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Waar? 
 
De collectie staat in het 
E-gebouw van de UB. 
 
In E 2.01 vind je wer-
ken over beeldende 
kunsten (N) en bouw-
kunst (NA). In E 1.01 
vind je het vervolg van 
bouwkunst en andere 
kunstvormen.  
 
Naslagwerken, catal-
ogi, bundels, theoreti-
sche en iconografische 
werken zijn geplaatst 
op het onderwerp van 
de publicatie. 
 
Openingstijden van het 
E-gebouw: van 08.30 -
18.00 uur. In tentamen-
perioden worden deze 
verruimd.  
 
Vragen? 
Vraag het de biblio-
theek T. 020 525 1405. 
 
Vakreferent: 
Drs. M.G. Versteeg 
m.g.versteeg@uva.nl 

HAND-OUT VAKGEBIED KUNSTGESCHIEDENIS 
 
In deze hand-out wordt ingegaan op eigenschappen van wetenschappelijke publicaties en het 
zoeken en vinden van publicaties op het vakgebied Kunstgeschiedenis. In de loop van het jaar 
verandert er altijd wel wat, dus het kan zijn dat de realiteit afwijkt van wat hieronder is 
geschreven 
 
DE BIBLIOTHEEK VAN DE UVA  
 
De resultaten van wetenschappelijk onderzoek worden verspreid door middel van (elektroni-
sche) publicaties, zoals boeken, proefschriften, artikelen et cetera. Wetenschappelijke 
bibliotheken, waaronder de Bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam, verzamelen deze 
publicaties. De Bibliotheek UvA bestaat uit de Universiteitsbibliotheek, de hoofdvestiging 
kortweg aangeduid als UB (Singel 425), en een aantal andere bibliotheken. 
  
WETENSCHAPPELIJKE PUBLICATIES 
 
Wetenschappelijk onderzoek bouwt voort op bestaande 
kennis. Maar een wetenschapper wil meer. Door het testen 
van een hypothese kan hij nieuwe kennis en inzichten 
verwerven. In de publicatie over dit onderzoek zet hij zijn visie 
op het onderwerp uiteen en geeft hij een interpretatie van de 
context waarin de nieuwe kennis past, bijv. met aanbevelingen 
voor verder onderzoek. De conclusies die de onderzoeker trekt 
zijn objectief en vrij van persoonlijke meningen. 

Eén belangrijke eis is dat de onderzoeker de hypothese en 
de gehanteerde methode controleerbaar aanbiedt. Hij dient de 
hypothese uit te leggen (definities, afbakening etc.) evenals 
de onderzoeksmethode (procedures, gehanteerde methodes 
etc.). Bovendien moet hij de gebruikte wetenschappelijke 
kennis verantwoorden. Andere wetenschappers kunnen dan 
aan de slag om de conclusies te bevestigen of te weerleggen 
of zij verrichten nieuw onderzoek dat op de conclusies van hun 
collega voortbouwt. 

Kortom: publiceren is een belangrijk onderdeel van weten-
schappelijke communicatie. En dat heeft verschillende vormen 
waarvan monografieën en artikelen de bekendste zijn. De 
publicaties vermelden bronnen (bijv. teksten, films, data, 
footage, archivalia of kunstvoorwerpen) die nieuwe kennis 
over het onderwerp genereren. Idealiter is het onderzoek 
gebaseerd op bronnen die nog niet door anderen zijn 
bestudeerd.  

 
Enkele kenmerken van een wetenschappelijke publicatie:  
 
• Geschreven door één onderzoeker en gericht op een 

wetenschappelijk publiek. 
• Gepubliceerd door een wetenschappelijke uitgever, 

instituut of organisatie. 
• Wetenschappelijk taalgebruik en vakspecifiek jargon. 
• Structuur die de relevante fases van het onderzoek 

benoemt: een introductie, overzicht van de bestaande 
kennis, beschrijving van de onderzoeksmethode, de 
resultaten en de conclusie. 

• Notenapparaat, literatuurlijst, index, verantwoording 
gebruikt (beeld)materiaal. 

• De inhoud is bij voorkeur door collega’s gecontroleerd 
(meelezers, redactie). 

