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Les 12 Agendapunt: welk museum 
 
 

1. Het Van Goghmuseum 

 
Het gebouw 

 
Korenveld met kraaien 

 
 

 
   
Geef aan mensen die nog nooit in het van Goghmuseum zijn geweest in een presentatie van 5 minuten 
een goede indruk van het Van Goghmuseum. Behandel de volgende punten: 
 
Behandel deze vragen 

 Hoe ziet het gebouw eruit? 

 Wat is er te zien? 

 Wie komen daar kijken? 

 Welk werk uit de collectie is voor u bijzonder? Geef een beschrijving. 

 Waarom zou iedereen dit museum moeten bezoeken? 
 
Informatie 
 Van Vincent van Gogh werden bij leven slechts twee schilderijen verkocht. Na zijn dood kreeg zijn 

broer Theo al zijn schilderijen. 
 Na Theo's dood ging de verzameling over naar de weduwe van Theo. Zij verkocht een deel van de 

schilderijen, maar hield een representatieve collectie.  
 Na haar dood gingen de schilderijen naar haar zoon Vincent Willem van Gogh. Hij richtte in 1960 de 

Vincent van Gogh Stichting op. 
 In 1962 ging de collectie naar Staat der Nederlanden. De familie Van Gogh kreeg  15 miljoen gulden 

en de garantie dat de gehele collectie in een speciaal nieuw museum zou worden ondergebracht.  
 Hoofdgebouw van Gerrit Rietveld (1973) + nieuwbouw van Kisho Kurokawa (1999) 
 Collectie: 
 Werk van Van Gogh: tekeningen, prenten, landschappen, (zelf)portretten, afbeeldingen van het  

boerenleven en stillevens (= bv. bloemen/fruit e.d.) 
 Werk van voorbeelden, tijdgenoten en volgers van Van Gogh, bv. Gauguin, Monet, Rodin, Van 

Dongen, Picasso 
 Brieven van van Gogh (vooral aan zijn broer Theo) 
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2. Vincent van Gogh 

 
Van Gogh in 1866 

 
Zelfportret 1887 signering 

 
U gaat voor uw medecursisten een presentatie geven van 5 minuten over Vincent van Gogh. U kunt 
daarin iets vertellen over zijn leven, onderwerpen en schildertechniek. Besteed niet teveel tijd aan zijn 
biografie, maar beschrijf vooral wat karakteristiek is voor zijn werk aan de hand van twee schilderijen, een 
uit zijn vroegere Nederlandse periode en een uit zijn Franse periode. 
Besteed daarbij aandacht aan: onderwerp, kleuren, techniek, effect op de kijker. 
 
Behandel deze vragen 

 Welke gebeurtenissen in zijn leven zijn belangrijk voor Van Gogh als schilder? 

 Welke peridoes kun je in zijn werk onderscheiden? 

 Welke onderwerpen schildert hij? 

 Wat is karakteristiek voor zijn manier van schilderen? 
 
Informatie  
 Geboren in Brabant, zoon van een predikant, wilde aanvankelijk ook predikant worden, maar vond de 

studie te droog, en vertrok naar de mijnstreek in België; steunde mijnwerkers in hun strijd om betere 
arbeidsomstandigheden, maar werd niet begrepen  

 Keerde diep teleurgesteld naar huis terug, besloot schilder te worden > onrecht uitbeelden i.p.v. 
bestrijden 

 Autodidact (leerde zichzelf schilderen). 
 1885: Schilderij van boerengezin in Brabants dorpje dat aardappelen aan het eten was > schandaal in 

dat dorpje; nu één van zijn beroemdste schilderijen, " De aardappeleters”.  
 Vertrok naar Parijs, waar zijn broer Theo kunsthandelaar was, die hem zijn hele leven lang zou 

steunen (ook financieel). 
 Door Theo in contact gebracht met de belangrijke schilders uit die tijd, de impressionisten.  
 Impressionisten schilderen niet precies wat ze zien, maar een impressie; verfden buiten; (verschillen 

in) licht zijn belangrijk; vaak maar een deel van het beeld (als het ware ingezoomd); kleuren worden 
naast elkaar op het doek gezet, losse korte verfstreken; geen betekenis 

 Van Gogh wordt beschouwd als post-impressionist (meer dynamiek, verandering van de 
werkelijkheid, veel gevoel, symbolistische betekenis) 

 Reisde naar Zuid-Frankrijk, ontdekte het 'mediterrane licht', en kwam tot een enorme productie: 
bomen in bloei, stillevens (=dingen binnen die niet bewegen, zoals bloemen, fruit e.d.), portretten, 
landschappen en zonnebloemen! (mediterraan = van het middellandse zeegebied).  

 Zijn werk was toen moeilijk te verkopen (Theo was de enige die steeds werk kocht); nu: in Amsterdam 
een speciaal Van Goghmuseum, zijn schilderijen brengen op veilingen miljoenen op 

 steeds meer signalen van een geestesziekte, sneed zich in een vlaag van waanzin een oor af, en 
maakte steeds angstaanjagender schilderijen, bijvoorbeeld een woest landschap in felle kleuren met 
zwarte kraaien cirkelend in de lucht; ook deze schilderijen zijn beroemd.  

