
Hoofdstuk 4 

Blz.46 t/m 61 

Het Realisme 

De tweede helft van de negentiende eeuw. 

Realisme  
in de negentiende eeuw 



Inleiding blz.46 t/ 50 

De tweede helft van de 19e eeuw is een tijd van grote veranderingen. 

Kunstenaars ruilen de romantische schijnwereld in tegen de werkelijkheid. 

 

Oorzaken: 

•Verzet tegen de regels van de Academie en de Salon de Paris. 

•Reactie op de cliché’s en wereldvreemdheid van de romantici. 

•Opkomend Marxisme. 

•Concurrentie van de fotografie. 

•Nieuwe materialen en constructiemethoden. 

 

 

Beeldende kunst: 

              Muziek: 

              Theater: 

Realisme 

Verisme 

Naturalisme 



 
Bouwkunst blz.46 t/m 49  

In de tweede helft van de 19e eeuw veranderen de ideeën over bouwen 

radicaal. Traditionele architecten worden gepasseerd door een ander soort 

bouwers; de ingenieurs. 
 

 Nieuwe materialen en constructieprincipes. 

 

 Ontstaan ingenieursbouwkunst 

 Nieuw type bouwwerken o.i.v de Industriële Revolutie. 

 

 Chicago Style: Functionalisme 



 

 
 

Crystal Palace blz.47  

In 1851 wordt in Hyde Park London de eerste wereldtentoonstelling georganiseerd. 

In korte tijd moet een enorm tentoonstellingsgebouw worden neergezet. 

Joseph Paxton, ontwerper van tuinkassen krijgt de opdracht. 

Hij gebruikt industriële materialen zoals gietijzer en glas in geprefabriceerde systeembouw. 

 



The Great Exhibition of 1851 



 De Eiffeltoren   blz.47 

Gebouwd als toeangspoort voor de Wereldtentoonstelling van 1889 in Parijs. De ingenieur 

Gustav Eiffel heeft ervaring opgedaan bij de constructie van spoorwegviaducten. 



De twee gebouwen die het meest de aandacht trekken in 1889  

zijn de Eiffeltoren de de Machinehal 

Beide zijn een voorbeeld van ingenieursbouwkunst; Stalen 

constructies met weinig tot geen decoratie. 

Traditionele architecten vinden dit geen bouwkunst,met de  

nadruk op kunst. 

Staal wordt het bouwmateriaal van de toekomst. 



Nieuw type bouwwerken o.i.v de Industriële Revolutie. 

 

Stations, spoorbruggen,  

grote kassen 



Architecten maken prestigieuze imponerende gevels in neostijlen. 

 

Ingenieurs maken stalen constructies voor de achterliggende hallen 



 Chicago Style: Functionalisme  blz. 48 

Louis Sullivan:  ‘Vader van de wolkenkrabber’ 

Uitspraak: ‘Form follows Function’. 

Hoogbouw wordt mogelijk door:  

•Beton- of staalskeletbouw met niet dragende systeemwanden. 

•Lift met valbeveiliging         



Toegepaste kunst blz.49+50 

Voordeel  industriële  productie van gebruiksartikelen: 

•Snelle producite 

•Betaalbaar. 

 

Nadeel  industriële  productie van gebruiksartikelen: 

•Ambachtelijk vakmanschap verdwijnt 

•Arbeidsplezier verdwijnt  

•Vormgeving is bijzaak (geen visie)  

  

De mens ondergeschikt aan de machine. 



Arts & Craftsbeweging blz.49+50 

Onder leiding van William Morris willen kunstenaars, schrijvers,  

architecten, ontwerpers en handwerkslieden het oude 

vakmanschap in ere herstellen en tot een verantwoorde 

vormgeving komen en zodoende bijdragen aan een betere wereld 

voor iedereen. 

 

 

. 

De arbeider blijft de baas over de 

machine 

Hun ontwerpen kenmerken zich 

door organische vormen die vaak 

middeleeuws aandoen. 

 



 
Schilderkunst blz.51 t/m blz.56  

 
 

 Gebruik maken van de nieuwe technische en wetenschappelijke  

     ontwikkelingen zoals fotografie en de werking van het oog. 

 Inspiratie uit Japanse kunst. 

