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Beste leerkracht,

Met deze kunstbabbelkaarten kan je met 
je klasgroep talen oefenen aan de hand 
van een selectie werken uit de collectie 
van het Museum voor Schone Kunsten in 
Gent. Ook leerkrachten beeld of esthetica 
kunnen ermee aan de slag om dialoog op 
gang te brengen rond kunst. Samen met de 
leerlingen kan je het hebben over alledaagse 
onderwerpen zoals kledij, hobby’s, feest, 
vakantie, de zintuigen, … Daarenboven is 
het een fijne kennismaking met kunst en 
de collectie van het MSK. 

De babbelkaarten zijn een hulpmiddel om 
levendige gesprekken op gang te brengen. 
Het concept is eenvoudig: kijk naar het 
kunstwerk op de fiche, laat je inspireren 
door de voorbeeldvragen en ga zo met elkaar 
in gesprek. De babbelkaarten vormen een 
brug tussen kunst beleven en taal verwerven. 
Ze zijn zo ontworpen dat er geen bijkomende 
museale begeleiding of gids nodig is. De 
activiteit kan je dus volledig zelfstandig in 
de klas organiseren. 

Veel kijk- en babbelplezier! 
MSK Gent



Leidraad voor de leerkracht
 → Neem vooraf deze bundel door 

en selecteer de kunstwerken, 
onderwerpen en vragen 
die geschikt zijn voor jouw 
klasgroep, afhankelijk van het 
niveau en de beschikbare tijd. 
Je kan ook thema’s en vragen 
weglaten, aanpassen of er extra 
bedenken. Probeer open vragen 
te verzinnen, waarop je niet enkel 
ja of neen kan antwoorden maar 
wel een uitgebreider antwoord 
kan geven. 

 → Bij elk kunstwerk vind je een 
korte bijhorende tekst met 
achtergrondinformatie. 

 → De verschillende thema’s zijn: 
hobby, feest, liefde, muziek, 
kindertijd, portret, de stad, 
seizoenen, zintuigen, eten en 
drinken, vakantie, kunst, school, 
kledij, verhalen, dieren. 

 → Print de babbelkaarten af 
en bedenk hoe je de bijhorende 
afbeeldingen wil tonen: afgeprint, 
op een computerscherm of 
geprojecteerd? 

 → Je kan de onderwerpen 
klassikaal bespreken of de klas in 
verschillende groepjes verdelen. 

 → Laat de leerlingen goed naar 
het kunstwerk kijken en hen 
dan de vragen luidop aan elkaar 
voorlezen.

 → Laat iedereen de kans om te 
antwoorden. Neem de tijd om te 
kijken en te luisteren naar elkaar. 

 → Laat iedereen evenveel aan het 
woord komen: fouten maken mag! 

 → Je kan de leerlingen ook de 
opdracht geven zelf (extra) vragen 
te verzinnen voor mekaar, op 
basis van de kunstwerken of 
thema’s. Moedig ook hen aan om 
open vragen te bedenken. 

Info
 → De babbelkaarten zijn beschik

baar in het Nederlands, Frans, 
Engels en Duits.

 → Je kan ze gratis downloaden op 
onze website om te gebruiken in 
je klas.

 → Ook de werken waarnaar wordt 
verwezen vind je hier digitaal.

Wil je de kunstwerken 
graag ook in het echt zien? 

Jullie zijn heel welkom voor een 
bezoekje aan het MSK. Tot 18 jaar 
is de toegang tot het museum 
helemaal gratis. Tussen 19 en 25 jaar 
betaal je 2 euro. Je kan het museum 
met je klas bezoeken, maar ook 
alleen, met vrienden of familie.

