
4 Article | <IRL> Kunst in het (post-)digitale tijdperk Digitale methoden in kunsthistorisch onderzoek 5

Digitale kunstgeschiedenis, oftewel digital art 
history (DAH), is een actueel onderwerp. Stu-
denten en onderzoekers die geïnteresseerd zijn 

in de toepassing van digitale methoden en technieken 
in kunsthistorisch onderzoek, kunnen kiezen uit een 
ruim aanbod van cursussen, workshops, werkgroepen 
en zomerscholen. Tegelijkertijd verschillen kunsthis-
torici van mening over de bruikbaarheid van dergelijke 
methoden en technieken.1 Maar wat is ‘digital art histo-
ry’ nu eigenlijk? Welke kansen bieden digitale metho-
den en technieken ons als kunsthistorici? Waar moeten 
we op letten bij het gebruik van digitale methoden en 
technieken? In dit stuk zal ik kort schetsen wat dig-
itale kunstgeschiedenis omvat, en wat de kansen en 
aandachtspunten zijn die telkens ter sprake kwamen 
tijdens de DAH-bijeenkomsten die ik de afgelopen an-
derhalf  jaar in Europa en de Verenigde Staten bezocht.  

Wat is DAH?
In feite is ‘digital art history’ een verzamelnaam voor een 
zeer uiteenlopend spectrum van onderzoeksmethoden 
en -instrumenten, die als enige gemene deler hebben 
dat ze een digitale component hebben en gebruikt 
worden om kunsthistorisch onderzoek te doen. Voor 
sommige kunsthistorici is dit een reden om te beto-
gen dat er niet zoiets bestaat als ‘digital art history’, 
hooguit zijn er ‘digital methods’ die bruikbaar zijn voor 
kunsthistorici.2 Maar omdat ‘ontwikkelen en succesvol 
integreren van digitale bronnen en onderzoeksmetho-
den in kunsthistorisch onderzoek’ nogal een mond vol 
is, is het eenvoudiger te spreken van ‘digital art history’. 
De bronnen en methoden zijn, zoals gezegd, divers. 
Zo worden in het Replica-project van het Digital Hu-
manities Lab aan de Universiteit van Lausanne (Zwit-
serland) technieken bewerkt die oorspronkelijk zijn 
ontwikkeld voor gezichtsherkenningssoftware en 
visuele patroonherkenning, zodat ze bruikbaar zijn 
voor het opsporen van gelijkenissen tussen kunst-
werken.3 In het project Counting Vermeer werden digitale 
beeldverwerkingstechnieken gebruikt om de aantallen 
en de dichtheid van draden in de doeken van Vermeer 
te meten. Deze weave maps kunnen helpen bij het beant-
woorden van daterings- en authenticiteitsvraagstukken.4 
Historische, sociaal-economische en geografische ge-
gevens kunnen gebruikt worden om de ontwikkeling 
van kunstmarkten in kaart te brengen.5 In het Ar-
techne-project ontwikkelen we een openbare online da-
tabase waarin we historische kunsttechnische teksten 
analyseren, annoteren, en koppelen aan historische 
kunstvoorwerpen, restauratiedocumentatie en recon-
structieonderzoek, zowel binnen als buiten onze eigen 
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database (afb. 1).6 Met behulp van deze linked open data 
krijgen we meer inzicht in hoe kunsttechnische kennis 
werd gedocumenteerd, en hoe deze kennis zich ver-
spreidde en ontwikkelde. 

Deze kleine selectie van projecten die onder de 
noemer ‘digitale kunstgeschiedenis’ geschaard kunnen 
worden laat de diversiteit van het veld zien. Tegelijkertijd 
zouden we kunnen stellen dat er niet meer zoiets als 
een ‘analoge’ kunstgeschiedenis bestaat. Zelfs de meest 
conservatieve kunsthistoricus maakt tegenwoordig im-
mers gebruik van digitale collecties, databases, teksten, 
en catalogi. Maar hoe maken we een keuze uit de vele 
digitale mogelijkheden bij het doen van onderzoek? 

