
Vincent gaat 

naar het museum



Vandaag is het een hele speciale dag voor 
Vincent. Want papa is vrij. Mama is ook vrij en 
samen gaan ze naar het museum!

Vincent weet alleen niet zo goed wat een
museum is. Mama vertelt dat een museum een 
heel groot huis is waar ze schilderijen bewaren. 
En ook beelden. Iedereen kan komen om de 
kunstwerken te bekijken. ‘Kunstwerken? 
Wat is dat nou weer?’ vraagt Vincent. 
‘Dat zijn schilderijen en beelden. 
Dat noemen ze kunstwerken’, zegt mama. 



Ze gaan er op de fiets naar toe, want het 
museum is heel dichtbij.



Als Vincent naar binnen gaat, vindt hij het er 
wel heel stil. Alle andere mensen die ook naar 
de kunstwerken kijken, praten heel zachtjes met 
elkaar. 

Er zijn nog meer kinderen. Die lopen heel rustig 
met een mevrouw van het museum mee. 
Kijk, ze zijn nu aan het kleuren.
Ze maken ook een kunstwerk.



Papa en mama nemen Vincent mee naar een 
grote kamer. Daar liggen allemaal takjes op de 
grond! 

‘Het is net of het heel hard heeft gewaaid’, zegt 
Vincent. ‘Alles ligt door elkaar!’ Hij loopt er naar 
toe en wil de takjes recht leggen. ‘Nee’, zegt 
papa. ‘Dat mag niet! Je mag er wel naar kijken, 
maar je mag er niet aankomen!’ 

Mama kijkt naar al die takjes. ‘Mooi, hè? 
Dat is ook een kunstwerk.’



Dan komen ze in een andere grote kamer. 
Daar hangen allemaal schilderijen. 
‘O, wat een mooie kleuren’, zegt Vincent.



En zo lopen ze het hele museum door. Ze zien 
nog meer schilderijen en ook beelden. 

Als ze weer naar huis gaan vraagt mama aan 
Vincent of hij nog wel een keer naar het museum 
wil. ‘Jawel’, zegt Vincent. ‘Maar dan wil ik wel met 
die mevrouw van het museum mee. Dan mag ik 
ook kleuren en een kunstwerk maken’.
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