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De Erasmusprijs werd in 2021 uitgereikt aan de Britse 
beeldend kunstenaar Grayson Perry. Het thema van de 
prijs was dit jaar ‘de kracht van het beeld in het digitale 
tijdperk’. Het thema had de tijd mee: de wereldwijde 
uitbraak van COVID-19 zorgde ervoor dat de uitreiking 
en een groot deel van het activiteitenprogramma dit jaar 
online plaats moesten vinden. Het thema paste niet alleen 
bij deze uitzonderlijke tijd, maar ook bij de uitzonderlijke 
kunstenaar die Grayson Perry is: zijn eigenzinnige werk 
en innemende publieke optreden konden moeiteloos op 
tegen het digitale geraas. 
 
In een tijd waarin we overspoeld worden door visuele 
indrukken heeft Perry een geheel eigen beeldtaal 
ontwikkeld. Hij combineert ambachtelijke technieken als 
pottenbakken en weven met actuele technologieën. Zo 
creëert hij steeds ongemakkelijke ontmoetingen tussen 
oud en nieuw, tussen acceptabel en aanstootgevend. 
Hij gelooft dat kunst van iedereen is, en gaat in gesprek 
met mensen uit alle lagen van de samenleving over wat 
kunst, goede smaak en schoonheid voor hen betekenen. 
Perry noemt zichzelf ‘een pottenbakkende travestiet’ 
en is kritisch over een politiek klimaat waarbinnen men 
zich verschanst in het eigen gelijk. Hij ontving de prijs 
voor de manier waarop hij vraagstukken met betrekking 
tot schoonheid en traditionele ambachtelijkheid scherp 
confronteert met actuele sociale en maatschappelijke 
thema’s. Grayson Perry kreeg de Erasmusprijs al 
toegekend in 2020, maar in verband met de maatregelen 
tegen COVID-19 in binnen- en buitenland was de 
Stichting genoodzaakt om de uitreiking en events van 
2020 uit te stellen naar 2021. 
 
Zijne Majesteit de Koning, Regent van de stichting, reikte 
de Erasmusprijs op 16 december uit aan Grayson Perry 
via een videoverbinding. Daaraan voorafgaand werd de 
Koning rondgeleid door de Grayson Perry-tentoonstelling 
in het Kunstmuseum Den Haag door directeur Benno 
Tempel. Hierna vond een rondetafelgesprek plaats over 
het werk van Perry met Stijn Huijts, directeur van het 
Bonnefanten Maastricht, Benno Tempel, Andreas Blühm, 
directeur van het Groninger Museum, kunstenaar Erwin 
Olaf en Jet de Ranitz. 

De verscheidenheid van het werk van Grayson 
Perry kwam tot uitdrukking in een gevarieerd 
activiteitenprogramma. In november gaf kunsthistoricus 
en Grayson Perry-kenner Krzysztof Dobrowolski-
Onclin online colleges over zijn werk. Er zijn twee 
tentoonstellingen over Grayson Perry gerealiseerd: in 
het Bonnefanten in Maastricht, en in het Kunstmuseum 
in Den Haag. In het Louis Hartlooper Complex in 
Utrecht werd in het kader van Movies that Matter de 
documentaireserie All Man vertoond, waarin Perry 
onderzoekt wat het vandaag de dag betekent om man 
te zijn. De vertoning werd ingeleid door onderzoeker 
Miriam Wickham van de Universiteit Utrecht. Twee 
dagen voor de Erasmusprijsuitreiking vond er een online 
bijeenkomst plaats met Grayson Perry en middelbare 
scholieren van vier scholen uit Nederland en vier scholen 
uit het Verenigd Koninkrijk. De scholen hadden samen 
kunst gemaakt en een aantal maanden gewerkt aan 
de hand van een uitgebreid lespakket over de thema’s 
in Perry’s werk. Dit programma werd ontwikkeld in 
samenwerking met The British Council. De scholieren 
hebben op basis van het digitale lesmateriaal over kunst 
en identiteit een zelfportret gemaakt dat ze tijdens 
de bijeenkomt met hem bespraken. In de serie lange 
interviews van het VPRO-programma Wintergasten werd 
Grayson Perry geïnterviewd door Janine Abbring. Ze 
namen de kijker mee “op safari door Perry’s gedachten 
en herinneringen” aan de hand van door hem gekozen 
filmfragmenten. Het werd een humoristisch maar ook 
emotioneel interview, waarin Perry onder meer vertelt 
over zijn angstige jeugd als bron voor zijn werk. Dit 
interview werd op 30 december uitgezonden, en het 
Nederlandse publiek reageerde enthousiast. Online en 
in landelijke dagbladen verschenen vele mooie artikelen 
over hem.  
 
Naast de Erasmusprijs reikte de Stichting in 2021 
ook haar jaarlijkse Dissertatieprijzen uit aan vijf jonge 
promovendi die volgens de jury een uitmuntende 
dissertatie hebben afgeleverd. Ook deze prijsuitreiking 
vond vanwege de maatregelen tegen COVID-19 digitaal 
plaats. De uitzending van de uitreiking – waarbij de 
juryleden een laudatio uitspraken en de promovendi 

Voorwoord
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een korte presentatie gaven over de voortzetting 
van hun werk – werd vanuit de universiteiten en 
onderzoeksinstellingen met belangstelling bekeken. 
In dit jaarverslag vindt u een kort verslag van al deze 
activiteiten. Wij bedanken al onze samenwerkingspartners 
die daar zo enthousiast bij betrokken waren: The British 
Council, het Bonnefanten Maastricht, het Kunstmuseum 
Den Haag, het Louis Hartlooper Complex, Movies That 
Matter en de VPRO.  
 
