
* Deze tips en voorbeelden kwamen aan bod in de lezingen die Martine Gosselink (hoofd afdeling 
Geschiedenis) Robert van Langh (hoofd afdeling Conservering & Restauratie) en Gregor Weber (hoofd afdeling 
Beeldende Kunst) hielden tijdens de Masterclass Profielwerkstuk Schrijven op 11 juni 2014. 
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Deze Masterclass hoort bij het Rijksmuseum Junior Fellowship, dat mogelijk wordt  

gemaakt door het Bestuursfonds Hollandse Meesters / Rijksmuseum Fonds 

 

 
De Gouden Tip voor historisch of 
kunsthistorisch onderzoek* 
 

Je wilt historisch of kunsthistorisch onderzoek doen aan de hand van objecten uit een 

museum. Hoe ga je dan te werk? En wat mag je absoluut niet vergeten? Het antwoord is 

eenvoudig samen te vatten in één gouden tip. Hieronder kun je ‘m lezen, met een aantal 

aansprekende voorbeelden uit de persoonlijke praktijk van drie experts van het 

Rijksmuseum. 

 

Dit is de Gouden Tip: Geloof niet alles wat je ziet. Gebruik ALTIJD meerdere 

bronnen voordat je conclusies trekt op basis van een object. 

 

Zo gebruik je deze tip bij historisch onderzoek 

Martine Gosselink, hoofd van de afdeling Geschiedenis, legt uit dat je voor historisch 

onderzoek op basis van objecten nooit zonder meer moet vertrouwen op wat je ziet. 

 

Misleidend schilderij 

Het schilderij links stelt het kasteel van Batavia voor, dat Jan Pieterszoon Coen in 1619 

stichtte op Batavia. Het schilderij is in 1659 gemaakt door Andries Beeckman. Wie naar 

Beeckmans schilderij kijkt, ziet op het eerste oog een markt, wat bomen en een enorme 

vesting. Maar let op: in werkelijkheid is dit een soort reclamefolder. Als je het schilderij 

vergelijkt met een plattegrond van de stad, rechts, zie je bijvoorbeeld dat de schilder het 
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fort veel groter geschilderd heeft dan het in werkelijkheid is. En de rivier, op de kaart van 

behoorlijke omvang, is op Beeckmans schilderij een modderstroompje. Door het fort zo 

groot af te beelden, en de rivier zo klein en allerlei gebouwen die voor het fort stonden 

weg te laten, krijgt het fort veel meer “power” dan in werkelijkheid.  Zo schept de VOC dus 

eigenlijk op over haar macht overzee.  

 

 

 

Als je inzoomt op het schilderij zie je allerlei soorten mensen – een Japanner, Indiërs, 

Molukkers, vrijgemaakte slaven – vreedzaam op de markt lopen, alsof de samenleving in 

Batavia een zeer geslaagd voorbeeld was van een multiculturele samenleving. In 

werkelijkheid verliep de samenwerking tussen de verschillende bevolkingsgroepen veel 

moeizamer. Vertrouw dus nooit een schilderij alleen! Gebruik altijd meerdere bronnen. 

 

 

 

Verwarrende mutsjes 

De onderstaande collectie wollen mutsjes van het Rijksmuseum, die allemaal ander 

patroon hebben, illustreert hoe sommige verhalen lange tijd voor waar worden 

aangenomen voordat ze worden weerlegd: In de zestiende en zeventiende eeuw 

woonden er veel Nederlanders op Spitsbergen. Het schilderij hierboven stelt de 

Traankokerijen bij het dorp Smerenburg voor. Het is geschilderd door van Cornelis de 

Man, in 1639.  
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In 1980 onderzochten archeologen de graven van 185 Nederlandse mannen die in de 

17de eeuw op of nabij Spitsbergen overleden: walvisvaarders en arbeiders van de 

traankokerijen. De skeletten hadden hun mutsen nog op. Waarom? De verklaring was 

snel gezocht: de mannen hadden het er zo vreselijk koud dat men de kleding van de dode 

mannen afnam voordat ze werden begraven  ze mochten alleen hun mutsje ophouden.  

  

 

Pas veel later bleek die theorie volkomen onwaar. De reden dat de walvisvaarders 

werden ontdekt met alleen hun muts op, was dat de rest van hun katoenen kleding onder 

de grond was vergaan, maar de wol van hun muts niet.  

Geloof dus niet zomaar wat je ziet! En blijf kritisch nadenken. 

 

 

Zo gebruik je deze tip bij conservering & restauratie 

Dingen zijn niet altijd wat ze lijken, bevestigt ook Robert van Langh, hoofd van de afdeling 

Conservering & Restauratie. Hij illustreert dat aan de hand van deze CT-scan van een 

aardewerken kameel: AK-MAK-68-A.   
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Deze kameel maakt deel uit van een serie van zes dieren: twee kamelen en vier paarden. 

