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VVoorbeeld: uw kind komt 
thuis met de mededeling 
dat het kunstgeschiedenis 

wil gaan studeren. Die oplei-
ding wordt (o.a.!) in Leiden 
gegeven, zoveel weet u er 
ook nog wel van … U 
weet ook dat de rijks- en 
gemeentelijke overheden 
kunst een belangrijke 
culturele rol toekennen 
in de samenleving; ze is 
‘maatschappelijk rele-
vant’, zoals dat heet. Zo 
verstrekt het Ministerie 
van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap subsidies aan 
kunstenaars en initiatief-
nemers voor kunstprojecten, 
maar ook ten behoeve van 
onderzoek. Na het behalen 
van de Masters kan ook 
met promotieonderzoek 
gestart worden. Weten-
schappelijk c.q. promo-
tieonderzoek is vanouds 
verbonden met univer-
siteiten en onderzoeks-
instituten zoals de Ne-
derlandse organisatie 
voor Wetenschappelijk 
Onderzoek (NWO) of 
de Koninklijke Ne-
derlandse Academie 
voor Wetenschappen 
(KNAW). Deze orga-

nisaties hebben tot doel het wetenschappe-
lijk onderzoek in Nederland te bevorderen 

en ze doen dit door middel van het verstrek-
ken van beurzen en subsidies. 

 
Maar u, als ongetwijfeld particuliere sub-

sidieverstrekker aan uw kind, u denkt 
voornamelijk aan het beroepsperspectief. 
Is dat er wel, vraagt u zich zorgelijk af. 
Ter geruststelling: dat valt wel mee. Veel 
afgestudeerde kunstgeschiedenisdocto-
randussen/masters vinden een baan in 
de culturele of educatieve sector, bij-

voorbeeld als museumconservator, 
docent of kunstcriticus. Er valt te den-
ken aan een baan als redacteur bij een 
uitgeverij, krant of kunsttijdschrift, 

een functie bij monumentenzorg, bij 
veilinghuizen, overheidsinstellingen of 

in de kunsthandel. De expertise van een 
kunsthistoricus kan ingezet worden bij in-
dividuele kunstwerken: het onderzoek naar 
de geschiedenis, het ontstaan, de maker, 
de interpretaties en de algemene waarde-
ring. Als voorbeeld moge gelden een ar-
tikel over Damien Hirst en zijn meest 
recente kunstwerk (een met diamanten 
bezette schedel) dat ik ten behoeve van 
een eerdere nieuwsbrief voor u schreef. 
Kunsthistorische kennis wordt dank-
baar ingezet bij taxaties, veilingen 
en restauraties. Maar het wordt ook 
graag benut op commercieel gebied. 
Veel grote bedrijven hebben een ei-
gen kunstcollectie, samengesteld en 
beheerd door kunsthistorici. Van 

Een kunsthistoricus op uw congres, w/daarom wel!



Voor meer informatie of het boeken van een spreekbeurt van drs. Willy Atema
kunt u mailen naar: willyatema@speakersacademy.eu

deze collecties wordt een catalogus gemaakt, er 
worden publicaties verzorgd en er wordt vaak 
werk uitgeleend aan (en dankbaar aanvaard 
door) musea en instituties ten behoeve van pu-
blieke tentoonstellingen. Het commerciële be-
drijf kent kunst een dui-
delijke rol toe, niet in het 
minst ter veraangena-
ming van de werkplek.
 
Maar naast alle boven-
genoemde loopbaanper-
spectieven kun je ook 
een eigen kunsthisto-
risch bureau beginnen. 
Dat laatste heb ik zelf 
gedaan, terwijl ik feite-
lijk cultuurwetenschap-
pen studeerde. Vinden 
mensen het al moeilijk 
te bedenken wat een 
kunsthistoricus doet, 
de term cultuurweten-
schappen is vaak hele-
maal een brug te ver. 
Cultuurwetenschappen 
zijn het totaal der weten-
schappen die cultuur tot 
onderwerp hebben: de 
geschiedschrijving, de 
beeldende kunsten, lite-
ratuur, muziek en filosofie. Er zijn beslist over-
eenkomsten met de communicatiewetenschap-
pen, een wetenschap die we eigenlijk allemaal in 
ons vakkenpakket opgenomen zouden moeten 
hebben, omdat die leren hoe een vak (in mijn ge-
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val kunst en cultuur) onder de mensen gebracht 
moet worden. De elektronische nieuwsbrief van 
de Speakers Academy is dan, bijvoorbeeld, ui-
termate handig, voor u, en voor mij… 
 

Met dit in gedachten 
wordt het misschien wat 
vanzelfsprekender voor 
u eens aan een kunsthis-
toricus te denken, om te 
komen tot een uitgeba-
lanceerde, verrassende 
en originele sprekers-
lijst voor uw congres. De 
beeldende kunsten heb-
ben door de eeuwen heen, 
beurtelings, geschopt te-
gen de maatschappij of 
er zich comfortabel tegen 
aan gevleid. Met andere 
woorden, er zijn geen on-
derwerpen die niet in de 
kunst zijn uitgebeeld of 
becommentarieerd. Dat 
maakt het absoluut mo-
gelijk aanstekelijke po-
werpoint-presentaties te 
geven over werkelijk ieder 
mogelijk onderwerp, aan-
sluitend bij wat ook maar 
het thema of de doelgroep 

moge zijn van uw wetenschappelijke, commer-
ciële of andere bijeenkomst. 
 
Ik hoop u graag binnenkort eens (toe) te spre-
ken!


