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Van Gogh 
onder de loep
docentenhandleiding 
voor bètavakken 

Beschrijving van het programma
Deze docentenhandleiding bevat suggesties voor 
lessen op school die u kunt gebruiken voorafgaand 
aan een schoolbezoek aan het Van Gogh Museum, 
of als u het leuk vindt om met uw klas Van Gogh 
gerelateerde opdrachten te behandelen. Het is 
ook mogelijk de lessen te behandelen zonder 
museumbezoek.

De lessen in deze handleiding zijn geschikt voor 
natuur- en techniekvakken in de bovenbouw van 
havo en vwo. Mocht u lessuggesties zoeken voor 
kunstvakken, verwijzen wij u graag naar andere 
docentenhandleidingen op onze website.

Ter introductie op het onderwerp kunt u een korte 
beschrijving geven van het leven van Vincent 
van Gogh. Daarbij kunt u gebruik maken van de 
achtergrondinformatie die u aantreft op pagina 49 
van deze handleiding. Uiteraard kunt u uw leerlingen 
ook algemene informatie over Van Gogh laten 
opzoeken in de bibliotheek of op internet. Op pagina 
56 vindt u bruikbare literatuur en websites hiervoor. 
Mocht u met de groep naar het museum komen, 
zorg er dan voor dat de uw leerlingen hier op zijn 
voorbereid. Hiermee krijgt hun museumbezoek een 
duidelijke meerwaarde. Informatie over het reserveren 
van een museumbezoek vindt u op
www.vangoghmuseum.nl/onderwijs

De docentenhandleiding is ook beschikbaar in het 
Engels en het Frans. 

Onderzoek door de 
Rijks dienst voor het 

Cultureel Erfgoed 
met een draagbare 

XRF-scanner, foto 
© René Gerritsen 

Amsterdam.
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Van Gogh voor bèta’s
De lessen in deze docentenhandleiding zijn goed bruikbaar voor vakken 
in de profielen Natuur & Techniek en Natuur & Gezondheid. Dit kan zijn 
in het gecombineerde vak NLT, maar ook in de vakken natuurkunde, 
scheikunde of biologie.

In de lessenserie Van Gogh onder de loep gaan we in op de technische 
kant van het werk van Vincent van Gogh. De drie lesbrieven samen 
passen binnen het vak NLT. Lesbrief 1 vanuit de biologie en natuurkunde, 
lesbrief 2 en 3 vanuit natuurkunde en scheikunde. De lesbrieven zijn zo 
opgesteld dat ze elk binnen een lesuur van tussen de 50 en 60 minuten 
kunnen worden behandeld. 

Doelstellingen van deze lessenreeks
• Leerlingen krijgen informatie over de technische achtergrond van 
schilderijen van Van Gogh.
• Leerlingen krijgen informatie over onderzoek naar schilderijen van Van 
Gogh en de technieken die hierbij gebruikt worden.
• Leerlingen leren over Van Goghs materialen, werkwijze en 
experimenten met kleur.
• Leerlingen worden inhoudelijk voorbereid op een bezoek aan het Van 
Gogh Museum en geven daar een zinvol vervolg aan.

Lesbrief 1
Oog voor Van Gogh belicht het waarnemen van kleuren. Hoe werkt dat 
in ons oog en hoe gebruikt Van Gogh deze waarneming.

Lesbrief 2
Van Gogh en verkleuring gaat in op de invloed van omgevingsfactoren 
op kleur. De kleuren die we nu zien, zijn niet allemaal dezelfde als die hij 
oorspronkelijk op het doek aanbracht.

Lesbrief 3
Je komt ogen tekort laat verschillende (innovatieve) technieken zien die 
ons binnenin het werk van Van Gogh laten kijken.

Uiteraard is het vak waarvoor u een bezoek aan het museum inzet 
bepalend voor een groot deel van de inhoud van een voorbereidende 
– en een verwerkingsles. Dat geldt eveneens voor het niveau van uw 
klas. Op basis hiervan kunt u zelf meer specifieke doelen aan uw lessen 
verbinden.

Reserveren
U kunt het museumbezoek van uw klas uitsluitend reserveren via het 
online reserveringssysteem, op www.vangoghmuseum.nl/onderwijs

Voor informatie over extra activiteiten van het museum kunt u 
terecht op www.vangoghmuseum.nl
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Lesdoelen
Aan het eind van de les weten de leerlingen:
-  wie Vincent van Gogh was, en hoe kleurgebruik een rol 
 speelt in zijn schilderijen.
-  hoe kleuren werken op het oog. 
- wat het verschil is tussen de kleurencirkel van licht
 en die voor schilderen. 
-  wat complementaire kleuren zijn en hoe Van Gogh ze toepast.

Benodigde materialen 
- leerlingenbladen om tekst te lezen en antwoordblad
 om sommige vragen in te vullen.
- computer voor vertoning introductie film.
- computers voor de leerlingen, voor vraag 9. 
- kleurpotloden.

Tijdspad 
 15 min introductie filmpje, toelichting docent. 
 10 min leerlingen maken vraag 1 t/m 4.
 10 min bespreek contrasten en het verschil
    tussen de twee kleurencirkels.
 20 min  leerlingen maken vraag 5 t/m 11.

Oog voor Van Gogh
Lesbrief 1
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Lessuggesties 
en extra informatie
Hier vindt u extra informatie over de vragen in de leerlingenbladen. Deze 
kunt u gebruiken voor  uitleg tussendoor. Met de opdrachtbladen Oog 
voor Van Gogh maken leerlingen zelfstandig kennis met Vincent van 
Gogh en een aantal werken uit de collectie van het Van Gogh Museum. 
Bij sommige vragen hebben de leerlingen meer informatie nodig, 
bijvoorbeeld uit boeken of via het internet. 

Inleiding 
Wat weten de leerlingen (nog) over het oog en over de werking van 
kleuren? Toon eventueel de volgende film van Blue Man Group als 
introductie op het onderwerp: 
https://www.youtube.com/watch?v=EwjFTcNE-WE

Wat weten de leerlingen over Van Gogh? Bespreek samen de brief van 
Van Gogh over De zoeaaf. Hierin wordt duidelijk hoe bewust Van Gogh 
kleuren gebruikt.

Contrast 
Docent legt uit: Complementaire kleuren bij licht verschillen van 
complementaire kleuren bij verf. We spreken over additieve kleurmenging 
bij menging van lichtkleuren en subtractieve menging bij druk- en 
verfkleuren. In het additieve systeem wordt het mengsel van de kleuren 
(rood, groen en blauw licht) wit. Bij menging van verfkleuren (rood, geel 
en blauw), subtractieve kleurmenging, ontstaat bij menging grijs. Voor 
meer informatie over simultaancontrasten:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Kleurcontrast
http://www.vangoghmuseum.nl/vgm/index.
jsp?page=425&lang=nl&section=sectie_museum

Aanvullende achtergrondinformatie
http://www.bioplek.org/animaties/oog/netvlies.html
http://facweb.cs.depaul.edu/sgrais/color_perception.htm
http://www.medica.be/w/images/e/e7/Studentencursus_H09_-_
Visueel_systeem_-_Het_oog.pdf
www.bioplek.org
www.natuurkunde.nl

NLT-module: Kijken en zien (http://www.betasteunpunt-utrecht.nl/
bestanden/documenten//Leerlingenmateriaal%20NLT-modules/
Kijken%20en%20Zien%20-%20Leerlingenmateriaal%20-%20versie%20
1.1.pdf)
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Antwoorden 

1. Controleer of de leerling de rode en groene lijnen juist naar de linker- 
en rechterhersenhelft heeft verplaatst.

2. Rechts: 5x103 per 10mm2, links 140x103 per 10mm2  (gele vlek).

3. Blauw: 390- 545 nm, rood: 410 – 710 nm, groen: 390 – 660 nm.

4.

kleur rood  % kegeltje groen % kegeltje blauw % kegeltjes
oranje lijst 40 5 0
rode lucht 5 0 0

blauwe figuur bij het hek 8 14 80
gele figuur bij het hek 90 40 0

Bij alle kleuren zijn meerdere kegeltjes actief behalve in de rode lucht.

