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Under pressure 

Opeens was het stil in cultureel Nederland. De deuren van musea, 
theaters, concertzalen, kunstbeurzen e.d. moesten dicht. Van de ene 
op de andere dag. Een zware slag voor de culturele sector. De raison 
d’être van culturele instellingen is immers gelegen in het organiseren 
van mooie programma’s voor het publiek. In het delen van schoonheid 
en betekenis. Juist het wegvallen van die mogelijkheid was een onge
kende ervaring. Nog los van de financiële en organisatorische uitdagin
gen die hieruit voortvloeien, voor de instellingen en voor grote aantallen 
zelfstandigen. Al snel maakte ongeloof echter plaats voor veerkracht en 
relativeringsvermogen; hoe kan het ook anders bij het zien van de vrese
lijke gevolgen van corona. Op dat punt vormden de culturele instel
lingen even niet een vitaal deel van Nederland. Maar misschien toch ook 
weer wel. Als bij toverslag gingen musea en podiuminstellingen online. 
Om mensen op een andere manier in aanraking te brengen met schoon
heid en zingeving. Het filmpje van het Rotterdams Philharmonisch 
Orkest, waar de musici vanuit hun huiskamers simultaan Beethovens 
Alle Menschen werden Brüder ten gehore brachten was even ontroe
rend als inspirerend. Dit is wel wat ons mens maakt: niet bij de pakken 
neerzitten en vanuit onze passie de draad weer oppakken. Kunsthistorici 
doen wat passie betreft zeker niet onder voor musici. Het verhaal over 
kunst moet verteld worden. Ook nu! Juist nu! Virtuele tours door ge
bouwen en tentoonstellingen, directeuren en conservatoren die vertellen 
over hun favoriete kunstwerk, restauraties online, interactieve vraag en 
antwoordspellen etc. Onmogelijkheid noopt tot creativiteit. Natuurlijk 
zullen de deuren zich weer openen, maar de kans is groot dat er een blij
vende maatschappelijk impact van deze crisis uitgaat, ook in het cultu
rele landschap. En misschien is dat ook goed.

Meerstemmigheid
Want als je het even van afstand bekijkt, dan is er al enige jaren een 
transitie in de culturele wereld gaande. Oude zekerheden en wijzen 
van denken en werken verdwijnen. Culturele instellingen liggen veel 

Annette de Vries

NV K
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meer onder een maatschappelijk vergrootglas. Er wordt gemorreld 
aan de canon van de kunstgeschiedenis: een verhaal van grootheden, 
meestal white en male. Collectiepresentaties of programmeringen 
doorstaan niet zomaar meer de toets van deze tijd. Tekenend was de 
volledige reset van de collectiepresentatie van het Museum of Modern 
Art in New York na een sluiting van vier maanden en een investering 
van 400 miljoen. Voorheen vertelde het MoMa hét verhaal over het 
modernisme, de opeenvolging van stromingen aan de hand van iconi
sche kunstenaars en werken. Dat heeft plaatsgemaakt voor een the
matische presentatie, met aandacht voor diversiteit, dynamiek en een 
nietwesters perspectief. Meer dan ooit is er plaats voor het werk van 
vrouwelijke kunstenaars en kunstenaars met een etnische herkomst. 
Ook in Nederland wordt gezocht naar een meer inclusief presentatie
beleid. Twaalf Nederlandse musea presenteerden bij de start van de 
tentoonstelling HIER. Zwart in Rembrandts tijd het samenwerkings
initiatief Musea Bekennen Kleur. Doel: meer ruimte voor meerstem
migheid in onze museale presentaties, zowel in de vaste collectie als in 
tentoonstellingen en overige programmering. Belangrijk om relevant 
te blijven. En dan gaat het om meer dan alleen het verhaal over kolo
nialisme en slavernij. Inclusie geldt voor iedereen waarvoor de drem
pels van musea nu vaak te hoog zijn; ook mensen met Alzheimer, 
slechtzienden of bewoners van achterstandswijken. Vul maar aan.

Moreel kompas
De laatste jaren is ook de collectie zelf onder vuur komen te liggen, 
zeker in musea met kunst of objecten waarbij kwesties van een ko
loniale herkomst of roofkunst spelen. Geen museum kan zich tegen
woordig nog veroorloven weg te kijken bij de herkomst van een werk. 
Terecht! Als er gerede twijfel is over de herkomst, dan gaat de aan
koop – hoe prachtig deze ook binnen de collectie zou passen – niet 
door. Teruggave van objecten gerelateerd aan menselijke resten is 
inmiddels vrij onomstreden, maar zelf de beroemde Elgin Marbles 
–  de sculpturen van het Parthenon die zich sinds 1816 in het British 
Museum bevinden – zijn niet boven discussie verheven. Het museale 

mantra ‘wij mogen statutair geen kunst ontvreemden’ is niet lan
ger toereikend om verzoeken tot teruggave uit de weg te gaan. En de 
discussies gaan hard en tarten het morele kompas van musea we
reldwijd. Maar ook op het terrein van sponsoring moeten musea hun 
morele kompas steeds scherper afstellen. Zo hard als de degens wor
den gekruist in Engeland en Amerika – denk aan BP Sponsorship en 
Sacklers (Purdue Pharma) – is het in Nederland gelukkig niet. Maar 
ook hier is sprake van een aanscherping. De Cultural Governance 
Code geeft sturing aan de wijze waarop de bestuurlijke governance 
van musea is geregeld. De Fair Practice Code en Code Diversiteit en 
Inclusie leggen de lat hoog op het gebied van diversiteit en beloning. 
Ook dat werkt door in sponsorrelaties.

Inclusief leiderschap
Dit alles vraagt ook om een andere vorm van leiderschap in het cul
turele veld. Leiderschap dat de eigen organisatie, belangen en ego 
overstijgt en samenwerking zoekt. Binnen en buiten de eigen instel
ling. Niet alleen in woorden (dat kennen we allemaal wel), maar ook 
in daden. Het culturele veld verdient inclusief leiderschap, waarin 
– natuurlijk – inhoud en passie voor kunst en het delen daarvan een 
essentiële drijfveer is, maar altijd binnen de grenzen van het more
le kompas dat deze tijd vraagt: op het terrein van meerstemmigheid, 
collectievorming, financiering en duurzaamheid. Het moreel kompas 
waar wij mee te maken hebben is, zoals in een notendop geschetst, 
veelkleurig en streng. En dat is ook goed. Het vraagt om anders kijken 
en vooral anders doen. In een recent artikel in The Art Newspaper 
(over de kunstmarkt) werd de term slow programming gebruikt. Ik 
vind dat wel een interessant concept; al betekent dat wat mij betreft 
niet per definitie dat we niet meer aan blockbusters moeten doen. 
Slow programming kent vele facetten. Daar moeten we met elkaar 
eens over nadenken. Now is the time!
 
Annette de Vries
Voorzitter VNK

NV K
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INTERVIEW 

‘Veldmanschap is meesterschap’
Door Annette de Vries, voorzitter VNK

Ilja Veldman, em. hoogleraar kunstgeschiedenis aan 
de Vrije Universiteit, ontving vorig najaar de Prijs voor 
Meesterschap 2019 van de Maatschappij der Nederlandse 
Letterkunde. Ze was niet de eerste vrouw die deze prijs 
ontving, maar wèl de eerste kunsthistoricus. Ze kreeg de 
prijs voor haar gehele wetenschappelijke oeuvre. Het is 
– aldus het juryrapport – “in hoge mate aan Veldmans 
werk toe te schrijven dat wetenschappelijk onderzoek 
naar prenten en afbeeldingen in drukwerk, en naar hun 
makers, tegenwoordig zo’n hoge vlucht heeft genomen en 
niet meer wordt beschouwd als het kleine broertje van 
onderzoek naar schilders en schilderkunst. Met de Prijs 
voor Meesterschap erkent de Maatschappij der Nederlandse 
Letterkunde het grote belang van haar bijdrage aan de 
kunst historische wetenschap of, om het beknopter te 
formuleren: Veldmanschap is Meesterschap.” Alle reden 
voor het Bulletin Kunsthistorici om haar en haar werk in 
het zonnetje te zetten. 

