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ESNA Winter Seminar 2021 – Op weg naar een nieuwe 19e eeuw 

 

In de oproep voor het Winter Seminar van dit jaar hadden we – Maite van Dijk en Rachel Esner – het 

over het creëren van een diverser beeld van de kunst van de 19e  eeuw, en over hoe we de 

kunsthistorische praktijk inclusiever kunnen maken. Door de rondetafelgesprekken die we in 

november en december met een aantal denkers uit het veld hebben gevoerd,1 kwam echter naar 

voren dat we het niet zo zeer over “diversificatie” en “inclusie” moeten hebben, want deze woorden 

impliceren dat het huidige systeem van onze discipline, die gebaseerd is op vooroordelen en 

aannames van allerlei soorten, intact zou blijven. Je omarmt misschien kunst uit andere werelddelen 

of van “andere” makers, je verbreedt de canon, maar het idee dat de kunstgeschiedenis van de 19e 

eeuw een bepaalde ontwikkeling kent, die uitmondt in een avant-garde die het modernisme 

vervolgens vormgeeft, wordt niet aangetast. En juist daarin schuilt een groot conceptueel of 

theoretisch probleem. In plaats daarvan kunnen we beter spreken van een “dekolonisatie” van de 

kunstgeschiedenis van de 19e eeuw.2 

 

Als we de studie van de 19e eeuw willen dekoloniseren, is de eerste stap te erkennen dat de 

kunstproductie, en de werken die we tot canonieke status hebben verheven, niet tot stand had 

kunnen komen zonder het kolonialisme – zowel letterlijk alsook het “koloniale” als episteme of 

denkkader. Het kolonialisme is niet alleen een historische praktijk, maar ook een bepaalde manier 

van denken, die processen van uitsluiting met zich meebrengt; sommige openlijk gewelddadig, 

andere meer in het verborgen, maar evenzeer verraderlijk. We kunnen dit vergelijken met een 

ander, even sterk en onbewust uitgedragen systeem, namelijk dat van het patriarchaat. Beide zijn 

systemen van inclusie en uitsluiting die moeite hebben zichzelf als zodanig te erkennen. 

 

De eerste vraag die we ons moeten stellen is: wat bedoelen we als we zeggen dat we de studie van 

de kunst van de 19e eeuw willen dekoloniseren? We moeten definiëren wat we doen, want we 

willen dat het meer is dan het toevoegen van nieuwe objecten aan de canon, of gewoon een gebaar 

maken naar een soort mode van het moment waarmee alleen maar nieuwe doelgroepen bereikt 

moeten worden.  Het is ook niet alleen het toevoegen van nieuwe stemmen, door diversiteit in de 

 
1 Deelnemers waren Malika Alaoui, Stephanie Archangel, Karwan Fatah Black, Micaela Cabrita da Palma, 
Frouke van Dijke, Zippora Elders, Martin van Engel, Jörgen Tjon A Fong, Marlous van Gastel, Mayken Jonkman, 
Sandra Kisters, Laetitia Lai, Lisa Lambrechts, Charl Landvreugd, Jeftha Pattikawa, Renske Cohen Tervaert  
2 Voor een uitgebreide discussie over het “dekoloniseren” van de kunstgeschiedenis als zodanig, zie 
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/1467-8365.12490.  

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/1467-8365.12490


kunsthistorische gelederen, maar een systemische verandering in de manier waarop we over ons 

vakgebied denken en het beoefenen. Het gaat om een permanente verandering.  

Dit moet beginnen met de erkenning dat wat we doen niet neutraal of objectief is, maar bepaald 

wordt door de manier waarop we als individu maar ook als dominant collectief de wereld zien. En dit 

betekent het erkennen van wie we zijn, onze verschillende identiteiten (wit, Nederlands, vrouw, 

maar er zijn er nog veel meer) en hoe deze ons beeld van de wereld vormgeven. Even belangrijk: we 

moeten de terminologieën die we gebruiken om onze studieobjecten te beschrijven verzamelen, 

definiëren en deconstrueren. Bijvoorbeeld: meesterwerk, kwaliteit, modernistisch, avant-gardistisch, 

enz. Allemaal termen die gebruikt zijn om de ene kunst “in” te laten zijn en de andere uit te sluiten. 

Het idee “kwaliteit”, bijvoorbeeld, dat pretendeert neutraal te zijn maar dat zeker niet is, zou 

misschien plaats kunnen maken voor een meer cultuurhistorische?/ persoonlijke benadering, 

waarbij wat een object ons vertelt over een bepaalde tijd belangrijker wordt geacht dan hoe het is 

gemaakt (naar bepaalde maatstaven), en door wie (een bekende kunstenaar). 