Jet de Ranitz, voorzitter 
Shanti van Dam, directeur 

Zijne Majesteit de Koning (rechts) en Benno Tempel (links) voor de houtsnede Selfie with Political Causes van Grayson Perry in het Kunstmuseum in 

Den Haag.
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Artikel 2 van de Statuten van de Stichting Praemium 
Erasmianum luidt als volgt: ‘In het kader van de 
culturele tradities van Europa in het algemeen en de 
ideeën van Erasmus in het bijzonder is het doel van 
de Stichting het versterken van de positie van de 
humaniora, de sociale wetenschappen en de kunsten. De 
nadruk ligt op tolerantie, culturele diversiteit en niet-
dogmatisch, kritisch denken. De Stichting probeert dit 
doel te bereiken door prijzen toe te kennen en door 
evenementen te organiseren die de aandacht vestigen op 
het werk en de visie van de laureaten. Een geldprijs wordt 
uitgereikt onder de naam ‘Erasmusprijs’.’
 
In overeenstemming met artikel 2 heeft het bestuur 
van de Stichting Praemium Erasmianum besloten de 
Erasmusprijs 2021 toe te kennen aan de Britse beeldend 
kunstenaar Grayson Perry. Hij ontvangt deze prijs op de 
volgende gronden:
 
•    Grayson Perry heeft een geheel eigen beeldtaal en 
tegendraads mediagebruik ontwikkeld in een wereld 
waar visuele media alomtegenwoordig zijn. Hij kiest voor 
technieken die het artistieke establishment lange tijd laag 
in de hiërarchie had staan, zoals keramiek en textiel, en 
combineert die met actuele technologieën. De keuze 
voor oude ambachten is een uitweg uit de vluchtigheid 
van de digitale beeldcultuur: de digitale wereld met haar 
eindeloze verwijzingen en snelle bewegingen komt tot 
stilstand in een vloerkleed of een vaas.
 
•    Als kunstenaar en publiek persoon streeft hij naar 
democratische, inclusieve kunst. Perry doorbreekt 
barrières van klasse, afkomst en status om van mens tot 
mens te spreken over creativiteit en de rol van kunst in 
leven en maatschappij.

•    In zijn speelse omgang met klassieke rolpatronen 
roept de kunstenaar niet alleen op tot tolerantie, maar 
dwingt haar ook af. In zijn kunstpraktijk, maar ook in zijn 
geschriften en publieke optreden reflecteert hij kritisch 
maar luchthartig op de maatschappelijke rollen van 
mannen en vrouwen.
 
•    Maatschappelijke en politieke thema’s zijn nadrukkelijk 
aanwezig in het werk van Grayson Perry. Door zijn open, 
niet-veroordelende houding slaagt hij erin tegengestelden 
te verbinden, zonder dat dit afbreuk doet aan de 
complexiteit van zijn werk. In zijn kunstenaarschap komen 
alle waarden samen die de Stichting hooghoudt.

Gronden van Verlening 2021 
Grayson Perry 

In zijn speelse  
omgang met klassieke 
rolpatronen roept de 
kunstenaar niet alleen  
op tot tolerantie, maar 
dwingt haar ook af
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Videogesprek tussen Zijne Majesteit de Koning, Shanti van Dam en Grayson Perry.

Zijne Majesteit de Koning en Benno Tempel lopen door de tentoonstelling van Grayson Perry in het Kunstmuseum in Den Haag.
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Majesteiten, Koninklijke Hoogheid, Excellenties, geachte 
dames en heren, dear Grayson Perry,

Het thema van de Erasmusprijs van 2021 luidt: ‘De 
kracht van het beeld in het digitale tijdperk.’ We hadden 
het onszelf ook wat makkelijker kunnen maken door 
een adagium van Erasmus van Rotterdam te gebruiken: 
“Difficilia quae pulchra.” Al wat mooi is, kost moeite.

De digitale cultuur heeft ons dagelijks leven ingrijpend 
veranderd. We verdrinken bijkans in de stortvloed van 
beelden die het internet in al zijn verschijningsvormen 
dagelijks op ons afvuurt. Een voordeel van de digitale 
beeldcultuur is dat ze heeft geleid tot democratisering 
van de creativiteit. Tegelijkertijd worden concentratie en 
oordeelsvermogen zwaar op de proef gesteld. Gevoelige 
kunstenaars reageren op de beeldenvloed met een 
herbezinning op de geduldige contemplatie, en door terug 
te grijpen op oude technieken. Onlangs nog beweerde 
Grayson Perry’s landgenoot David Hockney dat Vincent 
van Gogh in plaats van de schilderskwast nu een iPad 
zou gebruiken. Een gedurfd statement dat natuurlijk lastig 
te verifiëren valt. Dat wij vervolgens toch uitkwamen 
bij een kunstenaar die bij voorkeur gebruik maakt van 
keramiek, gietijzer en textiel lijkt op het eerste gezicht 
wat onlogisch. Maar dat is het niet. Voor de Stichting 
Praemium Erasmianum is juist de moderne beeldcultuur 
een goede aanleiding om de prijs te gunnen aan een 
kunstenaar wiens werk een kritische reflectie biedt op de 
huidige tijdsgewricht en het kunstbedrijf. Ook dat is een 
weerspiegeling van de kracht van het beeld in het digitale 
tijdperk.

