
Kijken naar Van Gogh

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.

Van klein tot groot, de natuur was voor  
Vincent het bewijs dat er een god bestond.  
Hij was geïnspireerd door de natuur. Vincent 
schilderde de breedste landschappen,  
maar ook de kleinste details van planten  
en dieren.

Natuur
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2 Wat zie je?
Beschrijf hieronder kort wat je ziet op het schilderij. Benoem 
ook de kleuren. Begin linksboven en eindig rechtsonder. 

Zoek een schilderij met een detail uit de natuur. 
Bijvoorbeeld met planten of dieren die zijn 
uitvergroot, alsof je ze van héél dichtbij ziet. 
Welke is het geworden?

1 Kies een detail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Zoom in
Vincent heeft hier ingezoomd op een stuk van een 
landschap. Het lijkt alsof hij zijn blik heeft ‘afgekaderd’. 

Dit kun jij zelf ook. Vorm met je duimen en wijsvingers 
een ‘kader’ en beweeg dit tussen je ogen en het 
schilderij. Zoek het kader dat je het beste vindt. 
Teken het hiernaast:

4 Zoom uit
Uit wat voor landschap heeft Vincent 
dit detail gehaald, denk jij? Zoek een 
landschap dat jij erbij vindt passen.
Noteer het hiernaast.

‘Framen’ of afkaderen doe je 
waarschijnlijk al vaak. Als je een 
foto maakt met je mobiel 
bijvoorbeeld.
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5 Formaat
a  Welke vorm heeft het doek 

waarop Vincent het landschap 
schilderde? Kruis aan. 

b  Waarom koos Vincent dit 
formaat, denk je? 

Omdat  

 

 

 

 

6 Horizon
a  Waar zie je de horizon op het schilderij? 

Teken de horizon in het linker vak (1). 

Lopen er lijnen vanaf de voorgrond naar de horizon toe? 
Zo ja, teken deze in je landschap.

1 2

Met een lagere horizon zie je meer / minder van 
het landschap.

 Staand    Liggend   Vierkant

b  Teken in het rechter vak (2) het landschap 
opnieuw met een lagere horizon. Wat is het effect?
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7 Stijl
Vincent gebruikte vaak specifi eke penseel streken 
voor spe ciale effecten; dik, dun, golvend, recht 
en nog veel meer. Kun jij de penseel streken in 
jouw landschap duidelijk zien? 

Penseelstreek

Korte penseelstreken in verschillende 
kleuren naast elkaar.

Korte penseelstreken van dezelfde tint 
in licht en donker.

Penseelstreekjes naast elkaar 
in dezelfde richting. 

Penseelstreken met een golvende vorm.

 

 

 

 

a  Kijk van dichtbij. Welke penseelstreken zie je? 
Kruis aan. Kijk dan van een afstand. Wat is het 
effect? Kruis aan.

b  Welke penseelstreken zorgen voor welk effect? 
Verbind het effect met de penseelstreek. 

 

 

 

 

Effect

Er zit beweging in het landschap. 

De afzonderlijke kleuren mengen zich 
tot één nieuwe kleur.

Het landschap trilt in het zonlicht. 

De penseelstreken versterken 
de vormen in het landschap.




