
Arjan de Koomen over de opleiding Technische Kunstgeschiedenis
 
Kunstgeschiedenis staat bekend als een beschrijvende en duidende geesteswetenschap. 
Dit is aan het veranderen. Aan de Universiteit van Amsterdam is een masterprogramma 
Technische Kunstgeschiedenis van start gegaan. kM sprak met initiatiefnemer dr. Arjan 
de Koomen en drie studenten over dit nieuwe vakgebied.
Monika AuchFo

to
: 

´De kunstgeschiedenis wordt nu herschreven´
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genomen. De kunstgeschiedenis zoals wij die tot 
nog toe kennen, gaat vooral uit van intellectuele 
kennis. Bij Technische Kunstgeschiedenis vormt 
kennis over materiaal en hoe iets is gemaakt de 
basis. Deze visie ligt mijns inziens dichter bij het 
kunstwerk zelf. Daarnaast is er ook aandacht 
voor tacit knowledge: een niet-verbale, impli-
ciete, zwijgende kennis die nodig is om bijvoor-
beeld met je handen te werken en materialen te 
verstaan. Door het bestuderen van de technische 
ontstaansgeschiedenis, ontstaat een ander be-
grip van een kunstwerk. Immers, een kunstwerk 
ontstaat niet uit het niets of alleen in het hoofd 
van een kunstenaar, maar hangt samen met 
technische kunde en vaak ook met een worste-
ling met de materie. Door deze visie wordt de 
kunstgeschiedenis herschreven.’

 
Kennis over materiaal en maakproces
In een eerdere loopbaan buiten de academische 
wereld was De Koomen onder andere werkzaam 
als conservator beeldhouwkunst in het 
Rijksmuseum. Hij deed daar veel ervaring op met 
materiaaltechnische aspecten en down to earth 
vraagstukken, zoals hoe iets te restaureren of 
hoe een sokkel van een ton te verplaatsen. Voor 
het ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap hield hij toezicht op de fysieke staat 
van de rijkscollectie. De Koomen: ‘Dan begrijp je 
hoeveel tijd en toewijding in het maken van een 
kunstwerk is geïnvesteerd en dat het méér is dan 
een van boven ingegeven idee. Het hangt vooral 
samen met het aan de tijd van ontstaan gebon-
den kennisniveau rond materiaal en maakpro-
cessen. Vaak leiden technische en 

Het scheppen van kunst wordt niet alleen inge-
geven door idee en gevoel, ook materiaal en 
techniek geven richting en grenzen aan. Voor 
veel kunstliefhebbers en zelfs kunsthistorici is dit 
geen vanzelfsprekend gegeven. Gebrek aan 
kennis en belangstelling voor het maakproces 
kwam voort uit de geringe aandacht die er bin-
nen de opleiding Kunstgeschiedenis voor be-
stond. In de academische wereld wordt echter 
steeds meer beseft dat zo’n blinde vlek niet 
meer te verdedigen is. Net zoals er bij het brede 
publiek een groot interesse voor ambachten is 
ontstaan, heeft in de Kunstgeschiedenis de zo-
geheten Technische Kunstgeschiedenis zijn in-
trede gedaan. De term technical art history is nu 
zo’n twintig jaar oud. Het technisch onderzoek 
met bijvoorbeeld röntgen en infrarood is al 
ouder, maar onder technische kunstgeschiedenis 
wordt meer verstaan dan het toepassen van na-
tuurwetenschappelijke analysetechnieken.
 
De kunstgeschiedenis herschrijven
Arjan de Koomen (1962) doceert kunstgeschie-
denis aan de UvA, waar hij aan de wieg stond 
van de nieuwe master Technische 
Kunstgeschiedenis. Hij vertelt: ‘De behoefte aan 
een ander soort kennis over kunst is gestaag toe-

1 Masterstudenten in het schilderijendepot van de 

UvA (alle foto’s: A. Vandivere).

2 Workshop over het vergulden van lijsten.

 

3 Analyse van sporen op een houtpaneel met 

behulp van röntgenfoto’s op een lichtbak.

 

4 Bespreking over de reconstructie van verschillen-

de ondergronden van een schilderij met conservator 

Emilie Froment.