 1890: Maakte een eind aan zijn leven. 
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3. Het Rijksmuseum 

 
het Rijksmuseum 

 
drukte bij De Nachtwacht 

 
de bibliotheek 

 
Geef in een presentatie van 5 minuten een goede indruk van dit museum aan mensen die er nog nooit zijn 
geweest. 
 
Behandel deze vragen 

 Hoe ziet het gebouw eruit? 

 Wat is er te zien? 

 Hoe is het museum ingedeeld? 

 Beschrijf een bijzonder stuk uit de collectie 

 Waarom moet je dit museum bezoeken? 
 

Informatie 
 Gebouw uit 1885, door Pierre Cuypers, gebouwd in historische stijl (mensen vonden het te ouderwets 

en niet Nederlands genoeg) 
 Overzicht van de Nederlandse kunst en geschiedenis vanaf de Middeleeuwen (vooral 17e eeuw) en 

een deel Europese en Aziatische kunt 
 Ruim 1 miljoen voorwerpen in de collectie 
 Indeling: vooral op periode; aparte afdeling voor topstukken, voor prenten (werken op papier; mogen 

weinig licht hebben) en voor Aziatische kunt 
 Dependance (= kleine vestiging) op Schiphol 
 Enkele hoogtepunten uit de collectie: de Nachtwacht van Rembrandt van Rijn, Het Melkmeisje van 

Johannes Vermeer, Huwelijksportret van Frans Hals 
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4. Het Groninger Museum 

 
exterieur 

 
interieur 

 
François Morellet 

 
 
Geef in een presentatie van 5 minuten een goede indruk van dit museum aan mensen die er nog nooit zijn 
geweest.  
 
Behandel deze vragen 

 Geef een beschrijving van de binnen- en buitenkant van het bijzondere gebouw. 

 Wat is er te zien? 

 Wat is de relatie tussen het gebouw en de collectie(s)? 

 Beschrijf een bijzonder stuk uit de collectie 

 Slot van de presentatie: Waarom moet iedereen dit museum bezoeken? 
 
Informatie 
 150.000-250.000 bezoekers per jaar 
 1994: nieuw gebouw; Architect: Alessandro Mendini (hoofdarchitect)+ de Lucchi, Starck, Coop 

Himmelb(l)au, Studio Job en anderen 
 Soort eiland op het water tussen station en centrum 
 Hoofdgebouw + 2 paviljoens (bijgebouwen) met elkaar verbonden 
 Ieder gebouw heeft eigen kleur, vorm en materiaal, passend bij de sfeer van de collectie 
 Bijv. paviljoen van Philippe Starck voor Kunstnijverheid: 

 Vorm van een schaal op een pottenbakkerswiel 
 Scheuren in wanden en vloer zoals in oude borden/schalen e.d 
 Kleur van klei (materiaal gebruikt om borden e.d. te maken) 
 Vitrines in de vorm van ijsblokjes (lage temperatuur nodig om kunst te bewaren) 

 Wereldbol met handelsroutes van de VOC 
 Collectie: archeologie en geschiedenis van Groningen, kunstnijverheid (gebruiksvoorwerpen), oude 

beeldende kunst, hedendaagse beeldende kunst 
 Regelmatig tentoonstellingen die veel reactie en publiciteit uitlokken 
 Nadruk op Noord-Nederlandse kunst en op (grens tussen kunst, design en) mode 
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5. Museum Boijmans Van Beuningen 

 
exterieur 

 
Brueghel: Toren van Babel 

 
pindakaasvloer 

 
 
Geef in een presentatie van 5 minuten een goede indruk van dit museum aan mensen die er nog nooit zijn 
geweest. 
 
 
Behandel deze vragen 

 Geef een beschrijving van de binnen- en buitenkant van het bijzondere gebouw. 

 Wat is er te zien? 

 Wat is de relatie tussen het gebouw en de collectie(s)? 

 Beschrijf één van de voor u meest bijzondere stukken uit de collectie. 

 Slot van de presentatie: Waarom moet iedereen dit museum bezoeken? 
 
 
Informatie 
 Eén van de oudste musea van Nederland, begonnen met de collectie van Boijmans in 1849; vanaf 

1958 Boijmans van Beuningen 
 Gebouw uit 1935 van Ad van der Steur + expositieruimte van Alexander Bodon (1971) + paviljoen van 

Hubert-Jan Henket (1990) + onderzeebootloods (voor tentoonstellingen) 
 Eigen tv programma: Boijmans TV 
 Museumprijs gewonnen in 2010 
 Collectie: schilderijen, beelden en gebruiksvoorwerpen uit Nederland en Europa van de 15e eeuw tot 

nu 
 Eén van de beste collecties prenten en tekeningen ter wereld 
 Nieuw gebouw: het collectiegebouw, waarin de hele collectie wordt opgeslagen 
 Topstukken: o.a.: 

 De drie Maria's aan het graf van Hubert en/of Jan van Eyck 
 De verheerlijking van Maria van Geertgen tot Sint Jans 
 De heilige Christoforus van Jheronimus Bosch 
 De Marskramer van Jheronimus Bosch 
 Portret van een jonge scholier van Jan van Scorel 
 De Toren van Babel van Pieter Bruegel de Oude 
 Schepen op de rede, Cornelis Pietersz. de Mooy 
 Titus aan de lezenaar van Rembrandt 
 Cremaster 4 van Matthew Barney 
 Notion Motion van Olafur Eliasson     

 

  


