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Het schilderij in de klas is een 
stuk groter dan het schilderij 
in het Rijksmuseum. 
Dat is eigenlijk best klein. 

Toen Vincent voor zijn doek 
stond, zag dat er ongeveer 
zo uit! 

Vincent aan het werk



Kijk eens goed naar de ogen 
van Vincent. Probeer hem eens 
aan te kijken. Misschien lukt 
het als je op een andere plek 
gaat staan? 

Nee, Vincent schilderde de 
ogen zo dat hij je nooit echt 
aankijkt. En zijn mond lijkt een 
beetje samengeperst. Hierdoor 
ziet Vincent er niet heel erg 
aardig of gezellig uit. 
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Vincent van Gogh schilderde dit zelfportret in 
1887. Het is dus meer dan 130 jaar oud. 
Vincent van Gogh was toen 34. 



Tijdens zijn korte tijd in 
Antwerpen was Vincent ziek 
geworden. Hij was arm, 
at slecht en rookte teveel. 
Uiteindelijk begonnen zijn 
tanden te rotten en af te 
breken. In 1886, een jaar 
voor dit zelfportret, liet Vincent 
(zonder verdoving!) een derde 
van al zijn tanden trekken. Dat 
is waarschijnlijk de reden dat 
zijn gezicht zo smal is op dit 
portret.
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Volgens zijn familie lijkt 
dit schilderij erg op hoe 
Vincent er echt uitzag. 
Hoewel hij hier chiquer 
gekleed was dan 
normaal. 

Sommigen zeggen dat 
ze hem maar een rare 
vogel vonden. 
Vooral als hij praatte. 
Dan keek hij steeds 
geschrokken over zijn 
schouder en maakte 
hij een sissend geluid 
tussen zijn tanden. 



De schilderijen van Vincent 
van Gogh moet je eigenlijk 
van héél dichtbij bekijken. De 
meeste schilders wrijven zó 
lang met hun kwast over het 
doek dat de kleuren vloeiend 
in elkaar overlopen. Vincent 
deed dat niet. Hij zette 
streepjes verf en probeerde er 
daarna zoveel mogelijk vanaf 
te blijven. 

Die stijl is bijzonder en je 
herkent er de schilderijen van 
Vincent door! 
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Drie keer raden wat de lievelingsbloem 
was van Vincent van Gogh... 
De meeste schilders vonden de 
zonnebloem een beetje een saaie, 
lompe bloem. Maar Vincent vond 
‘m (misschien juist daarom wel) 
prachtig. Hij maakte daarom meerdere 
schilderijen met zonnebloemen. 

Vincent schilderde zelfs zeven 
schilderijen van zonnebloemen in een 
vaas. Vijf van die schilderijen hangen 
in musea overal ter wereld, ééntje 
werd vernietigd tijdens de Tweede 
Wereldoorlog en één is in privébezit. 

Bekijk het filmpje over Vincent en de 
zonnebloemen. 

Vaas met twaalf zonnebloemen
(Arles, augustus 1888)
Neue Pinakothek, München, Duitsland

Vaas met vijftien zonnebloemen
(Arles, augustus 1888)
National Gallery, London, Groot-Brittannië

Vaas met drie zonnebloemen
(Arles, augustus 1888)
Privécollectie, Verenigde Staten

Vaas met vijf zonnebloemen
(Arles, augustus 1888)
Vernietigd bij een brand in de Tweede Wereldoorlog 

Vaas met vijftien zonnebloemen
(Arles, januari, 1889)
Van Gogh Museum, Amsterdam, Nederland

Vaas met vijftien zonnebloemen
(Arles, januari 1889)
Sompo Japan Museum of Art, Tokio, Japan

Vaas met twaalf zonnebloemen
(Arles, januari 1889)
Philadelphia Museum of Art, Philadelphia, VS

https://youtu.be/fIYiW_Brmow
https://youtu.be/fIYiW_Brmow
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“Het is niet makkelijk om jezelf te 
schilderen”, schreef Vincent aan 
zijn broer. 

Daarom oefende hij veel. In zijn 
tijd in Parijs maakte meer dan 25 
zelfportretten. Dat deed hij niet 
omdat hij zichzelf zo knap vond, 
maar omdat hij dan geen model 
hoefde in te huren. Zo kon hij geld 
besparen. 