43

2

100  23kM

1731.indd   2 11/11/2016   9:04:32 AM



materiaalgerichte innovaties ook tot de ontwik-
keling van een herkenbare stijl. Een ander aspect 
van Technische Kunstgeschiedenis is hoe onze la-
boratoriumtechnieken hebben bijgedragen aan 
de identi!catie en plaatsing van bijvoorbeeld 
Rembrandts schilderijen.’
 
Masteropleiding aan de UvA
Sinds 2015 biedt de Universiteit van Amsterdam 
een masterprogramma Technische 
Kunstgeschiedenis aan. Samen met dr. Abbie 
Vandivere, die als restaurator gepromoveerd is 
op de opbouw van ver"agen van vijftiende- en 
zestiende-eeuwse schilderijen, heeft De Koomen 
een tweejarig curriculum opgesteld. Binnen de 
opleiding wordt onder andere samengewerkt 
met de restauratieopleiding.
Technische Kunstgeschiedenis is, als vervolg op 
de algemene bacheloropleiding 
Kunstgeschiedenis, zowel een theoretische als 
praktische opleiding, die zich op het raakvlak 
van natuur- en geesteswetenschappen bevindt. 
Dit is de eerste masteropleiding in Nederland - 
en een van de weinige wereldwijd - op dit ge-
bied. De modulen bevatten onderwerpen uit de 
verschillende vakgebieden met praktisch-analy-
tische en methodologische invalshoeken en aan-
dacht voor de uitwisseling tussen theorie en 
praktijk. Een voorbeeld daarvan is de opdracht 
om vanuit een kunsttechnologische bron, een 
manuscript uit de zestiende eeuw, recepten te 
reconstrueren met authentiek gereedschap. Het 
vervaardigen van een zeef met paardenhaar of 
zijdevezels levert al veel vragen op over materi-
aal en vorm. Door het zelf te doen groeit bij de 
studenten het besef en begrip van materiaal-
technische vraagstukken.
 
Vasari’s technische inzicht
De opleiding leert de studenten over natuurwe-
tenschappelijke middelen en apparaten om 
kunsthistorisch onderzoek te doen. Daarnaast 
wordt het inzicht in het werk van een restaura-
tor vergroot; een mooie toevoeging aan de 
reeds in een bacheloropleiding opgedane kunst-
historische kennis. De opleiding verbreedt het 

kritisch vermogen bij de interpretatie van een 
kunstwerk en daarmee de informatie over de 
kunsthistorische plaatsing. Naast de praktische 
vakken en de natuurwetenschappelijke benade-
ring blijft de historische invalshoek heel belang-
rijk, bijvoorbeeld in de bestudering van 
kunsthistorische traktaten. De Koomen noemt 
het meest bekende geschrift uit de kunstge-
schiedenis, De levens van de schilder-architect 
Giorgio Vasari (1511-1574): ‘Vasari’s waardering 
voor kunst is vaak door zijn technische inzicht in-
gegeven. Hij heeft technische stukken geschre-
ven, die helaas zelden gelezen worden.’ Het 
boek verscheen in 1550 en is geschreven op het 
hoogtepunt van de renaissance. Vasari be-
schouwde de kunst als het toppunt van het men-
selijk kunnen. Hij beschrijft met vlotte pen en 
oog voor detail de levens van kunstenaars, vanaf 
het einde van de dertiende eeuw tot aan zijn 
eigen tijd. Vasari’s evolutionaire perspectief 
bleek zo invloedrijk dat de visie op de kunst er 
blijvend door is bepaald. Voor kunsthistorici was 
en is De levens een uiterst belangrijke, zo niet 
unieke bron bij de bestudering van de kunst van 
de renaissance.
 
Masterstudenten willen verdieping
Drie studenten met zeer verschillende achter-
gronden en vooropleidingen vertellen over hun 
motivatie en ervaringen aan het begin van het 
tweede jaar van de studie. Zij zijn bijzonder 
nieuwsgierig naar het ontstaan van dingen. De 
kennis over maakprocessen, inclusief alledaagse 
handelingen als reparaties of de bereiding van 
voedsel, is in hun ogen bijna exclusieve kennis 
geworden. In dit stadium van hun studie hebben 
ze vooral behoefte aan meer verdieping.
 
