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Voorwoord 
 
De minister heeft de examenprogramma's op hoofdlijnen vastgesteld. In het examenprogramma zijn de 
exameneenheden aangewezen waarover het centraal examen (CE) zich uitstrekt: het CE-deel van het 
examenprogramma. Het examenprogramma geldt tot nader order. 
 
Het College voor Examens geeft in een syllabus, die in beginsel jaarlijks verschijnt, een toelichting op het 

CE-deel van het examenprogramma. Behalve een beschrijving van de exameneisen voor een centraal 
examen kan de syllabus verdere informatie over het centraal examen bevatten, bijvoorbeeld over een of 
meer van de volgende onderwerpen: specificaties van examenstof, begrippenlijsten, bekend veronderstelde 
onderdelen van domeinen of exameneenheden die verplicht zijn op het schoolexamen, bekend 
veronderstelde voorkennis uit de onderbouw, bijzondere vormen van examinering (zoals 
computerexamens), voorbeeldopgaven, toelichting op de vraagstelling, toegestane hulpmiddelen. 
 

Ten aanzien van de syllabus is nog het volgende op te merken. De functie ervan is een leraar in staat te 

stellen zich een goed beeld te vormen van wat in het centraal examen wel en niet gevraagd kan worden. 
Naar hun aard is een syllabus dus niet een volledig gesloten en afgebakende beschrijving van alles wat op 
een examen zou kunnen voorkomen. Het is mogelijk, al zal dat maar in beperkte mate voorkomen, dat op 
een CE ook iets aan de orde komt dat niet met zo veel woorden in deze syllabus staat, maar dat naar het 
algemeen gevoelen in het verlengde daarvan ligt. 
 

Een syllabus is zodoende een hulpmiddel voor degenen die anderen of zichzelf op een centraal examen 
voorbereiden. Een syllabus kan ook behulpzaam zijn voor de producenten van leermiddelen en voor 
nascholingsinstanties. De syllabus is niet van belang voor het schoolexamen. Daarvoor zijn door de SLO 
handreikingen geproduceerd die niet in deze uitgave zijn opgenomen. 
 
Deze syllabus geldt voor het examenjaar 2014. Syllabi van eerdere jaren zijn niet meer geldig en kunnen 

van deze versie afwijken. Voor het examenjaar 2015 wordt een nieuwe syllabus vastgesteld. 
Het CvE publiceert uitsluitend digitale versies van de syllabi. Dit gebeurt via Examenblad.nl 
(www.examenblad.nl), de officiële website voor de examens in het voortgezet onderwijs. 

In de syllabus zijn de wijzigingen ten opzichte van de vorige syllabus voor het examenjaar 2013 duidelijk 
zichtbaar. De veranderingen zijn geel gemarkeerd. Er zijn diverse vakken waarbij de syllabus 2015 geen 
inhoudelijke veranderingen heeft ondergaan. 
 

Een syllabus kan zo nodig ook tussentijds worden aangepast, bijvoorbeeld als een in de syllabus 
beschreven situatie feitelijk veranderd is. De aan een centraal examen voorafgaande Septembermededeling 
is dan het moment waarop dergelijke veranderingen bekendgemaakt worden. Kijkt u voor alle zekerheid 
jaarlijks in september op Examenblad.nl. In de syllabus wordt een dergelijke verandering met blauw 
gemarkeerd. 

 
 
Het CvE stelt het aantal en de tijdsduur van de toetsen van het centraal examen vast en de wijze waarop 
het centraal examen wordt afgenomen. Deze vaststelling wordt gepubliceerd in het rooster voor de centrale 
examens en in de Septembermededeling. 
 

Voor opmerkingen over syllabi houdt het CvE zich steeds aanbevolen. U kunt die zenden aan info@cve.nl of 
aan CvE, Postbus 315, 3500 AH Utrecht. 

 
 
De voorzitter van het College voor Examens, 
Drs. H.W. Laan 

http://www.examenblad.nl/
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1. Inleiding 

Deze syllabus bevat een toelichting op de eindtermen voor zover die betrekking hebben op het centraal 
examen (CE). De syllabus is gemaakt als uitwerking van het examenprogramma Ze dient kandidaten en 
docenten een houvast te bieden voor de voorbereiding op het centraal examen. 

Om precies te weten waarover het CE kan gaan is het van belang de twee volgende documenten te 
kennen: 

 het Examenprogramma vwo tekenen / handvaardigheid / textiele vormgeving waarin de examenstof 
beknopt wordt beschreven (bijlage 1);  

 deze syllabus Beeldende vakken vwo Syllabus centraal examen 2014, waarin het examenprogramma 
nader wordt toegelicht (inclusief bijlage 1 tot en met 7). 

 

Vanaf examenjaar 2013 is Engagement het thema voor het centraal schriftelijk examen (CSE). Dit thema is 
gekozen voor meerdere examenjaren en geldt ook voor 2014 en indien mogelijk ook voor 2015. In deze 
syllabus staan de specificaties voor het centraal examen 2014. 
 

Kennis van de syllabus is belangrijk, omdat de uitgangspunten voor de uitwerking van het thema in het 
CSE per 2013 zijn veranderd. Er is gekozen voor een meer kunstbeschouwelijke benadering. Om dit 
mogelijk te maken is er bij de samenstelling van deze syllabus gewerkt vanuit de volgende uitgangspunten: 

 het beeld staat centraal; 
 het heden is het vertrekpunt als betekenis gevend interpretatiekader; 
 kunsthistorische kennis wordt ingezet om oude en nieuwe beelden te (her)interpreteren; 

 er wordt een groter beroep gedaan op de kritisch reflectieve vaardigheden. 
 
De uitgangspunten hebben alleen betrekking op het CSE en gelden dus niet voor het CPE. 
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2. Verdeling examenstof CE/SE 

Het centraal examen bestaat uit een theoretisch en een praktisch gedeelte. Het theoretische gedeelte 
heeft betrekking op domein A. Het praktische gedeelte heeft betrekking op de (sub)domeinen A2 en B. 
Het CvE stelt het aantal zittingen van het centraal examen en de tijdsduur vast. Het CvE maakt indien 
nodig een specificatie bekend van de examenstof van het centraal examen. 
 

Het schoolexamen heeft betrekking op: 
 ten minste de domeinen en subdomeinen waarop het centraal examen geen betrekking heeft; 
 indien het bevoegd gezag daarvoor kiest: een of meer domeinen of subdomeinen waarop het 
 centraal examen betrekking heeft; 
 indien het bevoegd gezag daarvoor kiest: andere vakonderdelen, die per kandidaat kunnen verschillen. 

 

3. Specificatie examenstof 
 
Het centraal examen bestaat uit twee delen, een theoretisch deel (CSE) en een praktisch deel (CPE). In dit 

hoofdstuk geven we in paragraaf 3.1 een toelichting op de eindtermen uit het examenprogramma van het 
theoretisch deel (domein A Vaktheorie). Aansluitend daarop een toelichting op de in de syllabus 
gehanteerde begrippen 'thema', 'probleemstelling' en 'exameneis'. Daarna gaan we in op de specificatie van 
de examenstof voor het CSE 2014. In paragraaf 3.2 wordt de keuze voor het thema Engagement van het 
CSE nader toegelicht. Een omschrijving van het CPE, gebaseerd op de (sub)domeinen A2 en B van het 
examenprogramma, komt in paragraaf 3.3 aan de orde.  

3.1 CSE 

Het CSE heeft betrekking op domein A (Vaktheorie). In dit domein staan twee eindtermen, 1 (Beschrijven, 
onderzoeken en interpreteren) en 2 (Beschouwen). 

Subdomein A1 (Beschrijven, onderzoeken en interpreteren) Eindterm 1 

Wat wordt er van de kandidaat verwacht? Hij kan - mede op basis van bronnenmateriaal - het beeldend 
werk van kunstenaars en vormgevers beschrijven, onderzoeken en interpreteren. Hierbij moet rekening 
worden gehouden met tijd, plaats, functie en kunstopvattingen maar ook met normen en waarden en de 
historische ontwikkeling vanaf de klassieke oudheid tot heden. Kortom, kunsthistorische kennis is nodig om 

het examen goed te kunnen maken; kennis over kunstwerken en inzicht in kunstwerken. Cultuurhistorische 
kennis is en blijft belangrijk ter ondersteuning van de kunstbeschouwing. Dit houdt bekendheid in met 
verschillende visies op beeldende kunst. Deze visieverschillen komen aan het licht bij vergelijkingen van 
kunst en cultuur uit verschillende tijdperken. 

Subdomein A2 (Beschouwen) Eindterm 2 
In het kader van het CPE gaat het niet alleen om het beschouwen van beelden van anderen (eventueel 

als inspiratiebron), maar vooral om het beschouwen van het eigen proces en product. De kandidaat kan 
deze beschouwing verwoorden en/of verbeelden in de vorm van een mondelinge toelichting en/of 
schriftelijk werkverslag van beperkte omvang, eventueel met toelichtende schetsen en foto's. 
 

3.1.1 Thema’s 
Het begrip ‗thema‘ is op te vatten als een invalshoek die gelegd wordt over de kunst zoals die in de loop 
van de geschiedenis is gecreëerd.  

 
Vanaf het examenjaar 2013 is gekozen voor het thema Engagement. Dit thema wordt uitgesplitst in vier 
samenhangende subthema‘s ‗Emancipatie‘, ‗Utopie‘ ‗Politiek‘ en ‗Sociaal‘, ook wel contexten genoemd. Het 
thema heeft met name betrekking op de drie volgende periodes: 1750-1900, 1900-1945 en 1945-heden. 
Daarnaast kunnen er in de centrale examens van 2014 relaties gelegd worden met de periodes 1400-1600 
en 1600-1750. 
 

Deze keuze voor de vier contexten ‗Emancipatie‘, ‗Utopie‘ ‗Politiek‘ en ‗Sociaal‘ is gemaakt om het brede 
begrip ‗Engagement‘ inhoudelijk herkenbaar te maken. De contexten geven de stof reliëf en daarmee 
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handvatten voor de behandeling in de klas en museum. Ze moeten echter niet gelezen worden als vier heel 

verschillende categorieën, maar als deelverzamelingen van ‗Engagement‘.  
 
De vier contexten (sociaal, utopie, politiek en emancipatie) vormen samen met de drie kunsthistorische 
perioden (1750-1900, 1900-1945, 1945-heden) een matrix van twaalf delen. De matrix van contexten en 

perioden treft u hieronder aan als figuur 1:  
 
Figuur 1: Matrix van contexten en perioden (Beschrijvingen 1 t/m 12 staan in bijlage 3) 
 
Thema: Engagement 

Contexten: Sociaal Emancipatie Politiek Utopie 
1945-2010 Beschrijving 1 Beschrijving 2 Beschrijving 3 Beschrijving 4 
1900-1945 Beschrijving 5 Beschrijving 6 Beschrijving 7 Beschrijving 8 
1750-1900 Beschrijving 9 Beschrijving 10 Beschrijving 11 Beschrijving 12 
 

 

3.1.2 Probleemstellingen 

Het begrip ‗probleemstelling' is binnen de uitwerking van het thema op te vatten als een onderzoeksvraag 
van waaruit de stof benaderd en verkend kan worden. 
Het thema Engagement kan worden benaderd vanuit verschillende probleemstellingen (zie 
ook bijlage 2): 
 

1. Op welke wijze speelt engagement vanaf 1750 een rol in de beeldende kunst, vormgeving en 
architectuur in verschillende tijdperken? 
  
2. Hoe krijgt engagement vorm in de beeldende kunst, vormgeving en architectuur? 
  
3. Welke maatschappelijke ontwikkelingen zijn van invloed op het engagement van beeldend kunstenaars, 

vormgevers en architecten? 
  

4. In hoeverre en op welke wijze slagen kunstenaars, vormgevers en architecten in hun intenties? 

 

3.1.3 Exameneisen 

In een exameneis staat bondig geformuleerd wat een kandidaat moet kennen en kunnen. Exameneisen 
binnen het thema zijn vaak af te leiden uit de probleemstellingen (zie 3.1.2). De exameneisen zijn 

opgenomen in de Specificatie voor examenjaar 2014 (bijlage 3). In deze specificatie staan de exameneisen 
die bij de sleutelwerken horen vermeld. Ook staan de exameneisen ten aanzien van de (andere) 
voorbeelden vermeld. Voor andere kunstwerken en kunstenaars ziet de invulling van exameneisen er 
uiteraard weer anders uit.  

 

 

3.1.4 Specificatie 

Het thema wordt, behalve door middel van probleemstellingen en exameneisen, verder ingevuld middels 
een specificatie. Deze specificatie, of stofomschrijving, kan van jaar tot jaar verschillen. De specificatie 

bevat onder meer voorbeelden van kunstenaars, kunstwerken, en tekstuele bronnen. Hoe de specificatie 
vanaf 2014 vorm krijgt staat hieronder vermeld. 
 
Het onderliggend format voor de specificatie treft u aan als figuur 2 hieronder. In de kop van het format is 
het thema, de context en het tijdvak opgenomen. Daaronder, aan de linker zijde, staan de namen van 
kunstenaars waarvan het werk als inspirerend voorbeeld kan dienen. Ten rechterzijde daarvan is een 
zogenaamd sleutelwerk opgenomen met de naam van de kunstenaar. Dit werk is letterlijk en figuurlijk 

voorbeeldig voor de betreffende context in het specifieke tijdvak.  
Wat de kandidaat moet beheersen staat onder het kopje ‗exameneisen‘. Rechts daarvan is een voorbeeld 
opgenomen van de invulling van de exameneis ten aanzien van het sleutelwerk. Dit verschilt uiteraard per 
kunstwerk. 
Helemaal onderaan zijn verwijzingen naar beeldende en schriftelijke bronnen opgenomen. De laatste treft u 
ook aan in bijlage 6 van deze syllabus. 
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De commissie benadrukt bewust voor de term 'Specificatie' te hebben gekozen en niet voor de term 

‗Stofbeperking‘: de specificatie dient niet gelezen te worden als een volledige en hermetische 
stofafbakening, maar als een kapstok (met twaalf haakjes) om het thema Engagement te concretiseren. 

 

Figuur 2: format beschrijvingen 

THEMA: ENGAGEMENT 

CONTEXT: Sociaal of Utopie of Politiek of Emancipatie  

TIJDVAK: 1600-1750 of 1750-1900 of 1900-1945 of 1945-2010 

SPECIFICATIE VOORBEELD 

Voorbeelden van, voor de periode en context, 

representatieve kunstenaars. 

 

Een exemplarisch voorbeeld van een kunstenaar 

met een bijbehorend sleutelwerk. 

EXAMENEISEN VOORBEELD 

1. Op welke wijze speelt engagement vanaf 
1750 een rol in de beeldende kunst, vormgeving 
en architectuur in verschillende tijdperken? 

  
2. Hoe krijgt engagement vorm in de beeldende 
kunst, vormgeving en architectuur? 
  
3. Welke maatschappelijke ontwikkelingen zijn 
van invloed op het engagement van beeldend 

kunstenaars, vormgevers en architecten? 
  
4. In hoeverre en op welke wijze slagen 
kunstenaars, vormgevers en architecten in hun 
intenties? 

 

Exameneis toegepast op het sleutelwerk. 

BRONNEN 

Beeld: (of beeldende…) 

Representatieve andere voorbeelden van kunstenaars en kunstwerken t.a.v. de denkbeelden. 

Schriftelijk: (of schriftelijke…) 

Representatieve toelichtende schriftelijke bronnen waarbij het gaat om de herkenbaarheid van 

denkbeelden rondom het sleutelwerk. 

 

3.2 Het thema examenjaar 2014 

Het thema van het centraal examen tekenen, handvaardigheid en textiele vormgeving vwo 2014 is net als 
in 2013: Engagement... Een onderzoek naar engagement binnen de beeldende kunst, vormgeving en 
architectuur vanuit een viertal contexten: 'Emancipatie', 'Utopie', 'Politiek' en 'Sociaal'. In het onderzoek ligt 
het accent op drie periodes, te weten: 1750-1900, 1900-1945 en 1945-heden. Daarnaast kunnen relaties 
worden gelegd tussen de kunst uit deze drie periodes en de kunst uit de periodes 1400-1600 en 1600-
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1750. De uitwerking van deze kunsthistorische periodes in de Basisstofomschrijving tehatex vwo (bijlage 5) 

dient als algemene achtergrond bij de specificatie van de examenstof (bijlage 3).  
 
Het thema Engagement wordt vanuit een viertal contexten benaderd namelijk ‗Emancipatie‘, ‗Utopie‘ 
‗Politiek‘ en ‗Sociaal‘. Deze keuze is gemaakt om meer houvast te bieden aan het brede begrip 

Engagement. Deze benaderingen zijn in deze syllabus geconcretiseerd in de zogenaamde ‗Beschrijvingen‘ 
aan de hand van twaalf voorbeelden.  
 
Achtergronden bij themakeuze en invulling 
Voor het thema Engagement is gekozen omdat het op tal van terreinen al een decennium actueel is. Het 
hangt spreekwoordelijk in de lucht: de kranten staan er vol van en in de politieke arena is het een 
belangrijk gespreksonderwerp. Binnen de kunsten is het al dan niet geëngageerd zijn van kunst en 

kunstenaars een veelbesproken onderwerp.  
Over de ontwikkeling van de kunst in de twintigste eeuw kan gezegd worden dat er tot en met de jaren 
zeventig sprake was van een tendens waarbinnen de kunst steeds meer op zichzelf betrokken raakte: 
Kunst was er voor de kunst, niet voor iets anders. Inmiddels verbinden kunstenaars in toenemende mate 

en op uiteenlopende manieren hun artistieke werk met sociaal en maatschappelijke vraagstukken. Zij 
participeren vanuit artistiek oogpunt in hun directe leef- en werkomgeving. De grens tussen het atelier en 

de samenleving wordt minder sterk. Soms wordt de samenleving zelfs hun atelier. 
Een eenduidig begrip is engagement niet. Volgens de Dikke van Dale is engagement een gevoel van morele 
verplichting. Volgens Lex ter Braak, voormalig directeur van het Fons voor beeldende kunsten, vormgeving 
en bouwkunst, is alle kunst geëngageerd, omdat kunstenaars zich met de wereld bezighouden.1 Voor de 
één is het een moreel besef, voor de ander de invulling van het beroep van kunstenaar.  
Naast het feit dat het begrip ‗engagement‘ op dit moment verschillend geduid kan worden, zijn het idee en 
de vorm van ‗geëngageerde kunst‘ door de eeuwen heen veranderlijk gebleken. Het idee heeft zijn huidige 

betekenis na WOII gekregen en is vanaf datzelfde moment op heel diverse wijzen veruitwendigd. Zo weet 
een kunstenares als Jeanne van Heeswijk (geboren 1965) haar betrokkenheid bij culturele en 
maatschappelijke problemen te tonen in en met haar veelvormig oeuvre. Ze regisseert en faciliteert het 
(sociale) proces in een woonbuurt bij de herinrichting van bijvoorbeeld een verkeersknooppunt door de 
betrokkenen er daadwerkelijk bij te betrekken en met elkaar in gesprek te laten gaan. Het resultaat is niet 
alleen een veranderde verkeersstroom maar ook een verbetering van het sociale weefsel in de buurt.  

De ontwikkeling van het kunstbegrip speelt een rol in de meervoudige duiding van het begrip 

‗geëngageerde kunst‘. Naast het materiele resultaat zijn het concept en het proces gedurende de twintigste 
eeuw ook onderdeel van het kunstwerk gaan uitmaken. Om bij Van Heeswijk te blijven: het engagement 
van een hedendaags kunstwerk kan zitten in de sociale ontmoeting van de buurtgenoten ter bevordering 
van de sociale samenhang van de buurt. Frans Hals (1583-1666) zou het waarschijnlijk niet hebben 
herkend als een artistieke praktijk. Binnen zijn oeuvre kunnen we ten aanzien van een enkel werk ook 
spreken van engagement, al krijgt het idee van engagement een andere dimensie en een andere vorm dan 

van bij Van Heeswijk. Zijn schilderij Regentessen van het Oudemannenhuis uit 1664 verwijst waarschijnlijk 
naar het verhaal van de Barmhartige Samaritaan, een Bijbelse vertelling met als belangrijkste moraal de 
naastenliefde. Zowel het goede werk van de regentessen voor de armen als het schilderij op de 
achtergrond van de voorstelling vormen een verwijzing naar deze betekenis die we nu als een 
geëngageerde thematiek kunnen interpreteren. Gelet op de financiële situatie van Hals is het aannemelijker 
dat hij de opdracht voor het geld heeft geaccepteerd. Sociaal geëngageerde beweegredenen zijn minder 
waarschijnlijk. Toch kan dit werk van Hals deel uit gaan maken van een examen omdat de voorstelling en 

de betekenis (Barmhartige Samaritaan: naastenliefde) een heldere relatie laten zien met een sociaal 

maatschappelijke problematiek.  
Een vergelijking van deze twee kunstenaars maakt de complexiteit van het thema inzichtelijk en verscherpt 
het inzicht in de veranderlijkheid van de betekenis van engagement en geëngageerde kunst. Ook maakt de 
vergelijking duidelijk dat de keuze voor de benadering van de kunstgeschiedenis vanuit deze thematische 
invalshoek het kritisch beschouwen van en reflecteren op kunst stimuleert.  
 

 
3.3 CPE 

Het Centraal Praktisch Examen heeft betrekking op domein B (Praktijk) en subdomein A2 (Beschouwen). 
Daarbij is de praktijk het uitgangspunt, vandaar dat we eerst domein B toelichten. 

Domein B (Praktijk) 

                                                 
1
Boomgaard, J. "Het podium van de betrokkenheid." Nieuw Engagement. Red. NAi Uitgevers en E. Brinkman. 

Rotterdam: NAi Uitgevers, 2003. 98-108. 
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In domein B zijn in één eindterm de vaardigheden genoemd die de kandidaat zelfstandig kan inzetten bij 

het maken van beeldend werk naar aanleiding van een probleemstelling. Het zijn fasen uit het beeldend 
proces. Daarin zijn de volgende mogelijke activiteiten te onderscheiden: 

● verzamelen van gegevens over de probleemstelling en oplossingen van beeldende kunstenaars en 

vorm gevers; 

● ontwikkelen van ideeën voor beeldende oplossingen, deze beschrijven en criteria, uitgangspunten, 
doelstellingen vastleggen in een procesverslag; 

● maken van een werkplan; 

● doen van beeldend onderzoek naar mogelijke oplossingen door middel van experimenten, schetsen, 

studies, proeven in diepte en in de breedte; 

● evalueren van het eigen onderzoek en vervolgens keuzes maken en toelichten; 

● uitwerken van de gekozen beeldende oplossing en het resultaat evalueren; 

● verslag doen van het werkproces; 

● maken van een presentatie. 

Een probleemstelling is in dit verband een uitgangspunt voor een of meer vraagstellingen. Naar aanleiding 
van analyse en onderzoek stelt de kandidaat enkele criteria vast waaraan zijn beeldend werk moet voldoen. 
De probleemstelling is daarmee meer dan een aanleiding: van de kandidaat wordt verlangd dat hij de 
betreffende problematiek voor zichzelf en anderen duidelijk maakt door middel van een passende 

beeldende vormgeving. Dat houdt ook een kritische selectie in uit de mogelijke oplossingen en een 
doelgericht toepassen van vakspecifieke beeldende middelen. 
Dit proces beschrijft de kandidaat in een procesverslag aan de hand van de volgende punten: 

● In de uitwerking ga ik rekening houden met de volgende inhoud 

De kandidaat beschrijf hier zijn inhoudelijke uitgangspunt(en) en/of het doel dat hij gaat proberen te 
bereiken. Hij gaat daarbij zo nodig in op te bereiken beeldende effecten en/of op de functie van het 
werk. 

● Om dit te bereiken denk ik dat de volgende aspecten van belang zijn: 

a. Voorstelling (de kandidaat beschrijft hier de voorstellingsaspecten die van belang zijn voor de 
uitwerking van zijn ideeën. Als hij kiest voor een non-figuratieve uitwerking, dan werkt hij hier 
zijn idee, inhoudelijk uitgangspunt en/of doel nader uit.) 

Beeldende aspecten (de kandidaat beschrijft ze niet alleen, maar verantwoordt hier ook de keuze door 
in te gaan op de relatie tussen inhoud en vormgeving.) 

a. Materialen en technieken (de kandidaat geeft hierbij ook een verantwoording van zijn keuze door in 

te gaan op de relatie met de inhoud.) 
Achteraf beschrijft de kandidaat hoe hij de opgave heeft uitgewerkt aan de hand van de volgende 
aandachtspunten: 

● In hoeverre heb ik mijn idee kunnen verwezenlijken, het doel bereikt? (De kandidaat beschrijft in het 

kort zijn werkproces.) 

● Welke keuzes heb ik hierbij gemaakt en waarom? (De kandidaat beschrijft waarop hij heeft gelet bij 
het onderzoek en de uitwerking.) 

● Wat is veranderd in mijn uitgangspunten en waarom heb ik die gewijzigd? (De kandidaat geeft een 
nadere verklaring van eventuele veranderingen in zijn uitgangspunten.) 

Veel van de hier genoemde activiteiten eisen dat de kandidaat zich zaken afvraagt, onderzoekt en 
reflecteert op wat hij gedaan heeft. Dan kan niet zonder de resultaten van zijn activiteiten goed te 

beschouwen om daar conclusies uit te trekken voor een volgende stap. Beschouwen is daarmee een 
wezenlijke vaardigheid. 

Subdomein A2 (Beschouwen) 
In het kader van het CPE gaat het niet alleen om het beschouwen van beelden van anderen (eventueel als 
inspiratiebron), maar vooral om het kritisch beschouwen van het eigen proces en product. Hierin 
demonstreert de kandidaat inzicht in de manier waarop beelden ervaringen veroorzaken en betekenissen 
overdragen. De kandidaat kan deze beschouwing verwoorden en/of verbeelden in de vorm van een 

mondelinge toelichting en/of schriftelijk werkverslag van beperkte omvang, eventueel met toelichtende 
schetsen en foto's.  
 