• Bij artikelen bij voorkeur gecontroleerd door peer 
review (vakgenoten). 

http://uba.uva.nl/contact/vraaghetdebibliotheek.html
http://uba.uva.nl/contact/vraaghetdebibliotheek.html
mailto:m.g.versteeg@uva.nl
http://uba.uva.nl/
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Database selector 
 
Veel elektronische in-
formatie waar de UvA 
toegang toe biedt, is 
opgenomen in de Data-
base selector. 
 
Met de selector kan via 
een A-Z-lijst op het 
eerste woord van de 
titel worden gezocht.  
 
Links op het scherm is 
het mogelijk om data-
bases te selecteren op 
type en discipline of op 
combinaties daarvan. 
 
Voorselecties van data-
bases op het vakge-
bied vind je hier. 

 
Naast boeken en artikelen zijn door de ontwikkeling van het Internet ook veel andere 

wetenschappelijke publicatievormen ontstaan, denk bijv. aan blogs, preprints, door weten-
schappers ontwikkelde databases en elektronische naslagwerken. Zelfs de publicatie van 
onderzoekdata valt hier onder. Ook kiezen meer en meer wetenschappers om middels Open 
Access te publiceren wat een gunstige invloed heeft op de verspreiding en impact van hun 
onderzoek.  
 
ORIËNTATIE, ZOEKTERMEN EN ZOEKEN 
 
Een belangrijk onderdeel van de speurtocht naar wetenschappelijke literatuur vormt de 
oriëntatiefase. Hierin vergaar je kennis over het onderwerp en tegelijkertijd kom je termen 
tegen waarmee je verder kunt zoeken. 

Van belang is dat je deze termen aanpast aan het systeem waarin je zoekt, denk daarbij 
aan de taal van de database (‘genre painting’ of ‘genreschilderkunst’), alternatieve termen 
(‘CCTV’ of ‘China Central Television’) en combinaties van verschillende termen die allemaal 
min of meer hetzelfde onderwerp weergegeven (‘Bloemen’, ‘Rozen’, ‘Flora’ en ‘Schilderkunst’ 
of ‘Bloemschilderkunst’). Ook of je op zoek bent naar oriënterende informatie, naar publicaties 
of naar tekstfragmenten heeft invloed op de zoektermen en de wijze waarop je deze gebruikt. 

De systemen waar je in kunt zoeken bieden meestal een simpel en een geavanceerd 
zoekscherm. Het geavanceerde zoekscherm heeft meer mogelijkheden: meer zoeksleutels, 
meer zoekvelden en vaak mogelijkheden om de zoekvraag met behulp van filters (taal, jaar 
van uitgave, publicatievorm etc.) te beperken. Je kunt hier meestal een aantal zoektermen 
combineren met de zogenaamde Booleaanse operatoren (‘AND’, ‘OR’, ‘NOT’ e.a.). 

 
DE COLLECTIE KUNSTGESCHIEDENIS  
 
Enkele aandachtsgebieden bij de collectievorming zijn: de 
West-Europese en Italiaanse beeldende kunsten en 
bouwkunst; illuminatie van handschriften; 19e en 20e-eeuwse 
stedenbouw; het verzamel-, museum- en tentoonstellings-
wezen, en moderne kunst. Op theoretische onderwerpen, 
zoals historiografie, kunstbeschouwing en methodes wordt van 
oudsher intensief verzameld. Bij de collectievorming wordt 
meer en meer aandacht besteed aan niet-westerse kunst en 
aan technische aspecten. 

De gedrukte publicaties voor Kunstgeschiedenis zijn 
grotendeels in open opstelling geplaatst in de UB. Zij bestaat 
uit 40.000 boeken en zo’n 100 tijdschriften. De literatuur is op 
onderwerp geplaatst volgens de Library of Congress 
Classification (LCC). Een van de eerste boeken met een 
plaatsnummer gebaseerd op de LCC was Bewaard voor 
Amsterdam. Het plaatsnummer is: “NA1150 .R68 2016”. 
“NA1150” staat voor architectuur in Amsterdam en “.R68 2016” 
geeft de ordening binnen het onderwerp aan. De tijdschriften 
zijn ook volgens LCC geplaatst. Bijvoorbeeld The Burlington 
magazine heeft als plaatsnummer: ‘N1 .B95’. 

