
 

Een boeiende reis door de geschiedenis van de kunst 
aangevuld met beeldmateriaal in presentaties
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PREHISTORIE  (20.000 v. Chr. -...) 
Alleen de mens laat sporen na.
In de Prehistorie leefde de mens van de jacht. 
Ze aten het vlees, van de beenderen maakten ze werktuigen 
en de huiden gebruikten ze als kleding.

De grottekeningen uit die tijd zijn ongeveer 20.000 jaar oud. 
Ze zijn gemaakt met houtskool en als kleurstof gebruikten ze natuurlijke pigmenten.
Deze tekeningen stellen altijd jachttaferelen voor om macht te krijgen over de dieren.
Voorbeelden: Lascaux in Frankrijk, Altamira in Noord Spanje.

Uit deze periode stammen ook beeldjes die de vruchtbaarheid van de vrouw uitbeelden 
zoals de Venus van Willendorf.

Later vestigden de mensen zich op een vaste plaats, de jager werd boer.
Voor het eerst werden nu ook echte bouwwerken gemaakt. 
Deze hadden een religieuze betekenis.
Voorbeelden: Stonehenge in Engeland, hunnebedden in Frankrijk.

Kenmerken

- Afbeeldingen in dienst van de strijd om het bestaan.
- Afbeeldingen als symbool van vruchtbaarheid.
- Bouwwerken met een rituele betekenis.



Kenmerken

-	 Menselijke	figuur	schematisch	afgebeeld	als	beeldverhaal.
- Egyptisch beeldschrift in de vorm van beelden en voorwerpen.
- Blokbeelden met gestileerde vormgeving.
- Massieve bouwkunst.

EGYPTE (4000 v. Chr. -)
Vanaf ongeveer 4000 jaar voor Christus gingen de mensen zich permanent 
vestigen op één plaats, zo ook langs de oevers van de Nijl. 
Zo ontstonden landbouw en veeteelt om de bevolking te kunnen voorzien van voedsel.
Deze manier van leven gaf de mogelijkheid aan andere mensen 
om zich te specialiseren in pottenbakken, schilderen, beeldhouwen, bouwen. 
Nog een andere groep werd ambtenaar met aan het hoofd een farao. 
Deze stamde af van de Zonnegod Ra en de titel werd overerfbaar binnen de familie.

Als gevolg van deze levenswijze ontstonden:

a. Wandschilderingen en reliëfs met:
 - afbeeldingen van mensen, het hoofd in zijaanzicht, 
  de rest van het lichaam in vooraanzicht. 
	 	 Deze	figuren	werden	getekend	volgens	bepaalde	grondlijnen,	
  vaste kleuren en zonder perspectief. 
	 	 Hoe	belangrijker	een	figuur	was,	hoe	groter	werd	hij	afgebeeld.

 - hiërogliefen (= schrifttekens): afbeeldingen van goden,
  godinnen en machthebbers.

b. Vrijstaande beelden met  goed zichtbare grondvorm:
     - in tempels, gehouwen uit natuursteen
 - in graftombes (= woonhuis van de overledene) uit hout, ivoor of goud

c. Massieve bouwwerken:
	 -		piramides	(=	begraafplaats	van	farao’s)	opgebouwd	uit	stenen	blokken
 - later: graven uitgehouwen in de rotsen (vb. Toetanchamon)
 - tempels: vrijstaand of gedeeltelijk uitgehouwen in de rotsen



   

Kenmerken

- architraafbouw (driehoekig timpaan)
- ideale mensafbeelding: S-lijn
- vaaskunst

GRIEKEN (800 – 50 v. Chr.)
Athene werd het centrum van de klassieke kunst. 
Deze werd gekenmerkt door een typische bouwstijl en beeldhouwwerken waarin de mens 
het voornaamste onderwerp was.

De klassieke kunst was gebaseerd op de godenwereld: 
enerzijds de goden met hun bovennatuurlijke eigenschappen, 
anderzijds de mens afgebeeld volgens ideale verhoudingen.

Bouwkunst:
Deze bestond voornamelijk uit tempels:
 - gebouwd op een verhoging met 3 treden
 - hierop werden zuilen geplaatst die het dak moesten ondersteunen. 
  De bovenkant van de zuil (= kapiteel) bepaalde de stijl 
  (Dorisch, Ionisch, Korinthisch). 
  Deze stijlen zullen later nog vaak terugkomen.
 - ze waren toegankelijk langs alle zijden
 - binnenin bevond zich een beeld van een god of godin
 - beeldhouwwerken en reliëfs bevonden zich op een horizontale band   
  binnen en buiten de tempel en op de timpaan  
  (= driehoek tussen het dak en de zuilen aan de voorzijde van de tempel).   
  Oorspronkelijk waren ze veelkleurig beschilderd.

Beeldhouwkunst:
Zoals	gezegd	stond	de	menselijke	figuur	centraal,	naakt	en	met	ideale	verhoudingen.
Denk maar aan de Olympische Spelen die in Griekenland zijn ontstaan en waar de atleten 
naakt verschillende disciplines beoefenden.
 - Eerst waren de beelden star, enkel levendig gemaakt 
  door een glimlach op het gelaat. 
 - Later kregen de beelden een beweeglijkere indruk. 
  Ze werden gemaakt in een S-vorm (contraposta) 
  met steun op het voorbeen. 
 - Nog later ging dit over in een overdreven beweeglijke voorstelling.

Schilderkunst:
Deze wordt hoofdzakelijk teruggevonden op kleien vazen, eerst zwart, daarna met rode 
details. Eerst geometrische patronen, later mensen.

Kleding:
Wikkelkleding vastgehouden door een speld.



     

Kenmerken

- Gewelfbouw gecombineerd met de Griekse bouwkenmerken.
- Realistische afbeelding van de mens.
- Weergave van landschappen, vergezichten en stillevens op muren.
- Toegepaste vormgeving op een zeer hoog niveau.

