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Inleiding 
Dit lespakket is ontworpen als aanvulling op het project Ontwerpen en onderzoeken van het 

Dominicus College. Het  project Ontwerpen en Onderzoeken draait om het leren kennen van 

industriële productiemethoden. Leerlingen uit 3 VWO maken onder anderen kennis met het 

extruderen, spuitgieten, lasersnijden en 3D-printen. Vervolgens leren de leerlingen hoe een 

ontwerpproces georganiseerd wordt. Uiteindelijk gaan de leerlingen zelf aan de slag om een 

prototype van een gebruiksvoorwerp te ontwerpen en te bouwen.  

In het kader van het project Kunst van bèta wil ik een lespakket voorstellen dat aan dit project 

toegevoegd kan worden. Dit doe ik om de technische inslag van dit project te verbinden met het 

traditionele alfa-vak kunstgeschiedenis. Het project Kunst van bèta heeft namelijk als doel te laten 

zien hoezeer kunstzinnige ontwerpen verwant zijn aan technische, wiskundige en natuurkundige 

ontwerpen, en hoe logisch en vruchtbaar het daarom is om de traditionele alfa-vakken te verbinden 

met de traditionele bètavakken.  

Ik denk dat het project Ontwerpen en onderzoeken versterkt kan worden door de leerlingen te laten 

merken waar ze over na kunnen denken bij het concept, de vormgeving en het doel van een product. 

Om de leerlingen verschillende doelen, concepten en ontwerpvormen aan te reiken laat ik ze werken 

met voorbeelden van toegepaste en conceptuele kunst uit het tijdvak 1850-1970. De kunstwerken 

zullen de leerlingen inspireren en uitdagen om het denkproces vóór, tijdens en na het produceren 

van hun eigen product naar een complexer niveau te tillen. Ik kies voor bepaalde toegepaste en 

conceptuele kunstwerken, die in mijn ogen inzicht geven in de verschillende perspectieven van 

waaruit een product of kunstwerk ontworpen kan worden. Dit is de aanvulling die ik zoek en die past 

bij de praktische kennis over het onderzoeken en ontwerpen van een product.  

Het project Ontwerpen en onderzoeken kent een duur van vier middagen. Ik ga ervan uit dat dit in de 

praktijk neerkomt op ongeveer vier keer drie lesuren van 50 minuten. De praktische bruikbaarheid 

van dit lespakket wil ik zo groot mogelijk maken door de voorwaarden voor uitvoering flexibel en 

laagdrempelig te houden. Het pakket moet op elk vrije moment inzetbaar zijn, weinig voorbereiding 

vragen en zo min mogelijk materiaal nodig hebben. Dit voorkomt problemen met het inroosteren van 

de lessen. Ik houd rekening met de andere onderdelen van het bestaande project door te zorgen dat 

mijn toevoeging in precies twee lesuren past. Ik beschrijf mijn les als een blokuur om het zo mogelijk 

te maken dat deze les ook eventueel in de voorbereiding van het project een plaats kan krijgen. Het 

is namelijk altijd moeilijk om een jaarlaag van een klas of vijf voor vier middagen in te roosteren, 

zeker wanneer er maar één technieklokaal is waarin leerlingen hun prototypes kunnen bouwen.  

Ik zet mijn bedoelingen niet uiteen in lappen tekst, maar op dezelfde manier als de didacticus H. 

Havekes gedaan heeft in zijn lesbrieven.1 Gezien zijn autoriteit op het gebied van het opleiden van 

leraren lijkt het mij verstandig om de typologische organisatie van zijn lessen over te nemen. Hij richt 

zijn lesbeschrijvingen zo in, dat de door tijdsgebrek geplaagde docent in enkele oogopslagen de opzet 

van de les kan doorgronden. In de bijlagen van dit lespakket zijn de werkmaterialen en de 

PowerPointpresentatie opgenomen. De herkomst en de keuze van de bronnen van het 

werkmateriaal uit de bijlagen wordt in de didactische en academische verantwoording uiteen gezet. 

Daarnaast is ook een literatuurlijst toegevoegd.   

Dit lespakket is gestructureerd in hoofdstukken. In het eerste hoofdstuk zet ik de algemene opzet van 

de lessen uiteen. Ik laat zien wat de lesdoelen zijn, wat er moet gebeuren in de voorbereiding en wat 

                                                           
1
 De typografische opbouw is overgenomen van:  Harry Havekes, 'Actief Kunsthistorisch Denken', (Nijmegen 

2011). Dit is een syllabus, verschenen bij het Instituut Leraar en School van de Radboud Universiteit Nijmegen. 
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er van de docent gevraagd wordt. Vervolgens worden de opdrachten voor de leerlingen in de 

hoofdstukken 2 tot en met 5 uitgebreid beschreven. Tenslotte verantwoord ik mijn lespakket in 

didactisch en academisch opzicht in hoofdstuk 6. Helemaal achteraan zijn de bijlagen te vinden.  

Hoofdstuk 1: Algemene opzet 
In twee lesuren van 50 minuten wil ik elke leerling twee opdrachten laten maken. Beide opdrachten 

zullen groepsopdrachten zijn, ontworpen voor groepjes van vier leerlingen. De eerste opdracht is de 

Sorteeropdracht. Na de sorteeropdracht is er ruimte voor één vervolgopdracht per groepje. Dit 

lespakket biedt drie verschillende vervolgopdrachten aan. De docent laat de groepjes leerlingen één 

opdracht kiezen. Alle vervolgopdrachten draaien uit op een PowerPointpresentatie door de 

leerlingen.  

Het eerste alternatief voor de vervolgopdracht is de Totaalopdracht. Het tweede alternatief voor de 

vervolgopdracht is de Onderzoeksopdracht. Het derde alternatief voor de vervolgopdracht is de 

Kennersopdracht. Alle groepjes geven een presentatie over hun opdracht. Herhaling in de vorm van 

kenmerken van een kunststroming leidt tot kunsthistorische kennis, maar steeds hetzelfde verhaal 

over hetzelfde kunstwerk is vervelend. Daarom moet de docent de verdeling van de 

vervolgopdrachten zo proberen te organiseren, dat de presentaties elk een ander onderwerp 

behandelen. De Totaalopdracht is in principe altijd hetzelfde en zal dus ook tot dezelfde presentatie 

leiden. Het is aan te raden precies één groepje met deze opdracht aan de slag te laten gaan. De 

Onderzoeksopdracht draait om het onderzoeken van één van de vier kunststromingen (art nouveau, 

de Stijl/Bauhaus, constructivisme, conceptuele kunst) en kan dus aan vier groepjes een onderwerp 

bieden. De Kennersopdracht houdt zich bezig met één van de zestien kunstwerken uit de 

Sorteeropdracht. Er zijn dus zestien varianten op deze opdracht mogelijk. Het is niet nodig dat zowel 

de Totaalopdracht, als de Onderzoeksopdracht, als de Kennersopdracht minstens één keer gekozen 

worden. Wanneer de leerlingen en de docent er de voorkeur aan geven maar met één of twee 

vervolgopdrachten aan de slag te gaan, kan dit georganiseerd worden, door aan de slag te gaan met 

de Onderzoeksopdracht en de Kennersopdracht.   

 

De algemene opzet in een oogopslag: 

 

Beginsituatie: De leerlingen uit de derde klas VWO beginnen met het project Ontwerpen en 

onderzoeken. In dit project maken de leerlingen kennis met industriële productiemethoden,  om 

vervolgens zelf een product te ontwerpen en te produceren. Doel van deze les is leerlingen te laten 

merken waar ze over na kunnen denken bij het concept, de vormgeving en het doel van een product. 