 → Alle info over een bezoek aan het 
MSK vind je op www.mskgent.be

 → Heb je vragen, opmerkingen of 
tips bij onze babbelkaarten? 
msk.educatie@stad.gent

Museum voor
Schone Kunsten
Gent

Fernand Scribedreef 1 
9000 Gent, België
mskgent.be



Spelregels voor in de klas
 → Kijk naar het schilderij en lees de 

vragen luidop aan elkaar voor. 
Iedereen krijgt de kans om te 
antwoorden. 

 → Je kan ook zelf extra vragen 
bedenken.  Probeer open vragen 
te verzinnen, waarop je niet enkel 
ja of neen kan antwoorden maar 
wel een uitgebreider antwoord 
kan geven.

 → Neem je tijd om te kijken en 
te luisteren naar elkaar. 

 → Probeer allemaal evenveel 
aan het woord te komen: 
fouten maken mag! 

 → Meer weten over het kunstwerk? 
Lees de korte tekst met 
achtergrondinformatie. 



Hobby Wat zie je?

Welke kleuren zie je?

Wat doet de vrouw?

In welke kamer zit ze? 
Hoe zie je dat?

Lees jij graag?

Welk genre boeken lees 
je graag?

Wat is jouw hobby? Kan je 
hier meer over vertellen?

Hoe vaak beoefen je 
die hobby?

Waar beoefen je 
die hobby?

Welke titel geef jij aan dit 
schilderij?

Torajiro Kojima  
Lezende vrouw  
1921

De Japanse kunstenaar Torajiro 
Kojima raakte betoverd door 
de stad Gent met haar middel
eeuwse gebouwen. Van 1909 tot 
1912 studeerde hij aan de Gentse 
Academie voor Schone Kunsten, 
en leerde daar Emile Claus kennen 
(zie De ijsvogels), door wie hij sterk 
beïnvloed werd. Als schilder onder
ging Kojima verschillende Europese 
invloeden, zoals het impressio
nisme en het fauvisme. Dit laatste is 

een kunststijl gekenmerkt door felle 
kleuren, de zogenaamde ‘Fauves’. 
Dit is het Franse woord voor ‘wilde 
beesten’. Tijdens zijn verblijven in 
Europa verzamelde Kojima schil
derijen van zijn Parijse tijdgenoten 
en Gentse vrienden. Zo brengt 
hij werken van o.a. Claus, Delvin, 
Monet, Matisse, Marquet en Rodin 
naar Japan. Dit wordt het hart van 
de collectie van het Ohara Museum 
of Art in Kurashiki, het eerste 
museum voor moderne Westerse 
kunst in Japan, geopend in 1929.



Feest Wat zie je?

Welke kleuren zie je?

Welk feest is dit? Aan wat 
zie je dat?

Wat eten ze?

Ben je al naar een 
trouwfeest geweest?

Hoe vier jij graag feest?

Wanneer vier je feest?

Wat is je favoriete feest? 
Waarom? Wie is er op dat 
feest aanwezig?

Wat was je leukste 
verjaardagsfeest?

Welke titel geef jij aan dit 
schilderij?

Pieter (de Jonge) Brueghel  
Bruiloftsmaal in de schuur  
1616

Dit werk toont een Vlaamse boeren
bruiloft uit de 17de eeuw, en speelt 
zich af in een schuur. De bruid 
zit centraal voor het witte doek 
waaraan haar papieren bruids
kroon hangt. De traditie vertelt dat 
de bruid als enige de haren los mag 
dragen op haar huwelijksfeest. Wie 
de bruidegom is, weten we niet 
zeker. Is het de man rechtover de 
bruid, achteruit leunend met een 

kop in de hand? Doedelzakspelers 
zorgen voor muziek en een kind 
op de voorgrond likt aan een bord 
pap. Bovenaan rechts hangen twee 
korenbundels en een hark. Deze 
verwijzen naar een vruchtbare 
oogst. Dit schilderij is een kopie van 
het originele Bruiloftsmaal dat vader 
Pieter Brueghel schilderde. In deze 
versie werd een vrijend koppel, half 
verborgen op de hooizolder links, 
toegevoegd. De boerenbruiloft is 
een genrestuk: een tafereel uit het 
dagelijkse leven.