Organisatie en afname CPE 
De organisatie en afname van het CPE tekenen, het CPE handvaardigheid en het CPE textiele vormgeving is 
zoals voorgaande examenjaren. Hierover staan de belangrijkste zaken in bijlage 7 onder elkaar. 
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4. Het centraal examen 

Zittingsduur CPE en CE 
Raadpleeg hiervoor Het Examenblad, www.examenblad.nl 

Vakspecifieke regels correctievoorschrift 
Raadpleeg hiervoor Het Examenblad, www.examenblad. nl 

Hulpmiddelen 

Voor het c.s.e. is alleen het basispakket hulpmiddelen toegestaan. 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.examenblad.nl&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEX2-vw3LEUFoQ6UDUAE_Sz8okBqg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.examenblad.nl&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEX2-vw3LEUFoQ6UDUAE_Sz8okBqg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.examenblad.nl&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEX2-vw3LEUFoQ6UDUAE_Sz8okBqg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.examenblad.nl&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEX2-vw3LEUFoQ6UDUAE_Sz8okBqg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.examenblad.nl&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEX2-vw3LEUFoQ6UDUAE_Sz8okBqg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.examenblad.nl&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEX2-vw3LEUFoQ6UDUAE_Sz8okBqg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.examenblad.nl&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEX2-vw3LEUFoQ6UDUAE_Sz8okBqg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.examenblad.nl&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEX2-vw3LEUFoQ6UDUAE_Sz8okBqg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.examenblad.nl&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEX2-vw3LEUFoQ6UDUAE_Sz8okBqg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.examenblad.nl&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEX2-vw3LEUFoQ6UDUAE_Sz8okBqg
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Bijlage 1. Examenprogramma tekenen, handvaardigheid en 
textiele vormgeving vwo 

Het eindexamen 

Het eindexamen bestaat uit het centraal examen en het schoolexamen. 

Het examenprogramma bestaat uit de volgende domeinen: 
Domein A Vaktheorie 
Domein B Praktijk 
Domein C Oriëntatie op studie en beroep. 

Het centraal examen 

Het centraal examen bestaat uit een theoretisch en een praktisch gedeelte. Het theoretische gedeelte 

heeft betrekking op domein A. Het praktische gedeelte heeft betrekking op de (sub)domeinen A2 en B. 
De CEVO stelt het aantal en de tijdsduur van de zittingen van het centraal examen vast. De CEVO maakt 
indien nodig een specificatie bekend van de examenstof van het centraal examen. 

Het schoolexamen 
Het schoolexamen heeft betrekking op: 

● ten minste de domeinen en subdomeinen waarop het centraal examen geen betrekking heeft; 

● indien het bevoegd gezag daarvoor kiest: een of meer domeinen of subdomeinen waarop het 
centraal examen betrekking heeft; 

● indien het bevoegd gezag daarvoor kiest: andere vakonderdelen, die per kandidaat kunnen 
verschillen. 

De examenstof Domein A: 

Vaktheorie 

Subdomein A1: Beschrijven, onderzoeken en interpreteren 

1. De kandidaat kan mede op basis van bronnenmateriaal het beeldend werk van kunstenaars en 

vormgevers beschrijven, onderzoeken en interpreteren, rekening houdend met tijd, plaats, functie, 
kunstopvattingen, normen en waarden en de historische ontwikkeling vanaf de klassieke oudheid tot 
heden. 

Subdomein A2: Beschouwen 

2. De kandidaat kan twee- en driedimensionale beelden en vormen beschouwen en kan deze 

beschouwing verwoorden en/of verbeelden. 

Domein B: Praktijk 

3. De kandidaat kan gestructureerde probleemstellingen met betrekking tot zowel autonome als 

toegepaste beeldende kunst en vormgeving onderzoeken en de daaruit ontwikkelde ideeën in een 
beeldende verwerking uitvoeren, daarbij beeldende middelen aanwenden in een doelgericht 
werkproces, en het werk zo presenteren dat de beschouwer inzicht krijgt in het werkproces. 

Domein C: Oriëntatie op studie en beroep 
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Bijlage 2: Probleemstellingen 

 Probleemstellingen 

1 Op welke wijze speelt engagement vanaf 1750 een rol in de beeldende kunst, vormgeving 
en architectuur in verschillende tijdperken? 

2 Hoe krijgt engagement vorm in de beeldende kunst, vormgeving en architectuur? 

3 Welke maatschappelijke ontwikkelingen zijn van invloed op het engagement van beeldend 

kunstenaars, vormgevers en architecten?  

4 In hoeverre en op welke wijze slagen kunstenaars, vormgevers en architecten in hun 
intenties? 
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Bijlage 3: Specificatie examenjaar 2014 

N.B. Eventuele wijzigingen van representatieve kunstenaars worden voorjaar 2013 bekendgemaakt. 

 Beschrijving 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      afb. 1                             afb. 2                                  afb. 3 

THEMA: ENGAGEMENT 

CONTEXT: Sociaal  

TIJDVAK: 1945-2010 

SPECIFICATIE  

Voorbeelden van representatieve kunstenaars: 
Marlene Dumas (afb. 2),  
Sebastiao Salgado (afb. 3) 

Sleutelwerk: - John Ahearn en Roberto Torres,  
Banana Kelly Double Dutch, 1981-1982 (afb. 1) 

EXAMENEISEN Beschrijving van het sleutelwerk: 

1. Een kandidaat moet in staat zijn aan te 
geven op welke wijze engagement een rol 

speelt in het werk van bovengenoemde 
kunstenaars.  

2. Een kandidaat moet in staat zijn aan te 

geven hoe engagement vorm krijgt in het 
werk van bovengenoemde kunstenaars. 

3. Een kandidaat moet in staat zijn aan te 
geven welke maatschappelijke 
ontwikkelingen van invloed zijn op het 
engagement van bovengenoemde 

kunstenaars. 

4. Een kandidaat moet in staat zijn aan te 
geven in hoeverre en op welke wijze 

bovengenoemde kunstenaars slagen in hun 
intenties. 

Banana Kelly Double Dutch is gemaakt in 
samenwerking met een lokale buurtvereniging. Het 

werk hangt zichtbaar voor iedereen op een plek waar 
kinderen uit de buurt leven en spelen. De mallen voor 
de figuren werden m.b.v. de lichamen van 

buurtbewoners gemaakt, in de aanwezigheid van 
diezelfde buurtbewoners. Iedereen kon getuige zijn 
van het maakproces. Met een beetje geluk zelfs 
model. Het werk is opgedragen aan de identiteit en 
zelfvertrouwen van de gemeenschap ter plaatse, in 
dit geval de South Bronx. De kunstenaars hebben er 

een South Bronx Hall of Fame mee weten te 
scheppen, naar het bekende Hollywood Hall of Fame.  

In 1991 heeft Ahearn in Rotterdam Centrum 
eveneens een sculptuur gemaakt, Maria & Antonio. 
Het was een soortgelijk project als in de Verenigde 

Staten. Hier staan twee gewone Rotterdammers 
centraal. Geen zeehelden, staatshoofden of politici, 

maar mensen zoals je die daar tegenkomt op straat.  

BRONNEN WEBLOG: www.examenthemaEngagement.nl 

Beeld: 
- David Hammons, Higher Goals, 1990 
- Judith F. Baca, Great Wall of Los Angeles, 1976 
- Krzysztof Wodiczko, Homeless Vehicle, 1988 
- Jeanne van Heeswijk, Works, Typologies and 
Capacities 1993-2007, 2007  
- Marlene Dumas, The Neighbour/ De Buurman, 2005 
- Sebastiao Salgado , A group of fisherman, Italy, uit 

de Serie 'Workers: An Archaeology of the Industrial 

Age', 1991 

- Alicia Framis, Thank You Project, 2008 

Schriftelijk: 

- Kammer, C., "Visitekaartje", NRC Handelsblad, 26 
november 2010, p. 4-5 
- Pontzen, R. "Kritisch geëngageerde kunstenaars? 

Die bestaan niet!", Nieuw Engagement, Rotterdam: 

NAi Uitgevers, 2003, p. 125-127 
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Beschrijving 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

afb. 1 afb. 2 afb. 3 

THEMA: ENGAGEMENT 

CONTEXT: Emancipatie  

TIJDVAK: 1945-2010 

SPECIFICATIE  

Voorbeelden van representatieve kunstenaars: 
Guerilla Girls (afb. 2),  
Robert Mapplethorpe (afb. 3) 

Sleutelwerk: - Sarah Lucas, Au Naturel, 1994  
(afb. 1)  

EXAMENEISEN Beschrijving van het sleutelwerk: 

1. Een kandidaat moet in staat zijn aan te 
geven op welke wijze engagement een rol 
speelt in het werk van bovengenoemde 
kunstenaars.  

2. Een kandidaat moet in staat zijn aan te 

geven hoe engagement vorm krijgt in het 

werk van bovengenoemde kunstenaars. 

3. Een kandidaat moet in staat zijn aan te 
geven welke maatschappelijke 
ontwikkelingen van invloed zijn op het 
engagement van bovengenoemde 
kunstenaars. 

4. Een kandidaat moet in staat zijn aan te 
geven in hoeverre en op welke wijze 
bovengenoemde kunstenaars slagen in hun 
intenties. 

Heeft kunst daadwerkelijk een geslacht? In Au 
Naturel zien we het geslacht verbeeld aan de hand 
van gewone voorwerpen, zonder schuld of schaamte.  

De observaties van Lucas zijn van elke lieflijkheid en 
intimiteit ontbloot. Ze zijn rauw, koud en 

onpersoonlijk. Niet bepaald de kwaliteiten die met 

kunst door vrouwen worden geassocieerd. Ze staan er 
eerder diametraal tegenover.  

Het werk van kunstenaressen wordt vaak in de 
feminiene context beschouwd, of het daar nu over 
gaat of niet. Dat bevalt Lucas niet. Ze wil dat latere 
generaties het onderwerp vrouw zijn (als kunstenaar) 

als actueel onderwerp onbelast achter zich kunnen 
laten. 

 

BRONNEN WEBLOG: www.examenthemaEngagement.nl 

Beeld:  

- Lee Krasner, Gaea, 1966 
- Judy Chicago, The Dinner Party, 1975-79,C 
- Cindy Sherman, Untitled film still #3, 1977 
- Robert Mapplethorpe, Ken Moody and Robert Sherman, 1984 
- Erwin Olaf, Joy, 1986 
- Guerrilla Girls Do women have to be naked to get into U.S. museums?, 1989 
- Rego, Greer, 1995  

- Louise Bourgeois, Spin, 1996  
- Sally Smart, The Exquisite Pirate, 2004 
- Amy Cutler, Above the Fjord , 2010 

Schriftelijk: 
- Grayling, A.C., ―An Uncooked Perspective on the Nature of Sex‖, 2005, 

http://www.tate.org.uk/tateetc/issue5/encounters5.htm geraadpleegd op 21-10-2011 
- De Visser, A., '$he', Kunst met voetnoten, Nijmegen: SUN, 1996, 55 

http://www.tate.org.uk/tateetc/issue5/encounters5.htm
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Beschrijving 3 

 

 

 

 

 

 

 

 afb. 1                                                          afb. 2                           afb. 3 

THEMA: ENGAGEMENT 

CONTEXT: Politiek  

TIJDVAK: 1945-2010 

SPECIFICATIE  

Voorbeelden van representatieve kunstenaars: 
Ilja en Emilia Kabakov (afb. 2), Wafaa Bilal (afb. 3) 

Sleutelwerk: - Edward Kienholz, Portable War 
Memorial, 1968 (afb. 1) 

EXAMENEISEN Beschrijving van het sleutelwerk: 

1. Een kandidaat moet in staat zijn aan te 
geven op welke wijze engagement een rol 
speelt in het werk van bovengenoemde 
kunstenaars.  

2. Een kandidaat moet in staat zijn aan te 

geven hoe engagement vorm krijgt in het 
werk van bovengenoemde kunstenaars. 

3. Een kandidaat moet in staat zijn aan te 
geven welke maatschappelijke 
ontwikkelingen van invloed zijn op het 

engagement van bovengenoemde 

kunstenaars. 
4. Een kandidaat moet in staat zijn aan te 

geven in hoeverre en op welke wijze 
bovengenoemde kunstenaars slagen in hun 
intenties. 

Het draagbaar oorlogsmonument stelt de waanzin van 
de oorlog aan de kaak. Het gewone leven gaat z‘n 
gangetje terwijl er altijd wel ergens een vreselijke 
oorlog wordt uitgevochten. Dit oorlogsmonument 
voorziet in de herdenking van al die oorlogen. Het is 

niet alleen verplaatsbaar, maar ook inwisselbaar voor 
toekomstige oorlogen. Nieuwe militaire conflicten 
kunnen als een wisseltrofee bijgeschreven worden. 
Een twijfelachtige eer voor het Amerikaanse 
buitenlandbeleid.   

BRONNEN WEBLOG: www.examenthemaEngagement.nl 

Beeld: 
- Jasper Johns, Flag, 1954-1955 
- Yoko Ono, Bed Inn, 1969 
- Joseph Beuys, Uberwendet endlich die Parteidiktatur!, 1971  
- Dan Perjovschi, detail van de krant  What Happened To Us? , 2007 
- He Xiangyu, The Death of Marat (Dead Ai Weiwei), 2007 
- Erik van Lieshout, EMMDM, 1999 
- John Rubin en Dawn Welewski (www.conflictkitchen.org), 2011  
- Wafaa Bilal, The Paintball Project, 2006 
- Jonathan Meese, Ich mach’ mein Ding – Love like Blood, 2009 klik hier 
- Luc Tuymans , Leopard, 2000, 
- Yinka Shonibare, Nelson's Ship in A Bottle, 2010  
- Marc Bijl, '9/11 666 777', 2010 
- Ilja en Emilia Kabakov The Toilet. Womens side. Documenta IX, 1992 
- Thomas Hirschhorn, Pole Self, Parijs, Centre Pompidou, 2001 
- David Hammons, How do you like me now?, 1988 
- Folkert de Jong, The man from Delft, 2011 
- Jake en Dino Chapman, Disasters of War, 1993 

Schriftelijk: 
- De Visser, A., 'Portable War Memorial', Kunst met voetnoten, Nijmegen: SUN, 1996, p. 59  
- Jansen, R., Klanten, R., et al, ―Preface‖, Art & Agenda, Berlin: Gestalten, 2011, p. 6-8 

- Heijne, B. "Engagement- welk engagement?", Nieuw Engagement, Rotterdam: NAi Uitgevers, 2003, 
137-139 

http://www.conflictkitchen.org/
http://vernissage.tv/blog/2009/11/30/interview-with-jonathan-meese-at-rosa-and-carlos-de-la-cruz-collection-miami/
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Beschrijving 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  afb.1                                                afb. 2 afb. 3 

THEMA: ENGAGEMENT 

CONTEXT: Utopie  

TIJDVAK: 1945-2010 

SPECIFICATIE  

Voorbeelden van  representatieve kunstenaars: 
Constant Nieuwenhuys (afb. 2) 
ZUS (Zones Urbaines Sensibles) (afb. 3) 

Sleutelwerk: - Joseph Beuys, 7000 eiken, 1982  
(afb. 1) 

EXAMENEISEN Beschrijving van het sleutelwerk: 

1. Een kandidaat moet in staat zijn aan te 
geven op welke wijze engagement een rol 
speelt in het werk van bovengenoemde 
kunstenaars.  

2. Een kandidaat moet in staat zijn aan te 

geven hoe engagement vorm krijgt in het 
werk van bovengenoemde kunstenaars. 

3. Een kandidaat moet in staat zijn aan te 
geven welke maatschappelijke 
ontwikkelingen van invloed zijn op het 
engagement van bovengenoemde 
kunstenaars. 

4. Een kandidaat moet in staat zijn aan te 
geven in hoeverre en op welke wijze 
bovengenoemde kunstenaars slagen in hun 
intenties. 

Het eikenproject van Joseph Beuys moest resulteren 
in het doorlopend planten van meer bomen over de 
gehele wereld om milieu- en sociale veranderingen 
teweeg te brengen. Ook moest het iedereen bewust 
maken van onze afhankelijkheid van een groter 

ecosysteem.  

De 7000 eiken van Beuys vormden een sculptuur. Het 
moest verwijzen naar het leven van mensen, naar 
hun dagelijkse werkzaamheden. Hij rekte naar eigen 
zeggen daarmee het kunstbegrip op tot één grote 
sociale sculptuur.  

BRONNEN WEBLOG: www.examenthemaEngagement.nl 

Beeld:  

- Bruce Nauman, Antro/Socio (rinde Spinning), 1992 
- Martin Kippenberger, The Happy End of Franz Kafka's 'Amerika', 1994  
- ZUS, De tuin / United, 2012 
- Jonathan Meese, Ahoi de Angst, 1998 
- Gavin Turk, Pile, 2004  
- Peter Fend, Local Fuel Production - Afghanistan, Iran, The Netherlands, 2009 

- Constant Nieuwenhuys, Niew Babylon, 1959-1974 
- Rirkrit Tiravanija, The land, 1998 

Schriftelijk: 
- Beuys, J., ―I am Searching for Field Character//1973‖, Utopias, Red. Noble, R., Londen: Whitechapel 
gallery, 2009, p. 114-115 
-    Noble, R., ―Introduction The Utopian Impulse in Contemporary Art‖, Utopias, Londen: Whitechapel 

gallery, 2009, p. 12-14 



Syllabus beeldende vakken vwo centraal examen 2014 nader vastgesteld 18 

Beschrijving 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

afb. 1                                               afb. 2                             afb. 3 

ENGAGEMENT 

CONTEXT: Sociaal  

TIJDVAK: 1900-1945 

SPECIFICATIE  

Voorbeelden van  representatieve kunstenaars:  
Otto Dix (afb. 2), Käthe Kollwitz (afb. 3)  

Sleutelwerk: - J.J.P. Oud, Wijk Spangen, Rotterdam, 
1919 (afb. 1) 

EXAMENEISEN Beschrijving van het sleutelwerk: 

1. Een kandidaat moet in staat zijn aan te 

geven op welke wijze engagement een rol 
speelt in het werk van bovengenoemde 
kunstenaars.  

2. Een kandidaat moet in staat zijn aan te 
geven hoe engagement vorm krijgt in het 

werk van bovengenoemde kunstenaars. 
3. Een kandidaat moet in staat zijn aan te 

geven welke maatschappelijke 
ontwikkelingen van invloed zijn op het 
engagement van bovengenoemde 
kunstenaars. 

4. Een kandidaat moet in staat zijn aan te 
geven in hoeverre en op welke wijze 

bovengenoemde kunstenaars slagen in 
hun intenties. 

Tussen 1918 en 1927 is de toestroom van 

arbeidskrachten naar Rotterdam groot. Oud weet in 
opdracht van de gemeente Rotterdam voor weinig geld 
relatief goede woningen te realiseren voor grote 
gezinnen. Hij doet dat in de wijk Spangen (1918-1920) 
en Tussendijken (1920-1921). Vier jaar later ontwerpt 

hij de nieuwe wijk De Kiefhoek waarvoor hij 
internationaal lof oogst. De wijk is naar binnen toe heel 

open en leefbaar, naar buiten toe redelijk gesloten. 
Oud wist inventief om te gaan met de middelen om 
arbeiders goed te huisvesten. Hoewel Oud aan de basis 
stond van de architectonische poot van De Stijl verhield 
zijn architectuur zich moeizaam tot de vooral 
schilderkunstige theorie van het neoplasticisme, 

althans, volgens Van Doesburg en Mondriaan. Hun 
esthetische wetten stonden op gespannen voet met de 
functionele eisen. Anders dan schilderkunst was 
architectuur een sociale kunst. In het neoplasticisme 
van Van Doesburg en Mondriaan konden de arbeiders 
niet wonen, maar het inspireerde wel als uitzicht op de 
toekomst. 

BRONNEN WEBLOG: www.examenthemaEngagement.nl 

Beeld:  
- De Klerk, Het Schip, 1919-1921  
- Käthe Kollwitz, Moeders, 1919 
- Georg Grosz, Duitsland, een wintersprookje, 1917-1919 
- Otto Dix, Kaartspelende oorlogskreupelen, 1920 

Schriftelijk: 
- Taverne, E., Wagenaar, C., De Vletter, M.,(red), J.J.P. Oud, poëtisch functionalist, 1890-1963, 
Rotterdam: NAi Uitgevers, 2001, p. 24-25 
- George Grosz met Wieland Herzfelde, Die Kunst ist in Gefahr, Berlin, 1925, George Grosz, Brief aan 

Robert Bell, 1916, Ein kleines Ja und ein großes Nein. Sein Lebe von ihm selbst erzählt, Teinbek bei 

Hamburg, 1974 (oorspr. 1955) 
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Beschrijving 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 afb. 1                                                afb. 2 afb. 3 

THEMA: ENGAGEMENT 

CONTEXT: Emancipatie  

TIJDVAK: 1900-1945 

SPECIFICATIE  

Voorbeelden van representatieve kunstenaars: 
Charley Toorop (afb. 2), Paul Cadmus (afb. 3)  

Sleutelwerk: - Meret Oppenheim, Le Déjeuner en 
fourrure, 1936 (afb. 1) 

EXAMENEISEN Beschrijving van het sleutelwerk: 

1. Een kandidaat moet in staat zijn aan te 
geven op welke wijze engagement een rol 
speelt in het werk van bovengenoemde 
kunstenaars.  

2. Een kandidaat moet in staat zijn aan te 

geven hoe engagement vorm krijgt in het 
werk van bovengenoemde kunstenaars. 

3. Een kandidaat moet in staat zijn aan te 

geven welke maatschappelijke 
ontwikkelingen van invloed zijn op het 
engagement van bovengenoemde 
kunstenaars. 

4. Een kandidaat moet in staat zijn aan te 
geven in hoeverre en op welke wijze 
bovengenoemde kunstenaars slagen in hun 
intenties. 

Het thee kopje is een vrouwelijk symbool van 
huiselijkheid en verfijning, het bont staat voor 
mannelijkheid en wildernis. De associatie van bont en 
haar met het mannelijke maakt de bekleding van dit 
huiselijke object tot een uitdaging aan het adres van 

de mannelijke dominantie. Het is een voorbode van 
de wens zich uit het gebied te begeven dat haar is 
toegewezen, en het domein van de man te betreden. 

Het bont is tevens een viering van de behaarde delen 
van het vrouwelijke lichaam.  
 
Binnen de kunstwereld verwijst het werk naar de door 

mannen gedomineerde kunstwereld. Mogelijk stak 
Oppenheim de draak met de heersende mannelijkheid 
van de beeldhouwkunst. Meestal waren beelden 
immers hard en verticaal georiënteerd, twee 
eigenschappen die de mannelijkheid van het métier 
op een dubbelzinnige manier onderstrepen.  
Toen het werk werd gemaakt was de Freudiaanse 

psychologie bekend. Vanuit dat perspectief zou de 
lepel voor het mannelijk geslachtorgaan kunnen 
staan, het kopje voor het vrouwelijke. Het geheel zou 
dus ook een erotische lading kunnen hebben.  

BRONNEN WEBLOG: www.examenthemaEngagement.nl 

Beeld:  

- Georgia O‘Keeffe, Witte en Blauwe bloemvormen, 1919 
- Charley Toorop, Vrouwenfiguren, 1931-1932 
- Paul Cadmus, The Fleets In!, 1934 
- Jane Poupelet, Baigneuse au Bord de l'eau, 1911 

Schriftelijk: 
- Chadwick, W., ―The Muse as Artist‖, Women artists and the Surrealist Movement, Londen: Thames 

and Hudson, 1985, p. 66-67 
- Fiedler, J. en Feierabend P., (ed), Baumhoff, A., ―Vrouwen aan het Bauhaus – een emancipatiemythe‖, 
Bauhaus, Keulen: Könemann, 2000, p. 96-98, 102-103, 107 
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Beschrijving 7 

 

 

 

 

 

 

 

   afb. 1 afb. 1a                         afb. 2             afb. 3 

THEMA: ENGAGEMENT 

CONTEXT: Politiek  

TIJDVAK: 1900-1945 

SPECIFICATIE  

Voorbeelden van representatieve kunstenaars: 
- John Heartfield (afb. 2), 
- Alexander Rodchenko (afb 3) 

Sleutelwerk:- Vladimir Tatlin, Monument voor de 
Derde Internationale Communistische Internationale, 
1919. (afb.1+1a)  

EXAMENEISEN Beschrijving van het sleutelwerk: 

1. Een kandidaat moet in staat zijn aan te 
geven op welke wijze engagement een rol 

speelt in het werk van bovengenoemde 
kunstenaars.  

2. Een kandidaat moet in staat zijn aan te 
geven hoe engagement vorm krijgt in het 
werk van bovengenoemde kunstenaars. 

3. Een kandidaat moet in staat zijn aan te 
geven welke maatschappelijke 

ontwikkelingen van invloed zijn op het 

engagement van bovengenoemde 
kunstenaars. 

4. Een kandidaat moet in staat zijn aan te 
geven in hoeverre en op welke wijze 
bovengenoemde kunstenaars slagen in hun 

intenties. 

In opdracht van het Volkscommissariaat voor 
Onderwijs ontwierp Tatlin een monument voor de 

Derde Internationale Communistische Internationale. 
Het model werd onthuld tijdens het Achtste Sovjet 
Congres in Moskou. 90 meter hoger dan de 
Eiffeltoren, het symbool van 19e eeuws technisch 
vernuft en vooruitgang. ‗Technici scheppen nieuwe 
vormen‘ stond op de plaquette. Deze architectuur 
droeg de marxistische en leninistische denkbeelden 

uit. Dit wensbeeld propageerde een technisch en 

moreel superieure staat. Een symbool van 
revolutionaire ideologie, -technologie en -esthetica. 
Het is nooit gerealiseerd. Toch heeft het generaties op 
verschillende manieren geïnspireerd als symbool van 
de toekomst op ideologisch, technisch en esthetisch 

terrein.  

BRONNEN WEBLOG: www.examenthemaEngagement.nl 

Beeld:  
- El Lissitzky, Vierkanten zien zwarte puinhoop, 1922 
- Alexander Rodchenko, ―Lengiz boeken over alle onderwerpen!”, 1924  
- Naum Gabo, Vibrerende Veer, 1920, 

- Antoine Pevsner, Torso, 1925,  
- Ernst Ludwig Kirchner, Naakt meisje achter gordijn, (Fränzi), 1910/1926,  
- Otto Dix Kaartspelende oorloogskreupelen, 1920  

- Ludwig Meidner, Revolutie, 1912-1913 
- Georg Grosz, Zonsverduistering, 1926 
- John Heartfield, Adolf der Übermensch, slikt goud en spreekt blik, 1932, 
- Paul Klee, De grote keizer reed naar de oorlog, 1920, (Der grosse Kaiser reitet in den Krieg) 

- Adolph Ziegler, De Vier Elementen: Vuur, Water en Aarde, Lucht, voor 1937 
- Leni Riefenstahl, Triumpf des Willens, 1934 
- Hannah Höch, Snee met het keukenmes dada door de laatste bierbuikcultuurperiode van Weimar, 
1920 

Schriftelijk: 
.- Naum Gabo en Antoine Pevsner, Het Realistisch Manifest, 1920, in 1932 omgedoopt tot het 

Constructivistisch Manifest.  
- Shatskikh, A., ―Unovis: Brandpunt Van Een Nieuwe Wereld‖, De grote Utopie, Russische avant-garde 
1915-1932, Red. Beeren, W., e.a. Amsterdam: Stedelijk Museum, 1992, p. 132-135 
- Pickens, W., ―Art and Propaganda‖, uittreksel van The Messenger, New York, April 1924, uit Bradley 
W., Esche, C., Art and social change, Londen: Tate, Afterall, 2007, p.  74-75 
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Beschrijving 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 afb. 1 afb. 2 afb. 3 

THEMA: ENGAGEMENT 

CONTEXT: Utopie  

TIJDVAK: 1900-1945 

SPECIFICATIE  

Voorbeelden van representatieve kunstenaars: 
Johannes Itten (afb 2), Gunta Stölzl (afb. 3)  

Sleutelwerk: - Walter Gropius, Bauhaus, Dessau, 
1925 (afb. 1) 

EXAMENEISEN Beschrijving van het sleutelwerk: 

1. Een kandidaat moet in staat zijn aan te 
geven op welke wijze engagement een rol 
speelt in het werk van bovengenoemde 
kunstenaars.  