Daarbij zullen de kunstwerken de leerlingen inspireren en uitdagen om het denkproces vóór, tijdens 

en na het produceren naar een complexer niveau te tillen. 

 

Onderwerp: Zestien kunstwerken uit het tijdvak tussen 1850 en 1970. 

Activiteit: beeldbeschouwing, discussiëren, samenwerken, begrijpend lezen, presenteren. 

Tijdsduur: twee lesuren van 50 minuten.  
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Tijdsplanning: 

Lesuur 1  

Minuten Activiteit 

0-5 Binnenkomen leerlingen, in groepjes van vier gaan zitten. De docent start de 
PowerPointpresentatie op.  

5-10 Verbinding met project Ontwerpen en onderzoeken duidelijk maken, uitleg 
sorteeropdracht en uitdelen werkblad en antwoordformulier. 

10-25 Uitvoeren sorteeropdracht: leerlingen kijken, overleggen, maken een indeling en 
schrijven hun antwoord op het antwoordenblad. 

25-35 Bespreken sorteeropdracht 

35-40 Uitleg vervolgopdracht 

40-50 Uitvoeren vervolgopdracht 

 

Lesuur 2  

Minuten Activiteit 

0-25 Afronden vervolgopdracht en voorbereiden presentatie 

25-50 Presentaties en nabespreken 

 

Lesdoelen:  

 Leerlingen leren goed naar een afbeelding te kijken. 

 Leerlingen worden getraind in het beschrijven van wat ze zien. 

 Leerlingen oefenen het discussiëren in groepsverband. 

 Leerlingen kunnen uit een aangereikte bron de kenmerken van een kunstwerk vinden en kort 
weergeven op een opdrachtenblad.   

 Leerlingen oefenen hun presentatievaardigheden. 

 Leerlingen oefenen het verdelen van taken en het samenwerken. 

 Leerlingen oefenen het begrijpend lezen. 

 Leerlingen komen te weten waar beroemde kunstenaars over nadachten tijdens het 
ontwerpen van hun kunstwerken. 
 

  Voorbereiden:  

 De klas wordt verdeeld in groepjes van vier leerlingen.  

 Voor ieder groepje is minstens één computer beschikbaar om een PowerPointpresentatie 
mee te maken en om onderzoek te doen op internet.  

 Voor ieder groepje moet één in kleur geprint werkblad van de Sorteeropdracht en een schaar 
beschikbaar zijn. 

 Voor iedere leerling moet het antwoordenblad van de vervolgopdracht geprint worden. 

 Om verschillende presentaties te krijgen moet de docent zorgen dat groepjes niet dezelfde 
onderwerpen in de vervolgopdracht kiezen. 

 Voor de Totaalopdracht en de Onderzoeksopdracht moet er één kenmerkentekst2 per 
leerling beschikbaar zijn.   

                                                           
2
 De kenmerkentekst is te vinden in de bijlage. Voor de informatie over de Totaalopdracht en de 

onderzoeksopdracht, zie hoofdstuk 2 en 3.   
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Hoofdstuk 2: De Sorteeropdracht 
De leerlingen krijgen op een powerpointscherm 16 kunstwerken te zien3. De opdracht is de 

kunstwerken in te delen in categorieën. Deze opdracht is heel vrij: de leerlingen mogen zelf bepalen 

hoeveel categorieën ze maken en welke criteria ze per categorie hanteren. De leerlingen moeten 

motiveren waarom ze voor een bepaalde indeling kiezen: waarom passen bepaalde kunstwerken bij 

elkaar? Deze motivering moet opgeschreven worden, omdat de leerlingen anders niet in staat zullen 

zijn hun motieven terug te halen tijdens de bespreking.  

Deze opdracht zorgt ervoor dat de leerlingen goed kijken naar verschillende kunstzinnige ontwerpen. 

Ook wordt er samengewerkt en gediscussieerd, omdat er in groepen gewerkt wordt. De docent 

bespreekt deze opdracht door aandacht te besteden aan de gemaakte indelingen en door te 

reflecteren op de groepsprocessen. 

Instrueren: 

 Wat: Kunstwerken sorteren naar eigen maatstaven; alle indelingen zijn goed, maar de 
groepjes moeten noteren waarom ze voor een bepaalde indeling gekozen hebben. 

 Hoe: kijken naar en analyseren van beroemde kunstwerken. Zijn er verschillen en 
overeenkomsten te zien? Wat past bij elkaar en wat juist niet?   

 Waarom: inspiratie opdoen voor het eigen ontwerp opdoen, “warmlopen” voor het eigen 
ontwerpproces 

 

Uitvoeren: 

 De leerlingen krijgen zestien kunstwerken te zien op een powerpointscherm.  

 De leerlingen krijgen de opdracht deze kunstwerken in minstens twee groepen te verdelen. 
De leerlingen kunnen dus ook kiezen voor vier groepen van vier kunstwerken, twee groepen 
van vijf kunstwerken en één groep van zes kunstwerken et cetera. De leerlingen moeten 
kunnen motiveren waarom ze tot de gekozen indeling gekomen zijn. Deze keuze-uitleg 
moeten ze opschrijven op het antwoordenblad.  
De leerlingen krijgen een werkblad met afbeeldingen van de kunstwerken en een schaar. 
Hiermee kunnen ze de afbeeldingen uitknippen en de voorgestelde indeling visueel maken. 
De docent loopt rond om te kijken of de leerlingen vooruit kunnen en of alle leerlingen de 
kans krijgen inbreng te hebben in het groepje.  
Hierna wordt de opdracht besproken. 

Nabespreken:  

 De docent bespreekt de eerste opdracht door elk groepje te vragen tot welke indeling ze 
gekomen zijn en waarom. Nadat alle groepjes geweest zijn vraagt de docent welke leerlingen 
de indeling van een ander groepje beter vonden dan hun eigen indeling. Waarom is een 
andere indeling beter? Zou je dezelfde opdracht met andere kunstwerken nu anders 
aanpakken?  

 

                                                           
3
 Deze PowerPointpresentatie wordt in dit lespakket als bijlage geleverd. 



6 
 

Hoofdstuk 3: De Totaalopdracht 
De docent toont de slide waarop de zestien kunstwerken in vier kunststromingen ingedeeld zijn. De 

leerlingen moeten de kenmerken en het tijdvak van elke stroming vinden in de zogenaamde 

kenmerkentekst. De gevonden kenmerken en het tijdvak van elke stroming moeten in een 

presentatie van vijf minuten gepresenteerd worden aan de klas. 

Instrueren: De leerlingen moeten de kenmerkentekst eerst individueel globaal doorlezen. Daarna 

overleggen ze met elkaar over welke informatie ze gevonden hebben en welke informatie ze gaan 

gebruiken. Ze verdelen de taken, lezen de tekst precies en maken een PowerPointpresentatie 

waarmee ze hun klasgenoten de kenmerken bijbrengen. 

Uitvoeren:  

 De docent geeft elke leerling uit het groepje zijn eigen kenmerkentekst. Nadat de opdracht 

uitgelegd is, houdt de docent de werkzaamheden van de leerlingen in de gaten. Als er slecht 

(samen)gewerkt wordt stuurt de docent de leerlingen bij.  

 De leerlingen maken een presentatie waarin ze de kenmerken van elke kunststroming 

behandelen. 

 De presentatie van dit groepje mag als eerste gegeven worden, omdat dit de breedste 

opdracht is, met korte informatie die later door de presentaties van andere groepjes 

gedeeltelijk herhaald en uitgebreid wordt.   