Op de prikborden bij de collectieonderdelen vind je een 
overzicht van de LCC-codes. Vergelijkbare codes staan op de 
zijkant van de kasten en op het rugetiket. 
 

http://databases.uba.uva.nl/
http://databases.uba.uva.nl/
http://uba.uva.nl/content/onderzoeksgroepen/kunstgeschiedenis/kunstgeschiedenis.html?bevat%2023%20databases.%20
http://uba.uva.nl/disciplines/disciplines/disciplines/content/folder/algemene-cultuurwetenschappen/algemene-cultuurwetenschappen.html
https://lib.uva.nl/discovery/fulldisplay?docid=alma990036412980205131&context=L&vid=31UKB_UAM1_INST:UVA&search_scope=DiscoveryNetwork&tab=LibraryCatalog&lang=en
https://lib.uva.nl/discovery/fulldisplay?docid=alma990036412980205131&context=L&vid=31UKB_UAM1_INST:UVA&search_scope=DiscoveryNetwork&tab=LibraryCatalog&lang=en
https://lib.uva.nl/discovery/jfulldisplay?docid=alma990028694940205131&context=L&vid=31UKB_UAM1_INST:UVA&search_scope=jsearch_scope&tab=jsearch_slot&lang=en
https://lib.uva.nl/discovery/jfulldisplay?docid=alma990028694940205131&context=L&vid=31UKB_UAM1_INST:UVA&search_scope=jsearch_scope&tab=jsearch_slot&lang=en
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CataloguePlus 
 
Het gebruik van de 
zoekfunctie in Catalo-
gusPlus levert door-
gaans veel resultaten 
op.  
 
Standaard zijn deze 
resultaten gesorteerd 
op relevantie maar ze 
zijn ook op datum van 
publicatie te sorteren.  
 
Aan de linkerkant van 
het scherm vind je 
diverse mogelijkheden 
ter verfijning van het re-
sultaat. Daarvan zijn 
zeker ‘Resource type’ 
en ‘Topic’ van belang. 
 
Met tabbladen is het 
mogelijk om alleen de 
boeken of alleen de full 
tekst artikelen van jouw 
zoekactie te zien. 
 
Indien een elektroni-
sche publicatie binnen 
het domein van de UvA 
beschikbaar is dan 
brengen enkele klikken 
je meestal naadloos bij 
de full tekst. 

ZOEKEN NAAR INFORMATIE, NASLAGWERKEN 
 
Kunsthistorische naslagwerken gebruik je omdat je op zoek 
bent naar zeer specifieke informatie (reference), zoals een 
geboorte- of sterfdatum, om jouw kennis over een onderwerp 
te verbreden of om begrippen te inventariseren die met het 
onderwerp samenhangen zodat je deze later als zoekterm 
kunt gebruiken. Ieder naslagwerk biedt andersoortige 
informatie; bijv. encyclopedieën, taalwoordenboeken en 
naslagwerken met biografische gegevens. Enkele belangrijke 
kunsthistorische naslagwerken zijn: 
 

• AKL Allgemeines Künstlerlexikon bevat biografische 
informatie over beeldende kunstenaars van de 
oudheid tot het heden. AKL biedt veel mogelijkheden 
om deze biografische informatie te doorzoeken. 

• Grove art online is een encyclopedie over kunst uit alle 
tijden. De gedrukte uitgave in 1996 omvatte 36 delen. 
Inmiddels is de encyclopedie omvangrijker door 
regelmatige updates en de opname van beeld-
materiaal. 

 
Bij de informatie in de naslagwerken is vaak een lijstje 

opgenomen dat literatuur over het onderwerp vermeldt. Van 
relevante titels kun je nagaan of de Bibliotheek UvA die heeft. 

Voor een overzicht van alle naslagwerken in de selector 
klik hier. 
 