2. Een kandidaat moet in staat zijn aan te 
geven hoe engagement vorm krijgt in het 
werk van bovengenoemde kunstenaars. 

3. Een kandidaat moet in staat zijn aan te 
geven welke maatschappelijke 
ontwikkelingen van invloed zijn op het 
engagement van bovengenoemde 
kunstenaars. 

4. Een kandidaat moet in staat zijn aan te 

geven in hoeverre en op welke wijze 
bovengenoemde kunstenaars slagen in hun 
intenties. 

L’art pour l’art kon na WOI niet meer; de band met de 
samenleving moest hersteld worden. Kunst staat niet 
meer boven het dagelijks leven maar heeft een taak 
daarbinnen. De kunsten, al dan niet toegepast, en 
industrie moesten weer onderdeel worden van de 
architectuur. Architectuur als allesomvattende 
ordening van de kunsten. Esthetisch verantwoorde, 

bereikbare en met name functionele producten 
moeten het leven eenvoudiger en gelukkiger maken.  
Volgens de bovenstaande gedachte is het Bauhaus 
ook vormgegeven: een functioneel, industrieel en 
multidisciplinair gebouw. Ze is een gematerialiseerd 
ideaal en een symbool van moderniteit uit de jaren 

20. 
Het Bauhaus vormt nog steeds een belangrijk 
voorbeeld voor heel veel westerse kunst- en 
designacademies in de wereld. Ook is hun aanpak van 
productontwikkeling trendsettend geweest voor de 
vormgeving van onze dagelijkse leefomgeving.   

BRONNEN WEBLOG: www.examenthemaEngagement.nl 

Beeld:  
- Walter Gropius, Bauhaus in Dessau, 1925 

- Johannes Itten, Kleurenkogel in zeven lichtniveaus en twaalf tinten, 1921 
- Wassily Kandinski, Een centrum, 1924,  
- László Moholy-Nagy, Zelfportret, 1922  
- Oskar Schlemmer, Bauhaustrap, 1932 

- Lyonel Feininger, illustratie Bauhausmanifest, 1919 
- Marianne Brandt, theeservies, 1924 
- Marcel Breuer, Wassilystoel, 1925 
- Gunta Stölzl, Wandkleed/kleed, 1923 
- Paul Klee, Botanisch Theater, 1924 

Schriftelijk: 

.- Gropius, W., Bauhausmanifest, 1919 
- Fiedler, J. en Feierabend P., (ed), Colin, N., ―Bauhaus-filosofie - cultuurkritiek en sociale utopie‖, 
Bauhaus, Keulen: Könemann, 2000, p. 24-25 
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Beschrijving 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       afb. 1 

 

 

 

 

 

 

  afb. 2 afb. 3 

THEMA: ENGAGEMENT 

CONTEXT: Sociaal  

TIJDVAK: 1750-1900 

SPECIFICATIE  

Voorbeelden van representatieve kunstenaars: 
Vincent van Gogh (afb. 2), Ilja Repin (afb. 3) 

Sleutelwerk: - Gustave Courbet, Een begrafenis in 
Ornans, 1849-50 (afb. 1) 

EXAMENEISEN Beschrijving van het sleutelwerk: 

1. Een kandidaat moet in staat zijn aan te 

geven op welke wijze engagement een rol 
speelt in het werk van bovengenoemde 
kunstenaars.  

2. Een kandidaat moet in staat zijn aan te 
geven hoe engagement vorm krijgt in het 

werk van bovengenoemde kunstenaars. 
3. Een kandidaat moet in staat zijn aan te 

geven welke maatschappelijke 
ontwikkelingen van invloed zijn op het 
engagement van bovengenoemde 
kunstenaars. 

4. Een kandidaat moet in staat zijn aan te 
geven in hoeverre en op welke wijze 
bovengenoemde kunstenaars slagen in hun 
intenties. 

Courbet schilderde scènes zoals die in het echte leven 

voorkwamen van gewone mensen. Geen bosnimfen, 
Griekse goden of engelen maar ploeterende 
stervelingen waarvoor het leven vaak uit hard werken 
bestond. Deze onderwerpen waren voor musea vaak 
te min, maar niet voor Courbet. Hij gaf de voostelling 

status door ze o.a. op enorme doeken af te beelden. 
Juist boeren, arbeiders en andere maatschappelijk 
minder bedeelden verbeeldde Courbet als een 
waardige hechte gemeenschap, zijn gemeenschap. 
Een begrafenis in Ornans toont de mensen van zijn 
geboortegrond. 

BRONNEN WEBLOG: www.examenthemaEngagement.nl 

Beeld:  
- Adolf von Menzel, Staalwalserij, 1875 

- Vincent van Gogh, De Aardappeleters, 1885 
- Ilja Repin, De Wolgaslepers, 1870-1873 

Schriftelijk: 
- Nochlin, L., Realism, Londen: Penguin Books, 1990, p. 78-81 Oorspronkelijk jaar van uitgave: 1971 
- Brief Vincent van Gogh, aan Theo van Gogh, over Aardappeleters, Nuenen, donderdag, 30 April 1885 
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Beschrijving 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     afb. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 afb. 1 afb. 3 

THEMA: ENGAGEMENT 

CONTEXT: Emancipatie  

TIJDVAK: 1750-1900 

SPECIFICATIE  

Voorbeelden van  representatieve kunstenaars: 
Mary Cassatt (afb. 2), Berthe Morisot (afb. 3) 

Sleutelwerk: - Edmonia Lewis, De dood van 
Cleopatra, 1876 (afb. 1) 

EXAMENEISEN Beschrijving van het sleutelwerk: 

1. Een kandidaat moet in staat zijn aan te 
geven op welke wijze engagement een rol 
speelt in het werk van bovengenoemde 

kunstenaars.  
2. Een kandidaat moet in staat zijn aan te 

geven hoe engagement vorm krijgt in het 
werk van bovengenoemde kunstenaars. 

3. Een kandidaat moet in staat zijn aan te 
geven welke maatschappelijke 

ontwikkelingen van invloed zijn op het 
engagement van bovengenoemde 
kunstenaars. 

4. Een kandidaat moet in staat zijn aan te 

geven in hoeverre en op welke wijze 
bovengenoemde kunstenaars slagen in hun 
intenties. 

Mary Edmonia Lewis (ca. 1843-1907) was de eerste 
professionele Amerikaanse beeldhouwer van 
Afrikaanse en Indiaanse afkomst. Dit betekende 

meestal dat ze moest concurreren met mannen die fel 
gekant waren tegen vrouwen in dit "mannenberoep‖. 
Lewis had de moed om samen met enkele vrouwen, 
allemaal blank, het tegen deze mannen op te nemen 
en toonde het vermogen om buitengewone marmeren 
beelden te maken. De negatieve vooroordelen over 

haar geslacht golden ook voor haar ras. Mensen met 
een 'druppel  Afrikaanse bloed‘ zouden minder 
intelligent en creatief zijn. Haar bekroning was het 
grote succes van De dood van Cleopatra op de 

prestigieuze Philadelphia Centennial Exhibition van 
1876.  
  

BRONNEN WEBLOG: www.examenthemaEngagement.nl 

Beeld:  
- Rosa Bonheur, Le labourage nivernais, le sombrage, 1848  
- Mary Cassatt, Modern Woman, 1893 
- Berthe Morisot, Vrouw aan haar toilet, 1875-1880 

Schriftelijk: 

Honour, H., Fleming, J., ―Turners Slavenschip‖, Algemene Kunstgeschiedenis, Amsterdam: Meulenhoff, 
2009, p.656-657 
- Woods, N.F. Jr., ―An African Queen at the Philadelphia Centennial Exposition 1876-Edmonia Lewis's 
The Death of Cleopatra‖, Meridians, 2009, vol. 9, no. 1, p 62-63 
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Beschrijving 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

afb. 1                                 afb. 2                                              afb. 3 

THEMA: ENGAGEMENT 

CONTEXT: Politiek  

TIJDVAK: 1750-1900 

SPECIFICATIE  

Voorbeelden van  representatieve kunstenaars: 

Eugene Delacroix (afb. 2),  
Francisco Goya (afb. 3)  

Sleutelwerk: - Jacques-Louis David, De dood van 

Marat, 1793 (afb. 1) 

EXAMENEISEN Beschrijving van het sleutelwerk: 

1. Een kandidaat moet in staat zijn aan te 
geven op welke wijze engagement een rol 
speelt in het werk van bovengenoemde 

kunstenaars.  

2. Een kandidaat moet in staat zijn aan te 

geven hoe engagement vorm krijgt in het 
werk van bovengenoemde kunstenaars. 

3. Een kandidaat moet in staat zijn aan te 
geven welke maatschappelijke 

ontwikkelingen van invloed zijn op het 
engagement van bovengenoemde 
kunstenaars. 

4. Een kandidaat moet in staat zijn aan te 
geven in hoeverre en op welke wijze 
bovengenoemde kunstenaars slagen in hun 
intenties. 

De afgebeelde persoon is Jean Paul Marat, een arts, 
schrijver en politicus die aan de kant stond van het 
Franse volk.  

Charlotte Corday vermoorde hem door een brief te 
overhandigen. Toen Marat deze begon te lezen sloeg 
ze toe door onmiddellijk een keukenmes in zijn borst 

te steken. Het mes is dus geen briefopener maar een 
moordwapen. Zijn schrijfgerei getuigt van zijn politiek 
engagement.  

David, vriend en bewonderaar van Marat, laat hem op 
het schilderij zijn laatste adem uitblazen. De 
kunstenaar  onderstreept het morele gelijk van Marat 
en de Franse Revolutie door de gevolgen van 
gruwelijke daad van de tegenstander te laten zien. 
Het slachtoffer is in het harnas gestorven: de spullen 
om hem heen wijzen op zijn revolutionaire teksten en 

zijn liefdadigheid richting de slachtoffers van de 
Revolutie.  

BRONNEN WEBLOG: www.examenthemaEngagement.nl 

Beeld:  
- Jacques Louis David, De eed op de kaatsbaan, 1790-91 
- Alexandre Fragonard, De eed van de Jeu de Paume, 1789 
- Francisco Goya, De derde mei 1808, 1814 
- Eugene Delacroix, De 28ste juni: De vrijheid die het volk leidt, 1830 

Schriftelijk: 
- Honour, H., Fleming, J., ―Heine over Delacroix‖, Algemene Kunstgeschiedenis, Amsterdam: 
Meulenhoff, 2009, p. 651 
- Gombrich, E.H., Eeuwige schoonheid, Houten: Gaade, 2002, p. 485. 
Mitgang, H., ―The Art of Lincoln‖, American Art Journal, vol. 2, no. 1 (lente, 1970), p 5-9  
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Beschrijving 12 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  afb. 1 afb. 2 afb. 3 

THEMA: ENGAGEMENT 

CONTEXT: Utopie  

TIJDVAK: 1750-1900 

SPECIFICATIE  

Voorbeelden van representatieve kunstenaars:  
William Morris (afb. 2),  
Dante Gabriel Rossetti (afb. 3) 

Sleutelwerk: - Robert Owen, Coöperatief dorp uit 
Report to the committee for the Relief if the 
Manufacturing and Labouring Poor, Londen 1817  
(afb. 1) 

EXAMENEISEN Beschrijving van het sleutelwerk: 

1. Een kandidaat moet in staat zijn aan te 
geven op welke wijze engagement een rol 
speelt in het werk van bovengenoemde 

kunstenaars.  
2. Een kandidaat moet in staat zijn aan te 

geven hoe engagement vorm krijgt in het 
werk van bovengenoemde kunstenaars. 

3. Een kandidaat moet in staat zijn aan te 
geven welke maatschappelijke 
ontwikkelingen van invloed zijn op het 
engagement van bovengenoemde 
kunstenaars. 

4. Een kandidaat moet in staat zijn aan te 
geven in hoeverre en op welke wijze 

bovengenoemde kunstenaars slagen in hun 
intenties. 

Owen heeft niet alleen een utopie bedacht en er over 
gepubliceerd, hij heeft ook de daad bij het woord 
gevoegd. In de Nieuwe Wereld werd in 1825 een 

kleine Duitse nederzetting gekocht (Indiana, VS). De 
nederzetting heette New Harmony maar kwam om 
uiteenlopende redenen niet van de grond. De 
inwoners wisten de balans tussen de vrijheid van het 

individu en gebondenheid als onderdeel van het 
collectief niet te vinden. Ook het verbieden van privé-
bezitsvorming droeg bij aan de instabiliteit.  
Owen verloor een vermogen maar heeft wel anderen 
geïnspireerd. 

BRONNEN WEBLOG: www.examenthemaEngagement.nl 

Beeld:  

- Charles Fourier, La Phalanstère, begin 19e eeuw 
- William Morris, Het Woodpecker Tapestry, 1885 (Arts and Crafts movement) 

- Millais‘ Ophelia, 1852 (prerafaëlieten) 
- Dante Gabriel Rossetti‘s, The Girlhood of Mary Virgin, 1848 

Schriftelijk: 
- Honour, H, Fleming, J., ―Fabrieken en openbare parken‖, Algemene Kunstgeschiedenis, Amsterdam- 

Meulenhoff, 2009, p. 638-639 
- Carey, J. (ed), ―Plastic-Wood Paradise‖, The Faber book of Utopias, Londen: Faber and Faber, 1999, p. 
228-230 Oorspronkelijk uit- J.A. Etzler, A Paradise Within the Reach of All Men, Without Labor, By 
Powers of Nature and Machinery. An Address to All Intelligent Men. In Two Parts, second English 
edition, J. Cleave, 1842 
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Bijlage 4: Voorbeeldtoetsvragen 
 
 

 
Afbeelding 1 

 

   
Afbeelding 2      Afbeelding 3 

 

 
Afbeelding 4 

 

Afbeelding 2 Afbeelding 3 
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Engagement in verschillende dimensies 

 

Vragen bij afbeelding 1 tot en met 4 

 

figuur 1 

 

 

Op figuur 1 hierboven zie je het Marine Corps War Memorial uit 1954 in Arlington (Verenigde 

Staten). Dit monument is gewijd aan alle militairen die sinds 1775 sneuvelden in dienst van de 

Amerikaanse Marine. De bronzen beeldengroep is ontworpen door Felix de Weldon. 

 

Het Marine Corps War Memorial is erop gericht de toeschouwer te imponeren. 

2p 1 Leg voor zowel de voorstelling als de vormgeving uit hoe het beeld de toeschouwer imponeert.  
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figuur 2 

 

 

Het ontwerp van het Marine Corps War Memorial is gebaseerd op de hierboven getoonde foto (figuur 

2) van de Amerikaanse fotograaf Joe Rosenthal. Te zien is de landingsoperatie van de Verenigde 

Staten op het Japanse eiland Iwo Jima ten tijde van de Tweede Wereldoorlog.  

 

Bekijk figuur 1 en 2 

De groepering van de soldaten in het ontwerp van de Weldon wijkt af van de foto van Rosenthal.  

2p 2 Beschrijf waarin de groepering door De Weldon verschilt van de foto en geef aan welke symbolische 

betekenis het daardoor krijgt. 

 

Rosenthal won voor zijn foto de Pullitzer Prize, een prestigieuze prijs voor nieuwsfotografie. Al snel 

na de eerste publicatie (1945) ontstond er veel discussie over de authenticiteit van de foto, 

Rosenthal zou de foto geënsceneerd hebben. 

1p 3 Leg uit waarom het ensceneren van oorlogsfoto's veel discussie oproept.  

 

Op afbeelding 1 zie je  Portable War Memorial (Draagbaar Oorlogsmonument) van de Amerikaanse 

kunstenaar Edward Kienholz uit 1968. De titel van het Portable War Memorial kan opgevat worden 

als een commentaar op het Arlington War Memorial . 

3p 4 Leg uit hoe de titel Portable War Memorial een commentaar levert op het Arlington War Memorial. 

Betrek ook beide werken in je antwoord. 
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figuur 3 

 

 

Kienholz maakte het Portable War Memorial in 1968 toen de kritiek op de Amerikaanse 

betrokkenheid bij de oorlog in Vietnam steeds meer toenam.  

Kienholz zei dat hij de beschouwer een spiegel wil voorhouden om zo een beter begrip te kweken 

voor wat 'ons' (als cultuur) beweegt, motiveert. Ook zegt hij dat het kunstwerk gelezen kan worden 

als een boek: van links naar rechts. 

 

Op figuur 3 hierboven zie je een verdeling van het Portable War Memorial in vier delen. In elk deel 

gebruikt Kienholz een of meer symbolen om zijn idee over te dragen. 

Bekijk afbeelding 1 en figuur 3 

4p 5 Geef per deel aan welke symbolen Kienholz gebruikt en geef aan waar deze symbolen voor staan. 
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Op afbeelding 2 en 3 zie je The Iceman Cometh uit 2001 van Folkert de Jong. Het werk is gemaakt 

van blauw isolatieschuimplaten (styrofoam) en bruin pur schuim. 

De titel van het kunstwerk verwijst naar een toneelstuk waarin aan lager wal geraakte figuren, onder 

wie enkele oorlogsveteranen, hun leven slijten in een obscure bar. 

 

The Iceman Cometh maakte onderdeel uit van een tentoonstelling over het werk van De Jong in het 

Groninger Museum. In de tentoonstellingscatalogus werd over dit werk opgemerkt: "In zijn opzet en 

thematiek is the Iceman Cometh een perfecte antithese van het klassieke oorlogsmonument". 

2p 6 Leg uit hoe dit werk qua vormgeving een antithese is van het klassieke oorlogsmonument. Betrek 

twee vormgevingsaspecten in je antwoord. 

1p 7 Leg uit hoe dit werk in thematiek een antithese is van het klassieke oorlogsmonument. 

 

Op afbeelding 4 zie je een foto van het project Domestic Tension van Wafaa Bilal uit 2007.  

 

Gedurende een maand verbleef Bilal permanent in een afgesloten ruimte in een galerie in Chicago. 

Het publiek kon Bilal volgen via een website. De ruimte waarin hij verbleef was voorzien van een 

webcam en een paintballgeweer dat via de website gericht en afgevuurd kon worden.  

 

De website van Domestic Tension is tachtigmiljoen keer bezocht en er zijn zestigduizend verfkogels 

afgevuurd. Het project riep een grote hoeveelheid aan verdeelde reacties op. Een groep mensen 

organiseerde vierentwintig uurs bescherming voor Bilal door het paintballgeweer voortdurend van 

hem weg te richten. 

 

In het boek Shoot an Iraqi, Art, Life and Resistance under the Gun (2008) doet Bilal onder meer 

verslag van zijn ervaringen in dit project. 

 

 

Met dit werk probeert Bilal het gevolg van moderne oorlogsvoering voor zijn publiek inzichtelijk te 

maken. 

2p 8 Geef aan wat het effect is van deze moderne wijze van oorlogsvoeren en leg uit hoe Bilal dit voor 

zijn publiek inzichtelijk maakt. 

 

De relatie tussen kunstwerk en publiek is bij Domestic Tension wezenlijk anders dan bij het Portable 

War Memorial van Kienholz. 

2p 9 Beschrijf twee verschillen in de relatie tussen kunstwerk en publiek. Betrek beide werken in je 

antwoord. 
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Hans Haacke, geboren in Duitsland in 1936, is een kunstenaar die woont en werkt in New York en 

bekend staat als een zeer kritische, geëngageerde kunstenaar. Zijn werk is vaak gericht op het 

blootleggen van het systeem waarbinnen kunst opereert. 

 

 Haacke deed de volgende uitspraak: 

"Als je protestschilderijen maakt is het waarschijnlijk dat je binnen de kaders van het systeem blijft 

dat je aanvalt. Het kan voldoening geven om iemand aan te wijzen en te zeggen: 'dat is de rotzak 

die schuldig is'. Maar, in feite, op het moment dat het werk in de openbaarheid verschijnt, bereikt 

het alleen die mensen die dezelfde gevoelens delen en al overtuigd zijn. Beschuldigingen zetten je 

niet aan het denken". 

 

Volgens Haacke, zo blijkt uit dit citaat, zijn kunstwerken die misstanden aan de kaak willen stellen 

niet altijd even succesvol. 

3p 10 Rangschik onderstaande kunstwerken vanuit Haackes optiek van meest naar minst succesvol.  

  Leg daarbij telkens uit waarom het kunstwerk deze positie in je rangschikking inneemt. 

-Portable War Memorial 

-The Iceman Cometh 

- Domestic Tension 
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Beoordelingsmodel 

 

 1 maximumscore 2 

• vormgeving (een van de volgende):   1 

 De enorme afmetingen van het beeld (inclusief de sokkel). Deze maken de toeschouwers 

klein/nietig en/of maakt de omgekomen soldaten groot/ tot helden). 

 De keuze voor brons als materiaal. Dit imponeert door het gewicht en/of de technische 

realisatie en/of doordat brons wordt geassocieerd met (voorname) beeldhouwkunst uit het 

verleden. 

 De driehoek / piramidevorm waarin de soldaten geplaatst zijn, hierdoor krijgt de 

beeldengroep stabiliteit/monumentaliteit en/of hierdoor straalt het monument verhevenheid 

uit. 

 De herhaling, ritmiek van de lichamen suggereert eensgezindheid 

• voorstelling (een van de volgende):        1 

 Het afbeelden van het 'moment suprême' van de overwinning (het planten van de nationale 

vlag in het overwonnen gebied). 

 De getoonde samenwerking die de saamhorigheid uitdrukt. 

 De overtuigde doelgerichtheid waarmee de handeling (collectief) wordt verricht. 

 

 2 maximumscore 2 

een van de volgende: 

 De Weldon heeft de groep soldaten dichter op elkaar geplaatst, zodat een gesloten groep/ geheel 

ontstaat. Door deze groeperingswijze ontstaat er een symboliek van verbondenheid / solidariteit 

/ eendracht / saamhorigheid. 

 De Weldon heeft de groep soldaten in de vorm van een driehoek geplaatst. Hierdoor ontstaat 

een symboliek van eenheid en/of van symmetrie en harmonie 

 De Weldon heeft de groep soldaten in de vorm van een driehoek geplaatst. De driehoek is een 

zeer stabiele vorm en symboliseert daarmee de onverzettelijkheid/stabiliteit van de soldaten/ 

het leger. 

 

Opmerking 

Indien een deel van het antwoord juist        1  

 

 3 maximumscore 1 

Bij journalistieke  oorlogs/nieuwsfotografie wordt gestreefd naar een objectieve weergave van de 

werkelijkheid. In het geval van enscenering is manipulatie (eenvoudig) mogelijk en komt het idee 

van een objectieve weergave van de werkelijkheid in het geding. 
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 4 maximumscore 3 

• Het Arlington War Memorial staat op een vaste plek en memoreert aan een vaststaand gegeven

   1 

• Het verplaatsbaar/draagbaar  ('portable') zijn van Kienholz' oorlogsmonument suggereert dat het 

op verschillende situaties van toepassing kan zijn / suggereert inwisselbaarheid van het te 

memoreren feit    1 

• Met deze titel lijkt Kienholz  'de vaststaande waarheid' die het Arlington War Memorial 

vertegenwoordigt in twijfel te trekken / op losse schroeven te plaatsen   1 

 

 5 maximumscore 4 

• 1. symbolen afkomstig uit de oorlogspropaganda van de Verenigde Staten:  

Uncle Sam 'I want you for the US Army' en/of het monument van De Weldon/ en/of Kate Smith

   1 

• 2. een grafsteen/monument als symbool voor de slachtoffers die verschillende oorlogen eisten 

(475 door oorlog verdwenen naties/culturen)   1 

• 3. Een Hotdog bar/ frisdrankautomaat als symbool voor de Amerikaanse 

consumptiemaatschappij / voor het alledaagse leven in Amerika    1 

• 4. een grafsteen/monument, in dit geval zonder vermelding van slachtoffers als symbool voor 

een toekomst die nog open ligt   1 

 

 6 maximumscore 2 

twee van de volgende: 

 materiaal: De Jong gebruikt goedkoop en weinig solide materiaal (in tegenstelling tot klassieke 

materialen als brons / steen) 

 uitvoering: De installatie is 'lelijk'/ruw afgewerkt (in tegenstelling tot klassieke 

oorlogsmonumenten die vaak fraai/ gedetailleerd zijn afgewerkt) 

 compositie: De plaatsing van de figuren lijkt willekeurig (grote en kleine figuren door elkaar / de 

figuren staan niet op een lijn/vormen geen geordend geheel) (in tegenstelling tot klassieke 

oorlogsmonumenten die vaak zorgvuldig opgebouwd ogen) 

 

per juist antwoord   1 
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 7 maximumscore 2 

• De hier getoonde (bonte) stoet figuren oogt krankzinnig / ernstig psychisch en fysiek gewond

   1 

• de thematiek van het werk betreft de afschrikwekkende kanten van oorlog (terwijl de thematiek 

van klassieke oorlogsmonumenten juist vaak het memoreren van een overwinning is en/of het 

memoreren van gesneuvelden / het idealiseren van de heldendood betreft)   1 

 

 8 maximumscore 2 

Juist door mensen/het publiek direct/actief in zijn werk te betrekken maakt Bilal duidelijk  dat de 

moderne oorlogsvoering onpersoonlijk / onwerkelijk / een spelletje doet lijken. 

 

Indien een deel van het antwoord ontbreekt 1 

  

 9 maximumscore 2 

twee van de volgende: 

 Bij Domestic Tensions is de relatie interactief (Het kunstwerk reageert ook op het publiek) 

 Bij het PWM is de relatie tussen publiek en kunstwerk receptief (Het publiek interpreteert maar 

verandert het werk niet. 

