
 

 

Kijkwijzer geschiedenis Werner Tübke – Meesterschilder tussen Oost en West 

Doelgroep: bovenbouw havo/vwo 

Tentoonstelling: Werner Tübke 

Periode: 28 januari tm 14 mei 2017 

Kondig je groepsbezoek aan via: educatie@museumdefundatie.nl 

 

Welkom in Museum de Fundatie. Je gaat een aantal kunstwerken in de tentoonstelling Werner Tübke 

– Meesterschilder tussen Oost en West bekijken. Beantwoord onderstaande vragen op een apart 

papier. Gebruik hiervoor alleen een potlood en leg je papier op een onderlegger. Veel succes! 

 

Opdracht 1 (begane grond): 

 

Werner Tübke werkte tijdens zijn leven verschillende keren in opdracht van de Duitse Democratische 

Republiek (DDR). Sommige van de werken die hij in opdracht van de DDR maakte, kunnen gezien 

worden als propaganda. Zo ook een van zijn bekendere werken Arbeidersklasse en intelligentsia. 

Bekijk het ontwerp voor de uiteindelijke muurschildering in de Karl-Marx-Universität te Leipzig en 

geef drie redenen waarom dit werk als propagandistisch gezien zou kunnen worden. 

 

Opdracht 2 (1e verdieping):  

Bekijk het schilderij Bespotting van een handelaar in aflaten. Waarom wordt deze 

geestelijke bespot door de menigte?   

 

 

 

 

Opdracht 3 (3e verdieping): 

Bekijk het schilderij Herfst ’89 welke belangrijke gebeurtenis aan het 

einde van de koude oorlog wordt hier symbolisch afgebeeld?   
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Opdracht 4 (4e verdieping): 

Zoals hierboven vermeld maakte Werner Tübke verscheidene werken in opdracht van de DDR.  Zo 

maakte Tübke in dienst van de staat ook een serie schilderijen over de verschillende continenten in 

de wereld. In deze schilderijen komt de klassenstrijd naar voren die het communistische 

gedachtegoed kenmerkt. Bekijk aandachtig de schilderijen Europa en Afrika uit deze serie.  

Op welke manieren wordt de kapitalistische westerse wereld in een negatief daglicht gesteld en 

wordt de communistische wereld op een positieve manier getoond?  

Afrika:       Europa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opdracht 5 (4e verdieping):

 

Het enorme panoramaschilderij  Vroege burgerrevolutie in Duitsland (Duitse Boerenoorlog) heeft 

Tübke ook in opdracht van de staat gemaakt. Bekijk het door Tübke geschilderde ontwerp hiervan en 

beantwoord de volgende vragen: 

A) Waarom zou de DDR de opdracht hebben gegeven tot een panoramaschilderij met als 

onderwerp de Duitse Boerenoorlog? 

 

B) Denk je dat het schilderij de beoogde boodschap van de staat goed overbrengt? Waarom 

wel/niet? 

 

C) elke elementen van de reformatie zie je terug in het schilderij? 

 

 

Opdracht 6: 

Denk je dat de kunstwerken van Tübke en kunstwerken in het algemeen een goede historische bron 

zijn? Waarom wel/niet? 


