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1. 
WELKOM

Voorzitter Annette de Vries 
opent de vergadering om 
13.20u. 

Aanwezig zijn 9 van de 
9 bestuursleden en de 
officemanager. 

2. 
VASTSTELLING AGENDA

 De agenda is vastgesteld.

3.
VERSLAG ALGEMENE 
LEDENVERGADERING  

6 OKTOBER 2017
Het verslag van 2017 is goedge-
keurd en daarmee vastgesteld.

4.
TERUGBLIK 2018

Visuele presentatie van de acti-
viteiten van 2017 wordt getoond. 
Overzicht activiteiten: 
•  VNK bibliografie: Kunst en 

Kunstnijverheid tot 1550, 
samengesteld door Kirsten 
Derks

•  Sectie Educatie: Kijkje 
in de keuken bij het Van 
Abbemuseum, Eindhoven, 
1 februari 2018

•  Sectie Zelfstandigen: 
Tentoonstellingsbezoek 4 
realisten, dwars kijken in 
Museum More, Gorssel, 
2 maart 2018

•  Sectie Zelfstandigen: 
Netwerkborrel, 13 april 2018

•  Algemeen: Kunst, kijken en 
kennerschap bij Hoogsteder & 
Hoogsteder, Den Haag, 7 juni 
2018

•  Sectie Educatie: 
Rondleidevent in Stedelijk 
Museum Amsterdam, 
10 oktober 2018

•  Bulletin Kunsthistorici nr. 
1 & 2; nr. 3 zal eind 2018 
verschijnen

5.
BERICHTEN VANUIT 

BESTUUR EN SECTIES
Samenstelling bestuur
Twee bestuurswisselingen heb-
ben plaatsgevonden:

•  De tweede termijn van pen-
ningmeester Ellis Dullaart zit 
er op. Marion van der Marel- 
Konings zal haar opvolgen 
en wordt daarmee de nieuwe 
penningmeester.

•  Epco Runia is als voorzitter 
van de Sectie Educatie over-
gestapt naar de Sectie Musea, 
waarvan hij voorzitter is ge-
worden. Marie Baarspul volgt 
Runia op als voorzitter van de 
Sectie Educatie.

•  Secretaris Geerte Broersma 
heeft ingestemd met de vraag 
van het bestuur om zitting te 
nemen voor een tweede ter-
mijn van 3 jaar.

•  Bestuurslid Menno Jonker is 
tevens door het bestuur ge-
vraagd zijn bestuursrol voor 
een tweede termijn te aanvaar-
den. Jonker denkt hier nog 
over na.

 
Nieuwe website
De oude website werd te ou-
derwets bevonden, voorna-
melijk vanwege te weinig 

beeldmateriaal. De nieuwe web-
site is dan ook een stuk beelden-
der en laat de diversiteit van de 
kunsthistorie goed zien. Veel 
nieuws items worden getoond; de 
nieuwe en oude bulletins zijn er 
te vinden en elke Sectie heeft ei-
gen pagina’s (incl. artikelen).

Institutionele steunleden
De VNK heeft 5 institutionele 
steunleden:
RKD; TEFAF; PAN; 
Rijksmuseum; Van Gogh 
Museum

Lustrum VNK en 
lustrumcommissie
In 2019 zal de VNK haar 80-jarig 
bestaan vieren. Hiervoor zal een 
commissie worden gevormd.

6.
PRESENTATIE 

JAARREKENING
Penningmeester Ellis Dullaart 
geeft toelichting op de jaarreke-
ning 2017 en begroting 2019. Op 
31 december 2017 bedroegen de 

Algemene ledenvergadering 2018
 

Doelenzaal, Universiteitsbibliotheek Amsterdam, Singel 425, vrijdag 9 november 2018, 
 jaarvergadering: 13:15-13:45; prijzen: 16:30-17:00
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aanmoediging zijn voor jonge 
kunsthistorici om te publiceren. 
De Jan van Gelderprijs 2018 is 
toegekend aan Mireille Cornelis.
De jury: ‘In de catalogus neemt 
Mireille vijf essays voor haar re-
kening en beweegt zich daarmee 
van de 17de tot de 21ste eeuw. 
Dat doet ze met een concieze, 
rake, lichte toon en geeft daarbij 
blijk van goed gevoel voor visue-
le en artistieke kwaliteiten. In de 
vijf teksten beoefent ze verschil-
lende genres der kunstgeschied-
schrijving: biografie, stijlkritiek, 
technische uitleg, historiografie, 
kunstenaarsrespons en literai-
re inspiratie.’ De jury merkt op 
bekoord te zijn ‘door de vreug-
de van de kunstgeschiedenis die 
uit Mireille Cornelis tentoonstel-
lingsteksten spreekt en van de 
door haar vertoonde kunsthisto-
rische reikwijdte’. 

