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Voorwoord!!
'Een tweede leven, fotografisch beeld gerecycled', is de 
titel van deze scriptie die geschreven is in het kader van 
mijn afstuderen aan de opleiding Docent Beeldende 
Kunst en Vormgeving aan Fontys Hogeschool voor de 
Kunsten, Academie voor Beeldende Vorming . Vanuit 
mijn eigen praktijkwerk en de fascinatie voor het herge-
bruiken van bestaand beeldmateriaal is de onderzoeks-
vraag ontstaan. Vanuit mijn eigen gekozen werkwijze is 
mijn nieuwsgierigheid gewekt wat betreft het creëren van 
nieuwe beelden in de huidige beeldcultuur.  
Nieuwe inzichten hierin kunnen van belang zijn voor de 
manier waarop vakdocenten de lessen voor buitenschool-
se kunsteducatie vormgeven. 
Van november 2016 tot en met juni 2017 ben ik bezig 
geweest met het onderzoek en het schrijven van deze 
scriptie.  !
Bij deze wil ik mijn begeleiders bedanken voor het bege-
leiden tijdens het schrijven van deze scriptie. Ook wil ik 
graag Toonbeeld bedanken voor de leerzame stage, en de 
huidige docent van de cursus tekenen en schilderen voor 
het gegeven interview.  !
Ook van mijn familie en vrienden heb ik raad mogen 
ontvangen, ze hebben me moreel ondersteund tijdens het 
schrijfproces. En ik wil ze bedanken voor het lezen van 
mijn scriptie en het geven van feedback.  !
Ik wens u veel leesplezier toe.  !
Breda 12 mei 2017  
Emelien Dieleman !!



!!



!!
Hoofdstuk 1 Inleiding!
!
Deze scriptie gaat over de beeldcultuur en kunstenaars die hierop reageren met hun kunst, en de manier 
waarop docenten van buitenschoolse kunsteducatie hierop in kunnen spelen om bewustwording te creëren bij 
de cursisten. Beelden hebben een belangrijke plaats ingenomen in ons dagelijks bestaan. Op de voorpagina is 
een foto te zien van zoekresultaten op Google afbeeldingen. Er is gezocht met de zoekterm: 'rock', Ik heb 
hiervoor gekozen omdat ik een fascinatie heb voor een foto van een rots, die dan ook veelvuldig terugkomt 
in mijn eigen beeldende praktijk. Het voorwoord wordt vergezeld van een foto waarop deze specifieke rots te 
zien is. Met de voorpagina afbeelding wil ik laten zien hoeveel  foto's er zijn van verschillende rotsen, die 
toch  enorme gelijkenissen met elkaar vertonen. Dit illustreert de hoeveelheid beelden die er in onze heden-
daagse beeldcultuur te vinden zijn. Door middel van beelden communiceren we met elkaar en informeren 
elkaar. Door de toegenomen digitalisering is het makkelijker om beelden te bewerken, verwerken en delen. 
Iedereen is een beeld maker, en beelden nemen in onze cultuur een grote plaats in. Dit hoofdstuk beschrijft 
de aanleiding en doelstelling van het project en de aanpak en opbouw van het onderzoek, met als laatste een 
leeswijzer.   !
1.1 Aanleiding en doel !
!
De aanleiding om een onderzoek te doen naar de beeldcultuur en de kunstenaars die hierop reageren komt 
vanuit mijn eigen praktijk werk. In mijn eigen beeldende praktijk maak ik gebruik van zowel oude familiefo-
to's met voor mij niet bekende personen, familiefoto's waar ik zelf op sta en alles daartussen in. Ik her-inter-
preteer, manipuleer en vernieuw deze foto's. De toegepaste manipulaties en hernieuwde presentatie van de 
foto's vragen om een andere manier van kijken naar de foto's. Hiermee plaats ik ze in een nieuwe context. 
Ook verandert daarmee de werkelijkheid van de foto's waardoor je als toeschouwer uitgedaagd wordt je ei-
gen interpretaties los te laten op het beeld. De keuze om de kunstenaars en hun methodes te gebruiken om in 
te spelen op de beeldcultuur en hier bewustwording mee te creëren komt vanuit mijn stage bij de buiten-
schoolse kunsteducatie ‘Toonbeeld’ en deels vanuit mijn eigen beeldende praktijk. Op Toonbeeld wordt de 
cursus tekenen en schilderen gegeven aan de leeftijdsgroep 11 tot 13 jaar, een leeftijdsgroep die geconfron-
teerd wordt met en gebruik maakt van de beeldcultuur. Het werken met bestaand en gevonden beeldmateriaal 
om bewustwording over de beeldcultuur te creëren is hier redelijk nieuw en  er is nog weinig over bekend. 
Daarom speelt dit onderzoek hier op in. Omdat lessen op Toonbeeld vaak starten vanuit een kunstenaar of 
kunststroming sluit het gebruik van Found Photography en de daarbij behorende kunstenaars hier op aan. Er 
kunnen vanuit bepaalde werk methodes lessen ontworpen worden waarbij er ingegaan wordt op de beeldcul-
tuur om hierover bewustwording te creëren. Het doel van dit onderzoek is antwoord te geven op de vraag: 
Op welke manier zetten kunstenaars hun kunst in om te reageren op de beeldcultuur, en op welke manier 
kunnen docenten van de buitenschoolse kunsteducatie deze methodes inzetten om bewustwording te creëren. !
1.2 Onderzoek!
!
De onderzoeksmethode voor dit onderzoek is een literatuur onderzoek. Voorafgaand is er een oriënterend 
interview gehouden met de huidige docent van de cursus tekenen en schilderen voor 11 tot 13 jarigen op 
Toonbeeld. Dit interview is gehouden om te kijken wat de huidige situatie is en om aan te sluiten bij het hui-
dige cursus aanbod. De keuze om in dit onderzoek te kijken naar 11 tot 13 jarigen komt voort uit de fasering 



die aangehouden wordt bij de cursussen voor kinderen op Toonbeeld wat betreft de indeling van de groepen 
op leeftijd. De groep 11 tot 13 jarigen staat het dichtst bij de beeldcultuur, en zijn hier ook bewust en onbe-
wust mee bezig.  !
1.3 Resultaat !
!
Dit onderzoek is geschreven voor de vakdocenten beeldende kunst die les geven aan jongeren in een buiten-
schools kunst educatie centrum. Het onderzoek is geschreven om handvaten te bieden aan de vak docenten 
om bewustwording te creëren ten aanzien van de beeldcultuur  aan de hand van de methodes van de kunste-
naars die werken met Found Photography Dit onderzoek laat zien op welke manier de methodes van de kun-
stenaars ingezet kunnen worden om  bewustwording te creëren over de beeldcultuur bij de doelgroep. !
1.4 Leeswijzer !
!
De hoofdvraag voor dit onderzoek is:  !
Op welke manier reageren kunstenaars die werken met Found Photography op de snel veranderende beeld-
cultuur, en op welke manier kunnen docenten binnen de buitenschoolse kunsteducatie op Toonbeeld, ten be-
hoeve van 11 tot 13 jarigen, van de kunstenaar zijn66 methodes gebruik maken zodat bewustwording ten 
aanzien van de beeldcultuur ontstaat door middel van het maken van eigen beeldend werk.!
!
De volgende hoofdstukken geven antwoord op de deelvragen.  !
Hoofdstuk 2 
-Wat is beeldcultuur? 
-Wat is de rol van het beeld binnen onze beeldcultuur? !
Hoofdstuk 3 
-Wat is Found Photography en waar komt het vandaan? !
Hoofdstuk 4 
-Op welke veranderingen in de beeldcultuur hebben kunstenaars ingespeeld? !
Hoofdstuk 5 
-Hoe ziet de huidige kunsteducatie er voor 11 tot 13 jarigen uit op Toonbeeld? 
-Op welke manier ontstaat er bewustwording bij cursisten van 11 tot 13 jaar? 
-Welke methodieken kunnen docenten van buitenschoolse kunsteducatie inzetten om bewustwording te creë-
ren? !
Hoofdstuk 6 bevat de conclusie van de scriptie en daarna volgen de literatuurlijst en bijlagen.  !!!
Hoofdstuk 2 - Theoretisch kader voor beeldcultuur !
!



Beeldcultuur is een actueel begrip, maar wat betekent het eigenlijk? In dit hoofdstuk wordt dit uitgelegd en 
wordt er een theoretisch kader geschetst voor de definitie van het begrip beeldcultuur. Mensen hebben altijd 
al beelden gemaakt, en beelden hebben altijd een grote rol gespeeld binnen ons dagelijkse leven. Met beel-
den wordt hier bedoelt foto's, schilderijen, tekeningen en dergelijke. De opkomst van de beeldcultuur wordt 
kort behandeld en het gaat over de rol die het beeld binnen onze huidige, snel veranderende beeldcultuur 
speelt.  !
2.1.1 Wat verstaan we onder het begrip beeldcultuur !
!
Om een definitie van het begrip beeldcultuur te geven is het belangrijk dat we het begrip cultuur kennen. De 
sociologische, antropologische definitie van cultuur is: een geheel van materiële en immateriële verworven-
heden van een groep. Hierbij gaat het dan om de 'hoge' en de 'lage' cultuur. De culturen waar we het hier over 
hebben zijn steeds in verandering, ze nemen dingen van elkaar over en laten dingen los. Alle culturen zijn 
vermengd met elkaar. Als we het hebben over cultuur praten we over een proces van betekenisvorming en -
overdracht wat te zien is in de praktijk, producten en andere cultuur uitingen (Peter & Pauwels, p. 18).  !
Mieke Gerritzen (1962) is ontwerper, producent en directeur van MOTI Museum of the image in Breda. Ze 
verbindt kunstenaars, schrijvers, designers en producenten met elkaar en ze organiseert culturele evenemen-
ten. Ze schrijft over beeldcultuur en de relevantie hiervan. Volgens Gerritzen (2016) gaat de beeldcultuur 
tegenwoordig over crowdsourcing, samenwerken, commentaar geven, delen, volgen, aanpassen, scratchen, 
vervormen en liken. Dit zegt iets over hoe wij omgaan met beelden in ons dagelijkse leven. Er is volgens 
haar een democratisch proces op gang aan het komen waarbij miljoenen mensen gebruik maken van iconi-
sche beelden op een passieve, actieve en creatieve manier. De nieuwe generatie leeft met media, waarbij ze 
dagelijks in aanraking komen met miljoenen beelden van onder andere iconische kunstwerken. Beeldcultuur 
kan niet worden gezien als een eigen discipline maar het heeft wel een bepaalde dynamiek in onze samenle-
ving (Gerritzen, 1962).  !
Het begrip beeldcultuur kan gezien worden als een strategie om naar de wereld te kijken, hem te onderzoe-
ken en begrijpen. Dit is de manier waarop Oosterbaan (Van Dijck et al., 2002) en Swinnen (2012) het begrip 
bekijken. Warna Oosterbaan (1947) is een socioloog, redacteur en hoogleraar journalistiek en samenleving 
aan de Erasmus Universiteit. Volgens hem gaat de beeldcultuur over een voortdurend veranderend gegeven 
waarin verschillende media elkaar op snel tempo afwisselen in de productie en verspreiding van beelden. 
Prof. Dr. J. Swinnen (1954) is hoofddocent hedendaagse kunstgeschiedenis aan de Vrije Universiteit Brussel. 
Volgens Swinnen praten we ook over de beeldcultuur om deze te onderscheiden van de woordcultuur. Beel-
den werken op een andere manier dan woorden, beelden hebben specifieke eigenschappen die samenhangen 
met andere cultuurelementen. Maar de eigenschappen van die beelden worden pas ge-uit als ze door een per-
soon bekeken worden.  !
Beelden hebben pas een betekenis als ze door een persoon bekeken en geïnterpreteerd worden. Volgens Prof. 
Dr. A.M. Smelik (2013) is de beeldcultuur dan ook een proces van betekenisgeving. We geven de hele dag 
door betekenissen aan beelden waar we mee geconfronteerd worden. Smelik is hoogleraar algemene cul-
tuurwetenschappen en instituut voor Historische, literaire en culturele studies aan de Radboud Universiteit in 
Nijmegen. Het is niet de aanwezigheid van beelden die de beeldcultuur kenmerkt maar onze neiging om de 
wereld waarin we leven uit te drukken in beelden zegt Mirzoeff, 1962, (2009) professor media, cultuur en 
communicatie aan de Universiteit van New York.  !



Als theoretisch kader kunnen we stellen dat het begrip beeldcultuur inhoudt dat we leven in een wereld vol 
beelden, waar we zelf de betekenis aan geven. Het is een democratisch proces waarin we dagelijks omgaan 
met miljoenen beelden zowel actief als passief. We zijn consumenten en producenten van beelden, we pro-
duceren, interpreteren en herinterpreteren beelden. Het is zoals alle culturen een steeds veranderend gegeven, 
waarin de omgang met beelden ook continu aan verandering onderhevig is door de snelle vooruitgang in 
technieken.  !
2.1.2 Opkomst van de beeldcultuur !
!
Vanaf 1840 toen de fotografie uitgevonden werd en de eerste portretten gemaakt konden worden, werd het 
begin gelegd voor deze databank. Door latere uitvindingen werd de fotografie voor veel mensen toeganke-
lijk. In de jaren '60 en '70 ging iedereen massaal fotograferen door de uitvinding van de eerste Kodak, en in 
1960 waren de eerste kleurenfoto's beschikbaar voor de consument (Eastman Kodak Company, 2017).  Tij-
dens de jaren '60 komt ook de postmoderne cultuur op. Vanuit het postmoderne perspectief nemen we de 
werkelijkheid waar via symbolische tekens en door representaties in woord en beeld. In de 20e eeuw veran-
dert het beeld van status door middel van nieuwe media. Deze nieuwe media zijn onder andere internet en 
mobiele telefoons met camera die steeds beter wordt. In de laat 20 en vroeg 21e eeuw veranderde volgens 
van Dijck (2002) de dynamiek van de individuele maakbaarheid en zelf verwezenlijking (Prof. Dr. J. van 
Dijck is hoogleraar aan het instituut voor cultuurwetenschappelijk onderzoek aan de universiteit van 
Utrecht). Als consument heb je de macht om door middel van media technologieën de macht om te bepalen 
hoe de wereld er uit ziet, en dan vooral de eigen wereld. Onze huidige cultuur is een cultuur van de individu-
ele maakbaarheid. Van Dijck (2002, pp. 20):  !
"De pixels van tegenwoordig zijn het DNA van onze verbeelding".  !
2.2. De rol van het beeld in onze beeldcultuur !
!
In onze huidige beeldcultuur speelt het beeld een belangrijke rol. Het beeld is overal om ons heen en we ko-
men er altijd mee in aanraking. Er wordt een definitie van een beeld gegeven en twee theorieën over de 
beeldgeschiedenis. Ook word het gebruik van beelden in onze huidige beeldcultuur kort omschreven.  !
2.2.1. Definitie van een beeld !
!
Twee theorieën over de beeldgeschiedenis komen van Flusser, 1920-1991 (2007) een mediafilosoof en van 
Arjen Mulder (2000) een bioloog en schrijver. In het schema 1: vergelijking beeldgeschiedenis theorieën 
worden de twee theorieën van Mulder en Flusser vergeleken. Dit omdat er dan duidelijk te zien is welke twee 
beeldtheorieën er zijn en welke verschillen hier in zitten. De twee theorieën gaan beiden over het beeld en 
welk soort beelden er zijn. Het grootste verschil zit in de hoeveelheid fases die er zijn. Mulder omschrijft 
drie fases van beelden terwijl Flusser er maar twee beschrijft. De eerste twee fases komen met elkaar overeen 
en komen op hetzelfde uit. De derde fase omschreven door A Mulder kan niet vergeleken worden met de fase 
van Flusser omdat deze geen derde fase heeft.  !!
!