 

 Bij Domestic Tensions bestaat het publiek uit personen die verspreid over de hele wereld 

(afzonderlijk) naar het werk kijken (het werk blijft op een plaats en kan vele mensen bereiken) 

 Bij het PWM bestaat het publiek alleen bezoekers van het museum waar het werk van Kienholz 

te zien is (Het werk / het publiek moet wisselen van plaats om meerdere mensen te kunnen 

bereiken) 

 

 Bij Domestic Tensions is er sprake van een intermenselijke-relatie tussen het publiek en het 

werk 

 Bij het PWM is er sprake van een relatie tussen mens en ding. 

 

 Bij Domestic Tensions wordt het publiek zelf voor een morele keuze gesteld 

 Bij het PWM wordt het publiek de les gelezen. 

 

Opmerking 

Per juist antwoord alleen 1 scorepunt toekennen indien beide kunstwerken beschreven zijn.  

 

 10 maximumscore 3 

De kandidaat moet laten blijken (een van) de volgende punten uit het citaat van Haacke te hebben 

toegepast op de drie genoemde kunstwerken 

 

Een kunstwerk is in Haackes ogen het meest succesvol als het 

- opereert buiten de kaders van het systeem dat het aanvalt 

- ook een ander publiek dan het 'kunstpubliek' bereikt 

- mensen aan het denken zet 

 

Opmerking 
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Bovenstaande punten hoeven niet expliciet vermeld te worden. 

 

Voorbeeld van een goed antwoord: 

• 1. Domestic Tensions bereikt door zijn vorm (ook) een publiek buiten de het museum/galerie (en 

daarmee waarschijnlijk ook mensen die deze gevoelens niet delen en al overtuigd waren) en/of 

poogt het publiek aan het denken te zetten door ze actief in het werk te betrekken (het is geen 

directe beschuldiging)           1 

• 2. The Iceman Cometh, bereikt alleen een 'kunstpubliek' (want het wordt in musea getoond en 

bereikt daarmee mensen die deze gevoelens delen en al overtuigd waren). Het werk zet het 

publiek wel aan het denken, omdat het weliswaar (ook) over oorlog gaat, maar zonder directe 

beschuldiging aan één adres         1 

• 3. Portable War Memorial, bereikt alleen een 'kunstpubliek' (want het wordt in musea getoond en 

bereikt daarmee mensen die deze gevoelens delen en al overtuigd waren). Het werk is (met 

name) gericht op de Amerikaanse cultuur en kan opgevat worden als een beschuldiging aan één 

adres            1 
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Bijlage 5: Basisstofomschrijving 
 
 

 
´Art is not the application of a canon of beauty 
 but what the instinct and the brain can conceive beyond any canon.‘ 

 

Picasso 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Les Demoiselles d'Avignon, (1907) 
 

 
 

Opbouw in: 

 periodes 
 accenten 
 relevante invalshoeken 
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1400-1600 

 
accenten: 

 schilderkunst in Noord Europa 
 Italië, wedergeboorte van de klassieken 

 opdrachtgevers en rivaliteit, de Italiaanse stadstaten en Rome 
 
 
invalshoeken: 
 
Kunst en wereldbeeld:  
- opkomst van het humanisme. 

 
Visies op kunst:  
- schoonheid als eenheid van delen: harmonie, maat, verhouding, symmetrie, orde (proportieleer). 
 

Kunstenaar en opdrachtgever, politieke en economische macht: 
- Kerk; wereldlijke machthebbers;  

- de veranderende positie van de kunstenaar, van ambachtsman naar homo universalis. 
 
Intercultureel: 
- Handelscontacten van de Oostzee tot Afrika en van de Arabische wereld tot China. Focus op de bakermat 
van de Europese cultuur. 
 
Wetenschap en techniek: 

- boekdrukkunst en grafiek; olieverf, 
- bestuderen van klassieken; eigen onderzoek van de werkelijkheid: perspectief, anatomie, wetmatigheid, 
- geschiedschrijving (Vasari) en geschiedenis van Romeinse architectuur (Alberti). 
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1600 - 1750 

 
accenten: 

 contrareformatie als reactie op de reformatie 
 burgerlijke cultuur in Nederland, Amsterdam 

 Rome in de tijd van de contrareformatie 
 het hof in Frankrijk, paleizen, villa‘s en tuinen 

 
invalshoeken: 
 
Kunst en wereldbeeld:  
- verschillende christelijke overtuigingen: protestant – katholiek, 

- Calvinisme: predestinatie, deugdzaamheid en matigheid, 
- rol van de Kerk binnen het Katholicisme, 
- humanisme. 
 

Visies op kunst:  
- kunst ter lering en vermaak: verborgen symboliek zoals vanitas, emblemata, iconografie en iconologie; 

illusionisme, 
- classicisme: klassieke schoonheid (Gerard de Lairesse), reizen naar Italië; neoplatonisme (de tuin als pars 
pro toto), 
- barok: virtuositeit, inventiviteit; theatrale eenheid, 
- kunst moet imponeren, identificatie via emotie, 
- kunst als vervolmaking van de natuur (tuinen van Versailles), 
- kunst als uitdrukking van de absolute macht. 

 
Kunstenaar en opdrachtgever, politieke en economische macht: 
- vrije markt, kooplieden en regenten; het ontstaan van genres, 
- de Kerk, 
- vorst en adel. 
 

Intercultureel: 

- reizen-handel-VOC (Chinees porselein en Delfts aardewerk), 
- exotische invloeden in de Europese tuinarchitectuur. 
 
Wetenschap en techniek: 
- empirisch onderzoek, camera obscura, 
- encyclopedisch verzamelen. 
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1750-1900 

 
accenten: 

 herleving van de klassieken 
 aandacht voor het eigen nationale verleden 

 vlucht in het exotische, de eigen geschiedenis, de mystiek en de natuur 
 verhevigd gevoel 
 heroïek van het alledaagse, de harde werkelijkheid 

 
 
invalshoeken: 
 

Kunst en wereldbeeld:  
- rationalisme, verlichting tegenover het loslaten van de ratio, 
- vooruitgangsidee, socialisme, 
- visies op geschiedenis: een voortgaand lineair proces met verschillende uitkomsten, 

- Darwinisme. 
 

Visies op kunst:  
- kunst moet het goede, het ware en het schone tonen, kunst moet verheffen, 
- schoonheid is relatief (afhankelijk van tijd en plaats); neostijlen; eclecticisme, 
- kunst moet authentiek en origineel zijn, 
- kunst moet van zijn tijd zijn, 
- l‘art pour l‘art; de bohémien, 
- Gesamtkunstwerk. 

 
Kunstenaar en opdrachtgever, politieke en economische macht: 
- opleiding: de rol van de académie; op zoek naar eigen leermeesters (historische voorbeelden of ‗de 
natuur zelf‘), 
- opdrachtgevers: de vrije markt, de staat koopt kunst, 
- organisatie van de samenleving: nationaal bewustzijn; naties - staat - burgers > streven naar vrije 

wereldhandel, concurrentie, 

- verzamelingen: systematiseren van collecties naar soort en tijd / plaats. Verzamelingen ook gekoppeld 
aan prestige van een staat. 
 
Intercultureel: 
- oriëntalisme en exotisme, 
- effecten van kolonialisme en wereldtentoonstellingen. 

 
Wetenschap en techniek: 
- het ontstaan van de historische belangstelling; het ontstaan van de kunstgeschiedenis; het ontstaan van 
musea, 
- industriële revolutie, 
- evolutietheorie, 
- fotografie, 

- nieuwe materialen als gietijzer, de toepassing van de combinatie gietijzer en glas. 



Syllabus beeldende vakken vwo centraal examen 2014 nader vastgesteld 40 

1900-1945 

 
accenten: 

 abstractie 
 de historische avant-garde, kunstenaarstheorieën en manifesten 

 utopieën over een nieuwe maatschappij 
 functionalisme,  form follows function 

 
 
invalshoeken: 
 
Kunst en wereldbeeld:  

- het nastreven van idealen (utopieën), het geloof in vooruitgang en maakbaarheid van de samenleving. 
 
Visies op kunst:  
- kunst als expressie, 

- op zoek naar het universele; neoplatonisme, 
- van visueel waarneembaar naar geestelijk, 

- functionalisme, verwerpen van decoratie, 
- definiëren van grondslagen van elke kunstdiscipline. 
 
Kunstenaar en opdrachtgever, politieke en economische macht: 
- vrije markt: verzamelaars, kunsthandels, 
- kunstenaars in dienst van de Russische Revolutie, maatschappelijke bewegingen, de staat, 
- utopisch verlangen vanuit politiek- maatschappelijke situatie (industrialisering en oorlog), 

- utopisch kunstenaarschap en de economische positie van de kunstenaar. 
 
Intercultureel: 
- primitivisme. 
 
Wetenschap en techniek: 

- kunst als laboratorium: experiment, Bauhaus, 

- nieuwe industriële materialen en technieken: (beton)skeletbouw, standaardisatie en prefabricatie 
- fotografie en film, 
- wetenschappelijke ontdekkingen: psychoanalyse en relativiteitstheorie. 
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1945 - heden 

 
accenten: 

 de Verenigde Staten in de voorhoede  
 modern en postmodern 

 vervagen van grenzen (disciplines, hoge-lage cultuur, kunst en werkelijkheid) 
 Globalisering, het Westen als centrum verdwijnt, hybriditeit 
 engagement 
 nieuwe media 

 
 
invalshoeken: 

 
Kunst en wereldbeeld:  
- relativeren en radicaliseren 
 

Visies op kunst:  
- de moderne visie: onderzoek naar de grondslagen van de eigen discipline, 

- de kunstenaar voert het werk niet alléén uit, de rol van de omgeving (performance en community-art), 
- de postmoderne visie, loslaten van oude esthetische waarden (authenticiteit, originaliteit en uniciteit). 
Loslaten van het idee van de vooruitgang. Loslaten van het idee van één waarheid, 
- verleggen van de grenzen van de kunst, het vervagen van grenzen tussen de kunstdisciplines. 
 
Kunstenaar en opdrachtgever, politieke en economische macht: 
- vrije markt, overheid, de verzamelaar, 

- invloed van de handel (kunstbeurzen en veilingen), overheid (subsidies, aankoopbeleid musea en 
internationale evenementen (Biennales en Documenta), 
- de kunstenaar als ondernemer, manager en entertainer, 
- begin en einde van de koude oorlog; globalisering; massamedia en massaconsumptie. 
 
 

Intercultureel: 

- invloed van de niet-westerse kunst op de westerse kunst, 
- een mix van verschillende culturele invloeden in het kunstwerk (hybriditeit), 
- het op eenzelfde podium acteren van westerse en niet-westerse kunstenaar (de toetreding van de niet-
westerse kunstenaar tot de westerse kunstwereld), 
- rol van identiteit in een geglobaliseerde wereld. 
 

Wetenschap en techniek: 
- reproductie, digitalisering,  
- audiovisuele media. 
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Bijlage 6: Bronnen 
 
 
Tekstuele bronnen bij het thema Engagement 
 
Bij het samenstellen van deze reeks teksten zijn de volgende keuzes gemaakt: 

 Er is gekozen voor het gebruik van bestaande literatuur. 

 Teksten en tekstfragmenten zijn niet herschreven, wel zijn niet-Nederlandse teksten door M. 

Steinpatz in opdracht van het College voor Examens vertaald. 

 Ook binnen de teksten en tekstfragmenten heeft selectie plaatsgevonden. Verwijderde stukken 

tekst zijn bewust niet gemarkeerd door middel van […]. Dit om de leesbaarheid van de teksten 

optimaal te houden. 

 Er is gestreefd naar een divers aanbod aan teksten: Theoretische verhandelingen en meer 

beschrijvende teksten, primaire en secundaire bronnen. Moeilijk en makkelijk. Betoog en 

Beschouwing etc. 

 De teksten vormen als totaal geen volledige afspiegeling van de stofspecificatie en zijn niet per 

definitie een invulling van de exameneisen. De teksten zijn een middel om de breedte en diepte van 

het thema te illustreren. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
Het College voor Examens heeft ernaar gestreefd om de auteursrechten op de in deze bijlage opgenomen 
bronnen te regelen volgens de wettelijke bepalingen. Degene die desondanks meent zekere rechten te 
kunnen doen gelden, kan zich alsnog tot het College voor Examens wenden. 
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Inhoudsopgave bronnen 

 

 

1. Visitekaartje 

2. Kritisch geëngageerde kunstenaars? Die bestaan niet! 

3. $he 

4. Een rauwe blik op de aard van sex 

5. Draagbaar Oorlogsmonument 

6. Kunst & Agenda 

7. Engagement- welk engagement? 

8. I am searching for Field Character 

9. De Utopische Impuls in de Hedendaagse Kunst  

10. Architectuur, kunst en leven  

11. Teksten van George Grosz 

12. De Muze als Kunstenaar 

13. Vrouwen aan het Bauhaus – een emancipatiemythe 

14. Het Realistisch Manifest 

15. Unovis: Brandpunt Van Een Nieuwe Wereld 

16. Kunst en Propaganda 

17. Bauhaus Manifest 

18. Bauhaus-filosofie – cultuurkritiek en sociale utopie 

19. Een Begrafenis in Ornans  

20. Over Aardappeleters, Nuenen, donderdag, 30 april 1885 

21. Een Afrikaanse Koningin op de Philadelphia Centennial Exposition 

22. Turners Slavenschip 

23. De dood van Marat 

24. De Kunst van Lincoln  

25. Heine over Delacroix 

26. Fabrieken  

27. Een paradijs van plastic hout 
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1. Visitekaartje 

 

NRC, 26 november 2010, C. Kammer. Academies leiden op tot 'artistieke persoonlijkheid‘ maar 

kunstenaars zoeken ook naar maatschappelijke relevantie. De No Academy koppelt kunstenaars 

aan instanties om samen problemen op te lossen. De tekst sluit aan bij de context sociaal 1945-

2010.  

 

 
Himmelsbach de Vries, still uit filmpje Een dag gratis hulp, 2009 

 

Aangeboden: een dag gratis hulp. Kunstenaar Domenique Himmelsbach de Vries hing begin dit jaar briefjes 

op in supermarkten en op lantaarnpalen in Amsterdam waarbij hij gratis zijn diensten aanbood. Op 

YouTube plaatste hij een filmpje waarop hij toelichtte wat hij allemaal kan: ―Ik ben goed in 

oplossingsgericht denken, neem initiatief, ben kritisch, ben goed in organiseren, posters ontwerpen, video 

editen, kan fietsen repareren, glas snijden, glas zetten, lassen, met de naaimachine overweg, zeefdrukken, 

fotograferen, ben maatschappelijk geëngageerd, ik kook vegetarisch of veganistisch, voor één of voor 

duizend mensen en ik draai New Wave op uw partij. Wilt u een dag gratis hulp? Ik help u graag.‖ 

Himmelsbach de Vries, in 2009 afgestudeerd aan de Academie voor Beeldende Kunsten in Kampen, was dit 

jaar één van de studenten aan de No Academy, een opleiding waar pas afgestudeerde studenten van 

kunstopleidingen zich bezighouden met maatschappelijke problemen. Geen kunstopleiding in ouderwetse 

zin (vandaar de naam: ‗No Academy‘), maar een laboratorium waar de beginnende kunstenaars 

grootstedelijke vraagstukken onderzoeken. Woningbouwcorporatie Ymere bijvoorbeeld wilde hulp van de 

No Academy om in de Transvaalbuurt in contact te komen met hangjongeren. Het stadsdeel Amsterdam-

West wenste overgewicht onder kinderen aan te pakken. Het multiculturele platform Forum was benieuwd 

of het streven naar gemengde wijken niet ongewild leidt tot afbraak van sociale netwerken. 

Sommige studenten van de No Academy haakten aan bij één specifiek vraagstuk. Himmelsbach de Vries 

besloot verschillende vraagstukken tegelijk te benaderen. Hij wilde dieper in contact met de samenleving 

komen. Door het aanpakken van praktische, dagelijkse problemen onderzocht hij hoe burgers naar hun 

omgeving, de stad, kijken. Zijn aanbod van een dag gratis hulp, leverde vooral na een artikel over hem in 

het Amsterdams Stadsblad,  tientallen zeer diverse reacties op. De een wilde hulp bij het maken van een 

zomerjurk, de ander wilde met hem brainstormen over het opzetten van een praktijk voor sportmassage, 

de volgende kon wel wat hulp gebruiken bij het restaureren van een glas-in-loodraam.  Een vrouw die nooit 

had leren koken maar wel een dure keuken had laten bouwen in haar huis, wilde al haar vrienden 

ontvangen als een Bertolli-reclame. ―Ik heb een begin met haar gemaakt door samen een groentetaart te 

bakken‖, zegt de kunstenaar. ‖Ik kreeg zoveel verzoeken om hulp dat ik op het laatst bijna opgebrand 

raakte.‖ 

Himmelsbach constateerde dat het vertrouwelijke contact waar zoveel instanties naar op zoek zijn mogelijk 

wordt door het ontbreken van eigenbelang of een verborgen agenda. Instanties die in contact willen treden 

met burgers, raadt hij aan ―een gemeenschappelijk doel te zoeken dat buiten hun eigen belang staat‖. Voor 

woningbouwcorporatie Ymere ontwikkelt hij nu zulke projecten om groepen bij elkaar te brengen. 

De kunstenaar zegt dat de No Academy hem meer bewust heeft gemaakt van zijn positie als kunstenaar 

binnen de maatschappij. ―Eerder voelde ik mij een visueel commentator op afstand van de wereld.‖ In een 

verantwoording voor het Fonds BKVB, dat hem en de andere studente van de No Academy een jaar lang 

ondersteunde, schrijft hij: ―De mogelijkheid om mij een volledig jaar lang op mijn creatieve relatie met de 
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wereld te storten heeft mij verrijkt. Ik ben hoopvoller aangezien mijn radicale gedachtegoed een luisterend 

oor en ingang heeft gevonden bij instituten en instanties. Waar ik eerder het gevoel had lijnrecht tegenover 

hun ideeën te staan, voel ik me nu zelf een partner met een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid voor 

sociale vraagstukken.‖ 

 

 
Himmelsbach de Vries, Monument voor Prima Mensen, 2011 

 

Woningcorporatie Ymere was gecharmeerd van de aanpak van Domenique Himmelsbach de Vries. ―Hij is 

het vleesgeworden voorbeeld van goed burgerschap‖, zegt Ellen Ros. De woningbouwcorporatie nodigde 

hem uit voor een gesprek. Hij wilde eerst een diepe put gaan graven op een braakliggend terrein, ―een 

omgekeerde Toren van Babel‖, samen met hangjongeren, medewerkers van Ymere en wijkbewoners. ―Door 

zoiets simpels te doen zouden die groepen samen hun gemeenschappelijke taal terug kunnen vinden‖, zegt 

de kunstenaar. ―Maar we konden geen geschikt braakliggend terrein vinden.‖ Toen dat niet doorging, 

verzon hij onmiddellijk iets nieuws: een Monument voor Prima Mensen. ―Mensen die zichzelf prima vinden, 

kunnen hun naam in steen gieten en dan maak ik daar een monument van‖, legt hij uit. ―In dat monument 

zijn dan al die mensen verbonden.‖ Ymere heeft hem ingehuurd om dit plan in februari in de Slachthuiswijk 

in Haarlem uit te voeren. 

De nieuwe studenten willen het liefst nu meteen beginnen. Om de tijd tot januari te overbruggen, deden ze 

de afgelopen maanden een pilotproject. Eén van de studenten van dit nieuwe jaar, fotograaf Hugo 

Schuitemaker, afgestudeerd aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag, werd door 

Rijkswaterstaat gevraagd om als ‗dwarskijker‘ en ‗kritische aanjager‘ te fungeren bij het ontwerpen van 

toekomstscenario‘s voor het IJsselmeer. ―Bij Rijkswaterstaat zijn ze ultiem geïnteresseerd in out-of-the-box 

denken‖, vertelt hij. ―Ik kijk ernaar uit om straks ook bij andere organisaties te mogen meedenken over 

maatschappelijke vraagstukken. Ik ben een idealist, maar wel iemand die zijn idealen praktisch wil 

uitvoeren.‖ 
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2. Kritisch geëngageerde kunstenaars? Die bestaan niet! 

 

Deze tekst is gepubliceerd in de bundel Nieuw Engagement (2003), een uitgave in een serie van 

NAi Uitgevers waarin relevante maatschappelijke thema‘s voor architectuur, stedenbouw, 

beeldende kunst en vormgeving worden besproken. Rutger Pontzen bespreekt verschillende fasen 

van (kritisch) geëngageerde kunst uit de (recente) geschiedenis. De tekst past in de context 

sociaal, tijdvak 1945-2010. Ook zijn er sterke relaties met de context utopie uit hetzelfde tijdvak. 

 

De opkomst van de geëngageerde kunstenaar, als een apart type, is een opmerkelijk en relatief recent 

fenomeen. En het ontstaan ervan is historisch te duiden. Niet zozeer door de opkomst van dat aparte type, 

maar door de verzelfstandiging van de kunst. In de negentiende eeuw werd de kunst autonomer. 

 

 
Claude Monet, Gare st. Lazare (Station St. Lazare), 1877 

 

Kunstenaars, meestal afkomstig uit de gegoede burgerij, hadden minder behoefte aan verheven 

onderwerpen (net als de hele burgerij die zich wentelde in het optimisme van de beginnende welvaart). 

Wat hen bezighield was meer de zon die onderging boven de parlementsgebouwen in Londen, treinen die 

vanuit het Parijse station Saint Lazare vertrokken, stillevens met niet nader te duiden granaatappels en het 

schilderen van een groep vrienden en collega's die een pijpje rookten aan een cafétafel. Kunst was wat het 

oog zag. En wat de hand van de kunstenaar daarvan op het doek kon verbeelden. Het modernisme was 

geboren. 

 
Jean-François Millet, l'Homme a la houe (De man met de schep), ca. 1860 

 

Zoiets vroeg natuurlijk om een reactie. En die kwam er dan ook. Wellicht mede door de serie etsen van 

Francisco de Goya over de verschrikkingen van de Napoleontische oorlog in Spanje (gemaakt rond 1815, 

maar pas voor het eerst te zien in 1863). Halverwege de negentiende eeuw kreeg de visuele burgerkunst 

gelijktijdig haar tegenvoeter in een kritische engagementskunst. En die tweedeling is sindsdien zo 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e9/L'homme_%C3%A0_la_houe_(The_Man_with_the_Hoe).jpg
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gebleven, hoezeer de kunst de afgelopen eeuw ook is veranderd. Ook die van het kritische engagement: 

van het boerenproletariaat van Jean-François Millet en de spotprenten van Honoré Daumier, via de Duitse 

expressionisten en dada tot Joseph Beuys, de Guerrilla Girls en het kleinschalige engagement met het 

menselijke gezicht uit de jaren negentig  van de twintigste eeuw. En nu weer de grootse, politieke 

betrokkenheid die met name dit jaar in tentoonstellingen als ‗Dreams and Conflicts' (Biënnale van Venetië). 

‗Attack!' (Kunsthalle, Wenen) and ‗Violent Violence' (Arti & Amicitiae, Amsterdam) werd geëtaleerd. 

 

 
Guerrilla Girls, Poster voor de Biënnale van Venetië 2005 

 

Anderhalve eeuw geleden veranderde het engagement dus in kritisch engagement. De betrokkenheid van 

de kunstenaars was er niet langer op gericht hun verbondenheid te tonen met wat er in de wereld gaande 

was, maar om misstanden in beeld te brengen met het oog op een mogelijke verandering. En daardoor 

ontstond één prangende vraag: hoe effectief is die kritisch-geëngageerde kunst eigenlijk? Heeft het de 

wereld inderdaad verbeterd en rechtvaardiger gemaakt? Is het überhaupt bij machte aan de wereld iets te 

veranderen'? 

Kunst en kritisch engagement — het probleem is dat het gaat om twee ongelijksoortige grootheden. Twee 

termen die zich niet met elkaar laten verenigen. Kritisch engagement is per definitie gericht op effect. Of 

het nu gaat om een mentaliteitsverandering of een doelgerichte handeling die aanwijsbaar (politiek, 

maatschappelijk, economisch) resultaat wil opleveren. Het heeft een doel. Altijd. Dat moet wel, anders 

bezit het geen bestaansrecht. 

Hoe anders is de kunst. Kunst heeft geen doel. Het beoogt niets. Het kent alleen een evocerende werking, 

voor zover de toeschouwer daar ontvankelijk voor is. Kunst is, terwijl de kritisch-geëngageerde kunstenaar 

iets wil. De term ‗kritisch-geëngageerde kunst‘ is dus een contradictio in terminis, een innerlijke 

tegenstelling. Kritisch engagement en kunst verdragen elkaar niet. Ze sluiten elkaar uit. 
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Dat er tegenwoordig toch zoiets als kritisch-geëngageerde kunst bestaat, heeft niet zozeer met kunst zelf 

te maken, maar met de houding van de kunstenaars. Ze beogen iets wat buiten het domein van de kunst 

ligt. Niet het kunstwerk staat in het middelpunt van hun belangstelling, maar de betrokkenheid met de 

wereld en de wens daaraan iets te veranderen. En dat voornemen is nu groter dan ooit tevoren. Hoeveel 

tentoonstellingen zijn er tegenwoordig niet te zien over de achterstelling van minderheden? De 

onderbetaling, erbarmelijke werkomstandigheden en morele verwerpelijkheid van kinderarbeid? Het geweld 

op straat? Oorlogen en de menselijke territoriumdrift? Het zijn niet bepaald de minste onderwerpen die de 

revue passeren. Afgezet tegen zulke hoge idealen zijn veel kunstwerken tegenwoordig niet meer dan 

krachteloze gebaren. Het doel om aan dat soort misstanden iets wezenlijk te veranderen, middels de kunst, 

heeft tot niets geleid. En dat maakte de kunst uit de jaren negentig juist zo sympathiek: het had geen doel 

buiten zichzelf. De kleinschaligheid van voeten wassen, bezoekers verwelkomen en bij vreemden slapen 

heeft de maatschappij niet wezenlijk veranderd. Dat wilde het ook niet. Het wenste de wereld te 

veraangenamen. Wat voor een aantal jaren is gelukt. Maar verdomd, wat lijkt dat alweer lang geleden. 

 

 

3. $he 

 

A. de Visser beschrijft in Kunst met voetnoten (1996) over verborgen inhouden en 

overdrachtelijke betekenissen van oude en nieuwe kunstwerken. In het onderstaande fragment 

wordt ingegaan op de betekenis van het werk $he van de kunstenaar Richard Hamilton uit 1958-

1961. Volgens De Visser staat daarin de positie van de vrouw centraal. De tekst sluit aan op de 

context emancipatie, tijdvak 1945-2010. 

