam je natuurlijk allerlei
verhalen tegen van architecten die twijfelachtig
handelden in de Tweede Wereldoorlog. Welke is
jouw het meest bijgebleven?
Dat is het verhaal van Jan Gratama, een heel getalenteerde architect met een succesvolle carrière. Voor de
oorlog speelde hij al decennia een significante rol in de
Nederlandse architectuur. Hij heeft belangrijke projecten gerealiseerd in Amsterdam, waaronder veel woningbouw. Ik vind het fascinerend dat zo iemand tijdens de
oorlog keuzes maakte die toen en nu moeilijk te begrijpen zijn. Wellicht maakte hij die keuzes deels uit opportunisme. Het is ook mogelijk dat hij in de loop van de
jaren ‘30 gefrustreerd raakte of zich miskend voelde. Ik
kon mijn vinger daar moeilijk achter krijgen, en daarom vind ik zijn verhaal heel interessant. Wat mij betreft
kan dat ook de aanleiding zijn voor verder onderzoek,
dit keer dus niet naar een hele beroepsgroep, maar naar
een individu.

De Karel van Manderprijs is de belangrijkste kunsthistorische prijs van Nederland
en wordt sinds 1958 jaarlijks toegekend
voor een bijzonder waardevolle publicatie op het gebied van beeldende kunst of
architectuur.
Het volledige juryrapport is hier te lezen.
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Laudatio Erelidmaatschap
Prof. dr. Ilja Veldman

K

Uitgesproken door Lidewij de Koekkoek namens het bestuur van de
VNK op 29 oktober 2021.
Vandaag, op vrijdag 29 oktober 2021, is het mijn grote eer om als
voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Kunsthistorici, namens
het voltallige bestuur tot erelid van de VNK te benoemen professor dr.
Ilja Veldman, een kunsthistoricus van formaat.

VERENIGING VAN NEDERLANDSE KUNSTHISTORICI

Deze keer een laudatio voor jou dus Ilja, na de vele lofredes die jij de
afgelopen decennia hebt uitgesproken voor je promovendi! Aan deze
laudatio hebben diverse voormalige promovendi en collega’s bijgedragen. Ik heb geput uit hun uitgebreide lofredes en anekdotes. Omdat de
laudatio daardoor nogal lang is geworden, spreek ik nu een samenvatting uit.
Ilja Veldman, emeritus hoogleraar kunstgeschiedenis aan de
Vrije Universiteit Amsterdam (VU), studeerde in 1969 af aan de
Universiteit van Amsterdam (UvA). 50 jaar later, in 2019, ontving
ze als bekroning op haar rijke carrière als eerste kunsthistoricus de
Prijs voor Meesterschap 2019 van de Maatschappij der Nederlandse
Letterkunde. Met de slogan ‘Veldmanschap is Meesterschap’ roemde
de jury Ilja omdat het grotendeels aan haar te danken is dat wetenschappelijk onderzoek naar prenten en hun makers niet meer wordt
beschouwd als het kleine broertje van onderzoek naar schilders en
schilderkunst.
De jury vatte treffend samen dat de betekenis van Veldmans wetenschappelijke oeuvre nog verder strekt: haar fascinatie voor de verhouding tussen kunstgeschiedenis enerzijds en intellectuele en ideeëngeschiedenis anderzijds, vooral die van de zestiende- en vroege
zeventiende-eeuwse Nederlanden, is uniek en voorbeeld stellend. In
haar dissertatie werden de grenzen tussen historische disciplines al
geslecht, wat in de jaren zeventig uitzonderlijk was en pas de laatste
decennia echt gemeengoed is geworden.

20
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De slogan ‘Veldmanschap is Meesterschap’ zou net zo goed kunnen
worden omgedoopt in ‘Veldmanschap is Heemskerckschap’. Want
Ilja’s wetenschappelijke interesse is enorm breed en gevarieerd – ze
hield zich bezig met kunst en de Reformatie, Bijbelse prenten, protestantisme en humanisme in de kunst, de verbeelding van arbeid
en moraal, de invloed van antieke kunst in vroegmoderne prenten,
glas-in-loodkunst, enz. – maar de 16de-eeuwse meester Maarten van
Heemskerck vormt toch wel de rode draad in haar carrière. Haar
diepgaande kennis over Maarten van Heemskerck en de prentkunst
was ook de aanzet tot haar jarenlange betrokkenheid bij The New
Hollstein-reeks. Ook was ze bijna 30 jaar redactielid van Simiolus.