Schema 1: vergelijking beeldgeschiedenis theorieën (Mulder, 2000, pp. 15-16), (Flusser, 2007, pp. 8-10) !
In het boek: Denken over beelden (Pauwels & Peters, 2005) worden twee soorten beelden beschreven. Het 
eerste beeld is het mentale beeld, dit bestaat alleen in ons brein en is persoonlijk zoals bijvoorbeeld een hal-
lucinatie. Externe beelden bestaan in een vaste stof zoals een foto of schilderij. Deze beelden kan iedereen 
bekijken en worden door personen vervaardigt. Ook beschrijven Pauwels & Peters, 2005) twee criteria waar-
aan een beeld moet voldoen om een beeld te zijn. Als eerste is er de gelijkenis, iets is een beeld omdat het op 
iets anders lijkt. Het moet herkenbaar zijn als het geïmiteerde object of beeld. Het hoeft niet exact overeen te 
komen met de werkelijkheid om als beeld herkend te worden. Als tweede is er het waarnemen, we moeten in 
staat zijn om met onze zintuigen het beeld waar te nemen. Een fotografische reproductie is waar te nemen 
met onze ogen en dus is het een beeld (Pauwels & peters, 2005). !
Volgens Pauwels en Peters zijn er drie aspecten die beelden uit de beeldcultuur (zoals omschreven in para-
graaf 2.1.1.) bij zich dragen:  !
- De productie context  
 Wie heeft het gemaakt, wat is het, waar is het gemaakt, hoe is het gemaakt en waarom? 
- Het visuele object of fenomeen zelf 
 Kan onderworpen worden aan inhoudelijke en formele analyses 
- De gebruikscontext 
 Publieksanalyse met factoren van subculturele connotaties, politieke implicaties en dergelijke !
Deze aspecten van beelden komen terug in alle beelden die we dagelijks voorbij zien komen. In de omgang 
met beelden is het goed om te weten wat de productie context, het object of fenomeen zelf en de gebruikers-
context zijn en wat ze betekenen. Het gaat hier over het produceren en consumeren van beelden en over de 

Arjen. Mulder - Het fotografisch genoegen 
(2000)

Flusser - Een filosofie van de fotografie 
(2007)

Fases in beeldgeschiedenis 1. Traditionele beeld  
2. Analoge technische beelden  
3. Magische beelden 

1. Traditionele beelden  
2. Technische beelden 

Fase 1 - Maker heeft achterliggende bedoelingen  
- niets is toevallig  
- betekenis van schilderij te achterhalen 

door stappen van de maker te 
onderzoeken

- Altijd door de mens vervaardigd 
- Verbeeldingskracht nodig om te 

produceren  
- Werkelijkheid omzetten naar beeld  
- Beeld draagt altijd symboliek mee 
- Als maker leg je betekenis in het beeld 
- Begrijpen van een beeld door bestuderen 

van losse beeldelementen 
- Beelden bemiddelaars tussen de mens en 

de wereld 
- subjectieve beelden 

Fase 2 - Door een apparaat gemaakt  
- beeld zonder toeschouwer betekenisloos   
- als kijker zin en betekenis geven aan het 

beeld  
- emoties en inzichten komen van toe-

schouwer zelf 

- Door een apparaat gemaakt  
- Maker legt geen symboliek in beeld zoals 

in de traditionele beelden 
- Geen losse beeldelementen te onder-

scheiden 
- Non-symbolische beelden 
- Objectieve beelden  
- Representaties van de werkelijkheid 

Fase 3 - Digitale beeld  
- door middel van digitale technieken is 

het beeld bezield  
- Betoverend beeld 
- interactiviteit tussen toeschouwer en 

beeld 

-



beelden zelf. We leven in een mondiale mediamaatschappij waarin beeld, tekst en geluid samen worden ge-
produceerd en geconsumeerd. Ons dagelijkse realiteit is een inspiratiebron voor veel beelden. Maar beelden 
beïnvloeden ons ook in de manier waarop we naar de werkelijkheid kijken (Pauwels & Peters, 2005). Beel-
den brengen hun eigen betekenis tot stand. En wij interpreteren deze betekenis met in ons achterhoofd onze 
persoonlijke geschiedenis en beelden databank, die we hebben opgeslagen in ons brein.  !
2.2.2. Het gebruik van beelden !
!
We gebruiken de betekenissen die beelden hebben ook in onze communicatie met elkaar. In onze beeldcul-
tuur communiceren we onder andere met tekst en met beelden. Het communiceren met beelden noemen we 
visuele communicatie. Een beeld als ondersteuning van een verhaal kan wel sterk werken. Een beeld kan 
veel verduidelijken en kan zicht geven op dingen die met taal niet uit te drukken zijn (Peter & pauwels, pp. 
65-77). De andere kant van visuele communicatie is dat we met zijn allen duizenden foto's en filmpjes ma-
ken en deze op het internet plaatsen. Hier gaan deze een eigen leven leiden en ontstaat het probleem van een 
foto zonder context. En als een foto eenmaal een eigen leven is gaan leiden kan iedereen er mee doen wat die 
wil. Daarbij wordt soms vergeten dat een fotografisch beeld altijd een een reproducties is van de werkelijk-
heid. We reproduceren de werkelijkheid door het gebruik van technische middelen als een camera. Maar ook 
door zelf te kiezen wat het het standpunt wordt, de uitsnede en het moment van afdrukken manipuleren we 
de werkelijkheid. De ingrepen die we hier maken kunnen zonder context de verkeerde kant op gaan (Moring, 
2012). Als we naar een foto kijken denken we de realiteit te zien, maar een foto bestaat uit een tekensysteem 
wat niet gekoppeld is aan de realiteit. Het bestaat uit symbolen die gelezen moeten worden. In de kunstwe-
reld zijn we het gewend om volgens een bepaald systeem naar beelden te kijken, de iconografie.Een foto laat 
alleen het 'regelsysteem' zien over de wijze waarop het beeld gelezen moet worden (Moring, 2012). Als je 
deze beelden kan lezen ben je visueel geletterd. Om visueel geletterd te worden zijn er een aantal vaardighe-
den die geleerd moeten worden. In hoofdstuk 5.2.2 wordt er verder ingegaan op de vaardigheden van visuele 
geletterdheid. !
Volgens Gerritzen (2016) is het moeilijk om nog kunst te maken met een iconische waarde, vanwege de mil-
joenen beelden die er zijn. Iconisch wordt hier gebruikt voor een kunstwerk 'waar er maar één van is', het 
eerste en beste exemplaar ooit gemaakt, het voor-beeld. Kunst verandert, en het wordt steeds normaler om 
beelden uit de kunst en cultuur te gebruiken als rauw materiaal om nieuwe kunst mee te maken. Dit is deels 
omdat kunst niet meer de elitaire status heeft die het vroeger had, het wordt een onderdeel van de media. De 
democratisering van de kunst zorgt voor een enorme beeldproductie. Er is een vage grens tussen kopie en 
plagiaat, waardoor beelden eeuwig geïnterpreteerd kunnen worden. We kunnen beelden overal vandaan halen 
en er onze eigen draai aan geven en ze opnieuw verspreiden. Er is een tijdperk van beeld inflatie aangebro-
ken aldus Gerritzen (2016). Kunst wordt onderdeel van de media, het wordt gemaakt met behulp van de me-
dia en het keert weer terug naar de media als  het geproduceerd is. Kunst en cultuur komt niet meer alleen 
voort uit musea en galerieën maar is overal zichtbaar door nieuwe technologieën (Gerritzen, 2016). Volgens 
Gerritzen (2016) was de twintigste eeuw een eeuw met veel artistieke productie, nieuwe stijlen en stromin-
gen en supersterren. In deze tijd werd de kunst reproduceerbaar en ontstond in dit tijdperk de beeld inflatie. 
Als kunstenaar moet je hier op reageren door te herinterpreteren. Het origineel is niet meer exclusief en de 
kunst en maatschappij verandert. Er ontstaat een nieuw soort auteurschap waarin kunstenaars zich verdiepen, 
onderzoeken en hun kennis en fascinaties toepassen op bestaande consenten of objecten.  !
2.2.3. Conclusie !
!



Het begrip beeldcultuur houdt in dat we leven in een wereld vol beelden, waar we zelf de betekenis aan moe-
ten geven. We zijn onderdeel van een democratisch proces waarin we dagelijks omgaan met miljoenen beel-
den zowel passief als actief. We moeten er ons bewust van zijn dat we zowel producenten als consumenten 
van beelden zijn. We zijn dagelijks bezig met het produceren, interpreteren en herinterpreteren van beelden. 
We leven in een snel veranderende cultuur waarin de omgang met beelden continu aan verandering onderhe-
vig is door de snelle vooruitgang in technieken. We leven in een maakbare wereld waarin we de producent 
van onze eigen realiteit zijn.  
 We kunnen deze beelden manipuleren naar onze eigen waarheid en realiteit. want we leven in een 
mondiale mediamaatschappij waarin beeld tekst en geluid samen worden geproduceerd en geconsumeerd.  !
Hoofdstuk 3 Beschrijving van Found Photography !
!
Het kopiëren, hergebruiken en toe-eigenen van bestaande objecten en beelden wordt in de kunst al lange tijd 
gedaan. In dit hoofdstuk gaat het hierover, er wordt een introductie gegeven op de fotografie en de vernacu-
lar foto. En dan een definitie van het begrip Found Photography. En om te begrijpen waar het vandaan komt 
is het belangrijk om te weten wat er zich de afgelopen jaren heeft voorgedaan in de kunstwereld op het ge-
bied van het gebruik van bestaande beelden. Daarom wordt er ook beschreven wat de opkomst van werken 
met Found Photography is.  !
3.1.1. Definitie van Found Photography !
!
Iedereen is tegenwoordig een fotograaf, en beelden zijn overal om ons heen. In tijdschriften, bushokjes, tele-
foons en dergelijke. Ook wordt het steeds makkelijker om foto’s te maken en meteen te delen met de wereld 
om ons heen. We kunnen op verschillende manieren naar foto’s kijken (Kessels, z.j.): 
- Een herinnering aan een speciaal moment 
- Als registratie van een gebeurtenis  
- Als een kunstwerk met esthetische waarde 
De fotografie en een foto hebben de kracht om de geschiedenis terug te halen. Het zijn momentopnamen van 
gebeurtenissen die nooit verloren gaan doordat deze zijn vastgelegd in een foto(The Solomon R. Guggen-
heim foundation, z.j.). !
Rond 1850 word de fotografie toegankelijker medium door de vele uitvindingen die er gedaan zijn. En eind 
19e eeuw zit de fotografie in een stroomversnelling. In 1888 komt Estman’s Kodak camera op de markt met 
als slogan: ‚u drukt op de knop en wij doen de rest’. Door deze camera ontstond er een nieuwe markt voor 
fotografie, de huis-tuin-en-keuken-amateur (Berger, 2013). De ,gewone en alledaagse foto, werd populair. 
Mensen fotografeerden vakanties, verjaardagen en andere belangrijke gebeurtenissen. Iedere amateur maakt 
foto's voor zichzelf en zijn naaste omgeving. Maar van de vakantie foto's die ze maken zijn er al duizenden 
gemaakt. De amateur foto's zijn niet gericht op degene die er naar moet kijken, de toeschouwer, maar op het 
onderwerp. De foto legt een verbinding tussen degene die de foto bekijkt, en dat wat gezien wordt, het on-
derwerp. Hierdoor zijn het eenrichtingsfoto's, en interessant vanwege het alledaagse aspect (A. Mulder, 
2000, p. 58). !
De alledaagsheid van deze zo genoemde vernacular photographs wordt tegenwoordig door verschillende 
kunstenaars gewaardeerd en gebruikt. Dat komt deels omdat er zoveel zijn, dit omdat iedereen ging fotogra-
feren toen de digitale camera op de markt kwam. En ze worden gebruikt omdat ze niet met kunstzinnige be-
doelingen gemaakt zijn. Er zit een onschuld in de foto's die amateur fotografen maken. En er zijn net zoveel 



'mislukte' als goede foto's waardoor de mogelijkheden om ze opnieuw te interpreteren oneindig worden (Bat-
chen, 2014).  Vernacular kan vanuit het Engels vertaald worden als: omgangstaal, volkstaal. Het woord werd 
voor het eerst gebruikt in de Engelse taal rond 1600. Er zijn verschillen van mening over wat het woord pre-
cies betekent, maar het komt er op neer dat het foto’s zijn gemaakt door amateurs en niet bedoeld als kunst-
werk (Jasbar, 2015).  !

In afbeelding 1 is een vernacular photograph te zien uit een col-
lectie die gaat over een gezin in een 'trailer park' (Foto van Swann 
auction Galleries, 2016) In de Oxford Companion to the Photo-
graph (geciteerd in Jasbar, 2015) wordt Vernacular Photography 
verklaard als: „esthetisch bescheiden, meestal functionele beelden 
gemaakt door amateur fotografen voor alledaags gebruik zoals 
bijvoorbeeld herinneringen vastleggen”. Volgens Jasbar ,van 
Ahorn magazine, is fotografie meestal esthetisch, er is niks ‚na-

tuurlijks’ of niet-geconstrueerde aan een foto. Als maker van een 
beeld bepaal jij wat er binnen je kader valt en hoe je het onder-
werp in beeld brengt. Je doet dit met invloed van je culturele en 
sociale normen. Foto's die door amateurs gemaakt zijn laten soci-
ale en esthetische gewoontes zien. Dit kan zowel sentimenteel als 

commercieel zijn en daardoor hebben deze foto's weinig van doen me de 'hoge cultuur' of kunst in het alge-
meen (Batchen, 2014). Vernacular Photographs zijn momentopnames, snapshots of kiekjes. Je zou de term 
Vernacular voor elke foto kunnen gebruiken maar sinds de 21e eeuw gebruiken wetenschappers, kunst han-
delaren en verzamelaars de term als ze het over foto’s hebben die niet onder de kunst vallen met intentie en 
functie. Ze hebben het dan over foto’s als de snapshot, de meeste vormen van commerciële fotografie, foto-
albums, hand geschilderde en ingelijste foto’s en objecten die versierd zijn met foto’s. Ook word de term ge-
bruikt voor foto's die je gebruikt ,voor eigen doelen zoals kunst maken, maar die je zelf niet gemaakt hebt  
(Batchen, 2014). !
Met de foto, en vooral de foto die ze zelf niet hebben gemaakt, konden ze de geschiedenis herschrijven. 
Hiermee konden ze eindeloos gaan manipuleren, digitaliseren, rangschikken, herinterpreteren en dergelijke. 
De kracht van het terughalen van de geschiedenis hebben veel kunstenaars ontdekt en trekt hen aan om hier-
van gebruik te maken in hun werk. Er zijn twee manieren van het werken met Found Photography. De eerste 
is het ordenen, rangschikken, her-interpreteren en een nieuw verhaal vormen. De tweede is de manipulatie 
van beelden, het vervormen, transformeren en hernieuwen van beelden. Hierdoor ontstaan compleet nieuwe 
beelden in tegenstelling tot de eerste manier waarbij de bestaande beelden blijven en er een nieuwe context 
ontstaat.  
Er zijn verschillende termen voor het werken met bestaand en gevonden beeldmateriaal. De verschillende 
termen zijn tijdsgebonden en gaan over het werken met specifiek bestaand beeldmateriaal zoals bijvoorbeeld 
het werken met gevonden film bij Found Footage. De 20e eeuw kent vele verschillende stromingen binnen 
de kunst. De 20e eeuw is een tijd van artistiek productie, vele verschillende stromingen en supersterren. 
Kunst is reproduceerbaar en daardoor is de omgang ermee veranderd. De tijd dat 'origineel' exclusief was is 
al een lange tijd voorbij. De automatisering zorgde voor verandering in de maatschappij en in de kunsten. 
Hierdoor gingen kunstenaars bestaande kunstwerken herinterpreteren. Er ontstond een nieuw auteurschap, 
een van het onderzoek doen, kennis vergaren en achter je fascinaties aangaan. Dit alles laten kunstenaars los 
op bestaande concepten, objecten en beelden. Het terughalen, verdiepen en bewerken van bestaande beelden 

