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Theoretische beschouwing 

Dit lespakket ‘Het diverse begin van de Moderne Tijd’ richt zich op de achttiende en negentiende 

eeuw, de periode van de revoluties, die voor vele veranderingen zorgden op zowel sociaal, politiek, 

wetenschappelijk en cultureel gebied. De kunst in deze periode reageerde sterk op deze 

veranderingen. Cabaretier Freek de Jonge heeft ooit gezegd: ‘Als het goed gaat in een land, heeft een 

kunstenaar de taak om te ontregelen en vragen te stellen. Als het niet goed gaat, moet de 

kunstenaar hoop bieden en troosten’.1 In beide gevallen gaat het om engagement. In dit lespakket 

hanteer ik ‘het belang hechten aan een maatschappelijke kwestie’ als betekenis van engagement. 

Engagement in de kunst is op verschillende manieren zichtbaar te maken maar het gaat vooral om 

een visie verwerken in een schilderij op een bepaalde kant van de maatschappij zonder dat het werk 

een expliciete boodschap bevat of een participatief karakter heeft. Sommige zijn van mening dat 

engagement altijd aanwezig is in kunst, maar het verschilt door de tijd heen in wat voor mate 

engagement op de voorgrond treedt. Er zijn in de geschiedenis vele voorbeelden te vinden waarin 

maatschappelijke (wan)toestanden in de kunst aan de orde worden gesteld of oplossingen worden 

geopperd.2 Het neoclassicisme, de romantiek en het oriëntalisme zijn daar alle drie goede 

voorbeelden van en reageren op verschillende manieren op de belangrijkste historische 

gebeurtenissen van die tijd.  

In mijn lespakket ga ik er van uit dat de leerlingen bekend zijn met de belangrijkste historische 

gebeurtenissen uit de achttiende en negentiende eeuw. Om deze kennis terug te halen laat ik ze 

terugpakken naar hun geschiedenisboeken en laat ik de leerlingen een aantal vragen over deze 

gebeurtenissen beantwoorden. Op deze manier zijn ze goed voorbereid op de lessen waar aandacht 

wordt besteed aan de kunststromingen het neoclassicisme en de romantiek en de trend het 

oriëntalisme. De gebeurtenissen die ik in dit lespakket het belangrijkste acht zijn de twee revoluties: 

de Franse Revolutie en de industriële revolutie.  

Historische context 
Aan het einde van de achttiende eeuw heerste er veel onrust. Het revolutionaire tijdperk begon in 

Noord-Amerika in 1775 en in 1789 werd Frankrijk de leidende revolutionaire natie. De Franse 

Revolutie was deels een gevolg van de verlichting. De verlichting was een brede filosofische en 

intellectuele beweging die gekenmerkt werd door de nadruk op de rede en het rationele. Ze wilden 

een einde maken aan de macht van het geloof en spoorde iedereen aan te denken met zijn eigen 

gezonde verstand. Verlichtte denkers zochten naar universele regels, standaarden en doestellingen 

waartegen waarden en sociale ervaringen moesten worden beoordeeld.3 De Franse Revolutie wilde 

een eind maken aan het Acien Régime, de absolute monarchie die door Lodewijk XIV werd opgericht. 

Voor 1789 was de bevolking van Frankrijk onderverdeeld in drie standen: de geestelijkheid, de adel 

en de ‘rest’. De ‘rest’ bestond uit het gewone volk. Sommige van het gewone volk waren kooplieden, 
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rechters en ambtenaren en waren hoogopgeleid en rijk. Maar de meesten waren ambachtslieden en 

ongeschoolde dagloners. Het grootste gedeelte van de derde groep bestond uit boeren. Frankrijk 

was aan het eind van de achttiende eeuw vrijwel failliet. Door de vele oorlogen was er niet genoeg 

geld in de schatkist waardoor de belastingen steeds omhoog moesten en er leningen moesten 

worden afgesloten. Frankrijk had diepe schulden die niet afgelost konden worden en dit resulteerde 

in een depressie en in een gebrek aan vertrouwen in de koning. De eerste twee standen waren 

uitgesloten van belastingbetaling, de derde niet. Door de toename van de internationale handel 

ontstond er een nieuwe groep binnen de derde stand, een groep zelfbewuste, rijke burgers: de 

bourgeoisie. Zij vonden het steeds minder vanzelfsprekend dat zij alle belastingen moesten betalen. 

Ook kon er weinig belasting betaald worden door de arme boeren en arbeiders. Lodewijk XVI besloot 

daarom ook de adel belasting te laten betalen maar dat stuitte natuurlijk op weerstand en ze eisten, 

in ruil voor de belasting, de macht terug die hen was ontnomen tijdens het bewind van Lodewijk XIV. 

Lodewijk XVI besloot vervolgens in 1789 de Staten-Generaal bij elkaar te roepen, die sinds 1614 niet 

meer actief was geweest. In de Staten-Generaal worden alle drie de standen vertegenwoordigd. 

Tijdens deze vergadering eiste de derde stand een stemming per hoofd. De koning kon hier niet mee 

akkoord gaan omdat de derde stand twee keer zoveel vertegenwoordigers had als de andere twee. 

De vertegenwoordigers van de derde stand riepen zich vervolgens uit tot de Nationale Assemblee en 

zagen zichzelf als het representatieve orgaan voor het Franse volk. De nationale Assemblee kreeg zo 

veel steun dat Lodewijk uiteindelijk gedwongen werd het orgaan te herkennen. Maar hoe erg 

Lodewijk ook zijn best deed om het vertrouwen van het volk terug te winnen, het was een 

uitzichtloze zaak. Nog hetzelfde jaar bestormde een door honger en kou gekwelde menigte de 

Bastille, wat de start was voor volksopstanden door heel Frankrijk.4 Frankrijk werd een Republiek 

maar dit was van korte duur. In 1799 werd Napoleon Bonaparte eerste consultant van de Franse 

Republiek. In de volgende vijftien jaar greep Napoleon de macht in een groot deel van Europa en liet 

zichzelf in 1804 benoemen tot keizer van Frankrijk. Zijn regeringsperiode duurt tot 1815.5  

Een andere belangrijke verandering die gepaard gaat met de Franse Revolutie en de 

machtsovername van Napoleon is de industriële revolutie, ontstaan in Engeland. Het begon met de 

ontwikkeling van de spinmachine en de ijzerindustrie en tot slot de belangrijkste uitvinding: de 

stoommachine. Arbeiders trokken massaal naar de stad wat zorgde voor een enorme 

bevolkingsgroei. Spoorwegen werden aangelegd wat verschillende gebieden met elkaar verbond. De 

stoommachine zorgde voor de opkomst van massaproductie waardoor er meer producten in een 

kortere tijd geproduceerd konden worden. Maar de omstandigheden in de steden en de fabrieken 

waren slecht. Arbeiders moesten lange dagen maken voor een laag loon. Ze woonde in overbevolkte 

wijken in armoede en onder onhygiënische omstandigheden. Kinderarbeid werd als normaal 

beschouwd.6  

Neoclassicisme 
Deze twee belangrijke revoluties hadden voor- en tegenstanders in de kunstwereld. Het 

neoclassicisme was een groot voorstander van de ideeën van de verlichting en een aanhanger van de 

Franse Revolutie. Kunst moest in hun ogen rationeel en hoogstaand zijn. De voorgaande 
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6 Ibidem: 609.   



kunststroming, rococo, was een stroming die voornamelijk liefhebbers had onder de adel en de adel 

dan ook verheerlijkte. Ze gebruikte de stroming om hun paleizen en kastelen te versieren. De stijl van 

de rococo was uitbundig en overdreven.7 Verlichtte denkers en neoclassicisten eiste juist logica, 

duidelijkheid, simpliciteit en morele juistheid. De neoclassicisten hadden een hernieuwde interesse 

in de Klassieke Oudheid maar op een andere manier als voorgaande kunststromingen. 

Neoclassicisten waren niet geïnteresseerd in het kopiëren en het imiteren van antieke Romeinse en 

Griekse gebouwen en beelden maar legde de nadruk op de klassieke normen en waarden die ze 

terug vonden in de literatuur en de geschiedenis van de klassieke oudheid.8 De neoclassicisten eisten 

een belangrijke rol voor zichzelf op als vormgevers van normen en gedrag. Ze gebruikten hun kunst 

om een nieuwe maatschappij te creëren die modern en deugdzaam was.9 Met de opkomst van 

Napoleon verandert de geest van het neoclassicisme en werd er meer nadruk gelegd op de pracht en 

praal van het Romeinse Rijk dan op de moraal.10 Het neoclassicisme probeerde haar verlichtte 

idealen over te brengen naar het publiek door middel van scenes van de antieke geschiedenis en 

passages uit de antieke literatuur af te beelden. 

Romantiek  
De romantiek trok het neoclassicisme, de kunst van de morele ernst en van politieke bedoelingen, in 

twijfel. De romantici verkozen het emotionele, het irrationele, het mystieke, het intuïtieve en het 

symbolische boven het rationele en regel gebonden neoclassicisme.11 De romantiek was een reactie 

op de Franse Revolutie en de verlichting. Verlichtte denkers geloofden dat de wereld rust zou kennen 

als bijgeloof en religie plaats zou maken voor rationalisme en intellect. Maar in plaats daarvan was er 

veel onrust en chaos zonder een uitzicht op een betere wereld. Dit leidde tot teleurstelling in het 

rationalisme en de opkomst van de romantiek. De romantiek was ook een reactie op de industriële 

revolutie. De industriële revolutie zorgde voor veel sociale onrust, armoede en een gevoel van 

onmacht tegenover mechanische krachten. Deze angst zorgde voor een hernieuwde interesse in een 

‘natuurlijke’ levenswijze. De overweldigende, verheven, woeste, ongerepte natuur was een populaire 

onderwerpskeuze onder de romantici.12 Ook verschoof het accent van klassieke oudheid naar de 

middeleeuwen en het sublieme.13 In plaats van scenes uit de Bijbel of antieke geschiedenis te 

schilderen, kozen kunstenaars nu voor passages uit ridderromans of scenes uit de middeleeuwse of 

uit de toen hedendaagse geschiedenis.14 De romantici zochten naar manieren om hun gevoelens, 

geloof, hoop en angsten uit te drukken in al hun ontelbare vormen.15 Ook gruwelen en het 

bovennatuurlijke speelden een rol in de romantiek. Dit uitte zich in mythische en fantasievolle 

privéwerelden, dromen en nachtmerries.16  Ook was er een sterk verlangen naar het avontuurlijke en 

het exotische.17 De romantici toonde het publiek een andere manier van leven, de ‘natuurlijke’ wijze, 

                                                           
7 Ibidem: 583. 
8 Hugh Honour & John Fleming. (2005) A World History Of Art, Laurence King Publishing Ltd: Londen: 628. 
9 Stephen Little. (2011) Kunst begrijpen, Librero: Kerkdriel: 67. 
10 Stephen Farthing. (2010) Kunst in het juiste perspectief, Librero: Kerkdriel:261.  
11 Stephen Little. (2011) Kunst begrijpen, Librero: Kerkdriel: 70. 
12 Stephen Farthing. (2010) Kunst in het juiste perspectief, Librero: Kerkdriel:268. 
13 Fred S. Kleiner. (2010) Gardner’s Art Through The Ages, The Western Perspective, Wadsworth: Boston: 616. 
14 E.H. Gombrich. (2005) The Story of Art, Phaidon Press Limited: Londen: 481.  
15 Hugh Honour & John Fleming. (2005)  A World History Of Art, Laurence King Publishing Ltd: Londen: 641. 
16 Stephen Little. (2011) Kunst begrijpen, Librero: Kerkdriel: 73. 
17 Fred S. Kleiner. (2010) Gardner’s Art Through The Ages, The Western Perspective, Wadsworth: Boston: 616. 



waarin emotie en intuïtie belangrijke waarden waren. De natuur werd door de romantici verheerlijkt 

als vluchtplaats van de armoedige, overbevolkte en mechanische stad.  

Oriëntalisme 
Het Britse en Franse imperialisme met onder andere de invasie van Egypte in 1798 door Franse 

troepen onder leiding van Napoleon stimuleerde de belangstelling voor oosterse taferelen.18 Door de 

ontwikkeling van de stoommachine en de aanleg van spoorwegen was het ook voor kunstenaars 

mogelijk geworden reizen te ondernemen naar Turkije, Marokko, Egypte en het Arabisch 

schiereiland. Oriëntalistische kunstwerken worden gekenmerkt door de nauwkeurigheid en 

realistische stijl waarmee het publiek de indruk krijgt dat de afbeelding representatief en 

waarheidsgetrouw is, maar in de meeste gevallen is het gebaseerd op vermoedens, vooroordelen en 

fantasie over het Oosten.19 Oriëntalistische schilders hadden een grote voorkeur voor het schilderen 

van exotische dieren die, volgens hen, energie aan het werk toevoegden en omdat ze geloofden dat 

oosterlingen een meer natuurlijke houding hadden tegenover dieren dan Europeanen.20 Ook 

kenmerkend was het schilderen van het vrouwelijke naakt, vaak in de vorm van een odalisk in de 

setting van een harem.21 Westerse schilders geloofden dat omgang met seksualiteit en erotiek in het 

Oosten veel natuurlijker was en zagen het Oosten als een erotische vluchtplaats. Maar in 

werkelijkheid was een harem niet zo spannend als men dacht. Westerse kunstenaars werden er niet 

toegelaten en ook westerse vrouwen kwamen er maar zelden.22 Binnen het oriëntalisme bestonden 

er twee manieren van afbeelden. De eerste manier was het afbeelden van exotische, dit wil zeggen 

dat het beeld dat schilders gaven bijna volledig gebaseerd was op fantasie. Deze werken toonde vaak 

erotische scenes en sprookjesachtige taferelen. De andere manier was het documenteren van het 

exotische, dit wil zeggen het zo realistisch mogelijk afbeelden van het dagelijkse leven van de 

oosterling.23 Het oriëntalisme neemt de vlucht weg van de armoedige, overbevolkte stad nog een 

stapje hoger door niet de natuur maar het Midden-Oosten te zien als vluchtplaats.  

Sleutelwoorden 
Ik heb bij elke kunststroming en trend die in dit lespakket aan bod komt een aantal sleutelwoorden 

gekozen die de leerlingen met uitleg in hun leerlingenboekje hebben staan. Deze sleutelwoorden 

vormen een reeks associaties waardoor de leerlingen de beweging makkelijker kunnen plaatsen, de 

kenmerken sneller kunnen onthouden en eenvoudig verbanden kunnen leggen. Voor het 

neoclassicisme zijn dat: verlichting, Franse Revolutie, rede, rationeel, Napoleon Bonaparte, Klassieke 

Oudheid, nieuwe maatschappij en normen en waarden. Voor de romantiek zijn dat: verlangen, het 

sublieme, intuïtie, emotie, klein en nietig, middeleeuwen, natuur, dromen en nachtmerries. Voor het 

oriëntalisme zijn dat: imperialisme, fantasie, erotiek, het westen beeldt het oosten af, vooroordelen, 
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19 Ibidem: 286. 
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Publishers: Piscataway: 94. 
21 Ibidem: 95. 
22 Jan de Hond. (2005) ‘Men stelle zich dit betoverende lusthof eens voor’ in: Oostersche weelde, De Oriënt in 
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23 Paul van der Grijp. (2009) Art and Exoticism; An Anthropology of the Yearning for Authencity, Transaction 
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harem, odalisk, exotische dieren, Edward Said. Ik acht deze begrippen, gebeurtenissen, idealen, 

personen etc. als de belangrijkste houvast binnen deze bewegingen. Aan de hand van deze 

sleutelwoorden kunnen de leerlingen een korte samenvatting vormen van elke stroming en trend.  