Hulpmiddelen voor perspectief
Ilse Steeman (1992) raakte tijdens een korte stu-
die Product Design aan de HKU (Hogeschool 
voor de Kunsten Utrecht) steeds meer geïnteres-
seerd in schilderen en kunstgeschiedenis. Ze 
sloot haar bachelor Kunstgeschiedenis aan de 
UvA cum laude af. Voor haar scriptie over de re-
constructie van twee panelen van de schilder 

Giovanni di Paolo (Siena, 1403-1482) ontving ze 
de CMRSA-prijs (Center for Medieval and 
Renaissance Studies Amsterdam). Met haar we-
tenschappelijke belangstelling voor technische 
aspecten en materiaalhistorie en haar nieuws-
gierigheid voor het verhaal achter schilderijen, 
was het volgen van deze masterstudie een logi-
sche stap. Voor haar stageproject neemt ze deel 
aan een onderzoek naar het werk van 
Emmanuel de Witte, een zeventiende-eeuwse 
schilder die beroemd werd vanwege zijn prach-
tige kerkinterieurs. Haar onderzoeksvraag is hoe 
De Witte het perspectief op het doek zette en 
over welke mogelijke hulpmiddelen hij hiervoor 
beschikte. Haar stage vind plaats op locatie in 
Stedelijk Museum Alkmaar, het Mauritshuis en 
in het restauratieatelier van het Rijksmuseum. 
Ilse: ‘Ik was vroeger alleen maar geïnteresseerd 
in moderne kunst, maar nu vooral in oude kunst, 
omdat het de voorloper is van alles wat later 
kwam.’ Steeman vond het bijzonder belangrijk 
om haar waarneming te trainen, om beter over 
werk te kunnen re"ecteren en erover te schrij-
ven. Ze wil een academische loopbaan opbou-
wen.
 
Verdieping
De Zweedse Samuel Johansson (1983) heeft een 
bachelordiploma als restaurator en conservator. 
Ook werkte hij als traditioneel opgeleide boek-
binder in een archief. Hij wil met de masterstu-
die vooral kennis en skills opdoen om dieper op 
theoretische vraagstukken in te kunnen gaan. In 
Zweden werkte hij twee jaar lang in opdracht 
van restauratiebedrijven. Hij vertelt: ‘In Zweden 
word je als restaurator heel breed ingezet, bij-
voorbeeld bij het restaureren van schilderijen op 
zeer uiteenlopend materiaal, zoals op hout, 
doek en op muren. Mijn opdrachtgevers waren 
gespecialiseerd in muurschilderingen in kerken, 
het was praktisch toegepast werk.’ Hij is nu sta-
giair in het Van Gogh Museum, waar hij annota-
ties van in 1920 uitgevoerde restauraties 
archiveert en een database bouwt. De informa-
tie over de restauratiegeschiedenis van Van 
Goghs schilderijen zal daardoor toegankelijker 
en vollediger worden. Hij is van plan om met de 
opgedane kennis terug te gaan naar Zweden. 
Zijn liefde ligt bij materiaalgebonden kunst en 
folk art, die ook in Zweden nauwelijks is be-
schreven. Hij zegt: ‘Ook de bloeiperiode van de 
Zweedse kunst in de late negentiende eeuw is 
nauwelijks bekend buiten de landsgrenzen. Er is 
genoeg werk te doen op dat gebied.’ Johansson 
heeft een culturele achtergrond welke, verge-
lijkbaar met de arts and crafts-stroming in 
Groot-Brittannië, een dieper gevoel meegeeft 
voor materiaalgebonden technieken en kunst: 
een tacit knowledge.
 
Zelf recepten uitproberen
Lisanne van den Heuvel (1990) heeft de oplei-
ding Docent Beeldende Kunst en Vormgeving 
gevolgd aan ArtEZ (Arnhem). Zij wil meer speci-
!eke kennis opdoen over materiaal en werkpro-
cessen en is zeer geïnteresseerd in tempera. Zij 
doet nu onderzoek bij de afdeling educatie van 
het Rijksmuseum. In de cursus ‘Van leerling tot 
meester’ kan een breed publiek daar met het 
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materiaal van middeleeuwse schilders in zes 
dagen een schilderij maken. Van den Heuvels 
opdracht is om de cursus technischer te maken; 
met tempera moet zo authentiek mogelijk wor-
den gewerkt. Ze vertelt: ‘Het is een verschil of je 
een tube uitknijpt of dat je zelf verf met pigmen-
ten moet maken. Het gaat bij de cursus ook om 
een besef van de tijd die nodig is voor de au-
thentieke maakprocessen. Dit is natuurlijk haast 
onmogelijk om na te bootsen, want alleen al de 
planten voor de verfstoffen kunnen nu anders 
zijn dan vijfhonderd jaar geleden. Ik gebruik 
hierbij praktisch-wetenschappelijk onderzoek: 
ik lees alles over pigmenten, probeer zelf recep-