ZOEKEN NAAR PUBLICATIES, BIBLIOTHEEKCATALOGI 
 
Bibliotheken van kunsthistorische instellingen zijn in de regel 
gespecialiseerd in bepaalde onderwerpen. Hun catalogi 
ontsluiten het bezit van één of, in het geval van een gemeen-
schappelijke catalogus, van meerdere bibliotheken. Vanwege 
de specialisatie van de instelling kan in dit soort catalogi 
meestal op zeer specifieke onderwerpen worden gezocht.  

Naast onze eigen catalogus vind je in de Database 
selector catalogi van andere instellingen, zoals die van de 
Boekmanstichting, Fotografiebibliotheek online en het Van 
Gogh Museum. Het materiaal van een aantal Amsterdamse 
kunstbibliotheken is opgenomen in AdamNet groepscatalogus. 

In Worldcat Discovery is het bezit van veel andere 
(kunsthistorische) bibliotheken opgenomen. Je vind hier 
publicaties die niet aanwezig zijn aan de Bibliotheek UvA. Dit 
materiaal kun je tegen betaling uit deze bibliotheken opvragen 
of laten scannen c.q. kopiëren. Je dient hiervoor wel een IBL-
account te openen. 

Voor een overzicht van alle bibliotheekcatalogi in de 
selector klik hier. 
 
CATALOGUEPLUS  
 
De publicaties die de Bibliotheek UvA bezit of waar zij toegang toe heeft, zijn opgenomen in 
CataloguePlus. Naast de boeken en tijdschriften zijn in CataloguePlus miljoenen artikelen en 
andere materiaalsoorten te vinden die binnen het UvA-domein full tekst zijn in te zien. 

Onder de beschrijving van een boek verschijnt informatie over de locatie, waar het staat 
en of het is uitgeleend. ‘GW-collecties UB’ staat voor het materiaal dat in open opstelling op 
de UB is geplaatst. Het Location item geeft  tevens het plaatsnummer waar de publicatie 
staat, bijv. ‘NA1150 .R68 2016’. Is het werk geen onderdeel van de GW-collecties op de UB 
dan bevindt de publicatie zich in een andere collectie van de Bibliotheek UvA. 

http://databases.uba.uva.nl/?d=7&t=2-8-20-6
http://databases.uba.uva.nl/?t=8-20-6
http://databases.uba.uva.nl/?d=7&t=5
https://adamnet.worldcat.org/
https://bibliotheekuniversiteitvanamsterdam.on.worldcat.org/discovery
http://databases.uba.uva.nl/?t=5
http://lib.uva.nl/
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Full tekst nieuws 
 
Een aparte groep bron-
nen vormen bestanden 
met (historisch) nieuws.  
 
Delpher bevat de tekst 
van Nederlandse kran-
ten uit de jaren 1618-
1995) en de tekst van 
oudere boeken en tijd 
schriften. De teksten zijn 
op woordbasis te door- 
zoeken.  
 
Andere bestanden met 
nieuws en krantenarti-
kelen zijn: Nexis Uni, de 
New York Times en het 
Times digital archive 
(1785 tot en met 1985).  

 
Op Internet vind je His-
toric Newspapers met 
gedigitaliseerde kranten 
uit verschillende landen 
en perioden.  

Om ruimte te maken voor aanwinsten wordt minder 
gebruikt gedrukt materiaal regelmatig vanuit de open 
opstelling naar het magazijn van de Bibliotheek (IWO-depot) 
verplaatst. Het betreft dan oudere boeken en oudere 
jaargangen van tijdschriften. In de catalogus herken je deze 
publicaties onder andere omdat aan het plaatsnummer de 
afkorting ‘UBM’ voorafgaat. Deze publicaties zijn met een 
geldige collegekaart of een lenerspas op te vragen. In de 
regel is het binnen 2 werkdagen beschikbaar op de vestiging 
van jouw keuze. 

Naast het vinden van publicaties biedt CataloguePlus de 
mogelijkheid om een vraag voor te leggen, het is mogelijk om 
persoonlijk in te loggen (‘Sign in’) voor het beheren van 
leningen en reserveringen, je kunt titels bewaren (e-shelf) en 
titelbeschrijvingen exporteren.  
 