ROMEINEN (750 v. Chr. – 500)
De Grieken waren denkers en schrijvers. De Romeinen echter waren landbouwers, ingenieurs en 
wereldveroveraars. Over gans Europa zijn resten teruggevonden van de Romeinse cultuur.
Ze namen de cultuur en de godsdienst over van de Grieken maar ze gebruikten eigen godenna-
men. 
Het gevolg is dat de basis van de Romeinse cultuur een grote overeenkomst vertoont met deze 
van de Grieken maar de nadruk lag niet meer zozeer bij de ideale mens maar bij de echte mens.

Bouwkunst:
- Tempels:
 - gebouwd op een verhoging
 - er is slechts een ingang aan één zijde, de andere zijden zijn muren
 - het dak wordt niet gedragen door de zuilen (zoals) bij de Grieken maar door muren
- Andere gebouwen:
De Romeinse bouwkunst is zeer vernieuwend. Door de toegenomen kennis van de Romeinse in-
genieurs werden nieuwe technieken ontwikkeld. Zo werd de baksteen en metselspecie ontwikkeld. 
Hierdoor kon men met minder en lichter materiaal (denk aan de massieve blokken natuursteen 
bij de Grieken) hogere constructies bouwen en men kon met minder materiaal grotere afstanden 
overbruggen. Men maakte gebruik van randbogen, die gewelfbouw toelieten. 
Aldus	ontstonden	diverse	bouwprojecten	zoals	stadspoorten,	aquaducten,	arena’s,	theaters,	tri-
omfbogen,	villa’s	en	woonwijken.

Beeldhouwkunst:
Deze werd overgenomen door de Grieken. Hier staat niet meer de ideale mens centraal, wel de 
echte mens. Alleen de keizers werden nog ideaal afgebeeld.
Historische momenten werden in reliëfs weergegeven.
Graftomben werden voorzien van beelden.

Andere kunstvormen:
In 79 na Chr. werd Pompeï volledig bedolven door een dikke aslaag na een uitbarsting van de vul-
kaan Vesuvius. Bij latere opgravingen werden veel voorwerpen onbeschadigd teruggevonden.
In	de	huizen	waren	de	wanden	versierd	met	muurschilderingen	(=	fresco’s)	en	mozaïeken	(afbeel-
dingen uit stukjes natuursteen). Ze beeldden scenes met goden uit, stillevens en landschappen.
Ook andere voorwerpen zoals meubels, glazen, vazen, juwelen, ... vertoonden een toegepaste 
vormgeving op hoog niveau.
Het Romeinse aardewerk had een typisch rode kleur, de klei werd eerst afgedrukt in een mal en 
nadien gebakken.

Kledij:
Ook hier waren er veel overeenkomsten met de Grieken, nl. Wikkelkledij voor de mannen. De 
vrouwen droegen een stola (= huiskleed voor vrouwen) met daarover een mantel (= palla).



     

Kenmerken

- Grote openbare gebouwen voor erediensten.
- Figuren worden schematisch weergegeven.
- Mozaïekkunst en ikonen.
- Toegepaste kunst en kerkelijke voorwerpen.

VROEGCHRISTELIJK EN 
BYZANTHIJNS (300 – 1450)

Bij de Grieken en Romeinen was godsdienst vooral iets van de hogere stand. Het christendom 
ontstond echter vanuit de mensen van lagere stand.
De eerste gebouwen voor eredienst werden afgeleid van de Romeinse gerechtsgebouwen 
(= basilica). Ze bestonden uit een rechthoekig grondvlak (= middenschip) aan de oostelijke zijde 
afgesloten door een halve cirkel (= abscis).
De eerste kerken waren eenvoudig met een vlak houten plafond. Later werden de kerken groter 
en in steen gebouwd met gewelven die zwaar op de muren drukten, het gevolg was dat er enkel 
kleine vensters mogelijk waren zodat de gebouwen binnenin donker waren.

Deze kunststijl ontstond na de opsplitsing van het Romeinse Rijk in een oostelijk deel, met hoofd-
stad Rome en een westelijk deel met hoofdstad Constantinopel. Na de val van het Romeinse Rijk 
bloeide Constantinopel op. Hier ontstonden kerken met een ander grondplan: vierkant met in het 
midden	een	koepel,	oa.	de	Aya	Sofia.	(oorspronkelijk	een	kerk,	nu	een	beroemde	moskee	in	Istan-
boel)

In	afbeeldingen	werd	de	mens	zeer	schematisch	uitgevoerd.	Zo	waren	de	figuren	goed	begrijpbaar	
voor de gewone mens en de aandacht werd verlegd naar het geestelijke. Symbolen als de goede 
herder, het lam, de vis, het mandje met brood, ... waren zeer populair, vaak versierd met bloemen.
De eenvoudige voorstellingen waren ook geschikt voor mozaïeken (oa. in Ravenna).
Gebouwen werden versierd met arabesken, versieringen en symbolische afbeeldingen.

Ikonen zijn schilderijen op een houten paneel die vooral in het oostelijk deel van Europa voorkwa-
men.	Ook	hier	waren	de	voorstellingen	eenvoudig:	Maria	met	kind,	Christusfiguren.

Verder zijn uit deze periode ivoren voorwerpen en edelsmeedkunst bekend (oa. kruis).

De kleding was een schakel tussen de wikkelkleding en de latere patroonkleding.



     

Kenmerken

- Zware bouwconstructies met kleine vensters.
- Anatomische verhoudingen zijn onbelangrijk.
- Eenvoudige kleding.
- Weinig versieringen.

