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VOORBEELD  

De executie van de opstandelingen - Goya 

 

Feitelijke gegevens: 
Titel, kunstenaar, soort werk, jaar, grootte, waar bevindt het werk zich nu.  
De executie van de opstandelingen 
Fransico Goya. 
2D, schilderij, olieverf op doek 
1814 
266x345 cm  
Madrid  

 
Voorstellingsaspecten: 
Wat zie je? Wat vertelt het (niet bij bijv. gebouwen en gebruiksvoorwerpen)? 
Ik zie een nachtelijke executie van mannen door soldaten . 
De soldaten zien we schuin van achter. Hun gezichten zijn niet te zien. Voor mij zijn ze agressief 
afgebeeld door de voorwaartse beweging die ze lijken te maken. Ze tonen geen enkele aarzeling om 
te doden. 
Links staan de mensen die geëxecuteerd worden. Het lijken burgers. De man met de kale kruin en het 
gewaad met een riem over de buik lijkt een priester.  We zien hun gezichten. Zij zijn daardoor niet 
meer anoniem. Zij lijken voor mij de goeden en de soldaten de kwaden. De schilder laat duidelijk zien 
dat er veel bloed vloeit. Drie van hen zijn al dood en liggen in een plas met bloed. De mannen zitten 
op hun knieën. Het lijkt alsof ze daartoe gedwongen zijn.  Hun gezichten lijken niet te smeken. Ze 
hebben gebalde vuisten. Drie van hen houden hun hoofden omlaag. Er heerst angst en verbijstering.   
De man in het wit valt het meest op. Zijn houding is niet angstig. Zijn armen zijn opvallend gestrekt. 
Hij lijkt zich op te werpen als martelaar. Hij heeft een litteken in zijn rechter hand.  Dat en zijn 
houding doen me denken aan de kruisiging van Jezus.  Dat maakt het beeld van de onschuldige 
slachtoffers en het martelaarschap nog sterker. 
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In het midden staan toeschouwers. Zij willen niet zien wat er gebeurd. Ze houden hun handen voor 
de ogen of kijken weg. Een toeschouwer kijkt wel en houdt zijn handen voor zijn mond. Het kan van 
schrik zijn of de schilder toont het zwijgen van de toeschouwers. 
Op de achtergrond zien we een kerk en gebouwen van een stad. Het is een donkere nacht zonder 
sterren of een maan. Voor de soldaten staat een opvallende, gele lamp. 
Als toeschouwer van dit schilderij. Sta je schuin achter de soldaten en nemen we de executie waar. 

 


