
Filosoferen met Kunst 
Lesbrief aan de hand van schilderijen uit het Stedelijk Museum 
Amsterdam, het Van Gogh Museum en het Rijksmuseum. 
 
Wat is echt? 
 
Doelgroep: onderbouw 

 
 
Filosoferen met kinderen is de activiteit waarbij kinderen zélf filosoferen, 
dus nadenken over vragen waar geen eenduidig antwoord op 
bestaat. Dit is voor docenten vaak iets tegen-intuïtiefs om het 
antwoord zelf niet te hoeven weten.   
 
Bij het filosoferen is het de bedoeling dat je zelf nooit je mening geeft. 
Hou je afzijdig, zodat de leerlingen helemaal tot hun recht komen en 
hun eigen meningen en oordelen zonder belemmering kunnen 
onderzoeken.  
Wat je doet als docent is vragen, luisteren en doorvragen. Probeer te 
achterhalen waarom ze vinden wat ze vinden. Welke argumenten 
hebben ze voor hun mening. Maak het ze ook niet te makkelijk. 
Gewoon ‘mooi’ of ‘lelijk’ is niet genoeg. Er is altijd een waarom. 
 
Misschien onnodig te zeggen, maar stel dus ook geen leidende 
oftewel sturende vragen. (Niet: ‘Dit is wel minder lelijk/nep/echt/etc 
dan die andere, vinden jullie niet?’) Stel je vraag en leg niets uit. Durf 
stiltes te laten vallen. Kinderen hebben tijd nodig om na te denken. 
(Dus niet:  ‘ja, wat ik met echt bedoel is dus heel realistisch, als een 
foto.’) Laat ze zelf hun eigen definities onderzoeken. Hou je vraag kort 
(Dus: ‘Is dit echt? Waarom?’)  
Als een leerling vraagt: ‘Wat bedoelt u met echt/lelijk/etc?’, speel dan 
de vraag terug en stel de vraag: ‘Wat denken júllie dat echt 
betekent?’ Laat ze het zelf invullen en onderzoeken. 
 
Je hoeft niet zenuwachtig te worden of te voelen dat je zelf het 
antwoord moet weten. Want de stelregel is: er is niet één goed 
antwoord in de filosofie. 
  
 
  



 
Filosofische vraag: Wat is echt? 
 

 
Adriaen van Utrecht: Pronkstilleven, 1644 (Rijksmuseum) 
 
‘Net echt’, dat zou je kunnen zeggen bij de stillevens uit de Gouden 
Eeuw. Het leven staat letterlijk even stil in deze gearrangeerde 
uitstallingen van voorwerpen, waaronder schelpen, bladmuziek, 
muziekinstrumenten, eten en drank, bloemen maar ook levende dieren 
zoals een hond, papegaai en aap! Al in de 16de eeuw specialiseerden 
Vlaamse schilders zich in dit genre, zoals Adriean van Utrecht. In dit 
schilderij laat hij zien dat hij werkelijk alles kon schilderen: kostbaar 
vaatwerk, glas, vruchten, een enorme kreeft op een Chinese schaal, 
een aangesneden pastei en nog veel meer. Naast het feit dat het een 
schilderij is, en dus niet ‘echt’, kan je je ook afvragen of de schilder alle 
voorwerpen wel echt bij elkaar bij elkaar heeft gezet voor deze 
compositie. Of überhaupt heeft gezien. Waarschijnlijk niet… 
 



 
 
Vincent van Gogh,  De zonnebloemen, 1888 (Van Goghmuseum). 
 
De zonnebloemschilderijen behoren tot de bekendste werken van 
Vincent van Gogh. Hij maakte ze in Arles in Zuid-Frankrijk, in 1888 en 
1889. In totaal schilderde hij vijf grote doeken van zonnebloemen in 
een vaas, met drie tinten geel ‘en anders niets’. Zo liet hij zien dat het 
ook heel goed mogelijk was een groots schilderij te maken met veel 
varianten van maar één kleur.  
Voor Van Gogh hadden zijn schilderijen van zonnebloemen een 
speciale betekenis. Ze drukten ‘dankbaarheid’ uit, schreef hij. De 
eerste twee hing hij in de kamer van zijn vriend Paul Gauguin, de 
schilder die een tijdje bij hem kwam wonen in het Gele Huis. Gauguin 
was onder de indruk van de zonnebloemen, die volgens hem 
‘helemaal Vincent’ waren. Het schilderij Zonnebloemen  in het Van 
Gogh Museum is een (door Van Gogh zelf gemaakte) kopie van een 
van de schilderijen die Van Gogh maakte voor Gauguin. 
 