ROMAANS (1000 – 1200)

In de Middeleeuwen waren er drie standen: de boeren, de ridders en de kerk.
De kloosters gaven aan de mensen de kans om aan landbouw te doen, en nog belangrij-
ker, om sommigen te laten verder studeren, oa. wetenschappen.
Rond deze kloosters ontstonden woongemeenschappen op halteplaatsen van bedevaart-
routes.

De architectuur was sober en doelmatig, in grote gebouwen bleven aparte ruimtes duide-
lijk zichtbaar.
Kerken ontstonden vanuit de basilica. De basisvorm was kruisvormig, de muren vingen de 
druk op van de zware gewelven zodat dat vensters klein moesten blijven.

De beeldhouwkunst is ondergeschikt aan de archtectuur. De reliëfs in de muren werden 
gemaakt door onbekenden en goede anatomische verhoudingen waren niet belangrijk.

De schilderkunst staat in functie van het geloof. Er werd geschilderd op houten panelen. In 
geschriften werden hoofdletters kunstig versierd.

De kleding bestond uit een eenvoudig linnen kleed in stukken aangenaaid (= wambuis). 
De adelijke vrouwen droegen klederen met brede mouwen.



     

Kenmerken

- Lichte skeletbouw, muren hebben geen dragende functie.
- Langgerekte beelden; beelden i.f.v. de bouwkunst.
- Primitieve ruimteuitbeelding in de schilderkunst.
- Bijbelse taferelen in de eigen tijd geplaatst.

GOTHIEK (1200 – 1450)
In de romaanse periode ontstond de kloosterstijl, tijdens de gothiek ontstaat er een concurrentiestrijd 
tussen kloosters en steden en ontstaat een stadscultuur.
Er ontstaat een wedijver i.v.m. kerken, er is nog altijd een dominantie door de religie maar de mens kan 
er invloed op uitoefenen.

Bouwkunst:

In de kerken wordt de spitsboog toegepast, hierdoor wordt de constructie van de kerk lichter. Dit maak-
te grotere en hogere ruimten mogelijk. De constructie van de kerk is een dragend skelet dat de druk 
via de overkoepelende spitsbogen overbrengt naar de grond. Door de verminderde druk op de muren 
wordt het gebruik van grote, spitvormige, geschilderde ramen mogelijk.
In tegenstelling tot de romaanse periode wordt er in de gothiek veel aandacht besteed aan versierin-
gen, vooral aan de buitenkant oa. rozetten, waterspuwers, heiligenafbeeldingen. 
De meeste kerken hebben een rijkelijk versierde toegangspoort.
Ook niet-kerkelijke gebouwen werden nu in steen gebouwd zoals raadshuizen, burchten, kastelen, 
koopmanshuizen, ... 
Gewone woningen werden in hout gebouwd, hier is niets van overgebleven.

Beeldhouwkunst:

Deze staat in functie van de bouwkunst. 
De beelden in de muren zijn langgerekt, verticaal opgebouwd en ontwikkelen zich geleidelijk tot bijna 
alleenstaande beelden. Hun kleding is lijnachtig, ritmisch opgebouwd.
Later worden deze beelden levensechter met een expressieve gelaatsuitdrukking.
Binnenin de kerken plaatst men houten beelden, beschilderd en verguld.

Schilderkunst:

Deze staat gedeeltelijk in dienst van de architectuur, oa. schilderijen op altaars en geschilderde glasra-
men.
De afbeeldingen zijn opgebouwd in plans.
De horizon is hoog zodat er veel op een schilderij kan weergegeven worden. Om een meer ruimtelijke 
indruk te krijgen gebruikte men op de voorgrond vooral warme tinten, in het midden groen en bruin en 
op de achtergrond blauw.

Het onderwerp was meestal een fantasielandschap, later werden ook vaker echte landschappen weer-
gegeven. 
Andere	geliefde	thema’s	waren	christelijke	verhalen	maar	wel	in	de	eigen	tijd	geplaatst.
Later werden de onderwerpen steeds wereldlijker. Zo lieten rijke opdrachtgevers zichzelf schilderen, de 
portretkunst ontstaat.

Een belangrijke ontwikkeling hier is ook de eerste toepassing van olie als bindstof voor de pigmenten 
zodat fraaie kleurovergangen mogelijk worden.

Het ontstaan van de boekdrukkunst maakt de verspreiding van geschriften en prenten mogelijk.



     

Kenmerken

- Bouwkunst: toepassing van klassieke elementen, horizontaal karakter.
- Beeldhouwkunst: weergave naar levend model
- Schilderkunst: perfecte ruimteafbeeldingen en plasticiteit, driehoekscompositie

RENAISSANCE (1450 – 1600)
Een verandering in het denken luidde deze “hergeboorte” in. In de middeleeuwen stond de religie centraal, nu 
neemt men de mens zelf als maat.
Het is de periode van ontdekkingen. Kunst, letteren en wetenschap komen tot bloei.
Vooral de vorsten, kooplieden en geleerden gaven vorm aan deze ontwikkeling. In de middeleeuwen werkte de 
ambachtsman i.f.v. de kerk. Nu wordt dit een op zichzelf staand beroep. Niet alleen de kerk, maar ook vorsten en 
rijken worden opdrachtgevers zodat de kunstenaar een belangrijk iemand wordt in de renaissance. Kunstenaars 
zijn niet langer anoniem.
De renaissance ontstond in Florence en breidde zich van hier uit over Italië, en later over de rest van Europa.

