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9. De Servieskast



De Meesterschilders

Het Museum voor Schone Kunsten in Gent (MSK) 
heeft een grote verzameling kunstwerken. Misschien 
ben je er wel al eens op bezoek geweest en heb je al 
schilderijen en beeldhouwwerken gezien?

Met deze kunstbundeltjes voor kinderen kan je nu ook 
thuis aan de slag met onze verzameling kunstwerken.

We leiden jullie op tot echte Meesterschilders. 
Samen kijken we naar kunstwerken uit het MSK en 
ontdekken vanalles op de schilderijen. We vertellen 
je leuke weetjes en geven je doe-opdrachten waar je 
thuis zelf mee aan de slag kan.

Je bent natuurlijk ook heel welkom om al deze 
kunstwerken in het echt te komen bekijken in de 
zalen van het museum.

 → Print deze bundel thuis af of neem je 
eigen tekenpapier erbij. Kijk goed naar de 
kunstwerken. Denk samen met vriendjes 
of familie na over de vragen die we stellen. 
En laat je fantasie helemaal vrij.

Veel plezier met jullie kunstontdekkingen, 
kleine Meesterschilders!
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Vandaag nemen we een kijkje in de glazenkast en 
maken we een stilleven. Een stilleven is een 
schilderij van allemaal dingen die onbeweeglijk en stil 
zijn, zoals glazen en vazen, kannen en kruiken. Maar 
ook groenten en fruit, planten en bloemen of soms 
zelf dode dieren worden vaak op stillevens afgebeeld. 
Veel kunstenaars deden ons dit voor. Ze maken zulke 
schilderijen of tekeningen om hun kunsten te oefenen 
of om te tonen hoe goed ze al kunnen schilderen.

 → Welke dingen herken je op deze stillevens?

 

 

 

 

 

 

 

Abraham van Beijeren, Stilleven met vissen en schaaldieren, 1666
Gustave Van de Woestyne, Stilleven met kruiskruid, ca. 1922
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 → Welke dingen herken je op deze stillevens?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

James Ensor, Pierrot en skelet in gele toga, 1893
Alexander Adriaenssen, Pronkstilleven met bloemen, 

ham, wild, schaaldieren en fruit, 1647
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 → Bestudeer dit ‘Stilleven met bloemen en vruchten’ van schilder Cornelis De Heem.

 → Welk fruit herken je allemaal?

 

 

 → Kijk eens beter… Wat klopt er niet aan deze verzameling fruit en bloemen?

 

 

Op dit schilderij zie je perziken, braambessen, een citroen en 
sinaasappel, druiven en kastanjes. Eigenlijk wordt dat fruit 
allemaal op andere momenten in het jaar geplukt! Nu kunnen 
we het zomaar in de supermarkt vinden, het hele jaar door. 
Maar in 1670, toen dit schilderij werd gemaakt, konden ze fruit 
helemaal niet zo lang bewaren of uit verre landen meebrengen. 

Het fruit op dit schilderij lag toen dus nooit allemaal samen in 
de fruitschaal.

Daardoor weten dat de schilder zijn fantasie heeft gebruikt. 
Kunstenaar Cornelis schilderde hier bloemen en fruit uit alle 
seizoenen samen om de natuur zo mooi mogelijk voor te stellen.
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Nu gaan we ons eigen stilleven maken.

 → Kies een paar stukken servies uit de kast: een glas met een mooie vorm, een kopje 
met ondertas, een vaasje, een lege fles, een theepot, … Kies er maximum vijf. Maak 
met deze voorwerpen een mooie compositie op je tafel. Compositie betekent dat je 
de spullen niet zomaar ergens neerzet, maar goed nadenkt en kijkt hoe je ze mooi 
kan ordenen en bij mekaar kan brengen. Je kan ook een speciaal tafelkleed kiezen, 
een plant toevoegen, … 

 → Loop nu eens rond je compositie en bekijk ze uit verschillende kanten. Uit welke hoek 
ziet jouw compositie er het meest interessant uit? Ga zitten, rechtstaan en vraag aan 
mama of papa om je in de lucht te steken. Hoe verandert de compositie als jouw ogen 
lager of hoger zitten?

 → Kies de beste plaats en neem een tekenpotlood. Maak nu een tekening van jouw 
compositie. Welk voorwerp staat voor een ander? En welk stukje van een voorwerp 
steekt achter een ander voorwerp uit? Kijk goed naar de vorm van alle voorwerpen en 
probeer ze zo juist mogelijk na te tekenen.