5. 

basiskleur de kleurencirkel van Charles Blanc de kleurencirkel van licht 
rood groen cyaan/lichtblauw

blauw oranje geel
groen magenta/felroze
geel paars

6.
mengkleur

rood en blauw paars
blauw en geel groen
geel en rood oranje

7. De mengkleur is de complementaire kleur van de primaire kleur  
 die niet in het mengsel zit.

8. Groen-rood: waterlelies, bamboe, jurk.
 Blauw-oranje: water en bamboe.

9. Voorbeelden: Een op zijn rug liggende krab, Zelfportret als schilder, 
Het gele huis, Zeegezicht bij Les Saintes-Maries-de-la-Mer, Vlinders en 
klaprozen

10. Bijvoorbeeld door de achtergrond of de lijst paars te maken.

11. De kleuren worden feller.
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Oog voor Van Gogh
Deze lesbrief is de start van een Bèta-ontdekkingsreis naar het werk en het 
werken van Vincent van Gogh. De opdrachtbladen gaan over Van Gogh als 
kunstenaar en als kleuronderzoeker. Aan de hand van de opdrachten bekijk je 
met het oog van een bioloog /natuurkundige een aantal schilderijen, en zie je 
welke keuzes Van Gogh maakte.

1. Vincent van Gogh, De zoeaaf, 1888, 
Van Gogh Museum Amsterdam (Vincent van Gogh Stichting)

Kleuren zijn belangrijk in de schilderijen van Van Gogh. Hij gebruikte bewust bepaalde 
kleurencombinaties voor sterke contrasten. Wij weten dit onder andere omdat veel brieven 
die hij naar zijn broer Theo stuurde bewaard zijn gebleven. Lees maar eens wat hij over het 
schilderij De zoeaaf (afb. 1) schreef, een portret dat hij maakte van een soldaat.

‘Ik heb eindelijk een model – een zoeaaf – het is een jongen met een klein gezicht, een 
stierennek, de blik van een tijger, en ik ben begonnen met een portret en daarna met 
nog een. De buste die ik van hem heb geschilderd, was vreselijk hard. In een uniform 
van het blauw van blauw geëmailleerde pannen, met vaal oranjerode passementen 
met twee citroengele sterren op de borst, een gewoon blauw en heel moeilijk te maken. 
De katachtige, sterk gebruinde kop met vuurrode muts heb ik tegen een groen geverfde 
deur en een oranje bakstenen muur gezet. Het is dus een rauwe combinatie van niet bij 
elkaar passende tonen, niet gemakkelijk uit te voeren.’

Vincent van Gogh in een brief aan zijn broer Theo, Arles, donderdag 21 juni 1888

Van Gogh dacht dus goed na over de effecten die kleuren kunnen hebben. Maar hoe komt 
het dat wij kleuren zien? Welke onderdelen van het oog zijn daarvoor verantwoordelijk?



Oog voor kleur
Kleuren kun je zien doordat licht op een voorwerp valt. De (witte) lichtstraal is een meng-
sel van alle kleuren van het spectrum. Kijk maar eens naar afbeelding 2. Als een witte 
lichtstraal op de gele hoed in het zelfportret valt, absorbeert de hoed alle kleuren behalve 
geel. Het gele licht wordt teruggekaatst. Die gele lichtstraal valt op het netvlies van onze 
ogen. Het netvlies zet deze gele lichtenergie om in een elektrisch signaal, de actiepotenti-
aal. De signalen worden getransporteerd langs de zenuwen van het netvlies. De zenuwba-
nen kruisen in het hoofd en komen daarna in het visuele gebied van de hersenen terecht. 
Daar wordt het signaal afgegeven dat de hoed geel is. 

2. Vincent van Gogh, Zelfportret met pijp en strohoed, 1887,
Van Gogh Museum Amsterdam (Vincent van Gogh Stichting)

3. vraag 1

1. Laat zien hoe het rood van de hoed en het groen van de achtergrond van 
De zoeaaf in je hersenen terecht komen (afb. 3). Teken op het antwoordblad 
een rode en een groene lichtstraal naar beide ogen en geef dan voor elke  
kleur het verloop van de ‘kleur’-informatie naar de juiste helft van je hersenen. 
Maak eventueel gebruik van Binas.
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Kleuren en kegeltjes 
Lichtstralen vallen op het netvlies. Het netvlies is de 
binnenste laag van het oog, een uitloper van het 
centrale zenuwstelsel. Het bestaat uit zenuwcellen 
die liggen tegen de binnenwand van de oogbol. Het 
netvlies bestaat uit speciale cellen: staafjes en kegeltjes. 
Zij zorgen voor de verwerking van licht. Kegeltjes 
zorgen voor de waarneming van kleur. In een menselijk 
oog wordt het aantal kegeltjes geschat op vijf tot zeven 
miljoen. Het aantal staafjes is veel hoger, namelijk 110-
130 miljoen.
Kegeltjes bevinden zich voornamelijk in het centrale 
gebied van het netvlies, de gele vlek, terwijl de staafjes 
vooral te vinden zijn in de buitenste rand van het 
netvlies. 

In de grafiek van afbeelding 5 kun je de verdeling staafjes en kegeltjes per mm2 op het 
netvlies aflezen. Horizontaal staat de hoek waaronder je waarneemt. Je kunt hier dus zien 
waar je oog het meest gevoelig is: in de gele vlek. Op de illustraties boven de grafiek zie 
je hoe de verdeling staafjes (paars) en kegeltjes (groen) is in het gebied waar de pijl heen 
wijst. Verticaal staan de aantallen.

5. Grafiek verdeling staafjes en kegeltjes per mm2 netvlies 6. Tekening van het oog

4. Tekening van het oog 
bron: Kijken en Zien, een NLT-module voor 
5 vwo. Junior College Utrecht.

 Rods  = staafjes
 Cones = kegeltjes
 Blind spot = blinde vlek
 Fovea = centrale deel van de gele vlek
 Retina = netvlies

 Vitreous Humor = glasachtig lichaam
 Optic Nerve = oogzenuw
 Temporal on retina  =  op de retina aan de kant van het oor
 Nasal  =  aan de kant van de neus
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Het menselijk oog kan kleur waarnemen binnen het gebied met een golflengte tussen 
de 380 en 750 nm. Elk kegeltje bezit een lichtgevoelig pigment waarmee het gevoelig is 
voor licht van een bepaalde golflengte. Het oog van de mens kent drie soorten kegeltjes: 
kegeltjes die gevoelig zijn voor blauw licht, voor rood licht en voor groen licht. De blauwe 
kegeltjes zijn gevoelig voor alle kleuren die binnen het gebied van de blauwe golflengte 
vallen. Rode kegeltjes voor de kleuren binnen het rode en groen voor de kleuren binnen het 
groene.

7. Lineair zichtbaar spectrum, bron: wikipedia

Afbeelding 8 toont alle kleuren van het spectrum. In deze grafiek kun je aflezen welke 
kegeltjes verantwoordelijk zijn voor de waarneming van de verschillende kleuren. Alle 
mengkleuren worden waargenomen door samenwerking van de verschillende kegeltjes. 

8. Spectrale gevoeligheid kegeltjes, bron: wikipedia

2. Bekijk de grafiek van afbeelding 5. Hoeveel kegeltjes heb je 20 graden rechts 
van de gele vlek? En hoeveel links van de gele vlek?
3. Bekijk de grafiek van afbeelding 8. Voor welke  golflengte is het blauwe 
kegeltje het meest lichtgevoelig? Voor welke golflengte het rode kegeltje? Voor 
welke golflengte het groene kegeltje? 
4. Bepaal voor Van Goghs schilderij Bloeiende pruimenboomgaard: naar 
Hiroshige (afb. 9) met welke kegeltjes bepaalde kleuren worden waargenomen. 
Gebruik daarvoor de grafiek uit afbeelding 8 en de tabel op het antwoordblad. 
Bekijk de grafiek. Schrijf op welke kegeltjes actief zijn bij de kleuren in de tabel. 
Bij welke kleuren in het schilderij zijn meerdere kegeltjes actief?

9. Vincent van Gogh, 
Bloeiende pruimenboomgaard: naar Hiroshige, 1887
Van Gogh Museum Amsterdam (Vincent van Gogh 
Stichting)
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Contrast  
Hoewel de kleurentheorie met de drie kegeltjes veel verklaart over het waarnemen van 
kleuren, speelt er nog een factor een rol: complementaire kleuren. Deze staan tegenover el-
kaar in de kleurencirkel. De kleurencirkel die Van Gogh gebruikte, was een kleurencirkel voor 
verf. Er is echter ook nog een kleurencirkel: die van licht. Deze kleurencirkels verschillen, om-
dat de basiskleuren van licht anders zijn dan de basiskleuren van verf. Bovendien mengen 
kleuren van licht anders dan de kleuren van verf. Op afbeelding 10 zie je de kleurencirkel die 
Van Gogh gebruikte. Hij zag deze in een boek van Charles Blanc: Grammaire des arts du 
dessin, architecture, sculpture, peinture. Op afbeelding 11 is de kleurencirkel van licht te zien.