Bouwkunst:
 
Er was een herontdekking van de klassieke bouwstijlen, vooral de Romeinse, oa. de timpaan, cassetteplafond, 
zuilen.
De zuilen overspanden meer dan één verdiep hetgeen mogelijk werd door het gebruik van lichtere bouwmateria-
len. Hierdoor konden ook de koepels worden voorzien van glas zodat er meer licht in de ruimte kwam.
Terwijl in de gothiek verticale patronen (naar de hemel) worden gebruikt komen nu horizontale patronen voor die 
het aardse benadrukken.
Verdiepingen worden begrensd door horizontale banen, geaccentueerd door bouwblokken met diepe, horizontale 
groeven ertussen.
In	Italië	bouwden	rijke	families	pallazo’s	(woonhuis	–	stapelplaats).
In Frankrijk bouwde men kastelen met dezelfde invloeden.
In Nederland wordt het horizontaal aspect benadrukt door speklagen (banden van natuursteen) en trapgevels.

Schilderkunst

De houten panelen verdwenen als ondergrond en de linnen doek deed zijn intrede. Schilderen met olieverf op 
groot formaat werd hierdoor mogelijk.
Vaak	werden	klassieke	thema’s	afgebeeld	om	de	kennis	van	de	geschiedenis	te	laten	zien.
Er	werd	veel	aan	anatomisch	onderzoek	gedaan,	de	figuren	werden	vrijelijk	naakt	afgebeeld.
Belangrijke	figuren	lieten	zich	graag	portretteren.
De compositie achtergrond was een driehoek, die rust suggereert.
Het perspectief werd ontdekt hetgeen de ruimteuitbeelding ten goede kwam. Deze werd nog versterkt door kleur-
vervaging in het landschap (= atmosferisch perspectief).

Beeldhouwkunst

Ook hier vind men soortgelijke ontwikkelingen als bij de schilderkunst.
In Noord- Europa staat de beeldhouwkunst nog lang o.i.v. de gothiek.
In Zuid-Europa ontstonden monumentale werken. Het waren vrijstaande beelden in brons of marmer, gemaakt 
naar levend model, heel beweeglijk en anatomisch perfect. (oa. David van Michelangelo).

Door de handel ontstaat veel zichtbare rijkdom, oa. Venetië, Milaan, Firenze waren grote leveranciers van glas-
kunst, edelstenen, juwelen, ...

Kleding:

Ook hier wordt het horizontale aspect benadrukt door de zeer brede kleding.
De man draagt een wambuis met hieronder een knie- of pofbroek die een krachtige indruk uitstraalde.
De vrouw draagt een jurk met forse mouwen, dunne lenden en brede rokken. Het witte kraagje, ontstaan in de 
gothiek, groeit uit tot een gigantische molensteen.



     

Kenmerken

- Bouwkunst: monumentaal, zware versieringen die beweeglijkheid suggereren.
- Beeldhouwkunst: open karakter en drukke, beweeglijke composities.
- Schilderkunst: diagonaalcomposities, licht-donkercontrast, ruimtelijke illusies.

BAROK (1600 – 1700)
In deze periode ontstonden steden met een ster- of cirkelvormige plattegrond.
De steden breidden uit met grote, brede wegen.
Als gevolg van de beginnende industrialisatie werden ook de eerste werkplaatsen gebouwd.
De rijke burgers kregen een breed draagvlak, daarom wordt deze periode in Nederland  “De Gouden Eeuw” genoemd.
De barok is een uitbundige stijl.
Door de strakke reformatie in het het Noorden kwam er reactie vanuit Frankrijk (Lodewijk XIV) en vanuit Italië waar de kerk Il Jesu 
een aanzet gaf tot het nieuwe bouwen.

Bouwkunst:

- Verspringende opbouw in delen met als gevolg een licht-donkercontrast, hetgeen de ruimtelijke indruk vergrootte
- Het verticaal accent werd benadrukt door het doorlopen van zuilvormen over verschillende verdiepingen. 
- Nieuw waren ook gedraaide zuilen die beweeglijkheid suggereerden.
- De omgeving rond het gebouw wordt in een totaalplan opgenomen, zo ontstaan aangelegde tuinen en toegangswegen.
- In het interieur wordt alles op mekaar afgestemd: bouwconstructies worden weggewerkt door kunstig pleisterwerk en plafond-
schilderingen die de ruimtelijke indruk versterkten.
- Het interieur werd aangevuld met uitheemse producten zoals Perzische tapijten, porcelein uit China, glas uit Venetië, ...
In Nederland is veel bewaard uit die tijd zoals de grachtenhuizen in Amsterdam en in België de markt van Brussel. Hier werden 
baksteen en beton gebruikt in combinatie met natuursteen (oa. marmer).

Beeldhouwkunst:

- Deze hadden een open karakter. Het waren drukke composities, zeer beweeglijk, afwisselend gladde lichamen met geplooide 
haarpartijen.
-  Portretbusten en grafmonumenten waren een uitdrukking van macht. In N.-Europa ontbreken kerk en adel als opdrachtgever 
door de Reformatie, hier kwamen de opdracht vooral van de gegoede burgerij.
- De beelden hadden een belangrijke plaats i.f.v. de architectuur, de barokke gebouwen waren één groot beeldhouwwerk.

Schilderkunst:

Deze was zeer divers: portretkunst, landschappen, stillevens, groepsportretten, zeestukken, genrestukken.
De schilders waren meestal gespecialiseerd in één onderwerp. Maar een opleiding was pas echt af na een Italië-bezoek (oa. 
Rubens, Rembrandt).
- Er werd voortdurend verwezen naar de gevaren van macht en rijkdom. 
      Zo handelden de vanitasstillevens over ijdelheid en sterfelijkheid. 
In de genrestukken vragen de symbolen aandacht voor matigheid en godsvrucht.
In een allegorie stonden mens en dier als symbool voor eerlijkheid of een andere deugd.
- De schilderijen waren diagonaal opgebouwd om beweeglijkheid te suggereren.
- Er waren grote contrasten tussen licht en donker (= clair-obscur). Dit laat schilders toe bepaalde delen van het schilderij sterk te 
laten opvallen. Een specialist hierin was Carravaggio. Deze werd veel nagevolgd, zelfs in het extreme door een lichtbron in het 
schilderij te plaatsen.
- Men gebruikte soms een oogbedriegelijke manier van werken door architectuuronderdelen vloeiend te laten overgaan in schilde-
rijen.
- Plafondschilderingen werkten ruimtevergrotend.