 

Hetzelfde geldt voor de instrumenten die we geleerd hebben te gebruiken in onze discipline. Hoe 

beperkt de visuele analyse of de voorkeur voor bepaalde soorten documentatie (in het bijzonder 

geschreven bronnen) ons idee van de kunst van de 19e eeuw? Het is goed mogelijk dat de gangbare 

benaderingen niet meer voldoende zijn, en dat we naar nog meer disciplines moeten kijken om 

schilderijen, beeldhouwwerken en andere artefacten te begrijpen die binnen ons domein als 

kunsthistorici vallen. Wat kunnen we concreet doen om het dekoloniale denken in ons werk te 

manifesteren? Wat moeten we onderzoeken, en hoe? Wat voor tentoonstellingen moeten we 

maken, en hoe? Wat voor soort vakken moeten we onderwijzen, en hoe? Dit zijn de vragen die we 

tijdens de Winter Seminar hebben besproken en daarbij zijn we op zoek gegaan naar specifieke 

stappen die we samen kunnen zetten. 

 

Tijdens de break-out sessies zijn er door de verschillende groepjes concrete onderzoeksvoorstellen 

gedaan. Deze ideeën hebben wij nu samengebracht tot drie overkoepelende onderzoekslijnen. Deze 

moeten een andere blik opleveren waarmee we, met die verworven kennis, opnieuw naar zowel 

kunst als onze discipline gaan kijken. 

  

Follow The … Money, Materials and Art(ists)  

Dit onderzoek richt zicht op verschillende vormen van migratie en mobiliteit. Door het geld te 

volgen, bijvoorbeeld door middel van herkomstonderzoek, kom je wellicht bij nieuwe en 

onverwachte personen uit, zoals vrouwelijke verzamelaars maar ook bij soms minder ethische 



geldstromen, netwerken, enz. Kunstenaars, verzamelaars en andere actoren bewogen zich 

internationaal en door hun voetsporen te volgen verleg je de focus van Nederland of Europa naar 

het wereldtoneel. Door de materialen die kunstenaars gebruikten te traceren wordt inzichtelijk hoe 

belangrijk en verknoopt de internationale en koloniale grondstoffenmarkt in de negentiende eeuw 

was.  

  

Alternatieve geschiedenissen 

Deze lijn richt zich op experimentele vormen van geschiedschrijving. Er zijn twee concrete 

voorstellen gedaan. De eerste benadering is die van de microgeschiedenis: neem een willekeurig 

jaartal in de negentiende eeuw en verzamel zoveel mogelijk informatie over dat jaar (en plaats) 

waarbij mogelijk interessante nieuwe gegevens en perspectieven naar voren komen. Een tweede 

benadering is om een alternatieve tijdlijn te genereren, waarbij door middel van crowdsourcing en 

input van andere vakgebieden en culturen een nieuwe, diverse en rijkere tijdlijn ontstaat. 

  

Op zoek naar het onbekende 

Door de canonvorming zijn heel veel kunstenaars vergeten en verdwenen uit ons collectieve 

geheugen. Maar door middel van inventarissen, archieven en andere (minder vaak gebruikte) 

historische bronnen kunnen we op zoek gaan naar onbekende en vergeten namen en domeinen. Zo 

is RKDartists te doorzoeken op geboorteland, waardoor er een lijst gemaakt kan worden van niet-

Nederlandse kunstenaars die in Nederland in de 19de eeuw actief waren. In eerste instantie richt dit 

onderzoek zich op kunstenaars, maar er zou ook gezocht kunnen worden naar onderbelichte of 

onbekende genres, verzamelaars, academici en andere personen die in de kunstwereld actief waren 

om zo tot nieuwe perspectieven te komen.  

  

 Graag nodigen wij jullie uit om je aan te sluiten bij één van deze drie onderzoekslijnen. Niet alleen 

de deelnemers aan het ESNA Winterseminar kunnen zich opgeven, maar eenieder die wil 

meewerken aan het verbreden en verrijken van onze kennis en begrip van de negentiende-eeuwse 

kunstgeschiedenis is van harte uitgenodigd. Samen kunnen we dan deze voorstellen verder 

ontwikkelen en uitwerken in concrete projecten en resultaten. Stuur vóór 1 april een e-mail 

naar esnaonline@hotmail.com om je in te schrijven voor een van de drie onderzoekslijnen, dan 

kunnen wij vervolgens werkgroepen oprichten en echt aan de slag gaan! We zullen de contouren 

moeten gaan schetsen: vorm, inhoud, personele inzet, financiële middelen, resultaten etc zijn dus 

nog allemaal nader te bepalen. 

  

mailto:esnaonline@hotmail.com


Het jaarlijkse ESNA congres zal in het voorjaar van 2022 in het teken staan van deze nieuwe 

onderzoekslijnen. 

 

 

 