K

de Nederlandse kunstgeschiedenis, maar ook door de vele studenten
die bij haar afstudeerden en door vele promovendi. Jarenlang had zij
de meeste promovendi van de faculteit Letteren VU.
Het zijn die promovendi en andere kunsthistorici die met haar hebben samengewerkt en veel aan haar te danken hebben die ik graag
aan het woord laat (de volledige tekst van hun bijdragen ontvang je
straks Ilja):
Yvonne Bleyerveld (senior
conservator teken- en prentkunst
tot 1800, RKD)
“Ilja wordt wel ‘de moeder van
het prentonderzoek’ genoemd,
omdat toen zij in de jaren ‘70
begon met onderzoek naar de
Nederlandse prentkunst, daar
nog bar weinig aan gedaan was.
Met haar vele publicaties over de
Nederlandse prentkunst, met als
invalshoeken iconografie, functie en betekenis, maar ook prentproductie en waardering, heeft ze
echt school gemaakt.
Ilja publiceert niet alleen over
prentkunst, maar ook over zestiende-eeuwse schilderkunst en tekenkunst. Ze doet dat van meet af
aan met een bewonderenswaardige brede blik. Ik heb altijd het
idee dat Ilja als een van de weinige onderzoekers in Nederland
echt ‘weet hoe het zat’ in de
Nederlandse zestiende eeuw.

Voor haar baanbrekende proefschrift Maarten van Heemskerck and
Dutch Humanism in the sixteenth century, ontving Ilja Veldman in
1977 – 44 jaar geleden - de Karel van Manderprijs. Veldman is ook al
lange tijd lid van de VNK en was van 1991-1993 bestuurslid. Hoe mooi
is het dat we haar nu tot erelid van de VNK benoemen!
Van Heemskerck houdt haar trouwens nog altijd bezig: Veldman
is gastconservator voor de dubbeltentoonstelling over deze kunstenaar in het Frans Hals Museum en Stedelijk Museum Alkmaar (najaar 2024). In het interview dat voormalig VNK voorzitter Annette de
Vries in 2019 met Ilja had vertelde ze dan ook, ik citeer: “Alles wat ik
in de loop der jaren heb geleerd door steeds beter te kijken en te onderzoeken, komt hierin samen. Dat stemt me heel blij.” De echte bekroning is straks dus in Haarlem en Alkmaar Ilja, waar je ongetwijfeld
wederom eregast zult zijn!
In 1984 werd Ilja Veldman hoogleraar kunstgeschiedenis aan de Vrije
Universiteit. Zij was en is een bron van inspiratie voor jonge onderzoekers, getuige het grote aantal promoties dat onder haar leiding tot
stand kwam. Haar wetenschapsbenadering werkt tot op de dag van
vandaag voort in het werk van de volgende generatie onderzoekers.
Ze heeft niet alleen met haar eigen publicaties een stempel gedrukt op
21

Daniel Horst (wetenschappelijk
medewerker Rijksmuseum)
“Ilja is degene geweest die mij
enthousiast heeft gemaakt voor
de prentkunst, eerst met werkcolleges op de UvA en later door
haar publicaties in dit veld. Het
is een kennismaking geweest die
me heel erg bevallen is. Tot op de
dag van vandaag werk en publiceer ik over prentkunst.’
Boudewijn Bakker (oud
hoofdconservator Stadsarchief
Amsterdam)
“Als hoogleraar aan de VU
heeft Ilja Veldman samen met
Carel Blotkamp en Auke van
der Woud de opleiding daar gemaakt tot wat een paar decennia lang gold als dé plek waar
je als student moest zijn voor
kunstgeschiedenis.
Interessant is het verhaal van
haar aanstelling. In die tijd
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moest je als hoogleraar nog de
gereformeerde grondslag van de
VU onderschrijven. Als principieel ongelovig humanist moest
ze zich daarom met haar opvattingen presenteren aan het
College van Directeuren, voornamelijk streng gelovige oudere
heren, maar zij waren zozeer
onder de indruk van haar betoog dat ze haar aanstelling
met genoegen bekrachtigden.
Een mooi voorbeeld van Ilja’s
overtuigingskracht.’