Ouderwets soort kunsthistoricus
Ilja Veldman noemt zichzelf een “ouderwets soort kunsthistoricus”. 
Als kind verzamelde ze al reproducties van kunstwerken, ging naar 
musea en kocht van haar zakgeld boeken over de Vlaamse primitieven 
en Italiaanse Renaissance. “Ik had er geen idee van dat kunstgeschie
denis een vak was.” Pas toen ze zich aan de universiteit voor geschie
denis wilde inschrijven, ontdekte ze dat er ook een alternatief was. En 
zo begon een vruchtbare carrière met een groot oeuvre tot gevolg. 
De oorsprong en de betekenis van Veldmans wetenschappelijke Ilja Veldman, bij de Lucas van Leyden tentoonstelling, 2011. Foto: Gijsbert van der Wal

NV K
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op de dag van vandaag voort in 
het werk van de volgende genera
tie onderzoekers. Ze werkte veel 
samen met binnen en buiten
landse onderzoekers en genoot 
en geniet veel aanzien. Weliswaar 
krijgt ze nu deze oeuvreprijs, 
maar – zoals ze zelf zegt in haar 
dankwoord – “mijn oeuvre is nog 
niet eens voltooid!”. In 1997 trad 
ze toe als lid van de Koninklijke 
Akademie van Wetenschappen. 
Ook was ze jarenlang redactielid 

de levensgeschiedenissen van de 
makers in hun tijdgewricht.” 

Inspirator
In 1984 werd Veldman hoogle
raar kunstgeschiedenis aan de 
Vrije Universiteit. Zij was een 
bron van inspiratie voor jonge 
onderzoekers, wat onder meer 
blijkt uit het grote aantal pro
moties dat onder haar leiding tot 
stand kwam. Haar wetenschaps
benadering werkt daarmee tot 

loop der jaren heb geleerd door 
steeds beter te kijken en te on
derzoeken, komt hierin samen. 
Dat stemt me heel blij.” Eerder 
schreef ze voor de voorganger 
van The New Hollstein delen 
over Crispijn de Passe en zijn 
familie (1974). Later publiceer
de ze nog een lijvige tweedelige 
studie over deze kunstenaars: 
Crispijn de Passe and his pro-
geny (1564-1670): A century of 
print production en Profit and 
Pleasure: Print books by Crispijn 
de Passe (2001). De jury kwalifi
ceert dit werk als een “kunsthis
torische netwerkstudie” avant la 
lettre. In haar onderzoek weet ze 
namelijk de productie van deze 
drukkersfamilie, die duizenden 
prenten en boekillustraties met 
een enorme variatie aan thema’s 
beslaat, “op voorbeeldige wijze te 
analyseren en te verbinden met 

oeuvre ligt volgens de jury in 
haar fascinatie voor de verhou
ding tussen kunstgeschiede
nis enerzijds en intellectuele en 
ideeëngeschiedenis anderzijds, 
vooral die van de zestiende 
en vroege zeventiendeeeuwse 
Nederlanden. Haar proefschrift 
Maarten van Heemskerck and 
Dutch Humanism in the sixteen-
th century, waarvoor zij in 1977 
de Karel van Manderprijs ont
ving, was baanbrekend. In het 
boek werden de grenzen tus
sen historische disciplines ge
slecht, wat in de jaren zeventig 
uitzonderlijk was. Haar diep
gaande kennis over Maarten van 
Heemskerck (1498-1574) en de 
prentkunst was de aanzet tot 
haar jarenlange betrokkenheid 
bij The New Hollsteinreeks, 
waarin het prent oeuvre van be
langrijke vroegmoderne Duitse 
en Noord en ZuidNederlandse 
grafische kunstenaars op detail
niveau wordt ontsloten. En Van 
Heemskerck houdt haar nog 
altijd bezig: Veldman is gast
conservator voor de dubbelten
toonstelling over deze kunstenaar 
in het Frans Hals Museum en het 
Stedelijk Museum Alkmaar (na
jaar 2022). “Alles wat ik in de 

Als bestuurslid van de Fondation Custodia, Parijs 2019. 
Foto: Isanna Mulder

De jury kwalificeert 
 dit werk als een 
“kunst historische 
netwerk- studie”  
avant la lettre.

NV K
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kijk op de rol van het vak kunst
geschiedenis in het huidige tijd
gewricht. Veldman is heel dui
delijk: ons vak is relevanter dan 
ooit. “Kijk naar het succes van 
musea, kunstreizen, kunstpro
gramma’s en zelfs de literatuur, 
waarin kunsthistorische perso
nages een rol spelen. De drang 
om mooie verhalen over kunst te 
vertellen is zo groot en belang
rijk. Liefde voor de kunst moet 
de motor zijn van elke kunsthis
toricus, maar schept tegelijk een 
verplichting om in eenvoudige 
woorden de rijkdom van kunst te 
delen met een breed publiek. Er 
wordt wel eens wat badinerend 
gedaan over het programma van 
Jeroen Krabbé, maar het is fan
tastisch hoe hij met emotie en 
kennis kunst over het voetlicht 
brengt.”

Die aandacht voor presenta
tie kenmerkt haar. Deze prijs is 

Ze heeft als kunsthistoricus een 
onmiskenbare drang om in de 
kunsthistorie naar verklaringen 
en verbanden te zoeken en zo “op 
een heel kleine schaal een beetje 
structuur te scheppen in de chaos 
van de wereld.” “Ik heb nog nooit 
een kruiswoordpuzzel ingevuld 
en bij het kijken naar detectives 
laat het me tamelijk koud wie 
de dader is, maar historische of 
kunsthistorische kwesties kunnen 
me enorm bezighouden. Ik ben 
in staat om midden in de nacht 
op te staan om een ingeving op te 
schrijven of in mijn boekenkasten 
een ideetje op te zoeken.”

Relevant vak
“Een beetje structuur scheppen 
in de chaos van de wereld”, dat 
maakt wel nieuwsgierig naar haar 

visueel materiaal als historisch 
document. “Symboliek, allego
rie, beeldtraditie en de illusie van 
een schijnbaar realisme moeten 
worden doorzien. Dit vraagt een 
visueel en theoretisch referentie
kader.” Een andere valkuil is de 
rol van de kunstenaar bij de tot
standkoming van een kunstwerk: 
zijn persoonlijkheid en origina
liteit. Het is steeds weer een uit
daging om die esthetische com
ponent mee te laten wegen in het 
cultuurhistorisch onderzoek. En 
wat zou ze als boodschap verder 
nog willen meegeven aan jonge 
kunsthistorisch onderzoekers? 
“Laat kennis het kompas zijn. Ga 
altijd weer terug naar de histori
sche bronnen en de context. Blijf 
kijken en oefenen met kijken: dat 
is echt iets wat ons kunsthistorici 
onderscheidt.” 

Dit advies kenmerkt de per
soon en onderzoeker Veldman. 

van Simiolus (1977-2006). Haar 
interesse is breed en gevarieerd: 
kunst en de Reformatie, Bijbelse 
prenten, protestantisme en hu
manisme in de kunst, de ver
beelding van arbeid en moraal 
(o.a. Coornhert), de invloed van 
antieke kunst in vroegmoder
ne prenten, glasinloodkunst, 
etc. In 2006 werd een aantal van 
haar artikelen samengebracht 
in de bundel Images for the eye 
and soul: Function and meaning 
in Netherlandish print (1450-
1650). Haar grote kennis van de 
tekenkunst kwam recentelijk nog 
ten goede aan de catalogus The 
Netherlandish drawings of the 
16th century in Teylers Museum 
(2016), die zij samen met Yvonne 
Bleyerveld, een oudpromovenda 
van haar, maakte.