Omdat hij de zelfportretten alleen 
maakte om te oefenen, schilderde 
Vincent vaak op goedkoop 
karton, over oude schilderijen 
heen of op de achterkant van een 
ander oefenschilderij dat hij had 
gemaakt. Ook dat scheelde weer 
in de kosten. 

Hij zette zijn handtekening ook niet 
onder zijn zelfportretten. Dat was 
ook niet nodig. Vincent was toch 
niet van plan om zijn ‘kladwerkjes’ 
te verkopen. 

Tegenwoordig worden zijn 
‘kladwerkjes’ voor giga-veel 
geld verkocht en hangen ze in de 
grootste musea van de wereld!

In dit filmpje wordt in het kort 
verteld wie Vincent van Gogh was. 

Credits: Van Gogh Museum, Amsterdam

De blauwe blouse had Vincent altijd 
aan tijdens het schilderen. 

Vincent maakte het zelfportret hieronder op de achterkant 
van een oefenschilderij van De Aardappeleters. 

Hier heeft Vincent zichzelf geschilderd met zijn 
oor in het verband. 

https://www.youtube.com/watch?v=QFKgxnu4MGk
https://www.youtube.com/watch?v=QFKgxnu4MGk
https://www.youtube.com/watch?v=QFKgxnu4MGk


De slaapkamer 

Slaapkamer in Arles, oktober 1888
Van Gogh Museum, Amsterdam

In Arles maakte Vincent dit schilderij van zijn slaapkamer in het Gele Huis. 
Hij had de kamer zelf ingericht met eenvoudige meubels en zijn eigen werk aan de muur. 
Hij vond zelf dat dit schilderij erg goed was gelukt. Wat vinden jullie? 

De kleuren van het schilderij nú, zijn anders dan hoe Vincent ze heeft geschilderd. 
Bekijk hier hoe Vincent zijn schilderij zag.

https://ontrafel.vangogh.nl/nl/story/56/de-kleur-moet-het-hier-doen


Vincent maakte meer dan 900 
schilderijen. 900!

Hiernaast en op de volgende 
pagina’s staan een paar beroemde 
schilderijen van Vincent van Gogh. 
Bekijk ze eens goed en bespreek 
ze met elkaar. Wat valt je op? 

Voorbeeldopdracht: meestervervalser

Kop van een skelet met brandende sigaret,  1886, 
hangt in het Van Gogh Museum in Amsterdam.



Stilleven met aarden kom met aardappelen, 1885, hangt in Museum Boijmans Van Beuningen in Rotterdam



De sterrennacht, 1889, hangt in het Museum of Modern Art in New York, Verenigde Staten.



Amandelbloesem (gemaakt voor Vincents pasgeboren neefje met de naam... Vincent, 
1890, hangt in het Van Gogh Museum in Amsterdam



Caféterras bij nacht, 1888, hangt in het Kröller-Müller Museum in Otterlo.



De oude toren van Nuenen, 1884, hangt in het Kröller-Müller Museum in Otterlo.



Kerkje in Auvers, 1890, hangt in Musée d’Orsay in Parijs, Frankrijk.

Zoek nu zelf op internet naar 
schilderijen van Vincent van Gogh. 
Welk schilderij vind jij het mooist? 
Waar krijg je een bijzonder gevoel bij?

Kies een schilderij en bestudeer 
het extra goed. Van heel dichtbij 
en van veraf. Hoe heeft Vincent het 
geschilderd? Met streepjes of met 
strakke lijnen? Heel nauwkeurig of juist 
heel losjes? En welke kleuren heeft hij 
gebruikt? 

Nu is het jouw beurt! Schilder het 
schilderij van Vincent dat je hebt 
gekozen zo écht mogelijk na. Als een 
echte meestervervalser. Meng je verf 
tot je de perfecte kleur hebt gevonden, 
precies zoals de kleuren die Vincent 
gebruikte. Zoom in om te zien hoe 
Vincent zijn kwast op het papier zette. 
Let op de verhoudingen en op de 
details. 

Is jouw schilderij af? Print dan het werk 
van Vincent uit en hang het naast jouw 
meesterwerk in de klas. Tijd voor een 
tentoonstelling! Welk schilderij lijkt het 
meest op het origineel? 

Opdracht



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 zelfportret 
van Vincent van Gogh ook wel 
tegen! 



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