Nabespreken: Na de presentatie reflecteert de docent met de klas op de presentatie. Was de 

presentatie duidelijk? Wat zou nog beter kunnen? Was de presentatie informatief genoeg? De 

docent kan eventueel achteraf zelf nog gemiste informatie toevoegen. Is de groep zelf tevreden met 

de presentatie?  

Hoofdstuk 4: De Onderzoeksopdracht 
De leerlingen mogen één van de vier kunststromingen nader onderzoeken. Ze moeten de kenmerken 

en het tijdvak van de gekozen kunststroming opzoeken in de Kenmerkentekst. Deze kenmerken 

moeten ze in een PowerPointpresentatie presenteren. Daarnaast moeten ze op de sites van de 

musea die de kunstwerken van hun keuze bezitten minstens twee kunstwerken uit de gekozen 

stroming opzoeken en beschrijven waarom deze kunstwerken tot de gekozen stroming behoren. Ook 

deze kunstwerken moeten in de PowerPointpresentatie opgenomen worden. De 

PowerPointpresentatie moet vijf minuten duren.  

Instrueren: De leerlingen moeten de gekozen stroming opzoeken in de kenmerkentekst. Aan de hand 

van de informatie uit deze tekst moet de stroming beschreven worden in de presentatie. De 

leerlingen kunnen dit deel van de PowerPointpresentatie het beste meteen na het lezen van de 

kenmerkentekst maken. Daarna mogen ze op internet naar de kunststroming zoeken op 

museumsites. Dit kunnen de leerlingen doen door de naam van de kunststroming én het woord 

‘museum’ in te typen op een zoekmachine, bijvoorbeeld: conceptuele kunst museum. Op deze 

manier komen de leerlingen op sites van musea, die garant staan voor betrouwbare informatie.   
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Uitvoeren: 

 De leerlingen kiezen een kunststroming om mee te werken 

 De leerlingen lezen de kenmerkentekst door en halen hier de basiskenmerken van de 

kunststroming uit  

 De leerlingen maken het begin van hun presentatie, waarin ze de kenmerken van de 

kunststroming doornemen.  

 De leerlingen zoeken op internet twee kunstwerken die in verband te brengen zijn met de 

door hen gekozen stroming op sites van musea, door de naam van de kunststroming plus het 

woord ‘museum’ in te typen op een zoekmachine. 

 De leerlingen verwerken de gevonden kunstwerken in de presentatie van vijf minuten 

 De leerlingen houden hun presentatie: ze vertellen waarom de gevonden kunstwerken tot de 

kunststroming behoren. 

   

Nabespreken: Na de presentatie reflecteert de docent met de klas op de presentatie. Was de 

presentatie duidelijk? Wat zou nog beter kunnen? Was de presentatie informatief genoeg? De 

docent kan eventueel achteraf zelf nog gemiste informatie toevoegen. Is de groep zelf tevreden met 

de presentatie? 

Hoofdstuk 5: De Kennersopdracht 
De leerlingen mogen één van de zestien geprojecteerde kunstwerken kiezen en hier meer informatie 

over opzoeken op internet. Wanneer en door wie werd dit kunstwerk gemaakt? Wat zijn de 

kenmerken van het kunstwerk? Waarom is dit kunstwerk zo bijzonder? De leerlingen krijgen van de 

docent de naam van de kunstenaar en de eventuele titel van het kunstwerk als startpunt via de 

PowerPointpresentatie van de docent4. Ook wordt op de betreffende slide aangegeven welke site als 

startpunt van het onderzoek dient te worden gebruikt. De leerlingen moeten hun bevindingen in vijf 

minuten kunnen presenteren aan hun klasgenoten met een PowerPointpresentatie. 

 

Instrueren: De groepjes leerlingen die deze opdracht gaan doen, mogen kiezen uit de zestien 

kunstwerken uit de sorteeropdracht. Via een slide in de PowerPointpresentatie van de docent krijgen 

ze de naam van de kunstenaar, de eventuele titel van het kunstwerk, het jaar waarin het kunstwerk 

gemaakt is en de site waarmee het onderzoek gestart moet worden. Met deze gegevens kunnen de 

leerlingen beginnen met een internetonderzoek. Als de informatie in een buitenlandse taal is, 

kunnen ze aan de slag met vertaalmachines. Na de voorgeschreven site mogen ook andere sites 

geraadpleegd worden. De leerlingen moeten een presentatie kunnen geven waarin ze in vijf minuten 

vertellen wat er bijzonder is aan het door hen gekozen kunstwerk.    

 

 

                                                           
4
 In de PowerPointpresentatie van de docent is per kunstwerk een slide met de naam van de kunstenaar, de 

titel van het kunstwerk en het jaartal van verschijnen opgenomen. Op deze slide is ook aangegeven op welke 
internetsite het groepje moet beginnen met het zoeken naar informatie.  
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Uitvoeren:  

 De leerlingen kiezen een kunstwerk.  

 De leerlingen doen een kort onderzoek op internet: ze beginnen verplicht op de 

voorgeschreven site en proberen hier informatie van af te halen.  

 De leerlingen raadplegen sites met aanvullende informatie. 

 De leerlingen maken een presentatie van vijf minuten over hun kunstwerk en vertellen wat 

er bijzonder aan het door hen gekozen kunstwerk is.  

Nabespreken: Na de presentatie reflecteert de docent met de klas op de presentatie. Was de 

presentatie duidelijk? Wat zou nog beter kunnen? Was de presentatie informatief genoeg? De 

docent kan eventueel achteraf zelf nog gemiste informatie toevoegen. Is de groep zelf tevreden met 

de presentatie? 

Hoofdstuk 6: Didactische en academische verantwoording  
 
Didactische verantwoording 
Een goed lespakket bestaat in mijn ogen uit de volgende onderdelen: 
 
Een geschikt onderwerp 
Elk lespakket heeft een onderwerp. Dit onderwerp moet passen bij de doelgroep. Een groep 
brugklassers is nog niet toe aan een lespakket over kwantummechanica en een 6 VWO-klas hoeft 
niet nog eens de staatsinrichting van Nederland door te nemen. Het lespakket moet aansluiten bij de 
bestaande vakken die de leerlingen volgen, maar moet daarbij verbredend of verdiepend zijn. Bij 
verbreding krijgen de leerlingen informatie waar in de gewone lessen geen tijd voor was, bij 
verdieping wordt een in de les behandeld thema nog eens extra belicht.  
 
Heldere lesdoelen 
Een lespakket moet helder beschrijven wat het wil bereiken door de aangeboden kennis en 
werkvormen. 
 
Kennis   
Elk lespakket moet nieuwe kennis aanreiken. De jonge leerlingen zijn nieuwsgierig en ontwikkelen in 
hoog tempo nieuwe interesses. Het is zaak hen over zo veel mogelijk gebieden kennis te verschaffen. 
 
Niveau  
Elk lespakket moet duidelijk aangeven voor welk niveau leerlingen de lessen bedoeld zijn. 
 
Interactie  
Een lespakket moet de gelegenheid scheppen voor interactie tussen de docent en de leerlingen.   
 