 

 
Richard Hamilton, $HE, 1961 

 

In het afgebeelde $HE geeft hij [Richard Hamilton, red.] commentaar op de vrouw, of liever op het 

fenomeen vrouw dat op één lijn staat met huissloof en hoer. Hij vertolkt hier opvattingen die later in de 
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vrouwenbeweging op grote schaal actueel zouden worden. Zelf zegt hij erover: ‗De vrouw in de kunst van 

de jaren vijftig was een anachronisme: opgeblazen, suikerzoet, wellustig en met krulspelden in het haar— 

een fel contrast met de vrouw buiten de beeldende kunst, waar ze echt sensueel is. Hoewel ze het 

kostbaarste sieraad is, wordt ze vaak slechts behandeld als een accessoire. Het ergste dat volgens de 

reclame een vrouw kan overkomen, is dat zij zich niet volmaakt op haar gemak voelt in haar omgeving van 

huishoudelijke apparaten — een omgeving die tegenwoordig ons beeld van de vrouw bepaalt, zoals haar 

kleding dat vroeger deed. Overal is seks, gesymboliseerd in de glans van in massa geproduceerde 

luxeartikelen — het spel tussen vlezig plastic en glad, nog vleziger metaal. De relatie tussen de vrouw en 

haar apparaten is essentieel voor onze cultuur en even archetypisch als het pistoolgevecht in een Western. 

Hamiltons commentaar op de consumptiedrang krijgt een ironisch accent in de titel: niet SHE, maar $HE. 

Het beeld bestaat uit een (zelfontdooiend!) diepvriesvak, de deur van een koelkast, een broodrooster met 

de slang van een stofzuiger, de schouder van een pin-up-girl in combinatie met de bilpartij van een in blote 

‗ruggen‘ gespecialiseerd model uit Esquire. De uitsnijding van het achterpand suggereert een schortje: de 

verleidster in de keuken. Het geheel wordt gecompleteerd door een knipoog, zoals we dat kennen van de 

plastic prentbriefkaart waarvan het beeld verandert telkens wanneer deze bewogen wordt. 

 

 

4. Een rauwe blik op de aard van seks 

 

A.C. Grayling schreef de tekst voor de tentoonstelling van Sarah Lucas in de Tate Liverpool van 28 

oktober 2005 tot 15 januari 2006. Oorspronkelijke titel luidt An Uncooked Perspective on the 

Nature of Sex waarin de auteur de ambivalentie in het werk van Lucas beschrijft ten opzichte van 

seksualiteit. De tekst hoort bij de context emancipatie, tijdvak 1945-2010. 

 

Er zitten drie voorwaarden vast aan het zien van Sarah Lucas werk. Een daarvan is het buiten beschouwing 

laten van de inmiddels vermoeiende vraag: "Is het kunst?‖. De tweede is om haar productie te scharen 

onder dezelfde noemer als die van Tracey Emin en Damien Hirst. De derde is om fijngevoeligheid, van 

welke soort dan ook, bij de voordeur achter te laten. Dit is vooral nodig als je van gebakken eieren, kip en 

varkensvlees houdt, omdat je ze waarschijnlijk definitief af gaat zweren tijdens het bekijken van haar 

kunst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sarah Lucas, Selfportrait with fried eggs (Zelfportret met gebakken eieren), 1996 

 

Het thema van Lucas is seks en ze geeft dit zó onbeschroomd weer dat het obsceen wordt – 

onaantrekkelijk, abrupt, rauw, soms gruwelijk grappig en soms onsentimenteel en schrijnend – en daarom 
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is het gebruik van haar eigen woordenschat, expliciet of impliciet, onontkoombaar. Haar onderwerp is een 

ongeflatteerde blik op de aard van seks en vooral de positie van de vrouwen als opening, ontvanger, vlees 

of gevogelte dat niet bereid is voor de tafel, maar voor het bed, iets dat is bedoeld voor consumptie of 

afzetplaats - exclusief als afzetplaats voor mannelijke uitscheidingen. 

Zo klinkt ze als een boze feministe, beschadigd en gestoord, maar dat is niet haar boodschap. Het 

standpunt dat ze onderzoekt is niet zozeer de seksistische objectificatie van vrouwen door volwassen 

mannen, als wel de obsceniteiten van nerveuze tienerjongens. Ze toont ons een portret van vrouwelijke 

seksualiteit, getekend door de onwetendheid en lust van door testosteron geplaagde tienerjongens. 

Haar nauwgezette kennis van dit standpunt wekt geen verbazing, gezien de opmerking die ze maakte in 

een interview: ‗Ik was vroeger nogal een wilde meid. Ik ging graag om met veel jongens en ik raakte 

gewend aan de manier waarop ze over seks spraken.‘ Maar natuurlijk is haar studie van hun standpunt en 

de manier waarop ze de bijbehorende poses aanneemt– haar jeans en laarzen, korte haar, leren jacks, de 

manier waarop ze met haar knieën wijd zit, de androgyne stijl van haar zelfportretten – geen goedkeuring 

van het perspectief van de tienerjongens, want ze vervolgt in dat citaat: ‗En hoewel ik het wel grappig 

vond, was ik me er denk ik ook van bewust dat het ook op mij van toepassing was, en ik heb altijd die twee 

houdingen gehad. Ik genoot ervan, maar tegelijkertijd gruwde ik er diep van binnen van, denk ik.‘ 

Toch kiest Lucas niet de voor mogelijkheden die als vanzelf konden voortvloeien uit haar ervaring met de 

vieze woorden, het gesnoef en het groepsvertoon van onervaren jongens. Ze houdt geen feministische 

preken en eist geen slachtofferschap of sympathie. In plaats daarvan produceert ze een ironisch, 

onopgesmukt, kaal statement dat de oppervlakkigheid van het standpunt in twijfel trekt en trotseert, het 

volledig tegen zichzelf keert en iets tot grappigs en scherpzinnigs maakt. 

 

 

5. Draagbaar Oorlogsmonument 

 

A. de Visser beschrijft in Kunst met voetnoten (1996) over verborgen inhouden en 

overdrachtelijke betekenissen van oude en nieuwe kunstwerken. In het onderstaande fragment 

wordt ingegaan op de betekenis van het werk Draagbaar Oorlogsmonument (Portable War 

Memorial) uit 1968 van Edward Kienholz. Het is een politieke boodschap die Kienholz hier volgens 

De Visser uitdraagt. De tekst sluit aan op de context politiek, tijdvak 1945-2010. 

 

 
Edward Kienholz, Portable War Memorial, 1968 

 

Het Portable War Memorial (Draagbaar Oorlogsmonument) is een fraai voorbeeld van het samengaan van 

historie, engagement en politiek. Het environment ontstond nadat Kienholz een oorlogsfoto gezien had, 

genomen in 1945 op een Japans eiland toen Amerikaanse soldaten aldaar de vlag van de VS hesen. De foto 

had al eerder tot voorbeeld gediend voor een echt oorlogsmonument, in Arlington. Daar fungeert de 

grootste bronzen groep ter wereld als uitdrukking van de Amerikaanse militaire kracht, terwijl Kienholz zijn 
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Portable War Memorial nu juist hanteert als macaber commentaar op alles wat met oorlog te maken heeft. 

De titel alleen al is ironisch genoeg om zijn bedoelingen duidelijk te maken.  

Kienholz ziet af van brons, graniet en monumentaliteit en kiest eenvoudige materialen en een alledaags 

realisme. Links zien we als propagandistisch cliché bij uitstek het wervingsaffiche van Uncle Sam: I WANT 

YOU F0R U.S. ARMY NEAREST RECRUTING STATION. De figuur ervoor stelt de zangeres Kate Smith voor: 

eertijds even dik als de ton waaruit haar hoofd steekt. De zangeres zette zich tijdens de Tweede 

Wereldoorlog in voor de soldaten en haar God Bless America werd een tweede volkslied. Het klinkt 

permanent vanuit de ton.  

De groep soldaten vertoont sterke overeenkomst met de foto en dus met de groep te Arlington. De in 

metaalkleur gespoten uniformen zijn echt, de hoofden ontbreken. De vlag is geen echte stars and stripes, 

maar een lap die de vlag voorstelt en op een terrastafeltje geplant wordt.  

Het grote zwarte vlak vertegenwoordigt een grafmonument met daarop de namen van 475 landen die ooit 

zelfstandig zijn geweest. Daarboven een (omgekeerd) kruis met de tekst: A PORTABLE WAR MEMORIAL 

COMMEMORATING V... DAY 19... In de open gelaten stukken kan elke dag de nieuwe stand ingevuld 

worden. 

De rechterhelft noemt Kienholz business as usual. Het publiek kan plaats nemen op de stoelen van de 

snackbar en een Coca-Cola uit de automaat trekken. Alles gaat gewoon door, de klok tikt rustig verder: 

gezelligheid kent geen tijd. 

Het oorlogsmonument refereert permanent aan alles wat het krijgsverleden herbergt en doet ons stilstaan 

bij het meest actuele moment waarop ergens ter wereld wel een oorlog wordt uitgevochten. Kienholz' 

kritisch engagement krijgt vorm in de valsheid van de oorlogsheroïek (want zonder kop) en de niet te 

stuiten commercie en consumptie. 

Het publiek wordt tegen wil en dank geconfronteerd met de kop van Uncle Sam, de muziek van Kate Smith, 

met de tombeau voor de onderworpenen, met de hersenloze onverschilligheid en de mechanisatie van ons 

bestaan. Politiek is voor Kienholz kiezen. Voor of tegen verandering. Daarover laat hij geen misverstand 

bestaan. 

 

 

6. Kunst & Agenda 

 

De onderstaande tekst komt uit het boek Art & Agenda (2011) waarin de interactie tussen politiek, 

kunst en activisme wordt onderzocht. In de inleiding bespreken de auteurs R. Klanten en R. 

Jansen wat politieke kunst is. De tekst sluit aan bij de context politiek, tijdvak 1945-2010. 

 

Maar laten we verder gaan met politieke kunst! Wat kan dat zijn en waar staat ze voor? Hoe wordt ze 

uitgedrukt in vergelijking met haar tegenhanger: niet-politieke kunst? Is ze in de klassieke betekenis van 

het woord ‗politiek‘: dat wil zeggen, kunst die is gecreëerd door een kunstenaar die geen kunst hoeft te 

maken om geld te verdienen? Of zijn er andere definities? Hoewel politieke kunst minder besmet kan zijn 

met commerciële overwegingen dan niet-politieke kunst, is dit verre van het geval. De macht om iets te 

verwezenlijken (iets te maken of uit te voeren) ligt namelijk altijd bij de markt, of het nu gaat om de 

kunstmarkt of de economie. 

De ontwikkeling van het modernisme, waaronder de moderne kunst, is vervuld van een geloof in 

vooruitgang; een ideologie van vooruitgang waarvan de doelen niet politiek zijn, maar juist inherent niet-

politiek. De reden hiervoor is dat de modernistische kunstenaar aanspraak maakt op zijn autonomie en de 

nadruk legt op het vrije bestaan: vrijheid als mens, als kunstenaar en als burger.  

Kunst, als we deze beschouwen als een brede en alomvattende term voor creatieve handelingen, is een 

medium dat tijdens de beschouwing wordt – of kan worden – geherinterpreteerd of afgewezen. Dus is het 

een kwestie van het opeisen van een politieke dimensie, en hier bedoelen we dat in de beste zin van het 

woord, van het terugeisen, omdat doorgaans alles wat wordt gemaakt politieke kunst lijkt waarbij de 

scheidslijn tussen politieke retoriek en concrete artistieke prestaties wordt verdoezeld. 

Ai Weiwei uit het Chinese Peking, geboren in 1957, bijvoorbeeld, is een kunstenaar wiens sculpturen, 

installaties, video‘s en happenings doorgaans een politieke impuls hebben en verband houden, of in 

verband kunnen worden gebracht met specifieke problematische kwesties in het hedendaagse China. Deze 
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werken hebben, tenminste potentieel, in het Westen een grote invloed als ‗mensenrechtenkunst‘. Zijn 

tentoonstellingen overal ter wereld en zijn roem geven hem een stem in de media die de Chinese overheid 

geen goed doet omdat ze democratische westerse systemen, zowel politiek als kunst, de kans geven de 

Chinese Communistische Partij te bekritiseren en in twijfel te trekken. De meningen die hij ventileert op 

zijn blogs en op Twitter zijn ‗Big Brother‘ een doorn in het oog. 

 

 
Ai Wei Wei, Study in Perspective, serie van foto's uit 1995-2003 gemaakt op 'plekken van de macht', hier: Peking, 

Tiananmen Plein. 

 

Om een ander voorbeeld te nemen: we kennen de kunst van de politiek, net als de kunst van het koken of 

wijn maken, maar hoe verhoudt de politiek zich tot de kunst? Laten we kijken naar de prachtige gebaren en 

verklaringen van Willy Brandt en John F. Kennedy: het ene een beeld, het andere een boodschap. Het 

beroemde knielgebaar vond plaats op 7 december 1970, nadat de Duitse kanselier Willie Brandt in 

Warschau een verdrag had ondertekend waarin de verhoudingen tussen de Bondsrepubliek Duitsland en de 

Duitse Democratische Republiek werden genormaliseerd. In het verdrag van Warschau werd de Oder-

Neisselinie aangegeven als de westelijke grens van Polen zodat beide landen geen territoriale aanspraken 

konden maken. Brandts bezoek werd door een volstrekt onverwacht gebaar een keerpunt in de Duits-

Poolse verhoudingen. Tijdens de kranslegging bij een monument voor de slachtoffers van de Duitse 

nationaalsocialisten op de plaats van het getto van Warschau ging Brandt plotseling op zijn knieën. Iets 

meer dan een jaar later kreeg hij de Nobelprijs voor de vrede. 
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Willy Brandt tijdens de kranslegging bij een monument voor de slachtoffers van de Duitse nationaalsocialisten, Warschau 

1970 

 

Op 26 juli 1963 was de Amerikaanse president John F. Kennedy in Berlijn, waar hij voor het stadhuis van 

Schöneberg een toespraak hield voor de bevolking van de verdeelde stad. In de nasleep van de bouw van 

de muur en in de schaduw van het conflict tussen Oost en West hadden zich honderdduizenden mensen 

verzameld, vol hoop en verwachting. Kennedy‘s bezoek aan Berlijn was een krachtig symbool van 

vastberadenheid, en zijn boodschap, die hij in het Duits uitsprak – Ich bin ein Berliner (Ik ben een 

Berlijner) – was onvergetelijk. Lang geleden betekende inwoner te zijn van Rome deel uit te maken van 

een wereldmacht met gevestigde wetten en regels. In de jaren zestig verklaarde de president van een 

wereldmacht – Amerika – zich solidair met een verdeelde stad, bijna twee jaar nadat de muur tussen Oost- 

en West-Duitsland was opgetrokken, en bevestigde hij bepaalde rechten voor zowel zij die erbij hoorden als 

zij die werden buitengesloten. Vijf maanden later werd Kennedy in Dallas doodgeschoten. 

Het is van cruciaal belang voor de betekenis van beide gebeurtenissen dat ze in het openbaar plaatsvonden 

en dat beide gebeurtenissen, die de geschiedenis van de betrokken landen veranderden, in de media 

werden vermeld. Hieruit blijk een cruciaal kenmerk van politieke boodschappen - en van politieke kunst. 

 

 

7. Engagement- welk engagement? 

 

Deze tekst van B. Heijne is gepubliceerd in de bundel Nieuw Engagement (2003), een uitgave in 

een serie van NAi Uitgevers waarin relevante maatschappelijke thema‘s voor architectuur, 

stedenbouw, beeldende kunst en vormgeving worden besproken.  Heijne betoogt dat de 

kunstenaar zich het beste kan engageren door de kracht van zijn verbeelding. Nostalgie of politiek 

bedrijven zijn niet de richtingen waarin de kunstenaar het moet zoeken. De tekst past in de 

context politiek, tijdvak 1945-2010. 

 

De afgelopen jaren liepen Nederlandse intellectuelen en kunstenaars met gefronste voorhoofden rond: ze 

wilden zich weer engageren, maar waarmee? Sinds het wegvallen van het klassieke politieke 

kunstenaarsengagement was de kunst weer akelig op zichzelf betrokken geraakt. Er waren weliswaar 

genoeg kunstenaars die nergens last van hadden, die zich zonder schuldgevoel terugtrokken in de wereld 
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van het persoonlijke en met overgave het binnenste van hun binnenste onderzochten; maar voor veel 

anderen knaagde er iets. Engagement werd voor hen bijna een doel op zich, een abstract streven dat in 

zichzelf vervulling wilde vinden; men wilde geëngageerd zijn, waarmee deed er eigenlijk veel minder toe. 

Er werden fora en discussies georganiseerd over ‗de noodzaak tot engagement', er werden lezingen 

gegeven en symposia georganiseerd, telkens opnieuw. 

En de uitkomst was steeds weer dezelfde: aan de ene kant werd vastgesteld dat het ideologische 

engagement waartoe zoveel twintigste-eeuwse kunstenaars zich hadden bekeerd hopeloos failliet was - en 

ook ronduit medeplichtig was aan het ophemelen van moorddadige regimes als dat van de Sovjet-Unie - 

aan de andere kant bleef er het verlangen naar de tijd dat de kunst er nog toe deed - en ook de kunstenaar 

- in maatschappelijke termen. 

Voor een groot deel was dat niets anders dan egocentrische nostalgie, het gemene soort heimwee naar 

spannende tijden van weleer, toen betekenis kon worden gevonden in stellige uitspraken over de wereld en 

heldhaftige acties. Toen ik een paar jaar geleden in een lezing voor de NOVIB het twintigste-eeuwse 

politieke kunstenaarsengagement niet langer levensvatbaar verklaarde, werd er vanuit de zaal fel 

geprotesteerd tegen zoveel cynische verwatenheid - mannen met Palestijnse sjaals en priemende vingers 

attaqueerden me met de verbetenheid van mensen die een geloof wordt afgenomen. De mythe van het 

kunstenaarsengagement was sterk – blijkbaar golden nog steeds de goede bedoelingen, en niet de 

rampzalige uitkomst ervan. 

Maar het wegvallen van het klassieke politieke kunstenaarsengagement riep ook een werkelijk gemis op — 

het verbreken van de directe band tussen de kunstenaar en de buitenwereld. Na het debacle van het 

politieke engagement van de grote greep — wat doen we met China? — bleef er voor de kunstenaar niets 

anders over dan zijn eigen persoonlijke ervaringen en kunst om de kunst. Dat was veel — maar was het 

ook genoeg? Niet als je afging op de aanhoudende roep om een nieuw engagement, die steeds maar 

terugkerende hang naar kunst die iets in de wereld betekende, kunst die direct iets teweegbracht. 

Wat dat verlangen nijpend maakte was behalve nostalgie ongetwijfeld ook de opmars van de wereldwijde 

massacultuur, met zijn oneindige offensief van beelden en informatie en meeslepende impulsen. Nu de 

kunst zich uit de wereld had teruggetrokken, leek haar rol in het publieke domein definitief te zijn 

overgenomen door de media, die de betrokkenheid van mensen met de wereld om hen heen aanjoegen. De 

kunstenaar als publiek geweten werd vervangen door de mediaster; wanneer er een goede zaak te 

verdedigen viel, kon je beter een soapster of pulpschrijfster vragen zich ervoor in te zetten dan een 

kunstenaar. Wanneer er sprake was van direct engagement, wanneer er petities moesten worden 

ondertekend, handtekeningen worden verzameld of giften, ging het niet om meningen en de kwaliteit van 

inzichten, maar in de eerste plaats om bekendheid; en wat bekendheid betrof scoorden kunstenaars in de 

massacultuur niet zo hoog meer. 

Twee dingen vielen op een pijnlijke manier samen: met het wegvallen van de kunstenaar als moreel 

geweten, leek ook de kunst als zodanig aan belang te hebben ingeboet. Niet alleen de figuur van de 

kunstenaar speelde nauwelijks meer een rol in het publieke debat, de kunst zelf leek ook naar de marge 

van de maatschappij verdreven — geen wonder dat het onderscheid tussen kunst en entertainment steeds 

meer begon te vervagen. 

Pogingen om het politieke engagement van de kunst te reanimeren kun je dus ook beschouwen als 

pogingen om de kunst zelf weer een rol van belang te laten spelen; de kunst bemoeit zich niet met de 

wereld vanuit een positie van prestige, maar juist vanuit een vragende, zo niet smekende positie – ze 

vraagt de maatschappij haar weer serieus te nemen en een rol van betekenis in het debat te laten spelen. 

Die houding levert vaak ontluisterende taferelen op. 

Is engagement door de kunst dan onmogelijk geworden? Integendeel. Het is mijn overtuiging dat de kunst 

zich wel degelijk moet engageren, maar niet direct via de politiek. Wil kunst een rol van betekenis spelen in 

de wereld, dan zal ze zich moeten bevrijden van de nostalgische drang om het verleden nog eens 

dunnetjes over te doen. 

De belangrijkste politieke protestbeweging is op dit moment ongetwijfeld de anti-globaliseringsbeweging. 

Die beweging biedt zeker ook een uitdaging aan de kunst, maar het is een misverstand te denken dat het 

een uitnodiging tot activisme en pamflettisme is. Achter de politieke betrokkenheid van die beweging, die 

vaak onlogisch en ongericht is, gaat een diepere onvrede schuil, die zich niet zo maar laat vertalen in 

slogans en spandoekteksten. Die onvrede komt voort uit het gevoel dat het proces van globalisering, hoe 
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ongrijpbaar dat ook is, de wereld van zijn diepte berooft, dat consumptie als verlossings-ideologie niet 

alleen economische ongelijkheid verdoezelt en reële slachtoffers maakt, maar ons bewustzijn aantast door 

ons een wereld van enkel oppervlakte voor te schotelen. Symbool van zowel dat economisch totalitarisme 

als die doelbewuste vervlakking van ons bewustzijn is het logo. 

Dat logo biedt de hedendaagse kunstenaar de grootste uitdaging; het is aan hem om een als doods en 

afgevlakt beleefde werkelijkheid weer leven in te blazen, het is zijn ‗taak‘ om te onderzoeken wat een 

individu tegenover het massale kan stellen, hij is als geen ander in staat te onderzoeken hoe de eindeloze 

stroom kunstmatige sensaties van de massacultuur zich verhoudt tot de eigen ervaring. 

Dat is voor mij engagement. Laat de zeehonden gered worden door soapacteurs, voedselpakketten voor 

Sarajevo inpakken is geen taak voor kunstenaars maar gewoon voor iedereen. Het menselijk bewustzijn en 

de menselijke ervaring vormen het domein van de kunstenaar. Nu dat domein dreigt te worden 

weggevaagd door een wereldwijde beweging die nietszeggende gelijkmatigheid en veralgemeniseerde 

ervaringen nastreeft, kan de kunstenaar weer een rol in de wereld spelen. Die rol vervult hij zoals altijd: via 

de kracht van zijn verbeelding. 

 

 

8. I am searching for Field Character 

 

Joseph Beuys schreef de onderstaande tekst in 1973 als toelichting op zijn 'sociale sculpturen'. De 

tekst sluit aan op de context utopie, tijdvak 1945-2010 vanwege het utopische karakter. 

Inhoudelijk houdt de onderstaande tekst ook verband met de context sociaal en politiek uit 

hetzelfde tijdvak.  

 

 
Joseph Beuys, 7000 Eiken, 1982-1987 
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Alleen na een radicale definitieverruiming kunnen kunst en activiteiten die verband houden met kunst het 

bewijs leveren dat kunst nu de enige evolutionaire-revolutionaire macht is. Alleen kunst is in staat om de 

onderdrukkende effecten te ontmantelen van een afgetakeld sociaal stelsel dat langs de rand van de 

afgrond blijft wankelen: te ontmantelen om een SOCIAAL ORGANISME ALS KUNSTWERK op te bouwen. 

Deze modernste kunstvorm – sociale sculptuur/sociale architectuur – wordt pas gerealiseerd als iedereen 

ter wereld een schepper, een beeldhouwer of een architect van het sociale organisme wordt. Alleen dan 

wordt voldaan aan de participatie-eis van de performance-kunstvormen fluxus en happening. Alleen dan 

wordt de democratie volledig gerealiseerd. Alleen een kunstconcept dat dusdanig is gerevolutioneerd kan 

een politiek productieve kracht worden die iedereen raakt en die vorm geeft aan de geschiedenis. 

Maar dit alles, en veel zaken die nog niet verkend zijn, moet eerst deel uitmaken van ons bewustzijn: er is 

inzicht nodig in objectieve verbindingen. We moeten onderzoek doen (theorie van de kennis) naar het 

ontstaan van vrije individuele productieve potentie (creativiteit). Dan bereiken we de drempel waarop de 

mens zichzelf primair ervaart als spiritueel wezen, waarop zijn verheven prestaties (kunstwerken), zijn 

actieve gedachten, zijn actieve gevoelens, zijn actieve wil, en hun hogere vormen, kunnen worden opgevat 

als sculpturale voortbrengende middelen, die corresponderen met de achterhaalde concepten van 

beeldhouwkunst opgedeeld in zijn elementen – onbepaald – beweging – bepaald (zie theorie van de 

beeldhouwkunst) – waarvan wordt erkend dat ze bewegen in de richting die de inhoud van de wereld 

vormgeeft tot in de toekomst. 

Dit is het concept van kunst dat niet alleen een radicale verandering van het historisch bourgeois concept 

van kennis (materialisme, positivisme) behelst, maar ook religieuze activiteit. 

ELK MENS IS EEN KUNSTENAAR die – vanuit vrijheid – de vrijheid die hij uit eerste hand ervaart – leert de 

andere posities in HET TOTALE KUNSTWERK VAN DE TOEKOMSTIGE SOCIALE ORDE te bepalen. 

Zelfbeschikking en deelname aan de culturele sfeer (vrijheid), aan het opstellen van wetten (democratie), 

en aan de economische sfeer (socialisme). Er ontstaan zelfbestuur en decentralisatie (drieledige structuur): 

VRIJ DEMOCRATISCH SOCIALISME. 

 

DE VIJFDE INTERNATIONALE wordt geboren. 

 

 

9. De Utopische Impuls in de Hedendaagse Kunst 

 

Deze tekst van R. Noble handelt over de begripsdefinitie van utopia en de betekenis daarvan voor 

de kunst. Ze maakt onderdeel uit van een heel boek over utopische tendensen in de hedendaagse 

kunst: Utopias. Het boek is uitgegeven in 2009. De tekst sluit aan bij de context utopie, tijdvak 

1945-2010.   