 Sociaal engagement: het streven van kunstenaars om te laten    

     zien wat er werkelijk leefde in de maatschappij. 

 Het doorbreken van de macht van het classicisme en de   

     academische kunstregels. 



Thema’s uit het Realisme  
 

 Hardwerkende fabrieksarbeiders. 

 

 Kleine en alledaagse gebeurtenissen. 

 Eenvoudige plattelandsmensen. 



De schilders van Barbizon blz.51 

De landschapsschilders van Barbizon waren de voorlopers van de realisten en de 

impressionisten 

 Schilderen naar de waarneming. 

 ‘En plein air’ = buiten schilderen 

 Snelle schilderwijze door lichtverandering 

 Nieuwe schildersmaterialen zoals veldezels en verf in tubes. 



Jean-François Millet  
De eerste schilder van Barbizon die niet het landschap maar de leefomstandigheden 

van de gewone mensen als hoofdonderwerp nam.  

Zijn werk heeft vaak nog een romantisch accent door de verfraaide weergaven van de 

natuur. 

1858 ‘het Angelus’ 



Gustave Courbet  blz. 51 

 

Avant gardekunst: 
Kunst die niet voldoet aan de op dat moment geldende kunstregels en niet aansluit bij de smaak van het grote publiek. 

 

 Courbet was de eerste kunstenaar die opzettelijk avant-gardekunst maakte. Hij provoceerde de jury en het publiek van de Salon 

met zijn ruige techniek en gewaagde thema’s.  

De afmetingen van ‘the Artist’s  Studio’ (359 × 598 cm) waren altijd gereserveerd voor historiestukken. 



Eduard Manet blz. 52+53 

Manet plaatst een werk uit de Renaissance in de moderne tijd.  

‘Déjeuner sur l’Herbe’ werd getoond op de Salon des Refusés in 1863. 

Het werk van Manet stelt, bedoeld of onbedoeld, de preutsheid  en hypocrisie van nhet 

publiek aan de kaak. 

Hoogtepunt van de Salon van1863  

 Alexandre Cabanel 

De geboorte van Venus. 

Afgewezen voor de Salon van 1863 

Eduard Manet 

‘Ontbijt op het gras’ 



 

 

 Blz. 53 

Manet maakt in zijn werk gebruik van nieuwe 

schilderkundige ideeën. Hij vindt dat een schilderij 

niet gezien moet worden als een ‘venstertje’ op een 

fotorealistische’ wereld, maar als een doek met 

verf erop waarmee je kunt doen wat je wilt. 

 

 

Bronnen waaruit het impressionisme voortkomt: 

•Visie van Manet 

•Snelle schilderstijl van Courbet 

•Plein-air schilderen van Barbizon 

•Uitvinding fotografie 

•Japanse kunst 

 

 

 



• Afwijkende visuele standpunten. 

• Heldere kleuren en strakke lijnen 

Vooruitstrevende kunstenaars introduceerden de beeldtaal van Japanse prentkunst in hun 

schilderijen.  

Invloed uit Japan 

Hokusai 

• Snapshot effect 

• Vreemde afsnijdingen. 

• Ontbreken van perspectief 



 

Het Impressionisme blz.53 t/m 55 

Onderwerpen zijn niet de sociale werkelijkheid maar de werkelijkheid van de waarneming. 

Snelle werkwijze: momentopnamen van de sfeer die licht en kleur geven. 

 Het eerste impressionistische werk. 

 

1873 Claude Monet 

‘Impression: Soleil levant’ 



https://www.youtube.com/results?search_query=monet+shadow+and+light 



Claude Monet 1840-1926  
Schilder van het licht en de waterlelies. 

 

‘Niet letten op wat je weet, maar op wat je ziet. 

 En wat je ziet vertaal je in vlekken kleur. 

 



Harde licht-donker contrasten. 

William Fox Talbot - 1843 

Vooruitstrevende kunstenaars introduceerden de 

beeldtaal van de fotografie in hun schilderijen.  

Alledaagse thema’s. 

Fotografie blz.56 

Vastleggen van een momentopname. 

E. Muybridge 



Edgard Degas (1834-1917)  blz.55 

Degas wordt een impressionist genoemd, maar 

rekent zichzelf tot het realisme. 