Vaardigheden 
Een lespakket dient de vaardigheden van de leerlingen te helpen ontwikkelen door ze te oefenen, 
zoals daar zijn:  
Samenwerken. Met het oog op de latere rol van een leerling in de maatschappij is het belangrijk dat 
er van jongs af aan aangeleerd wordt om met anderen te discussiëren, om zo tot de beste oplossing 
te komen. Leerlingen moeten leren dat taken vaak het beste verdeeld kunnen worden om zo 
efficiënt mogelijk doelen te bereiken. Ook moeten ze leren te reflecteren op de voortgang van hun 
werk. Als iets niet goed gaat, is het beter om meteen in te grijpen dan om achteraf te proberen 
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fouten te herstellen. De leerlingen moeten leren elkaar helpen en openstaan voor elkaars ideeën. 
Een leerling moet merken dat de andere leerling andere of grotere kwaliteiten heeft dan hijzelf en de 
expertise van anderen kunnen erkennen. Leerlingen leren dan dat groepen het meeste rendement 
halen als ieder groepslid op zijn eigen toebedeelde vlak een steentje kan bijdragen aan het 
eindproduct.  
Presenteren. Leerlingen moeten leren de resultaten van hun werk te communiceren naar 
buitenstaanders. Een goede presentatie vraagt voor de meeste mensen jarenlange oefening. Door zo 
veel mogelijk presentaties gegeven te hebben in hun schooltijd zullen leerlingen in hun latere 
loopbaan minder moeite hebben met het formuleren van gedachten, met het duidelijk spreken en 
met het opstellen van een doelgerichte PowerPointpresentatie.  
Onderzoek doen. Het is belangrijk dat leerlingen van alle niveaus leren zelf onderzoek te doen naar 
de informatie die ze nodig hebben. Een leerling die in staat is zelf antwoorden te vinden is niet meer 
afhankelijk van de informatie via anderen. Leerlingen moeten leren een probleemstelling te 
formuleren om zich te realiseren wát ze nu precies te weten willen komen. Hoofd- en bijzaken 
moeten van elkaar gescheiden kunnen worden.  
Omdat de meeste informatie vrij toegankelijk is op internet moeten leerlingen bekwaam worden in 
het onderzoeken van sites. Het internet is wereldwijd, dus leerlingen moeten ook kunnen werken 
met buitenlandse sites. Het gebruik van vertaalmachines is hierbij een handig hulpmiddel.  
 
Legitimatie richting gebruikers (docenten en leerlingen) 
Een lespakket moet duidelijk aangeven waarom de aangeboden stof relevant wordt gevonden en 
waarom er gekozen is voor bepaalde werkvormen. Dit moet zowel voor docenten als leerlingen 
bekend gemaakt worden. De docent begrijpt zo wat de lesdoelen van een lespakket zijn en hoe deze 
doelen passen in het totale onderwijs. De leerlingen begrijpen waarom ze aan het werk moeten met 
het lespakket en kunnen hun werkzaamheden plaatsen in het totaalbeeld van hun schoolcarrière.   
 
Aanleren gebruik van betrouwbare bronnen. 
Een lespakket zoals dit, waarin leerlingen veel zelf aan de slag gaan, moet ervoor zorgen dat de 
leerlingen verder kijken dan de eerste hit van hun zoekmachine. Het lespakket moet betrouwbare 
bronnen aanreiken, om zo te laten zien dat er betere bronnen bestaan dan artikelen uit 
onbetrouwbare internetencyclopedieën als Wikipedia.  
 
In dit lespakket: 
Dit lespakket heeft geprobeerd de voorgaande doelen te incorporeren. Bovenal is getracht de 
leerlingen actief te houden, zoals de cirkelgrafiek op de volgende pagina laat zien. Meer dan de helft 
van de tijd zijn de leerlingen zelf aan het werk. Een kwart van de tijd luisteren de leerlingen naar 
elkaars presentaties. Ik denk dat dit een goede verhouding is. Tegenover elke minuut dat een leerling 
geacht wordt stil, passief en geconcentreerd te luisteren, moeten twee minuten van zelfstandige 
activiteit staan. Deze verhouding zorgt ervoor dat een leerling het op kan brengen geconcentreerd te 
luisteren en levert dus een hoog leerrendement op.  
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De overige tijd wordt ingevuld door de instructies door de docent, het klassikaal bespreken van de 
sorteeropdracht en de presentaties van de vervolgopdrachten. Ook in deze tijd kan de leerling actief 
zijn, maar kunnen niet alle leerlingen een beurt krijgen. Wel denken de leerlingen actief mee, om een 
antwoord klaar te hebben bij een eventuele beurt. Er is in de grafiek rekening gehouden met de tijd 
die verloren gaat door het organiseren van een les, dat wil zeggen het binnenkomen en gaan zitten 
van de leerlingen. 
Het aanleren van het gebruik van betrouwbare bronnen is een langdurig proces dat nog vele keren 
voor het voetlicht zal moeten komen in de schoolcarrière van een leerling. Dit lespakket probeert 
haar steentje bij te dragen door de leerlingen verplicht langs sites van gerenommeerde musea te 
sturen.5 Op deze manier merken leerlingen dat de maker van de site bepalend is voor de kwaliteit 
van de informatie. Van sites van gerenommeerde musea mag verwacht worden dat de 
(kunsthistorische) informatie betrouwbaar is, al gebeurt het niet zelden dat musea hun aanbod 
ophemelen door de meest interessante theorieën te vermelden, terwijl er in het kunsthistorisch 
discours getwijfeld wordt over de interpretatie in kwestie. Voor de doelen van dit lespakket zijn deze 
sites echter afdoende. Het is voor 3VWO-leerlingen nog te moeilijk om zelf onderscheid te maken 
tussen betrouwbare en onbetrouwbare bronnen. En als het niet te moeilijk is, dan is het in ieder 
geval te tijdrovend voor dit lespakket. Ik wil zeker weten dat de leerlingen toekomen aan het 
beschouwen en het analyseren van de gegeven kunstwerken voordat ze zelf aan het ontwerpen 
slaan.  
De docent gaat in de bespreking van de vervolgopdrachten alleen in op de presentatievaardigheden 
van de leerlingen, en niet op de (kwaliteit van de) kunsthistorische inhoud. Hiervoor is er geen tijd in 
het project Ontwerpen en Onderzoeken en bovendien is dit niet het doel van het lespakket. Dit 
lespakket probeert de leerlingen nieuwe manieren van denken over een ontwerp aan te reiken en te 
inspireren door de vormgeving van de kunstwerken voor het voetlicht te brengen.   
 
Academische verantwoording: 
 
De informatie die in de kenmerkentekst aangeboden wordt is gebaseerd op het kunsthistorische 

standaardwerk van Fred S. Kleiner, Gardner’s Art Through the Ages, The Western Perspective 

(Wadsworth 2006).  

Dit lespakket is maatwerk naar een vraag van het Dominicus College Nijmegen om het bestaande 

project Ontwerpen en Onderzoeken aan te vullen vanuit het perspectief van de kunst. Men was op 

                                                           
5
 In de PowerPointpresentatie zijn de links naar de betreffende sites opgenomen. Daarnaast zijn deze sites te 

vinden in de literatuurlijst.  

Activiteit leerlingen 

Leerlingen actief

Leerlingen passief

Lesorganisatie

Bespreking
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zoek naar kunstvormen die pasten bij het doel van het project, namelijk het ontwerpen en 

produceren van een functioneel product. De leerlingen maken in het project kennis met bestaande 

moderne productiemethoden die in de huidige industrie in gebruik zijn. Het was de bedoeling dat de 

leerlingen in het ontwerpproces ook stil zouden staan bij de formele aspecten van het product, dus 

niet alleen de praktische. Om aan te sluiten bij de productiemethoden van het project moesten er 

kunstvormen gekozen worden uit het tijdvak na de industriële revolutie. Het project was bedoeld 

voor de derde klas VWO.  