Kennis als kompas
Veldman is en blijft nuchter: “Ik 
ben niet zozeer een theoreticus, 
maar eerder een objectgerich
te kunsthistoricus, die probeert 
de inhoud, betekenis en functie 
van kunstvoorwerpen te verkla
ren tegen de achtergrond van de 
cultuurgeschiedenis in brede zin”. 
Zij is zich daarbij zeer bewust van 
de valkuilen van het gebruik van 

Blijf kijken en oefenen 
met kijken: dat is echt 
iets wat ons kunst-
historici onderscheidt.

De drang om mooie 
verhalen over kunst te 
vertellen is zo groot en 
belangrijk. 

Ik ben in staat om mid-
den in de nacht op te 
staan om een ingeving 
op te schrijven of in mijn 
boekenkasten een ideetje 
op te zoeken.

NV K
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tweede passie van hem de cul
tuurgeschiedenis betrof. Veel his
torische standaardwerken in mijn 
boekenkast zijn door hem tijdens 
zijn korte leven verzameld.” Het 
is om die reden dat zij de Prijs 
voor Meesterschap opdraagt aan 
haar vader. Wat een prachtig 
gebaar.

beroepsvereniging? Ze vindt de 
VNK belangrijk, omdat hier
in kunsthistorici die onderzoek 
doen en kunsthistorici die het 
vak presenteren (musea, educa
tie) zijn verenigd. Beide facetten 
van het vak zijn nodig en moeten 
de handen ineen slaan. De uni
versiteit mag geen ivoren toren 
zijn. Musea kunnen niet zonder 
onderzoek en doen dat geluk
kig ook, zelf of in samenwerking. 
“Het is opvallend dat veel on
derzoek op het terrein van oude 
kunst tegenwoordig juist in mu
sea wordt gedaan.”

Tot slot
Dankbaarheid is ook een rode 
draad in haar verhaal. In haar 
toespraak bij de uitreiking van 
de prijs merkte ze op: “Dat het 
wetenschappelijke bedrijf mij 
makkelijk is afgegaan, zie ik niet 
als een speciale verdienste. Ik 
heb het gewoon erg met mijn ge
nen getroffen. Mijn vader Harm 
Veldman – ik heb hem helaas 
nooit gekend – was een gepassio
neerd biochemisch onderzoeker. 
Als verzetsman bezweek hij 75 
jaar geleden in een Duits con
centratiekamp. Pas later in mijn 
leven kwam ik erachter dat een 

daarom niet alleen passend van
wege haar wetenschappelijke 
verdiensten, maar ook vanwege 
haar schrijverschap. Ze heeft een 
prettige en toegankelijke schrijf
stijl. Niet voor niets is ze een 
veelgevraagd auteur voor bijdra
gen aan museumcatalogi. Voor 
haar is schrijven ook een manier 
om betekenis te creëren. “Ik heb 
een grote behoefte om wat ik heb 
gevonden op te schrijven, want 
pas tijdens het schrijven krijgt de 
chaos echt structuur” En daaruit 
volgt dan een gedegen en tegelijk 
bevlogen verhaal. 

De VNK
Veldman is al lange tijd lid 
van de VNK en was van 1991-
1993 ook bestuurslid. Wat is 
haar kijk op onze tachtigjarige 

 
DE PRIJS VOOR MEESTERSCHAP 

De Prijs voor Meesterschap, in 1920 
ingesteld door de Maatschappij der 
Nederlandse Letterkunde, is een vijfjaar-
lijkse prijs die afwisselend wordt toege-
kend aan een historicus, een schrijver 
en een taal- of letterkundige voor in de 
loop van de tijd bewezen meesterschap. 
De toekenning geschiedt door het be-
stuur der Maatschappij op voordracht 
van een van haar commissies, deze 
keer de Commissie voor Geschied- en 
Oudheidkunde. Veldman krijgt de prijs 
toegekend voor haar gehele wetenschap-
pelijke oeuvre. Het complete juryrapport 
is hier te lezen. 

Ik heb een grote behoefte 
om wat ik heb gevonden 
op te schrijven, want 
pas tijdens het schrij-
ven krijgt de chaos echt 
structuur

NV K

https://www.kunsthistorici.nl/uploads/files/Juryrapport_MNL_Prijs_voor_Meesterschap_Ilja_Veldman.pdf
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‘Een surrealistische tijd’
Kunsthistorici over de coronacrisis, online initiatieven en de effecten op hun beroepspraktijk

Als freelance kunsthistoricus ben ik de 
afgelopen jaren druk geweest met de 
voorbereidingen voor een monografie en 
tentoonstelling over Theo Kurpershoek 
bij Museum De Fundatie, die nu pas in 
september 2021 gepland staat. Heel jam-
mer, want ik had me erg verheugd op het 
inrichten en op de opening. Maar dat zie 
ik maar als een uitgesteld genoegen!  
Ook de herdenking van Jan Mankes 
waaraan ik werkte stellen we grotendeels 
uit. Enkele onderdelen gaan wel door: 
een film, een boek, een wandeling, een 
wedstrijd. Het is fijn dat mensen deze 
zaken nu vanuit huis kunnen bekijken, 
lezen of doen.  
Als cultuurcoach zorg ik er samen met 
een collega voor dat alle kinderen op 
de basisscholen in onze gemeente naar 
een museum, theater of dansvoorstel-
ling gaan en kunstenaars en muziek in 
de klas krijgen. Ook dat ligt nu stil en ik 
maak me zorgen om de vakdocenten die 
als zzp’ers vaak financieel afhankelijk zijn 
van deze opdrachten. 
Plannen maken vind ik nu lastig, omdat 
de duur van de coronamaatregelen onge-
wis is. Anderzijds: in afzondering en van-
uit huis werken ben ik wel gewend. De 
sluiting van de bibliotheken bemoeilijkt 
het doen van onderzoek natuurlijk wel. 

Marguerite Tuijn,
zelfstandig kunst historicus 

Als we de akelige economische gevol-
gen van de maatregelen in het kader van 
de coronacrisis buiten beschouwing la-
ten, hebben deze maatregelen de digi-
tale communicatie van musea en arties-
ten met hun publiek een enorme boost 
gegeven. Men zoekt echt de verbinding. 
Dit kan voor de toekomst blijvende winst 
opleveren. En als de fysieke deuren weer 
veilig open kunnen, zullen de musea echt 
wel weer gaan volstromen! 

Peter Soemers,
onbezoldigd voorzitter van Europeana 
Network Association’s Communicators 

Community

Mijn werkgever, de provincie Gelderland, 
zet allerlei middelen in om mensen be-
trokken te houden. Zo is er wekelijks een 
talkshow voor en door collega’s: GldLive. 
Ze maken filmpjes waarin mensen hun 
thuiswerkplek laten zien. Vrijdag worden 
hier in huis opnames gemaakt en ik kan 
het natuurlijk niet laten om daar kunst te 
laten zien die ik thuis heb en die een rela-
tie heeft met de provinciale kunstcollec-
tie. Ik zal in ieder geval de kast laten zien 
die we door Gijs Frieling hebben laten 
beschilderen. Ik hoop natuurlijk dat dat 
collega’s niet alleen een inkijkje in mijn 
huis geeft, maar ook een frisse blik op de 
kunstcollectie als we straks weer gewoon 
naar kantoor mogen. 

