
Wat heb je nog meer nodig:
Het stripboek, pen en papier, 

de kopieerbladen, een schaar, 
lijm, een computer met inter-
net, een printer en een atlas. 

Veel plezier!
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1
Vincent van Gogh wordt 

in Zundert geboren

Begin van de Amerikaanse 
burger oorlog (1861-1865)

Vincent van Gogh overlijdt in Auvers-sur-Oise

Eerste paardloze rijtuig op 
benzine ontwikkeld door 
Karl Benz in Duitsland

1858

1861

Suezkanaal geopend

1869

1885

Karl Marx publiceert 
Das Kapital

Frans-Duitse oorlog (1870 -1871): 
begin Duitse Keizerrijk

Thomas Edison vindt de eerste 
succesvolle gloeilamp uit

Wereldtentoonstelling:  
opening van de Eiffeltoren in Parijs 

1859

1867

1871

1879

1889

Charles Darwin publiceert 
On the Origin of Species 

Eerste trans-Atlantische 
telegraafkabel

Alexander Graham Bell 
voert als eerste een 

telefoongesprek over 
grote afstand  

1876

Vincent van Gogh werd geboren in 1853 en overleed in 
1890. Om een beeld te krijgen van de periode waarin hij 
leefde, vind je hieronder een tijdbalk. 

1853

1854

1855

1856

1857

1858

1859

1860

1861

1862

1863

1864

1865

1866

1867

1868

1869

1870

1871

1872

1873

1874

1875

1876

1877

1878

1879

1880

1881

1882

1883

1884

1885

1886

1887

1888

1889

1890

a  Knip de afbeeldingen uit knipblad I en plak ze 
in de tijdbalk hieronder.

B  Maak een eigen tijdbalk over het leven van 
Vincent van Gogh. Zoek informatie over 
Vincent in het stripverhaal en op het internet.
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Zoals je in het stripverhaal hebt 
gelezen woonde en werkte Vincent 
van Gogh in verschillende plaat-
sen in Europa. In deze opdracht 
gaan we kijken waar hij allemaal 
is geweest. Daarvoor heb je ook  
een atlas nodig.

2

a  Geef op de landkaart aan waar de plaatsen 
liggen waar Vincent heeft gewoond. 
Zundert, Brussel, Nuenen, Amsterdam, 
Arles, Londen, Den Haag, Auvers-sur-Oise, 
Saint-Rémy-de-Provence, Antwerpen, Parijs, 
Cuesmes (Borinage)

b  Zet bij de plaats ook een jaartal wanneer 
Vincent daar ongeveer was.

c  Van welke vormen van transport kon Vincent  
in zijn tijd gebruik maken? 

d  Het lijkt alsof Vincent zich steeds gemakkelijk 
in een andere stad kon vestigen.  

Wat denk jij dat er allemaal nodig was,  
of wat moest iemand doen of kunnen, om  
in een buitenlandse stad te wonen?

e  Hoe is het tegenwoordig geregeld als iemand 
uit een ander land in ons land wil komen 
wonen? Kan dat zomaar?

f  Vincent immigreerde en integreerde in de 
andere landen waar hij woonde: Frankrijk, 
Engeland en België. Wat is het verschil tussen 
immigratie en integratie? Hoe weten we dat 
Vincent niet alleen immigreerde, maar ook 
integreerde?

Frankrijk

NederlandEngeland

België

AmsteRdam / 1877
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a  Knip de personen uit knipblad I en plak deze 

op de juiste plek.

b  Hoe kwam Vincent aan geld voor zijn levens-
onderhoud?

c Wat vind jij daarvan?

d  De broer van Vincent, Theo van Gogh,  
heeft Vincent altijd geholpen en gesteund.  
Leg uit op welke manier(en) Theo dat deed.

e  Waarom heeft Theo zijn oudere broer altijd 
geholpen, denk jij? Schrijf je antwoord op.

f  Als iemand tegenwoordig geen baan heeft en 
moeilijk aan geld kan komen, krijgt die per-
soon een uitkering. Hoe was dat geregeld in 
de tijd dat Vincent leefde?

g  Leg met behulp van jouw eerder gegeven 
antwoorden uit waarom Theo een belangrijke 
rol speelde in het leven van Vincent. Gebruik 
tenminste 10 zinnen.