zo’n opmerking, waar je als
vrouwelijke hoogleraar tegenop
moest boksen. En dat deed Ilja
Veldman zonder meer op eigenzinnige en overtuigende wijze.
Mij viel in de loop van de jaren
juist op hoe veelzijdig zij haar invalshoeken koos binnen het terrein van haar expertise, vooral
de prentkunst, maar ook andere
vroegmoderne kunstvormen.
Haar afscheidsbundel Images
for the Eye and Soul laat dat wat
mij betreft heel mooi zien.”

Ingrid Vermeulen (ass. professor Early Modern Art History,
Vrije Universiteit Amsterdam)
“Toen ik nog student was, maar
ook als promovendus, en later
docent, hoorde ik verschillende
malen een beetje lacherig dat Ilja
Veldman ‘Mrs. van Heemskerck’
werd genoemd. Met een dergelijke typering werd een beetje
neerbuigend de indruk gewekt
dat zij alleen maar over Maarten
van Heemskerck publiceerde of
tentoonstellingen maakte, destijds toch beschouwd als een wat
mindere meester uit een minder
bekende periode.
Laat ik het maar niet hebben
over de seksistische kanten van

Christi Klinkert (conservator
oude kunst Stedelijk Museum
Alkmaar)
Voor Christi is het meest typerende Ilja-moment een voorval waarvan zij vermoed dat
meer promovendi het hebben
meegemaakt:
“Ik liep als tweede jaar - promovenda bij Ilja, langs Ilja’s werkkamer met een stapel boeken in
mijn handen: Ilja zag mij langslopen met mijn last en kwam
naar buiten: ‘Breng die maar
weer terug hoor Christi! Ga eerst
maar eens opschrijven wat je allemaal al weet. Als je dan nog
wat mist, kun je die dikke studies
er alsnog bij pakken.’ Typisch

Ilja! Altijd vol vertrouwen in
je kunnen als jonge onderzoeker, en altijd erop gebrand je
snel aan het schrijven te krijgen.
Want schrijven, zo leerde ik heel
snel van haar, is niet het eindpunt van je onderzoek. Schrijven
is onderdeel van je zoektocht: al
schrijvende realiseer je je namelijk wat je allemaal al weet en
ziet, én op welke punten je kennis
of inzicht tekort schiet.”
Dat Ilja ook iets van Cruijff wegheeft beschrijft haar oud promovenda Anouk Janssen (hoofd
bestuurs- en organisatiezaken/
directiesecretaris Koninklijke
Bibliotheek) treffend:
“Bij mij beklijft vooral haar
pragmatische vrolijkheid en
luchtigheid. Als je maar 4 jaar
hebt voor een boek, dan moet
je ook het boek schrijven dat
je in 4 jaar kunt schrijven en
niet het boek dat je in 10 jaar
schrijft. Haar adviezen zijn bijna
Cruyffiaans in hun eenvoud.”
Tot slot wat herinneringen van
Jan Piet Filedt Kok, oud hoofd
prentenkabinet Rijksmuseum,
sinds jaar en dag kunsthistorische collega en vriend van Ilja, hij
22
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roemt hun gedeelde belangstelling voor de vroege Nederlandse
prentkunst:
“Ilja had als stagiaire bij het
Rijksprentenkabinet de prenten
naar Maerten van Heemskerck
geordend en werkte aan een
Hollstein-deel, wat ook een reden was voor ons contact. Dit
intensiveerde in mijn latere studiejaren, toen Ilja, afgestudeerd,
bij het KHI, in dezelfde tijd als
Boudewijn Bakker, wetenschappelijk medewerker en docent
werd.
Voor mij gaf de samenwerking
met mensen van een universitaire instelling zoals Ilja
extra inspiratie en voor het
Rijksmuseum gaf het de mogelijkheid haar collecties inhoudelijk te ontsluiten, dankzij de inzet
van een nieuwe generatie onderzoekers, die in vorm van stages,
in het museum gevormd werden.
Verschillende van deze door Ilja
aanbevolen stagiairs hebben zich
tot specialist op het gebied van
prenten ontwikkeld.”
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Het mag duidelijk zijn: Ilja Veldman was voor haar studenten en promovendi van groot belang. Velen van hen zijn – mede door haar – succesvol in hun kunsthistorisch werk bij musea, universiteiten en andere onderzoeksinstellingen. Allen roemen haar ongelooflijke werklust,
schrijftalent, opgewekte karakter, snelheid, internationale netwerk,
bereidheid kennis te delen met jonge onderzoekers, en de kansen die
ze biedt om fascinerend onderzoek te doen, te reizen naar buitenlandse
prentcollecties en in veel gevallen een mooi boek te schrijven.