Een van de belangrijkste eigenschappen van Grayson 
Perry is dat hij juist niet voldoet aan verwachtingen. 
Dat geldt niet alleen voor zijn kunst maar ook voor 
hoe hij in het leven staat. Zijn spel met wisselende 
identiteiten maakt hem tot een van de meest authentieke 
persoonlijkheden in een kunstwereld waar ijdelheid en 
oppervlakkigheid vaak de boventoon voeren. Met zijn 
favoriete medium, keramiek, creëert Grayson Perry een 
area of discomfort binnen die wereld. Of, zoals Perry’s 
biografe Jacky Klein het treffend omschrijft: “His work, 
filled with text and narrative, contemporary storytelling 
and snippets of popular culture, runs counter to the 

more allusive and coolly conceptual vein of much 
contemporary art.”

Contemporary art. Wat is ‘eigentijds’ eigenlijk? En hoelang 
blijft iets eigentijds? Elke kunstenaar is het product van 
zijn eigen tijd, en wijzelf zijn eigentijdse getuigen van het 
heden en de overlevering. Goede kunstenaars beseffen 
dat ze in een lange traditie staan en zien hun voorlopers 
als collega’s, al leefden die eeuwen eerder. Zo ook 
Grayson Perry: “I’ve always compared my own work to 
historical art…” zegt hijzelf daarover.

Dat de geschiedenis doorwerkt in onze tijd is een 
waarheid als een koe. In het gebouw waar we nu zijn, 
Het Paleis op de Dam, waar de Koning de Erasmusprijs 
traditiegetrouw uitreikt aan de winnaar, is het grootste 
symbool van een tijd die ooit werd aangeduid als ‘Gouden 
Eeuw.’ Het is het stadhuis van een van de machtigste 
steden van die tijd, ingewijd in 1655.  Amsterdam schonk 
zichzelf daarmee niet alleen een bestuursgebouw maar 
ook een monument om de status en roem van de stad 
te benadrukken. In 1650 kreeg beeldhouwer Artus 
Quellinus uit Antwerpen de opdracht om de decoratie 
voor het stadhuis te ontwerpen. U ziet zijn werk om u 

heen. Waar de architectuur van het pand de regels van 
het Hollands classicisme volgt, is de Italiaanse barok 
leidend in het interieur. Het interieurontwerp was 
bedoeld om Amsterdam voor te stellen als toonbeeld 
van vrede en welvaart. Een voorbeeldig bestuurde stad 
waar gerechtigheid heerste. Dat is waar wij hier – samen 
met Grayson Perry – tegenaan kijken. Barok en de 
eigentijdse blik. Laten we eens op zoek gaan naar de 
gemeenschappelijkheden.

Laudatio 

Wat is ‘eigentijds’ 
eigenlijk? En hoelang 
blijft iets eigentijds?
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U kijkt naar de ingang van de schepenzaal, waar recht 
gesproken werd. Boven de ingang Vrouwe Justitia, de 
personificatie van de gerechtigheid met haar vaste 
attributen: zwaard en weegschaal. Die herkennen we 
nog wel. Het identificeren van de overige figuren wordt 
voor de moderne mens meteen al een stuk lastiger. De 
Gerechtigheid vertrapt met haar voeten de doodzonden 
Hebzucht en Nijd. Hebzucht wordt verbeeld door 
koning Midas en Nijd is een oude vrouw met slangen als 
haar. Links en rechts van de Gerechtigheid staan haar 
begeleiders: het Strenge Recht (links) en de Straf (rechts), 
met een heel arsenaal aan martelwerktuigen.  De klok slaat 
elf, een waarschuwing voor allen die de zaal binnengaan. 
Putti met roe en bliksemschichten en twee harpijen 
benadrukken nog eens de symboliek van het straffen.

Vandaag gaat de prijs naar een Engelsman. Een man uit 
het land dat de Europese Unie verliet – een feit dat we 
hem persoonlijk natuurlijk niet aanrekenen. Maar de 

verhouding met Engeland heeft wel wat ups en downs 
gekend: Terwijl Artus Quellinus hier aan zijn hoofdwerk 
bezig was, woedde de Eerste Engels-Nederlandse 
oorlog. Joost van den Vondel refereerde aan die oorlog 
in zijn gedicht ter ere van de opening van het stadhuis 
en vergeleek Amsterdam en Londen met Carthago en 
Rome die “elckandre grimmigh” aankijken, “Als leeuw en 
tigerdier”. 

In die oorlog tussen Nederland en Engeland ging het – 
hoe kan het ook anders – om handelsbelangen en de 
heerschappij over de zeeën en koloniën in andere delen 
van de wereld. Een en ander is ook nog eens plastisch 
weergegeven in de vloer, zichtbaar voor de mensen op 
de eerste rij: hier zien we de kaart van Noord- en Zuid-
Amerika. En boven dat alles draagt Atlas de wereldbol, 
met het zuidelijk halfrond naar boven. Zo is dit stadhuis 
ook een symbool van de door kolonialisme en slavernij 
verworven en bitter verdedigde rijkdom.

Haut-reliëf van Artus Quellinus in de Schepenzaal, met van links naar rechts: Het Strenge Recht, Hebzucht, De Gerechtigheid, Nijd, en Straf.
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Maar hoe kom ik nu weer terug bij Grayson Perry? 