Vincent (oom 
Cent) van Gogh

oom

Jo van Gogh - 
Bonger 

schoon
zus

Cor van Gogh

broer

Wilhelmina van 
Gogh

zus

Anna van Gogh Vincent van Gogh

zus

Elizabeth van 
Gogh

zus

Theodorus van 
Gogh

vader

Anna van Gogh - 
Carbentus

moeder

Vincent was afhankelijk van zijn broer 
Theo, die hem financieel ondersteunde 
en hem hielp waar dat nodig was. In deze 
opdracht gaan we kijken naar de mensen 
rondom Vincent.

vriend vriend leraar vriend

Dokter Gachet Anthon van 
Rappard

Anton Mauve Sien Hoornik Paul Gauguin

vriend

Theo van Gogh

broer
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A  Al op de eerste bladzijde van het strip-
verhaal wordt verteld dat Vincent ‘ziek’ is. 
Welke ziekte heeft hij in de strip volgens 
zichzelf? En welke volgens de doktoren?

b  Vincent leed aan aanvallen, waarbij hij 
niet goed wist wat er gebeurde en ook 
niet wat hij deed. Hoe heeft de tekenaar 
dat uitgebeeld in het stripverhaal? Schrijf 
ook de bladzijde op waar je dat kunt zien 
of lezen.

c  Op bladzijde 39 en 40 van het strip-
verhaal spreekt Vincent met een dood-
graver. Wat is een dood graver precies?

d  Wat bespreekt Vincent met de dood-
graver?

e  Wat krijgt Vincent volgens de dood-
graver als hij een offer brengt?

f Welk offer wordt er bedoeld?
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a  Zoek de volgende kunstwerken in het stripboek 

op en noteer op welke bladzijde ze staan.

b  Vergelijk de echte kunstwerken met de  
tekeningen uit het stripverhaal.  

Wat vind jij, heeft de tekenaar zijn werk goed 
gedaan? Lijken zijn tekeningen op de kunst-
werken? Schrijf ook op waarom jij dat wel of 
niet vindt.

In het stripverhaal wordt het 
leven van Vincent van Gogh ver-
teld. In de strip laat de tekenaar 
veel van Vincents tekeningen en 
schilderijen zien.

Vincent van Gogh is vooral beroemd geworden door zijn 
schilderijen, maar ook door zijn ziekte en tragische 
dood. Tijdens zijn leven schreef hij heel veel brieven, 
vooral naar zijn jongere broer Theo. Door deze brieven 
weten we nu veel over het Vincents leven. 

5
Toen Vincent in een inrich-

ting zat, schreef hij in een 

brief aan zijn broer Theo:  

‘En ik weet dat ik op de dag 

dat ik enig succes zal heb-

ben, zal verlangen naar mijn 

wanhoop en eenzaamheid 

van hier. Geen kwaad zonder 

baat.’ In één van zijn laatste 

brieven schreef hij: ‘En mijn 

eigen werk, daar riskeer  

ik mijn leven voor’.
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Realisme Het zo precies moge-
lijk naschilderen van een onder-
werp, zoals dat er in de werkelijk-
heid (‘in het echt’) uitziet.

Japonisme De invloed van 
kunst uit Japan op de kunst van 
Westerse kunstenaars.

Impressionisme Door veran-
derend licht zien kleuren er steeds 
anders uit. Een impressionistisch 
kunstenaar kan een onderwerp 
dus alleen schilderen zoals hij dat 
op een bepaald moment ziet, en 
niet zoals iets precies is.

Pointillisme Het schilderen 
met stippen in verschillende kleu-
ren. Van afstand bekeken ‘men-
gen’ je ogen de kleuren.

Hieronder zie je rechts vier kunstwerken van 
Vincent. Links staan er vier van andere kunste-
naars. Er horen ook korte beschrijvingen bij. 

Het is jouw taak om aan elke beschrijving twee 
kunstwerken te verbinden: één van Vincent van 
Gogh en één van een inspiratiebron.

6
Vincent leefde in een tijd waarin er flink werd  
geëxperimenteerd in de schilderkunst. Dat deed hij 
zelf ook: hij heeft op een heleboel verschillende 
manieren geschilderd. Door te kijken naar de ma-
nieren waarop andere kunstenaars werkten kreeg 
hij veel inspiratie. Daar gaat deze opdracht over.

