
Hoi!
Jij hebt het zelfportret van Vincent 
van Gogh dus ontdekt! 

Heb je het al goed bekeken? 

Anders dan in een museum mag 
je nu héél dichtbij komen. Je mag 
het schilderij zelfs aanraken. 

Wat zie je? 

Zelfportret
Vincent van Gogh, 1887 ontdek meer!



Ontdek het zelf!

In deze factsheet vind je meer 
informatie over het schilderij dat in 
de klas hangt: Zelfportret van Vincent 
van Gogh. Maar ook over andere 
schilderijen die hij maakte. 

Je kunt filmpjes kijken over zijn 
leven en er staan een paar toffe 
opdrachten in die je zelf kunt doen. 
Ben jij bijvoorbeeld een echte 
meestervervalser? 

Je hoeft niet alles te lezen of te 
doen. Kijk gewoon wat jij leuk of 
boeiend vindt! 

Oh, en het schilderij hiernaast is ook 
van Vincent. Tof of niet? Je vindt ‘m 
verderop in deze factsheet nog een 
keertje terug. 

Veel plezier! 

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



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! 

Over het schilderij in de klas
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Vincent van Gogh schilderde dit zelfportret in 
1887. Het is dus meer dan 130 jaar oud. 
Vincent was toen 34. 

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? 

Lukt niet echt, he? 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. 



Toen Vincent in België 
woonde, was hij ziek 
geworden. Hij was arm, 
at slecht en rookte te veel. 
Uiteindelijk begonnen zijn 
tanden te rotten en af te 
breken. In 1886, een jaar 
voor dit zelfportret, liet Vincent 
(zonder verdoving!) een 
heleboel tanden trekken. Dat 
is waarschijnlijk de reden dat 
zijn gezicht zo smal is op dit 
portret.

U
it

g
el

ic
h

t

Volgens zijn familie lijkt 
dit schilderij erg op hoe 
Vincent er echt uitzag. 
Hoewel hij hier chiquer 
gekleed was dan 
normaal. 

Sommige mensen 
zeiden dat ze Vincent 
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 door. 



De schilderijen van Vincent 
van Gogh moet je eigenlijk 
van héél dichtbij bekijken. 

De meeste schilders wrijven 
net zo lang met hun kwast 
over het doek tot 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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Wist je dat Vincent van 
Gogh in zijn leven wel 900 
schilderijen maakte? 900!

Maar toen Vincent zelfmoord 
pleegde, had er maar 
drie verkocht! Nu zijn z’n 
schilderijen per stuk miljoenen 
waard! 



Klik hier en ontdek meer over Vincents 
bijzondere leven. En geloof ons: dat 
leven was niet makkelijk... 

Ken jij Vincent al?

https://www.npostart.nl/WO_NTR_15616083 
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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 meerdere schilderijen 

met zonnebloemen. 

Welke vind jij het mooist?

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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De aardappeleters
Als Vincent iets doet, doet hij het vol overgave. Hij is dag in, dag uit aan het tekenen, hij oefent met 

verschillende verfsoorten en materialen en dan, na vijf jaar oefenen en een hele winter schetsen maken van 
een groepje boeren rond een eettafel, maakt hij zijn meesterwerk: De aardappeleters. 

Vincent zelf is heel tevreden met zijn werk. Maar niet iedereen was dat met hem eens. Veel mensen 
vonden het schilderij veel te donker, en de ruimte, de lichamen en de gezichten van de boeren klopten niet 

helemaal. Zelfs zijn broer Theo vond het niet echt mooi. Maar Vincent wist het zeker: 
dit was zijn meesterwerk!  Wat vind jij? En wat vinden jouw klasgenoten? 

 Op de volgende pagina kun je het schilderij beter bekijken. 

Grappig: 
er zijn best veel versies 
van De aardappeleters, 
omdat Vincent tientallen 

oefenversies maakte. 
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Opdracht: kleurenbommetje
Slaapkamer in Arles, oktober 1888
Van Gogh Museum, Amsterdam



In Frankrijk maakte Vincent drie schilderijen 
van zijn slaapkamer. 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 vind jij?

Drie schilderijen

Kleine verschillen
De drie schilderijen verschillen maar een klein 
beetje. 