ZOEKEN NAAR PUBLICATIES, BIBLIOGRAFIEËN 
 
Als je op zoek bent naar kunsthistorische literatuur dan ver-
dient het aanbeveling om naast CataloguePlus vakspecifieke 
bibliografieën te raadplegen.  

Bibliografieën registreren de publicatiestroom op een 
bepaald vakgebied. Ze ontsluiten publicaties die deels niet 
zijn te vinden via CataloguePlus. Dan betreft het beschrij-
vingen van gedrukte artikelen en elektronische publicaties 
waar de bibliotheek geen toegang toe heeft of die niet in 
CataloguePlus zijn geïndexeerd. De belangrijkste bibliogra-
fieën voor kunstgeschiedenis zijn: 
 

• Arts Premium Collection is een bibliografische data-
base op het terrein van archeologie, architectuur, 
design, beeldende en uitvoerende kunsten. De 
periode die de database bestrijkt varieert maar veel 
tijdschriften verschenen na 1864 zijn geïndexeerd. 

• Avery index to architectural periodicals ontsluit arti-
kelen uit meer dan 700 tijdschriften over de geschie-
denis en de praktijk van de architectuur, landschaps-
architectuur, stadsplanning, stadsherstel en renova-
tie, archeologie, etc.  

 
Naast deze ‘lopende’ zijn er op het vakgebied twee bibliografieën die zijn afgesloten. 

Deze vermelden weliswaar geen recente literatuur maar ze zijn zeer geschikt om oudere 
publicaties over een onderwerp te zoeken. Dit zijn:  
  

• Bibliography of the History of Art (inclusief RILA) voor publicaties verschenen tussen 
1973 en 2008 over Europese en Amerikaanse kunst. 

• Répertoire d'art et d'archéologie voor publicaties verschenen tussen 1910 en 1972 
over Europese en Amerikaanse kunst. 

 
Voor een overzicht van alle bibliografieën in de selector klik hier. 
 
ZOEKEN, FULL TEKST 
 
Veel databases die in de selector zijn opgenomen, bieden toegang tot de full tekst van 
publicaties. Het gaat daarbij zowel om primaire als om secundaire bronnen. Primaire bronnen 
bevatten informatie uit de eerste hand, zoals originele manuscripten, memoires, brieven etc. 
Enkele databases zijn: Early English books online en Eighteenth century collections online. 
Voor een overzicht van alle primaire bronnen in de selector klik hier. 

Een tweede categorie full tekst databases zijn de collecties met secundaire bronnen en 
dan met name die met wetenschappelijke tijdschriftartikelen, zoals Cairn.info, Emerald 

https://databases.uba.uva.nl/?t=24
https://databases.uba.uva.nl/?t=24
http://www.theeuropeanlibrary.org/tel4/newspapers
http://www.theeuropeanlibrary.org/tel4/newspapers
http://databases.uba.uva.nl/?d=7&t=1
http://databases.uba.uva.nl/?d=7&t=1
http://databases.uba.uva.nl/?t=1
http://digitaal.uba.uva.nl/V/9U62H1UCP96X328PRRHHR6SMTN61XL15H78DAKY8HV3MNNY5YE-99178?func=native-link&resource=AMS02944
http://digitaal.uba.uva.nl/V/9U62H1UCP96X328PRRHHR6SMTN61XL15H78DAKY8HV3MNNY5YE-99185?func=native-link&resource=AMS02940
http://databases.uba.uva.nl/?d=17-1-2-4-5-6-9-11-12-15-28-21-23-25-26-27-45-39-30-29-16-32-3-7-36-38-40-42-46-19-41-20-14-48-51-34-52-53-13-55-56-57-8-35-18-43-44-37&t=25
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Fulltext, JSTOR, Periodicals Archive Online, Persée en Project MUSE. In de regel bieden ze 
de mogelijkheid om in de full tekst van de geïndexeerde artikelen te zoeken. Voor een 
overzicht van alle tijdschriftcollecties klik hier. 
 