Mediawijsheid 
Het Oriëntalisme is niet alleen een voorbeeld van engagement, ik koppel het voor de leerlingen ook 

aan het begrip mediawijsheid. In dit lespakket hanteer ik ‘het geheel van kennis, vaardigheden en 

mentaliteit waarmee burgers zich bewust, kritisch en actief kunnen bewegen in een complexe, 

veranderlijke en fundamenteel gemedialiseerde wereld’ gegeven door de Raad voor cultuur in hun 

onderzoek Mediawijsheid: de ontwikkeling van nieuw burgerschap als betekenis van mediawijsheid.24 

De raad zag in 1997 al het belang in van media-educatie in het onderwijs. Het was in de ogen van de 

raad een essentiële voorwaarde voor de verdere ontwikkeling van de ‘kennis- en 

communicatiemaatschappij’. De maatschappelijke betekenis van media, de wijze waarop deze mede 

vormgeven aan samenleving, cultuur en economie, vereisten, volgens de Raad, dat kinderen de 

kennis en vaardigheden moesten bezitten om te kunnen omgaan met elektronische media waarin 

tekst, beeld en audiovisuele middelen geïntegreerd zijn.25 Nu, achttien jaar later, zijn jongeren wijs in 

het omgaan met computers maar volledig mediawijs zijn ze nog niet. In dit lespakket richt ik me 

specifiek op de misleidende functie die beelden kunnen hebben. Jongeren zijn tegenwoordig 

helemaal wegwijs in de wereld van de media. Ze brengen vele uren achter hun laptop’s, computers, 

Ipad’s, telefoons en televisies door en worden hierbij constant geprikkeld met beelden in 

verschillende vormen. Een probleem van het moment is: zijn media nog wel betrouwbaar? Er zijn de 

afgelopen tijd meerdere missers in de journalistiek en het nieuws ontrafelt; nieuwsberichten die 

volledig op fictie bleken te berusten. Dit geldt niet alleen voor de journalistiek maar net zo goed voor 

beelden in de vorm van bijvoorbeeld fotografie. Tegenwoordig zijn we ons volledig bewust van het 

feit dat modefoto’s bewerkt worden om elke oneffenheid en imperfectie weg te werken. Maar 

journalistieke foto’s kunnen net zo goed bewerkt, ge-framed, gekleurd of aangepast zijn. Ook is het 

belangrijk in welke context een foto wordt geplaatst. Bijvoorbeeld: een christen en een moslim staan 

tegenover elkaar, beiden bedreigen elkaar met een mes. De fotograaf legt echter alleen vast dat de 

christen bedreigd wordt en plaatst het onder de krantenkop ‘moslim bedreigt onschuldige christen’. 

De foto is dus ge-framed (plaatsing van het subject ten opzichte van andere objecten) op zo’n manier 

dat de kijker niet ziet dat de Christen ook een mes heeft en de foto wordt in een context geplaatst 

waarin de Christen onschuldig is. Ook op social media kunnen beelden misleidend zijn. Je kunt je, 

door middel van foto’s, voordoen als een ander en een netwerk creëren zonder dat iemand erachter 

komt dat je niet bent wie je zegt dat je bent. In de achttiende en negentiende eeuw kon men net zo 

goed misleid worden door beeld. Aan kunstenaars werd veel waarde geacht en ze werden 

beschouwd als geloofwaardig en intellectueel. De oriëntalistische schilders gaven een nauwkeurig, 

gedetailleerd en realistisch beeld van het Midden-Oosten wat aansloot bij de verwachtingen en 

vooroordelen van het publiek. De taferelen die zij afbeeldden werden dan ook als representatief en 

waar beschouwd, zelfs als schilders nooit het Midden-Oosten hadden bezocht. Het westerse publiek 

wilde graag geloven in de primitieve, barbaarse, woeste en seksuele heiden. Dit rechtvaardigde 
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immers het imperialisme. De westerling had dit idee nodig om zijn eigen identiteit te kunnen 

bevestigen: de sterke, rationele, democratische, progressieve, mannelijke tegenhanger. Media zijn 

dus eigenlijk altijd al misleidend geweest. Of een beeld nou uit een lens of een kwast is gevormd, het 

is altijd door de ogen van een ander. In mijn tweede les probeer ik dit de leerlingen duidelijk te 

maken, het is belangrijk dat zij beseffen dat een beeld niet altijd representatief of waar hoeft te zijn. 

De opdracht met de reisbrochures koppelt de periode achttiende en negentiende eeuw aan het 

heden. De reisbrochures roepen een sprookjesachtig en duizend-en-één-nacht beeld op dat niet 

realistisch is. Toch willen wij als westerlingen niks liever geloven en happen we gewoon toe. We zien 

het Midden-Oosten nog steeds als exotische vluchtplaats. Om deze reden heb ik ook besloten de 

theorie van Edward Said erbij te betrekken. Hij wijst in zijn studie op het feit dat de westerling altijd 

een ‘ander’ nodig heeft om zijn eigen identiteit te kunnen bepalen. Het Westen zag en ziet zichzelf 

nog steeds als het centrum en beschouwt het Oosten als minderwaardig.  

Eindopdracht 
In de eindopdracht breng ik alle kunststromingen en de trend samen met de begrippen engagement 

en mediawijsheid. Net als de oriëntalistische kunstenaar gaan de leerlingen de wereld bekijken 

vanuit een ander en zullen ze hun keuzes grotendeels baseren op fantasie en vooroordelen. De 

keuzes die ze maken zijn volledig gebaseerd op één enkele portretfoto en de identiteit die de 

persoon volgens de leerlingen uitstraalt. De drie kunstbewegingen moeten ze in hun opdracht 

verwerken door minstens drie statussen of foto’s te uploaden die iets met het neoclassicisme, de 

romantiek of het oriëntalisme te maken hebben. Ze moeten nadenken over waar de persoon op de 

foto van zou hebben gehouden, wat vond hij/zij leuk of juist niet leuk, welke sport zou hij/zij 

beoefend hebben, welke boeken zou hij/zij hebben gelezen etc. De andere drie geüploade statussen 

of foto’s gaan over het dagelijkse leven en waar de persoon, volgens de leerlingen, betrokken bij zou 

zijn. Dit kan van alles zijn, van de Franse Revolutie tot aan de afschaffing van de slavernij. De 

opdracht leert de leerling creatief te zijn en zich te verplaatsen in een ander. Ze moeten 

samenwerken en al hun keuzes goed beargumenteren.  

Conclusie 
Het lespakket ‘Het diverse begin van de Moderne Tijd’ richt zich op drie kunstbewegingen die 

ontstonden in de achttiende en negentiende eeuw als reactie op belangrijke historische 

gebeurtenissen in die tijd. De begrippen mediawijsheid en engagement lopen als een rode draad 

door het lespakket heen. De leerlingen leren de belangrijkste kenmerken van het neoclassicisme, de 

romantiek en het oriëntalisme en kennen de historische gebeurtenissen waar zij op reageerden. Ook 

zijn de leerlingen zich aan het eind van dit lespakket bewust van de misleidende functie die beeld kan 

hebben, zowel in de achttiende en negentiende eeuw als nu. Ze zijn actief bezig met kijken, puzzelen, 

beargumenteren en samenwerken en leren dat er altijd meerdere kanten aan een verhaal zitten.  

 

  



  



Docentenhandleiding 

Dit lespakket met de titel ‘Het diverse begin van de Moderne Tijd’ richt zich op de twee heersende 

kunststromingen aan het eind van de achttiende eeuw en het begin van de negentiende eeuw en de 

trend die ontstond vanuit een verlangen naar en de verheelijking van het exotische. Het onderwerp 

valt voor een deel onder het kopje ‘Cultuur van romantiek en realisme in de negentiende eeuw’ uit 

de syllabus Kunst Algemeen 2014 waarbij er ook een accent wordt gelegd op ‘kunst intercultureel: 

het effect van het kolonialisme’. Het is ontwikkeld voor zes VWO ter voorbereiding op het examen.26 

Het hoofddoel dat ik hanteer voor dit lespakket is: de leerling begrijpt dat kunststromingen en trends 

in de kunst kunnen ontstaan als reactie op de historische gebeurtenissen van die tijd en kan 

verbanden leggen tussen de achttiende en negentiende eeuw en de huidige maatschappij.  

Het lespakket bestaat uit drie lessen. De eerste les zal gaan over de context van de achttiende en 

negentiende eeuw en twee van de kunststromingen die belangrijk waren in deze periode: 

neoclassicisme en de romantiek. De tweede les richt zich op het gezamenlijke verlangen naar en de 

verheerlijking van het exotische dat in deze kunststromingen naar voren komt waarbij het begrip 

oriëntalisme aan bod zal komen. Ook zal er een koppeling gemaakt worden naar de huidige 

samenleving. De derde les zal plaatsvinden in Amsterdam in het Tropenmuseum waar momenteel de 

tentoonstelling Look At Me te zien is. Deze tentoonstelling toont onder andere portretfotografie uit 

de negentiende eeuw en vergelijkt deze met de portretfotografie van nu.  

Twee andere belangrijke onderwerpen die in dit lessenpakket aan bod zullen komen zijn 

mediawijsheid en engagement. De leerling weet na het volgen van dit lespakket dat een 

kunststroming zich onder andere vormt als reactie op de gebeurtenissen van die tijd en dat de 

context waarin de kunststroming ontstaan is erg belangrijk is voor het begrijpen ervan. Ook wordt de 

leerling zich bewust van de misleidende functie die media kan hebben. Niet alle beelden die wij te 

zien krijgen zijn realistisch of representatief. Beelden kunnen ge-framed, gekleurd, bewerkt en 

aangepast zijn. Dit geldt even goed voor beeldende kunst uit de achttiende en de negentiende eeuw. 

In deze docentenhandleiding geef ik per les een korte uitleg over de inhoud, de lesduur, de locatie, 

de voorbereidingen die getroffen moeten worden, de benodigde materialen, de doelen van de les, 

de rol van de docent en de opdrachten die bij de les horen. Elke les bevat ook een bijlage. In de 

bijlage vindt u per les een uitgebreide uitwerking, de benodigde afbeeldingen en de bibliografische 

gegevens ervan, de benodigdheden voor de opdrachten en de ingevulde formulieren voor 

lesvoorbereiding. In de uitgebreide uitwerking van de les zult u ook een rijtje met sleutelwoorden 

vinden die ik gekozen heb bij elke kunststroming en trend. Deze sleutelwoorden sommen de 

belangrijkste begrippen, gebeurtenissen, idealen, personen etc. op die te maken hebben met de 

stromingen en trend. Het leerlingenboekje bevat per les een lijst met deze sleutelwoorden met een 

uitleg van de betekenis.  

Ik hoop dat u en uw leerlingen veel plezier zullen beleven aan dit lespakket. 

                                                           
26 College voor examens. (2012) KUNST (BEELDENDE VORMING/DANS/DRAMA/MUZIEK/ALGEMEEN 
VWO). Syllabus centraal examen 2014. College voor Examens: Utrecht: 9. 
 



 Les 1 Het neoclassicisme en de 
romantiek 

De eerste les is voornamelijk een introducerende les voor de leerlingen. Ze worden geïntroduceerd 

met de Europese geschiedenis van de achttiende en negentiende eeuw en vanuit de belangrijkste 

gebeurtenissen uit die tijd wordt er een uitleg gegeven over de twee kunststromingen neoclassicisme 

en de romantiek. De leerlingen hebben als huiswerk op gekregen de hoofdstukken over de 

achttiende en negentiende eeuw terug te lezen in hun geschiedenisboek. Ook moeten ze daar een 

aantal vragen over beantwoorden. Om uitleg te geven van de kunststromingen zal de docent wel 

regelmatig kort terug moeten pakken op de belangrijkste gebeurtenissen uit deze tijd.  

 

Lesduur 
50 minuten 

 

 

Locatie 
Klaslokaal 

 

 

Voorbereidingen 
Leerlingen 

- De leerling dient de hoofdstukken uit hun geschiedenisboek over de achttiende en 

negentiende eeuw terug gelezen te hebben en hebben hun huiswerk gemaakt. 

- De leerling dient zijn/haar leerlingenboekje bij zich te hebben. 

Docent 

- De docent dient eventuele vragen over het huiswerk te kunnen beantwoorden. 

 

  



Materialen 
- Woordsterren. 

- Krijtjes of whiteboard markers (afhankelijk van of er een schoolbord of een whiteboard in het 

lokaal aanwezig is). 

- Uitgeprinte en uitgeknipte schilderijen. 

- Uitgeprinte en uitgeknipte kenmerken van de kunststromingen. 

- Magneetjes of plakband. 

 

 

 

Doelen 
- De leerling kent de belangrijkste gebeurtenissen uit de Europese geschiedenis van de 

achttiende en negentiende eeuw. 

- De leerling kent de kenmerken van de twee kunststromingen neoclassicisme en de 

romantiek. 

- De leerling kan het verschil zien en aangeven van de beeldende kunst van het neoclassicisme 

en de beeldende kunst van de romantiek. 

- De leerling kan uitleggen op welke belangrijkste gebeurtenissen uit de Europese geschiedenis 

van de achttiende en negentiende eeuw het neoclassicisme en de romantiek een reactie 

waren. 

 

 

Rol van de docent 
De docent begint de les met een test of de leerlingen de hoofdstukken uit hun geschiedenisboek over 

de achttiende en negentiende eeuw daadwerkelijk gelezen hebben en met als doel onduidelijkheden 

helder te maken. De bedoeling is dat de docent een mindmap maakt met de leerlingen. De docent 

schrijft het woord ‘ achttiende eeuw/negentiende eeuw’ op het bord en zet daar een cirkel omheen. 

Vervolgens vraagt hij de leerlingen de belangrijkste gebeurtenissen, personen, kunststromingen etc. 

te noemen uit deze periode. Deze zet de docent vervolgens om de cirkel heen (zie voorbeeld 1.). 

Geef niet steeds dezelfde leerlingen het woord en kies zo nodig ook leerlingen die niet hun hand op 

steken. Help de leerlingen eventueel wanneer ze het even kwijt zijn, bijvoorbeeld: wie was de 

meneer die na de Franse Revolutie de macht in Frankrijk nam (Napoleon Bonaparte). Zijn de 

belangrijkste zaken genoemd, vraag de leerlingen dan of ze bij elk woord dat op het bord staat, 

weten wat ermee bedoeld wordt en geef zo nodig nog een korte uitleg.  

 



 

 

Bereikte doelen bij deze opdracht:  

- De leerling past de geleerde informatie toe.  

- De leerling ziet verbanden tussen ‘achttiende eeuw/negentiende eeuw’ en de benoemde 

gebeurtenissen, personen, kunststromingen etc.  

Nu de belangrijkste gebeurtenissen uit de achttiende en negentiende eeuw duidelijk zijn kan de 

docent verdergaan met de twee kunststromingen die in dit lespakket aan bod komen: het 

neoclassicisme en de romantiek. Ik zal hieronder de belangrijkste begrippen, gebeurtenissen, 

personen etc. vermelden die in de les genoemd moeten worden.  

Neoclassicisme: 

- Circa 1750-1830. 

- Franse Revolutie. 

- Verlichting. 

- Rede en Rationele. 

- Reactie op Rococo. 