Om aan deze vraag te voldoen besloot ik op zoek te gaan in het standaardwerk van mijn studie 

kunstgeschiedenis, namelijk Gardner’s Art Through the Ages. Om ervoor te zorgen dat ik door mijn 

persoonlijke smaak geen potentieel interessante kunstwerken voor de leerlingen zou overslaan, 

besloot ik de keuze van Gardner over te nemen. Ik koos werken van toegepaste kunst uit de canon 

die Gardner samengesteld had binnen het aangegeven tijdvak, namelijk de tijd van en na de 

Industriële Revolutie. Het aanhouden van deze kunstwerken garandeerde mijn onpartijdigheid en de 

kwaliteit en historische relevantie van de kunstwerken.  

Gardner vertelt de kunstgeschiedenis als een lopend verhaal, steeds komt er op een vloeiende 

manier een nieuwe kunststroming om de hoek kijken. Er is veel op deze narratieve structuur af te 

dingen, maar de historische context wordt in ieder geval steeds bij de kunst betrokken om de big 

picture, zoals Gardner dit zelf noemt, te schetsen. De kunststromingen van na de Industriële 

Revolutie die ik geselecteerd heb vanwege de binding met toegepaste kunst, zijn art nouveau, de 

kunst van de Russische avant-garde, de conceptuele kunst, de kunst van de Nederlandse 

kunstenaarsgroep De Stijl en de kunst uit de Bauhaus-school. Deze richtingen worden door mij niet 

zuiver nageleefd. Ik heb zelf een indeling gemaakt zoals de leerlingen ook indelingen moeten gaan 

maken. Bij de conceptuele kunst heb ik naast één werk van Bruce Nauman dat ontegensprekelijk tot 

de conceptuele kunst behoord, drie werken toegevoegd die ik te vergelijken vind met conceptuele 

kunst. De werken van Marcel Duchamp en Man Ray worden eigenlijk tot de Dada of proto-

conceptuele kunst gerekend, en het werk van Meret Oppenheim wordt tot het surrealisme gerekend. 

Ik wil deze vier kunstwerken toch graag onder één noemer opnemen omdat bij alle vier de werken 

het concept veel aandacht heeft gekregen, maar waar het eindproduct wel een vorm van toegepaste 

kunst is.  

Ook verbind ik meubels uit de Bauhaus-school en uit De Stijl met elkaar. Dit doe ik omdat beide 

stijlen beroemd zijn geworden met hun ontwerpen voor meubels en meubels worden gezien als 

toegepaste kunst. Ik wil de indeling die ik gemaakt heb zeker niet zien als de enige goede of als de 

beste indeling. Het gaat in de Sorteeropdracht om de motivatie achter de indeling en niet om de 

indeling zelf. Er zit geen competitie-element in de opdracht, iedere indeling is in principe even goed, 

alleen de kwaliteit van de motivatie kan verschillen.   

Omdat Gardner uit de gestelde periode niet genoeg toegepaste kunst geselecteerd had voor de 

inmiddels bedachte opdrachtopzet, heb ik zeven kunstwerken zelf aangevuld via internetonderzoek6. 

Bij alle gekozen kunstwerken hebben de makers op een bijzonder uitdagende manier aandacht 

besteed aan de formele aspecten van het ontwerp. Alle ontwerpen waren zeer succesvol, aangezien 

ze opgenomen zijn in de canon van de kunstgeschiedenis, maar vooral aangezien ze tot op de dag 

van vandaag nagevolgd worden. Het is mijn doel ook de leerlingen met deze hoogtepunten uit de 

kunstgeschiedenis kennis te laten maken, en hen geïnspireerd te laten worden door deze 

schoolvoorbeelden van het buiten de kaders denken.     

                                                           
6
 De gebruikte internetsites zijn opgenomen in de literatuurlijst.  
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Evaluatie van de Werkgroep CKV: Wat heb ik geleerd? 
 
Door het schrijven van het lespakket heb ik me gerealiseerd dat in lespakketten en het onderwijs in 
het algemeen de praktische kanten altijd meer aandacht behoeven dan de invulling van de inhoud 
qua kennis. Een lespakket moet eerst en vooral uitvoerbaar zijn. Door de feedback van de docenten 
van het Dominicus College en van de samengekomen docenten op het symposium van Kunst van 
Bèta heb ik ervaren dat dit aspect dan ook het eerste is waar docenten naar kijken.  
In de kunsthistorische kennis die ik de leerlingen wilde meegeven moest flink gesnoeid worden. Het 
moest geen urenlang hoorcollege worden, maar een interactieve les. Ook moest ik mijn eigen 
enthousiasme om over kunststromingen te vertellen onderscheiden van de inbreng die van de 
(bèta)docent van de middelbare school gevraagd mag worden. Om het rendement van het lespakket 
te verhogen zijn de leerlingen in mijn eindversie vooral zelf aan het werk en is de docent meer een 
discussieleider dan een orator.  
In de werkgroep CKV was ik de enige student kunstgeschiedenis. Ik werd voor het schrijven van het 
lespakket gekoppeld aan een studente ACW die net als ik ook voor een ander vak stage liep op het 
Dominicus College. Aanvankelijk ging de samenwerking goed, maar toen de eerste opzet op poten 
stond, had de ACW-studente moeite zich te herkennen in het lespakket, omdat de inhoud te 
kunsthistorisch zou zijn. Ik zag al gauw voor me welke kunstwerken ik wilde gaan betrekken in het 
lespakket en vond in deze kunstwerken de inhoud die in mijn ogen afdoende was voor dit lespakket. 
Ik was vooral geïnteresseerd in het overbrengen van kennis over en rondom deze kunstwerken en ik 
had maar weinig op met de verbinding tussen kunst en ambacht die mijn collega-student legde. Ik 
denk dat mijn desinteresse voor dit element dat zij in het lespakket wilde opnemen geleid heeft tot 
de ontsporing van onze samenwerking. Ik moet nog veel moet leren op het gebied van 
samenwerken. In de studie kunstgeschiedenis werkt een student altijd alleen en dit zorgt er 
waarschijnlijk voor dat ik erg op mijn eigen prestaties gericht ben. Ik ga hier aandacht aan besteden, 
want ik vind samenwerken ontzettend belangrijk. Ik denk dat ik meer feedback moet geven op het 
werk van de ander en moet proberen een eindproduct te produceren dat het resultaat is van 
wederzijdse inbreng, in plaats van een optelsom van twee werelden.          
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&fromsearch=1 geraadpleegd op 26-3-2012. 
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Bijlagen  

 
De kenmerkentekst 

Hoofdstuk 1: De wetenschappelijke denkvorm en het vooruitgangsdenken 

In de zeventiende-eeuwse periode die wij kennen als de Verlichting, werd de wetenschappelijke 
denkvorm het hoogste goed. Alle kennis moest voortkomen uit empirisch onderzoek. Ongegrond 
geloof uit religies, mythen of tradities werd afgewezen. Kennis werd via encyclopedieën en 
geschriften verspreid. De Verlichting begon in de zeventiende eeuw in Engeland en Frankrijk, en 
vanuit deze landen verspreidde het Verlichtingsdenken zich over de rest van Europa en Amerika.   
De politieke, economische en sociale gevolgen van de vergroting en verbeiding van kennis waren 
explosief. De Franse Revolutie, de Amerikaanse Revolutie en de Industriële revolutie in Engeland 
vonden allen in de tweede helft van de achttiende eeuw plaats. De steden groeiden, boeren trokken 
naar de stad om toe te treden tot de slecht betaalde arbeidersklasse en de producten en 
(slaven)diensten werden steeds intensiever uit de koloniën gezogen. De Verlichting had op deze 
manier een beslissende invloed uitgeoefend op de loop van de wereldgeschiedenis. 
De wetenschappelijke denkstijl uit de Verlichting zorgde ervoor dat er vele technologische 
vernieuwingen ontstonden. Men ontdekte dat er energie gehaald kon worden uit verbranding, 
elektriciteit en stoom. In de jaren veertig van de achttiende eeuw werden er al  stoommachines, 
boten en treinen gebruikt in Engeland. In 1850 was de Engelse industrie ontwikkeld tot een 
producent van eindeloze goederen en diensten. De andere Europese staten, Amerika en uiteindelijk 
de rest van de wereld zou spoedig volgen.       
 