 

Utopia is een belangrijke stijlfiguur in de westerse cultuur. In haar eenvoudigste vorm verwijst ze naar een 

betere plek, een plek waarin we de problemen die deel uitmaken van onze toestand zijn ontstegen of 

hebben opgelost. Toch betekent Utopia ook, of suggereert het dankzij een woordspeling op de Oudgriekse 

woorden voor ‗geen plaats‘, een verbeelde plek die nog niet is gerealiseerd, een ideaalbeeld dat een licht 

werpt op de beperkingen van de wereld waarin we echt leven, de telescoop waarmee we de ‗dichtstbijzijnde 

nabijheid‘ kunnen bevatten. De utopische impuls of neiging is aanwezig in veel van de fundamentele 

werken uit de kunst, literatuur en filosofie. Hij staat centraal in de meeste dominante politieke ideologieën 

van de moderne tijd, en als we Bloch mogen geloven, is hij aanwezig in bijna alle toekomstgerichte 

activiteiten waarmee de mens zich bezighoudt, van het gevoel van hoop rond de aankoop van nieuwe 

kleding of het plannen van een vakantie, tot de verbintenis met een betere wereld die impliciet aanwezig is 

in medisch onderzoek, het opstellen van grondwetten en het maken van kunst. 

Tot op zekere hoogte kan men denken dat de utopische impuls impliciet aanwezig is in alle kunst, althans 

voor zover men denkt dat kunst zich bezighoudt met het basisproject om de wereld te verbeteren. Dit is 

een idee waaraan veel mensen die zich bezighouden met de visuele kunsten – zowel kunstenaars als critici 

en curatoren – op een of andere manier zijn toegewijd. We denken dat kunst de wereld beter maakt. Maar 

zijn wij daarom utopisten? En wellicht nog belangrijker, is alle kunst daarom utopisch? 
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Het antwoord op de eerste vraag is waarschijnlijk ‗ja‘, maar het antwoord op de tweede, indien de 

classificatie van het utopisme van toepassing moet zijn om moderne kunst te begrijpen, is zeker ‗nee‘. Hier 

zijn twee redenen voor. De eerste reden ligt voor de hand, want als alle kunst utopisch is, heeft de 

classificatie geen kritische waarde: het stelt ons niet in staat om het ene kunstwerk, of strategie om kunst 

te maken, te onderscheiden van het andere. Het is dus van cruciaal belang dat utopische kunst kan worden 

onderscheiden van non-utopische kunst, zelfs als veel kunst, op een diep psychologisch of ethisch niveau, 

wordt bezield door een bepaald utopisch ideaal. De tweede reden is dat de betekenis van de term ‗utopisch‘ 

in de basis tegenstrijdig is. De term kan verwijzen, zoals ik tot nog toe heb aangenomen, naar de impuls of 

wens om de wereld beter te maken door zich een betere manier van leven voor te stellen of door 

daadwerkelijk te proberen dit te bewerkstelligen. Maar evenzeer kunnen Utopia en utopistisch verwijzen 

naar naïeve, idealistische dromerij over luchtkastelen, een denkbeeldige maar verder vergeefse poging om 

te ontsnappen aan de immanente realiteit, die uiteindelijk de status quo versterkt.  

Wat betekent het dan als een kunstwerk utopisch is? Het antwoord hierop is wellicht minder duidelijk dan 

we denken. Het is moeilijk een esthetische strategie te vinden die alle utopische kunstwerken gemeen 

hebben. Wat kunst utopisch maakt is wellicht niet zozeer een algemene esthetische vorm als wel een 

poging de spanning weer te geven tussen een immanente kritiek op het heden en een toekomstige, 

radicaal andere toestand die wordt gesuggereerd door deze kritiek. In dit verband is de utopische impuls in 

de kunst nauw verweven met de esthetische strategie van het modelleren. Op de een of andere manier 

postuleert de meeste utopische kunst modellen van andere levenswijzen. Deze strategie van het 

modelleren van mogelijke werelden, ‗stel dats‘ en de logische implicaties van huidige gewoonten lijkt te zijn 

gemaakt voor de kunstwereld. 

We zouden dus onder voorbehoud kunnen zeggen dat kunstwerken, om utopisch genoemd te kunnen 

worden, twee dingen moeten bieden die aan elkaar tegengesteld lijken: aan de ene kant een visie of 

suggestie van een betere plaats dan het hier en nu waarin we leven, en aan de andere kant enig inzicht in 

wat Bloch ‗het duister nabij‘ noemt, de tegenstellingen en beperkingen die de drijvende kracht vormen 

achter onze wens om überhaupt aan het hier en nu te ontsnappen. Dit suggereert een extra kenmerk of 

neiging in utopische kunstwerken, namelijk dat ze onze aandacht richten op het politieke. Het voorstellen 

van een betere wereld brengt een bepaalde kritiek op de bestaande wereld met zich mee, al had Marx 

natuurlijk gelijk met zijn bewering dat geen van beide activiteiten per se leidt tot verandering. Wat dat 

betreft is alle utopische kunst politiek. Het komt voort uit een bewustzijn van de imperfecties van onze 

sociale en politieke omstandigheden en leidt ons naar een soort begrip van, en mogelijke oplossing voor, 

wat de kunstenaar als imperfecties beschouwt. Het is kunst die verder kijkt dan de bestaande situatie, 

soms naar de toekomst, soms naar het verleden. Het is kunst die ons lastige vragen stelt over de 

omstandigheden waarin we leven en de kracht die we hebben om deze te veranderen. 

 

 

10. Architectuur, kunst en leven 

 

E. Taverne, C. Wagenaar en M. De Vletter beschrijven in het boek J.J.P. Oud, poëtisch 

functionalist, 1890-1963 uit 2001 de verschillen van opvatting tussen Van Doesburg en Mondriaan 

enerzijds en Oud anderzijds ten aanzien van de onverenigbaarheid van functionele eisen van 

architectuur en de esthetische eisen van het neoplasticisme. De tekst hoort bij de context sociaal, 

tijdvak 1900-1945. 

 

Van Doesburg maakte Oud bekend met het werk van Mondriaan, voor wie Oud zich sindsdien zijn leven 

lang zou blijven fascineren. Met Mondriaan, de schilder-theoreticus, wisselde Oud van gedachten over de 

relatie tussen schilderkunst en architectuur, kunst in het algemeen en de maatschappelijke verworteling 

ervan. lk ben overtuigd niets te bauwen dat - in hoogeren af lageren zin - geen kunst zou zijn, liet Oud zich 

in een brief aan Mondriaan ontvallen. Voor Mondriaan stond dat echter allerminst vast. Wilde de nieuwe 

architectuur kunst zijn, dan moest het aan de voorwaarden van het neoplasticisme voldoen. Was dat het 

geval, dan ontstond tegelijkertijd frictie met het leven van alledag.  

De noodzakelijke band tussen de bouwkunst en de praktische eisen van de maatschappij plaatste de 

architectuur buiten het domein van de kunst. Dat was voor Mondriaan ook de diepere oorzaak van het 
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mislukken van Van Doesburgs kleurenexperiment in Spangen: de kunst botste er op de alledaagse praktijk 

en de gemeentelijke ambtenarij. Oud dacht er fundamenteel anders over. Hij bewonderde het werk van de 

nieuwe schilderkunst en in het bijzonder dat van Mondriaan mits het zich niet op de ruimte richt. In zijn 

poging de dynamiek van de Großstadt in het felle geel van de kozijnen over te dragen op Ouds 

massawoningbouw had Van Doesburg feitelijk geprobeerd de architectuur te vervangen door ruimtelijke 

schilderkunst, net zoals Mondriaan dat in zijn driedimensionale experimenten had voorgesteld. De principes 

van de Nieuwe Beelding werden er toegepast zonder relatie met de functie, met het leven dat zich in deze 

gebouwen afspeelde. Mondriaan noemde dat het ‗vastzetten van vorm‘. Een andere mogelijkheid was er 

volgens hem niet, het neoplasticisme was het leven nu eenmaal ver vooruit. Oud verzette zich hiertegen en 

dat bracht Mondriaan er bijna toe de vriendschap op te zeggen. Net als voor Mondriaan had de nieuwe 

kunst ook voor Oud een spiritueel karakter, maar dat was voor hem wel degelijk geworteld in het leven van 

alledag, in maatschappelijke, technische en sociale tendensen die zich overal aandienden en die in de 

moderne Großstadt hun meest geconcentreerde en niet mis te verstane intensiteit kregen. Taak van de 

nieuwe architectuur was niet om dit leven in een neoplastisch keurslijf te dwingen, maar juist om vanuit dit 

leven tot een nieuwe vormgeving te komen. Dat was een wezenlijk verschil, dat samenviel met het 

onderscheid tussen schilderkunst en architectuur. Jouw leven is schilderen, het mijne bouwen, hield Oud 

Mondriaan voor, en Mondriaan erkende dat architectuur ‗een andere rubriek' was. 

 

 
J.J.P. Oud, ontwerp voor Café de Unie (gouache op papier), 1925 

 

 

De nieuwe architectuur kon niet anders dan midden in het moderne leven staan. Het was de uitdrukking 

van het alledaagse, grootstedelijke leven, dat niet langer in 'dreamy forms' mocht worden gecamoufleerd. 

Deze maatschappelijke gebondenheid duidde Oud aan met de term ‗sociaal‘: anders dan de schilderkunst 

was architectuur een sociale kunst - maar desalniettemin wel degelijk kunst. Vanaf dat moment vormde de 

nieuwe schilderkunst voor Oud niet alleen een bron van inspiratie, maar ook een levensgroot gevaar. Hij 

besloot zijn kubistische experimenten te staken omdat die weliswaar een springplank voor een nieuwe 

architectuur konden zijn, maar nooit zelf tot die nieuwe architectuur konden rijpen. 
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11. Teksten van George Grosz  

In de onderstaande fragmenten is de Georg Grosz zelf aan het woord over de sociale verbanden in 

de Duitse samenleving. Aan bod komen achtereenvolgens zijn mensbeeld en de zin van het leven 

( bron uit 1925), het imago van de Duitser (bron uit 1916) en het werk uit ca. 1918 Duitsland, 

een wintersprookje (bron uit 1955) waarin zijn kritische blik op de Duitse maatschappij wordt 

verbeeld aan het einde van de jaren 10 van de twintigste eeuw. De teksten passen bij de context 

sociaal, tijdvak 1900-1945 maar er is ook link met de context politiek uit datzelfde tijdvak. 

 

Uit: 

Georg Grosz met Wieland Herzfelde, Die Kunst ist in Gefahr, Berlin, 1925 

 

In de tijd van voor de oorlog lieten mijn inzichten zich als volgt samenvatten: de mensen zijn varkens. Het 

geklets over ethiek is bedrog, bestemd voor de dommen. De enige zin van het leven is de bevrediging van 

honger naar voedsel en vrouwen. Zielen bestaan niet. Hoofdzaak is dat men heeft wat nodig is. 

 

Uit: 

Brief aan Robert Bell,  1916 

 

Het is juist, ik ben een tegenstander van oorlog, dat wil zeggen, ik ben een tegenstander van elk systeem 

dat mij dwingt. Maar vanuit een esthetisch standpunt verheug ik me over elke Duitser die op het veld van 

eer (wat mooi!) de heldendood sterft. Duitser zijn betekent altijd flauw, dom, lelijk, dik, stijf zijn: betekent 

op veertigjarige leeftijd geen ladder kunnen beklimmen, slecht gekleed zijn. Duitser zijn betekent: 

reactionair van de ergste soort zijn; betekent: dat van de honderd er soms maar één zijn hele lijf wast. 

 

 

Georg Grosz, Deutschland, ein Wintermärchen (Duitsland een wintersprookje), 1917-1919 

 

 

Uit:  

Georg Grosz, Ein kleines Ja und ein groszes Nein. Sein Leben von ihm selbst erzählt. Reinbek bei Hamburg, 

1974 (oorspr. uitg. 1955) 
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Mijn stemming riep een groot politiek beeld op. Ik noemde het (naar Heinrich Heine): Duitsland, een 

wintersprookje. In het midden plaatste ik de eeuwige Duitse burger, dik en bang, bij zijn ietwat wankele 

tafeltje, met daarop de sigaar en de ochtendkrant gelegen. Eronder zette ik de drie steunpilaren van de 

maatschappij: het leger, de kerk, het onderwijs (schoolmeester met zwart-wit-rode rotting). De burgerman 

hield zich krampachtig vast aan zijn mes en vork: de wereld wankelde om hem heen; een matroos als 

symbool van de revolutie en een prostituee voltooiden mijn toenmalige beleid van de tijd. 

 

 

12. De Muze als Kunstenaar 

 

In het Surrealistisch Manifest (1924) is surrealisme ‗een manier van totale bevrijding van de geest 

en alles wat erop gelijkt‘. Die totale bevrijding moet volgens de auteur W. Chadwick voor vrouwen 

met een korrel zout worden genomen. De tekst stamt uit 1985 en maakt onderdeel uit van het 

boek Women Artists and the Surrealist Movement. Ze sluit aan op de context emancipatie 1900-

1945.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salavador Dalí, Portret van Gala met twee lamsbouten op haar schouder, 1933  

(Gala, geboren als Elena Ivanovna Diakonova, was de muze en partner van verschillende surrealistische kunstenaars, 

onder wie: Paul Eluard, Max Ernst en Salvador Dalí) 

 

Ik had geen tijd om iemands muze te zijn… Ik was te druk bezig met in opstand komen tegen mijn familie 

en leren een kunstenaar te zijn.  Leonora Carrington, 1983 

 

Het surrealistische ideaalbeeld van de vrouw was een blok aan het been van de vrouwelijke kunstenaar, 

moeilijk te negeren, maar niet van nut bij het vormen van een eigen identiteit als kunstenaar. De muze, 

een externe bron van creatieve energie en een personificatie van de vrouwelijke Andere, is een 

eigenaardige mannelijke uitvinding. Toen hen werd gevraagd wat ze vonden van de surrealistische 

vereenzelviging van vrouw en muze, reageerde Leonora Carrington met een enkel woord, ‗onzin‘, en 

merkte Ithell Colquhoun op dat [André] Bretons visie van de ‗vrije en bewonderde vrouw‘ niet altijd een 

praktisch hulpmiddel was voor vrouwen, met name schilders.‘ Deze inzichten volgden later, bijna vijftig jaar 

na de publicatie van het eerste surrealistische manifest, maar ze helpen ons een van de redenen te 

begrijpen waarom zoveel kunstenaressen beweerden dat ze geen echte surrealisten waren.  
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Frida Kahlo, Zelfportret met doornenkrans, kolibrie, aap en kat, 1940 

 

Frida Kahlo zei vaak dat Breton en zijn kringen ‗dachten dat ik een surrealist was, maar dat was ik niet. Ik 

schilderde geen dromen. Ik schilderde mijn eigen realiteit.‘ Léonor Fini weigerde zich officieel aan te sluiten 

bij de surrealisten, al stelde ze in de jaren dertig en veertig wel werk tentoon met de groep, en heeft altijd 

volgehouden dat ze nooit een surrealist was. Ze beweerde ook dat hoewel Carrington een revolutionair 

was, ‗een ware revolutionair‘, ze nooit een surrealist was. 

Het surrealisme bood veel vrouwen hun eerste blik op een wereld waarin creatieve activiteit en bevrijding 

van door hun familie opgelegde sociale verwachtingen naast elkaar zouden kunnen bestaan, een wereld 

waarin rebellie werd gezien als een deugd, en fantasie als een paspoort tot een vrijer leven. 

 

 

13. Vrouwen aan het Bauhaus – een emancipatiemythe 

 

In het Bauhaus begonnen mannelijke en vrouwelijke studenten met gelijke kansen voor alle 

verschillende afdelingen. In deze tekst uit 2000 van A. Baumhoff blijkt dat deze situatie niet zo 

lang geduurd heeft en zich nadelig voor vrouwelijke studenten ontwikkelde. De tekst sluit aan op 

context emancipatie, tijdvak 1900-1945. 

 

Het Bauhaus geldt nog steeds als centrum van de Duitse avant-garde van de vroege 20e eeuw — ook wat 

betreft de verhouding tussen de seksen. Het leven en de liefde in Weimar, Dessau en Berlijn zijn uitvoerig 

in memoires beschreven. Vele kunsthistorici voelden zich verbonden met de flair van die tijd en het aura 

van de beroemde kunstenaars van de school. Daarbij werd vaak niet goed gekeken en de mythe werd 

angstvallig in stand gehouden. Het beeld verandert nu langzaam en het Bauhaus hoeft niet langer 

voorgesteld te worden als een voorbeeldig onderdeel van de eerste Duitse democratie, maar mag licht- en 

schaduwzijden laten zien. En in de schaduw van de school stonden vooral de vrouwen, die een derde deel 

van de Bauhaus-leden vormden. 

 

Al snel concludeerde men aan het Bauhaus dat de oorlog een beslissende ervaring was geweest, die door 

de verschillende seksen zeer verschillend beleefd was. Walter Gropius wilde daarom de studentengroep 

hechter maken. Als middel daartoe dienden vooral de vele feesten die bij elke aanleiding op de school 

gevierd werden. Naast traditionele feesten zoals Kerstmis of Nieuwjaar werden de verjaardagen van de 

Bauhaus-meesters gevierd of bijvoorbeeld de naturalisatie van het echtpaar Kandinsky. In de regel werden 

deze feesten georganiseerd door Oskar Schlemmer, schilder en vormmeester van het Bauhaus-toneel. Naar 

zijn voorbeeld maakten de studenten en vormmeesters hun eigen kostuums en speelden de rol die daarbij 

hoorde. De vrouwen deden hier enthousiast aan mee. De exclusieve vergaderingen van de meesterraad, 
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die in de regel zonder werkmeesters en studenten plaatsvonden, vertoonden echter al snel andere 

tendensen. De vormmeesters van het Bauhaus, onder wie geen enkele vrouw, besloten in het begin van 

1920 een vrouwenklas in te richten. Dit bood hun de mogelijkheid de weinige atelierplaatsen die er waren, 

voor de mannelijke studenten te reserveren. De meesters waren zich ervan bewust dat de kans dat de 

vrouwen na het verlaten van het Bauhaus een beroep gingen uitoefenen, veel kleiner was dan bij de 

mannen, want de vooroordelen van die tijd maakten het voor hen moeilijk leidinggevende posities te 

krijgen. Ook Walter Gropius zag dit zo en verklaarde in een brief: "Op basis van onze ervaringen vinden wij 

het niet raadzaam dat vrouwen in zware ambachtelijke bedrijven zoals een meubelmakerij werken. Om 

deze reden vormt zich op het Bauhaus steeds meer een vrouwenafdeling, die zich voornamelijk met textiel 

bezighoudt, en ook de boekbinderij en het pottenbakkersatelier nemen vrouwen op. We spreken ons 

principieel uit tegen de opleiding van vrouwelijke architecten." (Brief aan Annie Weil van 23-2-1921). De 

Bauhausmeesters waren weliswaar niet principieel tegen een gelijke behandeling van de seksen, maar het 

mocht vooral niets kosten.  

Blijkbaar lukte het de meesters lange tijd niet alle studentes in de vrouwenklas te krijgen. In het begin 

vormden ze een groot deel van het houtatelier, de boekbinderij en de pottenbakkerij. De spanning tussen 

hun beroepswensen, hun experimenteerlust en de traditionele sekseopvattingen van de Bauhaus-mensen 

bleef langdurig bestaan. Omdat de meesterraad, het hoogste bestuursorgaan van de school, de kwestie 

niet in het openbaar besprak en ook zijn seksepolitiek angstvallig verborgen hield, veranderde er op dit 

gebied ook maar weinig aan het Bauhaus. Alleen een openbaar debat zou er iets hebben kunnen 

veranderen. 

De Bauhausstudentes gingen weliswaar verschillend met het probleem om, maar sommigen zagen het echt 

als een persoonlijk falen wanneer de Bauhaus-meesters niet akkoord gingen met hun keuze voor een 

bepaald atelier. Wettelijk gezien konden de studentes aan hun keuze vasthouden, want de vrouwenklas 

was niet in het schoolreglement opgenomen. Wat daarom vaak gebeurde, was dat de meester in zijn 

verplichte adviezen de bekwaamheid en zelfs de aanleg van de studente in twijfel trok, zodat haar de 

toegang tot het atelier ontzegd kon worden. 

 

 

14. Het Realistisch Manifest 

 

In het Realistisch Manifest (1920) tekst maken Naum Gabo en zijn broer Antoine Pevsner  hun 

ideeën kenbaar over kunst en welke rol kunst moest spelen in een nieuwe en communistische 

samenleving. Aanleiding voor het schrijven van de tekst is de eerste  tentoonstelling van hun 

constructies in Rusland. Ze pogen hun beeldend werk daarmee te verklaren en te verdedigen. In 

1932 is de tekst opnieuw gepubliceerd onder de bekendere titel Constructivistisch Manifest. De 

tekst past bij de context politiek, tijdvak 1900-1945.  
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Naum Gabo, Kinetische constructie (Staande golf), 1920 

(Metaal, beschilderd hout en elektrisch mechaniek) 

 

Geen enkel nieuw artistiek systeem zal de druk van een groeiende nieuwe cultuur kunnen weerstaan totdat 

de grondvesting van de kunst zelf zal worden gebaseerd op de werkelijke wetten van het leven. 

 

Ruimte en tijden zijn de enige vormen, waarop het leven is gebaseerd en van waaruit de kunst moet 

worden opgebouwd. 

 

De realisering van onze opvattingen van de wereld in de vorm en ruimte en tijd is het enige doel van onze 

schilder- en beeldhouwkunst. In deze vormen meten we onze werken niet met de meetlat der schoonheid, 

wij wegen het niet met gewichten van tederheid en gevoelens.  

 

Met het schietlood in de hand, ogen zo precies als een liniaal, in een geest zo stipt als een kompas, 

construeren we ons werk zoals het heelal zijn eigen werk, zoals de ingenieur zijn bruggen, zoals de 

wiskundige zijn formule van de hemellichamen.  

 

Wij weten dat alles zijn eigen wezenlijke beeld heeft; stoel, tafel, lap, met elk zijn eigen ritme en zijn eigen 

hemelbaan. Daarom halen wij bij het maken van dingen de labels van hun eigenaars eraf, allemaal 

toevallig en plaatselijk, terwijl wij alleen de werkelijkheid van het constante ritme van de krachten in hen 

overlaten. 

 

1. Om die reden zien wij bij het schilderen af van kleur als schilderkunstig element, kleur is het 

geïdealiseerde, optische oppervlak van objecten; een uitwendige en oppervlakkige indruk daarvan; kleur 

is toevallig en heeft niets gemeen met de innerlijke essentie van een ding.  

Wij bekrachtigen dat de toon van een substantie, dat is zijn licht-absorberende, materiële lichaam van 

zijn schilderkunstige werkelijkheid vormt. 

2. Wij zien bij de lijn af van de beschrijvende waarde; in het werkelijke leven zijn geen beschrijvende 

lijnen, beschrijving is een toevallig spoor van iemand over dingen, deze is niet verbonden met het 

essentiele leven en de blijvende structuur van het lichaam. Beschrijvend zijn is een element van 

grafische illustratie en decoratie.  

Wij bekrachtigen de lijn alleen als een richting van de statische krachten en hun ritme in objecten.  

3. Wij zien af van volume als een schilderkunstige en plastische vorm van ruimte; men kan geen ruimtes in 

volumes meten zoals men geen vloeistof kan meten in meters; kijk naar onze ruimte – wat is het anders 
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dan een voortgaande diepte? Wij bekrachtigen diepte als de enige schilderkunstige en plastische vorm 

van ruimte. 

4. Wij zien bij het beeldhouwen af van de massa als sculpturaal element. Het is aan elke ingenieur bekend 

dat de statische krachten van een solide lichaam en zijn materiële krachten niet afhangen van de 

hoeveelheid massa … voorbeeld: een rail, een T-balk, enz.  

Maar gij beeldhouwers van al die schaduwen en gebaren, jullie zitten nog vast aan het eeuwen oude 

vooroordeel dat je massavolume niet kunt vrijmaken.  

Hier (op deze tentoonstelling) nemen wij vier vlakken en we construeren daarmee hetzelfde volume als 

vier ton massa. Zo brengen wij naar het beeldhouwen de lijn terug als een richting en daarin 

bekrachtigen wij de diepte als enige vorm van ruimte. 

5. Wij zien af van de 1000 jaar oude misvatting in de kunst die de statische ritmes als de enige elementen 

van de twee- en driedimensionale kunst zag. 

Wij bekrachtigen in deze kunst een nieuw element, de kinetische ritmes, als de basisvormen van onze 

opvatting van werkelijke tijd.  

 

 

15. Unovis: Brandpunt Van Een Nieuwe Wereld 

 

A. Shatskikh schrijft in de tentoonstellingscatalogus van de expositie De grote Utopie, Russische 

avant-garde 1915-1932 van het Stedelijk Museum Amsterdam over Unovis, een zelfbenoemde 

kunstpartij (1919-1922). De tekst hoort bij de context politiek, tijdvak 1900-1945 maar heeft ook 

een sterke relatie met de context utopie uit hetzelfde tijdvak. 

 

In de geschiedenis van de vroege Sovjet-kunst was UNOVIS een uniek verschijnsel. Het viel niet onder één 

gemeenschappelijke noemer te brengen en kende heel wat verschillende aanduidingen: "groep", 

"collectief", "commune", "organisatie‖, ‖vereniging", "programma" enzovoorts. Wat afkomst betreft en ook 

in haar dagelijkse verschijningsvorm had UNOVIS alle kenmerken van een haast religieuze broederschap, 

misschien zelfs wel van een vrijmetselaarsloge. UNOVIS zelf gaf er de voorkeur aan "kunstpartij" genoemd 

te worden en nam hiermee de heersende revolutionaire fraseologie over. De aanhangers van UNOVIS 

waren ervan overtuigd dat deze ‖partij" van avant-garde kunstenaars er zowel praktisch als ideologisch toe 

geroepen was om het aanbreken van nieuwe levensvormen veilig te stellen door de ontwikkeling van 

nieuwe systemen in de kunst. UNOVIS schrok er niet voor terug zich met enorme inzet en veel elan op de 

meest uiteenlopende terreinen te bewegen. De invloed die bovendien van UNOVIS uitging en de effectieve 

wijze van werken maken het mogelijk te spreken van een unieke utopische vorm om "kunst in het leven 

van alledag" in te voeren — wat op grote schaal ook daadwerkelijk gerealiseerd werd. Daarnaast had 

UNOVIS sterke wortels in het gedachtegoed van de Russische cultuur in het eerste decennium van de 

twintigste eeuw. 