- Klassieke Oudheid. 

- Geschiedenis en literatuur. 

- Normen en waarden. 

- Nieuwe maatschappij. 

- Napoleon Bonaparte (1769-1821). 

- Pracht en praal. 

- Jacques-Louis David (1748-1825). 

Romantiek:  

- Circa 1770-1850. 

- Reactie op Neoclassicisme.  

- Reactie op Verlichting. 

- Reactie op industriële revolutie.  

- Gevoel. 

Voorbeeld 1.  



- Emotie. 

- Intuïtie. 

- Middeleeuwen. 

- Het sublieme.  

- Dromen. 

- Nachtmerries. 

- Fantasie. 

- Gruwelen. 

- Natuur. 

- Verlangen naar het avontuurlijke en het exotische. 

- Caspar David Friedrich (1774-1640). 

Om te controleren of de kenmerken en de uitleg begrepen en blijven hangen zijn moet de docent 

een gezamenlijke afsluitende opdracht met de leerlingen doen. Voor deze opdracht zijn de 

woordsterren en de uitgeprinte en uitgeknipte schilderijen en kenmerken nodig. De leerlingen 

maken groepjes van twee (indien mogelijk gewoon degene waar ze naast zitten). Elk tweetal krijgt 

twee woordsterren (één woordster met neoclassicisme in het midden en één woordster met 

romantiek in het midden) en twee enveloppen. De eerste envelop bevat acht kenmerken: vier van 

het neoclassicisme en vier van de romantiek. De tweede envelop bevat acht schilderijen: vier van het 

neoclassicisme en vier van de romantiek. De leerlingen beginnen met de envelop met de kenmerken. 

De leerlingen moeten de acht kenmerken bij de goede stroming in de vier driehoeken plaatsen. De 

docent loopt ondertussen rond en helpt de leerlingen. Zijn er tweetallen al heel vroeg klaar, zet ze 

dan eventueel op een dwaalspoor door te zeggen: weet je zeker dat dit de goede oplossing is? Op 

deze manier laat je de leerlingen hun beslissing extra goed overdenken. Vervolgens mogen ze de 

tweede envelop openmaken, de envelop met de schilderijen. Bij deze opdracht is het de bedoeling 

dat de leerlingen de acht schilderijen bij de goede stroming plaatsen tussen de kenmerken in, op zo’n 

manier dat de afbeelding daadwerkelijk iets te maken heeft met de twee kenmerken waartussen het 

geplaatst is (zie voorbeeld 2.).  

 

Dit schilderij van Casper David Friedrich kan tussen ‘middeleeuwen’ en ‘dromen en nachtmerries’ 

geplaatst worden vanwege de enge sfeer met de grafstenen en de ruïne van de middeleeuwse kerk 

maar kan ook geplaatst worden tussen ‘dromen en nachtmerries’ en ‘natuur’ vanwege de 

indrukwekkende natuur die geschilderd is. Op deze manier kijkt de leerling echt goed naar een 

Voorbeeld 2. 



schilderij en is het moeilijk omdat er meerdere antwoorden mogelijk zijn. Elk tweetal heeft zijn 

kenmerken anders in de woordster geplaatst waardoor het echt puzzelen wordt. De docent loopt 

ondertussen rond en helpt de leerlingen waar nodig, ook hier geldt dat als leerlingen vroeg klaar zijn 

je ze op een dwaalspoor kan zetten door bijvoorbeeld te vragen: waarom plaats je dit schilderij bij 

‘dromen en nachtmerries’ en ‘natuur’ en niet bij ‘middeleeuwen’ en ‘dromen en nachtmerries’. Als 

alle leerlingen hun woordster naar tevredenheid ingevuld hebben, bespreekt de docent de opdracht 

nog even klassikaal. Hang alle acht schilderijen met magneetjes of plakband op het bord of toon ze in 

een PowerPoint en bespreek elk werk. Stel de volgende vragen:  

- Wat is er op dit schilderij te zien? 

- Bij welke kunststroming hoort dit schilderij en waarom? 

- Welke kenmerken van het neoclassicisme of de romantiek zijn van toepassing op dit 

schilderij? 

- Wat vonden jullie moeilijk aan dit schilderij?  

Bereikte doelen bij deze opdracht: 

- De leerling weet de verschillende kenmerken te plaatsen bij de goede kunststroming. 

- De leerling is actief bezig met puzzelen en leert dat er meerdere oplossingen mogelijk zijn. 

- De leerling leert samen te werken.  

- De leerling leert specifiek te kijken naar wat er op een schilderij te zien is.  

- De leerling kan de verschillende kenmerken in een schilderij aanwijzen.  
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I. Uitwerking les 1 
 

Inleiding 

In de meeste geschiedenisboeken begint de moderne tijd met de ontdekking van Amerika door 

Columbus in 1492. Dit gebeurde in de tijd van de renaissance en dit was ook de tijd van de 

Reformatie. Maar hoe belangrijk deze gebeurtenissen ook waren, ze resulteerden niet in een breuk 

op het gebied van kunst. Hoewel de kunstenaar belangrijk werd in de renaissance, waren de 

kunstenaars nog steeds georganiseerd in gilden, een belangenorganisatie van personen met 

hetzelfde beroep. Ook waren kunstenaars nog steeds afhankelijk van de rijke aristocratie voor 

opdrachten. Zij hadden kunstenaars nodig voor het decoreren van hun kastelen en voor het 

toevoegen van portretten aan de galerie van hun voorouders. Het kwam maar weinig of niet voor dat 

kunstenaars vanuit eigen initiatief schilderde.27 Pas tegen het einde van de achttiende eeuw kwam 

hier verandering in. Vanaf het eind van de achttiende eeuw en de negentiende eeuw verwierpen 

kunstenaars steeds vaker de autoriteit van de kunstacademies en reageerden sterker tegen de 

commerciële kunsthandel waarin de conservatieve, burgerlijke smaak een belangrijke rol speelde.28 

Deze ontwikkelingen leidden tot een nieuwe periode van experimenteren, waarin Frankrijk een 

centrale rol speelde en kunstenaar zich vrijer voelden om de grenzen van de kunst op te zoeken. In 

plaats van scenes uit de Bijbel te schilderen, kozen kunstenaars nu voor passages uit ridderromans of 

scenes uit de Antieke, middeleeuwse of de toen hedendaagse geschiedenis.29 

Neoclassicisme 

De Franse Revolutie gaf een enorme boost aan het schilderen van historische gebeurtenissen en 

heroïsche personen. De Franse revolutionairen zagen zichzelf als de herboren Grieken en Romeinen, 

en hun schilderijen reflecteerden deze smaak.30 Hiermee ontstaat er de kunststroming het 

neoclassicisme. Het neoclassicisme ontstond als reactie op de voorgaande kunststroming de rococo 

en kwam bijna tegelijkertijd op in zowel Frankrijk, Duitsland en Engeland rond 1750.31 Het 

neoclassicisme was er in essentie op gericht om de geest van het oude Griekenland en het oude 

Romeinse Rijk te doen herleven. Het waren in eerste instantie de filosofen van de verlichting zoals 

Denis Diderot en Voltaire die stelde dat kunst rationeel en hoogstaand behoorde te zijn en het 

neoclassicisme is dan ook sterk verbonden met de verlichting en de Franse Revolutie.32 De verlichting 

was een brede intellectuele beweging die de nadruk legde op de rede en het rationele.33 De 

neoclassicistische kunstenaars zagen zichzelf als doorgever van normen en gedrag voortkomend uit 

de Franse Revolutie en de verlichting. Uitgebreide archeologische opgravingen in Italië en 

Griekenland voedden de studie van de antieke wereld, vooral de morele en esthetische waarden, en 

stimuleerden het schilderen van een gedetailleerde weergave van de geschiedenis en historische 

verandering.34 Neoclassicistische kunstenaars lieten zich vooral inspireren door de literatuur en de 

                                                           
27 E.H. Gombrich. (2005) The Story of Art, Phaidon Press Limited: Londen: 475. 
28 Stephen Little. (2011) Kunst begrijpen, Librero: Kerkdriel: 70.   
29 E.H. Gombrich. (2005) The Story of Art, Phaidon Press Limited: Londen: 481. 
30 Ibidem: 481. 
31 Hugh Honour & John Fleming. (2005)  A World History Of Art, Laurence King Publishing Ltd: Londen: 628. 
32 Stephen Farthing. (2010) Kunst in het juiste perspectief, Librero: Kerkdriel: 260. 
33 Stephen Little. (2011) Kunst begrijpen, Librero: Kerkdriel: 66.  
34 Stephen Little. (2011) Kunst begrijpen, Librero: Kerkdriel: 67. 



geschiedenis van de Klassieke Oudheid. De kritiek op de rococokunst, met zijn naakte godinnen, was 

dat de klassieke wereld als een grote erotische fantasie afgebeeld werd.35 De neoclassicisten bliezen 

niet alleen oude stijlen nieuw leven in, maar probeerden kunst ook te gebruiken om een 

maatschappij te creëren die modern en deugdzaam was. De neoklassieke kunst neigde naar een hoge 

morele ernst die grensde aan strengheid.36 

Onder Napoleon bleef het neoclassicisme ook nog een belangrijke kunststroming, al gaf Napoleon er 

zijn eigen betekenis aan. De nadruk werd nu meer gelegd op de pracht en praal van het Romeinse 

Rijk in plaats van de moraal. Het neoclassicisme paste goed bij Napoleon omdat hij ooit een rijk wilde 

besturen dat net zo groot en machtig zou zijn als het Romeinse Rijk.37  

De belangrijkste schilder van deze periode was Jacques-Louis David (1748-18-25). In zijn werken 

kregen Oudgriekse en Romeinse helden een hoofdrol. In zijn belangrijkste werken belichtte hij de 

moed en zelfopoffering van mannen als Socrates, Brutus en de Horatii. De strenge morele lessen op 

de doeken van David waren een weerspiegeling van de stemming aan de vooravond van de Franse 

Revolutie.38 

De belangrijkste sleutelwoorden die bij het Neoclassicisme horen zijn: verlichting, Franse Revolutie, 

rede, rationeel, Napoleon Bonaparte, Klassieke Oudheid, nieuwe maatschappij, normen en waarden.  

Romantiek 

Rond het einde van de achttiende eeuw tot het midden van de negentiende eeuw ontstaat de 

kunststroming de romantiek. De romantiek was een zeer brede beweging die zich ontwikkelde als 

reactie op het neoclassicisme. In de Romantiek werden menselijke emoties, instincten en intuïtie 

meer gewaardeerd dan een rationele benadering van zaken.39 De verandering van neoclassicisme 

naar romantiek representeerde een accentverschuiving van rede naar gevoel, van berekening naar 

intuïtie en van objectieve natuur naar subjectieve emotie.40 De romantici beoordeelde kunst, 

literatuur en muziek niet op basis van de vooropgestelde regels maar op basis van de sensibiliteit van 

het individu.41 De interesse verschoof ook van belangstelling naar de Klassieke Oudheid naar 

belangstelling voor de middeleeuwen en het sublieme. De middeleeuwen stonden altijd bekend als 

een donkere eeuw maar de romantiek veranderde haar perceptie van de middeleeuwen naar een 

wereld vol fantasie.42 Middeleeuwse maar ook eigentijdse historische onderwerpen waren 

terugkerend in de romantische schilderkunst. Ook dromen en nachtmerries en het bovennatuurlijke 

speelden een rol in de romantiek.43 De romantiek was een reactie op het rationalisme van de 

verlichting. De achttiende-eeuwse denkers waren er van overtuigd dat als bijgeloof en religieuze 

idealen plaatsmaakten voor rationalisme en intellect, de wereld rust zou kennen. Maar in plaats 

daarvan hield de bloedige chaos aan, zonder uitzicht op een betere wereld. Dit leidde tot grote 

                                                           
35 Stephen Farthing. (2010) Kunst in het juiste perspectief, Librero: Kerkdriel: 261. 
36 Stephen Little. (2011) Kunst begrijpen, Librero: Kerkdriel: 67. 
37 Fred S. Kleiner. (2010) Gardner’s Art Through The Ages, The Western Perspective, Wadsworth: Boston: 611. 
38 Stephen Farthing. (2010) Kunst in het juiste perspectief, Librero: Kerkdriel: 261. 
39 Stephen Little. (2011) Kunst begrijpen, Librero: Kerkdriel: 72. 
40 Fred S. Kleiner. (2010) Gardner’s Art Through The Ages, The Western Perspective, Wadsworth: Boston: 616. 
41 Hugh Honour & John Fleming. (2005),  A World History Of Art, Laurence King Publishing Ltd: Londen: 641. 
42 Fred S. Kleiner. (2010) Gardner’s Art Through The Ages, The Western Perspective, Wadsworth: Boston: 616. 
43 Stephen Little. (2011) Kunst begrijpen, Librero: Kerkdriel: 73.  



teleurstelling in het rationalisme en daardoor tot de succesvolle opkomst van de romantiek.44 Een 

andere belangrijke factor die meespeelde in de opkomst van de romantiek was de industriële 

revolutie. De revolutie zorgde voor veel sociale onrust en het gevoel van onmacht tegenover 

mechanische krachten. Dit zorgde voor een herwaardering voor een ‘natuurlijke’ levenswijze. Veel 

kunstenaars zagen de natuur als onbegrensd en angstaanjagend, dit kwam tot uiting in het afbeelden 

van de overweldigende kracht van de natuur. Ook ontstond er sterk een verlangen naar het 

avontuurlijke en het exotische.45  

Eén van de belangrijkste kunstenaars van de romantiek was de Duitse schilder Caspar David Friedrich 

(1774-1840). Hij richtte zich vooral op de landschapsschilderkunst. Vaak schilderde Friedrich zijn 

onderwerpen met het gezicht afgekeerd van de toeschouwer. Hij schilderde in gedachten verzonken 

personen die ongestoord van de natuur genoten. Ook waren de personen vaak klein en nietig 

vergeleken met de onstuimige natuur.  

De belangrijkste sleutelwoorden die bij de romantiek horen zijn: verlangen, het sublieme, intuïtie, 

emotie, klein en nietig, middeleeuwen, natuur, dromen en nachtmerries.  

 

  

                                                           
44 Stephen Farthing. (2010) Kunst in het juiste perspectief, Librero: Kerkdriel: 267. 
45 Stephen Farthing. (2010) Kunst in het juiste perspectief, Librero: Kerkdriel: 268. 



II. Woordsterren 



  



III. Kenmerken neoclassicisme en romantiek 
 

Neoclassicisme  

 

Klassieke Oudheid 

 

Geschiedenis  

 

Normen en waarden 

 

Pracht en praal 

 

Romantiek  

 

Dromen en nachtmerries 

 

Natuur 

 

Klein en nietig 

 

Middeleeuwen 

 

Notitie: u dient deze kenmerken per tweetal één keer uit te printen, zodat elk tweetal vier 

neoclassicistische kenmerken en vier romantische kenmerken krijgt.   



IV. Afbeeldingen met bibliografische gegevens 

Neoclassicisme 

 

 

Dit werk van David toont de Horatiibroers uit Rome die een eed zweren om de strijd tegen hun 

vijanden, de Curatie uit Alba, tot de dood te zullen voeren. Ze zweren aan hun vader dat zij het 

gevecht zullen winnen of zullen sterven. Op de achtergrond is de rouwende familie te zien. Dit is een 

onderwerp uit de Romeinse Mythologie.46 Het is geplaatst in een Romeins architectonische setting.  