Laten we eens kijken naar zijn monumentale 
meesterwerk, The Walthamstow Tapestry. 

Hier ziet u een van de drie exemplaren die zich in het 
Bonnefanten in Maastricht bevinden. Eén ding kunnen 
we met zekerheid zeggen over het werk van Perry: de 
barok is springlevend. Behalve in de rijke fantasie, het 
plezier in inventies en de overweldigende rijkdom aan 
figuren, vormen en kleuren is Perry ook in zijn beeldtaal 
schatplichtig aan de barok. De minimalistische esthetica 
van ‘less is more’ was de kunstenaar altijd al een doorn in 
het oog. “When in doubt, bung it on!”

Bij Quellinus staat het streven naar een zondevrij leven 
volgens de regels van de Bijbel en de klassieken centraal. 
Bij Perry liggen zonde en schuld bij de mensheid in 
het tijdperk van massaconsumptie. Quellinus en Perry 

gebruiken allerhande symbolen die voor hun tijdgenoten 
herkenbaar waren en dat deels nu nog zijn. “Museum 
curators love objects that tell a story about the time 
and place in which they were made,” zei Grayson Perry 
daar eens over, en ik kan dat bevestigen. The Walthamstow 
Tapestry is van links naar rechts te lezen als een verhaal 
van geboorte tot aan de dood, veelvuldig onderbroken 
door kleine taferelen vol humor en gruwelijkheid. Bij elke 
mini-scène hoort een merknaam. Kunsthistorici na ons 
hebben ongetwijfeld een hele kluif aan dit wandkleed: 
niemand weet hoelang namen als Louis Vuitton, Tiffany 
en IKEA nog onderdeel blijven van ons collectieve 
bewustzijn.  En dat is precies het punt. De uitingsvormen 
veranderen, maar de mens blijft in principe hetzelfde. 
Perry’s thema is ‘the journey of life’, bij uitstek een barok 
motief. 

Ook de doodzonden blijven deel van het repertoire. Bij 
Quellinus speelde de Hebzucht een belangrijke rol, maar 

The Walthamstow Tapestry, 2009. Collectie Bonnefanten. Foto: Peter Cox.
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bij Perry heeft die Hebzucht onmiskenbaar de hoofdrol.
Hier in het stadhuis wordt de Hebzucht gepersonifieerd 
door de Frygische koning Midas, te herkennen aan zijn 
ezelsoren. Midas had lichtzinnig de verkeerde partij 
gekozen toen Pan en Apollo een muzikale wedstrijd 
hielden tussen fluit en lier. Bij Midas veranderde alles 
wat hij aanraakte in goud – spijtig genoeg voor hem 
transformeerde ook zijn eten tot goud, zodat hij stierf 
van de honger. Oftewel: de Hebzucht bestraft zichzelf. 
Misschien kunnen we het wandkleed ook interpreteren 
als de verbeelding van de ‘hedonistische tredmolen’: al 
consumerend kopen we onze geluksgevoelens. Maar 
dat kortstondige geluk brengt ons geen stap verder. Aan 
het eind wacht slechts de dood. Veel barokker kan een 
verwijzing naar de vergankelijkheid niet zijn.

We weten niet of alle arme zondaren die destijds door 
deze deur naar binnen gingen werkelijk snapten wat ze 
zagen. Hoe bijbel- en mythologievast waren de mensen 
in die tijd? Hoe interessant de kunstwerken zelf ook zijn, 
hun receptie is minstens even boeiend.  Wie maakt wat? 
En voor wie? Grayson Perry is – gelukkig voor ons – een 
welbespraakt interpreet van zijn eigen werk. Hij wil niet 
alleen zijn eigen kunst maar ook kunst in het algemeen 
delen met zoveel mogelijk mensen. In theateroptredens, 
films en televisieseries zien we hoe hij zijn enthousiasme 
overbrengt op het grote publiek. Het is schitterend om te 
zien hoe hij dit doet, deels in samenspel met zijn vrouw 
Philippa. De vonk springt over omdat hij zijn publiek voor 
vol aan ziet en op ontwapenende wijze iets positiefs kan 
ontwaren in elke creatieve prestatie die uit het hart komt.

Grayson Perry maakt kunst die mooi is maar tegelijk 
ongemakkelijk. Met zijn kunst en openbare optredens 
bereikt hij heel veel mensen, ook, en misschien wel juist, 
buiten de platgetreden paden der ingewijden. Bij hem valt 
het proces van creëren en verklaren samen. Met humor, 
provocatie en gedrevenheid brengt Perry iets tot stand 
wat we ooit ‘sociale sculptuur’ noemden.

Grayson Perry’s voorganger als Erasmusprijslaureaat is de 
Amerikaanse componist John Adams. Graag citeer ik uit 
Adams’ dankwoord uit 2019, omdat daar iets in staat wat 
ook hier geldt: “For some artists the abstract ideal and 
the perfection of the artwork itself is what matters most. 

[…] For others the artwork should carry a message, 
social or political, that […] hopes to influence as large an 
audience as possible. Fortunately great art can emerge 
from either of these two positions.”
Dat is een waarheid die vóór, tijdens en na het digitale 
tijdperk geldt. De kunstgeschiedenis volgt deze 
ontwikkeling met ingehouden adem. Hoe het verdergaat 
weet niemand. Maar één ding durf ik wel te voorspellen: 
Grayson Perry heeft met zijn kunst nu al een plek 
verworven in de kunstgeschiedenis. 