 

De fotografie heeft veel invloed op zijn werk 

•Afsnijdingen 

•Ongewone standpunten  

•Natuurlijke houdingen en momentopnamen. 



https://www.youtube.com/watch?v=XdU36zNLqhQ 



Beeldhouwers bleven nog langer werken in de gladde classicistische 

stijl omdat ze afhankelijker waren van opdrachtgevers. De 

materialen waren duur en de techniek vergt veel tijd. 

‘Bronze Age’ 

Auguste Rodin (1840-1907) 

Slechte kritiek op de Salon in 1887 

Michelangelo 

‘Stervende slaaf’ 

Ook Rodin wilde niet opzettelijk 

shockeren. Hij was een groot 

bewonderaar van Michelangelo 

Stijl van de Salon 

Beeldhouwkunst blz.57+58 



Auguste Rodin 1840-1907 blz.58 

 
In het werk van Rodin is het maakproces zichtbaar. 

Hij wil het ‘tijdelijke aspect’ in zijn werk zichtbaar 

maken door zijn in klei opgezette beelden in brons te 

gieten. 

Dit zorgt voor speciale lichteffecten waardoor hij de 

eerste impressionistische beeldhouwer wordt 

genoemd. 

De Hellepoort 1886 



Zoals in ‘de Burgers van 

Calais’ koos Rodin vaak 

voor heroïsche en 

passionele thema’s  of 

thema’s  

uit de mythologie, 

romantiek en het 

classicisme 

Veel van zijn werk gaf hij geen echte sokkel waardoor de toeschouwer 

meer betrokken raakt bij het dramatische tafereel. 



Muziek blz.59+60 

Verisme 
 

 Sociaal engagement: het streven van kunstenaars om te laten    

     zien wat er werkelijk leefde in de maatschappij. 

Tegen de wereldvreemdheid van de Romantiek 

 

 Geen helden maar gewone mensen 

 



Opera vera blz.59 

•Helden zijn gewone mensen 

•Gezongen teksten (libretto’s) 

•Vaak een tragisch einde 



‘Carmen’ van Bizet  

Het romantische beeld van de kuise 

onschuldige vrouw wordt vernietigd in 

de opera ‘Carmen’. 

Het publiek spreekt er schande van, 

maar trekt massaal naar de opera. 

 

De hoofdrol is een Spaans  fabrieksmeisje 

dat alle mannen het hoofd op hol brengt. 

Uiteindelijk wordt ze midden op het 

toneel vermoord door een jaloerse 

minnaar. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KJ_HHRJf0xg 



Operette  
Muziektheater: Voorloper van de musical 

 

 

•Luchtige teksten 

•Amusement door misverstanden, overspel en    

  confrontatie  tussen sociale klassen 

•Zang en gesproken taal. 

•Dans  

 

 

 



Vaudevilletheater 
Het Amerikaanse vaudevilletheater was de voorloper van de operette 

Kruising tussen circus en theater. 

 

Een presentator praat de verschillende acts aan elkaar. 



 

Die Fledermaus blz.60  

De ‘koning van de operette’ Johan Strauss jr.  

https://www.youtube.com/watch?v=kekog9ZzPNs 

Operette past goed in het tijdsbeeld van de 

 19de eeuw. 

Misverstanden, overspel en de 

confrontaitie tussen eerlijke eenvoudige 

mensen en de nieuwe over het paard 

getilde bourgeoisie. 



 

Drama 
Naturalisme=realisme in het theater 

•Normale spreektaal. 

 

•Realistische decors  

 

•Sociale betrokkenheid 

 

 

 

 

Door de juiste weergave van de werkelijkheid wordt het naturalistisch theater een aanklacht 

tegen armoede en maatschappelijke misstanden. 



Fröke Julie (Miss Julie) blz.61 

August Strindberg 

https://www.youtube.com/watch?v=HOckfmCn38g 

Volgens Strinberg is het echte 

naturalisme psychologisch en speelt 

zich in de hoofden van zijn figuren af. 

 

Fröke Julie is een stuk waarin de 

 hoofdfiguren  tevergeefs willen 

ontsnappen aan hun lot en sociale 

klasse. 