 

 

Dit werk van David toont Socrates in de gevangenis, omringd door zijn leerlingen. Socrates (469-399 

voor Chr.) was een van de belangrijkste filosofen uit de oudheid. Zijn opvattingen kwamen vaak in 

                                                           
46 Stephen Farthing. (2010) Kunst in het juiste perspectief, Librero: Kerkdriel: 260. 

Jacques-Louis David, De eed van de Horatii, 1784, olieverf op doek, 

330x425 cm, Louvre, Parijs, Frankrijk.  

Jacques-Louis David, De dood van Socrates, 1787, olieverf op doek, 130x196 cm, 

Metropolitan Museum of Art, New York, VS. 



conflict met de autoriteit en hij werd daarom in 399 voor Chr. aangeklaagd en veroordeeld vanwege 

de slechte invloed die hij op de Atheense jeugd zou hebben. Socrates had zijn dood kunnen ontlopen 

door zijn opvattingen te herroepen maar hij koos ervoor zijn idealen niet te verzaken en kreeg dus de 

doodstraf. Op dit tafereel staat Socrates op het punt zijn gif te nemen.47  

 

 

Dit werk toont een legende uit de Griekse antieke geschiedenis. Antiochus, de zoon van Selecus de 

koning van Syrië, werd getroffen door een ongeneselijke ziekte waar hij langzaam aan dood ging. 

Alleen de Griekse dokter en anatoom Erasistratus, bekend als de eerste man die het menselijk 

lichaam zou hebben ontleed, was in staat om de oorzaak te ontdekken. Antiochus was stervende 

omdat hij hopeloos verliefd was op zijn jonge stiefmoeder Stratonice. Erasistratus haalde de oude 

koning over om zijn jonge vrouw te geven aan zijn zoon die vervolgens volledig herstelde.48 Ook dit 

werk is geplaatst in een antieke architectonische setting.  

 

                                                           
47 Stephen Farthing (2010) Kunst in het juiste perspectief, Librero: Kerkdriel: 262. 
48 Z.n. (z.j.) ‘Neo-Classicism and French Revolution’ in: Boston College, 
http://www.bc.edu/bc_org/avp/cas/his/CoreArt/art/neocl_dav_antio.html (7-01-2015).  

Jean Auguste Dominique Ingres, Antiochus en Stratonice, 1840, olieverf op doek, 57x98 

cm, het Condé Museum, Chantilly, Frankrijk.  

Jean Auguste Dominique Ingres, La Grande Odalisque, 1814, olieverf op doek, 91 x 162 

cm, Louvre, Parijs, Frankrijk.  

 

http://www.bc.edu/bc_org/avp/cas/his/CoreArt/art/neocl_dav_antio.html


Ingres schildert dit werk in opdracht van koningin Caroline van Napels, de zus van Napoleon. Maar 

het rijk van Napoleon stortte ineen en Caroline ontvluchtte het land.49 Ingres toont een naakte vrouw 

die met haar rug naar de kijker ligt maar haar hoofd omgedraaid heeft om de kijker aan te kijken. Hij 

beeldt de vrouw af als klassieke Romeinse Venus en de Griekse Aphrodite.  

Romantiek 

 

 

Fuseli toont hier zijn idee van innerlijke beleving. De vrouw ligt weerloos op haar bed, ze is 

slachtoffer van haar eigen nachtmerrie. Haar angsten hebben de gedaante aangenomen van de 

demon die, met een tartende blik naar de kijker, boven op haar zit.50  

 

                                                           
49 Stephen Farthing. (2010) Kunst in het juiste perspectief, Librero: Kerkdriel: 264. 
50 Stephen Farthing. (2010) Kunst in het juiste perspectief, Librero: Kerkdriel: 266. 

Henry Fuseli, De Nachtmerrie, 1781, olieverf op doek, 101,5x127, Detroit 

Institute of Arts, Michigan, VS. 

Caspar David Friedrich, Abdij in het eikenbos, 1809-1810, olieverf op doek, 

171x110,4 cm, Nationale Galerie, Berlijn, Duitsland.  



Friedrich toont hier een ruïne van een abdij en een begraafplaats te midden van een kaal eikenbos. 

Het bevindt zich op een verlaten plek waar de natuur de overhand heeft genomen.  

 

 

 

Op dit werk toont Friedrich drie figuren die aan het genieten zijn van het uitzicht op de krijtrotsen. 

De figuren zijn klein en nietig in vergelijking met het overweldigende uitzicht op de bergen en de zee.  

 

 

Hayez toont hier een scene uit een episch gedicht Jeruzalem bevrijd van de Italiaanse dichter 

Torquato Tasso dat voor het eerst gepubliceerd werd in 1581. Het gaat over de kruistocht van 

Godfried van Bouillon tegen de islamieten. Armida, de heks, probeert de christelijke ridders tegen 

Caspar David Friedrich, Krijtrotsen op Rügen, 1818, 

olieverf op doek, 90,5x71 cm, Oskar Reinhart 

Museum, Winterthur, Zwitserland.  

Francesco Hayez, Rinaldo en Armida, 1814, olieverf op doek, 198x295 cm, Gallerie 

dell'Accademia, Venetië, Italië.  



elkaar op te zetten door ze te verleiden en vervolgens in dieren te veranderen. Ze probeert ook de 

ridder Rinaldo te vermoorden maar wanneer ze hem ziet wordt ze hopeloos verliefd op hem.51  

Notitie: de leerlingen behoren de afbeeldingen te krijgen zonder bibliografische gegevens, op deze 

manier kijken ze echt naar wat er te zien is op het schilderij en maken ze niet hun keuze op basis van 

de schilder of het jaar waarin het geschilderd is.   

                                                           
51 Z.n. (11-11-2003) ‘Klassieker van Torquato Tasso vertaalt: "Jeruzalem Bevrijd"’ in: Kathedralenbouwers, 
http://kathedralenbouwers.clubs.nl/nieuws/detail/23523_klassieker-van-torquato-tasso-vertaald-jeruzalem-
bevrijd (7-01-2015). 

http://kathedralenbouwers.clubs.nl/nieuws/detail/23523_klassieker-van-torquato-tasso-vertaald-jeruzalem-bevrijd
http://kathedralenbouwers.clubs.nl/nieuws/detail/23523_klassieker-van-torquato-tasso-vertaald-jeruzalem-bevrijd


V. Formulier voor lesvoorbereiding 
 

Lesfase  Tij

d 
(‘real  

time’

) 

Wat? 
(lesstof) 

Activiteit van 

de leerlingen 
(zorg voor variatie) 

Activiteit van 

de docent 
(wat moet jij doen, 

zodat de leerlingen 

leren?) 

Media 
(wat heb je aan 

materiaal nodig?) 

Voor de les      

Organisatie: 

klaar zetten 

Gastheer/vrou

w 

1 

min 

 

 - Leerlingen 

boekje erbij 

pakken. 

Klaarleggen van 

de materialen. 

Woordsterren, 

enveloppen met 

afbeeldingen en 

kenmerken, 

Krijtjes of 

whiteboard 

markers, 

magneetjes of 

plakband. 

Start les      

Instap 10 

min 

 

Mindmap 

maken over 

18e eeuw en 

19e eeuw. 

Belangrijkste 

gebeurtenissen/ 

personen/ 

kunststromingen 

etc. van 18e 

eeuw en 19e 

eeuw 

benoemen, 

eventueel 

vragen stellen 

over 

onduidelijkheden

. 

Mindmap 

tekenen op het 

bord, eventueel 

sturen/helpen 

bij de 

antwoorden, 

onduidelijkhede

n verhelderen. 

Krijtjes of 

whiteboard 

markers. 

Overgang naar 

kern 
4 

min 

 

Elke 

benoemde 

gebeurtenis/ 

Persoon/  

Kunststroming 

etc. 

verduidelijken.  

Van elke 

benoemde 

gebeurtenis/ 

Persoon/  

Kunststroming 

etc. vertellen wat 

ze weten en 

vragen om extra 

uitleg zo nodig.  

Elke benoemde 

gebeurtenis/ 

Persoon/  

Kunststroming 

etc. 

verduidelijken, 

vragen van 

leerlingen 

beantwoorden. 

- 

Kern les      

Uitleg/instructie 15 

min 

 

Uitleg van de 

stromingen 

neoclassicism

e en de 

romantiek.  

Luisteren en 

aantekeningen 

maken, 

eventueel 

vragen stellen. 

Uitleg geven 

van de 

stromingen 

neoclassicisme 

en de 

romantiek, de 

belangrijkste 

kenmerken 

noemen, 

eventueel 

vragen 

beantwoorden.  

Eventueel 

PowerPioint ter 

verduidelijking 



Verwerking 

door  

leerlingen 

12 

min 

 

 

Woordster 

opdracht 

Woordster 

invullen 

Rondlopen en 

helpen of 

leerlingen 

aanmoedigen 

nog dieper na te 

denken 

Woordsterren 

Enveloppen met 

kenmerken en 

afbeeldingen. 

Controle of 

lesdoelen 

gehaald zijn 

 6 

min 

 

Opdracht 

klassikaal 

doorspreken, 

terugblikken 

op wat ze 

geleerd 

hebben deze 

les. 

De schilderijen 

uitgebreid 

bespreken, 

herhalen wat ze 

geleerd hebben. 

De schilderijen 

uitgebreid 

bespreken, 

vragen 

beantwoorden, 

sturen in 

antwoorden, 

terugblikken op 

wat ze geleerd 

hebben. 

De 

afbeeldingen. 

Afsluiting les      

Terug- & 

vooruitblik 

2 

min 

 

Afsluiten, 

vooruitblik op 

de volgende 

les.  

Eventueel 

vragen stellen 

over de les, 

luisteren.  

Eventueel 

vragen over de 

les 

beantwoorden, 

vooruitblikken 

op de volgende 

les.  

-  

 

  



Les 2 het orie ntalisme 

Deze les concentreert zich op een gemeenschappelijke interesse in het Midden-Oosten dat in het 

neoclassicisme en de romantiek aanwezig is. Deze trend wordt het oriëntalisme genoemd. In deze les 

worden de leerlingen geïntroduceerd met het oriëntalisme en de invloed dat dit had op de 

beeldende kunst. De kenmerken van het oriëntalisme in de beeldende kunst worden besproken en er 

wordt ook een koppeling gemaakt naar het oriëntalisme van deze tijd in de vorm van een opdracht 

met reisbrochures.  

 

Lesduur 
50 minuten  

 

 

Locatie 
Klaslokaal 

 

 

 

Voorbereidingen 
Leerlingen 

- De leerling dient zijn/haar leerlingen boekje bij zich te hebben. 

- De leerling dient het huiswerk gemaakt te hebben.  

Docent  

- De leraar dient eventuele vragen over de vorige les te kunnen beantwoorden.  

- De leraar dient eventuele vragen over het huiswerk te kunnen beantwoorden. 

 

 

  



Materialen 
- Krijtjes of whiteboard markers (afhankelijk van of er een schoolbord of een whiteboard in het 

lokaal aanwezig is). 

- Posters.  

- Uitgeprinte en uitgeknipte schilderijen. 

- Uitgeprinte en uitgeknipte kenmerken van het oriëntalisme. 

- Uitgeprinte en uitgeknipte fragmenten uit reisbrochures. 

- Magneetjes of plakband. 

 

 

 

Doelen 
- De leerling weet dat het oriëntalisme geen op zichzelf staande kunststroming is maar een 

trend die in meerdere stromingen voor kan komen. 

- De leerling kan de kenmerken van het oriëntalisme benoemen en aanwijzen in kunstwerken. 

- De leerling weet wie de theoreticus Edward Said is en kan benoemen welke termen hij 

gebruikt om het Westen en het Oosten te definiëren. 

- De leerling weet dat het beeld van het Midden-Oosten in de achttiende en negentiende 

eeuw is gecreëerd vanuit een Westers perspectief en voornamelijk gebaseerd is op fantasie. 

- De leerling is zich ervan bewust dat we ook tegenwoordig nog veel te maken hebben met 

beelden die niet representatief en realistisch zijn.  

- De leerling is zich ervan bewust dat het beeld van de oosterling dat gecreëerd is in de 

achttiende en negentiende eeuw ook nu nog gebruikt wordt, in onder andere reisbrochures.  

 
 

 

Rol van de docent  
De docent begint de les met een korte terugblik op wat er de vorige les besproken is en vraagt de 

leerlingen of er nog onduidelijkheden of vragen zijn over de stof of de huiswerkopdrachten. 

Vervolgens gaat de docent door met de leerstof van de les. De bedoeling is dat de docent een 

inleiding geeft over mediawijsheid. De docent kan daar zijn/haar eigen invulling aangeven. Bij dit 

lespakket is het belangrijk dat er gesproken wordt over de misleidende rol die media, in de vorm van 

beeld, kan hebben. Tegenwoordig worden beelden heel makkelijk verspreid via social media en 

andere internetsites, WhatsApp en televisie. Maar de beelden die je ziet van een gebeurtenis of een 

persoon hoeven niet altijd representatief of waar te zijn. Beelden worden vaak aangepast, bewerkt, 



ge-framed en gekleurd. Ook is het belangrijk dat de leerlingen weten dat de betekenis van een beeld 

ook afhankelijk is van in welke context je het plaatst. Om het voor de leerlingen te verduidelijken kan 

je bijvoorbeeld een Facebookprofiel laten zien. Wij gaan er van uit dat de persoon die te zien is op de 

afbeeldingen van een Facebookprofiel daadwerkelijk er zo uit ziet en is wie hij/zij zegt dat hij/zij is. 

Maar tegenwoordig kan je ook foto’s gebruiken van een persoon die jij niet bent, of een foto zo 

bewerken dat je niet meer lijkt op de persoon die je werkelijk bent. Vraag de leerlingen vervolgens of 

ze zelf wel is iets soortgelijks meegemaakt hebben in de vorm van een nep-Facebook profiel of 

iemand die zich via chat anders voordoet dan hij/zij is etc. Een ander voorbeeld dat je vervolgens kan 

noemen is het programma Catfish op MTV. Dit programma gaat over de waarheden en leugens van 

online daten. Twee documentairemakers nemen contact op met verschillende jongeren die al jaren 

lang contact hebben met iemand online maar die ze nog nooit in het echt gezien of gesproken 

hebben. De uitkomst is vaak dat de persoon waar ze denken contact mee te hebben niet de persoon 

blijkt te zien die ze zichzelf voordeden of lieten zien via foto’s. Op basis van beelden zijn we ook vaak 

geneigd mensen in hokjes te plaatsen en vooroordelen over ze te hebben. Onbewust of bewust zijn 

we altijd bezig met anderen te beoordelen en het beeld dat we creëren van de ander is altijd in 

relatie tot onszelf. Het is belangrijk te beseffen dat beelden misleidend en niet altijd representatief 

zijn en dat de meningen die wij vormen vaak een gevolg zijn van wat de media ons vertelt of laat 

zien. Vervolgens moet er een koppeling gemaakt worden met de periode waar we het over gaan 

hebben: 1850-1900. In de achttiende en negentiende eeuw bestond er een bepaald beeld van het 

Midden-Oosten en het volk dat daar leefde. Dit beeld werd toen verspreid door middel van literatuur 

en beeldende kunst. Het beeld van het Midden-Oosten was zowel positief als negatief en was deels 

op waarheid en deels op fantasie gebaseerd. Er ontstond een stereotype dat in de schilderkunst vaak 

bevestigd werd.  