Kleding:

Deze was pompeus. Er werd nadruk gelegd op het dramatisch effect. Zo hing de molensteenkraag uit de renaissance nu plat 
langs het lichaam naar beneden.
Ook de man ging nu zwierig gekleed met veel kantjes en lintjes (oa. Lodewijk XIV).
Etsen, kopergravures en prentkunst bloeiden op. Bij deze laatsten waren de emblemata heel populair. Het waren prenten die 
deugden en ondeugden uitbeelden.
Wandtapijten met taferelen (= gobelins) waren zeer kunstigzinnig en dienden tegelijkertijd als warmte-isolatie.
Meubilair werd versierd met zeer kunstzinnig snijwerk, asymmetrische krullen bedekt met bladgoud. De versiering overwoekerde 
de vorm.
Door de handelsreizen naar oa. China en Japan kwam ook het porcelein in de mode. Dit gaf in Europa aanleiding tot de keramiek-
kunst, oa. Delft in Nederland.



Kenmerken

-	 Beeldhouwkunst:	verfijnde,	overdadige	ornamenten	kleine,	
  veelkleurige interieurplastieken
- Schilderkunst: pasteltinten, krijttekeningen
  overdreven romantische afbeeldingen  

ROCOCO (1720 – 1775)
Dit was voornamelijk een decadente decoratiestijl, enkel betaalbaar voor een kleine,
elitaire bovenlaag.

Bouwkunst

Alles	werd	versierd,	het	waren	verfijnde	decoraties	van	de	zware,	pompeuze	barokvormen.	
De versieringen, afgewerkt met bladgoud en pasteltinten, overwoekerden de interieurs. 
Fijn stukwerk in de plafonds werd afgewisseld met schilderingen.

Schilderkunst

Afbeeldingen die zeden en en gewoonten, en vooral de ledigheid van de adel uitbeeldden. 
(oa. Fragonard)
Typisch waren krijttekeningen in pasteltinten.

Kleding
Deze was losser en gemakkelijk.
Bij de man vinden we de eerste aanzet tot het latere kostuum.
Bij de vrouw werd de kleding rond de heupen breder, ze gebruikten op paniers om de rok 
wijd te laten uitstaan.
Zowel mannen als vrouwen droegen pruiken.

Kleine verhalende beeldjes in porcelein versierden de interieurs.

Meubels op dunne poten, rijkelijk bekleed met bloemmotieven.



     

Kenmerken

- Gebruik van klassieke elementen in de bouwkunst als symbool van rijkdom.
- Bij beelden wordt de menselijke gestalte perfect uitgebeeld, gevoelloos.
- Schilderijen: klassieke onderwerpen zoals theaterscenes.
- Dunne gewaden met verhoogde lende, zoals de klassiekers.

NEO-CLASSISME (1750 – 1820)

Door de opgravingen in Pompeï was er een hernieuwde belangstelling voor 
de Grieken en de Romeinen.
Net zoals de Romeinen vroeger als triomfbogen bouwden werd nu in 
Parijs de Arc de Triomphe gebouwd.
Vanuit Europa verspreidde zich deze stijl over gans de wereld.

Bouwkunst:

- Driehoekig timpaan aan het dak.
- Zuilen.
- Beelden.

De gebouwen werden vooral gebouwd om macht en rijkdom te laten zien, oa. regerings-
gebouwen. Enkel de buitenkant was neo-klassiek, erachter kon vanalles schuilgaan zoals 
kantoren, theaters, ...

Beeldhouwkunst:

- Marmer.
- Menselijk lichaam wordt perfect weergegeven.
- Koel, zonder emoties.
   oa. Canova

Schilderkunst:

- Veel klassieke elementen met strenge composities oa. wikkelkleding zoals 
 bij de Romeinen, historische verhalen.
- Eigentijdse verhalen werden afgebeeld met klassieke elementen.
- Koel, helder kleurgebruik.
   oa. Ingres

Ook het meubilair was er een vormgeving in klassieke stijl.



     

Kenmerken

- Beweeglijke compositie.
- Fel kleurgebruik.
- Licht-donkercontrasten.
- Aandacht voor natuur en natuurgeweld.
- Vlucht in het verleden en oosterse landen.

ROMANTISME (1820 – 1870)

Het neo-classicisme was koel, nu mocht de emotie opnieuw zichtbaar worden. In plaats van 
het verstand kwam nu het gevoel op de voorgrond.
Er was een grote belangstelling voor het verleden en oosterse culturen.

Schilderkunst:

 - In Zuid-Europa:
  - beweeglijke composities (oa. Eugène Delacroix)
        - clair-obscur
             - gebruik van felle kleuren
        - In Noord-Europa:
  - nadruk op de natuur en natuurgeweld (oa. Caspar David Friedrich)
  - overweldigende fantasielandschappen met de mens 
   als nietig wezen erin geplaatst

Kleding:

 Taille op normale hoogte.
 Kleurrijk.



     

Kenmerken

- De gewone mens en zijn omgeving.
- Aandacht voor sociale omstandigheden.
- De werkende mens.

REALISME (1840 – 1875)

Onder invloed van schrijvers en denken komt de gewone mens in de belangstelling. 

Er is aandacht voor werken en wonen. 
De arbeider mag trots zijn op zijn prestaties, ze zijn niet minderwaardig.

oa. Vincent van Gogh met “De aardappeleters”.
      Jean-François Millet met “De arenleesters”.