 



Syllabus beeldende vakken vwo centraal examen 2014 nader vastgesteld 65 

 
Kazimir Malevich, Suprematist Composition, 1915 

 

De drijvende kracht achter UNOVIS en de architect ervan was Kazimir Malevich. Net als andere leidende 

figuren van de Russische avant-garde (Mikhail Larionov, Mikhail Matyushin en David Burlyuk) beschikte hij 

over buitengewone organisatorische talenten. Vanaf zijn jongste jaren stond zijn leven in het teken van een 

hardnekkig verlangen om modellen te ontwerpen van georganiseerde structuren. In het provinciale Kursk 

was het hem aan het eind van de negentiende eeuw gelukt een studio op te bouwen naar het voorbeeld 

van de Parijse Académie des Beaux-Arts als trefpunt voor gelijkgezinde kunstenaars. Verder werd  

Malevich geïnspireerd door de algemene situatie in de Europese kunst. De oprichting van een eigen 

beweging in de kunst met een eigen naam, een theorie en volgelingen betekende voor de avant-

gardistische kunstenaar een enorme zelfbevestiging. Tussen 1910 en 1920 had Malevich ongeveer tien 

vrouwelijke en mannelijke kunstenaars onder het vaandel van het Suprematisme verzameld, een beweging 

die hij binnen de schilderkunst in het leven  had geroepen. 

De naam van de groep was SUPREMUS, en alleen de onzekerheid die het gevolg was van de Eerste 

Wereldoorlog verhinderde een consequente doorvoering van de onderneming. 

Malevich had een toonaangevend centrum van de kunst voor ogen, dat in de loop der jaren een veelvoud 

aan functies moest vervullen. Het idee ontstond in 1917 en werd definitief gerealiseerd toen in Leningrad 

het GINKHUK werd opgericht. Als de gekozen voorzitter van de afdeling Kunst van de Moskouse 

Soldatenraad schreef Malevich in september aan zijn grootste bondgenoot Matyushin: "lk begon met een 

aantal projecten de Eerste Volksacademie der Kunsten in Moskou op te zetten; mijn idee werd hartelijk 

ontvangen, en nu is de bal aan het rollen — weldra open ik een paar kleine afdelingen van de cellen die in 

grote lijnen de academie zullen vormen".' Zijn werk als leraar aan de Vrije Staatsateliers in Moskou en 

Petrograd [Sint Petersburg] vormde een nieuwe stimulans voor de grootse plannen van Malevich. 
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16. Kunst en Propaganda 

 

W. Pickens schijft in 1924 over de relatie tussen propaganda en kunst. Doel en bestaansrecht van 

kunst is propaganda maar kan daar ver bovenuit stijgen. De tekst hoort bij de context politiek, 

tijdvak 1900-1945. 

 

Wat we nu gaan zeggen, maakt ons tot cultuurbarbaren in de ogen van sommige ‗kunstenaars‘ en in die 

van alle bijna-kunstenaars. Maar van een beetje nadenken wordt zelfs een kunstenaar beter. 

Kunstenaars, en vooral bijna-kunstenaars, hechten tegenwoordig te veel waarde aan het idee dat kunst en 

propaganda niet samengaan in een boek of in wat voor werk dan ook. ‗Er hoort geen propaganda in een 

kunstwerk.‘ Ze vergeten dat die bewering slechts een van de dogma‘s van de kunst is - een passende 

reducering van bepaalde principes - en dat ze net als alle andere dogma‘s, zelfs religieuze dogma‘s, niet 

honderd procent waar kan zijn. 

Hebben de kunstenaars en ‗kunstenaars‘ nooit bedacht dat ze, net als de godsdienstijveraars, nooit enig 

sluitend bewijs leveren voor dit dogma, maar het eenvoudigweg aankondigen? En om de eenvoudige reden 

dat gegevens het dogma omver zouden werpen. 

Het volgende komt dichter bij de waarheid: Kunst en propaganda bestaan altijd naast elkaar; want 

propaganda is de voedingsbodem voor alle kunst; religieuze, ethische, raciale of klassepropaganda. Maar 

(en hier vallen de bijna-kunstenaars over) het is de functie van kunst om de propaganda te verbergen 

zodat hij aanvaardbaarder wordt voor de gemiddelde ontvanger, zonder dat het effect verloren gaat. 

De echte kunstenaar zegt oprecht dat kunst niet moet worden verward met propaganda, maar de bijna-

kunstenaar vat dit ‗letterlijk‘ op en herhaalt dat de propaganda helemaal niet mag bestaan. Er bestaat 

genoeg propaganda zonder kunst, maar op zijn minst zeer weinig waardevolle kunst zonder propaganda, 

want propaganda is de raison d’être van de grootste kunstwerken. Zoals een medicijn wordt verhuld met 

een laagje suiker, wordt propaganda het beste verhuld met kunst. Ze wekt dan minder weerstand. Mensen 

zijn makkelijker over te halen als ze niet merken dat ze worden overgehaald. Ze nemen aanstoot aan de 

onverhulde en boude implicatie dat ze moeten worden overgehaald. 

Daarom, beste bijna-kunstenaar, luidt de waarheid wellicht als volgt: De oorsprong van kunst is 

propaganda, maar veel van de schone kunsten zijn ver boven propaganda uitgestegen. Slechts weinig 

kunst is echter zo doelloos als vogelgezang. Vogels (maar niet mensen) zingen wellicht alleen om het lied 

uit hun keel te krijgen, en ze zingen ook als alleen de eenzaamheid luistert. Ze zingen echter het beste 

voor hun partner. Maar mensen zijn geen vogels, het zijn doelbewuste wezens, en hun grootste prestaties 

worden geïnspireerd door een doel. En er is geen verschil tussen doel en propaganda, tenzij we het idee 

van propaganda terugbrengen tot een noodzakelijkerwijs verachtelijke betekenis. 

We kunnen geen kritiek hebben op een doel zolang het smaakvol is aangekleed met kunst. 
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17. Bauhaus Manifest 

 

In 1919 schreef de oprichter en eerste directeur van het Bauhaus, Walter Gropius, het 

onderstaande manifest waarin de belangrijkste uitgangspunten van het instituut verwoord werden. 

De tekst staat in verband met de context utopie, tijdvak 1900-1945. 

 

 
Lyonel Feininger, Kathedrale (houtsnede voor het Bauhaus-Manifest), 1919 

 

Het uiteindelijke doel van alle beeldende kunsten is het bouwwerk. Ooit was het verfraaien van 

bouwwerken de voornaamste opdracht van de beeldende kunsten. Ze vormden een onlosmakelijk 

onderdeel van de grote architectuur. Nu zijn ze geïsoleerd en zelfgenoegzaam. Daarvan kunnen ze pas 

weer bevrijd worden door bewuste samenwerking van alle werklieden. Architecten, schilders en 

beeldhouwers moeten de vele aspecten van een gebouw opnieuw leren kennen en begrijpen, zowel in hun 

totaliteit als in de afzonderlijke onderdelen. Dan zal hun werk vanzelf weer vervuld raken van de 

architectonische geest die ze in de salonkunst verloren heeft. 

De oude kunstscholen waren niet bij machte deze eenheid tot stand te brengen. Hoe konden zij ook, kunst 

is immers niet aan te leren. Zij moeten weer opgaan in de werkplaats. De alleen maar tekenende en 

schilderende wereld van dessin-ontwerpers en kunstnijveraars moet eindelijk weer een bouwende wereld 

worden. Wanneer de jonge mens die de liefde tot beeldende schepping in zich voelt, net als vroeger zijn 

loopbaan begint met het leren van een handwerk, dan blijft de onproductieve ‗kunstenaar‘ in de toekomst 

niet langer gedoemd tot onvolledige kunstbeoefening. Immers, zijn vaardigheid blijft nu behouden voor het 

handwerk, waarin hij tot voortreffelijke prestaties in staat is. 

Architecten, beeldhouwers en schilders, wij moeten allen terug naar het handwerk. Want het 

kunstenaarschap is geen beroep. Er is geen wezenlijk verschil tussen de kunstenaar en de handwerksman. 

De kunstenaar is een hogere gradatie van de handwerksman. De hemelse genade laat in zeldzame, 

creatieve momenten kunst opbloeien uit zijn werk, buiten zijn bewuste wil om. De grondslag van het 

ambachtelijke is echter voor elke kunstenaar onontbeerlijk. Daar ligt de oerbron van het scheppend 

vormgeven. 

Laten wij dus een nieuw gilde van handwerkers vormen, zonder die aanmatigende scheiding in klassen die 

een muur van hoogmoed opricht tussen handwerkers en kunstenaars. Laten wij gezamenlijk de nieuwe 

bouwkunst van de toekomst, die alles in een zal zijn, wensen, bedenken en scheppen: architectuur, 

beeldhouwkunst en schilderkunst die, voortgekomen uit miljoenen handen van handwerkers, eens ten 

hemel zal rijzen als een kristallen symbool van een nieuw geloof. 
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18. Bauhaus-filosofie – cultuurkritiek en sociale utopie 

 

De auteur N. Colin plaatst het Bauhaus binnen het brede utopisch spectrum van zijn 

bestaansgeschiedenis. In de tekst worden ook de ambivalente en soms tegenstrijdige utopische 

visies van Bauhaus-docenten aangestipt. Het onderstaande fragment is afkomstig uit het boek 

Bauhaus uit 2000. Ze dient gelezen te worden in relatie tot de context utopie, tijdvak 1900-1945. 

 

Zo stelt Beat Wyss in 1996 in Der Wille zur Kunst: ―De moderne kunst is, cultuurhistorisch gezien, een 

product van een mythologie die van aardse verlossing spreekt.‖ Aardse verlossing verwachtte men ook van 

de inmiddels al tamelijk opzienbarende technische ontwikkeling, die met de voortschrijdende 

automatisering steeds meer in het centrum van de cultuurkritische discussies was komen te staan. In 1927 

merkte ingenieur en biofysicus Friedrich Dessauer in zijn Philosophie der Technik op: ―Deze geweldige en 

fijnzinnige constructies die de zalen van de fabrieken vullen, hebben de plechtigheid van een akker of een 

bos. Hij die met hun ritme alleen de economie hoort, geld ziet, heeft geen idee van de grote metafysica van 

de machine, omdat hij het goddelijke bespeurt.‖ 

Tegenover de extreme posities die hier worden verwoord, stelde het Bauhaus niet de verheerlijking van de 

machine, maar de vermenselijking ervan op de voorgrond: "We hebben de machine nodig, maar zonder 

romantiek", merkte Moholy-Nagy op, maar in feite bleef ook deze ogenschijnlijk zakelijke kijk op 

herstructurering van de wereld onder technische premissen schatplichtig aan ideeën uit de 

heilsgeschiedenis. Zo was het constructivistisch enthousiasme over de vele mogelijkheden van de 

industriële vervaardiging niet in de laatste plaats gebaseerd op de utopie met behulp van de techniek 

binnen afzienbare tijd een definitieve oplossing voor alle sociale problemen te vinden. Deze utopie, die het 

snijpunt van de communistische en kapitalistische civilisatietheorie vormt, wordt het scherpst geformuleerd 

in Henry Fords in 1923 in Duitsland verschenen autobiografie Mijn leven en werk. Fords klassiek liberale 

economische en sociale filosofie, die op zijn eigen succes gebaseerd was en die zich al snel tot de 

belangrijkste basis van de moderne techniektheorie ontwikkelde, staat wat betreft de optimistische 

inschatting van de sociale effecten van de techniek verbazingwekkend dicht bij de communistische 

opvattingen. 

 

 
Laszlo Moholy-Nagy, Gezicht vanaf de Transbordeau-brug (IJzeren pilaar), Marseille 1929 
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Zo richtte Marx‘ Voltooid humanisme, waarin het herstel van het door de vervreemding van de arbeid 

verscheurde bestaan centraal stond, zich weliswaar tegen de kapitalistische productiemethoden, maar niet 

tegen de techniek zelf. De voortschrijdende technische ontwikkeling, waarin velen uit de arbeidersklasse 

een eerbare boterham konden verdienen, maakte het in zijn visie mogelijk toenemende welvaart te 

genereren, die dan alleen nog maar gelijkelijk verdeeld hoefde te worden. In zijn utopisch ideeëngoed bleef 

de economische interpretatie van de techniek dus evenwel gebonden aan eschatologische hoop [lees hoop 

op een betere maatschappij voor de arbeidersklasse, nadat de maatschappij ten onder zou zijn gaan, red.]. 

Hoop, die moeiteloos tot het hele menselijke bestaan was uit te breiden. Zo ziet Moholy-Nagy in 1929 in 

zijn Von Material zu Architektur, dat aansluit bij Marx' gedachten over de ‗totale mens‘— de techniek als 

"een onontbeerlijk hulpmiddel voor een levensstandaard", dat "schreeuwende verschillen zal kunnen 

nivelleren" en de mens de mogelijkheid geeft "vrij" te worden. Deze niet echt zakelijke gevolgtrekking 

brengt ons terug bij de boven aangehaalde gedachte van ‗aardse verlossing‘, waarbij de tegenstrijdige 

vermenging van objectieve argumenten en irrationele heilsverwachting niet zonder meer als negatief 

gezien moet worden. In deze ambivalente omgeving met de fictie van een geestelijke en materiële eenheid 

van de mens schiep het Bauhaus toch ruimte voor een spannend en vruchtbaar, maar in essentie 

paradoxaal naast elkaar bestaan van de meest uiteenlopende visies — van de expressionistisch, 

levensfilosofisch of theosofisch geïnspireerde kunst- en wereldontwerpen van meesters als Itten, 

Kandinsky, Klee, Feininger en Schlemmer tot de technisch-functionalistische ideeën over een 

spanningsvrije, perfect georganiseerde, geplande maatschappij bij Moholy-Nagy en Hannes Meyer. 

 

 

19. Een Begrafenis in Ornans 

 

L. Nochlin schrijft in het boek Realism (1992, oorspr. 1971) over de sociale thematiek van het 

werk Een Begrafenis in Ornans van de schilder Gustav Courbet. Het fragment past bij de context 

sociaal, tijdvak 1750-1900. 

 

 
Gustave Courbet, Un enterrement à Ornans (Een Begrafenis in Ornans), 1849-1850 

 

In het monumentale Un enterrement à Ornans (Een Begrafenis in Ornans) van Courbet zien we een 

afwijzing van alle traditionele begrippen over de dood – de dood als de ultieme samenkomst van de 

hemelse en aardse realiteit en de begrafenis als gelegenheid voor de viering van hun eeuwige 

samensmelting, met als middelpunt een afzonderlijke menselijke ziel. Courbet concentreert zich op het 

puur seculiere belang van de begrafenis als een immanente gelegenheid voor de sociale gemeenschap op 

aarde. Wie er wordt begraven is eigenlijk onbelangrijk, net als het lot van de ziel van de dode en het 

verband met het hiernamaals. Dit schilderij gaat over de plek waar hij wordt begraven en de aard van de 

gemeenschap die deelneemt aan deze gebeurtenis, verder niets, maar dat wordt wel weergegeven met alle 
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rijkdom van sociaal en schilderachtig realisme. Het is de concreetheid, het hier en nu van de gebeurtenis 

waar het Courbet om gaat.  

Het gaat niet om de ziel van een man die naar de hemel gaat, maar om het samenkomen van mensen op 

aarde in een specifieke, plaatselijke gemeenschap, ter nagedachtenis van een van de onlangs overleden 

leden.  

Het belang van de gelegenheid, dat wordt geïmpliceerd door de schaal en het gebruik van de compositie en 

het verband met de grote seculiere gemeenschappelijke vieringen uit het verleden, de Nederlandse 

‗compagnie‘-portretten (bv. De Compagnie van Kapitein Bicker van Bartholomeus Van der Helst uit 1643, 

waarop Courbet zijn compositie deels baseerde), wordt niet overgebracht door middel van transcendente 

heroïsche ondertonen of een pittoresk romantisch pathos, maar is inherent aan de materiële directheid van 

het beeld, in het plaatselijke karakter van de kleding en omgeving. In Courbets historische werken over het 

dagelijks leven zijn de schakels in de keten van het leven sociaal en feitelijk, van de ene eenvoudige, 

zwartgeklede bewoner naar de volgende, Courbets vrienden, familieleden en stadsgenoten, eenvoudig 

naast elkaar gezet in een horizontale processie over het doek – een willekeurig segment van wat een 

onuitputtelijke realiteit kan zijn, aangezien de grenzen toevallig zijn en niet worden bepaald door enige 

betekenis, expliciet of impliciet – met op de achtergrond de grijze rots boven de begraafplaats aan de rand 

van Ornans. Courbets schilderij is dus geen ‗onreligieuze‘ behandeling van een religieus onderwerp, maar 

juist een bevestiging van hele andere waarden waarvan hij hiermee aangaf dat ze een waardig onderwerp 

vormden voor een serieus schilderij. 

 

 

20. Over Aardappeleters 

 

Vincent van Gogh schrijft op donderdag 30 april 1885 aan zijn broer Theo een brief over het werk 

dat later als De Aardappeleters beroemd zou worden. Hij beschrijft daarin met respect en 

empathie over het echte, eenvoudige en eerlijke van het boerenleven en hoe dat het beste 

verbeeld kan worden. Het resulteert in een ‗boerenschilderij‘. De tekst hoort bij de context sociaal, 

tijdvak 1750-1900.  

 

Vincent (...) lk heb n.l. wel terdege er op willen werken men de gedachte krijgen dat die luidjes die bij hun 

lampje hun aardappels eten, met die handen die zij in den schotel steken zelf de aarde hebben omgespit en 

het spreekt dus van handenarbeid en van - dat zij hun eten zoo eerlijk verdiend hebben. lk heb gewild dat 

het doe denken aan een geheel andere manier van leven dan die van ons - beschaafde mensen.- lk zou dan 

ook volstrekt niet begeren iedereen ‘t zo maar mooi of goed vond.- 

lk heb den hele winter lang de draden van dit weefsel in handen gehad en het definitieve patroon gezocht 

— en indien nu het een weefsel zij dat een ruw en grof aspect heeft, zoo zijn niet te min de draden met 

zorg en volgens zekere regels gekozen. En het zou wel kunnen blijken het een echt boerenschilderij is. ik 

weet dat het dit is. Maar wie liever de boeren zoetsappig ziet ga zijn gang.- lk voor mij ben er van 

doordrongen dat het op den duur beter resultaten geeft ze in hun ruwheid te schilderen dan conventionele 

liefheid er in te brengen.—  

Een boeren meisje is mooier dan een dame — m.i. — in haar bestoven en herstelde blauwe rok & jak die 

door weer, wind en zon de fijnste nuances krijgt. Maar — trekt ze — een damespak aan dan is het echte er 

af.- Een boer in zijn bombazijnen pak op ‘t veld is mooier dan als hij zondags naar de kerk gaat in een 

soort van herenjas. 
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Vincent van Gogh, De aardappeleters, 1885 

 

En eveneens, men zou ongelijk hebben aan een boerenschilderij een zekere conventionele gladheid te 

geven m.i. Als een boeren schilderij ruikt naar spek, rook, aardappelwasem — best- dat‘s niet ongezond - 

als een stal ruikt naar mest — goed, daar is ‘t een stal voor — als 't veld een geur van rijp koren of 

aardappels of — van guano [stikstofhoudende meststof , red.] & mest hebben - dat is juist gezond — vooral 

voor stadsmensen. Aan zulke schilderijen hebben ze iets nuttigs. Maar geparfumeerd moet een 

boerenschilderij niet worden.- lk ben nieuwsgierig of gij er iets in vinden zult dat U bevalt - ik hoop het.- lk 

ben blij dat juist nu M. Portier gezegd heeft hij zich met mijn werk wil bemoeien, ik van mijn kant iets 

belangrijkers heb dan de studies alleen. Wat Durand Rueli betreft — al heeft hij de tekeningen niet de 

moeite waard geacht, laat hem dit schilderij zien. Laat het hem lelijk vinden - best- maar laat het hem toch 

kijken - opdat ze zien mogen dat we energie in ons streven hebben. Ge zult echter horen - ―quelle croûite!" 

wees daarop geprepareerd zo als ik zelf geprepareerd ben.— Doch doorgaan toch met te geven iets echts 

en eerlijks. 

Het schilderen van het boerenleven is iets ernstigs en ik voor mij zoude zelfverwijt hebben als ik niet 

trachtte schilderijen te maken zo dat zij serieuze dingen te denken geven kunnen aan wie serieus over 

kunst en over leven denkt. Millet, de Groux, zoo veel anderen hebben voorbeelden gegeven van karakter 

en van zich niet storen aan de verwijten van - sâle, grossier, boueux, puant &c. &c., dat ‘t schande zou 

wezen als men ook maar twijfelde. Neen - men moet de boeren schilderen als zijnde zelf een hunner, als 

voelende, denkende zoo als zij zelve. Als niet anders kunnende zijn dan men is. 

Ik denk er zoo dikwijls aan dat de boeren een wereld op zich zelf zijn, in veel opzichten zooveel beter dan 

de beschaafde wereld. Niet in alle opzichten want wat weten ze van kunst en meer andere dingen?— lk heb 

nog wel enige kleinere studies — echter kunt ge denken ik door het grotere zoo bezig gehouden ben dat ik 

weinig anders heb kunnen doen nog bovendien. (..) 

 

Vincent 
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21. Een Afrikaanse Koningin op de Philadelphia Centennial Exposition  

 

In Meridians, een Amerikaans tijdschrift over feminisme, ras en transnationalisme, schrijft N. 

Woods in 2009 over de kunstenares Edmonia Lewis. Een neoclassicistische beeldhouwster die 

artistiek ten strijde trok tegen de vooroordelen ten aanzien van haar ras, geslacht en kunst. De 

tekst past bij de context emancipatie, tijdvak 1750-1900. 

 

 
Mary Edmonia Lewis, De Dood van Cleopatra, 1876 

 

Mary Edmonia Lewis (ca. 1834-na 1909) was de eerste professionele beeldhouwer van Afrikaanse en 

Indiaanse afkomst in Amerika. Ze eiste een plek op op het hoogste niveau van de neoklassieke kunst. 

Doorgaans betekende dit een strijd met mannen die fel gekant waren tegen de deelname van vrouwen aan 

een ‗mannenberoep‘. Lewis was vastberaden genoeg om de uitdaging aan te gaan en toonde, samen met 

een aantal andere vrouwen (allen blank), het talent om bijzondere marmeren beelden te produceren. Lewis 

droeg een tweevoudige last met zich mee. Naast haar geslacht wierp haar ras obstakels op, vooral voor 

mensen die geloofden dat mensen met een ‗druppel Afrikaans bloed‘ minder intelligent en niet creatief 

waren. De kroon op haar werk was De Dood van Cleopatra (1876) dat onder groot gejuich werd 

tentoongesteld op de Philadelphia Centennial-expositie van 1876.  

Lewis kon haar unieke raciale en culturele achtergrond gebruiken om zich een positie te verwerven tussen 

haar gelijken en tussen potentiële klanten. Haar unieke status als afro-indiaanse neoklassieke beeldhouwer 

had zeker zijn voordelen. Mensen die haar studio in Rome bezochten, vooral Amerikanen die door Europa 
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reisden, zullen zeker de zwarte vrouw hebben opgemerkt die wit marmer omtoverde in prachtige 

kunstwerken. Haar exotische afkomst en het respect dat ze kreeg van de Amerikaanse 

emigrantengemeenschap in Rome kan ertoe hebben geleid dat John W. Forney, de commissaris van de 

Philadelphia Centennial-expositie, Lewis in de zomer van 1874 opzocht in haar studio. Forney beschouwde 

haar als een verdienstelijk kunstenaar wier werken bewijs leverden van Amerikaanse kundigheid in de 

neoklassieke beeldhouwkunst. Hoewel de meeste klanten van Lewis rijke Europeanen waren, gebruikte ze 

zijn uitnodiging om haar bekendheid in de Verenigde Staten te vergroten en extra mecenassen aan te 

trekken. Waarschijnlijk besloot ze munt te slaan uit deze kans door te investeren in een enorm blok 

marmer waarmee ze hoopte haar belangrijkste werk tot dat moment te maken. In 1876 waagde ze de reis 

naar huis om De Dood van Cleopatra te onthullen op de Centennial-expositie. 

Visuele interpretaties van Cleopatra waren halverwege de negentiende eeuw nog altijd populair en zowel 

toeschouwers als kunstenaars waren gefascineerd door haar legendarische schoonheid, macht, sensualiteit, 

koninklijke pracht en dramatische zelfmoord. In deze periode viel de seksuele aantrekkingskracht van de 

Egyptische koningin, die altijd had overheerst in de mythe, in Amerika samen met vragen over haar raciale 

identiteit. Dit was grotendeels te danken aan de groeiende negentiende-eeuwse acceptatie van de raciale 

taxonomie die in 1776 werd geponeerd door de Duitse fysioloog Johann Friedrich Blumenbach. In die tijd 

werd ras steeds vaker strategisch onderzocht volgens pseudowetenschappelijke protocollen van Westerse 

kennis, vooral als ze verband hielden met de slavernij en de handhaving daarvan. Dit hield in dat mensen, 

zowel tijdgenoten als historische figuren, op basis van hun etnische afkomst werden onderverdeeld in een 

hiërarchie die rassenzuiverheid verdedigde en de blanke superioriteit bevestigde. Bij dit proces werden 

Cleopatra en haar afkomst opnieuw onderzocht om bewijzen te vinden voor haar grootsheid of om raciale 

verklaringen te vinden voor haar falen en haar ondergang. De creatie van wat eigenlijk een 

‗veramerikaniseerde‘ Cleopatra was, was onlosmakelijk verbonden met de rassenproblemen in de 

Verenigde Staten. Blanke critici en bewonderaars beschouwden haar als blank als ze de nadruk legden op 

haar edelmoedigheid, leiderschap en ideale schoonheid. Ze beschouwden haar als Egyptisch, Afrikaans of 

Joods als haar seksuele en gewelddadige aard ter sprake kwamen. 

Accepteren dat Cleopatra zwart was, al was het deels, was voor sommigen ondenkbaar.  

 

 

22. Turners Slavenschip 

 

In het kunsthistorisch handboek Algemene Kunstgeschiedenis van H. Honour en J. Fleming uit 

2009 is een themablokje opgenomen over de slavenhandel. Tegen deze slavenhandel kwam in de 

negentiende eeuw steeds grotere weerstand. Kunstenaars werden vaker ingezet om de afschaffing 

te bewerkstelligen. Deze tekst hoort bij de context sociaal, tijdvak 1750-1900. Het heeft ook 

raakvlakken met de contexten politiek en emancipatie van hetzelfde tijdvak. 