Afbeelding 1



en voorwerpen wordt in alle vormen van de kunst belangrijker, het toe-eigenen van beelden wordt een be-
grip.(Gerritzen, 2016).  !
3.1.2. Opkomst van het werken met found photography !!
In de klassieke academische kunstopleidingen hoorde toe-eigenen of kopiëren bij de opleiding. Op deze ma-
nier leerde je het vak van de grote meesters. Tot in de moderniteit leerde je 'originaliteit' door middel van het 
toe-eigenen van technieken door ze te kopiëren. Maar het jezelf toe-eigenen van iemand anders zijn kunsten 
was niet genoeg om het gekopieerde werk tot kunst te maken. Het werd belangrijk om een nieuwe manier 
van toe-eigenen toe te passen om het kopiëren te overstijgen, zodat je werk als kunst gepresenteerd kon wor-
den. In de jaren '80, met het het postmodernisme, werden er vragen gesteld rond auteurschap, originaliteit en 
copyright. Volgens Frederic Jameson (1934), de Amerikaanse literatuurcriticus en Marxistisch theoreticus 
(geciteerd in Graw, 2014) was het postmoderne een 'citaatcultuur'. Pastiche werd een begrip wat niet weg te 
denken was in die tijd. Kunstenaars gingen bestaand en gevonden beeldmateriaal gebruiken om dit op aan 
andere manier samen te stellen en er een nieuwe context aan te geven (Graw, 2014). !
Het begin van het toe-eigenen van objecten en beelden ligt bij de Dada. Gestart wordt bij Dada omdat daar 
het fenomeen 'gevonden object of beeld' door meerdere kunstenaars gebruikt werd, het objet trouvé. Omdat 
de 20e eeuw vele stromingen kent lopen ze deels door elkaar heen en bestaan ze deels tegelijkertijd. Om de 
opkomst van het werken met Found Photography inzichtelijk te maken zie schema 2: tijdsindeling ontstaan 
Found Photography. Hierin word de tijdsperiode genoemd met daarbij de stijl/ beweging en de kunstenaars 
die er bij hoorden.  !
1916-1924  Dada  

     | — Marcel Duchamp  1887-1968, Frankrijk       
  Neo-Dada movement  

     | — Robert Rauschenberg 1925-2008, Verenigde Staten  !
1950-1970  Pop art  

      | — Andy Warhol 1928-1987, Verenigde Staten  !
1974-1984  The picture Generation 
      | — John Baldessari 1931, Verenigde Staten !
1980  Appropriation art 
       | — Sherrie Levine, 1947, Verenigde Staten  !
  Found footage, found photography/ image 

       |  — Hans-Peter Feldmann 1941, Duitsland !
Schema 2: Tijdsindeling ontstaan Found Photography  !



Dada en Marcel Duchamp 
Dada is een beweging in de beeldende kunst en de literatuur. Dada was een verza-
melnaam voor alle kunstuitingen die absurdistisch en kunstzinnig waren waarbij 
amusement een belangrijke rol speelde. De kunstuitingen van de Dada hadden 
meestal een gebrek aan logica en ze wilden er de banaliteit in de kunstwereld mee 
tonen. De kunstenaars die bij deze beweging hoorden gebruikten veel Readymades, 
zoals alledaagse massaproductie objecten. Ze presenteerden deze als kunstwerken, 
met zo min mogelijk toevoegingen van de kunstenaar. Marcel Duchamp 
(1887-1968) is een van de bekendste kunstenaars die werkte met Readymades (Os-
kamp, 2000).  !
Duchamp was een van de kunstenaars die bij het Dadaïsme hoorde. Hij gebruikte 
gevonden beelden en objecten, waarmee hij de kunst wilde bevragen. Hij gebruik-
te massa geproduceerde objecten waar hij een kunstwerk van maakte. De Ready-
mades van Duchamp hebben een grote impact gehad op de kunstwereld. In 1913 

maakte Duchamp onder de naam Rrose Sélavy het kunstwerk: bycicle wheel (zie afbeelding 2 van National 
Gallery of Australis, z.j.). Het werk is een combinatie van verschillende alledaagse objecten. Met het werk 
wilde hij drie punten duidelijk maken. Als eerste de keuze voor een bepaald object of beeld is al een creatie-
ve daad op zichzelf. Als tweede wordt een object of beeld een kunstwerk als je de functie ervan weghaalt. En 
als laatste geef je het object of beeld een nieuwe betekenis doordat je het een titel geeft (tate, z.j.). De Rea-
dymades van Duchamp waren een voorloper voor de latere toe-eigening die zich in de jaren '80 als kunst-
room ontpopte.  !

Neo-Dada movement en Robert Rauschenberg  
Tussen het Dadaïsme en de Pop Art zit de beweging die de titel Neo-Dada heeft 
gekregen (zie schema 2). De beweging staat bekend om het gebruik van massa 
media en gevonden objecten en beelden. De kunstenaars die onder deze bewe-
ging vielen vonden de consumenten of massa cultuur geweldig. Ze zochten de 
grenzen op tussen media en kunst door middel van experimenten met onder an-
dere assemblages en performances. Het is de toeschouwer die het kunstwerk zijn 
betekenis meegeeft en niet de kunstenaar is een van de gedachtes van de Neo-
Dada. Het gebruiken van gevonden voorwerpen en beelden uit de massamedia 
zijn hier een belangrijk middel voor. Doordat ze bestaand en gevonden beeldma-
teriaal gebruiken kunnen de kunstenaars geen vooraf bedachte betekenis in het 
kunstwerk leggen (Tate, z.j.).  Een van de bekendste kunstenaars in deze bewe-
ging was Robert Rauschenberg (1925-2008).  

!
Rauschenberg begaf zich op de grens tussen kunst en kitch. Hij gebruikte de traditionele media en gevonden 
objecten in zijn 'combines'. De assemblages die Rauschenberg maakt en die hij 'combines' noemt zijn ge-
maakt van appropriated media beelden. Een van de eerste Combines die hij maakte heeft als titel 'bed', ge-
maakt in 1955 (zie afbeelding 3 van MoMA, z.j.). In deze assemblage maakt hij gebruik van traditionele en 
alledaagse materialen. Hij gebruikt hier het gevonden materiaal op een andere manier dan zijn voorgangers, 

Afbeelding 2 
Marcel Duchamp, Bycicle wheel, 
1913 gereconstrueerd 1964,  126,5 
cm, geschilderd hout en fietswiel, 
National Gallery of Australia

Afbeelding 3 
Robert Rauschenberg, Bed, 1955, 191.1 x 80 x 20.3 cm, oil and pencil on pillow, quilt and sheet on wood 
supports, MoMA 



die het gebuikte als een esthetisch product (the art story contributors, 2017). Het werk 'bed' was geïnspireerd 
op het urinoir van Duchamp. Deze haalde het object uit zijn functie door het op zijn kant te zetten en te sig-
neren. Dit is wat Rauschenberg met zijn werk ook deed. Hij haalt  de functie van het bed weg door het recht-
op tegen de muur van een galerie te zetten. Daarvoor had hij het al gesigneerd door de  action painting achti-
ge verf spetters die hij over het bed heeft gemaakt (Honour & Fleming, 1996, pp. 786) !
Pop Art en Andy Warhol  
In de jaren '60 viert de Amerikaanse pop art zijn hoogtijdagen met kunstenaars als Andy Warhol, Roy Lich-
tenstein en anderen (zie schema 2). De kunstenaars in de pop art gebruikten voornamelijk beelden uit de po-
pulaire cultuur, of de massacultuur. ze omarmden de populaire cultuur en gebruikten reclame, televisie, strips 
en dergelijke voor hun kunst. De onderwerpen die kunstenaars gebruikten in deze tijd kwamen niet uit de 
'hoge cultuur' zoals dat altijd is geweest. De thema's die ze links lieten liggen waren onder andere moraal, 
mythologie klassieke geschiedenis. De kunstenaars in de pop art hadden het over het dagelijkse leven en de 
beelden en objecten die daarin centraal stonden. Ze wilden hiermee de populaire cultuur  en de 'lage cultuur' 
verheffen tot kunst. Ze wilden de grenzen tussen 'hoge en lage cultuur' vervagen. Het gedachtegoed dat kunst 
en kunstenaars objecten en afbeeldingen uit alle lagen van de cultuur mogen "lenen" is een van de belang-
rijkste ideeën van de pop art. Pastiche werd in de Pop Art een van de belangrijkste kenmerken waar kunste-
naars mee werkten (Smelik, 2006, pp. 25).  

Ook Andy Warhol (1928-1987) gebruikt beelden uit de populaire cultuur voor zijn kunstwerken. Hij gebruikt 
zeefdrukken om deze gevonden beelden te verwerken, of hij gebruikt objecten zonder enige manipulatie als 
kunstwerk (The art story contributers, 2017).  Hij werd beroemd met zijn zeefdrukken van beelden als Mari-
lyn Monroe, soepblikken en dergelijke beelden uit de massacultuur. Zijn doel was om stijlen, objecten en 
voorwerpen uit de populaire cultuur in de 'hoge cultuur' te vestigen. Rond 1960 verwierf Warhol een belang-
rijke status in de pop art. Zijn werken 'Death and disaster' en zijn 'Marilyn pictures' zijn reflecties op de mas-
sacultuur van die tijd. Pop art was in de 20e eeuw een belangrijk grondlegger van de verschuivingen in de 
kunsten, popster cultuur en de commerciële massacultuur. De pop art wilde deze grenzen tussen deze sub 
culturen verleggen of zelfs het liefst zien verdwijnen. Warhol heeft hierin met zijn werk een grote rol ge-
speeld. Warhol maakte kunstwerken die de populaire cultuur en de commerciële processen omarmden en wat 
een breed publiek aantrok.  
Ook Warhol was net als Duchamp bezig met het bevragen wat kunst was. Dit deed hij door middel van het 
gebruiken van beelden en voorwerpen uit de populaire cultuur om hier een kunstwerk van te maken (the Art 
story contributors, 2017). Volgens de Visser heeft Andy Warhol het voor elkaar gekregen dat (De Visser, 
1998, pp. 84): !

Afbeelding 4 
Andy Warhol, Marilyn diptych, 1962, acrylic paint on canvas, 205.4 x 144.8 x 20 cm, Tate 



"De kunst ná hem nooit meer zou kunnen worden zoals ze was vóór hem." !
Een onderwerp wat veel voorkomt in het werk van Warhol is Marilyn Monroe, waar hij ontelbare zeefdruk-
ken van heeft gemaakt (zie afbeelding 4 van Tate, z.j.). Hij maakt verschillende series van een en dezelfde 
foto van haar. De hoeveelheid beelden en de herhaling ervan waren een reflectie op het feit dat deze foto zich 
overal zou herhalen, in kranten, tijdschriften en op posters en hierdoor een icoon zou worden. Warhol wilde 
het publiek er bewust van laten worden dat we ons de persoon achter de foto niet meer zouden herinneren 
door de vele aandacht die de foto zou krijgen. Hij vindt dat we immuun worden voor beelden omdat we er 
door de media mee overspoeld worden (The Art story contributers, 2017). 

The Picture Generation en John Baldessari  
In 1970 ontstond The Picture Generation, een groep die op een geheel 
eigen wijze zich objecten en beelden toe-eigenden. Deze groep gebruikte 
het toe-eigenen niet als een formele strategie maar het werd een onder-
deel van het werk zelf. Ze her-interpreteerden ideeën van eerdere kunst-
werken, en wilden nieuwe betekenissen in een nieuwe context creëren. 
Ze gebruikten hiervoor media als film en fotografie, waarmee ze de be-
tekenis van originaliteit wilden bevragen. Een reden waarom ze deze 

media gebruikten was omdat ze in een media cultuur leefden, televisie, populaire muziek, tijdschriften en 
dergelijke waren in opkomst. De groep kunstenaars werd geïnspireerd door de Pop Art en de Conceptual 
art(Saggese, z.j.) Zoals de Pop Art probeerden The Picture Generation kunstenaars met hun werk de grens te 
vervagen tussen de 'hoge cultuur' en de populaire cultuur. Ook stelden ze zichzelf vragen over originaliteit en 
reproductie, door middel van werken die ze produceerden met onder andere fotocamera's (The Art story con-
tributers, 2017). In het artikel nooit meer saaie kunst […] van Zantingh (2012) noemt hij Baldessari de 'de 
surrealist van het digitale tijdperk'. Hij hoort bij de Picture Generation maar kan ook geschaard worden on-
der de appropriation art. Hij wilde met zijn kunst de scheidslijn tussen de fotografie en de schilderkunst laten 
vervagen. Hij gebruikt Found Photography als startpunt voor zijn kunstwerken. Ook film is een belangrijk 
onderdeel van zijn oeuvre, omdat hij film ziet als een 'spiegel van de werkelijkheid'. De gevonden beelden 
manipuleert hij zodat de betekenis van de foto verandert (Zantingh, 2012). !
Ook in het werk 'Frames and Ribbons' gebruikt hij Found Photographs (zie afbeelding 5 van Tate, z.j.). In dit 
werk zijn foto's te zien van kantoren en andere plaatsen waar mensen werken, en met name de feestelijke 
gebeurtenissen die hier plaatsvinden. Hij heeft de gezichten van de personen op de foto weggehaald door 
middel van geometrische vormen en kleuren. Doordat hij het persoonlijke uit de foto haalt realiseren we ons 
dat deze gebeurtenis niet uniek is. Zijn werken zijn reflecties op de interactie van een groep personen, hij 
haalt het banale ritueel van bijvoorbeeld de werkborrel naar voren (The Art Story contributers, 2017).  !
Appropriation Art en Sherrie Levine 
De Appropriation Artist gebruikten net als de Pop Art voor hun beelden uit de massa cultuur. Het enige ver-
schil tussen deze twee was dat tijdens de Pop Art de artistieke bewerking van de beelden duidelijk zichtbaar 
was. Tijdens de appropriation art hoefde of mocht dit zelfs niet meer. De nadruk ligt op het strategisch toe-

Afbeelding 5!
John Baldessari, Frames and Ribbons, 
213,6 x 142,2 cm; Black-and-white pho-
tographs and vinyl paint, Simon Lee 
Gallery London 



eigenen van beelden. Als je als kunstenaar een beeld gebruikt zit daar een strategie achter. Er worden bewus-
te en strategische keuzes gemaakt over het toe-eigenen of appropriaten (Graw, 2014).  

Het toe-eigenen gebeurde met beelden uit de massacultuur. Het was een cul-
tuur met vele beelden en dan met name commerciële beelden volgens Graw 
(2014). Isabelle Graw is een kunstcriticus en professor kunsttheorie aan de 
Hogeschool voor Beeldende Kunsten in Frankfurt am Main. De beelden en 
objecten die appropriation artist gebruiken heeft volgens hen een dynamiek 
waar je als kunstenaar op moet reageren. Ze noemen de toe-eigening een 
'daad' die beladen is met maatschappelijke functies. Door het uitvoeren van 
de daad worden er vragen gesteld over individuele, originele productie en de 

specifieke context en functie van het kunstwerk zelf (Graw, 2014).  !
Ook Levine was bezig met zich vragen stellen over originaliteit, productie, functie en context van het werk. 
Ze her-fotografeerde foto's van Walker Evans, tekeningen van Egon Schiele en anderen. Het werk wat hieruit 
voortkwam gaf ze vaak titels. Ook gebruikte ze catalogussen van bekende kunstenaars om nieuwe afdrukken 
van te maken. Ze drukt haar foto's zelf af en de titels die ze haar werken geeft beginnen vaak met: After. Ze 
eigent zich graag ideeen en concepten van collega kunstenaars toe. Ze speelt met de originaliteit van de kun-
stenaars waar ze werk van kopieert en daardoor speelt ze ook met autoriteit. Haar werk: 'After Duchamp' is 
een foto van hetzelfde urinoir als dat van Duchamp (zie afbeelding 6 van Whitney museum of American art, 
z.j.). Ze heeft het urinoir van Duchamp nagemaakt om het daarna te fotograferen. Ze veranderde het urinoir 
wel ze maakte het na in brons. Zonder enige aanleiding, wel om vragen te stellen en geen antwoorden te ge-
ven (Piso, z.j.). 

