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Groep Kunststroming  Kunststroming  Kunststroming 
1 Ik maak een schilderij 

Tekenaar - Martijn Babtist  
Al toen ik heel jong was maakte ik mijn eerste tekening. Ik weet het nog goed. Het was 

een tekening van Pluto, misschien ken je die wel. Ik tekende deze na uit een Donald Duck 
stripboek. Het was een hele grote tekening die ik altijd heb bewaard. Ik heb hem nu nog 

steeds. 

Ik weet nog dat ik het heel mooi vond om dingen na te tekenen. En door dit heel vaak te 
doen, leerde ik steeds beter tekenen. 

Later, toen ik iets ouder werd ging ik strips tekenen. Hele middagen zat ik achter mijn 
bureau stripfiguren te tekenen. Deze stripfiguren beleefden de meest fantastische 

avonturen. Het mooiste aan tekenen vind ik dat je je fantasie helemaal de vrije loop kunt 
laten. Je kunt alles tekenen wat je maar wilt:  een draak in een auto, een vis met een 

snor, een reus op een driewieler, het maakt allemaal niet uit. Alles wat jij bedenkt kun je 
op papier zetten. En je hoeft helemaal niet de beste tekenaar te zijn die er rondloopt. 

Iedereen heeft zijn eigen stijl. Wat belangrijk is, is dat jij het leuk vind om te doen. 

Probeer het maar eens. Heel veel plezier! Groeten Martijn 

 
 

2 
Grottekening – rotskunst prehistorie ( vanaf december) 

Een grotschildering is een vorm van rotstekening waarbij een schildering aangebracht is 
op de wanden en/of plafonds van een grot. Beide benamingen, grotschildering en 

rotstekening, worden in het bijzonder gebruikt voor kunstwerken die zijn gemaakt in de 
prehistorie. De mens maakte al tekeningen en schilderkunst voordat het schrift was 

uitgevonden. 
Sommigen veronderstellen dat de reden tot het afbeelden van de dieren angst voor deze 

dieren was. Om deze angst te bezweren vroeg men aan de beste tekenaar van de stam 
het dier op een rots te tekenen met houtskool dan wel kleurstoffen met een medium als 

binder. Er wordt gedacht dat de rotskunst werd ingezet tijdens rituelen. 
Samen met de drang om te versieren, heeft de mens steeds de behoefte gehad om zich 
uit te drukken. Dat zoiets op rotswanden gebeurde was een vanzelfsprekendheid, want 

dergelijke dragers waren er in overvloed. 

3  Kleurenleer  
Johannes Itten - Kleurencirkel 

Three Primary colours 
Johannes Itten was een Zwitserse kunstschilder, ontwerper en docent. Hij is bekend 

geworden om zijn theoretische werk rondom de kleurenleer. 
Primaire kleuren zijn in de schilderkunst de kleuren rood, geel en blauw. Met deze drie 

kleuren zou je in staat moeten zijn elke kleur te mengen. Zo zou je bijvoorbeeld met rood 
en geel oranje kunnen mengen en met blauw en geel groen. Als je twee primaire kleuren 
mengt, spreken we van secundaire kleuren. Als je drie primaire kleuren mengt, spreken 

we van tertiaire kleuren.  
 

4 REALISME rond 1845-1885 
Schilderij de aardappeleters – Vincent van Gogh 

Voordat deze stroming de aandacht kreeg, werd de aandacht in de kunst veel gevestigd 
op alles mooier maken dat het werkelijk was. Hofdansen, rijke mensen. Veel grote 

jurken, haren en schmink.  
Het realisme bracht de gewone mens in aandacht.  

Leven en werken. Inspiratie wordt gevonden in het plattelandsleven en het vaak 
miserabele lot van de lagere sociale klasse.  

Het realisme kan tevens worden gezien als een beweging tegen de geïdealiseerde 
voorstelling. 
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Verhaal van Vincent van Gogh: ik heb willen laten zien dat mensen zelf de aarde hebben 
omgespit en het eten dus hebben verdiend. Arbeiders mogen trots zijn 

5 POINTILLISME rond 1890 
Schilderij Auxerre le pont – Paul signac 

Snelle puntjes, geen zwart kleurgebruik. Kleine puntjes creëren samen een vorm in het 
schilderij. Voornamelijk Primaire kleuren gebruikt.   

Elke stip is zuiver van kleur. Door het continu afwisselen van kleur en het vlak naast 
elkaar plaatsen van de stippen, lijkt het alsof kleuren zich optisch met elkaar vermengen. 
Het effect treedt het meest overtuigend op als een pointillistisch schilderij vanaf grotere 

afstand wordt bekeken. Via de pointillistische methode ontstaat dan een groot aantal 
kleurnuances. De methode van schilderen van het pointillisme maakt het mogelijk om 
met slechts een beperkt aantal heldere kleuren een voorstelling in een groot spectrum 

van kleur te creëren. 
Voorbeeld is paul Signac 

6 Symbolisme 1885-1900  
Schilderij the scream – Edvard Munch 

waar komen wij vandaan, wie zijn wij waar gaan wij naartoe. Verbeeldingskracht, intuïtie, 
spiritualiteit en fantasie worden centraal gesteld. Het drukt iets anders uit dan de 

zichtbare werkelijkheid. ( de emotie zien achter het beeld) 
Paul Gauguin geboren in Parijs en opgegroeid in Peru. Altijd heeft hij het gevoel gehad 
om terug te willen gaan naar Peru. Op zijn 35e ging hij zich helemaal toeleggen op het 

schilderen. Daarvoor werkte hij bij een bank. Paul Gogain, maar ook meerdere schilders 
in deze tijd gebruikten symbolen in hun schilderij om hun emoties te uiten/ laten zien. 