Gabrielle de Nijs Bik,
Programma-adviseur cultuur Provincie 

Gelderland

Het is een surrealistische tijd waarin 
ik het enorm mis om de kunst en mu-
seumzaal binnen handbereik te heb-
ben. Mensen laten kennismaken met 
en genieten van kunst en cultuur is 
ons bestaansrecht! Tegelijkertijd zorgt 
deze periode ervoor dat de creativi-
teit in het zoeken naar andere manie-
ren om kunst te delen enorm gestimu-
leerd wordt. En waarin het maar weer 
eens extra duidelijk is hoe kunst en cul-
tuur het leven verrijken. Toffe initiatie-
ven zijn #tussenkunstenquarantaine en 
http://thuismuseum.nl 

Annemiek Rens,
Hoofdconservator Drents Museum 

“
“ “

“

”

” ”
”

NV K

https://www.instagram.com/explore/tags/tussenkunstenquarantaine/
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Van alle online museale initiatieven die 
nu als paddenstoelen uit de grond schie-
ten, vind ik die van Het Noordbrabants 
Museum een van de beste. Lucas De Man 
loopt door een leeg museum en spreekt 
hier en daar met een strategisch ge-
plaatste museummedewerker. Extra lof 
voor Machiel die in gebarentaal een hart 
onder de riem steekt! 

Frederique van Reij, 
senior medewerker Educatie 

Rijksmuseum

Aanvankelijk was ik vooral heel erg te-
leurgesteld. Een heleboel momenten 
waar ik keihard naartoe had gewerkt, 
zoals de opening van het Pilgrimjaar, gin-
gen ineens niet door. Maar vrij snel ben 
ik gaan kijken wat er allemaal wél mo-
gelijk is. Ik grijp de kans aan om heerlijk 
gefocust aan de ontwikkeling van nieuw 
materiaal te werken. 
Deze crisis laat ook zien hoe ongelooflijk 
creatief de culturele sector is. Zelf ben ik 
een groot fan van #tussenkunstenqua-
rantaine. De interactie van publiek met 
cultuur wordt zo heel laagdrempelig en 
heeft enorm vermakelijke resultaten. Het 
zorgt ervoor dat we allemaal ook weer 
eens kijken naar wat er mogelijk is zon-
der fysiek bezoek. 
Het onderzoek dat ik in mijn vrije tijd 
doe (naar de cipierster van het Leidse 
Gravensteen rond 1700) is helemaal 
stil komen te liggen door de crisis. 
Studiezalen van archieven zijn dicht, net 
als de UB in mijn woonplaats. Dit zorgt 
ervoor dat ik eens naar al het materiaal 
ben gaan kijken, dat ik wel al heb. Daar 
zit heel veel bijzonders bij, dat ik waar-
schijnlijk nooit verder ging gebruiken. 
De zeeën van extra tijd die ik opeens heb 
door het wegvallen van reistijd, sport en 
andere ‘verplichtingen’ besteed ik nu aan 
het omzetten van dat materiaal in een 
podcastserie. 

Susan Suer,
Projectleider educatie  

Erfgoed Leiden en omstreken 

Het RKD is dicht, maar het werk gaat 
door. Voor mijn afdeling Collecties be-
tekent dat geen digitalisering beelddo-
cumentatie, geen uitleen van boeken, 
archieven of ontsluiting van boeken, 
tijdschriften etc. We schonen databases 
op, zorgen dat nog meer online komt nu 
niemand naar ons toe kan komen, voeren 
inventarissen in, bereiden grote digitali-
seringsprojecten voor, bestellen boeken 
en verwerken van wat nog lag in de data-
bases. Maar niet nadat we elke ochtend 
even met elkaar koffiedrinken in de virtu-
ele koffiecorner. Inmiddels kennen we el-
kaars dagritme, humor en humeur. Ik wist 
al dat ik werkte met een team van gemo-
tiveerde, betrokken professionals. Ik ben 
onder de indruk van de eensgezinde vol-
harding en inventiviteit waarmee we deze 
uitdaging aan zijn gegaan! 

Judith Niessen,
Afdelingshoofd Collectie, RKD 

Vanuit de kantoor- en schooltuin thuis, 
manage ik de online omgeving van het 
Groninger Museum via website, nieuws-
brief, Instagram, Facebook en Twitter. 
Meteen nadat op 12 maart de sluiting 
van het museum duidelijk werd, rees de 
vraag: hoe kunnen we onze bezoeker 
toch een positieve kunstervaring bieden. 
Dit resulteerde in Quarantaine doe-op-
drachten: leuke wekelijkse creatieve op-
drachten die je gemakkelijk thuis kunt uit-
voeren, zoals ‘doe een De Ploeg schilder-
duel ’, ‘maak een Pronkjewails-stilleven’. 
Volgende week kan iedereen een eigen 
‘snoepkever à la Willem Kolvoort’ maken 
(ik voorspel een succes). Dit brengt veel 
creativiteit en een hele prettige energie 
op gang bij ons publiek en onszelf. 
Wat een schrik en wat een domper was 
het daarom toen we hoorden van de dief-
stal van de Van Gogh uit de collectie van 
het Groninger Museum, op 30 maart uit 
het Singer Museum Laren. Ineens viel de 
hele wereld over ons heen, hing de New 
York Times aan de lijn en via alle social 
media kanalen stroomden steunbetuigin-
gen, maar ook veel ‘grappen’ en ‘goedbe-
doelde’ adviezen, binnen.
Na vier weken ervaar ik daarom de qua-
rantaine als een drukke periode, met veel 
hoogte- en dieptepunten. 

Annetje de Boo,
coördinator online communicatie 

Groninger Museum

“

”

“

”

“

” ”

“
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https://www.youtube.com/watch?v=bkTOI6zsnVc
https://www.youtube.com/watch?v=bkTOI6zsnVc
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Ik ervaar dit als een intense en stressvol-
le tijd. Maar ook een tijd van acceptatie 
en reflectie. Een combinatie van zorgen 
voor- en nadenken over naasten, col-
lega’s en maatschappelijke vraagstuk-
ken. Tegelijkertijd dringt de vraag zich 
op: waar doe je het allemaal voor? Wat 
is mijn identiteit en wat is het nut en de 
noodzaak van het museum in deze tijden 
én in het algemeen?
Ik zie talloze mooie initiatieven, gewoon 
naastenliefde is al heel mooi en ont-
roerend. Maar als ik dan toch een kunst-
historisch voorbeeld moet noemen, 
de posteractie voor kunstenaars door 
Museum Schiedam, simpel en heel 
inlevend.
In mijn werk lag mijn prioriteit in het be-
gin bij de interne organisatie. Ik wilde 
haast maken om zoveel mogelijk alle col-
lega’s weer op één (digitale) plek samen 
te krijgen, namelijk in Microsoft Teams. 
Dan pas kun je weer goed samenwerken 
aan andere doelen. Nu dat project bijna 
is afgerond kunnen we een beetje voor-
uitkijken. Wat is de boodschap van onze 
online programmering nu en later in het 
post-coronatijdperk? Hoe kunnen we ons 
inleven in onze bezoekers? Wat kunnen 
voor hen betekenen nu? En wat kan ik 
betekenen voor mijn Mauritshuiscollega’s 
en museumcollega’s in Nederland en ver 
daarbuiten?
En in de tussentijd hebben we een 
nieuwe collega erbij. Ik ben heel blij met 
Martine Gosselink als nieuwe directeur. 
Daar krijg ik veel energie van. 

Femke Hameetman, 
Hoofd Educatie Mauritshuis

De gedeelde onzekerheid van bestaan en 
inkomen door de pandemie veroorzaakt 
solidariteit. Dat moeten we na de cri-
sis proberen vast te houden. Misschien 
wordt dit inzicht wel het sterkst aange-
wakkerd door onze isolatie. Zo schreef 
Tijs Goldschmidt in zijn wetenschap-
pelijke roman Darwins hofvijver dat ‘net 
als in de kunst de kans op werkelijke 
vernieuwing veel groter is in de perife-
rie van grote populaties’. Isolatie is dus 
verrassend belangrijk voor een positieve 
omwenteling.

Menno Jonker,  
zelfstandig kunsthistoricus

Tijdens deze crisis gaat mijn studie door, 
maar alles is net even anders. Zonder de 
gedigitaliseerde collecties van musea, bi-
bliotheken en archieven zou het niet kun-
nen. Grote dank aan deze instanties en 
hun investeringen de afgelopen jaren! 