Ook met het werk: 'After Walker Evans' stelt ze vragen zonder antwoorden 
te geven. Het werk bestaat uit gefotografeerde foto's van beelden die Wal-
ker Evans gemaakt heeft in de jaren '30 (zie afbeelding 7 ). Ze herhaalt de 
beelden, al lijkt het daar niet op. Evans nam de foto's in de jaren '30 om de 
Grote Depressie van Amerika te laten zien. Levine her-fotografeerde foto's 
van reproducties van foto's. Ook in dit werk verandert ze iets, alleen is het 
subtieler als in het werk 'After Duchamp'. Het formaat van de foto's van 
Levine zijn drie keer zo groot als de originele foto's van Evans. Maar de 
reproducties van Levine zijn blijkbaar niet genoeg, kunstenaar Michael 
Mandiberg geeft een nieuwe mogelijkheid om te reproduceren. Hij heeft de 

serie: 'After Walker Evans' van Levine gescand en aangeboden aan het grote publiek door middel van de in-
ternetsite: www.aftersherrielevine.com. Hierdoor kan iedereen zijn eigen reproductie van de reproductie re-
produceren (Piso, z.j.).  !
Found Photography en Hans-Peter Feldmann 
Hans-Peter Feldmann zijn grote verzameling foto's is de inspiratiebron voor zijn werken. De artistieke prak-
tijk van Feldmann bestaat voornamelijk uit het verzamelen, ordenen en opnieuw weergeven van de beelden-
stroom die er in onze huidige beeldcultuur is. Hij heeft veel boeken gemaakt van foto's die simpel, zelfge-

Afbeelding 6 
Sherrie Levine, Fountain (After Marcel Ducahmp), 1991, 38.1 x 39.4 x 63.5 cm, cast bronze, private collec-
tion 

Afbeelding 7 
Sherrie Levine, After Walker Evans: 4, 1981, 12.8 x 9.8 cm, gelatin silver print, The Met

http://www.aftersherrielevine.com


maakt of gevonden waren van alledaagse objecten of situaties. 
In het werk van Feldmann krijgen gevonden voorwerpen en 
beelden een nieuwe betekenis door ze in een andere context te 
plaatsen. Hij wil met zijn werk de kunst tot zijn meest pure, 
simpele vorm terugbrengen. Hij maakt kunst eenvoudig wat 
terug te zien is in zijn werken en zijn werkproces (Goossens, 
2010).  
In zijn werken is een grote interesse in de 'low art' terug te zien. 
Hij wil met zijn kunst van iets wat 'vervliegt' en niet blijvend is 
iets maken wat wel blijft. Dit is ook terug te zien in de vele fo-
toboekjen die hij produceert (zie afbeelding 8 ). Volgens Feld-

mann moeten we beter gaan kijken, hij noemt dit zelf 'zinnelijk 
waarnemen'. Dit is ook de reden dat er bij zijn fotoboeken geen onderschriften staan. Tijdens het bekijken 
van de foto's in de boeken heeft iedereen zijn eigen associaties en dat is de bedoeling (Vermeijden, 1999).  !
Een werk wat getoond is in de 303 Gallery is een installatie 
van zee gezichten (zie afbeelding 9 van Lee, 2016). De be-
doeling van Feldmann hierbij was het ophangen van schilde-
rijen als installatie, met een nieuw gecreëerd verhaal. Hier-
door ziet de toeschouwer niet alleen de voorkant maar ook 
de achterkant van de werken. Hij ordent hierbij bestaande 
schilderijen op een nieuwe, niet conventionele manier. Het 
laat zien dat Feldmann met zijn gevonden objecten en foto's 
nieuwe verhalen wil creëren zonder al te veel manipulaties 
toe te voegen. Hij creëert nieuwe contexten bij de al reeds 
bestaande verhalen (Lee, 2016).  !
3.1.3. Conclusie !!
Door de opkomst en toegankelijkheid van de fotografie gingen veel mensen foto's maken. Hierdoor kwam de 
amateur achter de camera te staan en kreeg je de zogenoemde vernacular foto. Veel kunstenaars kregen inte-
resse in deze foto omdat hij alledaags was, en niet gemaakt werd met de intentie om kunst te zijn.  !
relatie kunstenaar en amateur wat betreft foto's  !
Het werken met Found Photography kent twee manieren. Deze kunnen door elkaar heen lopen, maar als kun-
stenaar kan je in een van deze twee manieren ondergebracht worden. Als eerste orden, rangschik, her-inter-
preteer je en vorm je een nieuw verhaal. Je plaatst de foto's in een nieuwe context. Als tweede manipuleer, 
vervorm, transformeer en hernieuw je de beelden. Hierdoor ontstaan compleet nieuwe beelden. De automati-
sering zorgde voor verandering in de maatschappij en in de kunsten. Hierdoor gingen kunstenaars bestaande 
kunstwerken herinterpreteren. Het toe-eigenen van beelden wordt een begrip in de kunstwereld.   !
De start van het gebruik van Found Photography is moeilijk te bepalen. Maar we kunnen wel stellen dat het 
hergebruiken van beelden en objecten in de kunst al enige tijd gedaan wordt. De start van het toe-eigenen 
van beelden en objecten ligt bij de Dada beweging en Marcel Duchamp. In de loop van de 20e eeuw komen 
er verschillende bewegingen en stromingen bij en verdwijnen er een paar. Elke stroming heeft een andere 
naam voor het zich toe-eigenen van beelden en objecten. Zoals het kopiëren, toepassen van pastiche, approp-

Afbeelding 9 
Hans-Peter Feldmann, Sea paintings, 297 x 544 cm, 15 oil 
paintings on linen; framed, 303 Gallery

Afbeelding 8 
Hans-Peter Feldmann, fotoboek



riaten van beelden, het toe-eigenen en het gebruiken van Found Footage en Found Photography. Onder ver-
schillende namen gebeurt er in principe hetzelfde. Kunstenaars gebruikten deze techniek/ methode vroeger 
en het word nog steeds gebruikt.  !
Hoofdstuk 4 Reactie van kunstenaars op de beeldcultuur!!
We hebben in hoofdstuk twee geconstateerd dat het begrip beeldcultuur inhoudt dat we leven in een wereld 
vol beelden, waar we zelf de betekenis aan moeten geven. We zijn onderdeel van een democratisch proces 
waarin we dagelijks omgaan met miljoenen beelden zowel passief als actief. Ook kunstenaars die werken 
met Found Photography maken deel uit van deze beeldcultuur. Hoe gaan zij daar mee om. Op welke manier 
reageren kunstenaars op de hoeveelheid beelden in onze snel veranderende beeldcultuur? Dat staat centraal 
in dit hoofdstuk. De gebeurtenissen die er de afgelopen jaren voor gezorgd hebben dat we in een snel veran-
derende beeldcultuur leven worden eerst benoemd. Daarna worden enkele kunstenaars beschreven die wer-
ken met Found Photography en die een reactie geven op de beeldcultuur. In hoofdstuk 5.3.2. worden enkele 
andere kunstenaars beschreven die ook werken met Found Photography en waarvan de methodiek kort wordt 
toegelicht.  !
4.1.1 Gebeurtenissen in de beeldcultuur!
!
Dat we op het moment leven in een beeldcultuur komt mede door de opkomst en democratisering van de 
fotografie en de technische ontwikkelingen die we vanaf de jaren 90 hebben doorgemaakt. Er wordt gespro-
ken over het digitale tijdperk. !!!
| - 1828 De eerste foto wordt gemaakt  
| 
| - 1884 Filmrolletjes ontwikkeld 
|  
| - 1900 "De Brownie" !!

Na de eerste foto volgden fotografische uitvindingen elkaar 
snel op. George Eastman veranderde de fotografie door het eerste filmrolletje te maken. 
Hierna gingen steeds meer mensen fotograferen. De foto camera's en ontwikkel methodes werden 
steeds goedkoper en makkelijker in het gebruik, hierdoor kon de beginnende amateur fotograaf zelf 
foto's gaan maken. De vernacular foto, die beschreven wordt in paragraaf 3.1.1, ontstond. Mede door 
de uitvinding van 'de brownie', wat een compacte camera was die gebruiksvriendelijk en financieel 
voordelig was (Nykrog, 2016). Het was in 1908 heel gewoon om foto's van jezelf en familie te ma-
ken. Zoals te zien is op afbeelding 10 waarop een gezin in Queensland te zien is (Verham, z.j.).  !

|- 1943 Eerste computer gebouwd  
| 
| -1960 Theorie van het internet ontwikkeld 
|  
| - 1971 Microprocessors in ontwikkeling  

 Afbeelding 10 



!
De definitie van een computer volgens de Moor (2014) is: 'een elektronisch, universeel toepasbaar 
en programmeerbaar apparaat'. De uitvinding van de computer kent een lange geschiedenis, de eer-
ste computer werd in 1943 gebouwd en de microprocessor uit 1971 was het begin van de computer 
zoals we hem vandaag de dag kennen. De uitvinder van het World Wide Web is Tim Berners-Lee 
(1955). Senator Al Gore maakte het internet toegankelijk voor iedereen door 
in 1991 en 1993 twee wetten in te voeren (Moore, 2014). !!!

| - 1975 Eerste digitale fotocamera  
| 
| - 1983 Eerste mobiele telefoon op de markt  
| 
| - 1991 De eerste website is online  
| 
| - 1993 De eerste 'smartphone' verscheen  !

De eerste digitale fotocamera werd in 1975 ontwikkeld, zie afbeelding 11. Deze werkte met een cas-
settebandje als opslagruimte en maakte zwart/wit foto's. Na het nemen van de foto kon je deze met-
een bekijken op een taprecorder (Digifoto, 2011). De eerste smartphone waarmee je verbinding met 
het internet kon maken was er in 1996. En de eerste foto met mobiel kon gemaakt worden in 1997. 
Sinds 2001 kunnen we met zijn allen gebruik maken van het 3G netwerk en daardoor op onze mo-
biel makkelijker en sneller op het internet (van der Kolk, 2013). !!

| - 2003 LinkedIn  
|  
| - 2004 Facebook en Flickr 
| 
| - 2005 Youtube 
| 
| - 2006 Tumblr 
| 
| - 2010 Instagram en Pinterest  !

Er zijn tegenwoordig veel verschillende websites, applicaties en dergelijke die vallen onder sociale 
media (zie afbeelding ). Zoals bijvoorbeeld Facebook, die in 2004 verscheen,  tegenwoordig is het 
een van de grootste sociale media waar iedereen gebruik van maakt. Sociale media nemen een be-
langrijke rol in binnen ons leven, mede doordat ze overal en altijd toegankelijk zijn. Op sociale me-
dia vervagen de grenzen tussen 'hoge' kunst en populaire cultuur. Kunstenaars, ontwerpers, beeldma-
kers, consumenten van beelden iedereen is gelijk op sociale media, waar alles draait om de visuele 
zeggingskracht. Er is een onstilbare honger naar beelden waar kunstenaars en andere beeldmakers op 
reageren door gebruik te maken van de online platformen die sociale media bieden. Er zijn websites 
waar de kunstenaar zichzelf kan promoten, waar amateur fotografen hun foto's kunnen laten zien en 
websites waarop iedereen zijn leven openbaar is  (Het nieuwe instituut, 2015).  !

Afbeelding 11

Afbeelding 12



De uitvinding van de fotografie heeft er voor gezorgd dat van de werkelijkheid ontelbare beelden 
gemaakt kunnen worden. Er wordt door veel mensen gefotografeerd, eerst met analoge camera's en 
daarna met digitale camera's. Daarna komt de uitvinding van de computer en het internet, hierdoor 
kunnen de beelden makkelijk verspreid en bekeken worden. Dankzij de telefoon zijn we altijd en 
overal omringd door beelden mede door de sociale media. We kunnen overal beelden produceren, 
verspreiden en bekijken. We zijn onder andere dankzij de fotografie allemaal beeldmakers geworden 
in een beeldcultuur met ontelbaar veel beelden.  !!

4.1.2 Kunstenaars die reageren op de beeldcultuur !
!
We hebben de fotografie te danken aan de mogelijkheid om beelden van de werkelijkheid te reproduceren en 
door de vele ontwikkelingen en uitvindingen is dit een democratisch proces geworden. Sinds de uitvinding 
van de fotografie is er op verschillende manieren beeld gemaakt waar kunstenaars mee werken die gebruik 
maken van Found Photography. Dankzij de digitale revolutie zijn er grofweg twee manieren van werken met 
Found Photography te onderscheiden. Als eerste het werken met fysiek fotografisch beeldmateriaal, gevon-
den in fotoalbums en dergelijk. En de tweede manier is werken met digitaal fotografisch beeldmateriaal ge-
vonden op het internet en sociale media websites. Vanuit voorgaande paragraaf 4.1.1 zijn er grofweg drie 
mediums te onderscheiden waar kunstenaars hun beeldmateriaal vandaan halen. Deze drie ontwikkelingen 
zijn: fysiek fotografisch beeld, de computer en het internet en sociale media. In deze paragraaf worden aan 
de hand van deze onderverdeling een aantal kunstenaars en hun reactie op de beeldcultuur omschreven. De 
omschreven kunstenaars zijn gekozen als voorbeelden op welke manier ze kunnen reageren op de beeldcul-
tuur. Om antwoord te geven op de vraag op welke manier reageren kunstenaars op de beeldcultuur met hun 
werk.  !
Als eerste is het fysiek fotografisch beeldmateriaal aan de beurt. Kunstenaars die onder andere werken met 
fysiek fotografisch beeldmateriaal zijn: Joachim Schmid, John Stezaker en Pavel Maria Smejkal.  !
Joachim Schmid 1955, Duitsland 
Joachim Schmid wil met zijn werk laten zien hoe er in de laatste decennia van de 20e eeuw tot nu omgegaan 
wordt met het beeld. Hij laat de verschillende kenmerken van het fotobeeld zien en confronteert ons met de 
hoeveelheid aan beelden en met de manier van ons waarnemen. Sinds 1980 werkt Schmid met gevonden 
beelden. De foto's die hij gebruikt ziet hij als objecten met een sociale achtergrond en betekenis. De metho-
den die Schmid toepast in zijn werk zijn systematische ordening en verwerking van beelden. Hij is met name 
geïnteresseerd in hoe beelden gebruikt worden in de hedendaagse cultuur (Schuhmacher, 2013). Volgens 
Joan Fontcuberta, een kunstenaar, criticus en curator, (geciteerd in Casper, z.j.) ligt de oorsprong van Schmid 
zijn werk in het idee dat teveel aan afval de gevolgen zijn van het late kapitalisme. Hij is bezig met vragen 
als: hoe recycle is foto's en negatieven en op welke manier gaan we in de hedendaagse beeldcultuur om met 
foto's. Deze vragen probeert hij te beantwoorden door middel van her-interpreteren van Found Photography. 
In zijn werk spelen toeval, auteurschap, kwaliteit en originaliteit allemaal een rol.  !
De beelden die Schmid gebruikt komen onder andere van rommelmarkten, uit fotoboeken en 
dergelijke. Schmid is voornamelijk geïnteresseerd in de fotografie die we niet zien als 'echte' fotografie, om-
dat we zo vertrouwd zijn met de beelden. Hij is geïnteresseerd in de zogenoemde vernacular photography, in 
hoofdstuk 3.1.1 wordt dit begrip beschreven. Schmid laat beelden zien die voor veel mensen onzichtbaar zijn 
en waarin alle aspecten van onze samenleving duidelijk te zien zijn. We zien hem voornamelijk als kunste-



naar maar hij is daarnaast net zo goed een antropoloog, archivaris, histori-
cus en criticus (Stroband, 2017).    !
"Bilder von der Strasse" 1982-2012 
Bij dit werk is de waarde van de fysieke foto groot. Het is bepalend voor 
hoe mensen foto's gebruikten in de tijd van analoge fotografie. De foto's 
worden objecten, ze beschadigen door het gebruik of met opzet. Dit laat 
zien dat die specifieke foto een rol heeft gespeeld in iemand zijn leven zie 
afbeelding 13. In Augustus 1982 begon het project'Bilder von der 
Strasse'  en in maart 2012 heeft Joachim schmid zijn duizendste foto van 
de straat opgeraapt. Van het project heeft Schmid een boek gemaakt. Het 
boek bestaat uit vier delen en laten alle opgeraapte foto's in chronologi-
sche volgorde zien, in de originele grootte. De enige bewerking die 
Schmid in dit project heeft gedaan is de datum en locatie van het vinden 
bij de foto gevoegd. Het boek laat het gebruik en misbruik van foto's zien. 
Bijna al de foto's laten mensen zien, en meer dan de helft is gescheurd of 
'onthoofd' in een of andere manier. Met het project wil hij laten zien hoe 
we in die tijd om gingen met fotografie en de foto in ons dagelijkse leven. 

