
Welkom in het Van Gogh Museum! Met deze 
kijkkaart leer je het werk van Vincent van Gogh 
beter kennen. Ontdek wat jij van zijn schilde-
rijen vindt. Maak gebruik van wat je ziet, wat  
je weet, en van wat je in het museum aan  
informatie kunt vinden.

 

Een portret toont iemands hoofd of buste  
(buste = hoofd, borst én schouders) of  
het hele lichaam. Hierbij is herken baarheid 
belangrijk. Een kunstenaar kan zichzelf  
portretteren of iemand anders. Vincent  
deed beiden.

Portret
Kijken naar Van Gogh
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Ik tel    zelfportretten van Vincent en    portretten van anderen.

  Ja   Nee Omdat  

 

Hij schilderde  

 

Hij draagt  

 

1 Portretten?

3 Opvallend?

2 Zelfportret

Kijk eens om je heen. Hoeveel 
zelfportretten van Vincent 
zie je? En hoeveel portretten 
van anderen?

a  Kijken Vincents ogen je direct 
aan? Waarom zou hij dat zo 
gedaan hebben, denk je?

b  Wat deed Vincent om de 
aandacht op zijn gezicht 
te richten?

C  Wat voor kleding draagt hij?

D  Wat zegt deze kleding over hem?

Kies een zelfportret van 
Vincent. Vul hiernaast in 
welk portret je hebt gekozen.

Titel   
 

Jaar   
 

 Plaats  



Van Gogh Museum Kijken naar Van Gogh Portret

6 Portret
Zoek nu een portret dat Vincent 
van iemand anders maakte. 
Welk portret heb je gekozen? 

Wat vind jij van dit schilderij?

  Man   Vrouw   Kind

  Ja, namelijk  

  Nee? Dan heb je waarschijnlijk te maken met een kop. Dit is 
een schilderoefening, waarbij het minder belangrijk is wie 
er is afgebeeld. Vincent schilderde in Brabant bijvoorbeeld 
veel koppen van boeren. Later – in Frankrijk – maakte hij 
vaker portretten, van mensen die hij daar kende.

7 Wie is het?
a  Is het een man, een vrouw 

of een kind? 

b  Heeft de geportretteerde een 
naam? (Tip: kijk naar de titel 
van het schilderij!)

   

Welke van de woorden hiernaast 
vind jij passen bij het portret? 

5 Wat vind jij?
  Vrolijk 

  Niet af 

 Griezelig

 Boos

  Uitgewerkt

  Onrustig

  Realistisch

  Indringend

  Rustig

 Bijzonder

 Apart

  Treurig

Deze persoon was  

 

 

8 Persoonlijkheid
Kun je in dit portret iets zien van de 
persoonlijkheid van de geportret-
teerde? Wat voor persoon zou dit 
volgens jou geweest kunnen zijn?

Titel   
 

Jaar   
 

 Plaats  

Hij gebruikte veel / weinig verschillende kleuren. 

Hij schilderde los / precies. 

De verf is dik / dun / afwisselend dik en dun.

De penseelstreken zijn kort en smal / breed / niet te zien.

4 Stijl
Kijk goed naar Vincents manier 
van schilderen, naar zijn stijl. 
Streep door wat niet klopt:
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  Ja   Nee Omdat  

 

 

Stel dat Vincent jou zou schilderen. 
Zou je dan kiezen voor de stijl van 
dit portret? Waarom wel of niet?

10 Welke stijl?

1 (licht)  

2 (licht)  

1 (schaduw)  

2 (schaduw)  

Het licht is sterk / zwak. Het komt van  
9 Licht en schaduw

a  Is het licht in het schil  derij sterk of 
zwak? Van welke kant komt het?

b  Noem twee plekken waarop 
licht valt. En twee plekken waar 
Vincent schaduw schilderde.

C  Wat is het effect van licht? 
En van schaduw?