Na deze korte inleiding over mediawijsheid moet de docent overgaan op de lesstof van die dag: het 

oriëntalisme. Ik zal hieronder de belangrijkste begrippen, gebeurtenissen, personen etc. vermelden 

die in de les genoemd moeten worden. 

Oriëntalisme 

- Periode 1850-1900. 

- Trend. 

- Gezamenlijk verlangen naar en verheerlijking van het exotische. 

- Voornamelijk Franse beweging. 

- Oosten tegenpool van het Westen. 

- Dieren. 

- Afbeelden van het exotische. 

- Documenteren van het exotische. 

- Vrouwelijk naakt. 

- Behoefte aan Westerse beschaving. 

- Harem. 

- Odalisk. 

- Westerse representatie. 

- Edward Said (1935-2003). 

- Oosten ondergeschikt aan het Westen. 

- Irrationeel. 



- Sensueel. 

- Primitief. 

- Mysterieus. 

- Magisch. 

- Vrouwelijk. 

- Jean-Léon Gérôme (1824-1904). 

Om de theorie van Edward Said duidelijker te maken kan er gebruik worden gemaakt van een tabel 

(zie voorbeeld 3).  

 

 

Om te controleren of de kenmerken en de uitleg begrepen en blijven hangen zijn zal de docent een 

gezamenlijke opdracht met de leerlingen doen. Voor deze opdracht zijn de enveloppen met 

afbeeldingen en kenmerken en de posters nodig. De leerlingen maken groepjes van twee (indien 

mogelijk gewoon degene waar ze naast zitten). Elk tweetal krijgt een poster met daarop een zeshoek. 

Bij elke hoek staat één van de woorden waarmee het Westen volgens Edward Said het Oosten 

typeert: irrationeel, sensueel, primitief, mysterieus, magisch en vrouwelijk. Vervolgens krijgt elk 

tweetal een envelop met twaalf oriëntalistische schilderijen. De opdracht is hetzelfde als de opdracht 

van les 1 met de woordsterren, alleen zijn er deze keer al kenmerken geplaatst. Het is de bedoeling 

dat de leerlingen de schilderijen tussen de kenmerken plaatsen, op zo’n manier dat de afbeelding 

daadwerkelijk iets te maken heeft met de twee kenmerken waartussen het geplaatst is. De docent 

loopt ondertussen rond en helpt de leerlingen en vraagt ze waarom ze een bepaald schilderij tussen 

twee kenmerken plaatsen. Let hierbij op of de leerlingen hun keuzes kunnen beargumenteren op 

basis van de kennis die ze in de les opgedaan hebben. Vervolgens krijgt elk tweetal een envelop met 

de kenmerken van het oriëntalisme: voorkeur voor dieren, afbeelden van het exotische, 

documenteren van het exotische, vrouwelijk naakt, harem en odalisk. De leerlingen moeten nu de 

kenmerken bij de afbeeldingen plaatsen. Niet elk schilderij hoeft een kenmerk te bevatten en een 

schilderij kan ook meerdere kenmerken hebben. De docent laat de leerlingen puzzelen en loopt 

ondertussen weer rond om te helpen of om te vragen naar argumentatie.  

Als de leerlingen tevreden zijn met hun uitkomst moeten ze de poster even aan de kant leggen. De 

docent maakt nu een koppeling naar de tijd waar we nu in leven. Vraag de leerlingen of ze wel is op 

vakantie gaan naar het Midden-Oosten en wat voor beelden dat bij ze oproept. Richt je vervolgens 

op Turkije. Praat met de leerlingen over de all-inclusive hotels die overal in Turkije oppoppen en 

westerlingen naar het land lokken met witte stranden, grote zwembaden en lekker eten. Geef aan 

dat als je Turkije intypt bij Google images dat je dan voornamelijk foto’s te zien krijgt van grote hotels 

en tropische stranden (zie voorbeeld 4).  

Voorbeeld 3. 



 

 

Geef vervolgens elk tweetal de envelop met de fragmenten uit reisbrochures. De docent legt uit dat 

hij/zij verschillende fragmenten heeft verzameld uit verschillende reisbrochures over Turkije. De 

leerlingen moeten de poster er weer bij pakken en de fragmenten goed bekijken en deze op de 

poster plaatsen. Ook mogen ze de kenmerken die ze bij de schilderijen geplaatst hebben nu bij de 

fragmenten plaatsen. De fragmenten zijn niet alleen afbeeldingen maar ook stukken tekst die ze 

kunnen lezen. Laat de leerlingen letten op de overeenkomsten tussen de oriëntalistische schilderijen 

uit de achttiende en negentiende eeuw en de fragmenten uit de reisbrochures van nu. Toon ze 

vervolgens een reisreclame over Turkije. Te vinden op YouTube met de zoekopdracht ‘commercial 

Turkey’, de naam van de video is Turkey Tourism Commercial 2012 (zie voorbeeld 5). Zet de video 

stop op 40 seconden.  

https://www.youtube.com/watch?v=5mLd7SKQm5Y  

 

 Bespreek de fragmenten en de video vervolgens klassikaal. Toon ze op een PowerPoint of plak ze op 

het bord. Vraag per fragment wat er opviel en welke kenmerken ze van het oriëntalisme erin terug 

zien of welke woorden van Edward Said er betrekking op hebben. Als alle fragmenten besproken zijn, 

vertel de leerlingen dan dat bijna alle fragmenten gehaald zijn uit reisbrochures die samengesteld zijn 

door Turkse organisaties, dit geldt ook voor de reclame. Dit wil zeggen dat Turkije de cliché beelden 

van het Midden-Oosten die in de achttiende en negentiende eeuw zijn ontstaan, gebruikt om 

westerlingen naar hun land te lokken. Blijkbaar vindt de westerling deze cliché beelden nog steeds 

erg aantrekkelijk. Vraag de leerlingen wat de reden kan zijn dat wij als westerlingen ons nog steeds 

aangetrokken voelen tot het sprookjesachtige, magische, sensuele Midden-Oosten en waarom een 

land als Turkije deze stereotyperende beelden gebruikt om ons over te halen. Stuur de leerlingen 

eventueel in hun antwoorden: zijn de stereotyperende beelden toch deels waar?; vinden de 

westerlingen hun land nog steeds te burgerlijk en te kapitalistisch?; is het een marketing truc en gaat 

het alleen maar om geld?  

Voorbeeld 4. 

Voorbeeld 5. 

https://www.youtube.com/watch?v=5mLd7SKQm5Y


Tot slot sluit de docent de les af door de twaalf oriëntalistische schilderijen, die gebruikt zijn bij de 

opdracht, klassikaal te bespreken en zo te eindigen met een soort van samenvatting van de les. Hang 

alle twaalf schilderijen met magneetjes of plakband op het bord of toon ze in een PowerPoint en 

bespreek elk werk. Stel de volgende vragen: 

- Wat is er op dit schilderij te zien? 

- Welke woorden waarmee het Westen volgens Edward Said het Oosten typeert, zijn op dit 

werk van toepassing en waarom?  

- Welke kenmerken van het Oriëntalisme zijn van toepassing op dit schilderij? 

- Wat vonden jullie moeilijk aan dit schilderij?  

Bereikte doelen bij deze opdracht: 

- De leerling kan de verschillende kenmerken in een oriëntalistisch schilderij aanwijzen.  

- De leerling kan de woorden waarmee het Westen volgens Edward Said het Oosten typeert 

herkennen in oriëntalistische schilderijen.  

- De leerling kan een verband leggen tussen de achttiende en negentiende eeuw en het 

heden. 

- De leerling kan de kenmerken van het achttiende en negentiende-eeuwse oriëntalisme 

herkennen in hedendaagse reisbrochures van Turkije. 

- De leerling kan beargumenteren waarom Turkse organisaties gebruik maken van 

stereotyperende beelden van het Midden-Oosten gecreëerd in de achttiende en 

negentiende eeuw.  

-  De leerling is actief bezig met puzzelen en leert dat er meerdere oplossingen mogelijk zijn. 

- De leerling leert samen te werken.  

- De leerling leert specifiek te kijken naar wat er op een schilderij te zien is.  

 

  



Bijlagen 
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IV. Afbeeldingen met bibliografische gegevens 

V. Formulier voor lesvoorbereiding  

  



I. Uitwerking les 2 
 

Vanwege het Britse en Franse imperialisme in de negentiende eeuw werd er steeds meer bekend 

over andere streken en dankzij de ontwikkeling van de stoommachine en de aanleg van spoorwegen 

was het mogelijk geworden verre reizen te ondernemen naar bijvoorbeeld Egypte, Marokko, Turkije 

en het Arabisch schiereiland. In 1798 vond de invasie van Egypte plaats onder leiding van Napoleon 

wat de belangstelling voor oosterse taferelen stimuleerde onder de neoclassicisten. De romantici 

verlangden naar het exotische en avontuurlijke als gevolg van de industriële revolutie en de 

voortvloeiende sociale onrust die het met zich meebracht.52 Dit resulteerde in een trend waarbij er 

grote voorkeur was voor het afbeelden van het Midden-Oosten. Het accent werd gelegd op het 

landschap, de architectuur en de gewoonten van het Midden-Oosten.53 Deze trend wordt het 

oriëntalisme genoemd, het is dus geen op zichzelf staande kunststroming. Oriëntalistische werken 

worden gekenmerkt door een nauwkeurigheid en realistische stijl waarmee de indruk wordt gewekt 

dat de afbeeldingen representatief en geloofwaardig zijn. Maar veel van de afbeeldingen waren 

gebaseerd op vermoedens en vooroordelen over het Midden-Oosten. Het oriëntalisme wordt dan 

ook vaak gezien als puur en alleen een westerse representatie van het Oosten. Het oriëntalisme is 

meer een eenheid van stijl en onderwerpskeuze, variërend van scenes uit het dagelijkse leven, 

landschappen en gebouwen als de uitbeelding van sprookjesachtige motieven als harems, sultans en 

slavenmarkten.54           

 Toch waren er ook Europeanen, waaronder kunstenaars, die oostwaarts trokken, uit eigen 

interesse of voor een diplomatieke of militaire missie. Veel westerlingen zagen in het Oosten hun 

tegenpool. Ze moesten niks meer hebben van het burgerlijke, industriële en kapitalistische Europa en 

waren juist op zoek naar grotere gevoelens zoals hartstocht, verbeeldingskracht, schoonheid en 

puurheid en deze eigenschappen projecteerden ze op het Oosten.55 De Europese kunstenaars die 

daadwerkelijk de verre reizen maakten, vertaalde hun impressies in geïdealiseerde beelden voor het 

Europese publiek. 

Ondanks dat het oriëntalisme geen officiële kunststroming is, zijn er toch een aantal terugkerende 

kenmerken van deze trend. Oriëntalistische kunstenaars hadden een grote voorkeur voor het 

afbeelden van dieren, voornamelijk exotische dieren die niet in Europa voorkwamen zoals tijgers en 

kamelen. Ze deden dit als bewijs dat de kunstenaars daadwerkelijk in het Oosten waren geweest. 

Ook vonden ze dat het afbeelden van dieren een soort van energie aan het schilderij gaf. De 

onderliggende gedachte was dat oosterlingen een andere, meer natuurlijke houding hadden 

tegenover dieren dan Europeanen.56         

 Binnen het oriëntalisme waren er twee manieren voor het afbeelden van het Oosten. Eén 

manier was het afbeelden van het exotische, het vreemde gebaseerd op vermoedens over het 

Oosten, dus niet door observatie. Dit was meer een afbeelding van de westerse fantasie. Deze 

werken toonde vaak erotische scenes en sprookjesachtige taferelen. De andere manier van 

                                                           
52 Stephen Farthing. (2010) Kunst in het juiste perspectief, Librero: Kerkdriel: 286. 
53 Stephen Little. (2011) Kunst begrijpen, Librero: Kerkdriel: 74.  
54 Stephen Farthing. (2010) Kunst in het juiste perspectief, Librero: Kerkdriel: 286. 
55 Jan de Hond. (2005) ‘Men stelle zich dit betoverende lusthof eens voor’ in: Oostersche weelde, De Oriënt in 
westerse kunst en cultuur, Primavera Pers: Leiden: 11. 
56 Paul van der Grijp. (2009) Art and Exoticism; An Anthropology of the Yearning for Authencity, Transaction 
Publishers: Piscataway: 94.  



afbeelden was gericht op een zo realistisch mogelijk beeld geven van hoe het leven in het Midden-

Oosten eruit zag. Deze manier was meer een documentatie van het Midden-Oosten.57   

 Ook karakteristiek aan het oriëntalisme zijn de verschillende representaties van het 

vrouwelijk naakt. Schilders in de achttiende en negentiende eeuw verlangden naar een vrijere 

seksualiteit. In het Oosten zou de omgang met seksualiteit en erotiek veel natuurlijker zijn en velen 

zagen het Oosten dan ook als erotische vluchtplaats. In oriëntalistische werken wordt de vrouw 

afgebeeld als natuurlijk, mooi, sensueel, maagdelijk en onbewust van het feit dat ze geen kleren 

draagt. Dit beeld is al ontstaan in het oude Griekenland. In oriëntalistische werken wordt de 

oosterling altijd gefeminiseerd en gerepresenteerd als inferieur. Volgens oriëntalistische schilders 

heeft de oosterling behoefte aan de westerse (koloniale) beschaving.58 Het volk van het Midden-

Oosten wordt dan ook afgebeeld als achterlijk en primitief. Op deze manier werd het imperialisme 

gerechtvaardigd als een ‘beschavings’-proces. De beelden hadden vaak de westerse moraal als 

thema.59          

 Terugkerende thema’s in oriëntalistische werken zijn de harem en de odalisk. In de ogen van 

de westerse kunstenaar was de odalisk en de harem iets sensueels en spannends. Maar de kennis 

over harems en odalisken was maar gering. Vrouwenverblijven waren niet toegankelijk voor 

mannelijke reizigers en ook maar zelden voor westerse vrouwen. De afbeelding van deze twee 

onderwerpen was dan ook vooral op fantasie gebaseerd. In werkelijkheid waren harems niet zo 

spannend en sensueel als men dacht.60  

In de jaren zeventig was er een theoreticus genaamd Edward Said, geboren in Jeruzalem, die ook 

bezig was met deze trend. In 1987 schrijft hij het boek Orientalism, Western Conceptions of the 

Orient waarin hij het oriëntalisme definieert als een manier van spreken, denken en schrijven dat het 

Westen de oosterling geeft zodat de eigen identiteit kan worden bepaald. Het Westen denkt dat het 

beeld dat zij van het Oosten hebben correct is. Maar bij het oriëntalisme is er altijd sprake van 

verborgen macht waarbij het Oosten ondergeschikt wordt gemaakt aan het Westen. Het Westen ziet 

zichzelf als het centrum en definieert het Oosten als minderwaardig.61 Edward Said geeft in zijn 

studie aan dat het Westen de oosterling typeert als irrationeel, sensueel, primitief, mysterieus, 

magisch en vrouwelijk terwijl het Westen de sterke, rationele, democratische, progressieve, 

mannelijke en down-to-earth tegenhanger vormt. De westerling heeft het idee van de achterlijke, 

emotionele en onbeschaafde oosterling nodig om de eigen westerse cultuur een identiteit te 

geven.62  

Jean-Léon Gérôme (1824-1904) was één van de belangrijkste aanhangers van het oriëntalisme. 

