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B. Perspectieven op het vreemde (receptie en actualisatie) 

Grote Opdracht 4: Kunst en literatuur uit later tijd bieden verschillende 
perspectieven op antieke cultuuruitingen 

Relevantie 

Als hulpmiddel om de wereld van de oudheid beter te begrijpen kan een leerling steunen op een 

lange traditie van receptie. Kunstenaars, architecten en schrijvers uit alle tijdvakken van de 

geschiedenis en verspreid over de hele wereld hebben zich door de oudheid laten inspireren en in 

hun kunst een eigen interpretatie van de oudheid gegeven. Door receptiebronnen te bestuderen 

leert een leerling dat kunstenaars steeds hun eigen beeld van het verleden scheppen en dat ze dat 

verleden inzetten voor hun eigen doelen. Daarnaast stimuleert het leerlingen hun eigen denken te 

vernieuwen door het inzicht dat klassieke teksten in elke tijd een nieuwe betekenis voortbrengen. 

Een leerling kan zich er zo van bewust worden dat elke weergave van het verleden een constructie is 

en geen objectieve waarheid. Receptiebronnen zijn daarmee evaluatieve hulpmiddelen op basis 

waarvan een leerling eigen ideeën over een tekst kan vormen en/of nuanceren. 

Inhoud 

De receptie van klassieke kunst en literatuur geeft informatie over het gebruik en de beoordeling van 

de oudheid in die perioden. Elke periode zet zijn eigen accenten en toont daarmee wat belangrijk 

werd gevonden in dat tijdvak. Een leerling kan deze informatie gebruiken om een antieke 

cultuuruiting te evalueren en om er zijn eigen oordeel over te vormen. Dit proces werkt beide kanten 

op: kennis van de oudheid helpt een leerling ook om latere Europese kunst en literatuur te begrijpen, 

waarderen en evalueren. Bepaalde perioden in de Europese geschiedenis zijn bijvoorbeeld duidelijk 

als classicistisch aan te duiden, omdat de klassieken in die tijdvakken van doorslaggevende invloed 

op kunst en literatuur zijn geweest. Dat geldt bijvoorbeeld voor kunstuitingen uit de Renaissance, de 

barok en het neoclassicisme. Binnen deze Grote Opdracht denkt een leerling erover na waarom een 

kunstenaar in later tijd de oudheid in zijn werk heeft gebruikt en wat daarmee waarschijnlijk zijn 

bedoeling is geweest. 

Brede vaardigheden 

● Manieren van denken en handelen: kritisch denken, creatief denken en (praktisch) handelen, 

probleemoplossend denken en (praktisch handelen) 

● Manieren van jezelf kennen: zelfregulering, oriëntatie op jezelf, je studie en je loopbaan 

● Manieren van omgaan met anderen: sociale en culturele vaardigheden, communiceren 


