
Kunststromingen  en de geschiedenis ervan… 

 
Kunst bestaat al heel erg lang en verandert mee met de tijd. 

In de kunstgeschiedenis leer je veel over de veranderingen van kunst 

in de tijd. Ook leer je welke mensen er leefde, hoe ze leefden en 

waar ze leefden. 

 

Kunst bestaat uit verschillende stromingen. Een bepaalde 

kunststroming kan wel honderden jaren duren. Elke kunststroming 

heeft zijn eigen kenmerken. 

Veranderen deze kenmerken in de kunst, dan volgt er een nieuwe 

stroming met weer eigen kenmerken. 

 

Hieronder zijn de belangrijkste stromingen op een rijtje gezet. 

 

 

 Prehistorische kunst   50.000 – 100 v Chr 

 

Grotschilderingen zijn eigenlijk een eerste uiting van kunst bij de 

mens. Waarom ze schilderingen creëerden, is een groot raadsel. 

Misschien was het een ritueel voor de jacht, misschien een bewijs 

van de jacht.  

Bovenaan de lijst van grotten met schilderingen staan natuurlijk de 

grotten van Niaux, die met Lascaux en Altamira één van de 

belangrijkste zijn. 

Deze grotten in Niaux hebben hun beroemdheid te danken aan de 

grote ronde zaal, de “Salon Noir” waar honderden bizons, 

steenbokken, herten en paarden tot leven komen. 
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In Afrika geloven mensen in de kracht van vruchtbaarheidsbeeldjes. 

Die beeldjes zorgen ervoor dat vrouwen kinderen krijgen. Er zijn 2 

soorten: de ene zorgt voor de vruchtbaarheid van de hele 

gemeenschap. Dat zijn vaak grote beelden. Het andere type is kleiner 

en wordt gedragen door een vrouw die graag zwanger wilt worden. 

  

 

* Egyptische kunst    3000 – 30 v Chr 

De piramiden zijn één van de oudste bouwwerken op onze planeet. Ze 

zijn allemaal gemaakt zonder machines. In de piramide werd een 

farao begraven. Op de voorgrond stond meestal een sfinx. Het is het 

beeld van een leeuw met het hoofd van de farao. 
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Ook het hiërogliefenschrift is een vorm van kunst. 

Hiërogliefenschrift is de naam voor een van de soorten schrift die 

door de Egyptenaren in de oudheid werden gebruikt. De naam is 

afgeleid van twee Griekse woorden: hiëros 'heilig' en glypho 'in steen 

gebeiteld'. In de tijd dat de Grieken in Egypte kwamen, werden de 

hiërogliefen alleen nog maar in godsdienstige teksten toegepast. 

Oorspronkelijk waren het echter gewone schrijftekens, die voor alle 

mogelijke doeleinden werden gebruikt.   

De hiërogliefen zijn afgeleid van een beeldschrift en sommige tekens 

zijn ook altijd zuiver beeldschrift gebleven. De meeste tekens 

kregen echter een andere betekenis. Ook kwamen er tekens om een 

of meer medeklinkers aan te geven.  

 

 

 

Probeer maar eens je naam te schrijven !!! 

 

 



* Griekse kunst    3000 – 30 v Chr 

* Romeinse kunst    400 v Chr – 4oo n Chr 

Een triomfboog  is een monumentale boog, oorspronkelijk uit de 

Romeinse tijd, die werd opgericht ter herdenking van een 

triomftocht, maar ook wel voor andere gedenkwaardige feiten. Vaak 

wordt het woord triomfboog ook gebruikt voor een ereboog met een 

propagandistische functie. Daarnaast is het een onderdeel van 

sommige kerkgebouwen. 

 

 

* De Middeleeuwse kunst   500  - 1500 

* De Renaissance     1300 – 1600 

De renaissance (letterlijk: wedergeboorte) is een cultuurperiode in 

de Europese geschiedenis die beschouwd wordt als een bloeitijdperk 

van kunsten, wetenschappen en letteren. De Italiaanse humanisten 

die de term introduceerden [1] meenden dat na een periode van verval, 

de Middeleeuwen, een nieuwe gouden eeuw was aangebroken, die 

niets minder was dan een 'wedergeboorte' van de door hen 

bewonderde klassieke oudheid. De renaissance begon in Italië in de 

14e eeuw en verspreidde zich in de volgende eeuwen over de rest van 

Europa. 
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Voor het eerst in de West-Europese schilderkunst verschijnen er 

afbeeldingen van aristocratische en bevoorrechte mensen die in 

welstand leven en er een verfijnde smaak op nahouden. Met de natuur 

werd wel rekening gehouden, maar ze werd aangepast aan het 

hofleven. Om te worden afgebeeld moest zij worden veranderd, 

verfraaid, van alle onaangename rimpels ontdaan.  