ZOEKEN, OVERIGE 
 
De Bibliotheek UvA biedt in CataloguePlus toegang tot honderden miljoenen artikelen die zijn 
opgenomen in tienduizenden elektronische tijdschriften. Alle tijdschriften, ook de gedrukte, 
zijn in CataloguePlus via het tabblad ‘Journals’ vindbaar. Je kunt zoeken op titelwoorden of 
op ‘ISSN’. De meeste e-tijdschriften zijn ook op titel vindbaar via CataloguePlus. 

De UvA-medewerkers publiceren jaarlijks zo’n 8.000 artikelen, boeken, hoofdstukken, 
rapporten, inaugurale redes of proefschriften. Deze publicaties worden beschreven in UvA-
DARE. Zo mogelijk, afhankelijk van de auteursrechten, wordt de digitale kopie van de 
publicatie beschikbaar gesteld. In UvA Scripties Online worden alle masterscripties van de 
studenten van de UvA beschreven en meestal online toegankelijk gemaakt. 
 
ZOEKEN, INTERNET 
 
Op Internet vind je vrij toegankelijke databases van culturele instellingen die van belang zijn 
voor kunstgeschiedenis. Denk daarbij aan researchinstellingen, zoals het RKD en het Getty 
Research Institute, aan archieven, het Gemeentearchief Amsterdam bijvoorbeeld, of aan 
kunstmusea. Een aantal voorbeelden: 
 

• Google Scholar vermeldt wetenschappelijke publicaties waaronder artikelen en pre-
prints. Van een groot aantal is de full tekst opgenomen. Veel andere resultaten zijn 
binnen het UvA-domein, toegankelijk. 

• Google books vermeldt gescande boeken. Titels waar auteursrecht op rust, zijn deels 
in te zien. Geldt het auteursrecht niet dan is de tekst doorgaans beschikbaar. 

• Europeana Collections biedt toegang tot meer dan 50 miljoen gedigitaliseerde items - 
boeken, muziek, kunst en meer - met geavanceerde zoek- en filterfuncties om het 
zoeken te vergemakkelijken. 

• Art Discovery Group Catalogue is opgebouwd uit de data van een groeiend aantal 
kunstbibliotheken die onderdeel zijn van WorldCat, een catalogus voor culturele 
instellingen wereldwijd.  Dit bezit is doorzoekbaar samen met de data van duizenden 
andere collecties, portals en repositories die zijn geïndexeerd in WorldCat.  

 
MEER WETEN? 
 

• Bibliotheek UvA-web geeft informatie over de Bibliotheek UvA. De toegang, het 
gebruik en de diensten zijn gebonden aan het reglement van de Bibliotheek UvA. 

• Kijk bij Diensten voor studenten eens onder workshops. De Bibliotheek UvA organi-
seert bijeenkomsten die gewijd zijn aan uiteenlopende onderwerpen. Hier vind je ook 
informatie over auteursrecht, het gebruik van andermans materiaal in eigen werk en 
het belang van bronvermelding bij het gebruik van andermans werk.  

• Onder Thuistoegang vind je hoe met een internetverbinding, toegang krijgt tot de 
elektronische informatie van de Bibliotheek UvA. 

• Op de vakgebiedspagina Kunstgeschiedenis vind je informatie over de collectie, de 
databases, contactgegevens, nieuws en kun je aanschafsuggesties indienen. 

• Wil je weten hoe je in de loop van de studie netjes met je onderzoeksgegevens dient 
om te gaan, kijk dan nu al op Research Data Management. 

 

http://databases.uba.uva.nl/?t=12
http://dare.uva.nl/
http://dare.uva.nl/
http://www.scriptiesonline.uba.uva.nl/
http://scholar.google.nl/
http://books.google.nl/
https://www.europeana.eu/portal/nl
https://artdiscovery.net/
https://www.oclc.org/worldcat-discovery.en.html
http://uba.uva.nl/
https://uba.uva.nl/studenten/overzicht.html
https://uba.uva.nl/studenten/zoeken/thuistoegang/thuistoegang.html
http://uba.uva.nl/disciplines/disciplines/disciplines/content/folder/kunstgeschiedenis/kunstgeschiedenis.html
http://rdm.uva.nl/
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