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Het schilderij in het 
Rijksmuseum is iets groter dan 
het schilderij in de klas. 

Toen Floris van Dijck voor 
zijn doek stond, zag dat er 
ongeveer zo uit! 

Floris van Dijck aan het werk



De meeste kunstkenners 
denken dat alles op deze tafel 
een extra betekenis heeft, 
namelijk: ouder worden. 

Toch weten we niet zeker of 
Floris dat ook echt bedoeld 
heeft of dat hij gewoon een 
tafel met allerlei lekkere dingen 
schilderde, omdat hij dat mooi 
vond. Of omdat iemand hem 
dat gevraagd had...  
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Floris van Dijck schilderde dit 
schilderij rond 1615. Het is dus 
al meer dan 400 jaar oud. 
Floris van Dijck was toen 
ongeveer 40 jaar. 



Dit glas is halfvol en staat vol 
in het licht. 

Sommige kunstkenners zeggen 
dat dat halfvolle glas eigenlijk 
een mens is die op de helft 
van zijn leven is. In de tijd van 
Floris werden mensen niet 
veel ouder dan een jaar of 
60, dus dit glas moet iemand 
voorstellen van 30 jaar. 

Als je 30 bent, ben je meestal 
gezond, je krijgt een gezin, 
je bent belangrijk in je werk; 
volgens veel mensen de beste 
tijd van je leven. Daarom staat 
dit glas vol in het licht. 

Denk jij dat de kunstkenners 
gelijk hebben? En dat Floris 
met dit glas een mens van 30 
bedoelde? 
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Zie je trouwens de 
weerspiegeling van het raam 
in het glas? Dat was vast een 
raam áchter Floris, terwijl hij 
stond te schilderen. 



Hoe ouder een kaas, hoe 
‘brokkeliger’ en donkerder die 
eruit ziet. 

De stapel kazen wordt van 
laag naar hoog steeds kleiner, 
donkerder en brokkeliger. 

”Net als een oud omaatje”, 
zeggen de kunstkenners. U
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De appel op dit bord is net 
doorgesneden. 
Aan de randen wordt hij al 
wat donkerder. 
Maar in de spiegeling op het 
bord is de appel nog heel en 
helemaal onbeschadigd. 

De kunstkenners zeggen dat 
de appel die je in het bord 
ziet, laat zien hoe het eerst 
was. Het is een soort spiegel 
naar het verleden. 
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De glazen achteraan staan in 
het donker. Ze zijn leeg of zelfs 
omgevallen. 

Hiervan zeggen de 
kunstkenners dat die glazen 
het eind van een mensenleven 
uitbeelden. 
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Er ligt wél een mes op tafel om 
de kaas te snijden en het fruit 
te schillen, maar geen bestek. 

Niet zo gek, want vorken 
bestonden nog niet in de 17e 
eeuw. (zie ook: ‘Glibberglas’ 
in de geprinte lesbrief.)
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De appelschil links is niet van 
de appel die op het bord ligt. 
Kijk maar, die is niet geschild.  

Zou Floris de appel die onder 
deze schil zat opgegeten 
hebben tijdens het schilderen?  
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Door de appelschil en het 
zwarte bord over de rand 
van de tafel te leggen, krijgt 
het schilderij diepte. 



Zoek de verschillen



Zoek de verschillen



Zoek de verschillen



Pronkstilleven, 
Adriaen van Utrecht, 1644
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Stilleven met asperges, 
Adriaen Corte, 1697
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Wist je dat...
Dit schilderij in het echt erg klein is? 
Maar 20 x 20 centimeter. 



Stilleven met boeken, 
Jan Lievens, ca. 1627 - ca. 1628
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Stilleven met een vis, 
Pieter Claesz., 1647
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Vanitasstilleven met de Doornuittrekker, 
Pieter Claesz., 1628

Wist je dat...
vanitasstillevens een beetje duistere schilderijen zijn met dingen 
als doodshoofden, zandlopers, boeken, weegschalen en spiegels. 
Zo’n schilderij beeld eigenlijk uit dat iedereen ouder wordt en dat 
iedereen uiteindelijk dood gaat. 

Dit soort stillevens waren in de tijd van Floris van Dijck erg populair. 

Gezellig! Een schilderij met doodshoofden boven de schoorsteen...  
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Is het je al 
opgevallen?

De titels van 
stillevens 
vertellen meestal 
precies wat er op 
het schilderij te 
zien is. 

Welke naam heeft 
dit stilleven, denk 
je? 



Stilleven met bloemen en een 
horloge, Abraham Mignon, 
ca. 1660 - ca. 1679
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Burb! Eet smakelijk! 

Varkenstong en soep met 
vissenkoppen

eetgewoontes 
in de 17e eeuw



Voorbeeldopdracht 1: handtekening Het is handig als een schilderij 
ondertekend is, want dan weet je 
tenminste wie het heeft geschilderd. 
Toch? 

Ehm.. nou, nee. Sommige 
meesterschilders lieten hun 
leerlingen schilderijen (af)maken 
en zetten daarna hun eigen naam 
eronder. Maar dat deden ze 
natuurlijk alleen als ze het schilderij 
zelf supermooi vonden. 

Een handtekening hoeft niet je 
hele naam te zijn. Rembrandt 
schreef bijvoorbeeld alleen zijn 
voornaam op, anderen zetten 
alleen de eerste letters van hun 
voor- en achternaam achter 
elkaar. En weer anderen maakten 
een onleesbare krabbel. Het enige 
wat echt belangrijk is, is dat een 
handtekening altijd (bijna) precies 
hetzelfde is. Elke keer weer. 
En daarvoor moet je flink oefenen. 

Niet alleen schilders, 
maar iederéén heeft 
een handtekening 
nodig! Ontwerp je eigen 
handtekening en blijf net 
zolang oefenen totdat 
jouw krabbel steeds 
precies hetzelfde is!  



Voorbeeldopdracht 2: compo-watte?

Floris heeft goed nagedacht over 
de spullen op zijn stilleven. 

De manier waarop je dingen 
neerzet om te schilderen of 
fotograferen heet: de compositie. 

De plek waarop spullen of mensen 
op een schilderij of foto staan, is 
superbelangrijk. Passen de kleuren 
mooi bij elkaar, hoe valt het licht, 
wát moet er eigenlijk op staan 
en wat niet? En natuurlijk: hoe 
zet ik alles neer? Met een goede 
compositie is een schilderij of foto 
prettig om naar te kijken. 

• Zoek in de klas (of thuis) naar 
spullen waar je een stilleven 
van kunt maken. 

• Denk (in groepjes) heel goed 
na welke spullen je gebruikt 
en hoe je ze neerzet.

• Helemaal tevreden? Maak 
met verf, potlood of met 
een fotocamera jouw eigen 
stilleven.

• Leg aan de klas uit waarom 
je/jullie voor deze spullen 
en deze compositie hebben 
gekozen.  Heeft iemand toevallig nog 

een kip in zijn laatje liggen? ;)



Doe de sleutelchallange door het Rijksmuseum

Zin in een speurtocht? 

Ga naar 
www.rijksmuseum.nl/nl/
ontdek-meesterwerken 

of scan de QR-code hiernaast.

Wie weet kom je het stilleven 
van Floris van Dijck ook wel 
tegen! 



Extra informatie, voorbeeldopdrachten en leuke weetjes 
zijn te vinden in de geprinte lesbrief
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