Geïnspireerd door een reis naar Italië en een bezoek aan Pompeji specialiseerde hij zich al snel in het 

schilderen van taferelen uit het dagelijkse leven en de geschiedenis van het oude Griekenland en 

Rome. Vanaf 1853 maakte Gérôme regelmatig reizen naar Turkije, Egypte en Klein-Azië en begon 

                                                           
57 Ibidem: 95. 
58 Ibidem: 94. 
59 Ibidem: 95. 
60 Jan de Hond. (2005) ‘Men stelle zich dit betoverende lusthof eens voor’ in: Oostersche weelde, De Oriënt in 
westerse kunst en cultuur, Primavera Pers: Leiden: 11. 
61 Edward Said. (2005), Oriëntalisten, Mets & Schilt: Amsterdam: 68. 
62 Edward Said. (2005), Oriëntalisten, Mets & Schilt: Amsterdam: 70. 



naam te maken met zijn schilderingen van het Nabije Oosten en het Midden-Oosten. Hij bracht in zijn 

schilderijen geen politieke standpunten tot uitdrukking maar beeldde vooral het individu uit.63 

De belangrijkste sleutelwoorden die bij het oriëntalisme horen zijn: imperialisme, fantasie, erotiek, 

het Westen beeldt het Oosten af, vooroordelen, harem, odalisk, exotische dieren, Edward Said.  

 

 

                                                           
63 Stephen Farthing. (2010) Kunst in het juiste perspectief, Librero: Kerkdriel: 289. 



II. Poster 



III. Kenmerken Oriëntalisme 
 

Oriëntalisme 

 

Voorkeur voor dieren 

 

Afbeelden van exotische 

 

Documenteren van exotische 

 

Vrouwelijk naakt 

 

Harem 

 

Odalisk  

 

Notitie: de kenmerken dienen per tweetal vier keer uitgeprint te worden, elk tweetal krijgt dan in 

totaal vierentwintig kenmerken. Van sommige kenmerken hebben ze te veel, van andere te weinig. 

Op deze manier moeten de leerlingen overdachte keuzes maken en leren ze te beargumenteren 

waarom ze een kenmerk bij het ene werk en niet bij het andere werk plaatsen.   



IV. Afbeeldingen met bibliografische gegevens  
 

Oriëntalistische schilderijen 

 

  

Dit werk van Gérôme toont een oosters tafereel waarin een man op zijn instrument een slang 

bezweert terwijl een naakte jongen het publiek toont dat de slang door de muziek ongevaarlijk is. 

Het heeft een magische, mysterieuze bijna onwerkelijke uitstraling maar het hoeft niet gebaseerd te 

zijn op fantasie.  

 

 

Jean-Léon Gérôme, De slangen bezweerder, c. 1870, olieverf op doek, 83,8x122,1 cm, 

Clark Art Institute, Williamstown, VS. 

Jean-Léon Gérôme, De tapijt verkoper, 1887, 

olieverf op doek, 68,73x84,02 cm, Minneapolis 

Institute of Arts, Minneapolis, VS. 



 

Dit werk van Gérôme toont een koopman die zijn tapijten probeert te verkopen aan, aan de kleding 

te zien, rijke figuren. Hij stelt zijn koopwaar ten toon door ze over de muren te hangen. De oosterse 

architectuur is in detail geschilderd.  

 

 

 

Dit werk van Gérôme toont een harem. De twee naakte vrouwen op de voorgrond kijken naar een 

vrouwelijke slaaf die waterpijpen aanbiedt. Op de achtergrond zijn er verschillende zowel naakte als 

geklede vrouwen te zien. Dit is hoogstwaarschijnlijk niet op waarheid gebaseerd omdat mannen 

meestal niet toegelaten werden in een harem.  

Jean-Léon Gérôme, Harem bad, c. 1876, olieverf op doek, 

73,5x62 cm, Hermitage Museum, St. Petersburg, Rusland.   



 

 

Dit werk van Gérôme toont een treurende Pasja, titel voor de hoogste ambtenaren en militairen met 

generaalsrangen, in een oosters bouwwerk. Naast hem ligt een tijger. Het is niet duidelijk waarom de 

Pasja treurt of dat de tijger dood of levend is.  

 

 

Dit werk toont één van de twee geiten voor het offerritueel tijdens de Grote Verzoendag. Hunt 

schilderde dit doek aan de oever van de Dode Zee. De rode strik symboliseert de doornenkroon van 

Christus. De Grote Verzoendag is een van de belangrijkste en heiligste dagen in het Jodendom. Op 

deze dag betrad de hogepriester de joodse tempel in Jeruzalem om te pleiten voor Gods volk. Hunt 

Jean-Léon Gérôme, Het verdriet van de Pasja, 1882, 

olieverf op doek, 92,2x73,66 cm, Privé collectie.  

Willian Holman Hunt, De zondebok, 1854, olieverf op doek, 87x140 cm, 

Lady Lever Art Gallery, Liverpool, Engeland.  



heeft reizen naar het Nabije Oosten en Midden-Oosten gemaakt en maakte zowel realistische als 

denkbeeldige taferelen.64  

 

 

 

Dit werk van Ingres toont eveneens een harem met vele naakte vrouwen. De ronde vorm suggereert 

dat de kijker als een voyeur door een kijkgaatje kijkt naar een besloten tafereel. Ingres is echter nooit 

in het Oosten geweest.65  

 

                                                           
64 Stephen Farthing. (2010) Kunst in het juiste perspectief, Librero: Kerkdriel: 287.   
65 Ibidem: 287. 

Jean Auguste Dominique Ingres, Het Turkse bad, 1862, 

doek op houten paneel, 108x110 cm, Louvre, Parijs, 

Frankrijk.  

Eugène Delacroix, Dood van Sardanapalus, 1826, olieverf op doek, 82,4x73,66 cm, 

Louvre, Parijs, Frankrijk.  



 

Dit werk van Delacroix beeldt een poëtisch drama uit van de Britse romanticus Lord Byron dat 

uitkwam in 1821. Het verhaal ging over de Assyrische koning Sardanapalus, een koning die echt 

bestaan heeft. Hij was een slechte koning wat resulteerde in rebellie. Wanneer de rebellen het paleis 

van de koning in handen krijgen, geeft de wrede koning het bevel zijn hofhouding, harem, paarden 

en honden te doden en zijn paleis te verbranden. Niemand mocht overleven, ook hij niet. Hij pleegt 

zelfmoord.66 Delacroix beeldt het moment af dat Sardanapalus net het bevel heeft gegeven voor het 

uitmoorden, zelf ligt de koning op zijn bed rustig toe te kijken. Delacroix reisde als lid van een 

diplomatieke missie naar Noord-Afrika.67 

 

 

 

Dit werk van Delacroix toont een Arabier te paard die een ander paard uit de zee redt. Het werk 

heeft een energieke uitstraling en de beelden lijken bijna te bewegen.  

                                                           
66 Z.n. (z.j.) ‘DE DOOD VAN SARDANAPALUS (1827-28) - EUGÈNE DELACROIX’ in: Art Salon Holland, 
http://www.artsalonholland.nl/meesterwerken/delacroix-de-dood-van-sardanapalus (10-01-2015). 
67 Stephen Farthing. (2010) Kunst in het juiste perspectief, Librero: Kerkdriel: 286. 

Eugène Delacroix, Paarden in de zee, 1860, olieverf op doek, 61,6x51,44 cm, 

Phillips Collection, Washington, VS.  

http://www.artsalonholland.nl/meesterwerken/delacroix-de-dood-van-sardanapalus


 

 

Gros toont in dit werk Napoleon Bonaparte die een bezoek brengt aan het pesthuis in Jaffa. Het werk 

is gemaakt in opdracht van Napoleon zelf en beeldt een waargebeurde scene uit. In 1799 brak de 

pest uit in het Nabije-Oosten en dit trof zowel de moslims als de Franse soldaten. Gros beeldt 

Napoleon af als iemand die de miraculeuze kracht om te helen bezat. In tegenstelling tot de soldaten 

die hun neus bedekken, lijkt Napoleon onbevreesd en raakt de zieken zelfs aan.68  

 

 

                                                           
68 Fred S. Kleiner. (2010) Gardner’s Art Through The Ages, The Western Perspective, Wadsworth: Boston: 613.  

Antoine-Jean Gros, Napoleon in het pesthuis in Jaffa, 1804, olieverf op doek, 

532x720 cm, Louvre, Parijs, Frankrijk.  

Mariano Fortuny, Odalisque, 1861, olieverf op karton, 56,9x81 cm, Museu Nacional d'Art de 

Catalunya, Barcelona, Spanje.  



Dit werk van de Spaanse schilder Fortuny toont een odalisk en een instrument bespelende man. De 

setting is duidelijk oosters, te zien aan de kledingdracht, de waterpijp, de architectuur en het 

instrument. In 1859 maakt hij een reis naar Marokko.69  

 

 

Dit werk van Laurens toont de ruïne van een moskee in een besneeuwd landschap. Een aantal 

figuren schuilen onder wat er nog overgebleven is van de moskee, ook zie je figuren op kamelen. 

Jules Laurens werd door de Geograaf X. Hommaire de Hell gekozen om mee te gaan op een missie 

naar Turkije en Perzië van 1846 tot 1848.70 Dit werk is vierentwintig jaar later geschilderd.  

 

                                                           
69 Z.n. (z.j.) ‘Mariano Fortuny’ in: The National Gallery, http://www.nationalgallery.org.uk/artists/mariano-
fortuny (10-01-2015). 
70 Jacqueline Calmard-Compas. (1-12-2003) ‘LAURENS; Jules Joseph Augustin 
(1825-1901); French artist in drawing, painting, and lithography who depicted Oriental and other subjects’ in: 
Encyclopaedia Iranica, http://www.iranicaonline.org/articles/laurens-jules-joseph-augustin (10-01-2015). 

Jules Laurens, De blauwe moskee, Taurus, 1872, olieverf op doek, 110x165 cm, Musée 

Fabre, Montpellier, Frankrijk.  

http://www.nationalgallery.org.uk/artists/mariano-fortuny
http://www.nationalgallery.org.uk/artists/mariano-fortuny
http://www.iranicaonline.org/articles/laurens-jules-joseph-augustin


 

 

 

Dit werk van Guardi is onderdeel van een serie van drieënveertig werken de ‘turqueries’. Deze 

schilderijen waren verondersteld een oosterse harem te imiteren. Op dit werk zien we vrouwen 

muziek instrumenten bespelen. Guardi reisde echter nooit naar het Midden-Oosten.71  

Notitie: bij deze werken kunt u als docent zelf kiezen of u besluit de leerlingen de bibliografische 

gegevens te geven of niet. 

                                                           
71 Z.n. (z.j.) z.n. in: Google Art Project, https://www.google.com/culturalinstitute/asset-viewer/two-odalisques-
playing-music-in-the-harem/fAHaMsIC87xKjg?projectId=art-project (10-01-2015). 

Giovanni Antonio Guardi, Twee odalisken spelen muziek in de harem, 1742-

1743, olieverf op doek, 643x464 cm, Kunstpalast Museum, Dusseldorp, 

Duitsland.  

https://www.google.com/culturalinstitute/asset-viewer/two-odalisques-playing-music-in-the-harem/fAHaMsIC87xKjg?projectId=art-project
https://www.google.com/culturalinstitute/asset-viewer/two-odalisques-playing-music-in-the-harem/fAHaMsIC87xKjg?projectId=art-project


Fragmenten uit reisbrochures 

 

 

 

 

Afkomstig uit: http://www.portakal.nl/files/brochures/brochure_istanbul.pdf  

Afkomstig uit: 

http://www.zoover.nl/turkije/marmara/istanbul/orka-

royal/hotel/foto  

http://www.portakal.nl/files/brochures/brochure_istanbul.pdf
http://www.zoover.nl/turkije/marmara/istanbul/orka-royal/hotel/foto
http://www.zoover.nl/turkije/marmara/istanbul/orka-royal/hotel/foto


 

 

 

 

 

 Afkomstig uit: http://www.welkominturkije.nl/wp-

content/uploads/2013/05/Brochure%20Turkije%20-

%20Istanbul%20en%20de%20regio%20Marmara.pdf  

Afkomstig uit: http://www.portakal.nl/files/brochures/brochure_istanbul.pdf  

http://www.welkominturkije.nl/wp-content/uploads/2013/05/Brochure%20Turkije%20-%20Istanbul%20en%20de%20regio%20Marmara.pdf
http://www.welkominturkije.nl/wp-content/uploads/2013/05/Brochure%20Turkije%20-%20Istanbul%20en%20de%20regio%20Marmara.pdf
http://www.welkominturkije.nl/wp-content/uploads/2013/05/Brochure%20Turkije%20-%20Istanbul%20en%20de%20regio%20Marmara.pdf
http://www.portakal.nl/files/brochures/brochure_istanbul.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afkomstig uit: http://www.welkominturkije.nl/wp-

content/uploads/2013/05/Brochure%20Turkije%20-

%20Maak%20kennis%20met%20Turkije.pdf  

Afkomstig uit: http://www.welkominturkije.nl/wp-

content/uploads/2013/05/Brochure%20Turkije%20-

%20Maak%20kennis%20met%20Turkije.pdf  

http://www.welkominturkije.nl/wp-content/uploads/2013/05/Brochure%20Turkije%20-%20Maak%20kennis%20met%20Turkije.pdf
http://www.welkominturkije.nl/wp-content/uploads/2013/05/Brochure%20Turkije%20-%20Maak%20kennis%20met%20Turkije.pdf
http://www.welkominturkije.nl/wp-content/uploads/2013/05/Brochure%20Turkije%20-%20Maak%20kennis%20met%20Turkije.pdf
http://www.welkominturkije.nl/wp-content/uploads/2013/05/Brochure%20Turkije%20-%20Maak%20kennis%20met%20Turkije.pdf
http://www.welkominturkije.nl/wp-content/uploads/2013/05/Brochure%20Turkije%20-%20Maak%20kennis%20met%20Turkije.pdf
http://www.welkominturkije.nl/wp-content/uploads/2013/05/Brochure%20Turkije%20-%20Maak%20kennis%20met%20Turkije.pdf


 

 

 

 

 

 
Afkomstig uit: http://www.welkominturkije.nl/wp-

content/uploads/2013/05/Brochure%20Turkije%20-

%20Maak%20kennis%20met%20Turkije.pdf  

Afkomstig uit: http://www.welkominturkije.nl/wp-

content/uploads/2013/05/Brochure%20Turkije%20-

%20Maak%20kennis%20met%20Turkije.pdf  

http://www.welkominturkije.nl/wp-content/uploads/2013/05/Brochure%20Turkije%20-%20Maak%20kennis%20met%20Turkije.pdf
http://www.welkominturkije.nl/wp-content/uploads/2013/05/Brochure%20Turkije%20-%20Maak%20kennis%20met%20Turkije.pdf
http://www.welkominturkije.nl/wp-content/uploads/2013/05/Brochure%20Turkije%20-%20Maak%20kennis%20met%20Turkije.pdf
http://www.welkominturkije.nl/wp-content/uploads/2013/05/Brochure%20Turkije%20-%20Maak%20kennis%20met%20Turkije.pdf
http://www.welkominturkije.nl/wp-content/uploads/2013/05/Brochure%20Turkije%20-%20Maak%20kennis%20met%20Turkije.pdf
http://www.welkominturkije.nl/wp-content/uploads/2013/05/Brochure%20Turkije%20-%20Maak%20kennis%20met%20Turkije.pdf


 

 

 

 

  
Afkomstig uit: 

http://www.zoover.nl/turkije/marmara/istan

bul/orka-royal/hotel/fotos  

Afkomstig uit: 

http://www.goturkey.com/themes/goturkey/images

/brochure/pdf/istanbul_eng.pdf  

http://www.zoover.nl/turkije/marmara/istanbul/orka-royal/hotel/fotos
http://www.zoover.nl/turkije/marmara/istanbul/orka-royal/hotel/fotos
http://www.goturkey.com/themes/goturkey/images/brochure/pdf/istanbul_eng.pdf
http://www.goturkey.com/themes/goturkey/images/brochure/pdf/istanbul_eng.pdf


V. Formulier voor lesvoorbereiding  
 

Lesfase  Tijd 
(‘real  

time’) 

Wat? 
(lesstof) 

Activiteit van 

de leerlingen 
(zorg voor variatie) 

Activiteit van 

de docent 
(wat moet jij doen, 

zodat de leerlingen 

leren?) 

