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Stellingen 

 

 

1. Receptie is een fenomeen dat in haar cultuurhistorische betekenis niet moet 

worden opgevat als iets wat een ontvangende cultuur passief ondergaat, maar als 

een proces dat tot stand komt door het handelen van actoren in de doelcultuur.  

 

2. In onderzoek dat zowel kritische als creatieve receptie van buitenlands 

cultuurgoed centraal stelt, worden institutioneel onderzoek en hermeneutisch 

onderzoek als vanzelf bij elkaar gebracht. 

 

3. Relevanter dan de vraag welke kunst en kunstenaars precies tot het 

‘prerafaëlitisme’ moeten worden gerekend, is de vraag welke invulling in 

bepaalde perioden in de geschiedenis aan die term gegeven werd. 

 

4. De betrekkingen tussen de literatuur en de beeldende kunst waren rond 1900 zo 

intensief dat het in de culturele geschiedschrijving van het fin de siècle eerder 

regel dan uitzondering zou moeten zijn om deze twee domeinen in samenhang te 

belichten. 

 

5. Omdat receptie op één bepaald moment nooit in alle segmenten van het culturele 

veld dezelfde aard en functie heeft, dient bij receptieonderzoek rekening te 

worden gehouden met ‘lokale’ verschillen tussen de repertoires, de posities en 

belangen van verschillende gelijktijdig handelende groepen recipiënten. 

 

6. John Ruskin was lang niet zo onverdeeld negatief over Rembrandt en de 

Hollandse schilderschool als de Nederlandse, door nationalistische sentimenten 

gekleurde Ruskin-receptie van rond 1900 doet geloven. 

 

7. Schoolboeken zouden in receptie-historisch onderzoek vaker als bron moeten 

worden gebruikt omdat ze een brede verspreiding kenden en voor veel mensen 

een eerste kennismaking met buitenlandse auteurs vormden. 

 

8. Het is de hoogste tijd dat er een biografie van Carel Vosmaer wordt geschreven 

die licht werpt op Vosmaers beweegredenen om zich omstreeks 1880 als 

pleitbezorger van een nieuwe generatie dichters op te werpen. 

 

 

 



9. Willen gedigitaliseerde kranten en tijdschriften de papieren exemplaren in het 

wetenschappelijk onderzoek kunnen vervangen, dan zal voor veel digitale 

archieven een geavanceerdere zoek-, zoom- en bladerfunctie moeten worden 

ontwikkeld. 

 

10. Ideeën zijn de uilen onder de gedachten: ze komen vaak ’s nachts. De veertigurige 

werkweek wordt daardoor tijdens het schrijven van een proefschrift ruimschoots 

overschreden. 

 

11. Wie in Nederland de kwaliteit van de Engelse afternoon tea wil evenaren, doet er 

goed aan van het BBC-programma ‘The Great British Bake Off’ een studie te 

maken. 

 

 