Enkele bekende schilders uit de Renaissance zijn: 

Bellini, Da Vinci, Rafael, Bruegel,… 

Pieter Bruegel 

   Vitruvian Man – Leonardo da Vinci 
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* Barok         1600 – 1700 

De barok is een Europese stijlperiode, zich uitstrekkende van de 17e 

eeuw tot in de eerste helft van de 18e eeuw, die zijn oorsprong had in 

Italië en tot uiting kwam in de architectuur, tuinarchitectuur, 

schilderkunst, beeldhouwkunst, literatuur en muziek. Het woord 

barok komt van het Portugese barroco, wat 'onregelmatig gevormde 

parel' betekent. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen vroeg-, 

hoog- en laatbarok. 

 De bouwkunst: 

De bouwkunst uit de barokperiode wordt gekenmerkt door het 

gebruik van dieptewerking met perspectieven en door veelvuldig 

gebruik van ovalen. Verder: 

 rijk en weelderig materiaalgebruik;  

 asymmetrie ( = ongelijkheid) 

 ingewikkelde patronen;  

 veelvuldig gebruik van versieringen;  

 goddelijke onderwerpen  

 gebruik van concaaf en convex.  

Een van de bekendste barokke bouwwerken is de Baldakijn van 

Bernini in de Sint-Pietersbasiliek, die is ontworpen door Gian Lorenzo 

Bernini. 

   Baldakijn van Bernini 
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 De schilderkunst: 

De schilderkunst tijdens de barok kenmerkt zich door het gebruik 

van de volgende beeldaspecten: 

 extreem realisme;  

 dramatische effecten;  

 sterke licht/donker contrasten (clair-obscur);  

 veel emotie (op gezichten);  

 veel vaart en beweging en druk/krinkelende figuren;  

 berekende dieptebewerking;  

 diagonalen.  
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 De 19de en 20ste eeuw 

 

1) Romantiek        1780 – 1850 

De romantiek was een stroming in de Westerse cultuur die zich aan 

het einde van de 18e eeuw en het begin van de 19e eeuw sterk deed 

gelden in de kunst en het intellectuele leven van met name Duitsland, 

Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. In de romantiek werd, in 

reactie op de Verlichting, de subjectieve ervaring als uitgangspunt 

genomen. Hierdoor kwamen introspectie, intuïtie, emotie, 

spontaniteit en verbeelding centraal te staan. 

De naam romantiek is ontleend aan de middeleeuwse romances - 

verhalen waarin feilbare mensen de droom van volmaaktheid najagen. 

Aanvankelijk had het woord niet de misprijzende connotatie die 

tegenwoordig aan een woord als sentimenteel kleeft. 

Was de kunstenaar voorheen nog een al dan niet gerespecteerd 

ambachtsman, tijdens de romantiek werd hem, dankzij de toegang die 

alleen hij tot zijn subjectieve ervaringen heeft, een bijzondere 

status toegekend. Hierdoor kon de mythe van de geniale kunstenaar 

ontstaan. In de meest extreme gevallen leidde dit tot een 

persoonlijkheidscultus. (Goethe, Byron) Binnen de kunst zelf was er 

niet heel veel veranderd. De oude stijlen bleven bewaard en 

geconcerveerd, maar de thema's van de werken veranderde naar het 

verlangende en fantaserende van de Romantiek. Een van de plaatsen 

waar naar veel verwezen wordt in de kunsten is het oosten, en dan 

met name de Turkse en modern Griekse cultuur. 
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* het Impressionisme      vanaf 1860 

Het Impressionisme is eigenlijk de eerste echt moderne 

kunststroming. Onderwerpen waren alledaagse thema’s, waarbij 

vooral het op locatie werken opvallend is. Impressionistische 

schilderijen zijn momentopnamen , een snelle indruk. Van dichtbij 

zie je alleen maar vlekken en vegen, op wat meer afstand zie je 

dat deze vlekken zich blijken te verdichten tot een zeer 

realistische voorstelling . 

