
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 Gogh was gek op Japanse houtsneden.  
In zijn schilderijen is de invloed daarvan  
te zien. Maar om dit te herkennen, moet  
je iets over Japanse houtsneden weten. 
Daarom krijg je hier zo informatie over. 

Japanse stijl
Kijken naar Van Gogh
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Utagawa Hiroshige De pruimen boomgaard 
bij Kameido, 1857

1 Japanse stijl
Een houtsnede is een afdruk op papier van een houtblok, waarin met 
een mesje een tekening is uitgesneden. Vincent nam meerdere dingen 
over van de Japanse stijl, zoals de heldere kleuren met veel contrast. 
Kruis hieronder andere kenmerken aan die je op de houtsnede 
hiernaast ziet. 

Compositie*

  Het standpunt is hoog (vogelperspectief).

   Het standpunt is laag (kikkerperspectief).

  Het onderwerp is ‘afgesneden’ door de rand. 

  Het onderwerp valt helemaal binnen de rand.

De kenmerken die je net hebt aan gekruist, 
ga je nu gebruiken. Kies een schilderij 
met twee of meer Japanse kenmerken. 
Welke is het geworden?

2 Kies een schilderij

Titel   
 

Jaar   
 

 Plaats  

*  Compositie: de manier waarop objecten in de voorstelling 

zijn geplaatst, ordening.

Vorm

  De vormen zijn omlijnd door duidelijke contouren.

  De vormen zijn niet of nauwelijks omlijnd. 

  Figuren en voorwerpen zijn plat en versimpeld (gestileerd).

    Figuren en voorwerpen lijken net echt (realistisch).
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3 Vincent versus Japan

  

 Duidelijke contourlijnen  Afgesneden onderwerp 

  Gestileerd    Vogelperspectief 

 Heldere en felle kleuren    Veel contrast

a  Wat is het onderwerp van dit 
schilderij? Beschrijf wat je ziet:

b  Welke Japanse kenmerken zie je 
terug in dit schilderij? 

4 Compositie
a  Teken in het middelste vierkant de belang rijkste 

lijnen uit het schilderij. Zo zie je duidelijker hoe  
de compositie in elkaar zit.

b  Zie je lijnen op het schilderij die ophouden bij de 
rand van het doek? Teken de lijnen zoals jij denkt  
dat ze verder lopen. 

b

5 Vincent in Japan?
a  Vincent is nooit in Japan geweest; dat was toen  

te ver en te duur. Hij zocht de Japanse sfeer  
dus dichter bij huis. Waar woonde Vincent toen  
hij dit werk maakte?

 Een Japanse prent 

    Zijn leefomgeving 

C  Was het voorbeeld voor het schilderij een Japanse 
prent? Zoek dan een ander werk met Japanse 
invloeden, dat in Vincents leefomgeving is 
geschilderd. Vul hieronder de titel in:

  

Hij woonde in  

b  Sta je bij een schilderij dat Vincent van een Japanse 
prent heeft nageschilderd, of een schilderij waarop 
je zijn leefomgeving ziet?

Zie je vooral de leefomgeving van Vincent en weinig 
Japans? Zoek dan een ander werk met Japanse 
invloeden, waarbij Vincent een Japanse prent als 
voorbeeld nam. Vul hieronder de titel in:

 

a
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