Sanne Steen, 
student Researchmaster  

kunstgeschiedenis Universiteit Utrecht

“
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“
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https://www.stedelijkmuseumschiedam.nl/troostkunst-uit-schiedam/
https://www.stedelijkmuseumschiedam.nl/troostkunst-uit-schiedam/
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Over de illustrator 

Watcharita 
Aroon 

Ze groeide op in Chiang Mai, omringd 
door bergen en zangvogels. Momenteel 
woont Watcharita  in hartje Brussel samen 
met Houdini, een zwarte kater van vier. 

In 2016 studeerde ze af aan het depar-
tement Grafisch Ontwerp aan het KASK 
te Gent. Haar werk bevindt zich in de 
tussen ruimte, waar illustratie en vrije 
grafiek elkaar ontmoeten. 
“Aan het einde (…) begreep ik dat het 
idee van vrijheid dicht aanleunt bij het 
concept van leegte.”

Watcharita werkt rond systemen die je 
niet kunt zien. De tekenaar plaatst tekens 
in een ruimte: een geschreven woord op 
papier, een krijtlijn op hout of een op-
name van tjirpende krekelsin de nacht. 
Een teken krijgt pas betekenis door de 
toeschouwer. 
“Ik leer dagelijks bij door te luisteren, de 
observatie en het bewaren 
van herinneringen.”

Verder gaat haar hart sneller slaan van 
rommelmarkten, wilde bloemen en 
poëzie, schrijfsels en klanken die je in 
bibliotheken vindt, maar ook in de ruimte 
rondom ons.

Je vindt Watcharita’s werken terug 
op www.saamielola.com of via 
instagram @wolkendag

NV K

http://www.saamielola.com
https://www.instagram.com/wolkendag/
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COLUMN  

Niet klagen, maar dragen
Zelfstandige kunsthistorici maken  

van de coronanood een deugd 

Door Lisette Luijkx, bestuurslid VNK en sectievoorzitter  
Zelfstandige kunsthistorici

Nederig als vrome nonnetjes schuifelen wij, zelfstan dige 
kunst historici, door het landschap van de kunst geschiedenis. 
Innig dankbaar voor elke gelegenheid iets bij te kunnen 
dragen aan een project, boek of tentoonstelling. Zolang we 
maar een straaltje van het hemelse licht van de kunsten op 
ons gelaat mogen voelen, voelen we ons ge ze gend en morren 
we niet. Zelfs niet wanneer dat straaltje nauwelijks genoeg 
is om de schoorsteen een maand te laten roken, of een week. 
Als Gods toorn vermomd als virus de aarde teistert en onze 
stroom aan – wel of niet betaalde, maar bovenal geliefde – 
werkzaamheden plots voor onze ogen is opgedroogd, buigen 
we ons hoofd. Berusten we in dit moment van gedwongen 
contemplatie. En bidden we voor arme stumpers die wij nog 
onfortuinlijker vinden dan onszelf. 

Zijn we als zelfstandige kunsthistorici te bescheiden van aard? Hopen 
we bij voorbaat al op niet teveel en zijn we blij met wat we hebben? 
Namelijk werk – hoe vrijblijvend en financieel onzeker ook – in ons 
vakgebied? Of staat de laatste crisis ons gewoon nog te vers in het ge
heugen en tempert dat onze verwachtingen? Beseffen we maar al te 
goed dat met deze ‘pretstudie’ in tijden van schaarste kunsthistori
sche zzp’ers als eerste (en vaak ook nog als laatste) langs de kant staan 
te duimendraaien? De toch al veel te kleine koek gereduceerd tot een 
paar kruimels. 

NV K
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aan Vincent van Gogh: toen hij in de inrichting van Saint-Rémy ver
bleef en niet buiten de muren mocht schilderen, richtte hij zich in de 
binnentuin op steeds kleinere details, zoals een bosje klaprozen en een 
grijze nachtmot. Dat mechanisme van inzoomen op het kleine, waar je 
normaal gesproken hard voorbij rent, herken ik nu maar al te goed.”
 Vanuit die ontspannen kalmte ontspruiten nieuwe ideeën, nieuwe 
oplossingen. Kunsthistoriciwaardig mogen we wel zeggen. Komt de 
kunsthistoricus niet meer naar het museum? Dan komt het museum 
naar de kunsthistoricus. Online welteverstaan, veel collecties staan 
inmiddels op internet. Maar ook lopende tentoonstellingen zijn te bekij
ken. De virtuele rondleiding: een rendezvous met enkel een vlogger, jou 
en de kunstwerken. Geen drommen mensen die het zicht belemmeren, 
maar lege tentoonstellingszalen, een droom voor elke kunstliefhebber.
Barmhartig reiken we in deze tijden van nood anderen de hand. Onze 
laatste centen schenken we zonder aarzeling aan musea, theaters en 
concertzalen: een broodnodige donatie. Net zo broodnodig als (nieuw 
opgerichte) fondsen die de culturele sector ondersteunen. Een zelf
standig kunsthistoricus: “Ik vind het mooi dat mensen de situatie een 
positieve draai willen geven. Zelf geeft het me ook energie om hieraan 
te werken, ik heb het idee dat ik bij kan dragen aan iets positiefs.”
 Zo is het. Zolang we maar kunnen werken, iets kunnen betekenen 
in dat kunsthistorische landschap, in het aanschijn der meester
werken, voelen wij ons verlicht. En schuifelen we voort, weer of geen 
weer, dankbaar en zonder te morren.

Reageren op deze column? Mail je reactie naar 
secretariaat@kunsthistorici.nl 

 

De sluiting van musea was één van de eerste maatregelen die de 
huidige crisis aankondigde, een voorbode op wat komen ging. 
Inmiddels ligt de hele cultuursector al weken plat. Opdrachten wor
den ingetrokken of uitgesteld – mazzelaars die doorlopende projecten 
hebben. Recenseerde je voorheen tentoonstellingen? Dan kan je nu 
over iets anders gaan schrijven. Maakte je tentoonstellingen? Helaas 
kan niet alles vanuit huis gedaan worden. Misschien verrichtte je 
vooral onderzoek? Ook dat is jammer. Reken op een forse daling van 
je inkomsten. 
Met de laatste crisis nog glashelder op ons netvlies, stopten we – van
zelfsprekend alleen als we het konden missen – afgelopen jaren zo 
eens wat in een potje, om ten tijden van karigheid een paar maanden 
op te kunnen sabbelen. We namen een bijbaan of haakten ons vast 
aan een partner met een arbeidscontract, en waarom ook niet? Alles 
voor het vak nietwaar? Godzijdank kunnen we ons inkomen nu laten 
aanvullen door de gemeente (als dat toch eens structureel kon, we 
zouden staan te juichen). Een meer dan welkome regeling, zeker 
wanneer onze weg naar zelfstandigheid nog geplaveid moest worden 
en de eerste met moeite binnengeharkte opdrachten nu als zeepbellen 
in ons gezicht uiteen zijn gespetterd. 
 Goed, daar zitten we dan. Opgesloten. Thuis. Al dan niet (nog) aan 
het werk of net de laatste facturen sturend. Hopend en biddend voor 
de toekomst, het meest vrezend voor ons spaarvarken. Maar liggen 
we ’s nachts bezorgd en klaarwakker naar het plafond te staren? Nee. 
Sterker nog, wij zelfstandige kunsthistorici maken van de nood een 
deugd. Het zit in onze aard.
 Tegen ieders én ons eigen verwachting in komen we in deze ru
moerige tijd allereerst even tot rust. Eindelijk hebben we geen haast, 
we hebben tijd. We reflecteren wat op onze werkzaamheden, zoeken 
verbinding met de mensen om ons heen. De stilte zuigen we op, wroe
tend in de aarde van onze moestuintjes. Genietend van de verveling, 
onze zegeningen tellend. Openhartig geven we toe dat het pauzeren 
van het hijgerige leven ons eigenlijk wel bevalt. Een zelfstandige 
kunsthistoricus: “Als ik naar buiten kijk in onze minituin denk ik vaak 

STEUNMAATREGELEN ZELFSTANDIGEN 
Kom je als zelfstandig kunsthistoricus in de problemen doordat opdrachten wegval-
len? Wellicht kun je gebruik maken van de tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig 
ondernemers (Tozo). Zelfstandige ondernemers met financiële problemen kunnen een 
beroep doen op deze voorziening, die uitgevoerd wordt door gemeenten. Je leest er 
hier meer over.