Kansen en aandachtspunten
Tijdens de verschillende internationale conferenties 
over digitale methoden voor kunsthistorici die ik re-
centelijk bezocht, begon ik een aantal thema’s te ont-
waren die telkens terugkwamen (afb. 2). Een van die 
bijeenkomsten, Art History in Digital Dimensions 
aan de Universiteit van Maryland in oktober 2016, 
resulteerde in een zogenaamde white paper, waarin 
deze thema’s ook duidelijk te zien zijn. In dit rapport 
worden de uitdagingen en oplossingen voor een ‘digi-
tale kunstgeschiedenis’ die tijdens het driedaagse sym-
posium geïdentificeerd werden op een rijtje gezet.7 
De belangrijkste onderwerpen volgens de 45 deelne-
mers uit zes landen waren duurzaamheid, diversiteit, 
vertalers, opleidingen, en publiek. Dit zijn inderdaad 
de thema’s waar ook ik me als digitaal geïnteresseerde 
kunst- en wetenschapshistoricus keer op keer mee ge-
confronteerd zie.  

Duurzaamheid is een terugkerend thema, omdat 
het werken op projectbasis in combinatie met snelle 
technische ontwikkelingen er vaak voor zorgt dat 
mooie digitale kunsthistorische projecten, datasets en 
bronnen binnen de kortste keren verouderd zijn en in 
de vergetelheid raken. Als het projectgeld op is, blijkt 
niemand te hebben nagedacht over het deponeren van 
de dataset, het toekomstig onderhoud van de website, 
of  het in de lucht houden van de server. Bovendien zijn 
kunsthistorici nog niet gewend hun datasets standaard 
op te slaan in openbare online repositories, waardoor hun 
analyses lastig te controleren en te reproduceren zijn. 
Nu steeds meer onderzoeksfinanciers, zoals de Neder-
landse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek 
(NWO), standaard een datamanagementplan eisen 
als voorwaarde voor financiering, begint deze situatie 
langzaam te veranderen. 

Een andere kwestie is diversiteit, of  eerder het geb-
rek daaraan, in het veld. Kunsthistorisch onderwijs en 

Afb. 1. Een visualisatie van de geografische en chronologische spreiding van kunsttechnische bronnen met be-
trekking tot de toepassing van (blad)goud. De Artechne database koppelt historische kunsttechnische bronnen 
aan geodata, hedendaagse reconstructies, en bestaande datasets zoals ULAN Artist Names (screenshot: http://
artechne.hum.uu.nl/home, geraadpleegd 8 maart 2018).

onderzoek worden nog steeds gedomineerd door 
witte mensen en een focus op westerse kunst. Digitale 
bronnen en methoden versterken deze situatie onbe-
doeld doordat de instituten die ze aanbieden gericht 
zijn op westerse kunstgeschiedenis. Desalniettemin 
biedt ‘digitaal’ juist mogelijkheden tot versterking van 
diversiteit, omdat het digitaliseren van bronnen ze 
breder toegankelijk maakt, en daarmee de kansen om 
kunsthistorisch onderzoek te doen democratiseert en 
mondialiseert. Denk bijvoorbeeld aan de online ‘Rijks-
studio’ van het Rijksmuseum, waarin iedereen zijn ei-
gen selectie uit de collectie kan maken.8 We hebben als 
kunsthistorici een morele verplichting om na te denk-
en over manieren waarop we het vak minder euro- en 
anglocentrisch kunnen maken, en de kansen die digi-
tale middelen ons bieden daarbij niet onbenut te laten. 

Van groot belang voor het succesvol ontwikkelen 
en toepassen van digitale kunsthistorische bronnen en 

onderzoeksmethoden zijn zogenaamde vertalers. Met 
vertalers bedoelen we in deze context mensen die in 
staat zijn een brug te slaan tussen kunstgeschiedenis 
en computerwetenschappen. Over het algemeen zijn 
dit mensen die als specialist zijn opgeleid in een van 
de twee vakgebieden en die zich voldoende kennis 
en jargon van het andere vakgebied eigen hebben ge-
maakt om er succesvol mee te kunnen communiceren 
en samenwerken. Als (kunst)historicus die veel samen-
werkt met wetenschappelijk programmeurs leerde ik 
zelf  al snel dat ik geen datawetenschapper hoefde te 
worden, maar dat we wel elkaars ‘taal’ moesten leren 
spreken. Dat vereist oprechte belangstelling in elkaars 
vak en specialisme en geduld van beide kanten, niet 
in de laatste plaats omdat de vakgebieden zeer ver-
schillende conventies hebben, bijvoorbeeld op het 
gebied van disseminatie. Zo telt voor mijn computa-
tionele collega’s een abstract in gepubliceerde conference 
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Afb. 2. Deelnemers aan de zomerschool ‘Digital Collections. New Methods and Technologies for Art History’ 
bespreken de problematiek van het digitaliseren van historisch fotomateriaal in het Musée de l’Élysée in Lausanne 
(foto: auteur).