Maar het gaat ook over de beelden zelf, de toevalligheid van het vinden en 
de verwoesting van de beelden (Schmid, 2012). !
Met de komst van de digitale fotografie en het internet tijdperk, zijn Schmid zijn methoden om foto's te vin-
den meer gericht op het zoeken op internet. Hij gebruikt de website Flikcr als bron voor zijn materiaal. Flickr 
is een site waarop iedereen zijn foto's met elkaar kan delen en bekijken. Het resultaat van het doorzoeken van 
Flickr is terug te zien in zijn project: 'Other Peoples Photographs' (Severo, 2013). Hierover is meer te lezen 
onder het kopje Sociale media verderop in deze paragraaf. Dankzij de uitvinding van de digitale fotografie is 
het maken van foto's veranderd. Vroeger maakten mensen geen foto's van hun eten of de bekende 'selfie', 
tegenwoordig is dat allemaal normaal geworden. Het aantal fysieke foto's verminderde drastisch door de 
komst en toegankelijkheid van de digitale camera. Ook de definitie van wat een originele foto is vervaagde 
door verschillende print technieken. Technisch gezien is het moeilijk om nog te duiden wat een foto is en wat 
niet (Schuhmacher, 2013). Schmid probeert met zijn werken deze veranderingen en de verandering in regi-
stratie van de werkelijkheid door middel van fotografie te laten zien (Zhang, 2014).   !

John Stezaker 1949, Engeland  
Ook John Stezaker gebruikt fysiek fotografisch beeldmateriaal om zijn beel-
dend werk mee te maken. In zijn werk gaat het over het fotografische beeld 
als documentatie van de waarheid, de weergave van een herinnering en als 
symbool van de hedendaagse cultuur (Ewing, z.j.). Halfverwege de jaren '70 
is hij begonnen met het maken van collages. Er wordt naar deze werken ook 
wel verwezen als fotomontages (Postma, 2015). De beelden verzamelt hij uit 
boeken, tijdschriften, postkaarten en dergelijke. Hij stelt ze opnieuw samen 
waarbij hij zijn sporen van bewerking niet uitwist. Hij werkt voornamelijk 
seriematig, waarbij er meestal een thema aangehouden wordt (Postma, 2015).  !
In de serie "Marriage" ligt de focus op het genre portretfoto's. In het werk gaat 
het over de publieke identiteit. Hij gebruikt foto's van bekende en onbekende 
personen, mannen en vrouwen door elkaar heen. Hij overlapt de foto's waar-

Afbeelding 13 
Joachim Schmid, Bilder von der Straße Nr. 
200 Rio de Janeiro, October 1993, 29.5 x 
21.5 cm, found photograph mounted on 
card 

Afbeelding 14 
John Stezaker, Marriage L, 2007, 
collage, 26 x 20,32 cm, Saatchi Gal-
lery



door er een nieuw persoon ontstaat. Stezaker heeft een fascinatie voor sterren die geen sterren meer zijn of 
het nooit geweest zijn (Postma, 2015). De portretfoto's snijdt hij diagonaal of verticaal doormidden of hij 
snijdt ze uit zodat er alleen een silhouetten overblijft en combineert ze daarna met andere foto's. In een arti-
kel van The Guardian zegt hij: 'I'm using an archive to create another archive of my own'. (geciteerd in 
O'Hagan, 2014). Voor Stezaker zit er een verschil in collage en foto montage. Montage is het produceren van 
iets waarbij geen zichtbare aanhechting tussen twee verschillende beelden is te zien, de verschillende beel-
den lopen naadloos in elkaar over. En een collage is een techniek waar de verschillende stukken beeld zicht-
baar blijven door middel van niet afgewerkte randen. De samengevoegde stukken beeld zijn nog van elkaar 
te onderscheiden (O’Hagan), zoals te zien is op afbeelding 14 (Ewing, z.j.).  

'Horse' 
Ook in het werk 'horse' zijn de verschillende samengevoegde 
beelden nog van elkaar te onderscheiden. Dit werk zijn foto's van 
race paarden geprojecteerd op een scherm wat net zo groot is als 
een billboard (zie afbeelding 15). De film laat duizenden beelden 
zien van racepaarden uit een catalogus van de renbaan. Omdat de 
achtergrond van de verschillende beelden verandert lijkt het alsof 
de tijd voorbij gaat. Maar het paard wat je ziet blijft hetzelfde, het 

is meestal eenzelfde bruine Arabier. 'Horse' is een van de films die Stezaker gemaakt heeft. Deze films zijn 
recente werken van hem en ze zijn zeldzaam. In deze werken gebruikt Stezaker de fotografische beelden op 
een compleet nieuwe manier in tegenstelling tot zijn 'collage'/ 'fotomontage' werken. Hij gebruikt als grootste 
verschil duizenden beelden in een oneindige 'loop' waar hij bij de collage's een, twee of drie beelden gebruikt 
(Cumming, 2015). Stezaker heeft nog drie andere films gemaakt op deze manier: 'Crowd' en 'Cathedral'. 
Hierbij heeft hij beelden gebruikt van een kathedraal van verschillende postkaarten en film stills waarop me-
nigten met mensen te zien zijn. Volgens Postma (2015) is er maar een woord voor het werk van Stezaker: 
"juxtapositie", het samenbrengen van niet per se verband houdende zaken om een bepaald effect te creëren. 
Stezaker wist nergens zijn sporen hierdoor zie je duidelijk wat hij gedaan heeft (Postma, 2015). !!
Pavel Maria Smejkal 1957, Tsjechische Republiek   
Pavel Smejkal is een kunstenaar die foto's gebruikt die nog niet verspreidt zijn door internet. Het zijn fysieke 
foto's die hij door middel van een computer manipuleert. Hij benadrukt de foto zoals hij was voordat het in-
ternet er was en foto bewerk programma's, toen foto's nog gezien werden als reflecties van de realiteit. Zijn 
werken zijn een reactie op de beeldcultuur wat betreft het bewaren van herinneringen.  (Estrin, 2012).  

!

Afbeelding 15 
John Stezaker, Horse film still, 2013

Afbeelding 17 
Robert Capa, Militiaman at the moment of 
death             

Afbeelding 16 
Nick Ut, Napalm Girl             

Afbeelding 18 
Joseph Louw, Grief over assassination of Mar-
tin Luther King Jr. 



'Fatescapes' 
Hij gebruikt foto's die door middel van de wereldwijde verspreiding een iconische waarde hebben gekregen. 
Het zijn historische beelden (zie afbeeldingen 16, 17, 18) zoals het Napalm meisje, de moord op Martin Lu-
ther King jr. en de soldaat die op het punt staat doodgeschoten te worden. Al deze afbeeldingen hebben de 
loop van de geschiedenis verandert. Met zijn werk stelt Smejkal zichzelf en de toeschouwer de vraag of een 
fotografisch beeld gezien moet worden als accurate representatie van de werkelijkheid. Hij heeft een grote 
fascinatie hoe geschiedenis wordt gerepresenteerd op foto's. Dit omdat hij is opgegroeid in het communisti-

sche Tsjechië Slowakije, waar de geschiedenis op foto's regelmatig werd gemanipuleerd. Leiders die iets fout 
hadden gedaan verdwenen, op foto's en in het echt. Op de historische beelden haalt hij de centrale figuren 
weg om te laten zien dat een foto ook zijn gebreken heeft in het tonen van de geschiedenis zoals hij daad-
werkelijk was. Hij wil ons bewust maken over de relatie tussen de fotograaf, het beeld en de geschiedenis en 
hoe we hier als toeschouwers naar kijken en betekenis aan geven.  !

Op afbeeldingen 19, 20, 21 is het 
werk van Smejkal te zien. Het zijn de foto's die op afbeeldingen 16, 17, 18 te zien zijn maar dan zonder de 
centrale hoofdpersonen. Wat er overblijft zijn lege landschappen. Als je de originele foto's herkent als toe-
schouwer kan je er de hoofdpersonen terug in plaatsen, anders blijven het gewoon de lege landschappen 
(Posthumus, 2012). Doordat de hoofdpersonen van de foto niet meer aanwezig zijn wordt je aandacht door 
hele andere dingen getrokken. De plekken zouden er op deze manier uit hebben gezien als de fotograaf eer-
der of later ter plaatse geweest zou zijn. Smejkal gebruikt iconische foto's uit de beeldcultuur om ons bewust 
te maken van de manier waarop wij onze geschiedenis herinneren aan de hand van foto's. Door het kijken 
naar de beelden beseft de toeschouwer dat hij het moment uit de geschiedenis ook daadwerkelijk alleen maar 
herkent van de foto's. Zonder de hoofdpersonen er op betekent het beeld voor de toeschouwer minder als met 
hoofdpersonen. We hebben de hoofdpersonen op de foto nodig om ons de gebeurtenis te herinneren (Estrin, 
2012).  !
De tweede manier om met Found Photography te werken is door het gebruik van de computer en het inter-
net.  Hieronder worden een aantal kunstenaars beschreven die hier gebruik van maken. Deze kunstenaars 
gebruiken het internet als medium om Found Photographs te vinden en om hier hun beeldend werk mee te 
maken. Hieronder worden deze kunstenaars beschreven.  !
Jim Kazanjian 1968, Verenigde Staten  
Jim Kazanjian maakt hyper-collage van sinistere gebouwen in onheilspellende omgevingen (zie afbeelding 
22 van Phaidon, z.j.). De beelden zijn bleke landschappen met stormachtig weer en op labyrint lijkende ar-
chitectuur. Hij haalt zijn beeldmateriaal van het internet van de Library of Congress archieven. Hij haalt zijn 
inspiratie uit horror literatuur van onder andere H.P. Lovecraft en Algernon Blackwood. De techniek die Ka-

Afbeelding 19 
Pavel Maria Smejkal, Fatescapes 1972 Viet-
nam, 2009-2011

Afbeelding 20 
Pavel Maria Smejkal, Fatescapes Saigon, 
2009-2011

Afbeelding 21 
Pavel Maria Smejkal, Fatescapes 1968 
Memphis , 2009-2011



zanjian gebruikt voor zijn werk is het samenvoegen van 
verschillend foto's door toevoegen en weghalen. Hij zoekt 
in zijn beeldarchief naar relaties en combinaties die beel-
den met elkaar kunnen hebben. Het werk ontstaat vanuit 
het ruwe materiaal, en ontstaat willekeurig en door im-
provisatie. Zijn bedoeling is om van deze verschillende 
foto's één foto te maken waarbij het niet te zien is dat er 
50 tot 70 verschillende foto's zijn gebruikt. Hij gebruikt 
foto's om te laten zien dat er een misverstand is ontstaan 
over de objectiviteit die foto's gekregen hebben in de hui-
dige cultuur. Hij wil de toeschouwer uitdagen om secuur 
het beeld te bekijken voor een langere tijd. Zodat voorbij 

het overduidelijke gekeken wordt en de suggestie van iets wat buiten het beeld ligt gezien wordt. Kazanjian 
is geïnteresseerd in het proces van kijken, het is willekeurig en interactief. Met interactief bedoelt hij dat we 
naar een beeld kijken door onze ogen willekeurig over het beeld te laten glijden. En in interactie met het 
beeld bepalen wat we zien, hoe we het zien en in welke volgorde. In tegenstelling tot lezen waarbij de ogen 
van links naar rechts bewegen (Phaidon, z.j.), (Jobson, 2015).  !
Hans Overvliet 1952, Nederland 
Hans van Overvliet wil de rol van de media consument en zijn eigen rol als kunstenaar onderzoeken met zijn 
werk. Hij gebruikt voor zijn werk beelden uit de media die hij op een nieuwe manier bekijkt en verwerkt. In 
zijn werk benadrukt hij de beeldcultuur en de hoeveelheid beelden die we daarin gedachteloos consumeren. 
Met zijn werk wil Overvliet de toeschouwer bewust maken van de hoeveelheid beelden die hij ziet en wil hij 
dat je als toeschouwer beter gaat kijken (Overvliet, 2013). 
'Distant suffering' 
Is de serie werken 'distant suffering' wat vanaf 2013 een lopend project is onderzoekt hij zijn eigen rol als 
kunstenaar en de rol van de toeschouwer in de beeldcultuur (zie afbeeldingen 23, 24). Met dit werk stelt hij 
vragen over de rol van de media in het tonen van militair geweld en herinneringen. (Louws, 2015). Het werk 
bestaat uit drie keer duizend foto's. De foto's zijn geordend in de drie thema's lucht, water en vuur. De beel-
den komen uit de media waar ze toegankelijk zijn voor iedereen. De drie werken die een serie vormen heb-
ben de titels: 'I.D. of a Shared Cloud', 'I.D. of a Shared Wave' en 'I.D. of a Shared Home'. In de werken zien 
we foto's die de suggestie van leed laten zien. In de beelden zijn subtiele teksten aangebracht waardoor we 
kunnen zien dat 'a Shared Cloud' gaat over ontploffingen en niet de mooie luchten die je op het eerste oog 
ziet. Bij 'a Shared Wave' gaat het over de stijgende zeespiegel en in 'a Shared Home' gaat het over duizenden 

Afbeelding 22 
Jim Kazanjian, untitled (Vehicle), 2013, archival pigment print 

Afbeelding 23 
Hans Overvliet; Distant Suffering; (v.l.n.r.) VII, VIII, IX; 
134, 49,5; 71 cm; Stalen out-line kasten, transparant film 

Afbeelding 24 
Hans Overvliet; Distant Suffering: I.D. of a Shared Cloud 



ruïnes van huizen. door middel van het gebruik van duizenden beelden wil Overvloed ons bewust maken van 
de beeldcultuur en andere maatschappelijke gebeurtenissen.  !
Corinne Vionnet 
Deze kunstenares heeft een grote fascinatie voor de verschillende manieren waarop foto's verspreidt worden 
op het internet. Ze is bezig met het collectieve geheugen en op welke manier het internet hier invloed op 
heeft. Ze wil de toeschouwer bewust maken van de consumptie van de hoeveelheid beelden in de huidige 
cultuur. Ook maakt ze de toeschouwer bewust van de ontelbare foto's die er gemaakt worden, en de rol die 
we hier zelf in spelen.  !!!!!!!!