Kenmerken van het Impressionisme: 

- bijzondere belangstelling voor lichtwerking 

- weergeven van een momentopname 

- van dichtbij zie je alleen maar vlekken en vegen 

- op afstand zie je een realistisch schilderij 

- vaak werden er landschappen geschilderd 

 

Enkele belangrijke Impressionisten: 

- Claude Monet 

- Auguste Renoir 

- Edgar Degas 

                          
The Theems bij de Westminster ( Claude Monet ) 
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* het Pointillisme              vanaf 1870 

Het pointillisme of divisionisme is een schildertechniek die vooral aan 

het eind van de negentiende eeuw werd beoefend. 

Het pointillisme is als artistieke stroming in Frankrijk ontstaan, als 

uitloper van het impressionisme en waarbij het de bedoeling was het 

licht te accentueren door het analyseren van de kleuren. 

Pointillisme heeft een wetenschappelijke achtergrond. In de 

traditionele schilderkunst worden de verschillende kleuren gemaakt 

door verf te mengen in de juiste kleur en die op het doek aan te 

brengen. In het pointillisme worden verfstippen in primaire kleuren 

op het doek aangebracht. De werking van de menselijke hersenen 

maakt dan dat er een secundaire kleur wordt waargenomen. Door 

bijvoorbeeld kleine rode en gele stippen naast elkaar te zetten ziet 

men oranje. De stippen worden meestal gezet op een witte 

achtergrond. Pointillistische schilderijen blinken uit door de zeer 

heldere, bijna lichtgevende, indruk die ze maken. 

Enkele bekende pointillisten: 

- Camille Pissarro 

- Paul Signac 

 De haven van Amsterdam 

           ( Paul Signac ) 
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* het Expressionisme     vanaf 1905 

Het expressionisme (van Latijn: expressio, uitdrukking) is een 

stroming in de Europese kunst en de literatuur van de 20e eeuw, die 

zich vooral manifesteerde in de jaren 1905 tot 1940. In het 

expressionisme tracht de kunstenaar zijn gevoelens, zijn ervaringen, 

voor de waarnemer uit te drukken door een zekere vervorming van de 

werkelijkheid. 

Belangrijk is daarbij vooral de gevoelswaarde, het onderbewuste, dat 

de kunstenaar ervaart naar aanleiding van het onderwerp, de 

boventoon voert. Dit in tegenstelling tot het impressionisme waarbij 

vooral het uiten van de werkelijkheid, zoals men die ervaart, voorop 

staat. Zo vervaagt in het expressionisme de band met de 

werkelijkheid vaak, soms valt die zelfs helemaal weg. Hierdoor 

krijgen onvoorstelbaar nieuwe vormen hun kans. Het expressionisme 

kent maar één wet: dat er geen wetten zijn, en dat die dan ook niet 

mogen opgelegd worden. 

Kenmerken van het expressionisme: 

- felle kleuren 

- grillige beelden 

- slordig geschilderd 

- plat vlak 

- schilderen vanuit het gevoel 

Enkele bekende expressionisten: 

- Constant Permeke 

- Edvard Munch 
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 De schreeuw ( Edvard Munch) 

 

 De oogst ( Permeke) 

 

 



* het Kubisme           vanaf  1907 

Kubisme is een stroming in de beeldende kunst, het begon rond 1907 . 

De Kubisten hadden een ander kijk op het leven, ze wilden het leven 

niet meer afbeelden naar de werkelijkheid maar op een andere 

manier....  

Zoals Pablo Picasso zei; 'Ik schilder niet wat ik zie, ik schilder wat ik 

denk'.  

Binnen het Kubisme bestaan weer 3 stromingen: 

1) het analytisch kubisme ( Pablo Picasso) 

2) het synthetisch kubisme ( Juan Gris) 

3) het analytisch synthetische kubisme 

Het woord kubisme stamt af van het Latijnse woord: ‘kubus’, dit 

betekent: ‘dobbelsteen’. De dobbelsteen wordt vaak gebruikt bij het 

maken van de schilderijen. 

De kunstenaars deden net als of de natuur alleen maar bestond uit 

kubussen, kegels en bollen. Alles werd dus met deze vormen 

getekend. Je kon de bollen, kegels en kubussen goed herkennen. 

Het meest kenmerkende bij de kubisten is, dat alles wordt 

vereenvoudigd. Veel simpeler wordt gemaakt. 

Kleur was niet zo belangrijk. Geen felle kleuren alleen maar 

grijsachtige tinten en bruine tinten. Kleur werd in een later stadia 

wel belangrijk. 

Er wordt een hoofdvorm getekend. Je zou denken dat die het 

belangrijkst is, maar ook de restvorm werd belangrijk.(Het wit dat 

jij over hebt op jouw tekening is restvorm) 

Onderwerpen die belangrijk waren zijn: landschappen, mensen en 

stillevens. 