Gijselaar Hintzenfondspprijs
De Gijzelaar Hintzenfondsprijs is 
een eerbetoon aan een persoon of 
instantie die, middels boeken, ar-
tikelen of andere media, de ken-
nis van en het enthousiasme voor 
de kunsten heeft aangewakkerd 
bij een breed publiek. De heer 
Ad de Visser heeft de Gijzelaar 

aan Dr. Matthias Ubl. De con-
servator Vroege Nederlandse 
Schilderkunst van het 
Rijksmuseum ontving de 
prijs voor zijn publica-
tie Der Braunschweiger 
Monogrammist: Wegbereiter 
der niederländischen 
Genremalerei vor Bruegel 
(Petersberg, 2014). 
De jury is – ondanks de grote 
waardering voor de andere no-
minaties – uiteindelijk unaniem 
van mening dat het werk van 
Matthias Ubl met lof de Karel 
van Mander Prijs 2018 verdient. 
Het werk laat overtuigend zien 
dat een ‘klassiek’ monografische 
studie in diepgang en breedte een 
vernieuwende en blijvende im-
pact kan hebben op de kunsthis-
torische wetenschapsbeoefening.
Sinds 1958 reikt de Vereniging 
van Nederlandse Kunsthistorici 
(VNK) jaarlijks de Karel van 
Mander Prijs uit voor een waar-
devolle wetenschappelijke pu-
blicatie die op een overtuigen-
de wijze nieuw licht werpt op de 
kunstgeschiedenis. 

Jan van Gelderprijs
De Jan van Gelderprijs wordt uit-
gereikt door de VNK en wil een 

maken voor de deelnemers. Voor 
de post contributie is ietwat opti-
mistisch begroot, omdat het be-
stuur wil blijven inzetten op het 
vergroten van het aantal leden en 
institutionele steunleden. Tevens 
zal er nog een actie gedaan wor-
den om een groep van ca. 150 
‘slapende’ leden te benaderen en 
te activeren. 

7.
Rondvraag

Er zijn geen vragen.

8.
UITREIKING  

KUNSTHISTORISCHE 
PRIJZEN 

 [NA PROGRAMMA]

Karel van Manderprijs 
De belangrijkste kunsthistori-
sche prijs van Nederland, de 
Karel van Manderprijs, is in 
2018 gebaseerd op de bibli-
ografie ‘Beeldende Kunst en 
Kunstnijverheid tot 1550 met 
publicaties verschenen tussen 
2013-2017’. Deze omvangrijke 
bibliografie is samengesteld door 
Kirsten Derks, waarvoor de VNK 
haar zeer dankbaar is.
Dit jaar is de prijs toegekend 

saldi van de betaal- en spaarre-
kening respectievelijk €49,96 en 
€10.048,29. Voor alle cijfers van 
de jaarrekening en de begroting, 
zie onderaan dit verslag.

Jaarrekening 2017:
Net zoals het voorgaande jaar, 
is het boekjaar 2017 afgesloten 
met een negatief saldo, zoals ook 
voorzien was in de begroting. 
Het totale bedrag dat tijdens ka-
lenderjaar 2017 aan inkomsten 
is gegenereerd, bedraagt ruim 
€22.000,-: €300,- minder dan 
begroot. Het totale bedrag dat tij-
dens kalenderjaar 2017 is uitge-
geven, bedraagt ruim €25.000,-: 
ruim €800,- minder dan begroot. 
Dit resulteert in een negatief sal-
do van ca. €2800,-, dat weliswaar 
€500 kleiner is dan begroot.

Begroting 2019:
Zoals in de conceptbegroting 
2019 te zien is, verwacht het be-
stuur dat het komend jaar de 
inkomsten van de sectie-activi-
teiten en Kunsthistorische Dag 
lager zullen zijn dan de afgelo-
pen jaren. De belangrijkste re-
den hiervoor is het streven om de 
Kunsthistorische Dag zo toegan-
kelijk (en goedkoop) mogelijk te 
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De jury heeft unaniem besloten 
om de Frederiksprijs 2018 toe te 
kennen aan de heer drs. Jean-
Pierre van Rijen. De directe aan-
leiding vormt het boek Zilver in 
en rond Bergen op Zoom, dat in 
2017 verschenen is bij een ten-
toonstelling over zes eeuwen 
zilver uit die regio in Museum 
Het Markiezenhof en groten-
deels door hem werd samenge-
steld. Daarnaast heeft de jury 
grote bewondering voor de voort-
durende stroom publicaties van 
de laureaat over de Nederlandse 
edelsmeedkunst.
  

9. 
SLUITING

De algemene ledenvergadering is 
gesloten om 13:45u. 
De prijsuitreiking is gesloten om 
17:00u.

Hintzenfondsprijs 2018 in ont-
vangst mogen nemen.
De jury prijst de durf van De 
Visser: ‘Ad de Visser is een man 
met durf. Hij durft grote grepen 
aan. Meerjarenplannen. Van de 
grootste durf getuigt De Vissers 
grootste greep: Vice Versa, zijn 
zes jaar geleden verschenen ge-
schiedenis van de westerse kunst 
en architectuur: 540 pagina’s met 
meer dan 3.300 kleine afbeeldin-
gen (en een website erbij waarop 
die reproducties groter te bekij-
ken zijn). Ad de Visser laat zien 
dat kunstenaars soms over ve-
le eeuwen heen familie van el-
kaar zijn. Geestverwanten. Zodat 
je als lezer niet alleen overwel-
digd wordt door die lange, lange 
kunstgeschiedenis, maar er ook 
op je gemak in gaat rondlopen, 
als een tijdreiziger. De durf en 
het plezier van Ad de Visser slaan 
op de lezer over.’

Mr. J.W. Frederiksprijs
De Mr. J.W. Frederiksprijs werd 
in 1967 ingesteld en kan worden 
toegekend aan de auteur van een 
belangwekkende gepubliceer-
de studie op het gebied van de 
kunstnijverheid, kleine plastiek 
en ornamentiek.
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