'Photo Oppurtunities'  
De werken in deze serie zijn samengesteld uit honderden toeristische foto's gevonden op het internet. Ze aten 
de bekendste toeristische trekpleisters zien van over heel de wereld. Het laat zien dat we niet uniek zijn in het 
fotograferen van deze trekpleisters. De foto's die Corinne Vionnet gebruikt zijn allemaal vanuit dezelfde 
hoek genomen. In het werk heeft ze de foto's over elkaar heen gelegd waardoor er overlap ontstaat en de per-
sonen en andere zaken verdwijnen in een wazige 'blur'. Wat er overblijft is het gebouw, natuurverschijnsel of 
andere trekpleister die wel bijna scherp te zien is. De gemanipuleerde beelden van Vionnet zijn laten een col-
lectieve visie van de toerist zien. Vionnet kiest de beelden die ze gebruikt voor haar werk aan de hand van 
één element wat voor haar belangrijk is, zoals bijvoorbeeld het Colosseum te zien in afbeelding 25, 26. Ze 
legt de verschillende afbeeldingen digitaal over elkaar heen in transparante en minder transparante lagen. Ze 
houdt het gekozen element aan als punt waarop ze de verschillende foto's over elkaar heen legt. Ze kiest dit 
element maar de rest van de afbeelding is door de overlapping per toeval tot stand gekomen. Ze kiest de 
plaatsen die ze gebruikt voor haar werk door middel van toeristische statistieken. Haar beeldend werk zijn 
impressionistische beelden van toeristische trekpleisters (Jones, 2013).  !
De derde manier om te werken met Found Photography is het fotografische beeld van sociale media te halen. 
Er zijn kunstenaars die reageren op de beeldcultuur door hun ruwe materiaal van bijvoorbeeld Instagram of 
Flickr te halen. Hieronder worden drie kunstenaars beschreven die dit doen. Te beginnen met Joachim 
Schmid die al eerder voorbijkwam in deze paragraaf. Maar hieronder wordt werk beschreven waarbij hij ge-
kozen heeft om zijn fotografische materiaal van Flickr te halen in plaats van het gebruik van fysieke foto's.  !
Joachim Schmid 1955, Duitsland 
Joachim Schmid werkt naast het werken met fysiek fotografisch beeldmateriaal ook met digitaal beeldmate-
riaal van website Flickr. De serie die hij gemaakt heeft aan de hand van foto's van Flickr heet: 'Other people's 
photographs' 2008-2011.  Flickr is een online platform om foto's te delen. Door dit medium zijn we in staat 
om te zien wat Chinese toeristen fotograferen als ze op vakantie zijn. We kunnen op dit platform alle foto's 
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Corinne Vionnet, Fujisan, 
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Corinne Vionnet, Roma, 



zien die we willen, van over heel de wereld. Dit was onmogelijk voor de uitvinding van de digitale fotografie 
en het internet. Met het werk 'Archiv' loopt Schmid voor zijn gevoel altijd achter de feiten aan. Dit werk is 
een serie van fysieke foto's die hij in fotoalbums en andere media gevonden heeft. De foto's die hij hiervoor 
vind dateren al uit vroegere tijden. Maar de foto's van Flickr zijn misschien vijf minuten geleden gepost. 
Hierdoor gaat het werk 'other people's photographs' veel meer over de actualiteit en de hedendaagse beeld-
cultuur. Van alle verzamelde foto's maakt hij boeken. Elk boek bestaat uit 32 foto's, maar om tot zo'n hoe-
veelheid te komen moet je volgens Schmid (geciteerd in Severo, 2013) wel kunnen kiezen uit minstens 100-
150 foto's. Bij sommige onderwerpen zijn deze makkelijk te vinden op Flickr. Maar omdat bij sommige on-
derwerpen niet genoeg foto's te vinden waren heeft Schmid een aantal foto's zelf gemaakt om de gaten op te 
vullen (Casper, z.j.) 

"Other people's photographs" 2008-2011  
96 boeken verschillende patronen en thema's van 
amateur foto's die elke dag op Flickr gedeeld 
worden.  Zoals het thema: Airplane meals, boek 
nummer 1, zie afbeelding 27. Waar er ooit een 
foto was van een bepaalde gebeurtenis of object, 
zijn er nu honderden foto's. We maken allemaal 
foto's van gebeurtenissen, trekpleisters, gebou-

wen en dergelijke. Deze foto's zijn we bijna onmiddellijk na het maken vergeten. De mogelijkheid tot het 
digitaal maken en produceren van foto's heeft er voor gezorgd dat de betekenis en het belang van foto's voor 
ons is veranderd. Alles is online te vinden en te delen, dit is iets wat ook Schmid met zijn werk heeft ervaren 
(Severo, 2013). !
Richard Prince 1949, Verenigde Staten 
Richard Prince zijn bekendste werken zijn door door middel van de appropriatie techniek ontstaan. Deze 
techniek heeft hij zich eigen gemaakt door middel van zijn "rephotographing". Dit houdt in dat hij beelden 
van fotografen, reclame en mode her-fotografeert en het presenteert als zijn eigen werk.  

In 2014 opende Prince een tentoonstelling in Londen met de titel "New 
Portraits" (zie afbeelding 28 van Cool Hunting, 2014). Een cynische titel als je bedenkt dat alle portretten die 
hij tentoonstelt niet nieuw zijn, en vooral niet voor de geportretteerden. Hij heeft voor deze tentoonstelling 
foto's gemaakt van foto's van Instagram (zie afbeelding 29 van McKeever, z.j.). Het zijn allemaal foto's ge-

Afbeelding 27 
Joachim Schmid, Other People's photographs, 2008, 18 x 18 cm , fotoboek 
met 32 foto's op 36 pagina,s  

Afbeelding 28 
Overzicht van de tentoonstelling



maakt door 'Instagrammers' die Prince zich heeft toe-geeigend door middel van rephotographing. De meeste 
foto's die hij in zijn tentoonstelling heeft gebruikt zijn vreemdelingen. Met deze werken haalt Prince de eeu-
wige vraag "is dit kunst?" terug naar boven, maar daarnaast heeft hij het ook over de online privacy en het 
eigendom van beelden in dit digitale tijdperk. Hij heeft de foto's van Instagram gehaald zonder toestemming 
van de makers te vragen, hij heeft ze uitvergroot en tentoongesteld zonder 
toestemming (Parkinson, 2015). Het delen van de Instagram foto's zonder 
toestemming past volgens Prince bij het gebruik van het internet in het al-
gemeen (geciteerd in Parkinson, 2015): 
"Op internet praten we over delen, we delen onze foto's, onze gedachten, 
linkjes naar artikelen, spelletjes en dergelijke. Het internet gaat over het 
delen van elkaars beelden, informatie en teksten alsof het van onszelf is."  !
Het toe-eigenen en tentoonstellingen van de Instagram foto's is niet het 
enigste wat hij gedaan heeft met de beelden. Hij heeft onder elke foto 
commentaar gezet voordat hij er een screenshot van maakte. De overige 
commentaren die onder de foto stonden heeft hij geëlimineerd door ze te 
bestempelen als spam. door deze actie heeft hij niet alleen de beelden toe-
geëigend maar ze ook gemanipuleerd. Hij heeft de foto's in een andere con-
text geplaatst door middel van de commentaren en door ze tentoon te stel-
len in een museale omgeving (Parkinson, 2015).  

4.1.3 Conclusie  
Uitvinding van de fotografie en de digitale camera hebben ervoor gezorgd dat we met zijn allen massaal zijn 
gaan fotograferen. Ook de uitvinding van de mobiele telefoon met een camera heeft een grote rol gespeeld in 
de hoeveelheid beelden die we in onze huidige beeldcultuur voorbij zien komen. Dankzij de computer en het 
internet zijn de mogelijkheden, om de foto’s die we maken, met de wereld te delen toegenomen. Het werken 
met Found Photography is door deze verschillende uitvindingen ook veranderd. Dankzij de tijd waarin er 
alleen maar analoog werd gefotografeerd kon er afgelopen jaren met fysiek fotografisch beeldmateriaal ge-
werkt worden. Tijdens de opkomst van het internet en dankzij de digitale camera werden foto’s steeds meer 
online met elkaar en de wereld gedeeld. Hierdoor kwam de mogelijkheid om met digitaal fotografisch 
beeldmateriaal te werken. Het proces van nieuwe beelden maken aan de hand van Found Photography werd 
democratisch en voor veel mensen toegankelijk. Het vinden van beeldmateriaal om mee te werken werd 
makkelijker. Dankzij de mobiele telefoon zijn we overal en altijd omringd met beelden en produceren we 
zelf ook een groot deel van die beelden. We zijn allemaal beeldmakers geworden, waardoor de mogelijkhe-
den om te werken met Found Photography toegenomen zijn en toegankelijker zijn geworden. Bij kunstenaars 
die werken met Found Photography zijn deze toegenomen technologische uitvindingen ook terug te zien. Er 
was een groot aantal kunstenaars die werkten met fysiek fotografisch beeldmateriaal zoals Joachim Schmid. 
Die naarmate de foto’s op het internet toenamen is verschoven naar het werken met digitaal fotografisch 
beeldmateriaal. Er is ook een aantal kunstenaars die alleen maar met digitaal beeldmateriaal werken, zowel 
als proces en als ruw materiaal. Ze vinden het beeldmateriaal op internet en ze gebruiken de computer en 
digitale middelen om dit beeld materiaal te manipuleren of binnen een andere context te plaatsen. De kunste-
naars die het internet gebruiken als medium om hun Found Photograph’s te vinden zijn meestal geïnteres-
seerd in de hoeveelheid beelden. Het werk dat ze maken gaat over de manier waarop we beelden waarnemen 
en hoe we omgaan met de hoeveelheid beelden. Kunstenaars die werken met beelden gevonden op sociale 
media eigenen zich de beelden toe. Ze stellen hier vragen over het auteurschap en of we als beeldmakers nog 
wel uniek zijn. Naast het toe-eigenen van de beelden manipuleren ze deze ook om de impact er van nog dui-
delijker te laten zien. 

Afbeelding 29 
Richard Prince, untitled (portait), 2014, 
inkjet on canvas, 167 x 123.8 cm, 
Gagosian gallery
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Hoofdstuk 5 - Kunsteducatie over de beeldcultuur !!!
Volgens Smelik (2006, pp. 25) leven we in een knip & plak cultuur. Jongeren zijn selectief in het kijken naar 
beelden (Bollegraf, Ebbers, Pieterse & Urlus, 2006, p. 7). Sommige beelden die voorbijkomen onthouden ze 
bewust, en andere beelden vergeten ze heel snel. Op deze manier verzamelen ze informatie over hun eigen 
identiteit, kennis en ervaringen. Het kijken naar beelden en het op waarde schatten daarvan is een belangrijke 
vaardigheid. Als jongeren een kritische houding hebben naar wat ze zien zijn ze visueel geletterd, hierdoor 
zullen ze nog bewuster 'knippen en plakken'. !
In dit hoofdstuk gaat het over de buitenschoolse kunsteducatie en de beeldcultuur. Hoe de cursus voor 11 tot 
13 jarigen er bij Toonbeeld uitziet en de manier waarop er opdrachten en lessen worden ontworpen. We heb-
ben het in dit hoofdstuk over de vroege adolescent, dit omdat de leeftijdsfase 11 tot 13 jarigen van de cursus 
bij Toonbeeld hier binnen valt. Om er achter te komen op welke manier bewustwording gecreëerd kan wor-
den bij de cursisten hebben we het kort over de ontwikkelingen die de vroege adolescent doormaakt. Om te 
begrijpen hoe bewustwording ontstaat bij jongeren kijken we naar Maslow en zijn leerstadia. Visuele gelet-
terdheid is een begrip wat gaat over bewustwording van de beeldcultuur. Dit komt aan bod met een definitie 
hiervan en de vaardigheden die hierbij horen. Ook worden er voorbeelden gegeven hoe kunstenaars en hun 
methoden ingezet kunnen worden om bewustwording bij cursisten te creëren.  !
5.1 Kunsteducatie op Toonbeeld !!
De cursus tekenen en schilderen voor 11 tot 13 jarigen wordt op Toonbeeld gegeven door een docent die de 
opleiding docent beeldende kunst en vormgeving heeft gevolgd. Tijdens de lessen krijgen de cursisten een 
duidelijke opdracht die ze op hun eigen manier kunnen invullen. Ze leren naar kunst kijken en zich daar vra-
gen over stellen. Ze leren verschillende technieken, stijlen en materialen kennen tijdens de lessen. In het ori-
ënterende interview met de docent gaat het over de beeldcultuur en op welke manier de cursisten hiermee 
omgaan en hoe ze hier zelf mee omgaat (persoonlijke communicatie, 4 april 2017). In het interview gaat het 
over de groep cursisten van 11 tot 13 jaar.  !
Aan deze groep worden de lessen vooral gegeven aan de hand van verschillende kunstenaars, kunstgeschie-
denis, mystische verhalen, materialen en gebeurtenissen. Hier word een les rond ontworpen waarbij leerlinge 
uitgedaagd worden en kennis vergroten. Er wordt ook een stukje ckv in de lessen gegeven waardoor ze een 
stukje van de cultuur geschiedenis mee krijgen en een stuk over de beeldcultuur waarin ze nu leven. De in-
vloed van de beeldcultuur zie je vooral bij deze groep terug omdat ze toegang hebben tot al die beelden. Ze 
zijn zich er bewust van dat de beelden die ze zien van invloed zijn op hun eigen werk, dit willen ze ook. Ze 
gebruiken de beelden graag om te kopiëren in hun eigen werk. Als docent kan je het niet altijd tegenhouden 
dus mogen ze de beelden als inspiratiebron gebruiken maar moeten ze zich deze beelden eigen maken. De 
docent geeft de lessen en opdrachten zo vorm dat ze de beelden kunnen gebruiken maar dat ze er ook hun 
eigen creativiteit in moeten leggen (persoonlijke communicatie, 4 april 2017).  !
Door middel van de lessen en opdrachten is het mogelijk om vaardigheden voor het begrijpen van beeld over 
te brengen. Er wordt een rugzakje meegegeven wat betreft het begrijpen van beelden in de huidige beeldcul-



tuur. Ze leren een stuk kunsttheorie en zien waar alle beelden vandaan komen, wat er in de geschiedenis al 
gedaan is. Dit zorgt voor beeldherkenning bij de cursisten. Bijna alle lessen hebben een doel om beelden te 
begrijpen en ze zelf te maken (persoonlijke communicatie, 4 april 2017).  !
Om beelden te begrijpen worden lessen vaak gegeven met een kunstenaar als inspiratiebron of om technie-
ken te leren. Ook word er gebruik gemaakt van verhalen, stijlperiodes en gebeurtenissen uit de kunstgeschie-
denis. Er wordt vanuit de geschiedenis geleerd om de cursisten een stukje ontwikkeling mee te geven. Als 
docent wordt je ook beïnvloedt door de beeldcultuur, dit gebruik je in het ontwerpen van lessen. Wat je zelf 
ervaart geef je ook weer door aan de leerlingen.   
Leerlingen kijken anders naar de wereld als ze al die tijd deze cursus hebben gevolgd, het geeft ze een stukje 
zelfvertrouwen in het maken van beelden (Persoonlijke communicatie, 4 april 2017).  