“Ilja maakt met haar
werk duidelijk: ons vak
is relevanter dan ooit.”
Ilja heeft als kunsthistoricus een onmiskenbare drang om naar verklaringen en verbanden te zoeken en zo “op een heel kleine schaal een
beetje structuur te scheppen in de chaos van de wereld.” Dat doet ze als
geen ander. Ilja maakt met haar werk duidelijk: ons vak is relevanter
dan ooit.
Ik eindig graag met een citaat van Ilja zelf uit het interview in ons VNK
Bulletin: “Ik ben niet zozeer een theoreticus, maar eerder een objectgerichte kunsthistoricus, die probeert de inhoud, betekenis en functie
van kunstvoorwerpen te verklaren tegen de achtergrond van de cultuurgeschiedenis in brede zin”. De boodschap die ze jonge (en oudere
toch ook?) kunsthistorisch onderzoekers mee wil geven draag ik ook
graag aan jullie over: “Laat kennis het kompas zijn. Ga altijd weer terug
naar de historische bronnen en de context. Blijf kijken en oefenen met
kijken: dat is echt iets wat ons kunsthistorici onderscheidt.” Exact dat
wat ze zelf nog steeds doet. De laatste zin van haar WIKIPEDIA pagina slaat de spijker op zijn kop: Ilja Veldmans oeuvre is nog geenszins
voltooid!
23
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In samenwerking met PAN Amsterdam organiseerde de VNK op 20 november een
‘Meet the scholar’ middag: van een gastvrije ontvangst in de speciaal ingerichte
VNK lounge en een gevarieerd lezingen
programma met ‘Mini Masterclasses’,
tot aan een ledenborrel en rondleidingen
door Sander Bijl (Bijl-Van Urk B.V. Old
Master Paintings) die persoonlijke verhalen deelde over zijn kunsthandel.

Nederlands’ grootste nationale kunstbeurs PAN Amsterdam
‘is door het oog van de naald gekropen’, aldus de veelzeggende woorden van PAN directeur Mark Grol.
We nemen je aan de hand van een aantal beelden graag mee naar
de 34e editie van dit evenement dat van 14 tot en met 21 november
plaatsvond in de RAI Amsterdam.
24

VNK-leden en genodigden kregen de
unieke kans om Sander Bijl het hemd van
het lijf te vragen over zijn kunsthandel.
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Babette Claassen sprak over de kunst
handel in de negentiende eeuw

Deze editie was voor de VNK extra bijzonder: niet alleen gezien de
samenwerking met ons institutionele lid, de PAN Amsterdam, maar
ook vanwege de bekendmaking van de VNK x PAN scriptieprijs!