Liefde Wat zie je?

Welke kleuren vallen op?

Welk gevoel geeft dit 
schilderij jou?

Ben jij al eens verliefd 
geweest?

Wat betekent liefde voor 
jou?

Wat vind je het 
belangrijkste in 
een relatie?

Welke kleur past bij 
de liefde?

Welke bloem past 
bij liefde?

Geef 5 woorden die 
bij liefde horen.

Welke titel geef jij aan 
dit schilderij?

Léon De Smet  
Interieur of De Verliefden  
1911

Een verliefd paar versmelt bijna 
in het schilderij. We zien het 
buitenlicht binnen vallen op de 
muur boven het koppel, wat een 
raam suggereert. Zoals wel vaker 
gebeurde, integreerde de schilder 
twee van zijn eigen doeken in dit 
schilderij, langs beide kanten van 
de schouw. Ook kunstenaar George 
Minne is aanwezig met De kleine 
reliekdrager op de schoorsteen
mantel, één van zijn bekendste 

beelden. Dit beeldje komt ook op 
andere schilderijen van Léon de 
Smet voor. De schilder creëert een 
atmosfeer met ruimte en licht, door 
een verfijnd kleurenpalet en een 
doordachte compositie. Opvallend 
hierbij is het gebruik van de schil
dertechniek ‘pointillisme’. Hierbij 
wordt de verf niet gemengd op 
het palet, maar met stippen pure 
kleuren op het doek aangebracht. 
Deze stippen vermengen zich 
wanneer we ernaar kijken, omdat 
onze hersenen deze stippen waar
nemen als kleurvlakken.



Muziek Wat zie je?

Wat doet de vrouw?

Wat voel je bij dit 
schilderij?

Wanneer luister je naar 
muziek?

Wanneer zet je het 
volume hoger?

Wat betekent muziek 
voor jou?

Naar welke muziek 
luister je graag? Wie is je 
favoriete artiest? Waarom 
hoor je dit graag?

Ging je al eens naar een 
concert of festival? Wat 
vond je daarvan?

Bespeel je een 
instrument?

Welke titel geef jij aan dit 
schilderij?

Fanny Paelinck-Horgnies  
De heilige Cecilia  
1829

De meeste werken in het museum 
zijn geschilderd door mannen, 
maar dit kunstwerk schilderde 
een vrouw. Hier is de heilige Cecilia 
afgebeeld, één van de populairste 
Romeinse martelaressen uit de 
tweede eeuw. Sinds de late middel
eeuwen geldt Cecilia als patrones 

van de muziek. Hier bespeelt ze de 
harp, een instrument dat steeds 
populairder werd in het begin van 
de negentiende eeuw. Dit is een 
typisch voorbeeld van de neoclas
sicistische schilderkunst. Deze 
stijl is geïnspireerd door de klas
sieke Griekse en Romeinse kunst. 
Typisch daarvoor is de duidelijke 
weergave van de realiteit met 
krachtige lijnen.



Kindertijd Wat zie je?

Welke kleuren vallen op?

Hoe voelt het meisje zich?

Welk gevoel krijg je bij dit 
schilderij?

Wat is de leukste 
herinnering aan je 
kindertijd?

Welk speelgoed had jij? 
Waar speelde je het liefst 
mee?

Heb je broers of zussen 
waarmee je speelde? 
Welke activiteiten doen 
jullie nu samen?

Welke titel geef jij aan dit 
schilderij?