Media 
(wat heb je aan 

materiaal nodig?) 

Voor de les      

Organisatie: 

klaar zetten 

Gastheer/vrouw 

1 

min 

 

- Leerlingen 

boekje erbij 

pakken. 

Materialen 

klaarleggen.  

Posters,  

enveloppen met 

afbeeldingen en 

kenmerken, 

Krijtjes of 

whiteboard 

markers, 

magneetjes of 

plakband. 
Start les      

Instap 6 

min 

 

Eventuele 

onduidelijkheden 

over de vorige 

les oplossen, 

inleiding over 

mediawijsheid.  

Eventueel 

vragen stellen 

over de vorige 

les, luisteren, 

vragen 

beantwoorden 

over 

mediawijsheid.  

Eventuele 

vragen 

beantwoorden 

over de vorige 

les, inleiding 

geven over 

mediawijsheid, 

leerlingen erbij 

betrekken.  

Eventueel 

Facebook profiel, 

voorbeeld filmpje 

van Catfish of 

andere 

voorbeelden die 

te maken hebben 

met 

mediawijsheid. 

Overgang naar 

kern 
2 

min 

 

Koppeling naar 

achttiende en 

negentiende 

eeuw. 

Luisteren.  Koppeling 

maken naar 

de achttiende 

en 

negentiende 

eeuw en 

introduceren 

met het begrip 

oriëntalisme. 

Eventueel 

PowerPoint ter 

verduidelijking. 

Kern les      

Uitleg/instructie 12 

min 

 

Het 

oriëntalisme en 

haar 

kenmerken, 

Edward Said.  

Luisteren en 

aantekeningen 

maken, 

eventueel 

vragen stellen. 

Uitleg geven 

over het 

oriëntalisme 

en haar 

kenmerken en 

over Edward 

Said, 

eventueel 

vragen 

beantwoorden.  

Eventueel 

PowerPoint ter 

verduidelijking. 

Verwerking 

door  

Leerlingen 

20 

min 

 

 

Poster opdracht 

met 

oriëntalistische 

schilderijen en 

reisbrochures.  

Afbeeldingen 

en kenmerken 

plaatsen in de 

poster.  

Rondlopen en 

helpen of 

leerlingen 

aanmoedigen 

nog dieper na 

te denken, 

Posters, 

enveloppen met 

afbeeldingen en 

kenmerken, 

reclame.  



reclame tonen, 

fragmenten uit 

de 

reisbrochure 

klassikaal 

bespreken.  
Controle of 

lesdoelen 

gehaald zijn 

7 

min  

 

Opdracht 

klassikaal 

doorspreken, 

terugblikken op 

wat ze geleerd 

hebben deze 

les.  

De 

schilderijen 

uitgebreid 

bespreken, 

herhalen wat 

ze geleerd 

hebben. 

De schilderijen 

uitgebreid 

bespreken, 

vragen 

beantwoorden, 

sturen in 

antwoorden, 

terugblikken 

op wat ze 

geleerd 

hebben. 

Afbeeldingen.  

Afsluiting les      

Terug- & 

vooruitblik 
2 

min 

 

Afsluiten, 

vooruitblik op 

de volgende 

les.  

Eventueel 

vragen stellen 

over de les, 

luisteren.  

Eventueel 

vragen over 

de les 

beantwoorden, 

vooruitblikken 

op de 

volgende les.  

- 

 

  



Les 3 excursie Tropenmuseum 

Deze les vindt plaats in Amsterdam in het Tropenmuseum. In het Tropenmuseum is momenteel de 

tentoonstelling Look At Me te zien. Het museum onderzocht voor deze tentoonstelling haar rijke 

historische fotocollectie en ontdekte veel overeenkomsten met zelfportretten van nu. Look At Me 

stelt portretfoto’s tentoon uit drie verschillende periodes: het negentiende-eeuwse koloniale 

Indonesië, de onafhankelijkheidsperiode in de jaren vijftig en zestig in West-Afrika en het 

multiculturele Westen van vandaag de dag. De leerlingen worden bij deze tentoonstelling 

geïntroduceerd met het medium fotografie en er wordt een koppeling gemaakt met mediawijsheid. 

Ook zal de docent in deze les de eindopdracht uitleggen die deels uitgevoerd moet worden in het 

museum.  

 

Tijdsduur 
+\- 3 uur  

 

Locatie 
Tropenmuseum Amsterdam 

 

 

 

Voorbereidingen 
Leerling 

- De leerling dient zijn/haar leerlingen boekje bij zich te hebben. 

- De leerling dient het huiswerk gemaakt te hebben.  

- De leerling dient een schrift of notitieblok en pen bij zich te hebben voor het maken van 

eventuele aantekeningen.  

Docent  

- De leraar dient eventuele vragen over de vorige les te kunnen beantwoorden.  

- De leraar dient eventuele vragen over het huiswerk te kunnen beantwoorden. 

- De leraar dient zich voorbereid te hebben op de excursie.  



 

Materialen 
- Vervoer naar het museum. 

 

 

Doelen 
- De leerling kent de algemene informatie over fotografie.  

- De leerling ziet de overeenkomsten tussen portretfotografie uit het verleden en 

portretfotografie nu. 

- De leerling weet wat er van hem/haar verwacht wordt voor de eindopdracht.  

- De leerling heeft kennis gemaakt met een kunstmuseum.  

 

Rol van de docent 
Voordat de leerlingen de tentoonstelling kunnen bekijken moet de docent eerst twee zaken 

uitleggen: algemene informatie over fotografie en de eindopdracht. De docent mag zelf bepalen of 

hij/zij dit al in de bus doet of ervoor kiest het in het museum te vertellen. Eerst moet er een uitleg 

gegeven worden over fotografie. Ik zal hieronder de belangrijkste begrippen, gebeurtenissen, 

personen etc. vermelden die in de korte uitleg genoemd moeten worden.  

Fotografie 

- Camera obscura. 

- Camera lucida. 

- Begin negentiende eeuw. 

- Joseph Niepce (1765-1833). 

- Voor- en tegenstanders van de fotografie. 

- Documentaire- of reportagefotografie. 

- Geënsceneerde fotografie. 

Vervolgens moet er een uitleg gegeven worden over de eindopdracht die bij dit lespakket hoort. Het 

is erg belangrijk dat dit uitgelegd wordt vóór ze de tentoonstelling gaan bekijken omdat een deel van 

de opdracht al gedaan kan worden tijdens het bezoek.  

Eindopdracht 

Voor de eindopdracht moeten de leerlingen een Facebookprofiel aanmaken in tweetallen. Elk 

tweetal kiest een portretfoto, getoond in de tentoonstelling, uit de periode het negentiende-eeuwse 



koloniale Indonesië. Deze moet gebruikt worden als profielfoto. De rest moet de leerling zelf invullen 

door op basis van de portretfoto in te schatten wat voor persoon het was en op wat voor manier 

hij/zij zich wilde laten zien aan de buitenwereld. De volgende zaken moeten de leerlingen invullen: 

- Naam 

- Geboortedatum 

- Woonplaats  

- Werk en/of opleiding 

- Relatiestatus 

- Sport  

- Muziek  

- Film 

- Boeken 

- Games 

- Omslagfoto 

- Tenminste drie geüploade statussen/foto’s die gaan over de behandelde kunststromingen en 

trend (wat zou die persoon mooi of juist lelijk gevonden hebben) 

- Tenminste drie geüploade statussen/foto’s over het dagelijkse leven (met wat voor 

gebeurtenissen is hij/zij betrokken, wat zou hij/zij belangrijk genoeg vinden om op Facebook 

te plaatsen) 

Alle keuzes die ze maken moeten ze beargumenteren in een essay van 800 woorden. De leerlingen 

moeten creatief zijn. Alle keuzes zijn goed zolang ze maar goed beargumenteerd worden. Het is de 

bedoeling dat het Facebookprofiel ook daadwerkelijk online komt te staan. Leerlingen kunnen 

elkaars profielen volgen en mogen reageren op elkaars statussen of foto’s, ze kunnen zelfs relaties 

met elkaar aan gaan. Dit is allemaal prima zolang het niet uit de hand loopt of dat er misbruik van 

gemaakt wordt.  

Laat de leerlingen voorafgaand aan het bezoek al tweetallen vormen, zodat ze bij het bekijken van de 

tentoonstelling al kunnen overleggen welke foto ze kiezen en deze goed kunnen bestuderen.  

Om het idee van de eindopdracht duidelijk te maken kunt u als docent één of twee foto’s klassikaal 

bespreken waarbij er extra aandacht wordt geschonken aan welke identiteit de persoon op de foto 

wil uitstralen.  

Bereikte doelen bij de eindopdracht:  

- De leerling leert creatief te zijn. 

- De leerling leert zijn/haar keuzes te beargumenteren.  

- De leerling leert vanuit het oogpunt van een ander te denken.  

- De leerling leert samen te werken. 

- De leerling kan een verband zien tussen alles wat ze in dit lespakket geleerd hebben.  

  



Bijlagen 

I. Uitwerking les 3  

  



I. Uitwerking les 3 
 

Voor fotografie was gecreëerd, kenden schilders vanaf de renaissance eigenlijk al een manier om iets 

vast te leggen: de camera obscura. Dit was een apparaat voor het projecteren en kopiëren van 

beelden. Hiermee projecteerden ze beelden van voorwerpen op een wand van een donkere kamer 

door licht via een hele kleine opening binnen te laten vallen. Schilders gebruikten dit apparaat, 

traditioneel een klein doosje met een lens, spiegels en een matglazen scherm, als hulpmiddel voor 

bijvoorbeeld het schilderen van stadsgezichten. In de achttiende eeuw ontstond de camera lucida die 

de camera obscura verving. Nu moest de kunstenaar een kleine prisma lens, opgehangen aan een 

metalen arm, op een object richten en de lens projecteerde het beeld vervolgens op een vel papier. 

Maar met beide instrumenten kon er niks afgedrukt worden.72 De uitwerking van deze 

fotografietechniek kwam pas tot stand in de negentiende eeuw, toen er op meerdere plekken in 

Europa uitvinders en kunstenaars tegelijkertijd mee bezig waren. De eerste foto die we kennen is 

gemaakt in 1825 door de Franse uitvinder Joseph Niepce en de techniek werd steeds meer uitgebreid 

door verschillende uitvinders.73         

 Voor kunstenaars opende fotografie een nieuw debat over wat ‘echt’ was en op wat voor 

manier je het ‘echte’ kan representeren in kunst. Het daagde ook de traditionele vormen van 

picturale representatie uit dat ontstaan was in de Renaissance. Een groot aantal kunstenaars 

verwelkomde fotografie als een hulpmiddel voor schilderen. Andere artiesten waren niet zo 

enthousiast en zagen fotografie als een mechanisme dat het zware werk van een bekwame schilder 

kon vervangen.74          

 In de ontwikkeling van de fotografie ontstonden er twee verschillende stromingen: 

- De documentaire- of reportagefotografie: bij deze stroming ligt de nadruk op het registreren 

van de werkelijkheid.75 Voor de portretfotografie betekent dat bijvoorbeeld dat er portretten 

worden gemaakt zonder dat de mensen bewust zijn van het feit dat ze gefotografeerd 

worden.  

- De geënsceneerde fotografie: bij deze stroming construeert de fotograaf datgene wat hij wil 

fotograferen zorgvuldig en wordt er niks overgelaten aan het toeval.76 In dit geval weten de 

geportretteerde subjecten dat ze gefotografeerd worden en wordt er dus aandacht besteed 

aan gezichtsuitdrukking, kleding, haar, houding etc.  

  

                                                           
72 Fred S. Kleiner. (2010) Gardner’s Art Through The Ages, The Western Perspective, Wadsworth: Boston: 674. 
73 Ivan Tolmachev. (15-03-2010), ‘A History of Photography Part 1: The Beginning’ in: Tuts, 
http://photography.tutsplus.com/articles/a-history-of-photography-part-1-the-beginning--photo-1908 (13-01-
2015).  
74 Fred S. Kleiner. (2010) Gardner’s Art Through The Ages, The Western Perspective, Wadsworth: Boston: 674. 
75 NTR. (z.j.) ‘Geschiedenis van de fotografie; hoe fotografie schilderwerk ging vervangen’ in: schooltv, 
http://archief.schooltv.nl/eigenwijzer/2157317/ckv/item/194849/geschiedenis-van-de-fotografie/ (13-01-
2014). 
76 NTR. (z.j.) ‘Geschiedenis van de fotografie; hoe fotografie schilderwerk ging vervangen’ in: schooltv, 
http://archief.schooltv.nl/eigenwijzer/2157317/ckv/item/194849/geschiedenis-van-de-fotografie/ (13-01-
2014). 
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http://archief.schooltv.nl/eigenwijzer/2157317/ckv/item/194849/geschiedenis-van-de-fotografie/
http://archief.schooltv.nl/eigenwijzer/2157317/ckv/item/194849/geschiedenis-van-de-fotografie/


  



Leerlingenboekje 

De achttiende en negentiende eeuw zijn belangrijke periodes in de Europese geschiedenis, de 

periode van de revoluties, en wordt ook wel de Moderne Tijd genoemd. Aan het eind van de 

achttiende eeuw vond de Franse Revolutie plaats. Het besef begon te groeien dat het eigenlijk niet 

eerlijk was dat de koning alle macht, de adel al het geld en het gewone volk niks had en ook niks had 

te vertellen. Dit besef was een gevolg van de verlichting: een achttiende-eeuwse filosofische 

stroming die vond dat niet God maar de mens zelf verantwoordelijk was voor zijn geluk of ongeluk en 

dat de mens moest vertrouwen op zijn eigen goede verstand. De Revolutie maakte een einde aan de 

regeringsperiode van de Franse koning Lodewijk XVI en Frankrijk werd een republiek. Een groot deel 

van de adel stierf onder de guillotine. In 1799 komt Napoleon aan de macht. Hij wilde de macht van 

Frankrijk uitbreiden en veranderde Europa in een slachtveld. Bijna gelijktijdig aan de Franse Revolutie 

begint de industriële revolutie met de uitvinding van de stoommachine in 1769. Deze uitvinding 

zorgde ervoor dat er veel meer spullen in een kortere tijd gemaakt konden worden. De 

massaproductie zorgde voor grote prijsdalingen waardoor mensen zich ineens veel meer producten 

konden veroorloven maar tegelijkertijd zorgde het ook voor werkloosheid omdat mensen werden 

vervangen door machines. Veel arbeiders trokken van het platteland naar de steden die hierdoor 

enorm groeide. Maar de omstandigheden in de stad voor deze arbeiders waren erg slecht. Ze 

woonden dicht op elkaar in kleine huizen tussen de rookwolken en het afval van de fabrieken. De 

werkomstandigheden in de fabrieken waren zwaar, de dagen lang en de lonen laag.  

