
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.

Een stilleven is een groep onbe weeglijke 
voorwerpen. Het woord ‘stilleven’ zegt het al: 
het leven is even stilgezet. Vincent schilderde 
vaak stillevens. Hij hoefde niet naar buiten om 
ze te schilderen, er waren altijd voorwerpen 
binnen handbereik. 

Stilleven
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Zoek een stilleven dat je aanspreekt. Welke is het 
geworden?

1 Stilleven

Welke voorwerpen heeft Vincent hier geschilderd?

 

 

a  Wat vind jij van het onderwerp van het schilderij?

Ik vind het  

 

b  Zou jij deze voorwerpen zelf ook uitkiezen 
om te schilderen?

 Ja, omdat  

 

 Nee, ik zou kiezen voor  

 

2 Wat zie je?

3 Wat vind jij? 

Titel   
 

Jaar   
 

 Plaats  

Verder weg  

 

 

Dichter bij  

 

 

a  Bekijk het werk van een afstand. Welke kleuren zie je? 
4 Hoe dan?

b  Kijk nog eens naar de voorwerpen. Lijken ze plat 
of lijken ze 3D? 

 De onderwerpen lijken plat. 

 De onderwerpen lijken 3D.

Kijk nu weer van dichtbij. Welke kleuren zie je?
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Hij dacht dat het goed zou verkopen.

Hij wilde oefenen met kleurcombinaties. 

Hij wilde iets bijzonders aan de muur. 

Hij wilde oefenen met licht en donker effecten.

Ik denk iets anders, namelijk:  

Omdat   

 

Kleurrijk Weinig kleur

Lekker slordig Netjes

Donker Licht

 Ja   Nee, het lijkt nu  

 

a  Wat vind jij van Vincents 
schilderstijl in dit werk?  
Omcirkel je mening:

b  Knijp je ogen een beetje dicht en 
kijk nog eens naar het schilderij. 
Blijf je bij je mening?

a  Wat denk jij dat Vincents doel 
was met dit stilleven? Kruis aan.  
Er zijn meer antwoorden 
mogelijk. 

b Waarom denk je dat?

5 Stijl

6 Waarom een stilleven?

7 De compositie*

b  Teken hieronder de belangrijkste voorwerpen  
uit het stilleven:

 a  Bij een stilleven probeert een kunstenaar de 
voorwerpen meestal op een interessante manier in 
beeld te brengen. Is dat Vincent volgens jou gelukt?

C  Teken er tenminste twee dingen bij en kijk  
wat het effect is.  

 Ja   Nee

*  Compositie: de manier waarop objecten in de voorstelling zijn 

geplaatst, ordening.
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