10. Kleurencirkel van Charles Blanc  11. Kleurencirkel van licht, bron: wikipedia

5. Vul in de tabel op het antwoordblad de complementaire kleuren van 
de basiskleuren van de verschillende kleurencirkels in. Gebruik hiervoor 
afbeeldingen 10 en 11.
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Simultaancontrast 
De waarneming van een kleur is afhankelijk van de omgevingskleuren. Kijk maar eens naar 
afbeelding 12. De vlakken A en B hebben dezelfde kleur, maar door de omringende vlakken 
is dat moeilijk te geloven. In afbeelding 13 zie je dat ze inderdaad dezelfde kleur hebben. 
Dit effect wordt simultaancontrast genoemd: hoe je een kleur ziet, wordt beïnvloed door de 
aangrenzende kleuren. 

Een schilderij is een mengeling van vele verschillende kleuren. Vincent Van Gogh maakte in 
zijn schilderijen veel gebruik van simultaancontrast. In het boek van Charles Blanc las hij 
er over. Vooral kleuren die tegenover elkaar liggen in de kleurencirkel, de complementaire 
kleuren, versterken elkaar als ze naast elkaar worden geplaatst in een schilderij. Dat effect 
gebruikte Van Gogh graag, omdat de kleuren van zijn schilderij dan sterker werden.

6. Welke kleur ontstaat bij menging van de primaire kleuren rood, blauw en 
geel? Vul de tabel op het antwoordblad in.
7. Kijk eens goed naar de resultaten van vraag 6. Vergelijk de complementaire 
kleur van de mengkleur met de twee primaire kleuren waar de mengkleur van 
gemaakt is. Wat valt je op?

12. Bron: www.kennislink.nl 13. Bron: www.kennislink.nl

Bolletjes wol
Voor zijn kleurstudies maakte Van Gogh gebruik van 
een speciaal hulpmiddel: een doosje met bolletjes 
wol. Dit doosje bevatte bolletjes met draden van 
verschillende kleuren of juist van diverse tinten 
van één kleur. De schilder hield de bolletjes naast 
elkaar of wond draden van verschillende kleuren om 
elkaar heen, om het effect te zien van verschillende 
kleurencombinaties. Sommige bolletjes werden 
blijkbaar voor een specifiek schilderij gebruikt; één 
bolletje laat precies dezelfde combinatie van gelen en 
okers zien als Kweeperen, citroenen, peren en druiven 
(afb. 16). Het Van Gogh Museum heeft het originele 
kistje met bolletjes wol dat Van Gogh hiervoor 
gebruikte in de collectie.

14. Doos van rood lakwerk met bolletjes wol,
Van Gogh Museum, Amsterdam 
(Vincent van Gogh Stichting)
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15. Vincent van Gogh, Courtisane: naar Eisen, 1887, 
Van Gogh Museum, Amsterdam (Vincent van Gogh 
Stichting)

8. Kijk eens goed naar het schilderij 
Courtisane: naar Eisen van Van Gogh (afb. 15). 
Waar in het schilderij zie  je de combinatie 
van complementaire kleuren volgens Charles 
Blanc terug?
9. Het Van Gogh museum bezit honderden 
Van Goghs. Kijk eens in de vaste collectie van 
het museum en zoek naar minimaal 5 werken 
waarin het simultaancontrast duidelijk te 
zien is. http://www.vangoghmuseum.nl/vgm/
index.jsp?page=425&lang=nl&section=sectie_
museum

16. Vincent van Gogh, Kweeperen, citroenen, peren en druiven, 1887,
Van Gogh Museum, Amsterdam (Vincent van Gogh Stichting)

10. Op afbeelding 16 zie je Kweeperen, citroenen, peren en druiven van Van 
Gogh. Hij heeft hier één kleur de hoofdrol gegeven: geel. Kun jij er een schilderij 
van maken met een complementair contrast? (Kleur daarvoor afbeelding 17 op 
het antwoordblad in)
11. Beschrijf het effect van de verandering in jouw versie van het schilderij 
Kweeperen, citroenen, peren en druiven, nadat je complementaire kleur(en) 
hebt toegevoegd.

Oog voor Van Gogh 7



 



Antwoordblad

1. 

4.

kleur rood  % kegeltje groen % kegeltje blauw % kegeltjes

oranje lijst 40 5 0

rode lucht

blauwe figuur bij het hek

gele figuur bij het hek

5.

basiskleur de kleurencirkel van Charles Blanc (afb. 10) de kleurencirkel van licht (afb. 11)

rood

blauw

groen

geel

6. 

mengkleur

rood en blauw

blauw en geel

geel en rood

10.
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Lesdoelen
Aan het eind van de les weten de leerlingen:
- waar verf uit bestaat.
- hoe een object zijn kleur krijgt. 
- hoe het komt dat kleuren van een schilderij kunnen veranderen.
- op welke wijze men de verkleuring kan proberen tegen te gaan.

Benodigde materialen 
- beamer en computer om films te laten zien.
- leerlingenbladen om tekst te lezen en antwoordblad om sommige 
 vragen in te vullen.
- computer voor leerlingen als vraag 4 in de klas wordt gemaakt.
- proefje 1: Een onbeschreven CD of DVD per leerling of per twee 
 leerlingen.
- proefje 2: Per leerling - wit papier (1 A4tje is genoeg), stukje 
 aluminiumfolie, plakband, eosine oplossing, methyleenblauw - 
 oplossing, een kwastje en een groot raam (zorg dat de
 oplossingen sterk van kleur zijn: 1 gram op 100 ml water).

Tijdspad
 10 min uitleg door docent over kleur, verf en verkleuring.  
    Bespreek kort de huiswerk opdracht over de verkleuring 
    van de Zonnebloemen (vraag 1 t/m 10). 
 10 min leerlingen voeren proef 1 uit en maken vraag 1 en 2.
 5 min uitleg van docent over verf. Vraag 4 in uitleg verwerken 
    of als huiswerk opgeven.
 21 min leerlingen maken vraag 3  t/m 8 en voeren proef 2 uit.
 5 min docent vertelt iets over restauratie van De slaapkamer.
 2 min toon film: http://www.youtube.com/
    watch?feature=player_embedded&v=GpIH2mnXeuQ
 2 min leerlingen maken vraag 9 t/m 11.

Van Gogh 
en verkleuring
Lesbrief 2
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Lessuggesties en extra informatie
Hier vindt u extra informatie over de vragen in de leerlingenbladen. 
Deze kunt u gebruiken voor de uitleg tussendoor. Als voorbereiding op 
de les kijken de leerlingen (thuis) naar een film waarin hoogleraar Joris 
Dik uitlegt hoe het komt dat de Zonnebloemen van Vincent van Gogh 
verwelken. De vragen maken zij ook thuis. Deel hiervoor het blad ‘De 
Zonnebloemen verwelken’ uit. Link naar de film:
http://www.youtube.com/watch?v=g5AMkBwA-Tk&t=60

Van Gogh en verkleuring
In dit deel komt veel theorie over moleculen en atomen aan de orde. Er 
zitten 2 proeven in die de theorie ondersteunen. Het is handig om de 
proefjes van te voren zelf even uit te proberen. Het doel van de eerste 
proef is laten zien van het spectrum.

Pigmentdeeltjes bestaan uit moleculen. Een molecuul is het kleinste 
deeltje van een stof dat nog de chemische eigenschappen van die stof 
bezit. Dit molecuul is weer opgebouwd uit atomen. Een atoom bestaat 
uit een kern met daaromheen denkbeeldige banen (schillen) waarin de 
elektronen zitten. De elektronen bewegen zich in deze banen om de kern. 
Elk atoom heeft een aantal schillen, met verschillende hoeveelheden 
elektronen. Voor chemische bindingen zijn de elektronen in de buitenste 
schil het belangrijkst. Deze elektronen zijn betrokken bij het vormen en 
verbreken van de chemische bindingen tussen atomen.
Als licht een pigmentdeeltje treft, dan kan er energie aan de atomen 
worden toegevoegd. Alleen als deze energie (=golflengte) precies 
overeenkomt met de energie die nodig is om de elektronen naar een 
hogere baan te brengen, dan wordt de energie van deze straling 
geabsorbeerd. Deze energie kan dan worden omgezet in beweging van 
de atomen. De stof wordt dan warmer. Het overige opvallende licht 
(andere golflengten) wordt gereflecteerd. De kleur die wij zien is het deel 
van het licht dat niet wordt geabsorbeerd, maar gereflecteerd. 
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Waaruit is verf opgebouwd en waardoor kan de kleur van verf 
veranderen?
Docent legt uit: Pigment is iets anders dan kleurstof. Een pigment is 
onoplosbaar, in tegenstelling tot een kleurstof. Kleurstoffen hechten zich 
aan het te kleuren object. Pigmenten niet, zij hebben hier een bindmiddel 
voor nodig. Van een kleurstof kun je een pigment maken door de 
kleurstof op een substraat, meestal aluin, te laten neerslaan. Het wordt 
dan een lak genoemd. Van Gogh gebruikte vaak de verf geraniumlak, 
hier heeft men eosine laten neerslaan op aluin. 