 

7 Kubisme 1907 – 1920 
Schilderij le jour – George Braque 

Kleurvlakken, strakke lijnen. Breken met opvatting dat het een venster naar de 
werkelijkheid moet zijn.  

Ook beeldhouwers gebruiken deze nieuwe vorm. Het is een stroming waarbij dingen met 
het verstand worden bekeken, niet met het gevoel.  

George Braque bekende kubist. Kenmerken: Wiskundige vormentaal, collage technieken 
worden veel toegepast en zonder perspectief.  

In het werk van Braque worden tegelijkertijd de kleuren minder sterk; hij gebruikt 
voornamelijk witte, bruine, en grijze tinten, met hoogstens wat olijfgroen of geel. Vanaf 
1912 experimenteerde Braque ook met collage-achtige afbeeldingen, in de zogenaamde 

"papier collé"-techniek, net of bijvoorbeeld een stuk krantenpapier op het doek is 
geplakt, met teksten en al. 

8 Expressionisme 1905-1940  
Schilderij zelfportret Egon Schiele  

Een loopbaan bij de spoorwegen had voor de hand gelegen omdat zijn vader en opa bij 
de spoorwegen werkten. Maar Schiele ging tegen de oorspronkelijke wens van zijn 

moeder en zijn voogd naar de kunstacademie. 

In 1909 leerde Schiele de kunstcriticus  kennen, die zeer positief stond tegenover zijn 
werk en later ook een biografie schreef over Schiele. 

In de stijl van het expressionisme is niet zozeer de zintuiglijk waarneembare 
werkelijkheid van belang, maar de innerlijke expressie van de kunstenaar. De kunstenaar 
drukt gevoelens en ervaringen uit. In expressionistische kunstwerken vervaagt de band 
met de werkelijkheid zodanig dat nieuwe vormen, die spontaan tijdens het maken van 
het kunstwerk ontstaan, een kans krijgen. Er geldt slechts één wet: dat er geen wetten 

zijn, en dat die dus ook niet aan de kunstenaar kunnen worden opgelegd. 

 
 

Extra  Barok 1602 – 1750 
Schilderij Het meisje met de parel Johannes Vermeer 
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Onderbouw 
of 

middenbouw  

Barokke kunst werd gemaakt om mensen te imponeren. De stijl van de schilderijen zijn 
uitbundig overdreven, met drama Barok ( waarschijnlijk afkomstig van het Portugese 

woord Barocco – dat onregelmatig gevormde parel betekent)  
Een van de beroemdste meesters uit de kunstgeschiedenis is Johannes Vermeer uit Delft. 

Hij is het meest bekend vanwege zijn schilderijen Het melkmeisje en het Meisje met de 
parel. Hij leefde in de Gouden Eeuw. Johannes Vermeer wordt ook wel schilder van het 

licht genoemd.  
De sfeervolle wijze waarop hij de lichtinval in alle interieurs heeft vastgelegd, heeft 

Vermeer zo beroemd gemaakt. Men vermoedt dat hij de camera obscura, een voorloper 
van het latere fototoestel, heeft gebruikt. Met dit toestel zou hij 

nauwkeurig lichtnuances, lichtreflecties en verlopen binnen schaduwpartijen 
hebben kunnen vastleggen. 

Vermeer schilderde taferelen, waarin in veel gevallen een meisje of jonge vrouw 
geconcentreerd bezig is met een ogenschijnlijk onbenullige bezigheid. 

Vermeer groeide op in Delft, de stad waar hij ook altijd zou blijven wonen en werken tot 
aan zijn dood. Zijn vader was zijdewerker en actief binnen de kunsthandel. 

2   Ik ben een echte kunstenaar ( tot december)  
Tekenaar - Martijn Babtist  

Al toen ik heel jong was maakte ik mijn eerste tekening. Ik weet het nog goed. Het was 
een tekening van Pluto, misschien ken je die wel. Ik tekende deze na uit een Donald Duck 
stripboek. Het was een hele grote tekening die ik altijd heb bewaard. Ik heb hem nu nog 

steeds. 

Ik weet nog dat ik het heel mooi vond om dingen na te tekenen. En door dit heel vaak te 
doen, leerde ik steeds beter tekenen. 

Later, toen ik iets ouder werd ging ik strips tekenen. Hele middagen zat ik achter mijn 
bureau stripfiguren te tekenen. Deze stripfiguren beleefden de meest fantastische 

avonturen. Het mooiste aan tekenen vind ik dat je je fantasie helemaal de vrije loop kunt 
laten. Je kunt alles tekenen wat je maar wilt:  een draak in een auto, een vis met een 

snor, een reus op een driewieler, het maakt allemaal niet uit. Alles wat jij bedenkt kun je 
op papier zetten. En je hoeft helemaal niet de beste tekenaar te zijn die er rondloopt. 

Iedereen heeft zijn eigen stijl. Wat belangrijk is, is dat jij het leuk vind om te doen. 

Probeer het maar eens. Heel veel plezier! Groeten Martijn 

 

 

 

 