!
5.2 bewustwording bij cursisten in de leeftijdsgroep 11 tot 13 jaar !!
De leeftijdsgroep 11 tot 13 jarigen valt binnen de vroege adolescenten. Met andere woorden het zijn pubers.  
Er wordt gekeken naar de vier leerstadia die Maslow beschreven heeft. Er wordt een uitleg gegeven wat de 
stadia inhouden en hoe je leert en groeit in de verschillende stadia. Daarnaast wordt er beschreven welke 
vaardigheden cursisten moeten leren om visueel geletterd te worden en hoe dit zich verhoudt tot de leerstadia 
van Maslow. Er wordt daarna aandacht besteed aan de ontwikkeling van vroege adolescenten en aan didacti-
sche werkvormen die aansluiten bij het leren van de vaardigheden.  !
5.2.1 Ontstaan van bewustwording bij vroege adolescenten !!
Het interpreteren en her-interpreteren van beelden gebeurt altijd vanuit onze persoonlijke geschiedenis. Als 
maker van beelden is het belangrijk dat er bewustzijn is over hoe beelden werken, hoe ze ontstaan en welke 
boodschap ze uitdragen. Daarvoor is het belangrijk dat cursisten visueel geletterd worden door middel van 
een aantal vaardigheden. Het zelf produceren van beelden kan bijdragen aan het vormen van deze vaardighe-
den (Peter & Pauwels, 2005, p. 12-14), (Bollegraf, Ebbers, Pieterse & Urlus, 2006). Als je visueel geletterd 
ben begrijp je het proces van betekenisgeving, je weet op welke manier beelden tot stand komen en op welke 
manier deze geconstrueerde beelden en hun betekenis invloed hebben op jezelf, de groep, gemeenschap of 
maatschappij. Als dit bewustzijn er is, kan je op een kritische en actieve manier naar beelden kijken beelden 
gebruiken en beelden produceren. We hebben bepaalde beelden een betekenis gegeven die algemeen aan-
vaard wordt. We hebben geschreven en ongeschreven afspraken over de betekenis van bepaalde vormge-
vingselementen. Bepaalde beelden hebben binnen onze cultuur en maatschappij een dominante betekenis. 
Deze betekenissen toekennen gebeurt op een bewuste en onbewuste manier. Sommige betekenissen van 
beelden kent iedereen zonder dat daar regeles of afspraken over gemaakt zijn. Als je kunt omgaan met de 
vele visuele informatie uit onze beeldcultuur, dan ben je visueel geletterd (Peter & Pauwels, 2005). De defi-
nitie van visuele geletterdheid volgens Harisson (z.j.) is:   !
"Visuele geletterdheid is het geheel van kennis vaardigheden en mentaliteit waarover we moeten beschikken 
om ons bewust, kritisch en actief te bewegen in de complexe en steeds veranderende beeldcultuur"  !
Dubbelman een van de auteurs van het rapport: geletterd kijken(et al., 2005, p. 13) hebben een bredere defi-
nitie van het begrip visuele geletterdheid. Volgens hun betekent het: !



"[…] het proces van betekenisgeving; begrijpen op welke wijze beeld-betekenissen tot stand kunnen komen 
en hoe deze geconstrueerde betekenissen invloed hebben op jezelf, de groep, gemeenschap of maatschappij 
waarin ze voorkomen."  !
Deze definitie van het begrip gaat vooral in op de betekenis die een beeld kan hebben op jezelf en je omge-
ving. En op welke manier deze betekenis tot stand komt. Het doel van visuele geletterdheid is het leren om-
gaan met beelden zodat we weten waar we naar kijken. Om visueel geletterd te worden zijn vaardigheden als 
lezen, schrijven en creëren van visuele beelden belangrijk. Het concept van visuele geletterdheid is op alle 
vlakken van het dagelijkse leven inzetbaar. Het gaat over taal, communicatie, design, interactie en kunst. Vi-
suele media gebruikten beelden als taal om te communiceren, uitwisselen en navigeren in een visuele digitale 
wereld. Volgens John Debes oprichter van de International Visual Literacy Association is een visueel gelet-
terd persoon in staat tot het interpreteren van visuele acties, objecten, symbolen, natuurlijk of kunstmatig 
gemaakt, die hij tegenkomt in zijn omgeving. De cursist is in staat om, door middel van het creatief inzetten 
van deze competenties, te communiceren met anderen door middel van beelden. Er ontstaat bewustwording 
bij de cursist over de beeldcultuur (Harisson, z.j.). !
Een theoreticus van de humanistische psychologie die een fasen model heeft gemaakt over bewustwording is 
Abraham Malslow (1908-1970). Hij maakt in 1954 onderscheid in het leren door middel van vier fasen. 
Deze fasen zijn nog steeds actueel en geven inzicht in het denken over leren en gedragsveranderingen. De 
verschillende stadia van leren beïnvloeden het gedrag van jongeren. Het handelen van jongeren is voor een 
deel bewust en voor een deel onbewust. Als er bewust gehandeld wordt, dan worden er specifieke vaardighe-
den toegepast die wel overwogen ingezet worden. Bij het onbewust handelen missen we deze specifieke 
vaardigheden en wordt er gehandeld zonder daar over na te denken. De verschillende fasen van leren of ge-
dragsverandering kunnen bijdragen aan het begrijpen van het handelen en leren (KNWU kennisplatform, 
z.j.). !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!   Schema 3: Leerfasen van Maslow !!
De verschillende fasen van leren zijn terug te zien in schema 3: leerfasen van Maslow. De vier leerfasen zijn:  
- Fase 1 onbewust onbekwaam: het handelen is niet effectief en daardoor wordt het doel niet bereikt. De 

cursisten zijn zich er niet van bewust dat de kennis die ze hebben onvoldoende is om effectief te handelen.  
- Fase 2 bewust onbekwaam:  de cursist weet dat hij de nodige kennis niet bezit maar hij weet nog niet hoe 

hij zijn handelen effectief moet maken omdat hij de kennis die daarvoor nodig is nog moet aanleren.  
- Fase 3 bewust bekwaam: de cursist is bezig met het verwerven van kennis, vaardigheden en competenties 

om bekwaam te worden en zijn handelen effectief te maken.  
- Fase 4 onbewust bekwaam: de cursist laat onbewust de aangeleerde kennis en vaardigheden zien en zijn 

handelen is effectief. De vaardigheden worden zonder nadenken toegepast (KNWU kennisplatform, z.j.).  



!
De meeste cursisten, er zullen uitzonderingen zijn, zitten in fase één wat betreft het bewustzijn over de 
beeldcultuur. Ze zijn onbewust onbekwaam over de de beeldcultuur en ze zijn zich niet bewust van de ma-
nier en mogelijkheden waarop ze om kunnen gaan met deze beelden (persoonlijke communicatie, 4 april 
2017). Als er aan de cursisten uitgelegd wordt dat er met enkele opdrachten en lessen aandacht besteed zal 
worden aan de beeldcultuur dan worden de cursisten bewust onbekwaam en komen ze in fase twee. Er wordt 
hier een leerbehoefte bij de cursisten neergelegd met de bedoeling dat cursisten zich er bewust van worden 
welke vaardigheden ze aan moeten leren om visueel geletterd te worden. Als ze dit weten dan zitten ze in 
fase twee, ze zijn bewust onbekwaam, en weten dat ze de nog te leren vaardigheden kunnen toepassen in het 
creëren van eigen beeldend werk. !
De vaardigheden die cursisten moeten leren om visueel geletterd te worden zijn er op gebaseerd dat cursisten 
het proces van betekenisgeving begrijpen. Dit betekent dat er kennis is over de manier waarop beelden tot 
stand komen en op welke manier deze geconstrueerde beelden en hun betekenis van invloed kunnen zijn op 
de groep, gemeenschap, maatschappij of individu. De vaardigheden die cursisten, in fase drie van Maslow's 
leerstadia model, leren en waar ze zich bewust van moeten zijn worden hieronder beschreven (Peters & 
Pauwels, 2005):   !
- Bewust zijn van de ingrepen die een maker heeft gedaan om tot een beeld te komen. Weten dat alle beel-

den een maker hebben, en dat deze altijd subjectief beelden maakt. !
- Een beeld is gemaakt omdat de maker daarvoor een doel had. Hij wilde een boodschap overbrengen en als 

beschouwer van het beeld moet je, je hiervan bewust zijn. Bewust zijn dat er een boodschap is, en welke 
boodschap dat is. !

- De boodschap die een beeld overdraagt kan op verschillende manieren geïnterpreteerd worden. Iedereen 
interpreteert beelden op een andere manier door verschillende persoonlijke achtergronden, tradities, cul-
tuur en dergelijke. Als maker bewust zijn van de verschillende manieren van interpreteren van de bood-
schap van een beeld.!!

In fase drie, de fase waarin ze bewust bekwaam worden, leren de cursisten de vaardigheden door middel van 
vijf vragen die gesteld kunnen worden bij het bekijken en produceren van beelden. Bij het beantwoorden en 
toepassen van de vragen zijn de cursisten zich de vaardigheden aan het aanleren van de visuele geletterdheid. 
Om ze bewust te maken van de invloeden van beelden zijn de vijf vragen er die gesteld kunnen worden om 
achter de betekenis van een beeld te komen. Deze vijf vragen zijn (Bollegraf, Ebbers, Pieterse & Urlus, 
2006, pp. 5): !
1. Van wie komt de boodschap? (wie is de afzender) 
2. Hoe is het beeld gemaakt? (met welke technieken) 
3. Voor wie is het beeld gemaakt? (toeschouwer/ ontvanger) 
4. Wat is de boodschap van het beeld? (impliciete waarden en standpunten) 
5. Waarom wordt de boodschap verstuurd? (Wat is het doel) !
De vragen kunnen gebruikt worden in de lessen voor cursisten om ze bewust te maken over de beeldcultuur 
en de invloed hiervan. Cursisten leren in fase drie van Mazlow's leerstadia (zie schema 3: leerstadia Maslow) 
de vaardigheden om naar een beeld te kijken. Als ze deze vaardigheden oder de knie hebben komen ze in 
fase vier terecht. In deze fase van het onbewust onbekwaam zijn passen ze de geleerde vaardigheden toe in 
de praktijk op een onbewuste manier.  Voor de lessen worden ook kunstenaars gebruikt als inspiratiebron en 
wordt de methode van de kunstenaar ingezet om lessen te ontwerpen. Cursisten gaan eigen beeldend werk 



maken om bewust te worden op welke manier beelden werken. Dit gaan ze doen door het gebruik van me-
thodes van kunstenaars die werken met Found Photography. Hieronder wordt beschreven hoe de ontwikke-
ling van de leeftijdsgroep 11 tot 13 jarigen loopt en welke didactische werkvormen er ingezet kunnen wor-
den om bewustwording te creëren.  !
5.3 Ontwikkeling en actieve didactische werkvormen!!
Er wordt in dit hoofdstuk gekeken naar ontwikkelingen in de leeftijdsgroep 11 tot 13 jaar. Om lessen te ont-
werpen is het van belang dat er gekeken wordt naar de cognitieve ontwikkelingen van de vroege adolescen-
ten. Zodat er rekening gehouden kan worden met de manier van denken van deze leeftijdsgroep in het ont-
werpen van lessen. Er wordt onderzocht waar ze staan wat betreft ontwikkelingen en hoe hier op ingespeeld 
kan worden. Om cursisten bewustwording over de beeldcultuur bij te brengen wordt er daarna gekeken naar 
kunstenaars die werken met Found Photography en die ingezet kunnen worden om aan de hand van hun 
werk methode en een didactische werkvorm een les te ontwerpen.  !
5.3.1 Ontwikkelingen in de leeftijdsgroep 11 tot 13 jarigen  !
De leeftijdsgroep 11 tot 13 jarigen van de cursus tekenen en schilderen op Toonbeeld bezit bepaalde cogni-
tieve basisvaardigheden. In het rapport Cultuuronderwijs in de praktijk (Copini, van Dorsten en Ekster, 
2014) worden profielen beschreven van kinderen en jongeren aan de hand van deze cognitieve basisvaardig-
heden. De cognitieve basisvaardigheden zijn: waarnemen, verbeelden, conceptualiseren en analyseren. Het 
rapport biedt een theoretisch kader voor het cultuuronderwijs met als doel de leerlingen en cursisten kritisch 
en zelfbewust te maken. De resultaten van verschillende onderzoeksprojecten zijn samengebracht en gebun-
deld. Copini, Van Dorsten en Ekster waren als assistenten in opleiding verbonden aan de Rijksuniversiteit 
van Groningen, in de Kunsten, Cultuur en Media. 
 De leeftijdsgroep 10 tot 14 jaar is de groep van het zelf-conceptualiseren, hier overheerst het concep-
tueel denken. De mogelijkheid tot zelfsturing neemt toe, maar daar staat tegenover dat de primaire emoties 
vaak de overhand hebben hierdoor ontstaat grillig gedrag. Ze gaan zichzelf steeds meer beschrijven aan de 
hand van psychologische begrippen zoals ik ben moedig of ik ben eerlijk, dit omdat ze er beter in worden om 
enkelvoudige abstracte begrippen te gaan gebruiken. Ze zitten in de overgang van de kindertijd naar de ado-
lescentie, de sociale omgeving en peergroups worden steeds belangrijker. Dit heeft samen met de hormonen 
invloed op het gedrag en denken van jongeren. Ook ontstaan er subgroepen, jongeren die dezelfde interesses 
hebben trekken naar elkaar toe. De adolescent hecht een grote waarde aan wat hij al weet en ervaart (Copini, 
Van Dorsten & Ekster, 2014, pp 28-34).  !
De kennis en ervaringen die ze al hebben uiten ze het best op een talige manier. Dit komt omdat ze in deze 
leeftijdsfase het beste talig denken en zich het beste talig kunnen uiten, dit doen ze dan ook in verschillende 
media. Dankzij de taal kunnen ze hun waarnemingen en verbeeldingen op de beste manier aan de wereld 
tonen. Ze zijn steeds meer in staat om abstracte structuren en grotere gehelen waar te nemen en deze om te 
zetten in concepten. Maar de kennis over dat iets zo is en hoe iets moet ontwikkelt zich nog altijd sneller dan 
de kennis over het waarom. Ze proberen de werkelijkheid te begrijpen maar kunnen hem niet altijd vatten. 
De interesse voor de werkelijkheid en realiteit om hen heen is groot. Ze hebben vaker oog voor de 
onderwerpen uit de fysische wereld en waar de grenzen liggen. Als ze iets verbeelden dan moet dit 'echt 
lijken'. De vroege adolescenten willen eenduidige opdrachten, specifieke of sturende uitleg bij het maken van 
beeldend werk. Dit omdat ze dan makkelijker op een realistische manier de werkelijkheid kunnen 
weergeven. De verbeelding die vroege adolescenten hebben sluit aan bij de manier waarop ze de wereld 