Andreas Blühm

Deze rede zou uitgesproken worden tijdens de feestelijke 
uitreiking in het Paleis. Door de maatregelen rondom 
COVID-19 is de laudatio echter onuitgesproken gebleven.
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Kunstenaar Erwin Olaf vertelt in het filmportret over zijn band met het werk van Grayson Perry.

Stijn Huijts, directeur van Het Bonnefanten, in het filmportret dat Shanti van Dam maakte van Grayson Perry.
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Biografie Grayson Perry

Grayson Perry (1960) is een van de bekendste 
hedendaagse Britse kunstenaars. In 2003 won hij de 
prestigieuze Turner Prize en sinds 2012 is hij lid van de 
Royal Academy of Arts. Hij werd geboren in Chelmsford, 
Essex. Tegenwoordig woont en werkt hij in Londen. 
Grayson Perry’s werk kent een grote diversiteit aan 
technieken en materialen: wandtapijten, keramiek, grote 
houtsneden, gietijzeren sculpturen, prenten, jurken, 
en zelfs een compleet huis. Met deze kleurrijke, rijk 
gedecoreerde werken roept hij een fantasiewereld op 
die vaak een karikatuur van de onze lijkt, en gaat zo 
op humoristische wijze in dialoog met de hedendaagse 
maatschappij, met zijn historische voorgangers en met 
zijn publiek. Perry is zich als kunstenaar heel bewust 
van wie zijn kunst te zien krijgt, of dat nu ultrarijke 
kunstverzamelaars zijn, of gewone mensen voor wie de 
confrontatie met hedendaagse kunst onwennig kan zijn. 
Een belangrijk thema in de boeken en programma’s die hij 
maakt is dan ook de mogelijkheid van een kunst die voor 
iedereen is. Toch zegt hij: ik maak dingen voor mezelf, mijn 
criterium is wat ik zelf graag in mijn huis wil hebben of in 
een museum wil zien.

Hij had succes met een aantal grote tentoonstellingen, 
beginnend met ‘Guerilla Tactics’ in het Stedelijk Museum 
Amsterdam (2002). ‘The Most Popular Exhibition 
Ever!’ reisde van 2015 tot 2017 de hele wereld rond. 
The Holburne Museum in Bath wijdde in 2020 een 
grote overzichtstentoonstelling aan Perry: ‘The Pre-
Therapy Years’. Een van Perry’s bekendste werken is de 
tapijtenserie The Vanity of Small Differences (2012) die 
voor het eerst werd vertoond in Victoria Miro Gallery in 
Londen. Het maken van deze werken werd opgetekend 
in een van de eerste documentaireseries van Perry, All 
In the Best Possible Taste, waar hij in 2013 een BAFTA 
voor kreeg uitgereikt. Ook ontving hij een BAFTA voor 
documentaireserie Who Are You? (2014), over identiteit, 
die vergezeld ging van een tentoonstelling in The National 
Portrait Gallery London. De documentaireserie All Man 
(2016) gaat over mannelijkheid en genderstereotypering, 
waarbij zijn boek The Descent of Man verscheen. Met het 
tv-programma Grayson’s Art Club (2020-2021) toonde 
Grayson Perry op unieke wijze de verbindende kracht 
van kunst tijdens de lockdowns in het Verenigd Koninkrijk.
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Online College over Grayson Perry
18 en 28 november 2021, online

Op donderdagavond 18 en zondagmiddag 28 november 
gaf Kunsthistoricus en Grayson Perry-kenner Krzysztof 
Dobrowolski-Onclin een inleiding op de kunst en de 
persoon van Grayson Perry. Het college werd online 
georganiseerd, via zoom, waardoor de luisteraars vanuit 
hun eigen woonkamer kennis konden maken met de 
wonderlijke wereld van Grayson Perry. Alles kwam aan 
bod, van potten tot jurken en van boeken tot Perry’s 
befaamde tv-series.

Tentoonstelling ‘Grayson Perry:  

We Shall Catch it on the Beaches’
28 november 2021 tot 20 maart 2022, Bonnefanten, 
Maastricht

Het Bonnefanten in Maastricht bracht een ode aan 
Grayson Perry ter gelegenheid van de uitreiking van de 
Erasmusprijs 2021. Kunstwerken uit de collectie van het 
Bonnefanten werden tentoongesteld met werken die 
ontstonden tijdens de pandemie, en als onderdeel van het 
tv-programma Grayson’s Art Club. In deze tv-serie, die 
heel het Verenigd Koninkrijk aan de tv gekluisterd hield 
tijdens de lockdowns, toont Perry zijn talent om mensen 
te verbinden met kunst. Per 19 december 2021 was het 
Bonnefanten helaas genoodzaakt haar deuren te sluiten 
vanwege de geldende COVID-maatregelen, maar de 
tentoonstelling werd in 2022 hervat.

Activiteiten
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Documentaireserie All Man op Movies that Matter
12 december 2021, Louis Hartlooper Complex, Utrecht

In het kader van Movies that Matter werden in het 
Louis Hartlooper Complex twee afleveringen van de 
driedelige documentaireserie All Man vertoond. In deze 
serie onderzoekt Grayson Perry op een originele en 
persoonlijke manier waar mannelijkheid om draait in 
de 21e eeuw.  Als kunstenaar, travestiet, motorrijder 
en vader heeft hij een unieke kijk op zijn eigen sekse. 
Voorafgaand aan de vertoning van de twee afleveringen 
gaf promovenda Miriam Wickham een boeiende inleiding. 
Wickham doet onderzoek aan de Universiteit Utrecht 
naar het binaire gendersysteem in onze maatschappij en 
welke veranderingen daar tegenwoordig in plaatsvinden. 