  

 
Joseph Malllord William Turner, The Slave Ship, 1939 
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Turners Slavenschip heeft het vermogen om te schokken behouden, misschien ten dele omdat de 

uitwerking vertraagd is. Deze glorieuze zonsondergang op zee wordt niet onmiddellijk gezien als een decor 

voor afschuwelijke wreedheid. Als we de betekenis van het schilderij herkennen, wordt het een van de 

meest schokkende visuele beelden van de trans-Atlantische slavenhandel. Turners grote bewonderaar John 

Ruskin verwierf het en behield het een tijd lang. Maar ondanks zijn grote waardering voor de 

schilderkunstige kwaliteiten verkocht bij het vervolgens, omdat het onderwerp te pijnlijk was geworden om 

mee te leven. De trans-Atlantische slavenhandel, een misdaad tegen de mensheid, was op gang gekomen 

zodra de Europeanen Noord- en Zuid-Amerika begonnen te koloniseren en nam nog steeds in omvang toe 

toen in het midden van de achttiende eeuw christenen (vooral quakers in Amerika en Engeland), bezield 

door een nieuw idee van liefdadigheid als ethisch gebod, en vrijdenkers met nieuwe ideeën over vrijheid als 

een natuurlijk recht, begonnen te strijden voor afschaffing ervan. Ten dele als gevolg van hun inzet werd 

de slavernij in 1792 door Denemarken afgeschaft (ingaande in 1803), en vervolgens door Groot-Brittannië, 

de Verenigde Staten, Frankrijk en ten slotte Brazilië in 1831, hoewel het daar illegaal op heel grote schaal 

nog twintig jaar werd voortgezet.  

 

Kunstenaars werden echter gecharterd om de zaak van de afschaffing te bepleiten. De twee invloedrijkste 

werken waren gemaakt in opdracht van de Britse Vereniging om de afschaffing van de slavenhandel te 

bewerkstelligen: het embleem van de vereniging uit 1787 waarop een zwarte slaaf om bevrijding smeekt 

en een diagram van een slavenschip dat de onmenselijke wijze illustreert waarop Afrikanen opeengepakt 

zaten tijdens de overtocht over de Atlantische Oceaan. Kunstenaars richtten de aandacht meer op de 

slavenhandel dan op de slavernij, aangezien vrijheid een politiek gevoelig onderwerp was, vooral na de 

Franse Revolutie. In Frankrijk ontwierp Théodore Géricault een groot schilderij met als thema de 

slavenhandel, maar voerde het nooit uit. Misschien is een toespeling erop te vinden in Het vlot van de 

Médusa; zijn voorstelling van de overlevenden van een schip dat verging tijdens een overtocht uit de 

Franse kolonie Senegal, stuurloos drijvend op de Atlantische Oceaan met een Afrikaan aan de top van de 

piramide van ellende. 

 

 

Théodore Géricault, Le Radeau de la Méduse (Het vlot van Medusa), 1819 
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23. De dood van Marat 

 

E. Gombrich schetst in zijn kunsthistorisch handboek Eeuwige Schoonheid (2002, eerste uitgave 

1972) de politieke betekenis van De Dood van Marat uit 1793 van de kunstenaar Jacques-Louis 

David. De tekst hoort bij de context politiek, tijdvak 1750-1900.  

 

 
Jacques Louis David, La Mort de Marat (De Dood van Marat), 1793 

 

De mannen van de Franse Revolutie zagen zich gaarne als herboren Grieken en Romeinen en hun 

schilderijen weerkaatsten niet minder dan hun architectuur deze smaak voor wat men de Romeinse 

grootheid placht te noemen. De toonaangevende kunstenaar van deze neoklassieke stijl was de schilder 

Jacques-Louis David (1748-1825), die de ‗officiële‘ kunstenaar was van de republikeinse regering en die 

kostuums en decors ontwierp voor propagandistische optochten als ‗Het feest van het Opperwezen‘, waarin 

Robespierre als zelfbenoemde hogepriester fungeerde. Deze mensen voelden dat ze in een heroïsche tijd 

leefden en dat de gebeurtenissen van hun eigen jaren evenveel recht op aandacht van de schilder hadden 

als de episodes uit de Griekse en Romeinse historie. Toen Marat, een van de leiders van de Franse 

Revolutie, door een fanatieke jonge vrouw in zijn bad was gedood, schilderde David hem als een martelaar 

die voor de goede zaak was gestorven. Marat had blijkbaar de gewoonte in bad te werken en zijn badkuip 

was voorzien van een eenvoudige lessenaar. Zijn belaagster had hem een verzoekschrift overhandigd dat 

hij op het punt stond te ondertekenen toen zij hem stak. De situatie leent zich niet bijzonder voor een 

waardig groots schilderij, maar David slaagde erin er een heroïsch cachet aan te geven, terwijl hij zich toch 

nauwkeurig hield aan de authentieke bijzonderheden van het politierapport. Hij had door de studie van de 

Griekse en Romeinse beeldhouwkunst geleerd hoe hij de spieren en de pezen van een lichaam moest 

modelleren om er het aanzien van edele schoonheid aan te geven; hij had ook van de klassieke kunst 

geleerd alle details voor zover niet noodzakelijk voor het hoofdeffect weg te laten en zich op soberheid toe 

te leggen. Er zijn geen bonte kleuren en ingewikkeld verkort op dit schilderij. Het is een indrukwekkend 

monument aan een eenvoudige 'vriend van het volk‘ — zoals Marat zich gaarne noemde — die het lot van 

martelaar had ondergaan, terwijl hij voor het algemeen welzijn werkte. 
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24. De Kunst van Lincoln 

 

H. Mitgang schreef in 1970 een artikel in American Art Journal over het engagement van 

Abraham Lincoln met de kunsten en zijn stimulerende en respectvolle houding richting 

kunstenaars. De zestiende president van de Verenigde Staten kreeg het overigens zwaar 

te verduren door verschillende politiek tekenaars die het niet eens waren met zijn beleid, 

bijvoorbeeld ten aanzien van gekleurde Amerikanen. Politieke karikaturen werden ook als 

genre steeds belangrijker door de opkomst van de eerste massamedia als kranten en 

tijdschriften. De tekst hoort bij de context politiek, tijdvak 1750-1900. 

 

Tijdens Abraham Lincolns volwassen leven vonden er grote veranderingen plaats in de kunstwereld – de 

ontwikkeling van de fotografie, karikaturen, gravures en de reproductie van schilderijen en sculpturen – en 

het was een geluk dat de zestiende president van de Verenigde Staten zich instinctief bewust was van het 

feit dat de scheppers moesten worden aangemoedigd en gerespecteerd. Dat deed hij in de muziek, het 

theater, de poëzie, de beeldhouwkunst en de schilderkunst. 

Het debat over de vraag of de nationale regering kunstenaars en musea moet helpen voor het algemeen 

geluk en welvaren vindt al minstens een eeuw plaats. Lincoln gaf het antwoord voor zijn tijd en de onze. 

Twee dagen nadat hij zijn tweede inaugurele rede hield, en slechts enkele weken voor zijn dood, schreef hij 

een brief aan minister van Buitenlandse Zaken William Seward, waarin hij veel zei in weinig woorden. 

‗Beste heer,‘ begint de brief van 6 maart 1865, ‗ik wens dat Thomas D. Jones uit Cincinnati en John J. Piatt, 

nu in deze stad, een van die redelijk grote consulaten krijgen die kunstenaars een beetje helpen [bij] hun 

beroep. Kijk hier alstublieft naar uit. Hoogachtend, A. Lincoln.‘ 

Jones was beeldhouwer en Piatt een dichter die als secretaris had gewerkt voor George D. Prentice van de 

Louisville Journal en later als klerk in het ministerie van Financiën. Piatt was uiteindelijk tien jaar lang 

consul van het Ierse Cork, maar er is geen bewijs voor een vergelijkbare opsteker voor de beeldhouwer. 

Toch geeft het idee van een gespreid bedje waarin kunstenaars zich op hun echte interesses konden richten 

zonder al te hard te werken voor de regering goed aan hoe de president erover dacht. En de bereidheid te 

zeggen dat kunstenaars ook een ‗beroep‘ hadden, was een houding die meerdere presidenten die hem 

opvolgden niet hebben begrepen. 

Geen enkele president had meer te lijden onder karikaturisten in de Amerikaanse en Britse pers. Toch vond 

Lincoln altijd de tijd om te poseren en om samen te werken met fotografen, schilders en beeldhouwers. Sir 

John Tenniel, die tussen 1850 en 1901 cartoonist was bij Punch, kreeg bekendheid als illustrator van Alice’s 

Adventures in Wonderland (1865) en Through the Looking Glass (1872) van Lewis Carroll. Maar hij 

gebruikte zijn grote talent om het gezicht van Lincoln om te zetten in wrede lijnen. Hij portretteerde Lincoln 

als broodkaarter die zijn laatste kaart speelt (een schoppenaas met het gezicht van een zwarte). Hij gaf 

hem weer als biljartspeler die met een keu in de hand wordt overtroffen tijdens een spel met Jefferson 

Davis. 



Syllabus beeldende vakken vwo centraal examen 2014 nader vastgesteld 77 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afb. 2 

Afb. 3 
Afb. 4 

Afb. 5 Afb. 6 

Afb 1.   



Syllabus beeldende vakken vwo centraal examen 2014 nader vastgesteld 78 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hij portretteerde hem als Brutus met de geest van een zwarte Caesar die zegt: ‗Ik zijn uw boze geest, 

meester Linkin‘. (afb. 1, 2 en 3).Deze karikaturen uit Punch werden opgepikt door de Southern Illustrated 

News in Richmond, gekopieerd en overgetekend, zodat de gezichten van Lincoln en de twee zwarten het 

grootste deel van hun kracht verloren (afb. 4 en 5). 

John Tenniels bekendste karakteriseringen van Lincoln tekende hij met tussenpozen van een half jaar voor 

Punch, voor en na de moord. Hij maakte een grotesk portret, De Federale Feniks, waarop Lincoln met een 

lange nek en vleugels oprijst uit een vuur van houtblokken met daarop de woorden: grondwet van de 

Verenigde Staten, staatsrechten, habeas corpus, pers (afb. 6). Een maand na Lincolns dood maakte Tenniel 

het goed. In een cartoon met de naam Britannia sympathiseert met Columbia herriep hij wat hij drie 

oorlogsjaren lang had getekend (afb. 7). Op zijn tekening van Brittannia die een krans legt op Lincolns 

draagbaar is een van zijn ketenen bevrijde slaaf te zien, en in dezelfde uitgave van 6 mei 1865 publiceerde 

Punch een gedicht dat zowel een verontschuldiging als een eerbetoon was. 

Harper’s Weekly, Leslie’s Weekly en Vanity Fair bevorderden allen de ontwikkeling van gravures op basis 

van foto‘s. Toen op 10 november 1860 een gravure van de verkozen president Lincoln verscheen op de 

voorpagina van Harper’s, weigerden Zuidelijke postbeambten deze rond te brengen. Dit was de eerste 

indicatie dat een conflict onvermijdelijk was. Tijdens Lincolns verkiezingscampagne kwam kunst in dienst te 

staan van de politiek.  

‗Thomas Nast was onze beste rekrutenwerver,‘ zei president Lincoln over de jonge politieke cartoonist van 

Leslie’s, Harper’s en de New York Illustrated News. ‗Zijn emblematische cartoons roepen altijd 

enthousiasme en patriottisme op en verschenen altijd net als deze zaken schaars werden.‘ Nast maakte aan 

het begin van de oorlog prenten van trainingskampen en slagvelden, en maakte toen de overstap naar 

tekeningen die de bredere betekenis van de oorlog zelf en president Lincoln interpreteerden.  

 

 

 

 

 

 

Afb. 1: Sir J. Tenniel; Punch Magazine, 15-8-1863 

Afb. 2: Sir J. Tenniel; Punch Magazine, 9-5-1863 

Afb. 3: Sir J. Tenniel; Punch Magazine, 15-8-1863 

Afb. 4: Sir J. Tenniel; Punch Magazine, 14-11-1863 

Afb. 5: Sir J. Tenniel; Punch Magazine, 3-12-1864 

Afb. 6: Sir J. Tenniel; Punch Magazine, 28-2-1863 

Afb. 7: Sir J. Tenniel; Punch Magazine, 6-5-1865 

Afb. 7 
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25. Heine over Delacroix 

In het kunsthistorisch handboek Algemene Kunstgeschiedenis van H. Honour en J. Fleming uit 

2009 is een fragment opgenomen over een tekst van de beroemde dichter Heinrich Heine het 

schilderij van Delacroix Vrijheid die het volk leidt. Heinrich Heine had zich destijds om politieke 

redenen gevestigd in Parijs. Volgens Heine baarde Vrijheid die het volk leidt veel opzien omdat het 

werd beheerst door ‗een grote gedachte‘, in dit geval een politieke gedachte. Om deze reden sluit 

het aan bij de context politiek, tijdvak 1750-1900. 

 

 

 
Eugène Delacroix, La Liberté guidant le peuple (De Vrijheid die het volk leidt), 1830 

 

Een groep mensen tijdens de Julirevolutie uit wier midden – bijna als een allegorische figuur – een jonge 

vrouw oprijst met een rode Phrygische muts op het hoofd, een geweer in de ene en een tricolore in de 

andere hand. Ze gaat over lijken terwijl ze mannen oproept tot de strijd – tot de heupen naakt, een 

prachtig, onstuimig lichaam, haar gelaat een sterk profiel, met iets van brutaal lijden in haar trekken – als 

geheel een merkwaardig mengsel van Phryne, viswijf en vrijheidsgodin. Dat de kunstenaar de bedoeling 

had de laatste uit te beelden wordt niet duidelijk aangegeven; ze stelt eerder de woeste macht van het volk 

voor dat een onverdraaglijke last afwerpt… En daar hebben we het! Een grote gedachte heeft deze arme 

gewone mensen, dit proletariaat verheven en tot heiligen gemaakt, en de sluimerende waardigheid van hun 

ziel weer gewekt. 

In de Salon hangt geen schilderij waarvan de kleur zo bezonken is als in de Julirevolutie van Delacroix. 

Maar juist dit ontbreken van vernis en glans, met de kruitdamp en stof dat de figuren als een grijs web 

bedekt, en de zongeblakerde aanblik die lijkt te dorsten naar een druppel water, geven dit schilderij alles 

tezamen een waarheidsgehalte, een oorspronkelijkheid waarin we het ware gezicht van de julidagen 

terugvinden. Onder de kijkers bevinden zich velen die een actieve of passieve rol in de revolutie hadden 

gespeeld en zij konden het schilderij niet genoeg prijzen. ‗Matin!‘ riep een kruidenier uit, ‗die jongens 

hebben als giganten gevochten‘. 
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26. Fabrieken 

 

H. Honour en J. Fleming schrijven in hun kunsthistorisch handboek Algemene Kunstgeschiedenis 

(2009) over utopische initiatieven om de levensomstandigheden voor fabrieksarbeiders 

daadwerkelijk te verbeteren. De tekst past bij de context utopie, tijdvak 1750-1900. Ook heeft het 

raakvlakken met de context sociaal van hetzelfde tijdvak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

John Winnig, aquarel van de molens en woningen van New Lanark, 1818 (vervaardigd in opdracht van Robert Owen) 

 

In de vroege negentiende eeuw had de industriële revolutie vooral in Groot-Brittannië geleid tot een 

enorme uitbreiding van het aantal fabrieken, waaromheen de arbeiders in een zwaar vervuilde omgeving 

woonden. De eerste poging om een alternatief te bieden was kleinschalig, maar niettemin opmerkelijk. In 

1800 werd Robert Owen (1771-1858) een van de eigenaars van een katoenfabriek in New Lanark, in de 

prachtige vallei van de Clyde in het zuiden van Schotland, en verbaasde hij zijn tijdgenoten door een 

nederzetting te bouwen voor zijn werknemers, met een school, ziekenhuis, dorpshuis en een coöperatieve 

winkel, in plaats van de barakachtige slaapzalen die gebruikelijk waren bij geïsoleerd liggende fabrieken. 

Hij betaalde ook normale lonen, zorgde voor sociale zekerheid voor zieken en bejaarden, beperkte de 

werkdag tot 10,5 uur en had geen kinderen onder de tien in dienst. Hoe bescheiden de afwijkingen van de 

destijds gangbare praktijk nu ook mogen lijken, New Lanark kreeg er internationale bekendheid door. Het 

trok als model voor modern bedrijfsbeheer veel bezoekers, onder wie de Russische tsaar, wiens 

commentaar op Owens utopische socialistische programma‘s evenwel niet opgetekend is.  

Owen ging nog verder en bepleitte op het platteland ‗coöperatieve dorpen‘ op te richten met 800 tot 1200 

inwoners die zich bezighielden met nijverheid en landbouw en in de eigen behoeften konden voorzien. 

Omdat hij zijn project niet in Groot-Brittannië kon verwerkelijken, richtte hij zijn aandacht op de weidse 

open ruimte in de Verenigde Staten, kocht in 1825 een kleine protestante Duitse nederzetting in Indiana, 

noemde die New Harmony en gaf een architect opdracht een uitvoerig model voor de gebouwen te maken 

waarin de meest moderne technieken voor bouw, ventilatie en licht dienden te worden gebruikt. Er kwam 

evenwel niets van de grond, Owen verloor viervijfde van zijn vermogen, keerde terug naar Engeland en 

besteedde de rest van zijn leven aan het propageren van vakbonden, de Coöperatieve Beweging en het 

spiritualisme. In dezelfde periode ontwikkelde de Franse sociale wetenschapper Charles Fourier (1772-

1837) zijn project voor de phalanstère, een groot gebouw dat gezamenlijk bezit zou zijn van ongeveer 

1600 bewoners met een gemeenschappelijke eetzaal, een bibliotheek, werkplaatsen en 

privéappartementen die op binnenstraten uitkwamen, terwijl de buitenkant deed denken aan het Paleis van 

Versailles.  
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F. Bate, New Harmony, Voorstelling van een door Robert Owen ontworpen Community, 1838 

 

Soortgelijke communes, maar op kleinere schaal en met eenvoudiger gebouwen, verrezen in Frankrijk en in 

de Verenigde Staten. De utopische projecten van Owen en Fourier hadden echter een grotere invloed toen 

ze van hun socialistische ideologie waren ontdaan. Vanaf de jaren dertig van de vorige eeuw bouwden 

paternalistische fabriekseigenaren zogenaamde ‗bedrijfssteden‘ omdat ze inzagen dat het fysieke en morele 

welzijn van hun werknemers even belangrijk was als het onderhouden en oliën van de machines. Meestal 

beschikten die nederzettingen over een kerk of kapel die overeenkwam met de godsdienstige denominatie 

van de eigenaar, een school, een bibliotheek, één winkel en een openbaar park voor rustige recreatie, maar 

geen café waar alcohol te koop was. 

 

 

27. Een paradijs van plastic hout 

 

In 1833 publiceerde een in Pittsburgh woonachtige Duitser, John Adolphus Etzler Een paradijs 

binnen het bereik van alle mensen, zonder arbeid, via de krachten van de natuur en machines. In 

dat boek stonden brieven aan het Congres en aan president Jackson waarin hij hen verzocht zijn 

adviezen aan te nemen zodat Verenigde Staten in een hemel op aarde zou veranderen. Een 

fragment is hieronder weergegeven. De tekst is gerelateerd aan de context utopie, tijdvak 1750-

1900.  

 

Ik beloof dat ik laat zien hoe binnen tien jaar een paradijs kan worden gecreëerd waar alles wat voor het 

menselijk leven wenselijk is voor iedereen in overvloed aanwezig is, zonder arbeid en zonder betaling, waar 

de hele gedaante van de natuur de mooist mogelijke vorm krijgt, waar mensen in de indrukwekkendste 

paleizen wonen, in alle mogelijke luxe, in de heerlijkste tuinen, en waar de mens, zonder arbeid, in een jaar 

meer bereikt dan tot nog toe in duizenden jaren kon worden bereikt. Hij kan bergen nivelleren, valleien 

onder water zetten, meren creëren, meren en moerassen droogleggen, het land overal laten doorkruisen 

door mooie kanalen, met wegen om zware ladingen van vele duizenden tonnen te vervoeren en om duizend 

kilometer af te leggen in 24 uur. Hij kan de oceaan oversteken op drijvende eilanden die op volle kracht en 

snelheid in elke richting kunnen bewegen, compleet veilig en met alle comfort en luxe, met tuinen en 

paleizen met duizenden gezinnen, voorzien van beekjes met zoet water. Hij kan het binnenste van de 

wereldbol onderzoeken en in twee weken van pool naar pool reizen. Hij kan zichzelf voorzien van tot nog 

toe onbekende middelen om zijn kennis van de wereld, en dus zijn intelligentie, te vergroten. Hij kan een 

leven leiden van voortdurend geluk, van nog onbekende geneugten. Hij kan zichzelf bevrijden van bijna elk 

kwaad waar de mensheid onder lijdt, behalve de dood, en kan zelfs de dood uitstellen tot ver voorbij de 
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gebruikelijke duur van een mensenleven, en hem uiteindelijk minder droevig maken. De mens kan dus 

leven in en genieten van een nieuwe wereld, die superieur is aan de huidige, en zich opwerken tot een 

hoger bestaansniveau. 

De mooiste monumenten en wonderen die ons bekend zijn of ons ter bewondering zijn nagelaten door onze 

voorvaderen, en die met behulp van miljoenen handen in vele eeuwen zijn gemaakt zijn slechts 

kinderachtige, onbelangrijke prullen vergeleken met de ontzagwekkende werken die met deze energie 

kunnen worden bewerkstelligd. 

Mensen worden gehuisvest in geautomatiseerde, centraal verwarmde paleizen met zevenduizend bewoners. 
Machines voldoen aan elke behoefte. Elke paleisbewoner kan ‗met een draai aan een hendel alle 
gebruikelijke artikelen voor zijn dagelijkse behoeften verkrijgen‘. Zelfs lopen is overbodig. De paleizen 
worden uitgerust met ‗vele duizenden ruime en zeer elegante voertuigen, waarin mensen als vogels 
volledig veilig op en neer kunnen bewegen.‘ Armoede verdwijnt en daarmee misdaad, en er is geen 
behoefte aan belasting. Of aan slavernij.



Syllabus beeldende vakken vwo centraal examen 2014 nader vastgesteld 83 

Bijlage 7: Organisatie en afname CPE beeldende vakken vwo 
 
Aanbieding aan examenkandidaten 
In de eerste week van december worden de opgaven en het formulier ten behoeve van de 
procesbeschrijving aan de examenkandidaten uitgereikt. 
Uitvoering 
De school regelt vóór 1 december de organisatie van het CPE en stelt deze regeling aan de kandidaten ter 

hand. In deze regeling is mede opgenomen de wijze waarop werkstukken – tot zes maanden na de 
vaststelling van de uitslag van het examen – worden bewaard en/of gedocumenteerd. 
De duur van het CPE bedraagt 1400 minuten en dient – verdeeld over ten minste zeven lesweken – tussen 
1 januari en 28 april te worden afgenomen.  
Minimaal 700 minuten dienen binnen het voor de kandidaat geldende lesrooster van het betreffende vak te 
zijn ingepland. De resterende 700 minuten kunnen naar eigen inzicht worden ingepland. Gedurende de 
volledige duur van het CPE moet toezicht gewaarborgd zijn. 

Het is de docent / examinator niet toegestaan op enigerlei wijze de kandidaten te beïnvloeden of te helpen 

bij de keuze en verwerking van de gekozen opgave. 
Beoordeling 
Alle collecties worden onafhankelijk beoordeeld door de eigen docent (eerste corrector) en de 
gecommitteerde (tweede corrector). 
Bij de beoordeling van de collectie van iedere kandidaat dienen de eigen docent / examinator en de 
gecommitteerde gebruik te maken van de beoordelingsinstructie zoals vastgesteld door het CvE en 

meegestuurd met de opgaven. 
De docent / examinator en de gecommitteerde maken voor de beoordeling van de collectie van de 
kandidaat gebruik van de schaal van cijfers van 1 t/m 10, eventueel met één decimaal. 
Over de pooling van de scholen ontvangt de school bericht van DUO. De tweede correctie wordt uitgevoerd 
in de maand mei en moet vóór 1 juni te zijn afgerond.  
De docenten van de betrokken scholen bepalen in onderling overleg op welke datum in de maand mei de 

tweede correctie CPE wordt verricht. De gemaakte afspraken worden schriftelijk vastgelegd. 
Voorafgaande aan de beoordeling door de gecommitteerde moet het volgende geregeld zijn: 
- alle collecties zijn opgesteld of geëxposeerd in een afgesloten ruimte waarin het werk goed tot zijn recht 

komt, zodat de eerste en de tweede corrector ongehinderd hun werk kunnen verrichten; 
- alle werkstukken zijn voorzien van de naam en het examennummer van de kandidaat; 
- alle schetsen, studies en eindwerkstukken zijn genummerd in de volgorde van ontstaan; 
- bij iedere collectie is het procesbeschrijvingsformulier (deel 1 en 2) aanwezig, ingevuld door de 

examenkandidaat; 
- bij iedere collectie is het werkboek aanwezig (indien gemaakt door examenkandidaat); 
- voor iedere collectie is een geheel ingevulde authenticiteitsverklaring aanwezig, ingevuld door docent en 
de voorzitter van de examencommissie; 
- in een gesloten envelop: de door de eigen docent / examinator opgestelde lijst van cijfers van 
examenkandidaten voor hun collecties; 
- een ingevuld het proces-verbaal is aanwezig; 

- een exemplaar van de opgaven is aanwezig; 
- een exemplaar van de organisatorische richtlijnen is aanwezig; 
- een exemplaar van de beoordelingsinstructie zoals vastgesteld door het CvE is aanwezig. 
De gecommitteerde controleert of bovenstaande inderdaad geregeld is en correct is uitgevoerd. 
Nadat de gecommitteerde zijn beoordeling heeft afgerond, opent hij in aanwezigheid van de docent / 

examinator de envelop met de lijst van cijfers van de eerste correctie. 

De docent / examinator en de gecommitteerde treden hierna in overleg voor de vaststelling van het 
eindcijfer CPE. 
Administratieve afwerking 
Het cijfer voor het CPE wordt vastgesteld in overeenstemming met het gestelde in artikel 42 van het 
Eindexamenbesluit v.w.o. – h.a.v.o. – m.a.vo. – v.b.o. 
Het eindcijfer voor het Centraal Examen (CE) ontstaat als rekenkundig gemiddelde uit het cijfer voor het 
CPE en het cijfer voor het CSE1), conform de regels, zoals geformuleerd in artikel 42, lid 1 en 2 van het 

Eindexamenbesluit v.w.o. – h.a.v.o. – m.a.v.o. – v.b.o. 
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