 Deze twee revoluties zorgden ook voor veranderingen in de kunstwereld. Er ontstonden 

nieuwe kunststromingen als reactie op deze veranderingen.  

In dit lespakket komen deze reacties aan bod. De kunststromingen het neoclassicisme, de romantiek 

en de trend het oriëntalisme zullen uitgebreid besproken worden. In de derde les gaan jullie naar het 

Tropenmuseum in Amsterdam naar de tentoonstelling Look At Me. Deze tentoonstelling zal te maken 

hebben met de eindopdracht van dit lespakket. 

In dit leerlingenboekje vind je de opdrachten die je voor en na de lessen moet maken. Ook vind je 

hier een uitgebreide uitleg van de eindopdracht en drie lijsten met sleutelwoorden die jullie kunnen 

gebruiken als houvast in de les.  

Veel succes!  

  



Het ontstaan van de Moderne Tijd 

Deze vragen dienen vooraf aan les 1 ingevuld te worden  

Lees de hoofdstukken in je geschiedenisboek over de achttiende en negentiende eeuw terug.  

1. A.  Geef een samenvatting van 500 woorden waarin je de belangrijkste historische 

gebeurtenissen uit de achttiende en negentiende eeuw opsomt en er een korte uitleg van 

geeft. 

B. Welke historische gebeurtenis uit deze periode vind jij de belangrijkste voor de 

geschiedenis, beargumenteer je antwoord. 

C. Zoek een kunstwerk uit de achttiende of negentiende eeuw die jouw belangrijkste 

historische gebeurtenis afbeeld. Wat is er op het kunstwerk te zien? Is de kunstenaar een 

voor- of tegenstander van de gevolgen van de historische gebeurtenis? Waar baseer je dat 

op? Print het kunstwerk uit en plak hem in je leerlingenboekje, noem de titel, de schilder 

en het jaartal waarin het werk gemaakt is. 
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Het neoclassicisme en de romantiek 

Deze vragen dienen vooraf aan les 2 ingevuld te worden  

  

 

 

 

 

Gebruik afbeelding 1.  

1. A. Dit schilderij vertelt het verhaal van Psyche en Cupido (ook wel Eros of Amor genoemd). 

Zoek op het internet het verhaal over Psyche en Cupido op en geef een korte 

samenvatting.  

B. Is dit werk neoclassicistisch of romantisch, beargumenteer je antwoord. 

Gebruik afbeelding 2.  

2. A. Beschrijf wat je ziet. 

B. Het schilderij is gebaseerd op de beruchte schipbreuk van het Franse schip Méduse in 

1816. 140 opvarenden, zowel bemanning als passagiers, vonden de dood maar er waren 

ook overlevenden die er alles aan deden om te overleven en zelfs overgingen op drastische 

oplossingen zoals kannibalisme. Op wat voor manier beeldt de schilder de verschillende 

fases van hoop tot wanhoop uit? Kan je de verschillende fases aanwijzen in het schilderij? 

C. Hoewel het misschien niet meteen duidelijk is, hoort dit schilderij bij de kunststroming 

de romantiek. Geef twee redenen waarom dit werk romantisch is.  

 

Afbeelding 1.     
Baron François Gérard, Cupido en Psyche, 
1798, olieverf op doek, 186x132 cm, Louvre, 
Parijs, Frankrijk.  

Afbeelding 2. 
Théodore Géricault, Het vlot van de Medusa, 1819, olieverf op doek, 491x716 cm, 
Louvre, Parijs, Frankrijk.  



 

 

 

 

Gebruik afbeelding 3. 

3. A. Dit werk van Ingres is geschilderd in een oosterse sfeer. Wat zijn de oosterse elementen 

in dit schilderij?  

B. In 1819, toen dit schilderij op de Salon de Paris hing, was er veel kritiek op dit schilderij 

vanwege de vreemde verlenging van de ruggengraat die drie wervels te veel telde. Ingres 

was zich hier uiteraard van bewust. Kan je een reden bedenken waarom Ingres de 

ruggengraat verlengde?  

 

  

Afbeelding 3.  
Jean Auguste Dominique Ingres, La Grande Odalisque, 1814, olieverf op doek, 91 x 162 
cm, Louvre, Parijs, Frankrijk.  
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Het Oriëntalisme 

 

 

 

 

 

 

Gebruik afbeelding 4. 

1. A. Hoewel de door Gérôme uitgebeelde gebedsdienst waarschijnlijk niet zo heeft 

plaatsgevonden of door hem is bijgewoond is het zeer gedetailleerd weergegeven. Vind jij 

dat dit een realistisch beeld is, beargumenteer je antwoord. 

B. Welke woorden die het Westen volgens Edward Said gebruikt om het Oosten te typeren 

(irrationeel, sensueel, primitief, mysterieus, magisch en vrouwelijk) zie je in dit werk terug, 

of vind je juist dat deze woorden helemaal niet terug komen in dit werk, beargumenteer je 

antwoord.  

 

2. A. Welke kenmerken van het oriëntalisme zie je in dit werk terug? 

B. Welke woorden die het Westen volgens Edward Said gebruikt om het Oosten te typeren 

(irrationeel, sensueel, primitief, mysterieus, magisch en vrouwelijk) zie je in dit werk terug, 

of vind je juist dat deze woorden helemaal niet terug komen in dit werk, beargumenteer je 

antwoord.  

C. Dit werk is geschilderd door Osman Hamdi Bey, geboren en opgegroeid in Turkije. Hij 

verbleef in Parijs van 1860-1869 en kreeg les van onder andere Jean-Léon Gérôme. Deze 

Afbeelding 4. 
Jean-Léon Gérôme, Gebed in de moskee, 1871, 
olieverf op doek, 89x75 cm, Metropolitan 
Museum of Art, New York, Vs. 

Afbeelding 5.  
Osman Hamdi Bey, Schildpad Trainer, 
olieverf op doek, 1200 x 2215 cm, circa 
begin 20ste eeuw, Pera Museum, Istanbul, 
Turkije.  

 
 



schilder weet dus hoe het er echt aan toe ging en hoe het er echt uit zag in Turkije. Zou je 

dit werk nu nog steeds bestempelen als oriëntalistisch, beargumenteer je antwoord.  

 

 
 

 

 

 

 

Gebruik afbeelding 6. 

 

3. A. In de achttiende en negentiende eeuw zagen schilders oosterse vrouwen als het ideaal, 

zij waren mooi, maagdelijk, natuurlijk en sensueel. Tegenwoordig heerst het idee dat 

oosterse vrouwen onderdrukt zijn, de sensuele context is volledig verdwenen. De fotografe 

Manal AlDowayan is een conceptuele kunstenares, geboren en opgegroeid in Saoedi 

Arabië. In haar fotoserie Look Behind the Veil laat ze de oosterse vrouw van een andere 

kant zien. Wat straalt dit werk uit?  

B. Past dit werk bij de gedachtegang van de achttiende en negentiende eeuw, bij die van 

de huidige maatschappij of bij geen van beide, beargumenteer je antwoord.  

 

  

Afbeelding 6. 
Manal AlDowayan, Look behind the 

veil II, z.j., fotografie, z.p. 
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B.  



Eindopdracht 

In de laatste les van dit lespakket zullen jullie een bezoek brengen aan het Tropenmuseum waar de 

tentoonstelling Look At Me te zien is. Het Tropenmuseum zocht voor deze tentoonstelling 

portretfoto’s bij elkaar van het negentiende-eeuwse koloniale Indonesië, de 

onafhankelijkheidsperiode in de jaren 50-60 in West-Afrika en het multiculturele Westen van 

vandaag de dag. Het viel hen op dat er veel overeenkomsten zijn tussen de manier waarop men zich 

vroeger portretteerde en de manier waarop we dat tegenwoordig doen.  

Voor de eindopdracht kiezen jullie in tweetallen een portretfoto uit de periode het negentiende-

eeuwse koloniale Indonesië die in het museum tentoongesteld wordt. Jullie moeten je verplaatsen in 

de persoon op de foto en voor hem/haar een Facebookprofiel aanmaken met het portret als 

profielfoto. Voeg de volgende zaken toe aan je Facebookprofiel: 

- Een naam 

- De geboortedatum (de persoon moet natuurlijk geboren zijn in de negentiende of achttiende 

eeuw)  

- De woonplaats 

- Werk en/of opleiding 

- Relatiestatus 

- Van welke sport houdt hij/zij 

- Van welke/wat voor muziek houdt hij/zij 

- Van welke/wat voor films houdt hij/zij 

- Van welke/wat voor boeken houdt hij/zij 

- Van welke/wat voor games houdt hij/zij 

- Een omslagfoto 

- Tenminste drie geüploade statussen/foto’s die gaan over de behandelde kunststromingen en 

trend (wat zou die persoon mooi of juist lelijk gevonden hebben) 

- Tenminste drie geüploade statussen/foto’s over het dagelijkse leven (met wat voor 

gebeurtenissen is hij/zij betrokken, wat zou hij/zij belangrijk genoeg vinden om op Facebook 

te plaatsen) 

Het is dus de bedoeling dat jullie de wereld beleven vanuit de ogen van de persoon op het portret 

dat jullie gekozen hebben. Wat vonden ze leuk, wat vonden ze juist niet leuk, op wat voor manier wil 

deze persoon zich tonen aan de buitenwereld, welke identiteit wil hij/zij uitstralen. Uit een foto kan 

veel gehaald worden. Al je keuzes moet je verantwoorden in een essay van 800 woorden. Je kunt dus 

niet zomaar ervoor kiezen je persoon fan te laten zijn van Justin Bieber of Feyenoord, je moet 

beargumenteren waarom je daar voor kiest. Niks is fout zolang je het maar goed beargumenteerd. 

De Facebookprofielen moeten echt online komen te staan. Je mag natuurlijk vrienden worden met je 

medeklasgenoten, reageren op hun foto’s en statussen en zelfs relaties met ze aangaan maar maak 

er geen misbruik van.  

Wees creatief! 

 



Sleutelwoorden 

Neoclassicisme 
 

Verlichting: een brede intellectuele beweging die gekenmerkt wordt door de nadruk op rede en het 

rationele. Verlichte denkers zochten naar universele regels, standaarden en doelstellingen waartegen 

waarden en sociale ervaringen moesten worden beoordeeld en zetten zich af tegen bijgeloof en 

misbruik van recht in de kerk en staat.  

Franse Revolutie: Historisch proces van ontworsteling aan de macht van de koning, adel en 

geestelijkheid. De derde stand, de burgerij, werd vanaf toen de bepalende factor in de maatschappij.  

Rede: het gezond verstand. 

Rationeel: berustend op wetenschappelijke gronden of feiten. 

Napoleon Bonaparte: Napoleon, die leefde van 1769 tot 1821, nam na de Franse Revolutie de macht 

over in Frankrijk. Hij was ook een liefhebber van het neoclassicisme maar gaf het zijn eigen 

betekenis. Hij vond niet de normen en waarden uit de Klassieke Oudheid belangrijk maar was meer 

geïnteresseerd in de pracht en praal van deze periode en gebruikte het Neoclassicisme om zijn macht 

te benadrukken.  

Klassieke Oudheid: tijd van de Griekse en Romeinse beschaving. Gewoonlijk laat men deze periode 

rond 700 voor Christus beginnen en in 476 na Chr. eindigen. De Neoclassicisten hadden een 

hernieuwde interesse in de Klassieke Oudheid en lieten zich inspireren door de literatuur en de 

geschiedenis van deze periode.  

Nieuwe maatschappij: de verlichtte denkers en de Franse revolutionairen waren het niet eens met 

de gang van zaken in de achttiende eeuw en streefden naar een nieuwe maatschappij waarin het 

gezond verstand belangrijk was en er gelijkheid en vrijheid bestond. De neoclassicisten gebruikten 

kunst te om deze moderne en deugdzame maatschappij te creëren.  

Normen: gedragsregels die mensen verondersteld worden na te leven. 

Waarden: fundamentele, gemeenschappelijke ideeën van mensen over wat zij belangrijk vinden.  

  



Romantiek 
 

Verlangen: heftige behoefte aan iets, begeerte.  

Het sublieme: een ontmoeting met de onmetelijkheid van de natuur waarin de mens zowel zijn eigen 

vergankelijkheid als zijn ware morele aard herkend.  

Intuïtie: vorm van begrijpen die niet op redenering, ervaring of weten berust. 

Emotie: hevige gemoedsbeweging die vaak neerkomt op ontroering. 

Klein en nietig: De romantici voelden zich vaak klein, nietig en onbelangrijk in de verheven, 

ongetemde woestheid van de natuur.  

Middeleeuwen: periode tussen de oudheid en de nieuwe tijd, gewoonlijk laat men deze periode 

rond 476 na Chr. beginnen en in 1492 na Chr. eindigen. De romantici hadden een hernieuwde 

interesse voor de middeleeuwen en kozen voor het afbeelden van scenes uit de middeleeuwse 

geschiedenis en passages uit ridderromans.  

Natuur: romantici zochten naar het verhevene in de overweldigende kracht van de natuur. Dit kwam 

tot uiting in zowel het afbeelden van rustige boerderijlandschappen als in het afbeelden van de 

woeste, angstaanjagende en grenzeloze natuur. Als reactie op de industriële revolutie ontstond er 

een nieuwe herwaardering voor een ‘natuurlijke’ levenswijze.  

Dromen en nachtmerries: romantici waren gefascineerd door het bovennatuurlijke, zowel in de 

vorm van fantasie als in de vorm van gruwelen en nachtmerries. Kenmerkend voor de Romantiek zijn 

dan ook mythische en fantasievolle privéwerelden met bizarre en monsterlijke wezens.  

 



Oriëntalisme 
 

Imperialisme: uitbreiding van de macht door nieuwe gebieden te veroveren en andere volkeren te 

overheersen. 

Fantasie: verbeelding. 

Erotiek: de direct of indirect op seksualiteit berustende menselijke voorstellingen en handelingen. 

Oriëntalistische schilders verlangden naar een vrijere seksualiteit en geloofden dat het Oosten een 

erotische vluchtplaats was. Een terugkerend thema in het oriëntalisme is dan ook het vrouwelijk 

naakt.  

Het Westen beeldt het Oosten af: het oriëntalisme is vaak niet gebaseerd op realiteit maar heeft 

meer te maken met de fantasie van de westerling. Oriëntalistische kunstenaars dachten dat het 

Oosten natuurlijker omging met dieren en seksualiteit en dat ze primitief en barbaars waren. Het 

oriëntalisme kan dan ook beschouwd worden als puur en alleen een westerse representatie van het 

Oosten.  

Vooroordelen: ongegronde mening die vaak gebaseerd is op een stereotype beeld. De (negatieve) 

eigenschap wordt bij voorbaat toegekend aan alle mensen van een bepaalde groep.  

Harem: vrouwenverblijf in de rijkere islamitische huizen, vaak badhuizen.  

Odalisk: haremdienares. Deze odalisken worden vaak naakt afgebeeld in sensuele en erotische 

houdingen.  

Exotische dieren: dieren die niet voorkomen in Europa zoals tijgers, kamelen, leeuwen etc.  

Edward Said: een Palestijns-Amerikaanse literatuurwetenschapper die leefde van 1935 tot 2003 en 

die in zijn studie aangeeft dat het Westen de oosterling typeert als irrationeel, sensueel, primitief, 

mysterieus, magisch en vrouwelijk.  

 

  

 