Felice Casorati  
Meisje op rood tapijt  
1912

Voor het schilderij stond Ada 
Trentini model. Er bestaat een 
foto van haar in een gelijkaardige 
houding waardoor de schilder zich 
liet inspireren. Door de ramen valt 
het licht van de zon naar binnen 
en tekent heldere vlakken op de 
grond. Ze heeft al haar schatten 
uitgespreid. Die verwijzen zowel 

naar de voorbije kindertijd, als naar 
de toekomst van de volwassenheid. 
Ook de bevreemdende combinatie 
van rood en blauwviolet draagt bij 
tot het dromerig karakter van het 
schilderij. Als de schilder heel hoog 
staat en van daar uit neerkijkt, zoals 
hier, dan noemen we dit vogelper
spectief. Het benadrukt de afstand 
tussen de toeschouwer en het 
meisje, dat zich in haar eigen wereld 
heeft teruggetrokken.



Portret Wat zie je?

Is het meisje blij of 
droevig? Waarom? Hoe 
zie je dat?

Welk gevoel roept het 
schilderij bij jou op? 
Waarom?

Het meisje is in rouw 
na het overlijden van 
haar moeder. Heb jij al 
afscheid moeten nemen 
van iemand?

Wat maakt jou verdrietig? 
En wat maakt jou blij?

Wat merk je op aan het 
interieur? Welke meubels 
merk je op?

Wat is je favoriete kamer 
in jouw huis? Waarom?

Is het meisje rijk of arm? 
Waarom?

Hoe oud is het meisje?

Welke titel geef jij aan dit 
schilderij?

Théo Van Rysselberghe  
Portret van Marguerite 
Van Mons  
1886

Met een dromerige en afwe
zige blik kijkt Marguerite Van 
Mons naar de toeschouwer. 
Théo Van Rysselberghe portret
teerde het meisje kort na het over
lijden van haar moeder. De donkere 

jurk staat in fel contrast met haar 
bleke huid en het teerblauwe van 
de deur met gouden elementen. 
Het meisje is frontaal afgebeeld 
en staat met haar rug tegen de 
deur. Haar rechterhand houdt de 
deurknop vast alsof ze de kamer 
zopas is binnengekomen of die 
net wil verlaten. Dit dubbelzinnig 
gebaar en de melancholische sfeer 
kenmerken dit schilderij.



De stad Wat zie je?

Woon jij in de stad of 
buiten de stad? Beschrijf 
de omgeving waar jij 
woont.

Welke voor en nadelen 
zijn er aan wonen in 
de stad? En aan wonen 
buiten de stad?

Welk gevoel roept de stad 
op bij jou?

En het platteland?

Welke gebouwen kan je in 
een stad terugvinden?

Wat is er typisch aan 
het landschap op het 
platteland?

Wat is je favoriete plaats 
in de stad?

Welke titel geef jij aan dit 
werk?

Erich Heckel  
De Augustijnenrij in Brugge 
in de ochtend  
1917

Dit schilderij is een stadsgezicht 
van de stad Brugge. De huizen en 
bomen staan een beetje schots 
en scheef, waardoor het lijkt alsof 
ze leven. Alles wankelt en zelfs de 
lucht golft en wentelt en tolt. Dit is 
natuurlijk geen realistische voor
stelling van de stad. Erich Heckel 
is geen fijnschilder. In de werken 
gemaakt door een fijnschilder, zoals 
de schilderijen van Cornelis de 
Heem (zie Stilleven met bloemen en 

vruchten), worden de voorwerpen 
zeer realistisch en gedetailleerd 
voorgesteld. Maar dit stadsgezicht 
is snel geborsteld. Lijnen en kleur
vlakken zijn niet nauwkeurig uitge
meten. Heckel schilderde niet wat 
hij ziet maar wat hij voelt, namelijk 
onrust. Dit schilderij maakte hij in 
1917, tijdens de Eerste Wereldoorlog. 
De schilder stelde zich dan ook tal 
van vragen terwijl hij schildert. Hoe 
zouden zijn familie en vrienden het 
maken? Leven die nog? Wat zou hij 
terugvinden als hij ooit thuiskwam? 
Die uitdrukking van gevoelens 
in een kunstwerk is een typisch 
kenmerk van het expressionisme.