NV K

mailto:secretariaat@kunsthistorici.nl
https://www.divosa.nl/onderwerpen/tijdelijke-overbruggingsregeling-zelfstandig-ondernemers-tozo
https://www.divosa.nl/onderwerpen/tijdelijke-overbruggingsregeling-zelfstandig-ondernemers-tozo
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 INTERVIEW 

Tussen kunst en quarantaine 
Hoe een Nederlands Instagramaccount jong en oud  

wereldwijd laat kennis maken met kunstgeschiedenis  

Door Eline Levering  

Het is misschien wel het succesvolste culturele initiatief 
tijdens deze ‘lockdown’: het Instagram-account @tussen-
kunstenquarantaine. Zo simpel als de opdracht is – repro-
duceer een kunstwerk met drie voorwerpen uit je huis – zo 
creatief, humoristisch en out-of-the-box zijn de inzendin-
gen die binnenkomen. Leerkrachten zien kansen voor cre-
atief thuisonderwijs en ook musea en culturele instellingen 
maken gretig gebruik van het succes en sporen hun achter-
ban aan een kunstwerk uit hún collectie in te zenden. Maar 
wie zit er achter dit succesvolle initatief? De Vereniging van 
Nederlandse Kunsthistorici sprak met Anneloes Officier 
(31 jaar) uit Amsterdam die het account bedacht. 

Anneloes Officier is geen kunst
historicus, maar communicatie
specialist en zelfstandig trouw
ambtenaar. “Ik houd ervan 
om mensen te verbinden door 
woord en inmiddels ook door 
beeld. Verder heb ik sinds de 
middel bare school weinig meer 
met kunstgeschiedenis gedaan. 
Hopelijk heb ik mijn docenten 
van toen trots kunnen maken met 
dit project, hoewel ik zeker niet 
alle schilders of schilderijen her
ken. Het is juist ontstaan als iets 
heel laagdrempeligs maar toch 
herkenbaar en verbindends.” 

Hoe het begon
Anneloes woont met twee huis
genoten in Amsterdam. Toen 
een van haar huisgenoten in de 
week van 13 maart voor het eerst 
thuiswerkte en daar al snel klaar 

mee was, vroeg ze Anneloes of 
ze iets leuks kon bedenken voor 
alle thuiswerkers. “Ik pakte een 
theedoek, placemat en een teen
tje knoflook en maakte zo ‘Meisje 
met de parel’ na van Johannes 
Vermeer. Ik plaatste het op mijn 
eigen Instagramaccount en kreeg 
megaveel leuke reacties.”
Een openbaar account werd aan
gemaakt om alle inzendingen en 
reactie te plaatsten. Ze noemde 
het @tussenkunstenquarantaine. 
“Na familie en vrienden volgende 
steeds meer volgers, van over de 
hele wereld. Inmiddels zijn het er 
160.000 van Iran tot Argentinië, 
van Noorwegen tot Spanje. Het is 
onvoorstelbaar hoeveel reacties 
en inzendingen we krijgen. Per 
dag stijgen de inzendingen op 
#tussenkunstenquarantaine met 
ongeveer 1000 tot 1500 creaties.”  

Musea wereldwijd haken aan
Het account nam in korte tijd 
een enorme vlucht. Hoe ging 
dat in zijn werk? Anneloes ver
telt: “Nadat het Rijks vroeg of ze 
het mochten delen, volgden al 
snel ook het Van Gogh Museum, 
Stedelijk, Het Mauritshuis. Het 
zijn moeilijke tijden voor de cul
turele sector, dus ik ben blij dat 

Ik pakte een theedoek, 
placemat en een teentje 
knoflook en maakte zo 
‘Meisje met de parel’ na 
van Johannes Vermeer.

NV K

https://www.instagram.com/tussenkunstenquarantaine/
https://www.instagram.com/tussenkunstenquarantaine/
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hoek. Dat gold ook voor een item 
op Sky News waardoor de UK 
aanhaakte. Wat me wel opvalt 
is dat er nog veel gekozen wordt 
voor Nederlandse kunstenaars! 
Inmiddels heb ik wel de beschrij
vingen voor het grootste deel ver
taald, omdat het niet te volgen is 
voor het internationale publiek. 
Mijn woordgrapjes komen daar
door vast minder goed over!” 

Dagtaak
Het succes heeft ook een keerzij
de: het beheren van het account 
is nauwelijks bij te houden. Haar 
inbox blijft maar volstromen, ver
telt Anneloes. Daarom plaatst ze 
inmiddels alleen de leukste cre
aties op het account. Dat zijn er 
nu 473, maar via de gelijknamige 
hashtag #tussenkunstenquaran
taine zijn er duizenden te vin
den. “Ik hoop niet teveel mensen 

we ze een creatieve invalshoek 
hebben kunnen geven om men
sen vanuit huis toch te verbinden 
met hun collecties. Naarmate het 
door internationale pers werd 
opgepikt en gedeeld werd door 
de musea, sloten ook internatio
naal musea aan bij de inmiddels 
door mensen online omgedoopte 
‘challenge’. Het Louvre, the Met, 
Chateau Versailles, de Hermitage 
in Rusland, Getty Museum 
LA, maar ook in Italië, Spanje, 
Finland en Canada zijn musea 
aangehaakt. Zo bereikt het ac
count plotseling wereldwijd men
sen die een verzetje nodig hebben 
in deze periode. Heel bijzonder!  
Die inzendingen uit andere lan
den komen met vlagen bin
nen, afhankelijk van waar het in 
het nieuws is geweest: “Na het 
Russische journaal kwamen er 
ineens allerlei inzendingen uit die 

Zo bereikt het account 
plotseling wereldwijd 
mensen die een verzet-
je nodig hebben in deze 
periode.

Het succes heeft ook een 
keerzijde: het beheren 
van het account is nau-
welijks bij te houden.

Inzending van @kazemir0malevich

Inzending van @nadia_suvorova

NV K
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heel cool toen er een Rubens bin
nenkwam, daar moet je toch wat 
meer lef voor hebben. Ook duur
de het even voor we een grappi
ge Geboorte van Venus binnen 
kregen, natuurlijk ook een lasti
ge door meer naakt.” Verder laat 
ze zich graag verrassen door de 
gekozen werken: “Het gaat voor
al om de lol bij het maken, het 
even met iets anders bezig zijn en 
met elkaar een manier vinden om 
wat verlichting te vinden in deze 
tijd. Er gebeuren zoveel meer be
langrijkere dingen dat dit, maar 
als het maar een klein lachje op 
iemands gezicht brengt, ben ik al 
blij.”  

Na de crisis 
Betekent het opheffen van de 
‘lockdown’ straks ook het einde 

teleur te stellen maar de berich
ten zijn inmiddels zo in overvloed 
dat het schuldgevoel iets minder 
is als ik niet alles post. Het is sim
pelweg niet haalbaar. Bovendien 
moet het leuk blijven om naar te 
kijken: je zit ook op Instagram 
om je vrienden of familie te zien 
in hun dagelijks beslommeringen 
en niet 25 schilderijen per dag.”  

Favorieten
De favorieten van Anneloes zijn 
elke dag anders. Het leukst vindt 
ze het als een inzender een werk 
niet puur imiteert of zich alleen 
verkleed maar ook creatief is 
met attributen: “Bijvoorbeeld als 
door het gebruiken van een wc
rol als golf of het neerzetten van 
een stofzuiger op de plek van een 
gitaar.” Werken van sommige 
kunstenaars blijken lastiger om 
goed na te maken: “Ik vond het 

Er gebeuren zoveel meer 
belangrijkere dingen dat 
dit, maar als het maar 
een klein lachje op ie-
mands gezicht brengt, 
ben ik al blij.Ik vond het heel cool 

toen er een Rubens bin-
nenkwam, daar moet je 
toch wat meer lef voor 
hebben.