De dieren, gemaakt in ongeveer 700 na Chr., zijn afkomstig uit een Chinees graf. In 1993 

gebeurde er een ongeluk: één van de paarden, die in bruikleen was, was gebroken. 

Tijdens het restaureren ontdekte restaurator Isabelle Garachon iets bijzonders: in de 

originele delen van het beeld leken zich ijzeren pinnen te bevinden.  

 

Na röntgenonderzoek bleek dat inderdaad zo te zijn. Ook de andere dieren, waaronder 

dus kameel AK-MAK-68-A, bevatten een ijzeren skelet: iets dat experts wereldwijd 

technisch onmogelijk achtten. Metaal en keramiek gaan niet samen, want metaal zet uit 

door warmte, en de pinnen moesten vóór het bakken in de klei zijn gestoken. Wat was er 

aan de hand? 

 

     

 

In 2010 begon een omvangrijk onderzoek naar de beelden. Ditmaal werd kameel AK-

MAK-68-A, net als een ander beeld, door een CT-scanner gehaald. En weer was te zien 

dat het beeld ijzeren pinnen bevatte.  

 

Om definitief te toetsen of zo’n combinatie van klei en ijzer nou mogelijk of onmogelijk 

was, deed het onderzoeksteam in samenwerking met de Universiteit Leiden een 

experiment: het beeld werd nagemaakt. Om een kern van gedroogd gras kwam een 

ijzeren skelet, met daaromheen weer klei. Dat werd gedroogd en vervolgens gebakken. 

En wat bleek: de klei viel tijdens het bakken niet uit elkaar, maar bleef intact!  

 

Dus, let op: geloof niet zomaar wat je ziet, maar controleer je waarneming, bijvoorbeeld  

aan de hand van experimenten.  
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Zo gebruik je de Gouden Tip bij Kunstgeschiedenis 

Gebruik inderdaad altijd meerdere bronnen voordat je conclusies trekt over een object: 

dat legt Gregor Weber, hoofd van de afdeling Beeldende kunst, uit aan de hand van één 

schilderij: Meisje met een brede hoed, van de schilder Caesar van Everdingen, ca. 1645.  

 

 

 

Hoewel de titel van dit schilderij eenvoudig is, ging er een grote hoeveelheid 

kunsthistorisch onderzoek aan vooraf. Nadat het schilderij werd aangekocht door het 

Rijksmuseum, begon de grote zoektocht. Was dit schilderij misschien deel van een serie? 

Beeldt dit meisje de zomer uit? Wat is dat voor een hoed?  

 

Kunsthistorisch onderzoek, zoals dat ook op dit schilderij werd toegepast, kent 

verschillende niveaus: van vragen over techniek (welk materiaal, hoe is het gemaakt?), 

tot stijl (van wie, van wanneer, welke omgeving?), inhoud (welke motieven, welke 

verhalen, welke ideeën?), functie (welke doelstelling in maatschappij, religie, opvoeding?) 

en cultuurhistorie (welke denkbeelden, welk idee van mens, kunst, esthetiek, ethiek?). 

 

 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1d/Meisje_met_brede_hoed_-_Caesar_van_Everdingen.jpg
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Na onderzoek in het archief van de schilder sloten de onderzoekers uit dat het meisje op 

het schilderij de verpersoonlijking van de zomer was. Maar wat was het meisje dan wel? 

Om daarachter te komen verlegden zij hun aandacht naar de details van het schilderij. 

Wat was dat eigenlijk voor mandje? Door het patroon te vergelijken met patronen op 

andere schilderijen en in boeken uit die tijd, kwamen zij erachter: een Braziliaanse 

fruitmand. 

 

 

En wat was dat eigenlijk voor hoed? Opnieuw vonden ze het antwoord door vergelijkend 

onderzoek: een Egyptische hoed. 

 

Het meisje was dus niet de verpersoonlijking van de Zomer, maar een hoofse dame met 

exotische spullen: een conclusie die alleen tot stand kon komen door allerlei secundaire 

bronnen te raadplegen en te vergelijken.  

 

Concluderend: Geloof niet alles wat je ziet. Gebruik ALTIJD meerdere bronnen 

voordat je conclusies trekt op basis van een object. 

 

Veel succes met je profielwerkstuk! 

 

 

Meer informatie over het Rijksmuseum Junior Fellowship kun je vinden op 

www.rijksmuseum.nl/junior-fellowship. Je kunt ook mailen naar 

onderwijs@rijksmuseum.nl of bellen met 020-674 7000. 
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