Grayson Perry in gesprek met middelbare scholieren
in samenwerking met The British Council
14 december 2021, online 

Middelbare scholieren van vier scholen uit Nederland en 
vier scholen uit het Verenigd Koninkrijk zijn aan het begin 
van het schooljaar 2021-2022 aan de slag gegaan met een 
project over Grayson Perry, kunst en identiteit. Zij kregen 
een online college over de kunst van Grayson Perry, 
gegeven door kunsthistoricus Krzysztof Dobrowolski-
Onclin. Na een videoboodschap van Grayson Perry 
gingen zij aan de slag met het maken van een zelfportret. 
Op 14 december ontmoette Grayson de leerlingen 
tijdens een online meeting, waarbij ze hun gemaakte 
zelfportretten bespraken en reflecteerden over hun 
identiteit.
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Tentoonstelling ‘Grayson Perry. Winnaar  
Erasmusprijs 2021’
17 december 2021 tot 15 mei 2022,  
Kunstmuseum, Den Haag

In het hart van het Kunstmuseum waande je je in de 
kleurrijke en wondere wereld van Grayson Perry. 
Deze tentoonstelling ging in op de identiteit en de 
persoonlijke mythologie van de kunstenaar. Teksten bij 
de uiteenlopende objecten – van kleding en potten tot 
Perry’s motorfiets met ingebouwde schrijn voor zijn 
teddybeer – gingen in op Perry’s eigen visie op kunst: hoe 
hij kunst en het creatieve proces verbeeldt als religie, en 
hoe mythen en gedeelde geschiedenis mensen met elkaar 
verbinden. 

Zijne Majesteit de Koning wordt rondgeleid door Benno Tempel in het Kunstmuseum.

Grayson Perry bij Wintergasten
30 december 2021, 22.10 uur NPO 2

Janine Abbring interviewde Grayson Perry voor het 
tv-programma Wintergasten. Het uitgebreide interview 
werd op 30 december uitgezonden op NPO 2. Tijdens het 
interview bespraken ze door Perry gekozen fragmenten 
uit documentaires, films en series. Aan de hand van 
deze fragmenten gingen ze in op Perry’s jeugd, zijn 
inspiratiebronnen en beweegredenen voor het maken 
van kunst en zijn eigen documentaires. Ook stonden ze 
stil bij het besloten felicitatiegesprek met Zijne Majesteit 
de Koning ter gelegenheid van de uitreiking van de 
Erasmusprijs 2021, waar Grayson speciaal een oranje jurk 
voor maakte.
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Grayson Perry wordt geïnterviewd door Janine Abbring bij Wintergasten.

Het zelfportret dat Pien Huisman (15) van het Lenitz Reviuslyceum 

maakte naar aanleiding van Grayson Perry’s lespakket. 

Minke Treffers (15) van het Willem van Oranjecollege: ‘Mijn schilderij gaat over het willen ontsnappen aan oordelen van mijzelf en anderen.’
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Artikelen over Perry in kranten en online 
Er is veel lovende aandacht geweest voor laureaat 
Grayson Perry. Rond de uitreiking in december 
2021 verscheen er o.a. een artikel in De Groene 
Amsterdammer door Roos van der Lint en een 
artikel in De Volkskrant door Anna van Leeuwen. Ook 
verschenen er twee interviews met Grayson Perry: 
in de Trouw door Vrouwkje Tuinman en in het NRC 
door Annemarie Kas. In de Trouw verscheen ook een 
recensie van de tentoonstelling ‘Grayson Perry:  We 
Shall Catch it on the Beaches’, geschreven door Joke de 
Wolf. Naast de grote kranten besteedden ook kleinere 
mediaplatforms aandacht aan de Erasmusprijsuitreiking 
aan Grayson Perry. Op Social Media, zoals Twitter 
en Instagram ontving Perry vele felicitaties voor het 
winnen van de Erasmusprijs. 

#Wintergasten is trending op Twitter na de 

uitzending met Grayson Perry

Media
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Dissertatieprijzen 2021

De Stichting Praemium Erasmianum reikte dit jaar voor 
de drieëndertigste keer haar Dissertatieprijzen uit. 
Jaarlijks worden er vijf dissertatieprijzen toegekend aan 
jonge onderzoekers in de geesteswetenschappen en 
sociale wetenschappen, die een dissertatie van bijzonder 
hoge kwaliteit hebben verdedigd aan een Nederlandse 
universiteit. De prijs bestaat uit een bedrag van € 3.000.

De jury heeft de voordrachten beoordeeld op basis 
van criteria zoals originaliteit, internationale betekenis, 
casusoverschrijdend karakter, stijl en leesbaarheid. 

De jury bestond uit: 

Dr. mr. Maarten Asscher
Dr. Barnita Bagchi
Prof. dr. Antoine Buyse
Dr. Shanti van Dam
Prof. dr. Bas ter Haar Romeny 
Prof. dr. Judi Mesman 
Prof. dr. Jos de Mul
Prof. dr. Marlou Schrover

Dit zijn de winnende proefschriften van 2021:

Kholoud Al-Ajarma
Mecca in Morocco. Articulations of the Muslim pilgrimage 
(Hajj) in Moroccan everyday life. 

Mattias Brand
The Manichaeans of Kellis. Religion, Community and 
Everyday life.