 
 
Piet Mondriaan, Compositie met blauw, geel, rood, zwart en grijs, 1922 
(Stedelijk museum) 
 
De Stijl was een invloedrijke, van oorsprong Nederlandse 
kunstbeweging van schilders, vormgevers en architecten. Zij meenden 
dat de modernisering van de maatschappij in hun werk het beste werd 
uitgedrukt in een zo groot mogelijke vereenvoudiging en abstrahering.   
Dit werk is een goed voorbeeld van wat Piet Mondriaan zelf 
‘neoplasticistische schilderkunst’ noemde. Mondriaan zocht naar een 
absoluut evenwicht van vorm en kleur, dat de hogere werkelijkheid zou 
uitdrukken. Dit evenwicht kon alleen bestaan in een schilderij dat 
‘universele rust’ bezit. De kunstenaar stond daarbij een beperkt aantal 
‘beeldingsmiddelen’ ten dienste. Vorm was beperkt tot rechthoekige 
vlakken en kleur tot het primaire spectrum van rood, geel en blauw, of 
de ‘niet-kleuren’ wit, grijs en zwart. elke primaire kleur mocht slechts 
één keer voorkomen. horizontale en verticale zwarte lijnen (die 
respectievelijk het mannelijke en het vrouwelijke symboliseerden) 
werden ingezet om de kleurvlakken van elkaar te scheiden. De totale 
abstracte compositie diende asymmetrisch te zijn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



De hoofdvraag is dus: Wat is echt? 
Deze vraag kun je bij elk schilderij opnieuw stellen. 
 
Afhankelijk van hoe de leerlingen reageren, zijn er verschillende 
verdiepende vragen mogelijk. 
Bijvoorbeeld: 

•   Lijkt het ergens op? 
•   Waarom is dit dan echter dan dit schilderij, volgens jullie? 
•   Kán een schilderij eigenlijk wel echt zijn? 
•   Wat betekent ‘echt’? 
•   Is het belangrijk dat een schilderij echt is? 
•   Betekent echter ook mooier? 
•   Is een minder echt schilderij volgens jou ‘mislukt’? 
•   Is een echt schilderij meer geld waard? 

 
Bij het pronkstilleven: 

•   Alles wat je in het stilleven ziet, heeft dat echt bestaan?  
•   Hoe wéét je dat het echt is en niet onecht? 
•   Is het plaatje op je computer van dit schilderij echter of minder 

echt dan het schilderij? 
 

Bij de Zonnebloemen: 
•   Zijn deze bloemen echte bloemen? 
•   Weet je zeker dat Van Gogh de schilder is? 
•   Welke kleur geel vind je het meest echt? 

 
Bij Compositie met blauw, geel, rood, zwart en grijs: 

•   Lijkt het op iets in de werkelijkheid? 
•   Zijn de kleuren in 2016 nog steeds net zo echt als in 1922? 
•   Is de kleur rood echter dan de kleur wit? 

 
Verder is het mogelijk om de klas te vragen: 

•   Is iedereen het hiermee eens?  
Dat hoeft niet! Je hebt tegenstellingen nodig om het denken te 
verdiepen. Als iemand het ermee oneens is, heb je een discussie 
en dus interessant om samen de meningen te onderzoeken. 
Misschien hebben ze allebei wel een goed punt! Daarom zoeken 
we juist de tegenstellingen op en proberen we te 
problematiseren, als gespreksleider. 

•   Wie is het hier niet helemaal mee eens? 
•   Hoe weet je dat zeker? 
•   Is het altijd zo, dat… ? 
•   Oh ja? (Soms is een blik al inspirerend genoeg om verder te 

denken.) 
 

 
 