Dat kun je hier goed zien! 
Schuif het bolletje van links naar rechts.
Zie jij de verschillen? 

Kleurenbom
Vincent heeft heel goed nagedacht over de 
kleuren op dit schilderij. Maar de kleuren die 
je hier ziet, zijn niét de kleuren die Vincent 
gebruikte. Het schilderij is verbleekt. 

Kijk hier om te zien hoe het schilderij 
eruit zag toen Vincent het schilderde. 

https://ontrafel.vangogh.nl/nl/story/59/na-de-overstroming
https://ontrafel.vangogh.nl/nl/story/56/de-kleur-moet-het-hier-doen
https://ontrafel.vangogh.nl/nl/story/56/de-kleur-moet-het-hier-doen
https://ontrafel.vangogh.nl/nl/story/56/de-kleur-moet-het-hier-doen


Opdracht: kleurenbommetje

Eén van de eerste schilderijen van Vincent van Gogh, De Aardappeleters, 
was erg donker van kleur. Maar later gebruikte Vincent juist felle kleuren, 
zoals bij de slaapkamer in Arles. 

Vincent was van plan om De Aardappeleters nog een keer te schilderen, 
maar dan met fellere kleuren. Maar daar is het nooit van gekomen. 

Kleur is heel belangrijk in een schilderij 
Kleuren kunnen elkaar versterken, ze kunnen vloeken of juist zorgen voor 
rust. Er zijn miljoenen varianten geel, rood of blauw. Kleuren geven een 
schilderij diepte, zoals bij De kop van een skelet met sigaret. Ze vertellen de 
vrolijkheid van de Zonnebloemen of juist de armoede bij 
De Aardappeleters. 

Het Van Goghmuseum heeft kleurplaten gemaakt van vijf beroemde 
schilderijen van Vincent van Gogh. Wij hebben deze voor jullie uitgeprint.
Op de volgende pagina’s en hiernaast zie je de schilderijen in kleur, zoals 
Vincent ze heeft geschilderd. 

Kijk goed naar de kleurkeuze van Vincent, pak een kleurplaat en 
viltstiften en kleur het schilderij zoals JIJ het mooi vindt. Let op! 
Dit zijn geen gewone kleurplaten, maar kunstwerken! Probeer 
verschillende kleurtonen te combineren om diepte te creeëren, denk 
goed na over de kleuren die je gebruikt en kijk wat het effect is. 

Klaar? Schrijf je naam op de achterkant en lever je tekening in. Wij hangen jullie 
tekeningen op in de Oude Meesters in de Klas-stand in Hal 1 en na de beurs krijgen jullie 
ze weer van ons terug. 

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



De oogst, 1888, 
hangt in het Van Gogh Museum in Amsterdam.



Het Gele Huis (De straat), 1888, 
hangt in het Van Gogh Museum in Amsterdam.



De slaapkamer, 1888, 
hangt in het Van Gogh Museum in Amsterdam.



Zonnebloemen, 1888, 
hangt in het Van Gogh Museum in Amsterdam.



De aardappeleters, 1885, 
hangt in het Van Gogh Museum in Amsterdam.



De Oude Meesters in de Klas-collectie geeft 
basisscholen de mogelijkheid om het museum in 
de klas te halen. 

Hoe? Door de acht grootste meesterwerken uit het 
Rijksmuseum te halen en prominent en permanent 
in de klas te plaatsen. 

Wie wordt er nu niet betoverd door een schilderij 
van Johannes Vermeer of Vincent van Gogh? 
En de Nachtwacht leent zich uitstekend als 
zoekplaat avant la lettre. 

Verrassende lesbrieven onthullen de geheimpjes 
van de schilder, de verborgen grapjes op 
de schilderijen, de foutjes, maar geven ook 
informatie over de Oude Meester en de tijd 
waarin hij leefde. Zo ontstaat een kunst-, cultuur- 
en (Nederlandse) geschiedenisles in één, zonder 
dat de leerlingen doorhebben dat ze keihard aan 
het leren zijn.

Meer weten? 

Bezoek ons bij stand 01.C101 
of kijk op de website: 
www.oudemeestersindeklas.nl

http://www.oudemeestersindeklas.nl