     

Kenmerken

- De werking van het licht en sfeerschilderen (vooral buiten).
- Snelle, directe schildertechniek.
- Toevallige compositie en abrupte afsnijdingen.
- Alledaagse voorwerpen.

IMPRESSIONISME (1870 – 1890)
Schilderkunst

Een	typisch	schilderij	uit	deze	periode	is	‘Impressie	van	een	opkomende	zon.’	Van	Monet.
In Parijs werden tentoonstellingen gehouden in salons. De meeste schilders werkten binnenshuis 
maar Monet zette zijn schildersezel buiten zoals eerder al de schilders van de School van Barbizon 
deden.
Zo schilderde Monet de kathedraal van Rouen op verschillende momenten van de dag. Kleuren en 
schaduwen veranderden afhankelijk van de inval van het zonlicht m.a.w. gras is niet altijd groen.
Om dit lichteffect te kunnen weergeven moest Monet snel werken, dit is merkbaar door de snelle 
toetsstrepen op het schilderij.
Geleidelijk begonnen meer en meer schilders op deze manier te werken.
Ook Manet is een belangrijke vertegenwoordiger van het impressionisme. 
Hij schilderde vooral mensen.
Hij veroorzaakte grote opschudding door twee renaissance-schilderijen in de eigen tijd te plaatsen. 
Vooral de blote dames die de toeschouwer brutaal aankeken zorgden voor beroering. Manet nam de 
vrijheid om een onderwerp uit te beelden zoals hij het wilde en niet zoals het gebruikelijk was.
Vanaf Manet kiezen kunstenaars hun eigen weg.
In Nederland wordt deze stroming vooral vertegenwoordigd door de Haagse en Amsterdamse 
school.
De Haagse school met oa. Messdag en de gebroeders Maris schilderden vooral landschappen ter-
wijl de Amsterdamse school met oa. Breitner vooral het stadsleven weergaf.
- Vaak wordt de verf tijdens het schilderen op het doek gemengd om snel te kunnen werken.  
 Dit werd nog vergemakkelijkt door het gebruik van verf in tubes.
- Schaduwen bevatten ook kleur, puur zwart wordt zelden gebruikt.
- Onderwerpen zijn gewone, alledaagse dingen.
-	 De	invloed	van	de	fotografie	is	terug	te	vinden	in	de	typische	afsnijdingen	van	de	schilderijen		
	 zoals	we	die	terugvinden	op	foto’s.

Beeldhouwkunst

Degas koos zijn onderwerpen uit de balletwereld. Zijn beelden hebben een levendig oppervlak. Hij 
gebruikte boetseerwas en klei om snel te kunnen werken. Dit snelle werken blijft zichtbaar in de 
bronzen afgietsels.
August Rodin is een belangrijke beeldende kunstenaar uit deze periode.

Mode

De	dames	droegen	een	platdrukkend	corset	met	een	kostbare	‘queue	de	Paris’.	Ze	hadden zelfs 
hulp nodig bij het aankleden.



     

Kenmerken

- Emotie overbrengen, 
- Structuur, compositie, symbolistische betekenis. 
-  Reactie op het impressionisme.
- Verder gaan dan alleen weergeven wat ze zien

POSTIMPRESSIONISME (1880-1890)

De term postimpressionisme is een benaming voor een schilderstijl in Frankrijk. In andere 
landen, zoals België, Nederland, Duitsland en Scandinavië, spreekt men eerder van neo-
impressionisme. Beide zijn voortgesproten uit het impressionisme.

Al dekken beide termen ongeveer dezelfde lading, toch kan men postimpressionisme (beter) 
interpreteren als verzamelnaam voor enkele NA-impressionistische bewegingen, na deze 
van 1874-1886, in Frankrijk. 

Terwijl het in België, Nederland, Duitsland en de Scandinavische gebieden met de neo-im-
pressionistische sympathieën eerder gaat over LAAT-impressionisme.

Postimpressionisme werd bedacht door de Britse criticus Roger Fry als titel voor zijn expo-
sitie in Londen, in 1910, met werken van Paul Cézanne, Paul Gauguin, Vincent van Gogh, 
Georges Seurat en Paul Signac. 

Vooral de periode tussen 1880 en 1890.



     

Kenmerken

- Kleurvlektechniek op basis van wetenschappelijke kleurtheorie.
- Geen toepassing meer van zwart.
- Stippeltechniek (pointillisme), meer aandacht voor de vorm.

POINTILLISME (1890)

Enkele schilders uit het impressionisme gingen zich uitsluitend met kleur bezighouden.
Volgens wetenschappelijke kleurtheoriën werkte men met kleine, ongemengde verftoetsen. 
Op afstand mengen de verschillende gekleurde punten zich in ons oog. Het was een zeer 
tijdrovende techniek, dus geen impressionisme meer maar wel met dezelfde onderwerpen.

Voorbeeld: Georges Seurat.
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Kenmerken

- Voorstelling van droombeelden.
- Werken met symbolen.
- Misterie en geheimzinnigheid staan centraal

SYMBOLISME (1885 – 1900)

Sommige schilders waren niet meer tevreden met het uitbeelden van de zichtbare werkelijk-
heid zoals de impressionisten deden.
Ze wilden het bovenwerkelijke, het onverklaarbare uitbeelden.
Onderwerpen zijn meestal duistere natuurverschijnselen die diepere gevoelens en gedach-
ten uitbeelden.
Als toeschouwer begrijp je niet altijd wat de maker bedoelde.

Voorbeelden: Paul Gaugin, Gustave Moreau, Jan Thorop.



     

Kenmerken

- Met de hand gemaakte producten.
- Overheersing van de golvende lijn.
- Planten- en bloemmotieven.

