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Teylers Stichting reikt gouden prijspenning uit 
 

 

 
 
Prof. dr. Xander van Eck, hoogleraar Kunstgeschiedenis aan de faculteit Beeldende Kunst en Design 
van de Izmir University of Economics in Turkije ontvangt op 7 november 2014 de grote gouden 
prijspenning van Teylers Tweede Genootschap. Hij ontvangt de prijs vanwege zijn studies over de 
gebrandschilderde ramen in de Sint Janskerk te Gouda. 
 
Teylers Stichting en de twee genootschappen 
In 1778 werd Teylers Stichting opgericht om de kunst en de wetenschap te bevorderen. Naast het bouwen 
van Teylers Museum richtte de Stichting twee genootschappen op, het Godgeleerd Genootschap en het 
Tweede Genootschap, dat zich bezighoudt met natuurwetenschap, dichtkunst, historie, tekenkunde en 
penningkunde. Sinds de oprichting kent Teyler Stichting geregeld penningen toe aan de beste verhandeling 
over een belangrijk actueel of wetenschappelijk thema. Om het  jaar schrijft één van beide genootschappen 
een prijsvraag uit. Soms vindt een er bekroning plaats, maar soms ook niet. 
 
Prof. dr. I.M. Veldman, emeritus hoogleraar Kunstgeschiedenis aan de Vrije Universiteit Amsterdam en 
voorzitter van Teylers Tweede Genootschap, heeft de prijsvraag geformuleerd met de titel: 'Gevraagd wordt 
een oorspronkelijke studie waarin gedemonstreerd wordt dat beeldmateriaal een belangrijke bron voor de 
geschiedenis is'. Traditiegetrouw worden de inzendingen anoniem beoordeeld door de leden van het 
genootschap, die Teylers Stichting vervolgens adviseren of er een prijs kan worden uitgereikt.  
De prijs van het Tweede Genootschap is een grote gouden penning, ontworpen in 1779 door Johan George 
Holtzhey met een zinnebeeldige voorstelling. 
 
Winnaar 
Op 7 november ontvangt Prof. Van Eck de prijspenning vanwege de inzending van vijf uitvoerige artikelen 
die alle gewijd zijn aan de gebrandschilderde ramen van de Goudse Sint Jan. Hij heeft onder andere 
aangetoond dat de keuze voor de Bijbelse onderwerpen van de ramen bepaald werd door de schenkers van 
die ramen, die daardoor hun persoonlijke visie op geloof, politiek en maatschappij tot uitdrukking brachten.  
Ook toont hij aan dat tijdens de Reformatie de kerkmeesters bewust gebruik maakten van katholieke 
elementen in de ontwerpen van de ramen om de nieuwe godsdienst te propageren. Dit 16

de
-eeuws 

ensemble laat dus niet zien hoe de wereld er in het verleden uitzag, maar wel hoe de mensen uit dat 
verleden hun wereld zagen of wilden hoe anderen dat verleden zagen.  
Prof. dr. Van Eck promoveerde in 1994 aan de Vrije Universiteit op het onderwerp Goudse Schuilkerken in 
de 17

de
 eeuw. Hij was werkzaam bij de Universiteit Utrecht als senior docent/onderzoeker, voordat hij in 

2007 aan de Universiteit van Izmir werd benoemd. 
 
Uitreiking & symposium 
De uitreiking vindt plaats op 7 november in de historische Gehoorzaal van Teylers Museum en is voor 
iedereen vrij toegankelijk vanaf 16 uur. Aanmelden kan via reserveringen@teylersmuseum.nl of via 
telefoonnummer 023-5160972 
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