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MEDEDELINGEN 
Saskia de Bodt is door het gemeentebestuur van Gent benoemd tot lid van het 
expertencomité van het Museum voor Schone Kunsten. Zij zal adviseren en meedenken 
over het beleid van dit museum, dat is opgericht in 1798 en één van de oudste musea van 
België is. Het museum bezit o.a. een collectie door kunstenaars geïllustreerde boeken.  
Jitske Jasperse is door het bestuur van studievereniging Kanvas gevraagd als lid van de 
adviesraad.  Zij wil er op attenderen dat het bestuur van Kanvas het zeer waardeert als 
medewerkers van het KHI donderdag 28 juni bij het eindfeest van Kanvas aanwezig zouden 
zijn.  
Dit feest zal plaatsvinden in de tuin van het KHI (tijdstip volgt nog) en is tevens het moment 
waarop nieuwe bestuursleden voorgesteld worden. 
  

ACTIVITEITEN 
 
Op 1 juni 2012 zal Lex Bosman een lezing geven getiteld ‘Crossing Borders around 800: 
Charlemagne’s Palatine Chapel at Aachen’, op het tweede internationale congres van het 
European Architectural History Network, in de sessie getiteld:  ‘Architecture and territoriality 
in Medieval Europe’.  

Annika en Jitske  spreken op vrijdag 8 juni op het symposium ‘Waar zijn wij mee bezig? 
Middeleeuwse kunstgeschiedenis tot 1400 in Nederland’  georganiseerd door de Radboud 
Universiteit i.s.m. Universiteit Utrecht en UvA. Titels van de lezingen: 
Annika Rulkens: Wat is kloosterarchitectuur? De kerken van het klooster Fulda in de negende 
eeuw. 



Jitske Jasperse: De verschijning van hertogin Mathilde: vrouwen op munten in twaalfde-
eeuws Duitsland. 

 

 
Op maandag 11 juni zullen de studenten van het tutorial Actualiteiten (docent: Marga van 
Mechelen) in discussie gaan met Pascal Gielen, één van de auteurs van De hybride 
kunstenaar, een onderzoeksrapport over hoe de artistieke praktijk van alumni van twee 
kunstopleidingen in Noord-Brabant is georganiseerd en welke ontwikkeling die heeft laten 
zien in de afgelopen decennia. Dit is het hoofdonderwerp van deze bijeenkomst, maar er 
zullen aan hem ook enkele vragen voorgelegd worden gebaseerd op andere publicaties van 
hem, zoals zijn bijdrage aan het Noodnummer van Open en The Murmering of the Artistic 
Multitude. Global Art, Memory and Post-Fordism.  
Van 12 tot 14 uur in Bungehuis 015.  Deze bijeenkomst is zeker ook interessant voor 
studenten en docenten uit het kunstonderwijs. 

Op 14 juni houdt de Vereniging van Nederlandse Kunsthistorici een voorjaarsdag in het 
Amsterdam Museum. Het programma start om 13.30 en eindigt om 16.30 met een borrel. 
Aanmelding voor deze dag geschiedt via email naar: M.L.M.deRidder@uu.nl.  Onder andere 
Eric Jan Sluijter zal hier een presentatie verzorgen. Zie voor meer 
informatie: www.kunsthistorici.nl. 

mailto:M.L.M.deRidder@uu.nl
http://www.kunsthistorici.nl/


Frans Grijzenhout zal spreken bij de opening van de tentoonstelling 
Lodewijk Napoleon & zijn Paleis op de Dam op 28 juni. De tentoonstelling loopt van 29 juni 
tot 16 september. In de tentoonstelling staat het gebouw als Frans Koninklijk Paleis centraal 
en wordt ingegaan op de bijzondere erfenis van het regeringsbeleid van Lodewijk Napoleon 
als eerste koning van Holland. 
 
Op 28 juni zal Rachel Esner een lezing houden in het kader van een tweedaagse symposium 
over het negentiende-eeuwse kunsttijdschrijft L'Artiste, gehouden in de Sorbonne Nouvelle 
te Parijs. Titel van de lezing is ‘In the Artist's Studio with L'Artiste’. 
 

PUBLICATIES 
 
Bloem, M.: 'Techniek van de Middeleeuwse kunstenaar', in : Simulacrum. 20 (2012)  
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Grijzenhout,F.: ’Pro memorie: een Gouden Eeuw als erfenis,’ Nijmegen (Vantilt) 2012, 32 pp.  
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http://www.19thc-artworldwide.org/index.php/summer12/rachel-esner-visiting-delaroche-and-diaz-with-lillustration
http://www.19thc-artworldwide.org/index.php/summer12/rachel-esner-visiting-delaroche-and-diaz-with-lillustration