bekijken. De verbeelding is op de werkelijkheid gericht maar de fantasieën zijn er nog wel een onderdeel 
van. Alleen laten deze fantasieën een moreel realisme zien, ze verbeelden waarden als vriendschap, angst en 
moed. De fantasiefiguren die ze gebruiken laten de stereotypen zien uit de populaire cultuur waar ze 
dagelijks mee te maken krijgen. De groei van de hersenen en hierdoor nieuw ontstane denkpatronen zorgt 
ervoor dat ze de wereld op een andere manier bekijken. Omdat ze de wereld op een andere manier gaan 
bekijken is dit het moment om ze visueel geletterd te maken (Copini, Van Dorsten & Ekster, 2014, pp 28-34).  !
5.3.2 Kunstenaars en methodieken  !
Om cursisten bewustwording over de beeldcultuur bij te brengen wordt er in dit hoofdstuk gekeken naar me-
thodes van kunstenaars die werken met Found Photography. In hoofdstuk 3.1.1 wordt beschreven wat Found 
Photography inhoudt en in hoofdstuk 4.1.2 worden kunstenaars beschreven die werken met Found Photo-
graphy en met hun werk reageren op de beeldcultuur. Daarom worden er in dit hoofdstuk enkele andere kun-
stenaars besproken die ook werken met Found Photography, maar hier wordt de methode van werken be-
schreven en met welke actieve didactische werkvorm dit ingezet kan worden om bewustwording te creëren 
bij de cursisten van Toonbeeld.  !
Om cursisten in leerfase drie de vaardigheden om visueel geletterd te worden aan te leren kunnen er actieve 
didactische werkvormen gebruikt worden. De activerende didactiek komt oorspronkelijk uit het constructi-
visme. Cursisten construeren kennis door nieuwe informatie te laten versmelten met al bestaande aanwezige 
kennis. Leren is een actief proces, waarbij de verantwoordelijkheid zoveel mogelijk bij de cursist moet lig-
gen. Door de activerende didactische werkvormen te gebruiken worden leerlingen zelfstandiger en leren ze 
actiever. Wat aansluit bij het leren in een buitenschools kunst educatie centrum zoals Toonbeeld. Er zijn ont-
zettend veel verschillende didactische werkvormen die in te delen zijn in vijf categorieën:  
- Instructievormen  
- Interactievormen  
- Opdrachtvormen  
- Samenwerkingsvormen  
- Spelvormen  !
Een didactische werkvorm die valt onder de interactie vormen is een gespreksvorm. Hierbij leren cursisten te 
overleggen, vragen te stellen, te luisteren naar anderen en hun mening te verwoorden. Hieronder wordt een 
voorbeeld gegeven van een gespreksvorm om cursisten bewust te maken van wat de betekenis van een beeld 
is. Deze werkvorm wordt aan het begin van een les aangeboden om een kunstenaar en zijn kunstwerk te be-
handelen en bespreken. Hierdoor leren de cursisten gebruik te maken van de vijf vragen om visueel geletterd 
te worden. Na de gespreksvorm kan het beste de opdrachtvorm zelfstandig werken gebruikt worden (Hooge-
veen & Winkels, 2011).  !
Gespreksvorm om samenwerking en discussie op gang te helpen aan de hand van de vijf vragen van visuele 
geletterdheid:  
Doel: toepassen van kennis en kritisch denken, en samen tot een uitkomst en antwoord op de vijf vragen van 
de visuele geletterdheid komen.  !
Werkwijze 
1. Laat de groep het gekozen beeld zien (het beeld moet aanzetten tot kritisch denken).  
2. Denken: stel de cursisten een van de vijf vragen die bij de visuele geletterdheid horen.  
3. Delen: nu vertellen de leerlingen elkaar wat hun antwoord of oplossing is. Ze 



kunnen met elkaar vergelijken en eventueel hun oplossing of antwoord bijstellen. 
3. Uitwisselen: probeer samen met de groep tot een antwoord te komen, noteer dit op het bord.  
4. Herhaal stap 1 tot en met 4 tot alle vragen beantwoord zijn en er een conclusie is over het bekeken beeld. 
Bespreek en reflecteer de antwoorden op het bord met de groep (Hoogeveen & Winkels, 2011). !
Als de kunstenaar en zijn kunstwerk behandeld is kan er overgegaan worden op de praktische opdracht 
waarbij de cursisten zelfstandig een beeldend werk maken. Dit valt bij de didactische werkvormen onder de 
categorie opdrachtvorm. Hierbij krijgen cursisten een taak of opdracht die ze zelfstandig moeten uitvoeren. 
Hiervoor dient de kunstenaar als inspiratiebron voor de opdracht, gebruiken de cursisten de zelfde methode 
van werken of vinden ze hun ruwe beeldmateriaal om mee te werken op dezelfde locaties. Aan de hand van 
de kunstenaar en zijn methodiek wordt door praktijk opdrachten de visuele geletterdheid vaardigheden aan-
geleerd bij de cursisten. Ze moeten zelfstandig beelden herinterpreteren en een nieuw beeldend werk vorm-
geven aan de hand hiervan. Cursisten leren bij het zelfstandig uitvoeren van opdrachten omgaan met infor-
matie. Als docent kan er ingespeeld worden op het beginniveau van cursisten door in te spelen op de vorm-
geving, complexiteit en gestructureerdheid van de taken. Hierdoor kunnen cursisten op eigen tempo en op 
hun eigen niveau aan de taak werken. Het belangrijkste bij deze opdrachtvormen is dat het draait om de zelf-
standigheid van de cursist (Kerpel, 2014 en Hoogeveen & Winkels, 2011). Ook is het belangrijk dat er aan de 
cursisten eenduidige opdrachten met een specifieke en sturende uitleg gegeven wordt. Hierdoor kunnen de 
cursisten zelfstandig de opdracht uitvoeren. Dat ze dit nodig hebben wordt ook beschreven in hoofdstuk 
5.3.1. De methodes van de kunstenaars die werken met Found Photography kunnen ingezet worden om de 
lessen en de opdracht vorm te geven. Kunstenaars die hiervoor gebruikt kunnen worden zijn: Geert Mul, 
John Baldessari, Dieuwke Spaans, Willem Oorebeek. Deze kunstenaars werken met verschillende methoden 
om het gevonden beeldmateriaal eigen te maken in een nieuw werk. De methodes die de kunstenaars gebrui-
ken zijn: visuele poëzie, collage, drukken en schilderen. Hieronder wordt per kunstenaar omschreven welke 
methode hij toepast in het maken van zijn beeldend werk en welke methodiek er ingezet kan worden in les-
sen voor de cursus op Toonbeeld.  !!!!!!!
 

Geert Mul - 1965, Nederland 

Geert Mul is een mediakunstenaar, hij maakt video's, interactieve installaties, audiovisuele performances en 
fotografische beelden. Internet is een belangrijke bron voor zijn beeldmateriaal, hij gebruikt big data om zijn 
werk vorm te geven. Hij brengt hiermee herkenbare thema's en ontwikkelingen aan de orde. Hij maakt met 
deze vele afbeeldingen visuele poëzie. Hij analyseert de beelden met behulp van een computer, de computer 
bepaalt welke beelden bij elkaar passen. Volgens Mul zijn afbeeldingen op zich betekenisloos, ze krijgen pas 
betekenis als er een compositie van wordt gemaakt. Het centrale thema in zijn werk is: het moment waarop 
betekenis of inhoudt ontstaat, en welke rol de database hierin speelt (Mul, 2014).  !

Afbeelding  
Geert Mul & Michel Banabila, Big Data Poetry, 2013, filmstill 



Voor het werk "Big Data Poetry" gebruikte hij miljoenen willekeurige afbeeldingen uit deze grote database. 
Ze zijn bij elkaar gekomen door middel van een beeld analyse. Het werk laat de beelden in een visuele poë-
zie zien gecombineerd met muziek. De beelden zijn door de computer bij elkaar gekozen en kunnen daarom 
door de toeschouwer nog vrij geïnterpreteerd worden. Sommige beelden horen bij elkaar en andere beelden 
lijken een vreemde combinatie (Mul, 2014).  !
Methodiek 
Het creëren van visuele poëzie waarbij gevonden beelden opnieuw gerangschikt en gecombineerd worden. 
Eventueel in combinatie met een talig gedicht omdat cursisten zichzelf het beste talig uit kunnen drukken, 
wat beschreven is in hoofdstuk 5.3.1 (Copini, Van Dorsten & Ekster, 2014). Cursisten creëren hier een visu-
eel gedicht waarbij beelden elkaar versterken en emoties opgeroepen worden bij de toeschouwer zoals in de 
werken van Geert Mul (Schrandt, 2014). De opdrachtvorm is hier zelfstandig werken en is het maken van 
visuele poëzie door het combineren van Found Photographs, eventueel gecombineerd met een gedicht in 

woorden.  !
John Baldessari (1931, Verenigde Staten).  
Baldessari maakt voor zijn werk vaak gebruik van gevonden en be-
staand beeldmateriaal uit de massacultuur. Hij speelt in zijn werk met 
het verschil tussen afbeelding en interpretatie, en met wat de toeschou-
wer verwacht. Hij onderzoekt hoe hij die verwachtingen kan veranderen 
en wegnemen. Hij wil naast de originele betekenis van het verhaal nog 
meerdere betekenissen in het beeld leggen. Dit doet hij door verschil-
lende manipulaties van het beeld. Hij verknipt, plakt en schildert over 
beelden heen en verstoort daarmee het originele beeld (Greenberger, 
2014). 
 
Wrong (1967) is een foto die Baldessari geschilderd heeft met daaronder 
de woorden 'wrong'. De bedoeling van het werk is om bij de toeschou-
wer vragen op te roepen als wat is er fout, de compositie, de schoonheid 
van het beeld, de persoon die in het midden van de foto staat, de palm-
boom? In dit werk onderzoekt Baldessari de manier waarop taal de bete-

kenis van een beeld kan bevragen en totaal kan veranderen (Greenberger, 2014).  !
Methodiek  
Baldessari combineert in een aantal van zijn werken tekst met beeld,  dit om de betekenis van het beeld te 
veranderen of bevragen. Dit sluit aan bij de cursisten omdat die zich talig het beste uit kunnen drukken. Bal-
dessari gebruikt voor zijn werk Found Photography, hij zoekt hierbij een woord of zin die past bij het beeld. 
Om de combinatie van tekst en beeld te maken is het belangrijk om te weten wat de betekenis is van heb 
beeld en op welke manier deze verandert kan worden. Ook de foto wordt gemanipuleerd door deze te na te 
schilderen. Hierbij wordt een keuze gemaakt in de beeldelementen die de betekenis van het beeld laten zien 
(Greenberger, 2014). Aan de hand van Baldessari zijn methodiek kunnen cursisten als opdrachtvorm zelf-
standig werken aan een schilderij aan de hand van één of meerdere foto's waarbij ze de combinatie met een 
begrip maken wat de betekenis van het beeld verandert (Hoogeveen & Winkels, 2011).  !
Dieuwke Spaans  
Door over boekenmarkten en in tweedehands winkels te struinen houdt Dieuwke Spaans haar enorme beeld-
collectie op pijl. Deze collectie gebruikt ze om haar werken te maken, dit zijn collages die ze meestal nog 

Afbeelding !
John Baldessari, Wrong, 1966–1968. 
59 x 45 in. Acrylic and photo-emulsion 
on canvas



manipuleert door eroverheen te schilderen. Ze zoekt in haar 
collectie beelden naar verbanden en betekenissen waarbij ze de 
beelden uit hun context haalt om ze opnieuw te rangschikken. 
In haar werken creëert ze een nieuwe realiteit die vaak bestaan 
uit natuur en historische landschappen (Mister Motley, 2014).  !
In haar werk 'stille' combineert Spaans beelden van oorlogstafe-
relen met gekleurde vogels. De collage is gemaakt met beeld-
materiaal uit ons dagelijkse leven, wat ze gebruikt om taferelen 
uit het verleden te laten zien (Mister Motley, 2014).  !
Methodiek  
Spaans maakt collages door alledaags beeldmateriaal te combi-
neren. Het beeldmateriaal wat ze verzameld heeft ordent en 
manipuleert ze zodat er een nieuwe werkelijkheid ontstaat. De 
laatste laag van de collage schildert, waardoor er een nieuwe 
manier van schilderkunst ontstaat. Ze is een manipulator van 
onze werkelijkheid (Mister Motley, 2014). Als opdrachtvorm 

kunnen cursisten werken aan een collage, ze zijn vrij om hun ei-
gen werkelijkheid vorm te geven en deze visueel te maken door middel van collage en schilderen(Hooge-
veen & Winkels, 2011).  !
Willem Oorebeek - 1953, Nederland  
Willem Oorebeek heeft een analytische blik die hij gebruikt om te onder-
zoeken hoe beelden in de samenleving werken. De thema's waar hij mee 
werkt zijn de verhouding tussen werkelijkheid, de waarneming en de mo-
gelijkheden van het woord en de beeldtaal. In zijn werk bevindt zich altijd 
een spanningsveld tussen het individu en het publieke domien, de beeld-
cultuur (den Hartog Jager, 1997).  !
Het werk 'more ELLE' is een litographie waarbij Oorebeek twee verschil-
lende Elle covers over elkaar heen heeft gedrukt. Hij wil hiermee bena-
drukken dat de covers standaard zijn geworden (Artsy, z.j.) .  !
Methodiek 
Oorebeek manipuleert zijn gevonden beelden vaak door middel van typo-
grafie en druktechnieken. Ook combineert hij vaak gedrukte tekst met 
beeld waarbij het beeld altijd op de achtergrond is. Hij gebruikt beelden uit de beeldcultuur die hij uit elkaar 
haalt en daarna weer terug in elkaar zet. Oorebeek wil de herinnering uit de foto te halen en wil onze manier 
waarop we beelden 'lezen' veranderen door middel van grafische druktechnieken. Hij drukt verschillende 
afbeeldingen over elkaar heen waardoor er een nieuw beeld ontstaat. De opdrachtvorm die hier gebruikt kan 
worden is het onderzoeken en experimenteren met verschillende druktechnieken om tot een nieuw beeld te 
komen, door middel van het drukken van gevonden beeldmateriaal (den Hartog Jager, 1997).   

!!!!

Afbeelding!
Dieuwe Spaans, Stille, mixed media, collage on 
paper,!
103 x 84,5 cm

Afbeelding !
Willem Oorebeek, More ELLE, 2012, 
115 × 92 cm, lithography on paper, 
mounted on dibond
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Beeldcultuur/ visuele cultuur - Ben je bekend met het begrip beeldcultuur?!

!
- Zie je de invloed van de beeldcultuur terug bij de 

leerlingen van 11-13 jaar?!
     - Op welke manier zie je dit terug?!
     - Zijn ze zich zelf hier bewust van?!!
- Gaat de groep van 11-13 jaar anders om met beelden 

dan de groep van 7 - 9 jaar?!
     - Kan je een voorbeeld geven? !
     - Is er volgens jou een reden voor?!!
- Gebruiken leerlingen bestaande en gevonden beelden 

van bijvoorbeeld het internet, kranten en tijdschriften in 
hun werk?!

     Ja!
  - Is dit dan een opdracht of doen ze dit uit zichzelf?!
     - Op welke manier gebruiken ze deze beelden?!
     - Welke beelden gebruiken ze dan?!
     - Kan je een voorbeeld geven?!
     Nee!
- Zou je eventueel een les willen ontwerpen waarbij 

leerlingen dit moeten doen?!
- Hoe zou je dit dan doen?

Visuele geletterdheid - Ben je bekend met het begrip Visuele geletterdheid?!

!
- Wat vind je belangrijk dat leerlingen kunnen als het gaat 

over de omgang met beelden? !
      - Waarom vind je dat!!
- Is het volgens jou mogelijk om leerlingen tijdens deze 

cursus visueel geletterd te maken?!
     - Waarom vind je dat?!
  !
- Ontwerp je wel eens lessen met als doel leerlingen 

visueel geletterd te maken?!
     Ja!
     - Hoe zien deze lessen er dan uit?!
     - Kan je een voorbeeld geven?!
     Nee!
- Zou je lessen willen ontwerpen die hier over  !
      gaan?!
     - Heb je al enig idee hoe je dit zou kunnen doen?



!
 !

Ontwerpen van lessen (a.d.h.v. kunstenaars) - Waar moet een beeldende les die jij geeft aan voldoen, 
wat zijn lesdoelen in je lessen?!

 - Kan je een aantal voorbeelden van lesdoelen geven?!
- Hoe bepaal je het lesdoel voor een beeldende les?!!
- Gebruik je wel eens kunstenaars en werk wijzes van 

kunstenaars voor beeldende lessen?!
     - Op welke manier doe je dit?!
     - Waarom doe je dit?!
     - Kan je een voorbeeld geven?!
- Zijn er valkuilen als je methodes van kunstenaars inzet 
voor beeldende lessen?!!
- Vind je het belangrijk om kunstenaars en hun manier van 

werken te gebruiken voor een beeldende les? !
     - Waarom vind je dat? 