Sander Govaerts
Mosasaurs. Interactions between armies and Ecosystems 
in the Meuse Region 1250-1850.

Sjoerd Griffioen
Contested Modernity. Karl Löwith, Hans Blumenberg and 
Carl Schmitt and the German Secularization Debate.

Dion Kramer
Earning Social Citizenship. Free Movement, National 
Welfare and the European Court of Justice.
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Overwegingen van de selectiecommissie
In dit proefschrift wordt een ‘360 graden’-analyse 
gemaakt van de hedendaagse pelgrimstochten naar 
Mekka vanuit Marokko, waarbij onderzoek wordt gedaan 
naar de verschillende stadia, van de voorbereiding 
via de eigenlijke pelgrimstocht tot de nasleep ervan. 
De dissertatie is uitstekend geschreven en zeer 
leesbaar voor niet-specialisten. Het is ook zeer helder 
geconceptualiseerd. Het proefschrift gebruikt een 
overtuigende en rijke combinatie van benaderingen 
binnen zijn antropologische basis, waarbij begrippen 
als het zintuiglijke en het alledaagse bijzonder kundig 
worden toegepast. De op interviews gebaseerde 
methode wordt ook prachtig toegelicht en gebruikt.
De auteur heeft een fascinerend gezichtspunt ten 
opzichte van haar onderwerp, en ook methodologisch 
is de studie goed afgebakend. Het boek biedt scherpe 
observaties over verschillende vormen van identiteit 
(met name nationale, religieuze en gendergerelateerde) 
en hun interactie, wat ook bijdraagt aan de 
casusoverstijgende en internationale betekenis van 
het boek. De jury was diep onder de indruk van dit 
proefschrift en is benieuwd naar het volgende onderwerp 
dat deze auteur zal uitdiepen.

Kholoud Al-Ajarma 
Mecca in Morocco. Articulations of the Muslim pilgrimage 

(Hajj) in Moroccan everyday life

Promotor Prof. dr. M.W. Buitelaar
Copromotor Dr. C. Wilde 
Voordracht  Rijksuniversiteit Groningen,  
  Faculteit der Godgeleerdheid 
  en Godsdienstwetenschap
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Overwegingen van de selectiecommissie
Eind jaren negentig werd in het dorp Kellis in de 
westelijke woestijn van Egypte een groot aantal Koptische 
en Griekse teksten gevonden. Naast gebeden en psalmen 
van de toen zeer belangrijke manicheïstische godsdienst, 
bevonden zich onder deze teksten ook veel brieven en 
andere documenten van gewone mensen. Aanvankelijk 
werden deze vooral geïnterpreteerd in het licht van 
wat wij menen te weten over het Manicheïsme als 
godsdienstige gemeenschap. Deze auteur laat echter 
zien dat deze teksten een uniek inzicht bieden in het 
dagelijks leven van Manicheeërs in het Romeinse Rijk.
De jury waardeert het nauwkeurig gedocumenteerde 
inzicht in het dagelijks leven van een kleine religieuze 
groep, gebaseerd op een bijzonder knappe combinatie 
van papyrologie, archeologie, godsdienstwetenschap 
en geschiedenis. Er wordt zelfs gesproken van een 
‘Montaillou van de Oudheid’. De nauwgezette details 
van het onderzoek leidt tot een bredere visie: de 
onderzochte gegevens op microniveau worden gebruikt 
om licht te werpen op het grote en belangrijke 
vraagstuk van religieuze transformaties in de Late 
Oudheid. Dit boek levert een vernieuwende bijdrage 
aan belangrijke debatten in de Oude Geschiedenis en 
Religiewetenschappen. En het leest bovendien erg prettig.

Mattias Brand
The Manichaeans of Kellis. Religion,  

Community and Everyday life

Promotoren Prof. dr. A.F. de Jong & 
  Prof. dr. J. van der Vliet
Voordracht Universiteit Leiden, 
  Faculteit der 
  Geesteswetenschappen
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Overwegingen van de selectiecommissie
Kan men een rijk en multidisciplinair boek schrijven 
over 600 jaar militaire en ecologische geschiedenis 
van een riviergebied dat zich uitstrekt over bijna 1.000 
kilometer, van midden Frankrijk tot Rotterdam, en kan 
men dat doen in niet meer dan 350 bladzijden, terwijl 
men zich strikt houdt aan de academische normen van 
definitie, documentatie en methodologie? Het antwoord 
is: ja, dat kan, en de auteur heeft dat bewezen, met 
deze grondig onderzochte, goed opgezette en prachtig 
geschreven studie. De jury vond deze studie meer dan 
een proefschrift alleen, het is ook een volwassen boek, 
origineel in onderwerp en behandeling, en verrassend 
in zijn conclusies, in de zin dat het laat zien hoe de 
betrokkenheid van legers met de landschappen, de flora 
en de fauna van het Maasgebied in de gegeven periode 
niet – zoals je zou verwachten – destructief was, maar 
eerder behoudzuchtig, op een manier die enkele eeuwen 
vooruitloopt op het hedendaagse milieudenken. Een 
mooi en hoogst origineel boek dat een breed publiek 
verdient.