Inzending van @butter2mybread

NV K
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voor het Instagramaccount? 
Anneloes heeft nog wel enke
le ideeën om het project mooi 
af te sluiten: ‘Het lijkt me te gek 
om een expositie in het Rijks te 
doen als een soort startsein van 
het publieke leven zodra we weer 
wat minder maatregelen hebben. 
Dat we de quarantaine afsluiten 
met de hoogtepunten van iets 
kleins dat toch bij mensen een 
lach op het gezicht bracht in deze 
periode. En dan zien we wel wat 
het ons nog brengt! Er zijn geen 
concrete plannen nog, al vragen 
mensen wel geregeld naar een 
boek. Je weet het maar nooit…”

Inzending van @estherjudithmaria

Inzending van @ambermaakt

NV K
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COLUMN

Kunsthistorische opleidingen  
in quarantaine

Door Esther van der Hoorn, bestuurslid VNK en sectie universiteiten

Je hebt het volgende cliché vast voorbij horen komen: we leven in rare 
tijden. Cliché of niet, rare tijden zijn het momenteel ook op de universi
teit. Werden collegezalen en kantoren eerder al gesloten tot 6 april, kort 
geleden namen de universiteiten het besluit om het fysieke onderwijs 
op te schorten tot aan het begin van het nieuwe collegejaar. Docenten 
ontwikkelen nu in hoog tempo digitale leermodules, daarbij afgeleid 
door thuiszittende kinderen of de kat die altijd op het toetsenbord gaat 
liggen. Voor studenten breekt een periode van onzekerheid aan: hoe zit 
het met tentamens, scripties en stages? Internationale medewerkers en 
studenten moeten kiezen: wachten ze het verloop van de coronacrisis in 
Nederland af, of gaan ze toch maar terug naar huis?

Natuurlijk zijn de problemen waarvoor docenten en studenten kunst
geschiedenis zich gesteld zien niet uniek en treffen ze alle (acade
mische) opleidingen. Echter, voor een vakgebied dat zich in de kern 
bezighoudt met de bestudering van fysieke objecten is het extra las
tig als mogelijkheden wegvallen om die objecten ‘in levende lijve’ 
te bekijken, tijdens excursies naar musea in binnen en buitenland 
bijvoorbeeld. Bovendien zijn (kunst)historische bibliotheken, stu
diezalen en archieven niet toegankelijk, al kun je bij sommige uni
versiteiten nog gebruik maken van de selfservicevoorzieningen – in 
Groningen gaan ingeleverde boeken eerst vijf dagen in quarantaine. 
Voor zowel studenten als onderzoekers betekent dit dat zij hun bron
nen en literatuur voorlopig op een andere manier te pakken moeten 
zien te krijgen. Gelukkig bieden bibliotheken steeds meer ebooks en 
elektronische tijdschriften aan. De quarantaine biedt ook de gelegen
heid om eens op je gemak te gaan schatgraven in online databases, 
zoals ECARTICO, de Getty Photo Archive en Provenance Index en de 
Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories. 
Lezingen en conferenties die de komende tijd op de agenda stonden, 
zijn afgelast of uitgesteld, waardoor de gebruikelijke platforms om 
van gedachten te wisselen en onderzoeksresultaten te delen, wegval
len. Het lijkt een mooi moment om te experimenteren met tools voor 
video conferencing. Een eerste online conference werd gepland: de 
International Journal for Digital Art History was er snel bij en or
ganiseerde op 10 april een conferentie via Zoom. Het thema van die 
conferentie? ‘Art History in Quarantine’, waarbij de gevolgen van de 
coronacrisis voor de kunstgeschiedenis centraal zullen staan. Waar 
liggen bijvoorbeeld de grenzen van digitaal kunsthistorisch onder
wijs? En wat betekent het om onderzoek te doen naar kunstwerken 
die je niet ‘in het echt’ kunt gaan bekijken? 
Kortom, de getroffen maatregelen stellen de universitaire kunsthis
toricus en de student kunstgeschiedenis voor nieuwe uitdagingen en 
dwingen tot improviseren met digitale hulpmiddelen. Daarmee bie
den deze rare tijden de kans om stil te staan bij dat aspect waar onze 
kracht van oudsher ligt: de bestudering van het fysieke object.  

NV K

http://www.vondel.humanities.uva.nl/ecartico/
https://www.getty.edu/research/tools/photo/index.html
https://www.getty.edu/research/tools/provenance/index.html
https://research.frick.org/montias
https://dahj.org/newsblog/art-history-in-quarantine
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Door Jasper Visser  

Hoe ziet de cultuur en muse
umsector er straks uit, als de 
Coronacrisis achter de rug is? 
Sinds het virus om zich heen be
gon te grijpen in Europa heb ik 
een aantal gesprekken gevoerd 
met culturele leiders uit aller
lei getroffen landen om precies 
deze vraag te beantwoorden. We 

Ze mag er niet meer heen en kan 
geen betalingen doen.

Direct na de schok kwam de ac
tie. We wilden laten zien wat 
we waard zijn en ons steentje 
bijdragen. Dat leverde prach
tige initiatieven op, zoals het 
Instagramaccount Tussen Kunst 
en Quarantaine dat vanuit 
Nederland de wereld veroverde. 
Maar ook veel memes, voorspel
bare posts op social media. Het 
is geen toeval dat de New York 
Times juist nu Adam Koszary 
portretteert. Hij is de meest suc
cesvolle twitteraar van de sector. 
Met zijn geinige posts bereikt hij 
duizenden mensen, tot en met 
Elon Musk aan toe. Het contact is 
echter vluchtig; meer een aflei
ding dan verrijking. 

Minder zichtbaar, maar veel in
grijpender op de lange termijn, 
kwamen na de schok de ontsla
gen. Veel mensen hebben hun 
baan inmiddels verloren en er 
volgen er meer. Het gaat dan 
vooral om publieksfuncties, edu
catie, diversiteit, en inclusie. In 
de Verenigde Staten is er bijna 
geen educatiemedewerker meer 
die nog een baan heeft. In Europa 

zullen veel participatie en diver
siteitsinitiatieven sneuvelen. Dit 
is extra schadelijk, omdat veel 
van mijn gesprekspartners aan
geven juist hen nodig te hebben 
om de relatie met het publiek 
straks, na heropening, weer op te 
bouwen.

En het goede nieuws? Dat is er 
ook, maar dat vereist wel durf en 
daadkracht. Onze collega’s zien 
de crisis als een kans voor een 
herstart. Een organisatie die met 
de rug tegen de muur staat kan 
risico’s nemen en een andere weg 
inslaan. Zo’n organisatie kan van
uit de diepe waarde van kunst en 
erfgoed op zoek naar nieuwe re
laties met het publiek. En nieu
we manieren om als museum van 
waarde te zijn.

Dat is nodig. Daar is iedereen die 
ik spreek het wel over eens. Na de 
Coronacrisis komt de klimaatcri
sis. Een ongelijkheidscrisis ligt op 
de loer. Als we willen voorkomen 
dat we dan weer zonder meer on
ze deuren moeten sluiten, zullen 
we onze collecties en verhalen 
op nieuwe en andere manieren 
ten dienste van de maatschap
pij moeten plaatsen. Dat kan. 

hebben het antwoord nog niet, 
wel een richting.

Bij de eerste tekenen van het vi
rus trok er een schokgolf door de 
culturele sector. In vele landen 
werden musea zonder omkijken 
gesloten, vaak voor onbekende 
tijd. Ik sprak een directeur van 
wie de identifier voor internet
bankieren nog op kantoor ligt. 