Seizoenen Wat zie je?

Welke kleuren zie je?

Wat voel je bij dit 
schilderij?

Heb je al op ijs gelopen of 
geschaatst?

Kan je de vier seizoenen 
opnoemen?

Welk seizoen heb je het 
liefst? Waarom?

Welk seizoen is je minst 
favoriete? Waarom?

In welk seizoen ben je 
geboren? Vind je dat leuk?

Welke titel geef jij aan dit 
schilderij?

Emile Claus  
De ijsvogels  
1891

Het is winter. Het vriest zo hard 
dat je over de rivier kunt lopen. 
De kinderen glijden op het ijs met 
sleetjes en met stokken duwen 
ze zichzelf voort. Ze dragen geen 
schaatsen maar houten klompen 
want die zijn warmer. Emile Claus 
noemde deze kinderen ‘ijsvogels’: 
ijsvogels in plaats van speelvogels. 
Het is avond, de ondergaande zon 
kleurt de lucht roze. In de verte 
lijkt de boerderij te slapen tussen 
de kale bomen, die een wazige 
massa vormen. Het ijs werd in 
bredere streken geborsteld, waarin 
wit, geel, roze en blauw het ijs doen 

leven. Aan de lucht kunnen we 
Claus’ manier van schilderen het 
beste zien. Allemaal kleine vlekken 
en strepen, heel zorgvuldig naast 
elkaar geplaatst. Als je ver van het 
schilderij staat zie je de vlekken 
niet meer. De kleuren lijken dan in 
elkaar te vloeien. Enkele schilders 
ontdekten dat je op die manier 
het licht beter kon weergeven. Dit 
zijn de impressionisten. Ze geven 
een indruk of impressie van het 
licht en de kleuren. Het moei
lijkste is het licht zó te schilderen 
dat je kunt zien of het ochtend, 
middag of avond is. Of het lente is, 
zomer, herfst of winter. Claus was 
hierin een meester, we noemen 
hem daarom een lichtkunstenaar, 
een luminist.



Zintuigen Wat zie je?

Wat doet elke man op het 
schilderij?

Welke voorwerpen 
hebben ze vast?

Wat stellen ze voor?

Kan je alle zintuigen 
opnoemen?

Welke zintuig vind je het 
belangrijkst? Waarom?

Welk zintuig is voor jou 
het minst belangrijk? 
Waarom?

Kan je verschillende 
smaken opnoemen? 
Verschillende geuren? 
Verschillende texturen? 
Verschillende geluiden?

Welke titel geef jij aan dit 
schilderij?

Theodoor Rombouts  
Allegorie van de vijf zintuigen  
1632

In dit tafereel verbeeldt de kunste
naar de 5 zintuigen aan de hand 
van 5 verschillende mannen 
met diverse voorwerpen. Elke 
man symboliseert een bepaald 
zintuig. We noemen dit een alle
gorie: een voorstelling waarin 
mensen en dieren abstracte 
begrippen verbeelden die je niet 
kunt aanraken of naschilderen 
(zoals tijd, heimwee, zien, denken, 
voelen). Deze begrippen kan je 
duidelijk maken door attributen 

te gebruiken: specifieke voor
werpen zoals bijvoorbeeld de bril 
en de spiegel van de oude man, die 
het Zicht voorstelt. Het personage 
die het Gehoor voorstelt, bespeelt 
een soort basluit. In de blinde man 
in het midden herkennen we de 
Tastzin: hij ziet niets, maar voelt 
zijn weg door het leven. De man met 
een glas wijn in de hand beeldt de 
Smaak uit, de jonge man met pijp 
en knoflook staat symbool voor 
de Reukzin. De schilder lijkt hier te 
zeggen: ‘Gebruik je zintuigen, daar 
heb je ze voor. Maar overdrijf er 
niet mee.’



Eten en drinken Wat zie je?

Welke kleuren herken je?