Sander Govaerts 
Mosasaurs. Interactions between armies and Ecosystems in 

the Meuse Region 1250-1850

Promotoren Prof. dr. W.D.E. Aerts &  
  Prof. dr. G. Geltner
Copromotor Dr. M.J.M. Damen
Voordracht Universiteit van Amsterdam, 
  Faculteit der Geesteswetenschappen
  
 



 30

Overwegingen van de selectiecommissie
Deze indrukwekkende dissertatie biedt een 
gedetailleerde reconstructie van het Duitse 
secularisatiedebat dat plaatsvond tussen de jaren vijftig 
en tachtig van de vorige eeuw. Daarbij neemt de auteur 
eerdere, vaak beperkte interpretaties van het debat 
kritisch onder de loep, en ontwikkelt hij een originele 
en vruchtbare eigen interpretatie. Door zijn omvang 
en gedetailleerdheid is de dissertatie geen ‘light read’, 
maar de stijl is zeer helder en meeslepend. Wat sterk 
bijdraagt tot de kwaliteit van het proefschrift is dat 
de auteur zijn reconstructie plaatst in een bredere 
context van historiografie, theologie en politiek. Deze 
interdisciplinaire benadering maakt dat de betekenis 
van het proefschrift verder reikt dan het filosofische 
debat tussen de drie protagonisten. De auteur toont 
overtuigend aan dat het debat een schoolvoorbeeld is van 
het genre ‘Geistesgeschichte’ dat abstracte filosofische 
theorieën verbindt met een historische weergave 
van het verleden. Het boek is zeer relevant voor de 
duiding van het huidige debat over secularisatie, (neo)
liberalisme en de Europese islam. De jury ziet uit naar 
toekomstig onderzoek van deze auteur om de geboden 
reconstructie te relateren aan de actuele manifestatie van 
de contestatie van de moderniteit.
 

Sjoerd Griffioen
Contested Modernity. Karl Löwith, Hans Blumenberg and 

Carl Schmitt and the German Secularization Debate.

Promotor Prof. dr. Lodi Nauta
Copromotor Dr. Judith Vega
Voordracht Rijksuniversiteit Groningen, 
  Faculteit Wijsbegeerte
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Overwegingen van de selectiecommissie
Deze studie duikt behendig in de rol van het Europese 
Hof van Justitie en de effecten van zijn jurisprudentie 
over burgerschap op het gebied van binnenlands 
welzijnsbeleid. Terwijl het Hof aandringt op een niet-
discriminatoire aanpak, toont de studie aan dat dit 
onbedoelde maar verstrekkende neveneffecten heeft, 
waardoor het hele concept van burgerschap binnen 
staten opnieuw vorm krijgt en leidt tot wat de auteur 
‘verdiend sociaal burgerschap’ noemt. Hoewel het 
boek zich richt op Nederland zijn de inzichten relevant 
voor alle lidstaten van de Europese Unie. De auteur 
combineert een scherpe juridische analyse met een 
gedetailleerde studie van politiek, beleid en media.
Het boek is het product van een uitstekende combinatie 
van juridisch en empirisch onderzoek. De jury is in 
het bijzonder te spreken over de manier waarop de 
auteur expliciet stilstaat bij zijn positie als onderzoeker. 
Ook is de jury onder de indruk van de heldere en 
bevlogen stijl, die een onderwerp tot leven brengt dat 
velen op het eerste gezicht niet direct zal aanspreken: 
de verzorgingsstaat. Het betoog wordt op een 
meeslepende en overtuigende manier gebracht, ook 
voor niet-specialisten. Een indrukwekkend boek met een 
belangrijke boodschap.

Dion Kramer
Earning Social Citizenship. Free Movement, National Welfare 

and the European Court of Justice

Promotor Prof. dr. G.T. Davies
Copromotor Dr. F.J. van Hooren
Voordracht Vrije Universiteit Amsterdam, 
  Faculteit der Rechtsgeleerdheid
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Ontstaan en doel  
Stichting Praemium Erasmianum

De versierselen van de Erasmusprijs zijn in 1995 
ontworpen door Bruno Ninaber van Eyben. De 
versierselen bestaan uit een harmonica gevouwen lint 
met aan de beide uiteinden een titanium plaatje. Gesloten 
vormt het een boekje; geopend een lint met een tekst in 
het handschrift van Desiderius Erasmus. Deze tekst uit 
een brief aan Jean de Carondelet (Bazel 5 januari 1523) is 
typerend voor het gedachtegoed van Erasmus:

De talenten van begaafde mensen zijn verschillend en ieder 
tijdperk heeft zijn eigen karakter. Laat ieder tonen waartoe hij 
in staat is en laat niemand jaloers zijn op een ander die op 
zijn manier en naar de mate van zijn krachten probeert iets 
bij te dragen tot het onderricht van allen.

Erasmus aan Jean de Carondelet 
Bazel 5 januari 1523 

Op 23 juni 1958 stichtte Zijne Koninklijke Hoogheid 
Prins Bernhard der Nederlanden het Praemium 
Erasmianum. Het doel van de organisatie, zoals 
omschreven in artikel 2 van de statuten, is ‘uitgaande van 
de culturele tradities van Europa in het algemeen en van 
het gedachtegoed van Erasmus in het bijzonder, de positie 
van de geestes- en maatschappijwetenschappen en van 
de kunsten te versterken, alsmede haar maatschappelijke 
erkenning te bevorderen. Hierbij staan tolerantie, 
culturele veelvormigheid en ondogmatisch kritisch 
denken centraal’.

De grootte van de Erasmusprijs werd gesteld op 
€150.000. Het bestuur wordt gevormd door leden uit 
culturele en wetenschappelijke kringen, alsmede uit het 
bedrijfsleven.
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