Bij het maken van zijn schilderijen gebruikte 

Vincent van Gogh penselen in verschillende dik-

tes. Hij smeerde de verf vaak dik op het schil-

dersdoek. Dat noem je impasto. De olieverf die 

hij gebruikte zat in tubes: een nieuwe uitvinding 

in de negentiende eeuw! Daardoor kon Vincent 

zijn verf gemakkelijk meenemen als hij buiten 

wilde schilderen.
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a  Vergelijk deze portretten met de manier hoe 
de strip tekenaar Vincent heeft afgebeeld. 
Schrijf minimaal 2 overeenkomsten en mini-
maal 2 verschillen op.

b  Maak je eigen zelfportret in de stijl van 
Vincent van Gogh. Om je hierbij te helpen 
enkele suggesties:

7

8

Vincent van Gogh maakte veel schilde-
rijen en tekeningen. Tegenwoordig is 
hij een beroemd schilder. Zijn schil-
derijen zijn nu enorm veel geld waard, 
maar toen Vincent nog leefde was dat 
heel anders.

Vincent van Gogh maakte flink wat zelfportretten. 
Hieronder zie je er een aantal. Door een zelfportret 
te maken kon Vincent oefenen met het schilderen van 
gezichten, zonder dat hij daarvoor een model hoefde 
te betalen.

a  Waarom zouden de werken van 
Vincent van Gogh tegenwoordig 
zoveel geld kosten, denk je?

b  Vincent werd zelf niet echt rijk van 
de verkoop van zijn werk. Geef een 
verklaring waarom niet.

c  De prijs van een schilderij is van een 
aantal zaken afhankelijk. Bedenk 
drie verschillende dingen waar de 
prijs van een schilderij van  
af kan hangen. 

d  Bekijk het volgende schilderij van 
Vincent van Gogh, een portret van 
de cafébazin in Arles: L’Arlésienne. 
Dit schilderij bracht in 2006 onge-
veer 34 miljoen euro op. Het werd 
gekocht door een privéverzamelaar. 
Schrijf op waarom dit schilderij 
zoveel geld opbracht, volgens jou.

e  Als je goed kijkt, zie je deze vrouw 
ook terug in het stripverhaal. Op 
welke bladzijden?

•	 	Gebruik	een	goede	spiegel, net zoals 
Vincent dat deed.

•	 	Je	kunt	ook	een	foto van jezelf uitvergroten,  
tegen het raam houden en de contouren  
overtrekken op een schildervel.

•	 	Met	meel kun je de verf dikker maken  
om impasto te kunnen schilderen.

•	 	Zet	streepjes	in	verschillende	kleuren.
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a Welk materiaal/materialen is/zijn er gebruikt?

B  Beschrijf de voorstelling: wat is er allemaal  
te zien?

c  Beschrijf de beeldaspecten:
 kleur, compositie, ruimte, licht, vorm, structuur

d  Probeer te achterhalen waarom het werk 
gemaakt is.

e  Hoe is het werk gemaakt? Wat heeft de schil-
der eerst geschilderd en op wat voor manier?

f  Wat vind jij van dit schilderij? Vertel ook de 
redenen waarom je dat vindt.

10Zoek op internet of in een boek naar een af-
beelding van een schilderij van Vincent van 
Gogh. Kies het schilderij dat je het meest aan-
spreekt. Daarover beantwoord je de vragen.

Uitgave: Stichting Eureducation, i.s.m. Van Gogh Museum
Opdrachten: Janno van der Eem / Hartenlustschool Bloemendaal
Ontwerp: Studio Teekens
© Stichting Eureducation / Van Gogh Museum www.eureducation.nl www.vangoghmuseum.nl
 
Alle afgebeelde werken van Vincent van Gogh bevinden zich in de collectie van het Van Gogh Museum
en zijn eigendom van de Vincent van Gogh Stichting, m.u.v. het schilderij in opdracht 7.

A  Schrijf op waar je aan kunt horen dat de zan-
ger Vincent van Gogh bewondert.

B  De zanger heeft ook een beetje medelijden 
met de schilder. Waarom, denk jij? Waar kun  
je dat aan horen?

c  Don McLean kreeg inspiratie voor dit lied 
door verschillende schilderijen van Vincent. 

Lees eerst de tekst nog eens goed door.  
Zoek daarna op het internet naar afbeeldingen 
van Vincents schilderijen die jij bij het lied van  
Don McLean vindt passen. Mag je ze printen?  
Knip dan de coupletten en refreinen uit. Plak 
bij elk couplet of refrein een schilderij dat daar 
volgens jou bij past. Als je niet kunt printen, 
schrijf dan de titels van de schilderijen bij de 
coupletten en refreinen.

9
De Amerikaanse zanger Don Mclean schreef een lied 
over van Gogh dat ‘Vincent’ heet. Op kopieerblad II vind 
je de Nederlandse vertaling. Zoek op het internet naar 
de Engelse tekst. Zoek ook naar een uitvoering van dit 
lied. Luister ernaar en maak daarna de vragen.
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