Welke ingrediënten 
herken je?

Wat is je favoriete 
gerecht?

Wat is je favoriete 
drankje?

Kook je zelf graag? Wat 
maak je het liefst klaar? 
Waarom?

Wat lust je niet? Waarom 
niet?

Wat is je favoriete 
tussendoortje?

Wat eet je vandaag in de 
middagpauze? Heb je dat 
zelf klaargemaakt?

Vind je dat je zelf gezond 
eet of eerder ongezond? 
Waarom?

Welke titel geef jij aan dit 
schilderij?

Cornelis de Heem  
Stilleven met bloemen 
en vruchten  
1670

Een hele berg fruit en bloemen, 
druiven, noten, perziken, sinaasap
pelen, takken met braambessen en 
krieken zijn op dit schilderij terug te 
vinden. Daartussen zijn rode, roze, 
witte en blauwe bloemen, hop en 
koren en de bladeren van een drui
velaar te zien. Alles is zeer gede
tailleerd en realistisch afgebeeld, 
zelfs de nerven van de bladeren en 

voelsprieten van de slakken zijn 
te zien. De Heem was een echte 
‘fijnschilder’. Hij had een heel fijn 
penseel nodig om zo’n werken te 
maken. Een grove borstel, zoals 
bijvoorbeeld Heckel gebruikte, 
komt hier niet van pas. Het is beslist 
niet makkelijk om alles zo precies 
na te schilderen. Daarvoor is een 
vaste hand en heel veel oefening 
nodig. Cornelis de Heem leefde 
ruim 300 jaar geleden en schilderde 
alleen maar stillevens. Daarin was 
hij specialist.



Vakantie Wat zie je?

Welke kleuren zie je?

Ging jij al op reis? Naar 
waar?

Naar welke landen reisde 
je al?

Welke plaatsen bezocht 
je al in België? Wat is je 
favoriete plek in België?

Ben je liefst thuis of ga je 
graag op reis?

Welke activiteiten plan je 
thuis als je met vakantie 
bent? Wat doe je graag als 
je op reis bent?

Welke plek in de wereld 
vind je het allermooist?

Welke landen zou je graag 
nog bezoeken? Waarom?

Welke gevoelens roept 
reizen bij jou op?

Welke titel geef jij aan dit 
schilderij?

Henri Evenepoel  
De Spanjaard in Parijs  
1899

Deze deftige heer met zijn cape, 
stropdas en hoge hoed is de 
Spanjaard Francisco Iturrino. Hij 
wandelt alleen op het plein. De 
mensen op de achtergrond hebben 
geen tijd en rennen altijd wel ergens 
naartoe. De Belgische schilder 
Henri Evenepoel schilderde Iturrino 
op ware grote, van kop tot teen. De 
rode molen die op het schilderij te 
zien is, is de bekende Moulin Rouge 

in Parijs. Daardoor herkennen 
we de stad meteen. Evenepoel 
studeerde er samen met Iturrino 
aan de Academie. Parijs was lange 
tijd de stad van de kunst. Schilders 
uit heel Europa trokken naar de 
Franse hoofdstad om er te studeren 
en te werken. Als achtergrond koos 
Evenepoel dus geen interieur of 
landschap maar een stukje van 
Parijs. Evenepoel was ook foto
graaf. De foto’s die hij van de Moulin 
Rouge maakte, gebruikte hij voor dit 
schilderij.



Kunst Wat zie je?

Welke kleuren herken je?

Welke vormen herken je?

Welk gevoel roept dit 
schilderij bij jou op?

Bezocht je al eens een 
museum? Wat was daar te 
zien? Bezocht je het MSK 
Gent al eens?

Wat voor museum zou 
jij oprichten als je er zelf 
één mag bedenken? Wat 
zou daar te beleven zijn?

Welke bestaande musea 
zou je graag bezoeken? 
Waarom?

Wie is je favoriete 
kunstenaar?