Hoofdstuk 2: Decoratieve kunst en Art 

Nouveau 

 
De industrialisatie zorgde voor een nieuwe soort 
vormgeving. Producten moesten in massa’s 
geproduceerd kunnen worden en moesten daarom 
vaak simpel en gestileerd van vorm zijn. Voor de 
ambachtelijke versieringen van een handwerksman 
was geen plaats meer. Veel kunstenaars gingen 
enthousiast meedenken met deze nieuwe eisen, maar 
er waren ook kunstenaars die zich sterk maakten voor 
het bedreigde handwerk. Een voorbeeld van 
verdedigers van de traditionele ambachten is de Arts 
and Crafts movement in Engeland. De belangrijkste 
kunstenaar van deze groep, William Morris, 
wantrouwde machines en het industriële kapitalisme 
omdat deze werkwijzen onnatuurlijk waren voor de 
arbeiders.  Kunst moest volgens Morris zowel plezierig 

zijn voor de maker, als voor de gebruiker. Het opkomen voor het welzijn van arbeiders geeft aan dat 
het socialistische gedachtegoed in deze tijd in opkomst was. De kunstenaars van de Arts and Crafts 
movement maakten betaalbare functionele objecten, versierd met motieven uit de natuur. Zo 
plaatsten zij de schoonheid van de natuur tegenover de kunstmatigheid van de industrie.  
Natuurlijke vormen en florale of geometrische patronen sierden bijvoorbeeld de meubels, 
behangvellen en borduurwerken die de kunstenaars uit de Arts and Crafts movement maakten. 
William Morris  was onderdeel van Morris, Marshall, Faulkner and Company, Fine Arts Workmen in 

Figuur 1: William Morris, Groene eetkamer, 1867. 
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Painting, Carving, Furniture and Metals. Dit 
bedrijf floreerde met de verkoop van behang, 
weefgoederen, tegels, meubels, patroonboeken, 
tapijten, glas-in-lood en aardewerk. 
   
   
Na Engeland ontstonden er ook in Amerika en 
Duitsland Arts and Crafts werkplaatsen. De 
Schotse ontwerper Charles Rennie Mackintosh 
werd de bekendste Arts and Crafts-kunstenaar 
buiten Engeland. Zijn ontwerpen zijn functioneel, 
decoratief en geometrisch vormgegeven in een 
bepaalde ritmiek.  
De Art Nouveau-stroming kwam voort uit de Arts 
and Crafts movement. De stroming ontleend haar 
Franse en Amerikaanse naam aan een 
kunsthandel in Parijs die L’Art Nouveau heette. In 
Italië werd deze stroming style floreale genoemd, 
in Engeland Modern Style, in Spanje Modernismo, 

in Duitsland Jugendstil en in Oostenrijk Wiener Sezession.  
Deze kunststroming ontwierp kunst in natuurlijke vormen en motieven die geschikt was voor 
massaproductie. Vanwege de grootte buigbaarheid werden vaak metalen als staal en ijzer gebruikt. 
De materialen houden doorgaans hun oorspronkelijke kleur in de art nouveau-stijl. Hout blijft de 
kleur van hout houden, steen blijft steen, staal blijft staal. Er wordt niets geverfd of verguld.  

In de art nouveau-stijl zijn verschillende 
kenmerken van voorgaande kunststromingen te 
herkennen. De tweedimensionale natuurlijke 
motieven en natuurlijke materialen uit de Arts 
and Crafts movement komen terug, evenals de 
sierlijke curves uit Japanse prenten en de 
expressieve patronen van Van Gogh, Gauguin en 
de Symbolisten.   
 
   

 

 

  

Figuur 2: Charles Rennie Mackintosh en Margaret 

Macdonald Mackintosch,  lunchkamer voor dames 

(reconstructie), 1900-1912. 

Figuur 3: Louis Comfort Tiffany, lotus tafellamp, ca. 

1905. 
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Hoofdstuk 3: De Russische Avant-garde 

 

Dankzij rijke Russische kunstverzamelaars  konden vele 
Russen kennis nemen van de laatste ontwikkelingen in 
de Europese kunst. De kunst van de impressionisten, 
post-impressionisten, kubisten, fauvisten en 
expressionisten was in Rusland te zien.    
 
Vele Russische kunstenaars werden door deze kunst 
geïnspireerd. Kazimir Malevich is misschien wel de 
bekendste Russische kunstenaar geworden. Malevich 
had de eerder genoemde Europese stijlen 
uitgeprobeerd, maar ontwierp uiteindelijk een eigen 
abstracte vormentaal die hij het suprematisme 
noemde:   

 
Onder het suprematisme versta ik de suprematie van 

puur gevoel in de scheppende kunst. Voor iemand die 
op zoek is naar dit suprematisme betekent de 
zichtbare werkelijkheid niets. Het belangrijkste is 
namelijk het gevoel, los van de omgeving waarin het 
voorkomt.7 
 
Het vierkant, de rechte lijn en de rechthoek spelen 
hoofdrollen in de suprematistische vormentaal. 
Kazimir Malevich geloofde dat alle mensen zijn kunst 
konden begrijpen. De pure taal van vorm en kleur zou 
voor zich spreken. 
Toen de Russische revolutie uitbrak in 1917 zag 
Malevich dit als een kans om een nieuwe cultuur te 
beginnen, waarin zijn universele suprematistische 

vormentaal een plaats zou krijgen. Hij en vele andere 
kunstenaars ontwierpen met de suprematistische 
vormentaal naast schilderijen ook vormen van 
toegepaste kunst, zoals de hieronder afgebeelde 
theepot met kopje door Malevich zelf en een bord 
met een beker door Tschaschnik. 
 
De nieuwe politieke leiders zouden echter al snel 
besluiten dat de ontstane Sovjet Unie behoefte had 
aan een praktische, illusionistische kunstvorm. 
Realistische kunst kon gebruikt worden om arbeiders 
voor te lichten en te inspireren. Malevich vond dat 
kunst niets te maken had met werk en politiek: 
 

                                                           
7
 Dit citaat komt uit Kleiner 2006, 724. 

Figuur 4: Kazimir Malevich, Suprematistische 

Compositie: Vliegend vliegtuig, 1915. 

Figuur 5: Kazimir Malevich, Suprematistische 

theekan met kopje, 1918. 

Figuur 6: Ilja Grigorjewitsch Tschaschnik, Bord en beker 

met suprematistisch decor, 1923. 
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Elk sociaal idee, hoe groots of belangrijk dan ook, komt 
voort uit het hongergevoel. Elk kunstwerk, al lijkt het 
nog zo klein en onbelangrijk, komt voort uit een 
picturaal of plastisch gevoel. We moeten ons realiseren 
dat de vraagstukken in de kunst niets te maken hebben 
met de vraagstukken van de maag of het intellect.8 
 
De ideeën van Malevich pasten niet in de 
communistische Sovjet Unie. De kunstenaar zelf zag het 
zinloze van zijn streven in en legde zich toe op abstracte 
modellen in de wiskunde. 
 