Afb. 3. Jan van Eyck, Het Lam Gods (macrofotografisch detail van een engelenvleugel op het middenpaneel), 1432, 
olieverf  op paneel, 340 x 440 cm., Sint-Baafskathedraal, Gent, (screenshot: http://closertovaneyck.kikirpa.be/
ghentaltarpiece/#viewer/rep1=1&id1=37, geraadpleegd 8 maart 2018).

proceedings als een volwaardige publicatie, terwijl ik in 
bepaalde tijdschriften moet publiceren om erkenning 
van vakgenoten te krijgen voor mijn onderzoek. 

Op het gebied van opleiding in digital art history 
valt ook nog het nodige te winnen. In maar weinig 
kunstgeschiedenisopleidingen zijn digitale methoden 
en technieken al verankerd in het curriculum. Vaak blijft 
de aandacht hiervoor beperkt tot één specifieke cursus, 
of  is het afhankelijk van de persoonlijke interesses van 
docenten en studenten. Gezien de razendsnelle tech-
nische ontwikkelingen is het niet verwonderlijk dat er 
nog geen algemeen geaccepteerd corpus bestaat van 
digitale kennis en vaardigheden voor kunsthistorici, 
maar dat neemt niet weg dat er meer structurele aan-
dacht moet komen voor digitale bronnen en metho-
den in alle cursussen. Daarbij moeten we meer mo-
gelijkheden ontwikkelen voor bij- en nascholing van 
docenten. Gezien de enorme verscheidenheid aan 
digitale bronnen en methoden kan van hen niet ver-
wacht worden dat zij hier zonder extra scholing een 
compleet overzicht van hebben.

Ten slotte moeten we meer nadenken over ons 
publiek. Wie zijn de doelgroepen voor de resultaten 
van ‘digitale kunstgeschiedenis’? Nog te vaak blijft de 
disseminatie van digitaal kunsthistorisch onderzoek 
beperkt tot het eigen sub-vakgebied, en specifiek tot een 
Engelstalig publiek, terwijl de mogelijkheden tot ont-
sluiting legio zijn. Zo wordt een voorziening als RKD 
Explore door een breed publiek van professionals en 
geïnteresseerden gebruikt, en biedt een project als Closer 
to Van Eyck zowel kunsthistorici, restauratoren, als het 
algemene publiek de kans het Lam Gods tot in detail 
te bestuderen met behulp van verschillende hoge-res-
olutie-fotografietechnieken (afb. 3).9 Kunsthistorici 

die digitale bronnen en methoden gebruiken in hun 
onderzoek doen er goed aan ook na te denken over de 
manier(en) waarop ze dat onderzoek kunnen ontsluiten, 
en welke groepen ze daarmee kunnen bereiken.

Conclusie
Al met al kunnen we vaststellen dat er nog het nodige 
te winnen valt binnen de ‘digitale kunstgeschiedenis’, 
maar dat er ook genoeg kansen en mogelijkheden tot 
verbetering zijn. Naast het geven van onderwijs op dit 
gebied en de ontwikkeling van duurzaam en open ont-
sloten datasets en software in mijn eigen onderzoek-
sprojecten, ben ik daarom momenteel bezig om samen 
met een aantal Europese collega’s een netwerk op te 
zetten voor digitale kunstgeschiedenis waarin de inte-
grale ontwikkeling en toepassing van digitale bronnen 
en methoden daarbinnen zichtbaar wordt gemaakt. In 
dit netwerk moeten relevante actoren binnen onder-
wijs- en onderzoeksinstellingen, musea, en informatie-
professionals en datawetenschappers samenkomen. 
Hier willen we onze krachten bundelen, samenwerking 
stimuleren, kennisvernietiging tegengaan, projecten in-
ventariseren en ontsluiten, en oplossingen ontwikkelen 
voor bovengenoemde knelpunten. Daar is geld en tijd 
voor nodig, maar dat is het meer dan waard.  
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