Jasper Hilligers sprak over Rembrandt

Het Mini Masterclasses programma stond in het teken van ‘The art
of the art historian’. Op uitnodiging van de VNK spraken verschillende experts uit het veld voor leden en PAN-publiek op het PAN
Podium:

Wietse Coppes besprak een case study:
het ontdekken van een Mondriaan

Marjan Pantjes over Allart van
Everdingen en het dierenverhaal van
Reinaert de vos

–– Babette Claassen (Babette Claassen Art Services, kunsthandel
en kunstconsultancy) over de kunsthandel in de negentiende
eeuw,
–– Jasper Hillegers, (kunsthandel Salomon Lilian, onderzoeker,
auteur en tentoonstellingsmaker),
–– Ariane van Suchtelen (conservator Mauritshuis) over kunst en
geur in de zeventiende eeuw,
–– Alice Taatgen (conservator Koninklijke Verzamelingen voor
het Koninklijk Paleis Amsterdam) over Artus Quellinus in het
Koninklijk Paleis op de Dam,
–– Wietse Coppes (conservator RKD – Nederlands Instituut voor
Kunstgeschiedenis) over een case study: het ontdekken van een
Mondriaan,
–– Marjan Pantjes (zelfstandig kunsthistoricus) over Allart van
Everdingen x Reinaert de vos. Het dierenverhaal in bijzondere
tekeningen en prenten.

25

Ariane van Suchtelen over de verbeelding
van geur in zeventiende-eeuwse kunst

Alice Taatgen over beeldhouwer Artus
Quellinus in het Koninklijk Paleis op
de Dam
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De nationale kunstbeurs PAN Amsterdam biedt een gevarieerd aanbod van kunst, antiek en design. Corona leek even roet in het eten
te gooien voor de meer dan 110 deelnemende galeries, kunsthandelaren en antiquairs. Uiteindelijk konden de ruim 29.000 bezoekers
met kleine aanpassingen dit jaar weer als vanouds genieten van inspirerende en bijzondere kunst- en antiekobjecten.
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Ter afsluiting van deze interessante en feestelijke middag, toostte
VNK, PAN en genodigden met elkaar op een geslaagde dag. Als kers op
de taart onthulde Mark Grol de nieuwe scriptieprijs van PAN en VNK
(zie kader) die vanaf 2022 jaarlijks wordt uitgereikt.

VNK X PAN scriptieprijs
Met veel plezier kondigen de Vereniging
van Nederlandse Kunsthistorici (VNK) en
PAN Amsterdam de VNK x PAN scriptieprijs aan. Met deze scriptieprijs willen
VNK en PAN onderzoek naar de kunst
van het verzamelen en het vakgebied van
de kunsthandel stimuleren en onder de
aandacht brengen.

Lidewij de Koekkoek,
Marion van Marel,
Babette Claassen,
Rosa Tigges,
Eline Levering
Benieuwd naar de PAN? Volg de PAN op Instagram: @pan_amsterdam
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We zien je graag bij de 35e editie van PAN Amsterdam!

Voor deze scriptieprijs komen masterscripties in aanmerking die een of meerdere aspecten van het kunst verzamelen en/of de kunsthandel tot onderwerp
hebben. De scriptie moet geschreven
zijn aan een Nederlandse universiteit en
voltooid en beoordeeld zijn in de periode
van vijf jaar voorafgaand aan de toekenning van de prijs.
De uitreiking van de VNK x PAN scriptieprijs vindt jaarlijks plaats tijdens PAN
Amsterdam. Tijdens PAN Amsterdam
2022 zal de allereerste prijs worden uitgereikt. Aan de prijs is een geldbedrag van
€1.000 verbonden. De voorwaarden voor
de PAN scriptieprijs worden later bekend
gemaakt. Hou hiervoor onze website en
social media in de gaten.

De lezingen over ‘The art of the art historian’ waren drukbezocht tijdens de PAN.
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en meer…

De Vereniging van Nederlandse Kunsthistorici wil kunst- en architectuurhistorici 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 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 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 gepensioneerden kunnen bovendien voor een lager tarief lid worden. Het is
nu ook voor instellingen mogelijk om de VNK te steunen.
Lidmaatschap: € 40,- of €25,- per jaar (studenten)
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?
Vul het online ledenformulier in op:
www.kunsthistorici.nl/lid-worden.
De kosten van het lidmaatschap zijn inclusief het abonnement op
Kunsthistorici.