Ook de Russische beeldhouwer Naum Gabo (1890-
1977) wilde een nieuwe kunstvorm creëren en stelde in 
een manifest dat hij schreef met zijn broer dat kunst 
niets te maken had met de alledaagse werkelijkheid: 
 
Ruimte en tijd zijn de enige vormen waarop het leven is 
gebaseerd en daarom moet kunst een constructie zijn. 
Onze picturale en plastische kunst is bedoeld om de 
wereld waar te nemen in vormen van tijd en ruimte. Wij 

herroepen het duizend jaar oude misverstand van statische ritmes in 
plastische en picturale kunst. In onze kunst bevestigen wij een nieuw 
element, de kinetische ritmes, die de basis zijn van onze waarneming 
van de werkelijkheid.9 
 
 

Gabo leefde duidelijk in de geest van zijn tijd. De klassieke natuurkundige theorieën van Isaac 
Newton, waarin het universum een gigantische machine was bestaande uit tijd, ruimte en materie, 
kwam onder druk te staan in de eerste decennia van de twintigste eeuw. Er was zoveel 
wetenschappelijke activiteit dat er wel gesproken werd van de “tweede wetenschappelijke en 
technologische revolutie”. De objectieve realiteit van materie zou onderuitgehaald worden door 
verschillende wetenschappers, waardoor er meer en meer abstract gedacht ging worden.  
Deze onderzoekende tijdsgeest en wetenschappelijke ontdekkingen zorgden ervoor dat ook 
kunstenaars traditionele begrenzingen en definities van kunst achter zich lieten. De 
wetenschappelijke inzichten in hoe een atoom eruit zag en dat materie een vorm van energie is 
zorgden bijvoorbeeld voor een grote interesse in abstractie in de kunst.    
De meeste sculpturen die Gabo maakte hadden de relatie tussen massa en ruimte als onderwerp, om 
de aard van tijd en ruimte duidelijk te kunnen maken. Gabo gebruikte synthetische plasticsoorten om 
transparante constructies te maken, waardoor de ruimte door de materialen heen lijkt te lopen. 
Verder brengt hij elementen aan die elk ritme verstoren, om de indruk van kinetische energie te 
wekken.   
Naum Gabo kan tot de zogenaamde constructivisten gerekend worden, een werkwijze waarin 
kunstwerken worden opgebouwd uit verschillende onderdelen, in plaats van klei, steen of hout uit 
één stuk te bewerken.  
Ook Vladimir Tatlin wordt tot de constructivisten gerekend. Zijn beroemdste kunstwerk was het 
ontwerp voor een monument om de Russische Revolutie te eren. Dit moest een toren van glas en 
staal worden, die hoger zou zijn dan de Eiffeltoren. De toren is opgebouwd uit een spiraal, met drie 
etages in cilinder- en driehoeksvormen. De constructie is te zien en eert daardoor de moderne 

                                                           
8
 Dit citaat komt uit Kleiner 2006, 725. 

9
 Dit citaat komt uit Kleiner 2006, 725. 

Figuur 7: Naum Gabo, Zuil, ca. 1923. 
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architectuur. Tatlins toren kon door geldgebrek helaas nooit gebouwd worden.  
 

 
Figuur 8: Vladimir Tatlin, Monument voor de Russische Revolutie, 1919-1920. 

 
 

Hoofdstuk 3: De Stijl en das Bauhaus 

De Nederlandse kunstenaarsgroep De Stijl werd opgericht 
rondom het gelijknamige tijdschrift De Stijl. Belangrijke leden zijn 
Piet Mondriaan (1872-1944) en Theo van Doesburg (1883-1931).  
Tegen het einde van de Eerste Wereldoorlog zagen de 
kunstenaars van De Stijl het begin van een nieuwe tijd. Het doel 
van De Stijl was het integreren van kunst in het leven van 
alledag:  
 
We moeten ons realiseren dat leven en kunst niet langer 
gescheiden domeinen zijn. Het “idee” van “kunst” als een illusie 
naast het echte leven moet verdwijnen. Het woord “kunst” heeft 
voor ons geen betekenis meer. Wij construeren onze omgeving 
naar creatieve wetten gebaseerd op een duidelijk uitgangspunt. 
Deze wetten volgen de wetten van de economie, wiskunde, 
techniek, gezondheid etc. en leiden tot een nieuwe, plastische 
eenheid.10  
 
Theo van Doesburg (1883-1931) wilde de sombere wereld, 
gekweld door de Eerste Wereldoorlog en armoede, verbeteren 
door de leefomgeving van mensen lichter en moderner te 
maken. Zware donkere houten meubelen en stoffen moeten 
vervangen worden door uit vlakken samengestelde meubels in 
combinaties van de primaire kleuren rood, blauw en geel, en de 
primaire tinten zwart, wit en grijs. Deze voornemens zijn in de 
praktijk gebracht door Gerrit Rietveld. In het ontwerp van zijn 
stoel gebruikte hij alleen de primaire kleuren en tinten die door 
De Stijl voorgeschreven werden. Daarbij liet hij alles wat geen 
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 Dit citaat komt uit Kleiner 2006, 726. 

Figuur 9: Gerrit Rietveld, De rood-

blauwe leunstoel, 1918. 
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functie had weg, waardoor de stoel bestond uit geometrische latten en vlakken.   
 

 
Figuur 10: Gerrit Rietveld, Divantafeltje, 1923. 

 
 
In Duitsland ontwikkelde Walter Gropius (1883-1969) een visie op een “totale architectuur”, die hij 
onderwees op de school genaamd het Bauhaus.  
In 1919 vormde Gropius twee bestaande scholen in Weimar om tot Das Staatliche Bauhaus. Gropius 
wilde kunstenaars, architecten en ontwerpers leren wat het vak inhield in de twintigste eeuw. Hij 
legde zeer veel nadruk op een sterk basisontwerp wat betreft kleur en compositie. Daarnaast was 
vakmanschap een vereiste voor goede kunstenaars en architecten. Gropius maakte geen 
onderscheid tussen een ambachtsman en een kunstenaar. Op het Bauhaus waren zowel technische 
leraren te vinden als “vormleraren”, onder wie Wassily Kandinsky en Paul Klee.  
Gropius leerde zijn leerlingen ook dat architectuur, kunst en design een eenheid moesten vormen. 
Naast schilderkunst, beeldhouwkunst en architectuur kon men op de Bauhaus-school les krijgen in 
weven, pottenbakken, boekbinden, timmerwerk, metaalbewerking, glas-in-lood, muurschilderen, 
podiumontwerpen, advertentieontwerp en typografie. 
Verder moesten leerlingen kennis nemen van alle moderne machinerieën, technologieën en 
materialen, om zo de industrie en massaproductie te kunnen begrijpen.  
Het gedachtegoed van Walter Gropius had een utopische inslag, die de socialistische geest van 
Duitsland in het interbellum verraadt:  

 

http://www.google.nl/imgres?q=rietveld+divantafeltje&um=1&hl=nl&sa=N&biw=1191&bih=599&tbm=isch&tbnid=ZfYWEBIsoy7D5M:&imgrefurl=http://www.botterweg.com/Auction/Bid/tabid/59/auctionid/5/lotid/731/language/nl-NL/Default.aspx&docid=coMQfcsyI4yLQM&imgurl=http://www.botterweg.com/Portals/0/auction/Juni2007/highres/5-9-9_1.jpg&w=400&h=396&ei=n2kdT56lKsyG-wbRwc24Cg&zoom=1
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Laat ons samen werken aan het gebouw van de toekomst, waarin architectuur, schilderkunst en 
beeldhouwkunst als één zijn, en welke ooit tot de hemel zag reiken dankzij de handen van miljoenen 
arbeiders, als een kristallen symbool van nieuw geloof.11    
 
Toen het Bauhaus zich in 1925 in Dessau vestigde vanwege politieke tegenstanders in Weimar, waren 
de doelen van de school nog duidelijker opgesteld:  
-De school had een positieve houding tegenover voertuigen en machines. 
-De organische vormentaal moest zonder romantische opsmuk blijven. 
-Alleen basisvormen en basiskleuren werden gebruikt. 