JUGENDSTIL – ART NOUVEAU 
(1890 – 1910)

Staal en gietijzer werden toegepast als nieuwe constructiematerialen. Zo werden in Parijs 
de Eiffeltoren gebouwd alsook de ingangen van het Parijse metronet.
Het hoofdonderwerp zijn planten- en bloemmotieven.

Deze kunststijl verspreidde zich van Frankrijk over gans Europa.

Vooral in gebruiksvoorwerpen, sieraden en meubilair is het golvende lijnenspel goed te zien.

In	boekillustraties	en	op	affichen	worden	deze	versieringsvormen	kleurrijk	toegepast.

Gebouwen waren als beeldhouwwerken, zoals binnen als buiten. Vooral Gaudi in Spanje en 
Horta in Brussel (Jugendstilhuis) zijn bekende voorbeelden.

Deze stijl heeft niet lang geduurd, vooral door het tijdrovende en dus dure werk.

Ook in de mode wordt dezelfde stijl van bloem- en plantenmotieven en golvende vormen 
toegepast.



     

Kenmerken

- Onnatuurlijk felle kleuren.
- Grove penseelstreken.
- Sociaal engagement.
- Vervorming om de expressie te versterken.

EXPRESSIONISME (na 1905)

Verschillende schilders en beeldhouwers gaan na het impressionisme hun eigen weg.
Ze willen levende mensen voorstellen die ademen en voelen.

Het uitdrukking van dit gevoel, de expressie, werd belangrijk.

Een groep schilders wilden deze expressie bereiken door het verhevigen van de kleuren, 
dit zijn de fauvisten. 

De kleur kreeg een gevoelswaarde, oa. Henri Matisse.

In	Duitsland	verzamelden	een	groep	kunstenaars	in	‘Die	Brücke’	
die in hun werken het sociaal element benadrukten. 

Voor	een	andere	groep	‘Der	Blaue	Reiter’	was	de	vormverandering	belangrijk.



     

Kenmerken

- Onderwerpen vanuit verschillende aanzichten afgebeeld.
- Wiskundige vormentaal.
- Vaak collagetechnieken toegepast.
- Geen perspectief.

KUBISME (1907)

Cézanne ordende de natuur in gelijkmatige kleurvlakken.
Picasso	in	‘De	dames	van	Avignon’	maakte	gebruik	van	Afrikaanse	invloeden.

De kubisten breken met de opvatting dat het schilderij een venster naar de werkelijkheid is. 
Ze vinden dat een schilderij op zichzelf staat als een plat vlak.
De dingen worden met het verstand bekeken, niet met het gevoel.

Verschillende aanzichten van een onderwerp worden gelijktijdig weergegeven. Collages zijn 
hiervoor een dankbare techtniek.
Het onderwerp was meestal een stilleven. 

Ook de beeldhouwers gebruiken dezelfde vormentaal (in vlakken). 



     

Kenmerken

- Beweging uitbeelden door herhalingen.
- Beweging uitbeelden door vervormingen en vaak toepassing van glanzende  
 materialen.

FUTURISME (1909 – 1916)

De steden worden dynamischer. Snelheid, beweging en machines bepalen het tempo. 
De	opkomst	van	de	film	legt	dit	vast.

In de schilderkunst worden de bewegingen vastgelegd
door verschillende momenten gelijktijdig weer te geven.

In de beeldhouwkunst wordt de snelheid verheerlijkt, de dynamiek van de huidige tijd.



     

Kenmerken

-	 Belachelijk	make	van	de	officiële	kunst.
- Humor en ironie.
- Gewone dingen tot kunst verklaren

DADA (1916)

De dadaïsten zetten zich af tegen wat men mooi moest vinden. 
 
Ze maakten antikunst met de bedoeling te shockeren.

Alledaagse voorwerpen werden tot kunst verklaard 
 met soms een grappige toets die het voorwerp zijn functie ontnam.

Iedereen kan kunstenaar zijn.



     

Kenmerken

- Functionele vormgeving.
- Toepassing van wiskundige vormen voor massaproductie.
- Totaalkunst, vooral bij gebruiksvoorwerpen.
- Gebruik van nieuwe materialen.

BAUHAUS (1918 – 1933)

In Duitsland werd een school voor vormgeving opgericht met de bedoeling kunst en tech-
niek samen te brengen.
Goede woningen bouwen stond voor iedereen centraal. Het totale interieur werd daarbij 
aangepast:	‘Kunst	als	totaalkunst’	was	het	ideaal.

In deze school werd veel aan vormonderzoek gedaan. De ontworpen producten moesten 
door	machines	gemaakt	kunnen	worden.	In	1933	werd	de	school	door	de	nazi’s	gesloten.

Ideeën van toen werden later door veel architecten overgenomen: skeletbouw, gebruik van 
staal en beton, toepassing van veel glas.

Veel van die ontwerpen zijn nu pas voor iedereen te koop.



     

Kenmerken

- Strenge, wiskundige ordening.
- Toepassing van primaire kleuren met nadruk op zwart/wit.

DE STIJL (1917 – 1924)

Deze kunstvorm is duidelijk te zien in de ontwikkeling van het werk van Pieter Mondriaan, 
een vereenvoudiging van vormen en kleuren.

Hij wilde kunst voor iedereen begrijpelijk maken: eenvoudige verticale en horizontale lijnen 
en ongemengd kleuren.

Hij	was	lid	van	‘De	Stijl’	samen	met	architecten,	schilders	en	meubelmakers.
Voor hun waren evenwicht en pure kleuren het ideaal.

Gerrit Rietveld is een meubelmaker die vooral bekend is geworden door zijn ontwerp van 
stoelen.



     

Kenmerken

- Droombeelden belangrijker dan traditionele beelden.
- Schilderen vanuit een onderbewust, direct handelen.
- Natuurgetrouwe weergave.

