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Hoorcollege:  
 
Titel: Beeldhouwwerk te koop: over bouwsculptuur en de restauratie ervan 
 
Korte omschrijving: Tijdens de Tweede Wereldoorlog raakte de kerk van St Eusebius in Arnhem zwaar 
beschadigd. Na de oorlog werd deze kerk snel gerestaureerd om de sporen van de oorlog uit te wissen en 
het dagelijks leven weer op te pakken. In dit college bekijken we welke delen van de kerk nog origineel 
zijn. Bouwsculptuur kan ons veel vertellen over de periode waarin het gebouw tot stand kwam en 
belangrijker nog, wat voor boodschap het wilde overbrengen. Daarna zullen we de 19de-eeuwse 
restauraties bekijken om te laten zien hoe de kerk toen werd aangepast. Tijdens de restauratie na de 
Tweede Wereldoorlog zorgden onjuiste ideeën over middeleeuwse (bouw)sculptuur ervoor dat de kerk 
voorzien werd van een complete ‘ark van Noach’ en werden Disneyfiguren op de toren geïnstalleerd. De 
naoorlogse restauraties zijn inmiddels in slechte staat. Velen zijn verwijderd van de kerk en staan zelfs te 
koop. In dit hoorcollege kijken we naast deze casus naar restauratiebeleid in de 19de en 20ste eeuw. 
 
Docent: Dr. Elizabeth den Hartog studeerde Kunstgeschiedenis aan het Courtauld Institute of Art in 
Londen en behaalde haar PhD in 1988 aan hetzelfde instituut. In haar onderzoek houdt zij zich bezig 
met de relatie tussen beeldhouwwerk en architectuur in de middeleeuwen, kastelen en landhuizen in 
Nederland en kerkarchitectuur rond het jaar 1000 in het voormalige Lothatingen. Dr. Den Hartog is in 
de BA Kunstgeschiedenis onder andere verantwoordelijk voor het eerste deel van het lintcollege Westerse 
Beeldende Kunst en Architectuur. Daarnaast geeft zij werkgroepen die zich met name richten op 
middeleeuwse kunst en architectuur. 
 
Werkcollege: 
 
Titel: Schilderkunst in het digitale tijdperk 
 
Korte omschrijving: Discussie over schilderkunst in het huidige digitale tijdperk op basis van de door 
de deelnemers geselecteerde onderzoeksobjecten. 
 
Docent: Dr. Helen Westgeest. Haar onderzoek richt zich op het betekenisvolle en kritische gebruik van 
artistieke media (zoals schilderkunst, fotografie en video) in de hedendaagse kunst. 
 
Voorbereiding: Lees het artikel ‘Surface, Image, Reception: Painting in a Digital Age’ van Alex Bacon, 
gepubliceerd in Rhizome op 24 mei 2016. Zoek op de website van het Stedelijk Museum Amsterdam of 
van het Museum of Modern Art in New York een kunstwerk uit de hedendaagse (schilder)kunst dat niet 
in de tekst wordt genoemd. Schrijf een tekstje van circa 150 woorden waarin je duidelijk maakt welke 
relatie gelegd kan worden tussen het door jou gekozen kunstwerk en het artikel van Alex Bacon. 

https://rhizome.org/editorial/2016/may/24/surface-image-reception-painting-in-a-digital-age
http://www.stedelijk.nl/
http://www.moma.org/