Bij vraag 4 moeten de leerlingen iets op het internet opzoeken. Dit kost 
tijd. U kunt deze vraag ook laten of de leerlingen deze vraag thuis laten 
maken.

Proef twee is een kort proefje dat verkleuring laat zien, de wachttijd is 
een week omdat de zon zijn werk moet kunnen doen. U kunt de volgende 
voorbeelden van verkleuring met de leerlingen bespreken en ze daarna 
de bijbehorende vragen en proef laten maken. 
Invloed van licht en zuurstof: In een niet lichtecht pigment verandert 
de geabsorbeerde energie van het licht de moleculaire structuur van 
het pigment. Meestal valt het dan uiteen in twee of meer kleinere delen. 
Hierdoor verbleekt de kleur of verdwijnt zelfs helemaal. Dit gebeurt 
bijvoorbeeld bij het verbleken van geraniumlak.
Vergelen van de bovenste vernislaag: Zie de uitleg op het 
leerlingenblad. Een kleurdragende groep is een groep atomen in een 
molecuul dat licht absorbeert en daarmee het pigment kleur geeft. Het 
zijn sporen van stoffen met een sterke absorptie in het blauwe gebied 
van het spectrum.

De kleuren van De slaapkamer
Docent legt uit (na vraag 8): De kleuren die Van Gogh in zijn brief 
beschreef, komen niet meer exact overeen met de kleuren van 
het huidige schilderij. De hele brief kunt u vinden op: http://www.
vangoghletters.org/vg/letters/let705/letter.html
We zagen al dat geraniumlak (eosine) verbleekt onder invloed van licht. 
Violet maakte Van Gogh door blauw en rood te mengen. Uit onderzoek 
aan een verfmonster van het schilderij is gebleken dat sommige rode 
pigmenten bestaan uit geraniumlak (eosine) en cochenille. Deze 
geraniumlak heeft Van Gogh ook gebruikt in de deur. Tijdens een 
restauratie in 2010 werd elke vierkante millimeter van het schilderij onder 
handen genomen. 
Oude retouches en vergeelde vernislagen zijn voorzichtig verwijderd 
met een oplosmiddel. Plekjes waar verf ontbrak zijn nauwkeurig 
hersteld door ze op niveau te vullen en te retoucheren. De retouches 
bestaan uit stabiele pigmenten, weinig gevoelig voor licht, gemengd 
met een bindmiddel dat makkelijk oplosbaar blijft. Zo zijn ze in de 
toekomst weer makkelijk te verwijderen. Dit proces is goed te zien in 
het volgende filmpje: http://www.youtube.com/watch?feature=player_
embedded&v=GpIH2mnXeuQ.
Meer informatie vindt u hier: 
http://www.vangoghmuseum.nl/slaapkamergeheimen
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Antwoorden 

Vragen bij proef 1:
- Violet, blauw, cyaan, groen, geel, oranje en rood.
- Ja.

Vragen bij proef 2:
- Verschil tussen afgedekt en niet afgedekt deel.
- Inkt verbleekt.
- Anders heb je geen vergelijkingsmateriaal. 

1. Chroomgeel.

2. Kleur.

3. Een laagje chroomoxide en dat is groen.

4. Bruinig.

5. UV-licht en het blauwe deel van het zichtbaar spectrum.

6. Door de echte verf uit die tijd te nemen én zelf nagemaakte verf 
kunstmatig te verouderen met UV-licht. Door onderzoek te doen aan 
verfmonsters van dezelfde gele verf uit twee andere schilderijen van Van 
Gogh.

7. De gele verf is niet helemaal stabiel. In beide onderzoeken werd het 
chroomoxide gevonden. 

8. Hoe snel veroudert de verf? Welke omstandigheden laten dit 
verouderingsproces sneller of minder snel plaatsvinden? Wat is de 
dynamiek van dit proces?

9. Ja, het klimaat en de lichtomstandigheden in het museum is goed, dus 
ze kunnen getoond blijven.

___________

1. Meer energie. De golflengte van UV ligt tussen 10 en 400 nm. De 
golflengte van infrarood ligt tussen 750 nm en 1 micrometer. Hoe groter 
de golflengte, hoe minder energie de straling bezit. Dus UV bevat meer 
energie.

2. Een wit oppervlak reflecteert alle straling. Zo blijft het in de huizen 
koel.

3. Een kleurstof lost op en hecht zich aan het te kleuren object. Pigment 
is onoplosbaar en heeft een bindmiddel nodig om zich te kunnen 
hechten aan een oppervlak.
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4. Er zijn meerdere antwoorden mogelijk. Tussen haakjes staat de 
molecuulformule. Organische pigmenten: kraplak ( C14H8O4), cochenille 
(C22H20O13), indigo (C16H10N2O2), geraniumlak (C20H6Br4Na2O5). 
Anorganische pigmenten: kobaltblauw (CoO·Al2O3), chroomgeel 
(PbCrO4·PbSO4), loodwit (2PbCO3·Pb(OH)2, zinkwit (ZnO), vermiljoen 
(HgS), gele oker (Fe2O3·H2O), arseengeel (As2O3). Verschil: organische 
pigmenten zijn opgebouwd uit koolstofverbindingen, anorganische 
pigmenten zijn opgebouwd uit metaalverbindingen.

5. Om kleur aan verf te geven. 

6. Nee, de kleur wordt krijgt een groene gloed doordat de transparante 
vergeelde vernislaag voor het oog mengt met het blauw.

7.

brief kleur afbeelding 6 kleur afbeelding 7

muren bleek violet lichtblauw violet

rode plavuizen vaalrood rood

bed en stoelen geel als 
verse boter

geel geel

laken en kussen helder 
citroengroen

groenig groenig

dek scharlakenrood donkerrood rood

raam groen groen groen

toilettafel oranje oranje oranje

waskom blauw blauw blauw

deuren lila blauw lila

De rode vloer is verbleekt, de violette muren zijn lichtblauw en de lila 
deur is blauw geworden. De rode geraniumlak (vloer)/cochenille (deur 
en muren) is hier de oorzaak van.

8. Rood (de muren, de plavuizen, de deuren. Het geraniumlak (eosine) is 
verbleekt onder invloed van licht. 

9. Door het lichtniveau, de lux, laag te houden. Zorgen dat de lucht goed 
gezuiverd wordt. Glas voor het schilderij tegen vuil. UV-vrije lampen. 
Goede klimaatbeheersing.

10. De oude lagen vernis zijn verwijderd.

11. Het licht wordt gefilterd. Er ontstaat, mede door een bescherming van 
de achterkant van het schilderij, een constant microklimaat. Er kan geen 
viezigheid op het schilderij komen. Het kan niet worden aangeraakt.





De Zonnebloemen 
verwelken
Het lijkt of de Zonnebloemen van Van Gogh langzaam verwelken. De gele 
zonnebloemen op het schilderij worden langzaam bruin. Hoe komt dat?  
Je gaat kijken naar een film waarin hoogleraar Joris Dik uitlegt hoe de 
Zonnebloemen van Van Gogh langzaam verwelken. Ga naar de volgende link 
en start het filmpje vanaf 1 minuut: http://www.wetenschap24.nl/programmas/
scienceflash/Uitzendingen/2011/februari/r-ntgenonderzoek-laat-zien-
waarom-van-gogh-s-verkleuren.html

 

Vincent van Gogh, Zonnebloemen, 1889,
Van Gogh Museum, Amsterdam (Vincent van Gogh Stichting)  

1. Welke gele verf werd vroeger door veel schilders gebruikt?
2. Wat betekent het Griekse woord chroom?
3. Wat ontstaat aan het oppervlak van deze gele kleur en welke kleur 
    heeft dat?
4. Welke kleur krijgen de zonnebloemen daardoor?
5. Wat zorgt voor deze verkleuring?
6. Hoe is dit onderzocht?
7. Wat is het vermoeden van de onderzoekers na dit onderzoek?
8. Als we dit probleem willen oplossen, welke vragen moeten we
    dan eerst uitzoeken? 
9. Is er nog hoop voor de schilderijen van Van Gogh of moeten we de
    schilderijen in het donker gaan bewaren?