ten uit en documenteer mijn bevindingen nauw-
keurig. Hiermee communiceer ik voor de leek 
hoe kunst gemaakt werd. Daarnaast wil ik in de 
cursus ook vertellen wat er op de restauratieaf-
deling gebeurt en hoe we aan informatie komen 
door middel van röntgenfoto’s en andere onder-
zoeksmethoden. Ik vind het belangrijk om van-
uit het object onderzoek te doen en praktisch 
dingen uit te proberen, naast het re!ecteren op 
wetenschappelijke theorieën.’
 
Behoefte aan technisch kunsthistorici
Over de toekomst van deze beroepsvariant bin-
nen de kunsthistorische professie zegt De 

Koomen: ‘Een museum kan er vanaf nu de voor-
keur aangeven om een kunsthistoricus in dienst 
te hebben met materiële kennis. Een deskun-
dige die snapt hoe kunstwerken gemaakt zijn, 
hoe ze te conserveren zijn en die inzicht heeft in 
restauratiewerk. Ook bij het aankopen van werk 
kan dat nuttige informatie zijn. Het aanstellen 
bij het Rijksmuseum van een technical art histo-
rian bewijst dat er een behoefte aan dit soort 
kennis is.’
 
Monika Auch is beeldend kunstenaar en redactielid.
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5 Reconstructie van het brokaat van een jurk op een 

schilderij van Cornelis Engebrechtsz. (ca. 1462-1527).

6 Reconstructie van het brokaat van een jurk op een 

schilderij van Cornelis Engebrechtsz. (ca. 1462-1527).

 

7 Reconstructie van de geschiedenis van een zes-

tiende-eeuws schilderij: studenten analyseren de 

sporen van bewerkingen aan de achterkant van het 

paneel. Er bleek met verschillend gereedschap, waar-

onder een zaag, aan te zijn gewerkt.

 

8 Röntgenfoto’s bestuderen tijdens een panel 

workshop met deskundige dr. Jørgen Wadum.
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Vereniging van Nederlandse 
Kunsthistorici
De jaardag van de Vereniging van Nederlandse 

Kunsthistorici van 12 november 2016 had als 

thema ‘Technische kunstgeschiedenis: Wat is het? 

Wat doet het? Wat brengt het?’. Op deze dag, inge-

leid door Arjan de Koomen, gaven drie onlangs 

benoemde collega’s hun antwoorden op deze vra-

gen. Een daarvan is is de Groningse hoogleraar 

moderne en hedendaagse kunst Ann-Sophie 

Lehmann die een lezing gaf met de titel: 

‘Materialbildung: waarom kunstgeschiedenis 

altijd technisch is’. Een andere spreker was de 

Vlaamse wetenschapshistoricus Sven Dupré die de 

nieuwe leerstoel Geschiedenis van kunst, weten-

schap en techniek bekleedt bij de opleiding 

Kunstgeschiedenis van de Universiteit Utrecht. 

Zijn antwoord is vervat in de lezing ‘Kunst als ken-

nis: technische kunstgeschiedenis als trekker van 

een interdisciplinair onderzoeksveld’. Erma 

Hermens, die dit jaar begon als technical art histo-

rian bij het Rijksmuseum en jarenlang in Glasgow 

dit vakgebied heeft onderwezen, gaf een voor-

dracht onder de titel ‘Technische kunstgeschiede-

nis: reconstructie en deconstructie van het maak-

proces’. Op deze dag presenteerde Robert van 

langh, hoofd restauratie en conservering van het 

Rijksmuseum, een nieuw onderzoeksinstituut, het 

Netherlandish Institute for Conservation, Arts and 

Sciences (NICAS), waar een onderzoekprogramma 

kansen biedt voor technische kunstgeschiedenis. 

De conservator die de tentoonstelling ‘Hercules 

Segers’ heeft gemaakt, Huigen Lee!ang, vertelde 

bovendien over het technisch onderzoek naar de 

mysterieuze maakprocessen van deze zeventien-

de-eeuwse kunstenaar.

Bron: www.kunsthistorici.nl

1731.indd   4 11/11/2016   9:04:35 AM