 Pablo Piccasso 

 

 

 

 Pablo Piccasso 



Benodigde materialen; 

- Kies papier voor de achtergrond in een willekeurige kleur. 

- Gekleurd papier om vierkantjes, rondjes en andere vormen uit te scheuren. 

- Nog meer verschillende soorten papier om vormen uit te scheuren, 

bijvoorbeeld; pakpapier, vloeipapier, kranten, foto's, papieren zakdoekjes, 

reclamefolders, oude affiches, boekomslagen, plaatjes uit tijdschriften 

enzovoort. 

- Een schaaltje met 

wat verdunde lijm. 

- Een kwastje voor de 

lijm. 

- Verf.  

- Kwasten. 

- Een werkblad met 

kranten afgedekt. 

  

Werkwijze; 

- Kies uit de 

verschillende soorten papier die je op je werkblad hebt uitgespreid een mooi 

stuk en scheur er een vierkantje of een andere vorm uit 

- Zet dit stukje met lijm vast op het achtergrondpapier. 

- Scheur nu uit andere stukken papier vierkantjes of andere vormen en lijm 

die ook op het papier. 

- Dan ga je er met een penseel en de verf een geheel van maken, je kunt 

bijvoorbeeld rondom of op de vormen schilderen, je kunt de achtergrond 

beschilderen of je kunt een mengeling van deze ideeën toepassen. 

- Terwijl de verf nog nat is kun je er nog meer vormen in vastdrukken. 

- Laat de geschilderde collage goed drogen 



* De eerste abstracte schilderkunst   vanaf 1915 

Abstracte kunst (lees ook abstractie) is een richting binnen de 

Moderne kunst waarin niet altijd wordt geprobeerd om objecten uit 

de natuurlijke wereld weer te geven en er hoeven geen zaken uit de 

reële wereld te zijn afgebeeld. Er kunnen onderliggende principes 

zichtbaar gemaakt met vormen en kleuren, ritmes en contrasten. 

Abstracte kunst ontstond in het begin van de 20e eeuw. Het komt 

voor in de beeldhouwkunst en de schilderkunst van de 20e eeuw en 

vindt nog steeds aanhangers in de hedendaagse kunst. 

Kandinsky en Mondriaan zijn enkele belangrijke schilders van de 

abstracte schilderkunst 

 

 Kandinsky 

  Mondriaan 
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* Pop – Art       vanaf 1960 

Pop Art betekent populaire kunst.  

Het is ontstaan in Engeland. Het was eigenlijk een naam voor het 

beeldmateriaal van de reclame. Met reclame wordt bedoeld: 

 kranten  

 film 

 tijdschriften 

 billboards enz. 

De makers van Pop Art tekenden dus vaak voor reclames. Deze 

reclames waren voor alledaagse artikelen zoals: cola flessen,   

hot-dogs, stopcontacten en huishoudelijke voorwerpen. Ze 

maakten op een gegeven moment gebruik van massaproductie.  

Pop-Art was dus in het begin nog geen kunststroming. Later werd 

dit het wel. Dat ging eigenlijk vanzelf. Pop Art is de stijl van de 

jaren 60 geworden.  

Niet in ieder land was Pop Art hetzelfde. Er waren verschillen 

tussen Nederland, Engeland en Amerika. Het had een beetje met 

de opvattingen van dat land te maken. Duitse Pop Art was wat 

strakker en het Amerikaanse weer wat losser. De inspiratiebron 

van Pop Art was de dagelijkse manier van leven. Dit was 

natuurlijk in elk land wat anders. Vandaar de verschillen. 

Andy Warhol is een bekende namen binnen de Pop-Art 
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       * Graffiti     vanaf 1980                                          

 

Graffiti is het op straat of op een andere min of meer openbare 

plaats met verf of verfstift (ook wel paintmarker genoemd) 

aanbrengen van mededelingen of afbeeldingen. Vaak wordt graffiti in 

verband gebracht met vandalisme. Graffiti bestaat echter ook als 

kunstvorm. Het woord "graffiti" betekent "krasjes" en is de 

meervoudsvorm van graffito, het verkleinwoord van graffio (kras, 

krab). Het komt van het Latijnse werkwoord graffiare (krassen, 

krabben) dat weer komt van het Griekse werkwoord graphein 

(inkrassen, schrijven, graveren). 

Keith Haring en Banksy zijn enkele bekende namen in de Graffiti. 

 

 Keith haring 

 Banksy 
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