Van Gogh en verkleuring    





Van Gogh en verkleuring
Schilderijen in een museum zien er niet allemaal net zo uit als toen ze pas 
geschilderd waren. Door invloeden van buitenaf of processen in de verf zijn 
sommige verkleurd. In deze les gaan we dieper in op de verkleuring van 
schilderijen van Vincent van Gogh. Hiervoor moet je eerst meer weten over wat 
de kleur van een object bepaalt, hoe verf is opgebouwd en waardoor deze 
verkleurt. 

Wat bepaalt de kleur van een object?
Kleur is zichtbaar omdat een deel van het licht dat op een gekleurd object valt wordt 
verstrooid naar het oog. Om dat te kunnen begrijpen moet je enkele natuurkundige 
aspecten van licht weten. Licht is elektromagnetische straling. Slechts een klein deel van 
het elektromagnetisch spectrum is voor ons zichtbaar. UV-straling en infraroodstraling zien 
wij bijvoorbeeld niet (afb.1). UV-straling zorgt ervoor dat we bruin worden, infraroodstraling 
zorgt voor warmte.

1. Het elektromagnetisch spectrum

1. Bevat UV-straling meer of minder energie dan infraroodstraling? Leg uit.

Welke kleuren zie je? 
Komen deze kleuren overeen met de 
kleuren in afbeelding 1? 

Proef 1.
Neem een nieuwe CD of DVD en houd hem een beetje 
schuin in het zonlicht. Je ziet nu allerlei kleuren. Dit 
heet het spectrum van het zichtbare licht. Je ziet dat 
het witte zonlicht uit meerdere  kleuren bestaat. 
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Ontstaan van kleur
Kleur ontstaat door de wisselwerking van zichtbaar licht met de elektronen van de stof 
waarop het licht schijnt.  Als alle straling van het licht wordt geabsorbeerd zien we dat 
voorwerp als zwart. Als alle straling wordt verstrooid zien we dat voorwerp als wit. Het deel 
van het licht dat verstrooid wordt, zien we als kleur. De rest wordt geabsorbeerd (afb. 2).

2. Absorptie en reflectie van licht.  3. Mengen met licht.

Voorbeeld 
Als een stof alleen het blauwe licht (400 nm-490 nm) uit het totale spectrum (wit licht) 
absorbeert, dan wordt licht met golflengten van 500 nm - 700 nm uit het spectrum 
verstrooid. Deze golflengten komen respectievelijk overeen met groen (2) en rood (1) licht. 
Groen en rood licht dat tegelijkertijd door ons oog wordt waargenomen, zien we als geel (3) 
(afb.3). 

2. Waarom worden huizen in warme landen vaak wit geschilderd?

Waaruit is verf opgebouwd?
Verf bestaat meestal uit 3 hoofdbestanddelen: 

Pigment is verantwoordelijk voor de dekkingskracht van de kleur van een verflaag. 
Pigmenten zijn kleine, vaste, onoplosbare deeltjes. Er zijn organische pigmenten (uit planten 
en dieren) en anorganische pigmenten (mineralen en aarde).
Bindmiddel zorgt voor goede binding tussen de pigmentkorrels onderling en met de 
ondergrond. Het bepaalt de eigenschappen van de verflaag, zoals hechting, glans en 
duurzaamheid. Hier wordt vaak lijnolie voor gebruikt. 
Oplosmiddel wordt toegevoegd om de verf een beetje te verdunnen zodat de verf 
verwerkbaar wordt. Tijdens het droogproces verdampt het oplosmiddel.

3. Wat is het verschil tussen kleurstof en pigment?
4. Zoek op het internet de namen van twee anorganische pigmenten en twee 
organische pigmenten. Geef ook de molecuulformules van deze vier pigmenten. 
Wat is het grote verschil tussen de organische- en de anorganische pigmenten? 
(Kijk hierbij goed naar de opbouw van de moleculen.)
5. Waar gebruik je pigmenten voor?
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Waardoor kan de kleur van verf 
veranderen?
Invloed van licht en zuurstof
Veel pigmenten kunnen onder invloed van licht en zuurstof in de lucht verbleken en/of 
verkleuren. Geel kan bijvoorbeeld donkerder worden.

Vergelen van de bovenste vernislaag 
Het meest bekende verouderingseffect is het vergelen van de bovenste vernislaag. Dit 
is goed te zien op afbeelding 4: de rand van het schilderij De slaapkamer tijdens de 
restauratie. Bij het verwijderen van een klein stukje vernis zie je de heldere kleur van de 
verf die onder de verkleurde vernis zit. Vernis bestaat uit hars, opgelost in oplosmiddelen. 
De moleculen in de hars reageren met O2 uit de lucht (oxideren). Deze reactie levert een 
product op dat een kleurdragende groep bevat. Dit zorgt voor de vergeling. 

Roet- en stofdeeltjes 
In de omgeving van een schilderij zweven verschillende materialen, die zich op het schilderij 
kunnen afzetten. Roetdeeltjes richten bijvoorbeeld schade aan doordat ze zuur zijn en door 
de vernis of verflaag heen kunnen vreten. Een laagje stof is een uitstekende basis voor het 
vormen van microorganismen zoals schimmel – die weer invloed op de kleur kan hebben. 

Zwavelhoudende stoffen
Een aantal pigmenten reageert met andere bestanddelen uit de verf. Loodhoudende 
pigmenten kunnen bijvoorbeeld verkleuren door een chemische reactie met 
zwavelhoudende stoffen. Olie in verf beschermt hier in principe tegen, daarom komt dit 
bijvoorbeeld eerder voor in waterverftekeningen.

Bindmiddel 
Tijdens het drogen begint het chemische veranderingsproces. Dit wordt veroorzaakt door 
reactie van het  gebruikte bindmiddel (bevat onverzadigde vetzuren) met O2 uit de lucht. 
Dit levert een reactieproduct op dat een kleur bevat. Dit zorgt voor de vergeling. Vooral 
bij witte verf zie je dit snel. Men gebruikte daarom vaak maanzaadolie voor het maken 
van witte verven: dit vergeeld minder sterk dan bijvoorbeeld lijnolie, maar droogt wel 
langzamer. 

Grondlaag
De grondlaag is een eerste laag, vermengd met lijm, die er voor zorgt dat de verf niet in het 
doek gezogen wordt. Ook maakt het het doek glad en zorgt het voor een goede hechting 
tussen het doek en de verflagen. Daarnaast heeft de grondering een belangrijke visuele 
functie: zijn kleur heeft een directe invloed op de erop volgende verflagen en dus ook op de 
voorstelling. Een witte grondering heeft bijvoorbeeld een sterk licht reflecterende werking 
en zou daardoor het ontkleuren van lichtgevoelige pigmenten kunnen versnellen. 

6. Een blauwe verf wordt bedekt door een laag vernis. Deze vernis gaat 
vergelen. Zie je nog steeds dezelfde kleur? Verklaar je antwoord. 

4. De rand van De slaapkamer  
met rechts een stukje vernisafname.
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De kleuren van De slaapkamer 
Van Gogh maakte zijn schilderij De slaapkamer (afb. 6) in Arles, in Zuid-Frankrijk. Hij 
stuurde zijn broer Theo een brief over het schilderij: 

‘De kleur moet het hier doen … en moet hier slaap of rust suggereren …
De muren zijn van een bleek violet.
Op de vloer liggen rode plavuizen. 
Het hout van het bed en de stoelen zijn geel als verse boter. 
Het laken en de kussens heel helder citroengroen. 
Het dek scharlakenrood. 
Het raam groen. 
De toilettafel oranje
De waskom blauw.
De deuren lila.’ 