COLUMN 

NA DE CORONA CRISIS

NV K
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Jasper Visser heeft een achter-
grond in duurzame ontwikke-
ling en internationale relaties. 
Hij helpt culturele en maat-
schappelijke organisaties bij het 
vertellen van hun verhaal en 
bij het vinden van verbinding 
met hun publiek. Ook ontwik-
kelt hij strategieën voor de di-
gitale tijd en faciliteert hij com-
munity en co-creatieprocessen. 
Jasper is coauteur van Quantum 
Culture, medeontwikkelaar van 
Card for Culture en het Digital 
Engagement Framework en 
blogger voor The Museum of the 
Future. Hij is senior partner van 
VISSCH+STAM en projectdirec-
teur van Stichting 2030.

Kunst biedt troost, hoop, verbeel
ding voor een andere toekomst. 
Erfgoed geeft context en diep
te aan wat er in de wereld ge
beurt. Dat vereist wel een ander
soortige organisatie. Meer open, 
meer bewust, meer gericht op 
mensen en minder op toeristen. 
Dynamischer ook.

De gesprekken met culturele lei
ders gaan nog een paar maanden 
door. Sommige musea en andere 
organisaties die ik spreek hebben 
een tijdslijn van twee of meer jaar 
voor ze verwachten weer terug te 
zijn bij ‘business as usual’. Voor 
zover dat dan nog business as 
usual is. 
 

NV K
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DE CORONACOLLECTIE  

Ooit is de Coronacrisis geschiedenis. Welke verhalen ver-
tellen we er dan over? Zoals we alleen samen deze crisis 
het hoofd kunnen bieden, moeten we de verhalen daar-
over ook samen én nu vastleggen. Samen omdat er veel 
verschillende perspectieven zijn die allemaal een plek ver-
dienen. Nu omdat de emoties en beleving van dit moment 
heel belangrijk kunnen zijn voor het begrip van deze cri-
sis, maar later wellicht ondersneeuwen in het geweld van 
analyse en beschouwing. 
 
De afgelopen weken hebben verhalenvertellers 
VISSCH+STAM het initiatief genomen deze verhalen te 
verzamelen. Zo kunnen we straks, als de crisis voorbij is, 
de Nederlandse musea en archieven zo veel mogelijk bij-
zonderheden aanreiken om dit belangrijke moment in on-
ze geschiedenis te ontsluiten.

 
Oproep: kunsthistorici, draag bij!

Kunsthistorici spelen in het verzamelproces een sleutel-
rol. We zoeken in het bijzonder naar die objecten, verha-
len en gebruiken die zich creatief of artistiek onderschei-
den, die symbolische waarde hebben of historisch van 
belang zijn. Dit vraagt een scherpe blik, kennis van za-
ken en ervaring in het inschatten van de kunst- of cul-
tuurhistorische waarde van alledaagse uitingen als me-
mes, Instagramfoto’s en straatkunst. Help mee met het 
vertellen van het verhaal van de Coronacrisis door bij te 
dragen aan de collectie. Je kunt je bijdrages aanleveren 
via https://coronacollectie.nl/meedoen/

NV K

https://coronacollectie.nl/meedoen/
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#Stayathomechallenge 
voor kunsthistorici

Nu we door het coronavirus meer aan huis gekluisterd zijn, schieten 
de #stayathomechallenges op social media als paddenstoelen uit 
de grond. De VNK deed ook een duit in het zakje met deze emoji
challenge. Herken jij de titels van deze kunstwerken uit Nederlandse 
musea? Let op: het gaat dus echt om de titels die letterlijk zijn 
weergegeven in emoji’s.

1. Het Melkmeisje van Vermeer, Rijksmuseum
2. Couple under an umbrella van Ron Mueck, Museum Voorlinden
3. Het Joodse bruidje van Rembrandt, Rijksmuseum
4. Planet Circle van Richard Long, De Pont 
5. Paard en ruiter van Marino Marini, Kröller-Müller Museum
6. Kinderen der zee van Jozef Israëls, Dordrechts Museum (of: versie in Rijksmuseum)
7. Drie generaties van Charley Toorop, Boijmans van Beuningen
8. De zonnebloemen van Van Gogh, Van Gogh Museum
9. Twee uiltjes van Karel Appel, Stedelijk Museum
10. De brillenverkoper van Rembrandt, Museum De Lakenhal

NV K
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Save the date:  
Crisis als katalysator 

 
vrijdag 30 oktober 

Hoe bedrijf je kunstgeschiedenis in de anderhalvemeter-
samenleving? Welke effecten van de coronacrisis zijn 
al zichtbaar in ons veld?  Zijn blockbusters en massaal 
museum  bezoek ooit nog mogelijk? Is deze crisis een kataly-
sator? En waarvan dan eigenlijk? 

Zoals ieder jaar organiseert de Vereniging van Nederlandse Kunst
historici een kunsthistorische dag in het najaar. Dit jaar kunnen we 
niet om de coronacrisis en de effecten ervan op onze beroepsgroep en 
op de kunsthistorische instellingen heen. Daarom organiseren we op 
vrijdag 30 oktober een dag rond het thema Crisis als katalysator.  
 
Natuurlijk is het programma nog volop in ontwikkeling en hangt dit 
samen met de ontwikkelingen en de maatregelen rond het virus. Ook 
de locatie volgt op een later moment. We hopen dat we in oktober ook 
als kunsthistorici weer bijeen kunnen komen en dat we je dan in goe
de gezondheid mogen begroeten.  
 
Stay safe en save the date! 

Commissie Kunsthistorische Dag 

Hidden spaces, José Manuel Ballester

NV K
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Nog geen lid van de VNK?
De Vereniging van Nederlandse Kunsthistorici wil kunst en 
architectuur historici in Nederland bij elkaar brengen en kennis
overdracht, ontmoeting en discussie binnen het vakgebied be
vorderen. Dat doen we onder andere door het organiseren van 
bijeen komsten 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 daar-
buiten zijn al lid van de VNK. Als lid blijf je op de hoogte van het laat
ste nieuws uit het vakgebied en krijg je de mogelijkheid regel matig 
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? 
Stuur een email naar de ledenadministratie: secretaris@kunst historici.nl 
en vermeld hierin achternaam, voorletters en titel, adres, postcode + 
woonplaats, geslacht, afstudeerrichting en emailadres. De kosten van 
het lidmaatschap zijn inclusief het abonnement op Kunsthistorici.

www.kunsthistorici.nl
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Nominaties
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2019 
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Programma 
Lustrumsymposium 
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Interview met  
Marit Berends 
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Interview met  
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Succes moet je vieren!
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THEMAKATERN: 
Het succes 
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kunstgeschiedenis

P. 6

Interview met  
De Kunstmeisjes

P. 13

Column:
De weg naar succes

P. 16

Samen bereik je meer! 
Interview met  

Paul van den Biesen 

P. 17

en meer…
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INSTITUTIONELE STEUNLEDEN VNK: Jan Six Fine Art

NV K
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Bestuur VNK
dr. Annette de Vries, voorzitter
Geerte Broersma MA, secretaris 
drs. Marion van der Marel BA, 
penningmeester
Esther van der Hoorn MA
dr. Eloy Koldeweij
drs. Epco Runia 
Marie Baarspul MA
drs. Lisette Luijkx 

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.

Kunsthistorici wordt digitaal verspreid.

Opzegging
Lidmaatschap en abonnement 
worden jaarlijks stilzwijgend 
verlengd. Wilt u het lidmaatschap 
opzeggen? Zorg dan dat uw opzegging 
vóór 1 januari bij ons binnen is. 
Opzeggen kan bij secretaris Geerte 
Broersma: secretaris@kunsthistorici.nl

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

© Vereniging van Nederlandse Kunsthistorici

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave 
mag worden overgenomen zonder voorafgaande 
schriftelijke toestemming van de uitgever. De uit
gever heeft ernaar gestreefd de rechten van de
afbeeldingen volgens wettelijke bepalingen te 
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