SURREALISME (1924)

Vertaald: boven de gewone werkelijkheid.
De kunstenaars willen vooral een fantasiewereld creëren van onwerkelijke situaties en 
droombeelden die voor de kijker niet altijd toegankelijk is.

Een aparte plaats neemt hier de schilder Magritte in. Hij daagt de kijker uit niet zomaar te 
vertrouwen	op	wat	hij	ziet	en	weet	van	de	dingen,	vb.	‘Ceci	n’est	pas	une	pipe.’



     

Kenmerken

- Spontane uitingen.
- Dynamisch gebruik van materialen.
- Helder kleurgebruik.

ABSTRACT EXPRESSIONISME (1940)

In	1910	maakte	Kandinsky	‘Ruiter	te	paard’.	Hij	gaf	hierin	alleen	de	belangrijkste	lijnen	weer	
en bracht alleen kleur aan waar nodig.
Wat later maakte hij een tekening tijdens het beluisteren van muziek. Deze tekening was 
voorstellingsloos en bestond alleen uit vormen, lijnen en kleuren = abstracte kunst.

Kunstenaars gingen zonder vooropgesteld plan de verf direct op het doek aanbrengen. 
Sommige kunstenaars die eerst herkenbare vormen afbeelden gingen ook abstract werken.

Zo	ontstond	de	groep	‘Cobra’	(van	Kopenhagen,	Brussel,	Amsterdam).	Deze	kunstenaars	
wilden vrij en spontaan, als kinderen, tewerkgaan met invloeden van volksschilderkunst. 
Voorbeeld: Karel Appel: kleuren doen denken aan kindertekeningen
	 							Pollock:	‘Action	Painting’	=	met	hevige	bewegingen	schilderen



     

Kenmerken

-  Abstracte composities met geometriosche vormen

GEOMETRISCH ABSTRACT (1950)

In 1913 maakte Malevic een abstract schilderij met geometrische kleurvlakken.
Pas rond 1950 werd hierop verdergegaan.

Men werkte niet vanuit het gevoel, maar meer vanuit het verstand. Het waren geen spon-
tane invallen maar grote afgewogen werken.

Terwijl abstracte kunstenaars hun sporen nalieten (typische werken) wilden de geometrisch 
abstracten dit vermijden.



     

Kenmerken

- Afgewogen composities.
- Werking van kleur staat centraal.
- Optische effecten.

OP ART (1960)

Optische kunst: aanbrengen van vormen en lijnen die een bewegingseffect bij de kijker ver-
oorzaken.
Voorbeeld: Victor Vasarely

De moteieven werden ook op kleding toegepast.



     

Kenmerken

-  Beweging staat centraal
- Optisch zowel als actief

KINETISCHE KUNST  (1960)

Rond 1960 werd een nieuw aspect in de kunst gebracht. 
In het futurisme waren eerder al suggestie van beweging, nu wordt een echte beweging in 
schilderijen en beelden aangegeven. Het technisch aspect wordt belangrijk.
Dit gebeurt door motortjes, via banden, snaren of tandwielen, wind en water.
Voorbeeld: Jean Tinguely

Eerst ontstonden beweeglijke schilderijen, later ruimtelijke beelden of machines waar men 
omheen kon lopen.
Ook het geluid wordt belangrijk.
Er ontstaat een soort antimachine als reactie op de techniek.
Voorbeeld: In het centrum van Rotterdam staat een beeld dat beweegt in de wind.



     

Kenmerken

- Kunst is populair
-  Voorbeelden uit de reklame

POP ART (1950 – 1970)

= Popular Art
Deze is ontstaan in Engeland en Amerika.
Het uitgangspunt is het dagelijks leven van de mensen.
Alle facetten uit de cultuur worden gebruikt, oa. consumptieartikelen, idolen, reclame.
Herhalingen en vergrotingen worden toegepast om de aandacht te trekken, soms grappig, 
soms kritisch.
Er	wordt	veel	gebruik	gemaakt	van	fotografische	en	zeefdruktechnieken.
Voorbeeld: Andy Warhol: Campbell-soepblikken, Marilyn Monroe.
        Roy Lichtenstein.



     

Kenmerken

- Isoleren van stukjes werkelijkheid.
- Meer dan levensecht weergegeven.

HYPERREALISME (1965 – 1975)

Door	het	gebruik	van	foto’s	in	de	Pop	Art	ontstond	opnieuw	belangstelling	voor		het	levens-
echt uitbeelden van personen en voorwerpen.
De bedoeling was het shockeffect van het superechte te combineren met het gewone van 
het alledaagse.
Vergrotingen dwingen ons de dingen op een andere manier te bekijken.



     

Kenmerken

- Divers en uiteenlopend grensverleggend ...

NIEUWE STROMINGEN NA 1970

Na 1970 verdwijnen veel traditionele opvattingen over wat kunst is. 
Er ontstaan veel stijlen door elkaar.

- Body Art: beschilderen van het menselijk lichaam.

- Inpakprojecten van Cristo.

- Land Art: de natuur en stromingen (oa. water) hierin mogelijk.

- Licht als beeldend middel.

- Beusch werkte met aparte materialen met onduidelijke bedoelingen.

-	 Graffiti:	het	beschilderen	van	muren,	wanden.	
 Onder invloed hiervan ontstond het neo-expressionisme.

- Computer als medium.

- Memphisontwerpen vallen op door gedurfde kleur- en vormcombinaties.

- In de architectuur ontstaan nieuwe ideën i.v.m. kleur, vorm en ruimte 
            = postmodernisme.

- Punkkleding, een kleding als uiting van levenshouding met typische pols- en 
 halsband, kettingen, leer, gescheurde kleding, haardracht, schoenen, teksten. 
 Versierend zijn hanenkam, buttons, rode schoenveters, ...

- Na WO II worden kunststoffen in huishoudelijke producten toegepast 
 met lage productiekosten.
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