Vincent van Gogh aan Theo, Arles, 16 oktober 1888

De kleuren die Van Gogh in zijn brief beschreef komen niet meer exact overeen met de 
kleuren van het huidige schilderij. Dit is het gevolg van verkleuring. Van Gogh schilderde 
setjes complementaire kleuren naast elkaar. Deze kleurcombinaties gaven de kracht aan dit 
schilderij: rood naast groen, geel naast paars, blauw naast oranje. Dankzij Van Goghs eigen 
beschrijving van de kleuren, in combinatie met de huidige kennis over zijn pigmenten en de 
veroudering en verkleuring daarvan, hebben onderzoekers een digitale reconstructie van de 
oorspronkelijke kleuren gemaakt (afb.7). Dit is een benadering van hoe het schilderij er ooit 
uitgezien zou kunnen hebben.

Proef 2.
Je hebt nodig: wit papier, eosine- en methyleenblauw 
oplossing, stukje aluminiumfolie, plakband, een 
kwastje. 
Breng met een kwastje een streep eosine en een 
streep methyleenblauw op het papier aan. Over de 
helft van de strepen plak je een stuk aluminiumfolie. 
Zorg dat de helft van de  strepen goed bedekt is. Er 
mag geen licht bij komen. Plak het vel papier aan 
de binnenkant op het raam met de strepen naar 
buiten gericht. De zon kan er nu goed op schijnen. 
Haal het er na een week af. Verwijder voorzichtig het 
aluminiumfolie. 

5. Voorbeeld

Wat denk je dat je over een week gaat zien?
Leg uit waarom dat volgens jou zo zal zijn.
Waarom plak je op de ene helft aluminiumfolie en op de andere niet?
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6. Vincent van Gogh, De slaapkamer, 1888,
Van Gogh museum, Amsterdam (Vincent van Gogh Stichting)

7. Kijk eens goed naar afbeelding 6 en 7. Vul op het antwoordblad de tabel in.  
In de eerste kolom staan de kleuren zoals ze in de brief van Van Gogh aan zijn 
broer staan. Welke kleuren zie je in de afbeeldingen? 
8. Welke drie verschillen vallen het meest op? Welke kleur is hier de oorzaak van?

7. Digitale kleurenreconstructie van De slaapkamer, gemaakt in samenwerking met Roy S. 
Berns, Munsell Color Science Laboratory, Rochester Institute of Technology, U.S.A.
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Restauratie van De slaapkamer
Na de restauratie van De slaapkamer is het doek op een speciale manier ingelijst: in een 
micro-klimaatkist met UV-werend glas. In een kort filmpje zie je hoe de restauratie van De 
slaapkamer is verlopen. Bekijk deze film op: 
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=GpIH2mnXeuQ

9. Wat zou je kunnen doen om te voorkomen dat De slaapkamer verder 
verkleurt?
10. Welke vorm van restauratie zie je in het filmpje over de restauratie?
11. Geef drie redenen waarom men UV-werend glas heeft gebruikt.

Wil je meer te weten komen over de onderzoeken aan de schilderijen en de 
schilderijen zelf zien? Breng dan een bezoek aan het Van Gogh Museum!
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Antwoordblad

7.

brief kleur afbeelding 6 kleur afbeelding 7

muren bleek violet

rode plavuizen

bed en stoelen geel als verse boter

laken en kussen helder citroengroen

dek scharlakenrood

raam groen

toilettafel oranje

waskom blauw

deuren lila
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Lesdoelen
Aan het eind van de les weten de leerlingen:
- hoe er wetenschappelijk onderzoek gedaan wordt aan schilderijen van  
 Vincent van Gogh.
- welke technieken worden gebruikt bij schilderijenonderzoek en hoe  
 deze werken.
- hoe onderzoek bijdraagt aan onze kennis over Van Gogh.

Benodigde materialen
- een beamer en computer om filmpjes te laten zien.
- leerlingenbladen om tekst te lezen en antwoordblad om sommige  
 vragen in te vullen.

Tijdspad:
 5 min inleiding: vertel over onderzoek naar schilderijen. Maak 
    duidelijk dat hier veel natuurwetenschap bij komt kijken.
 18 min leerlingen maken vraag1 t/m 11. 
 5 min uitleg door docent over röntgenstraling en het 
    electromagnetisch spectrum.
 6 min toon film 1 over XRF.
 10 min leerlingen maken vraag 12 t/m 16.
 6 min  toon film 2 over SEM-EDX. 
 5 min  leerlingen maken vraag 17 t/m 22.

Je komt ogen tekort
Lesbrief 3
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Lessuggesties en extra informatie
Hier vindt u extra informatie over de vragen in de leerlingenbladen.

Onderzoekstechnieken. 
Deze kunt u gebruiken voor de uitleg tussendoor.
Docent legt uit: Bespreek (nadat de leerlingen vraag 1 t/m 11 gemaakt 
hebben) de twee technieken en het verschil ertussen. Zorg voor een 
tekening van een röntgenbuis met anode en kathode om uit te leggen 
hoe röntgen werkt. Ze hebben gezien hoe je een onderschildering 
zichtbaar kunt krijgen met behulp van een röntgenfoto, en hoe de 
ondertekening van potlood of houtskool zichtbaar wordt met behulp 
van een infraroodreflectogram. Een röntgenfoto heeft geen kleur. Toch 
valt er wél iets over kleur uit af te leiden. Zware elementen absorberen 
meer straling, dus zal de röntgenfoto op die plek lichter zijn. Verf bestaat 
uit pigmenten die opgebouwd zijn uit elementen. Als je weet welke 
kleur verf uit zware elementen bestaat en welke kleur uit minder zware 
elementen, heb je een eerste aanwijzing welke pigmenten er gebruikt 
kunnen zijn. 

Scantechnieken
Toon, voorafgaand aan vraag 13 t/m 15 het volgende filmpje: 
http://vimeo.com/16337493
Toon, voorafgaand aan vraag 16 t/m 21 het volgende filmpje:
http://vimeo.com/16334781 
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Antwoorden
1.

laag soort laag

1 doek

2 eerste grondlaag

3 eerste schilderij

4 afgeschuurde 1e schilderij

5 nieuwe deklaag

6 tweede grondlaag

7 bovenste schilderij

2. Er zit een ander schilderij onder.

3. Hier kunnen leerlingen van alles opschrijven. Het doel is ze te prikkelen 
om breed te denken. 

4. Röntgenfoto’s.

5. Röntgenfoto 1: botten van een hand met twee ringen om de ringvinger. 
Röntgenfoto 2: heup van een mens met drie schroeven om de heup te 
herstellen.

6.

röntgenfoto: licht röntgenfoto: donker

zwaar / licht element zwaar / licht element

groot / klein massagetal groot / klein massagetal

7. Rondjes, stippen, vlakken die lijken op bladeren, spijkers, een andere 
voorstelling. 

8. Een bos bloemen.

9. Je kunt er een gezicht zien.

10. De ondertekening die Van Gogh maakte met houtskool of potlood, 
laag 6 in de reconstructie.

11. Dat hij bij dit schilderij eerst een getekende opzet gemaakt heeft. 
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12. 1e plaatje: neutraal atoom. 2e plaatje: de rode pijl is de röntgenstraling die een electron uit de binnenste 
schil schiet. 3e plaatje: het gat wordt opgevuld met een elektron uit de buitenste schil. Hierbij komt 
röntgenstraling vrij, die kenmerkend is voor het element.

13. Fe, Pb, Cu, As, K, Hg, Ca.

14. Pruisisch blauw, vermiljoen, Schweinfurter groen, loodwit.

15. De juiste plek is de onderkant van de groene boot. Een ander antwoord, mits goed beargumenteerd kunt u 
ook goed rekenen.

16. Je richt heel precies een elektronenbundel op een korrel van het pigment in het verfmonster. Vervolgens 
wordt een elektron uit de binnenste schil weggeschoten. Het gat in de eerste schil wordt opgevuld met een 
ander elektron uit een andere schil. Hierbij komt röntgenstraling vrij. Deze straling wordt gemeten. Aan de 
hand van de hoeveelheid opgevangen straling kan bepaald worden welke elementen voorkomen in het 
verfmonster.

17.

XRF SEM-EDX

overeenkomst in  
werking

er komt  
röntgen straling vrij

er komt 
röntgenstraling vrij

verschil in werking bestralen met röntgenstraling bestralen met elektronen

voordeel in gebruik groot oppervlak onderzoeken, 
mobiel (dus geen transport 
nodig)

heel precies een pigment korrel 
bestralen

nadeel in gebruik je moet door verschillende lagen 
van het schilderij heen

stukje uit schilderij nodig.  
Dure apparatuur nodig

18. Vier verschillende lagen: eerst twee donkere lagen, dan een lichte laag en als laatste een hele dunne rode 
laag. De lagen zijn heel dik of heel dun. 