Vind je dit een mooi 
schilderij? Waarom wel/
niet?

Welke titel geef jij aan dit 
schilderij?

Victor Servranckx  
Haven. Opus 2  
1926

Zoals de titel al duidelijk maakt, 
stelt dit werk een haven voor. 
De Belgische schilder Victor 
Servranckx schilderde niet op 
een realistische manier, maar hij 
maakte er een abstracte haven van, 
waardoor het moeilijker herkenbaar 
wordt. Als je goed kijkt kan je een 
boot in de vormen herkennen. Hij 
inspireerde zich vaak op elementen 
uit de wereld van de industrie 
en mechanica, maar meestal 

zijn zijn creaties zuiver abstract. 
De Belgische abstracte beweging 
ontstond in Antwerpen aan het 
einde van de Eerste Wereldoorlog, 
onder andere rond de bekende 
dichter Paul van Ostaijen. Victor 
Servranckx maakte echter deel uit 
van een andere groep abstracte 
kunstenaars, die actief waren in 
Brussel. Servranckx bleef zijn hele 
leven trouw aan de ideeën die hij 
had over beeldende kunsten. Hij is 
ongetwijfeld de meest interessante 
figuur van de abstracte richting 
in België.



School Wat zie je?

Wat herinner je je nog van 
de kleuterschool? En van 
de lagere school?

Wat is je favoriete vak? 
Waarom?

Wat is je minst favoriete 
vak? Waarom?

In welke vakken ben je 
goed? In welke minder? 
Hoe komt dat?

Wat zou je na het 
middelbaar verder willen 
studeren? Waarom?

Wat zou je later willen 
worden? Waarom?

Welke titel geef jij aan dit 
schilderij?

James Guthrie  
Dorpskinderen  
1884

James Guthrie schilderde deze 
dorpskinderen in Cockburnspath, 
een klein Schots dorpje waar hij 
tussen de dorpelingen woonde. 
Hij toont het landelijke leven zo 
nuchter mogelijk. Dat was een 
kenmerk van het naturalisme, 
waarbij men zoveel mogelijk ‘naar 
de natuur’ wilde schilderen. In het 
schilderij dragen de kinderen hun 

armoede met een trotse fierheid. 
Ze kijken strak voor zich uit en 
hebben geen contact met elkaar. 
Dat wordt benadrukt doordat de 
kunstenaar hen in profiel weer
geeft. De dagelijkse tocht van en 
naar school krijgt daardoor iets 
van een ritueel. De gezichten van 
de kinderen schilderde hij op een 
zeer fotografische, realistische en 
gedetailleerde manier. De kledij, 
de landweg en het landschap zijn 
eerder schetsmatig opgebouwd.



Kledij Wat zie je?

Welke kleuren herken je?

Wat zijn de verschillen 
tussen de afgebeelde 
kledingstijlen en de 
hedendaagse mode?

Zie je ook gelijkenissen?

In welke tijd speelt 
dit schilderij zich af? 
Waarom denk je dat?

Wat is je favoriete 
kledingstuk? Waarom?

Wat heb je vandaag aan?

Heb je zelf al een 
kledingstuk ontworpen?

Welke titel geef jij aan dit 
schilderij?

Cornelis de Vos  
Familieportret  
1630

Wie op dit schilderij afgebeeld 
wordt is niet duidelijk. Toch weten 
we dat het om een zeer rijke familie 
gaat. Ten eerste was een portret 
heel duur. Het duurde maanden 
voor de schilder het werk af had. 
Voor kinderen is het lastig om 
elke dag uren lang stil te staan. 
De schilder kon vooraf een aantal 
tekeningen maken van ieder 
apart. Voor het juiste licht en de 
compositie was het nodig dat de 
familie poseerde. Daarnaast weten 
we dat het om een rijke familie 
gaat aangezien de kledij van de 