-Het moeilijke moet makkelijk lijken en er moet 
spaarzaamheid betracht worden wat betreft ruimte, 
materiaal, tijd en geld.  
 
Een goed voorbeeld van een ontwerp uit de Bauhaus-school 
is de zogenaamde Wassily Chair. De Hongaar Marcel Breuer 
(1902-1981) ontwierp deze stoel met stalen buizen, een 
geometrisch uiterlijk en een leren of stoffen bekleding. Het 
ontwerp is functioneel, comfortabel en geschikt voor 
massaproductie. Aan alle Bauhaus-doelstellingen is voldaan.  
 
 

 

 

Hoofdstuk 4: Conceptuele kunst 

 

Conceptuele kunstenaars gingen ervan uit dat het 
wezen van de kunst besloten zat in het idee achter 
een kunstwerk en dus niet het gerealiseerde 
kunstwerk zelf. Het kunstwerk hoefde eigenlijk niet 
eens meer gerealiseerd te worden.  
Een voorbeeld van een conceptueel kunstwerk is 
Eén en drie stoelen door Joseph Kosuth. Hij plaatste 
een foto van een stoel, een stoel en een 
woordenboekdefinitie van het woord stoel naast 
elkaar. Er is dus drie keer op een andere manier een 
stoel te zien. De kijker vraagt zich af hoe de drie 
vormen te onderscheiden zijn en is zo bezig met het 
concept stoel. De kunstenaar zorgt voor reflectie op 
taal en waarneming, de één abstract, de ander 
concreet. 

 
 

Een ander voorbeeld van conceptuele kunst is De ware kunstenaar helpt de wereld door mystieke 
waarheden te onthullen door Bruce Nauman. De kunstenaar draagt een filosofische stelling uit in 
lichtgevende neonletters. Neon wordt normaliter gebruikt om goedkope horecagelegenheden aan te 
duiden, niet bepaald hoge kunst. Door dit materiaal te kiezen en de gedachte van het kunstwerk 
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 Dit citaat komt uit Kleiner 2006, 738. 

Figuur 11: Marcel Breuer, Wassily stoel, 

1925. 

Figuur 12: Joseph Kosuth, Eén en drie stoelen, 1965. 



21 
 

simpelweg geschreven weer te geven geeft de kunstenaar 
aan dat de formele aspecten van het kunstwerk niet 
hoogstaand hoefden te zijn. Het concept van het werk is 
belangrijker.  
 

 
 
 
 

 
Meret Oppenheims kunstwerk Object (De lunch in vacht) 
wordt gezien als een surrealistisch kunstwerk. Vanwege de 
verrassende verbinding met toegepaste kunst wordt het 
kunstwerk in deze tekst gerekend tot de conceptuele kunst. 
Oppenheim werd voor dit kunstwerk namelijk geïnspireerd 
door haar beroemde collega Pablo Picasso, die opgemerkt 
had dat werkelijk alles met vacht bekleed kon worden, toen 
hij zag dat haar armband met vacht bekleed was. Omdat 
Picasso en Oppenheim op dat moment aan de thee zaten, 
besloot Oppenheim tot het maken van dit kunstwerk. Het 
belang van het concept van het kunstwerk, dat alles met 

vacht bekleed kon worden, was voor de productie van het 
kunstwerk zelf dus al dominant. Oppenheim veranderde een 

stuk serviesgoed in een ongemakkelijk en confronterend 
voorwerp. Het kopje, schoteltje en de lepel kregen de huid 
van een wild dier en daardoor een magisch karakter. De 
mens is gewend dierenhuiden te gebruiken als kleding, maar 
de aankleding van serviesgoed is akelig, niet functioneel en 
niet diervriendelijk. Een goed voorbeeld van hoe een 
kunstenaar een alledaags gebruiksvoorwerp als het ware 
omtovert tot een kunstwerk dat op meerdere vlakken te 
denken geeft.  
Een ander voorbeeld van een kunstwerk dat te denken geeft 
is Cadeau van Man Ray (pseudoniem van Emmanuel 
Radnitzky). De kunstenaar heeft een strijkijzer waarmee 
kleding gladgestreken wordt als het ware gesaboteerd door 
er scherpe punten onder te zetten. Als iemand dit strijkijzer 
nu zou gebruiken, wordt de kleding aan stukken gescheurd. 
Dit stimuleert reflectie op de functie van een strijkijzer en 
op wat er van dit strijkijzer geworden is na deze 

verandering. Wat is de functie van een strijkijzer? Heeft 
men nog iets aan een strijkijzer dat niet meer kan strijken?  
Dit werk wordt tot de Dada-kunst gerekend, vanwege de 

kritische dada-humor. Toch is ook hier het concept achter het kunstwerk belangrijker dan de formele 
kwaliteiten. Gaat het hier nog om toegepaste kunst, dat wil zeggen om een gebruiksvoorwerp? 
 

Figuur 13: Bruce Nauman, De ware 

kunstenaar helpt de wereld door mystieke 

waarheden te onthullen, 1967. 

Figuur 15: Meret Oppenheim, Object  

(De lunch in vacht), 1936. 

Figuur 14: Man Ray, Cadeau, 1921 

(replica uit 1958). 
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Het kunstwerk dat misschien wel de 
grootste discussie deed ontstaan over 
kunst, is Marcel Duchamps Fontein. 
Duchamp was één van de vaandeldragers 
van de American Society of Independent 
Artists. Deze kunstenaarsvereniging 
organiseerde in 1917 een tentoonstelling 
met avant-garde kunst, en alle werken die 
ingestuurd werden en inschrijfgeld 
betaalden zouden getoond worden, zonder 
tussenkomst van een jury. Een zekere R. 
Mutt stuurde toen de Fontein in. Ondanks 
de duidelijke criteria van de expositie, 
namelijk dat er geen criteria waren, werd 
dit werk door een nipte meerderheid 
geweigerd. Duchamp stapte boos uit de 
organisatie en bleek later al dan niet met 
handlangers achter de inzending van dit 
kunstwerk te zitten.  

Duchamp vond dat de kunstenaar zijn kunstwerken mocht selecteren zoals een fotograaf een 
onderwerp kiest. Het concept van de kunstenaar was bepalend. Door een gebruiksvoorwerp uit zijn 
context te halen, ontstaat er een nieuw voorwerp met een andere betekenis. De kunstenaar hoeft dit 
voorwerp met dit doel in gedachten niet zelf gemaakt te hebben.  
Ook dit werk van Marcel Duchamps wordt tot de Dada-kunst gerekend, al heeft het de kenmerken 
van een conceptioneel kunstwerk. De Fontein wordt daarom wel eens een proto-conceptueel 
kunstwerk genoemd.   
  
 
  

Figuur 16: Marcel Duchamp, Fontein, 1917. 
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