19. Kleuren: groen, oranje, geel, wit, rood.

20. De grondlaag is de witte laag in het verfmonster, daar bovenop zit een dunne toplaag. Onder de 
grondlaag zit een dikke laag verf van het eerste schilderij. Van Gogh schilderde dus eerst heel dik en daarna 
heel dun.

21.

laag soort laag onderzoekstechniek

 1 doek blote oog (vanaf de achterkant)

 2 eerste grondlaag XRF en SEM-EDX

 3 eerste schilderij röntgenfoto

 4 afgeschuurde 1e schilderij röntgenfoto 

 5 nieuwe deklaag XRF en SEM-EDX

 6 tweede grondlaag + potlood infrarood  en XRF

 7 bovenste schilderij blote oog
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Je komt      gen tekort
Hoe werkte Vincent van Gogh? Deze vraag heeft het Van Gogh Museum 
proberen te beantwoorden door de brieven en schilderijen van Van Gogh 
te onderzoeken. Wetenschappers uit verschillende vakgebieden zijn hierbij 
betrokken. Een van de resultaten uit dat onderzoek zie je in afbeelding 1: 
een reconstructie van de lagen onder het schilderij Gezicht vanuit Theo’s 
appartement (afb.2).

 

1. Reconstructie van de laagopbouw van Gezicht 
vanuit Theo’s appartement, gemaakt door Kristel 
Smits en gefinancierd door het kunstfinancierings- 
en adviesorgaan van de Australia Council for the 
Arts van de Australische regering.

In de reconstructie is te zien hoe het originele schilderij is opgebouwd. De vraag die deze 
lesbrief centraal staat is: Hoe kon het Van Gogh Museum deze reconstructie maken? Om 
deze vraag te beantwoorden ga je vooral kijken naar de analysetechnieken die gebruikt zijn 
bij dit onderzoek.

2. Vincent van Gogh, Gezicht vanuit Theo’s 
appartement, 1887, Van Gogh Museum Amsterdam 
(Vincent van Gogh Stichting)



3. De opbouw van een schilderij.

1. Een schilderij wordt opgebouwd uit verschillende lagen. Het zijn er in ieder 
geval twee: het doek en de verf. Vaak heeft een schilderij nog een grondering 
ónder de verf, en een vernislaag om de verf te beschermen (afb. 3). Kun je 
bedenken wat de andere lagen van de reconstructie in afbeelding 1 zouden 
kunnen zijn? Schrijf dat het schema op het antwoordblad.
2. Blijkbaar is het schilderij in verschillende stappen opgebouwd. Hoe komt het 
dat er zo veel lagen onder dit schilderij zitten?
3. Hoe heeft het Van Gogh Museum de reconstructie in afbeelding 1 gemaakt? 
Hoe weet men dat het schilderij uit deze lagen bestaat? Noem zo veel mogelijk 
manieren waarop je volgens jou een schilderij kan onderzoeken. Schrijf ook 
op wat je daarmee te weten komt over het schilderij. Denk aan alle soorten 
onderzoek die je geleerd hebt bij bijvoorbeeld biologie, natuurkunde en 
scheikunde.

Onderzoekstechnieken
Met het oog kun je niet door een schilderij heen kijken. Daarom zijn onderzoekstechnieken 
nodig om de verflagen  te bestuderen. Deze technieken worden niet alleen gebruikt voor 
onderzoek naar schilderijen. Vaak zijn ze ontwikkeld voor medisch gebruik. 
Hieronder staat een lijst met technieken die gebruikt worden bij onderzoek naar schilderijen. 
Met enkele van deze technieken maak je in deze lesbrief kennis.

-Het schilderij bestuderen door de microscoop (400x vergroot).
-Het schilderij bestuderen met strijklicht vanaf de zijkant en ‘doorgaand’ licht vanaf de 
achterkant.
-Het schilderij fotograferen met verschillende spectra, bijvoorbeeld infrarood en UV. 
-Verfmonsters nemen en nader bestuderen. 
-Het schilderij (of verfmonsters) scannen met XRF of SEM-EDX.
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 4.      5. 

4. Welke manier, die ook veel in het ziekenhuis of bij de tandarts gebruikt 
wordt, is heel geschikt om door een schilderij heen te kijken? 
5. Wat zie je op afbeelding 4 en 5? Kijk goed naar de details. Beschrijf per 
afbeelding wat je ziet.
6. De lichte en donkere vlekken op een röntgenfoto zeggen iets over het soort 
element dat je ziet. Röntgenstraling kan worden geabsorbeerd, afhankelijk van 
het soort element op die plek. Omcirkel in de tabel op het antwoordblad door 
welk soort element de röntgenstraling is geabsorbeerd 

Als je door de huid en weefsels van een mens kunt kijken door middel van röntgenfoto’s, 
dan kun je natuurlijk ook door een schilderij heen kijken. Afbeelding 6 is de röntgenfoto van 
een schilderij van Van Gogh: 

6. Röntgenopname van
Zittend naakt meisje

7. Vincent van Gogh, Zittend naakt meisje,  
1886, Van Gogh Museum, Amsterdam  
(Vincent van Gogh Stichting)
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7. Welke onderdelen op afbeelding 6 vertellen iets over de opbouw van het 
schilderij?
8. Zoals je ziet passen niet alle vlakken bij het meisje er zit een ander schilderij 
onder. Hoe zag dat schilderij er uit? Wat denk je dat het voorstelt?
9. Kijk eens goed naar de röntgenfoto van Gezicht vanuit Theo’s appartement 
(afb. 8). Wat voor soort voorstelling zit er onder dit schilderij? 

8. Röntgenopname van Gezicht vanuit Theo’s appartement

Infrarood reflectogram
Als je met röntgenfoto’s door een schilderij heen kunt kijken, dan kan dat met andere 
soorten straling ook. Zoals je weet bestaat het electromagnetisch spectrum uit 
verschillende soorten straling. Bij de volgende vragen ga je kijken naar wat er gebeurt bij 
bestraling met infraroodlicht. Infraroodlicht, onzichtbaar voor het menselijk oog, wordt 
in schilderijen sterk geabsorbeerd door koolstof. Als een kunstenaar een schilderij begint 
met een schets in houtskool of potlood, kun je deze eerste tekening door middel van een 
infraroodfoto heel goed te zien krijgen. 

Op afbeelding 10 zie je hoe infraroodlicht geabsorbeerd en gereflecteerd wordt op een 
schilderij. Een gedeelte van de infraroodstraling gaat volledig door de verf heen en wordt 
door de lichte grondlaag gereflecteerd. Alleen het gedeelte van het schilderij dat bestaat 
uit koolstof absorbeert de infraroodstraling en wordt zichtbaar op de foto.
Op afbeelding 9 kun je de eerste schets voor het schilderij Gezicht vanuit Theo’s 
appartement zien. Je ziet ook de lijnen die Van Gogh heeft aangebracht als 
tekenhulpmiddel. Om perspectief in zijn schilderij te krijgen gebruikte hij een 
perspectiefraam. Hij keek door een houten lijst waarin lijnen  waren gespannen. Dezelfde 
lijnen zette hij ook op zijn doek. Zo kon hij de verhoudingen van het uitzicht goed 
overbrengen.
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10. Welke laag uit het schilderij heb je op deze manier ontdekt? Kijk nog eens 
naar afbeelding 1.  
11. Wat leer je hiermee over de manier van werken van Van Gogh?

Scantechnieken
De volgende twee scantechnieken worden veel gebruikt bij het onderzoek aan schilderijen:
 - Röntgenfluorescentiespectrometrie (XRF)
 - Scanning Electron Microscopy – Energy Dispersive analysis of
  X-radiation. (SEM-EDX)

XRF: Röntgenfluorescentiespectrometrie 
Röntgenfluorescentiespectrometrie (XRF) wordt gebruikt om vast te stellen welke 
chemische elementen er in een monster of object aanwezig zijn. Bij bestraling met 
XRF-röntgenstraling zendt ieder element karakteristieke golflengtes uit. Zo worden bij 
schilderijen de elementen in meerdere verflagen tegelijk geïdentificeerd en geanalyseerd. 
Op basis van de aanwezige elementen en de kleur van de geanalyseerde plek, kan dan 
worden verondersteld of vastgesteld welke pigmenten in de verflagen aanwezig zijn.
Het schilderij wordt bestraald met hoog energetische röntgenstraling. Deze zorgt ervoor dat 
een elektron uit een lage energieschil uit het element geschoten wordt (het element raakt 
geïoniseerd). Een elektron uit een hogere energieschil vult dit ‘gat’ op. Hierbij komt energie 
vrij in de vorm van laag energetische röntgenstraling. De golflengte van deze vrijkomende 
röntgenstraling is specifiek voor ieder element en kan zichtbaar worden gemaakt als pieken 
in een grafiek. Je kunt hieraan de verschillende elementen herkennen.