afgebeelde figuren gemaakt is uit 
zeer dure stoffen zoals kant, satijn 
en fluweel. De outfits zijn afgewerkt 
met gouden knopen en parels. Als 
je de kledij bekijkt lijkt het alsof er 
slechts twee mannelijke figuren 
zijn in het portret. Dat is echter niet 
het geval. De dochters staan bij de 
moeder, de zonen bij de vader. In 
die tijd was het de gewoonte dat 
ook de jongens tot hun zeven jaar 
kleedjes droegen. Een ander opval
lend kledingstuk is het valhoedje 
van het jongste kind. Cornelis 
de Vos schilderde niet enkel hun 
uiterlijk, maar probeerde in zijn 
schilderij ook hun gevoelens weer 
te geven.



Verhalen Wat zie je?

Welk verhaal wordt er 
volgens jou afgebeeld?

Hoe gaat dat verhaal?

Welke verhalen werden 
er aan jou verteld toen je 
kind was?

Welk personage uit een 
verhaal zou jij graag zijn? 
Waarom?

Wat is je favoriete 
sprookje? Kun je kort 
samenvatten hoe dat 
verhaal gaat?

Waarom is dat je favoriete 
sprookje?

Welke titel geef jij aan dit 
werk?

Emile Namur  
Assepoester  
1881 

Emile Jean François Namur is een 
Belgische beeldhouwer, die door
heen zijn hele leven vooral naakte 
figuren en borstbeelden maakte. 
Daarnaast werkte hij aan monu
menten. Zo ontwierp hij decora
tieve beelden voor het Brusselse 
stadhuis. Het beeld Assepoester 
was zijn grootste succes. Dat kwam 
doordat het eenvoudig is maar tege
lijk ook sierlijk. Die combinatie kon 

hij creëren door heel goed naar de 
natuur te kijken. Namur wilde geen 
moeilijke, intellectuele beelden 
maken of heel origineel zijn. Hij 
wilde vooral dat de toeschouwer 
een fijne ervaring zou hebben, met 
verwijzingen naar de geschiedenis. 
Dit werk draagt dezelfde titel als 
het bekende sprookje over een 
meisje dat allerlei huishoudelijke 
taken moet verrichten voor haar 
stiefmoeder en –zussen tot ze haar 
droomprins ontmoet.



Dieren Wat zie je?

Welke kleuren herken je?

Welke dieren kan je 
terugvinden op dit 
schilderij?

Wat is je lievelingsdier? 
Waarom?

Wat is het meest 
bijzondere dier waar 
je ooit van hoorde? 
Waarom?

Heb je zelf dieren thuis? 
Hoe verzorg je die?

Ging je al eens naar een 
dierenpark? Wat zag je 
daar?

Welke titel geef jij aan dit 
schilderij?

David de Coninck  
Dieren in een tuin  
17de eeuw

David de Coninck was een Zuid
Nederlandse schilder en tekenaar 
uit de 17de eeuw. Hij reisde veel 
door Europa en werkte een tijd in 
Rome. Hij schilderde vooral stil
levens, landschappen met dieren 
en jachttaferelen. Ook dieren in de 
tuin tekende hij graag. Al sinds de 
middeleeuwen hielden mensen 
dieren in tuinen. Op dit schil
derij kan je een pauw, papegaai, 
konijnen, cavia’s en gevogelte 

herkennen. Dat zijn vooral dieren 
die hier leefden. In die tijd werden 
ook exotische dieren in de tuin 
gehouden zoals apen, leeuwen, 
kamelen en struisvogels. In de late 
middeleeuwen bestonden er dus 
al een soort van dierentuinen. De 
dieren op dit schilderij vallen op 
doordat ze in lichte kleuren geschil
derd zijn, tegenover de achtergrond 
die in donkere kleuren is geschil
derd. Verschillende van de dieren 
en voorwerpen op dit schilderij 
zijn ook in andere werken van de 
Coninck terug te vinden.