P.20
Prijswinnaar
aan het woord
P.22

www.kunsthistorici.nl

en meer…

V

N
Veldmanschap is
meesterschap
Interview met Ilja Veldman
P. 4
THEMAKATERN:
KUNSTGESCHIEDENIS
IN LOCKDOWN
Een surrealistische tijd
Kunsthistorici over de
coronacrisis
P. 9
Tussen kunst en
quarantaine
P. 15
#Stayathomechallenge
voor kunsthistorici
P. 21

en meer…

V

N

K

Bulletin
Kunsthistorici
Interview met
Niels Nannes
P. 4
VNK-Panel
P. 10
ThemaKaTerN:
SecTIe haNdel
Prijs versus waarde
in de kunst
P. 14
‘Kunstgeschiedenis
is een
ondergewaardeerd vak’
Interview met
Willem Jan hoogsteder
P. 21
en meer…

V

N
Bulletin
Kunsthistorici
THEMAKATERN:
NEVER WASTE
A GOOD CRISIS
Kunstbeurzen,
‘kunstkammers’
en de toekomst
van de kunsthandel
P. 7
Pandemieën in college
P. 12
‘Niet versnellen,
maar vertragen’
Over de erfgoedsector
in coronatijd
P. 17
Een rondgang
door lege musea
P. 21
en meer…

27

K

Bulletin
Kunsthistorici

K

BULLETIN 2021/3

VERENIGING VAN NEDERLANDSE KUNSTHISTORICI

Nieuwe Voorzitter
Lidewij de Koekkoek

Nog geen lid van de VNK?

BULLETIN 2020/1

K

bulletin 2017 /2

N
Bulletin
Kunsthistorici

VERENIGING VAN NEDERLANDSE KUNSTHISTORICI

V

K

Vereniging Van nederlandse Kunsthistorici

V

V

N

K

BULLETIN 2021/3

VERENIGING VAN NEDERLANDSE KUNSTHISTORICI

INSTITUTIONELE LEDEN VNK:

De Gi jselaar - Hi ntz enfo nds

28

N
Colofon

Bestuur VNK
Drs. Lidewij de Koekkoek, voorzitter
Geerte Broersma MA, secretaris
drs. Marion van der Marel BA,
penningmeester
Esther van der Hoorn MA
Drs. Mascha van Damme
drs. Epco Runia
Marie Baarspul MA
drs. Lisette Luijkx

Kunsthistorici is een uitgave van de Vereniging van
Nederlandse Kunsthistorici (VNK)

VERENIGING VAN NEDERLANDSE KUNSTHISTORICI

32ste jaargang, nr. 3, december 2021 / januari 2022
Redactiecomissie
Eline Levering
Lisette Luijkx
Froukje van der Meulen
Jochem van Eijsden
Epco Runia
Marieke Maathuis

Abonnement
Een abonnement op Kunsthistorici is
inbegrepen bij het lidmaatschap van de
VNK. De jaarlijkse contributie bedraagt
€ 40,- en € 25,- (studenten), ongeacht
in welke maand men zich opgeeft.
U wordt verzocht gebruik te maken van
de toegestuurde betalingsinstructies.
Voor meer informatie kunt u zich
wenden tot de ledenadministratie.

Vormgeving en opmaak
Janna & Hilde Meeus, www.meeusontwerpt.nl
Redactieadres
Eline Levering, secretariaat@kunsthistorici.nl
Deze uitgave kwam tot stand met medewerking van:
Tonke Koppelaar
Wieteke van Zeil
Anne Mieke Backer
David Keuning
Annemieke Hoogenboom
Linda Modderkolk
Babette Claassen
Rosa Tigges

K
Ledenadministratie, waaronder
(e-mail)adreswijzigingen
Doorgeven aan
secretaris@kunsthistorici.nl
Secretariaat
Vereniging voor Nederlandse
Kunsthistorici
t.a.v. Eline Levering
Postbus 90418
2509 LK Den Haag
secretariaat@kunsthistorici.nl
www.kunsthistorici.nl
BULLETIN 2021/3

V

Kunsthistorici wordt digitaal verspreid.
Opzegging
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