 → Nadien kan je je stoel verplaatsen en van dezelfde compositie nog een tekening maken 
vanuit een andere hoek. Je kan de voorwerpen ook anders ordenen zodat je misschien 
een nòg betere compositie krijgt. Of je kan een aantal andere voorwerpen uit de kast 
kiezen en een nieuwe compositie maken.

 → Geen zin in tekenen? Je kan ook gekleurd papier en een schaar nemen. Kijk heel goed 
naar de vormen van de voorwerpen en knip ze stuk voor stuk uit het papier. Je kan elk 
voorwerp ook uit een andere kleur papier knippen. Neem nu een groot blad papier. 
Kijk nog eens goed naar je compositie. Plak alle uitgeknipte voorwerpen naast of over 
elkaar, zodat het er precies uitziet zoals in het echt.
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Bekijk alle voorwerpen in jullie keukenkasten nog eens goed.

 → Heb jij zelf een lievelingstas of -bord? 
Waarom drink of eet je daar het liefst uit?

 

 

 

 

 → Misschien merk je plots wel dat er een heel mooi bord of een bijzondere kom 
staat! Welke kleuren heeft jullie servies? Kan je ook vertellen uit welk materiaal 
ze zijn gemaakt?

 

 

 

 

 → Vind je een tekening of motief op een voorwerp uit jullie servies?  
Teken het op de volgende pagina.

 → Snij fruitsla of kies een lekker koekje uit. Doe ze in een mooie kom. Vraag je huisgenoten 
op de thee en hou een gezellig theekransje. Vraag hen ook eens wat hun favoriete stuk 
is uit jullie servies. Zijn er erfstukken, die al uit de kast van jouw oma komen, of kreeg 
iemand een bijzonder stuk cadeau?

 → Je kan voor dit theekransje ook een persoonlijke uitnodiging schrijven of tekenen 
voor al je huisgenoten.
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Deze spelletjes kan je thuis spelen

We bouwen een toren!

 → Zoek enkele onbreekbare stukken uit 
in jullie servieskast: borden, bekers, 
kommetjes, lepels uit plastiek, rubber 
of hout. Leg ze allemaal samen op tafel.

 → Vraag een huisgenoot als medespeler 
en leg elk om beurt een stuk op elkaar. 
Wie kan de hoogste toren maken, 
zonder dat deze omvalt? De speler die 
het laatst een stuk heeft gelegd, wint!

We spelen verstoppertje!

 → Neem een bijzonder stukje uit het 
dagelijks servies weg uit de kast van 
je ouders. Kies iets dat je ouders vaak 
gebruiken, om te koken of tijdens 
het eten: de pollepel, de theepot, 
iemands favoriete koffietas of 
ontbijtkommetje, …

 → Verstop het heel voorzichtig, onder je 
bed of tussen je onderbroeken. Zorg 
dat het zeker niet stuk gaat. Hoe lang 
duurt het voordat iemand het ontdekt?

We spelen memory!

 → Op de volgende pagina’s zie je tien 
verschillende prentjes van stillevens 
uit het museum. Van elk schilderij zijn 
er twee dezelfde prentjes.

 → Print de pagina’s af op stevig papier. 
Knip de kadertjes met schilderijen 
allemaal mooi uit zodat je een stapel 
kaarten krijgt.

 → Daag je huisgenoten uit om memory 
te spelen. Kijk samen goed naar alle 
kaarten. Schud de stapel door mekaar. 
Leg alle kaarten nadien willekeurig 
met hun tekening naar onder op tafel.

 → De bedoeling is om setjes te maken 
van twee dezelfde kaarten. Elke speler 
mag nu om de beurt twee kaarten 
omdraaien. Als je een setje omdraait, 
dan mag je deze kaarten pakken en 
op een stapeltje voor je neerleggen. 
Als je een setje hebt gepakt ben je 
nog steeds aan de beurt en mag je 
nogmaals een poging wagen. Je kan 
ook twee kaarten omdraaien die 
niet gelijk aan elkaar zijn. Je bent dan 
meteen de beurt kwijt en de volgende 
speler is aan de beurt.

Succes!
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Tijdens de vorige doe-opdracht heb je de kleren 
van ‘De Spanjaard in Parijs’ getekend.

Was je al benieuwd hoe die er op het echte schilderij uitzagen? 
Hier zie je wat hij draagt!

Henri Evenepoel, De Spanjaard in Parijs, 1899