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed beschikt over een mobiel XRF apparaat. Een 
waardevol object, zoals een schilderij van Van Gogh, hoeft niet meer getransporteerd 
te worden. De onderzoeker gaat naar het object toe en de apparatuur laat het te 
onderzoeken object intact. Er hoeft geen monster van het object genomen te worden.

XRF heeft de volgende eigenschappen:
 - Gaat door verschillende verflagen heen.
 - Scant een oppervlak van enkele milimeters. 
 - Geeft nauwelijks schade door straling, want deze heeft maar weinig energie. 

10. Schematische voorstelling van de werking 
van infraroodreflectografie.

9. Infraroodreflectogram van
Gezicht vanuit Theo’s appartement

camera

tekening

vernis

verf

grondlaag

canvas

infrarood
licht
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11. Schematische voorstelling van de werking van XRF.

12. Schrijf bij de plaatjes van afbeelding 11 op het antwoordblad in
je eigen woorden hoe XRF werkt.

12. Resultaten van XRF onderzoek aan Vissersboten
bij Les Saintes-Maries-de-la-Mer

13. Vincent van Gogh Vissersboten bij Les Saintes-
Maries-de-la-Mer, 1888, Van Gogh Museum 
Amsterdam (Vincent van Gogh Stichting)
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pigment chemische formule kleur 

Loodwit 2PbCO3·Pb(OH)2

Kobalt blauw CoO · Al2O3

Napels geel Pb(SbO3)2

Pruisisch blauw Fe(CN)6

Chroomaat geel PbCrO4

Schweinfurter groen Cu(CH3COO)2 · 3 Cu(AsO2)2

Vermiljoen HgS

14. Tabel met voorbeelden van pigmenten, hun chemische formules
en de bijbehorende kleur.

13. Op afbeelding 12 zie je de resultaten van een XRF-scan van het schilderij 
Vissersboten bij Les Saintes-Maries-de-la-Mer. Welke elementen zien je terug  
in de grafiek van afbeelding 12?
14. Nu je weet welke chemische elementen voorkomen in het schilderij, kun 
je gaan uitzoeken welke pigmenten waarschijnlijk zijn gebruikt, en daarmee 
welke kleur gebruikt is. Kijk daarvoor in de tabel van afbeelding 14. Welk soort 
pigment zou het kunnen zijn?
15. Van welke plek in het schilderij zou deze XRF-scan kunnen komen? Leg uit 
waarom je dat denkt.

SEM-EDX: Scanning Electron Microscopy – Energy Dispersive analysis of X-radiation.  
Met SEM-EDX kan, net als bij XRF, bepaald worden uit welke elementen een stukje van 
het schilderij bestaat. Een scannende elektronenmicroscoop bestraalt een vooraf gekozen 
gebied van een verfmonster met een zeer smalle bundel van energierijke elektronen. Op 
dezelfde manier als bij XRF wordt met de elektronenbundel in ieder element röntgenstraling 
opgewekt. Maar omdat er nu met elektronen wordt bestraald, kan veel nauwkeuriger op 
bepaalde deeltjes in het verfmonster gericht worden. Elk scheikundig element reageert 
met een andere hoeveelheid röntgenstraling op de elektronen in de bundel. Vastgelegd in 
een ‘spectrum’ kan uit de pieken worden opgemaakt welke elementen in het verfmonster 
aanwezig zijn.

16. Een verfmonster is erg klein. Vergelijk 
het maar eens met deze paperclip. De 
hoeveelheid informatie die er uit te halen 
valt is echter zeer groot.

15. Schematische voorstelling van de 
werking van SEM-EDX
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17. Verfmonster uit Gezicht vanuit Theo’s appartement

In afbeelding 17 zie je een verfmonster uit Gezicht vanuit Theo’s appartement. Het 
verfmonster is een dwarsdoorsnede van een stukje van het schilderij. De onderkant van 
het monster zit bij het doek en de bovenkant van het verfmonster is de laag die je op het 
schilderij ziet. Het verfmonster is genomen op een plek waar de verf al beschadigd was 
(afb. 18). Elke korrel die je ziet is een stukje van een pigment. Zo zie je aan de variatie in de 
korrels dat er verschillende pigmenten gemengd zijn. De kleur en de vorm van de korrels 
vertelt al iets over welke pigmenten het zouden kunnen zijn.

Bovengenoemde onderzoeken hebben het Van Gogh Museum veel kennis opgeleverd 
over de manier van werken van Van Gogh. Door onderzoek te doen naar de lagen in een 
schilderij weten we nu bijvoorbeeld dat hij zijn schildersdoeken soms meerdere keren 
overschilderde. Ook ontdekte men hoe hij zijn schilderijen opzette,welke tekenhulpmiddelen 
hij gebruikte en welke kleuren en verfsoorten hij gedurende zijn carrière gebruikte.

16. Leg in eigen woorden uit hoe SEM-EDX werkt.
17. Je hebt nu twee technieken bestudeerd. Schrijf in de tabel op het 
antwoordblad wat de overeenkomsten, verschillen en de voordelen  zijn van 
XRF en SEM-EDX. 
18. Wat valt je op aan het verfmonster van afbeelding 17? Hoeveel lagen verf 
zijn er? Wat valt op aan de dikte van deze lagen?
19. Welke kleuren pigmenten zie je in het verfmonster? 
20. Wat ben je door dit monster te weten gekomen over de verflagen van het 
bijbehorende schilderij? Kijk nog eens terug naar de eerste vraag van deze 
lesbrief.
21. Kijk nog een keer naar afbeelding  1 en geef op het antwoordblad per laag 
aan welke techniek gebruikt is om dit te weten te komen.

50μm

18. De plek waar het verfmonster 
van Gezicht vanuit Theo’s 
appartement genomen is.
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Antwoorden

1.

laag soort laag

1

2

3

4

5

6

7

6.

licht op röntgenfoto donker op röntgenfoto

zwaar / licht element zwaar / licht element

groot / klein massagetal groot / klein massagetal

17.

XRF SEM-EDX

overeenkomst in werking

verschil in werking

voordeel in gebruik

nadeel in gebruik

12.



21.

laag soort laag onderzoekstechniek

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7
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Vincent van Gogh 
leven en werk
Toen Vincent van Gogh in augustus 1880 besloot kunstenaar te worden 
was hij al 27 jaar. Hij had vanaf zijn zestiende gewerkt: in de kunsthandel, 
het onderwijs en de evangelisatie. Van Gogh tekende al jaren voor zijn 
plezier. Met steun van zijn broer Theo besloot hij kunstenaar te worden.  

LEREN 
Bij gebrek aan een docent besloot Van Gogh zijn eigen opleiding te 
verzorgen. Om zijn tekenvaardigheid te ontwikkelen begon hij begon 
met het kopiëren van prenten en foto’s van kunstwerken. Hij verhuisde 
naar Brussel en nam les aan de kunstacademie. Na een maand deed hij 
mee met een wedstrijd en eindigde als laatste van de 25. Waarschijnlijk 
verliet Van Gogh de kunstacademie hierna. 

In april 1881 besloot Van Gogh bij zijn ouders in Etten te gaan wonen, 
het Brabantse dorp waar zijn vader predikant was. Theo, die in een 
kunsthandel in Parijs werkte, zond maandelijks 100 francs  op voor zijn 
levensonderhoud. Van Gogh trok er veel op uit om het landschap te 
tekenen. Ook bezocht hij in Den Haag Anton Mauve, een gevestigde 
kunstenaar, die tevens zijn aangetrouwde neef was. Van Gogh werkte 
een tijdje bij Mauve aan zijn atelier, waar hij de beginselen van het 
schilderen met olieverf leerde. Na een ruzie met zijn vader vertrok hij in 
december 1881 naar Den Haag om er te gaan wonen.

 

1.  Vincent van Gogh, 
Zelfportret als schilder, 
1887-1888, Van Gogh 
Museum, Amsterdam 
(Vincent van Gogh 
Stichting)
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HET PERSPECTIEFRAAM 
In Den Haag oefende Van Gogh op zijn atelier met tekenen. Hierbij 
gebruikte hij vaak een perspectiefraam. Dit is een hulpmiddel om de 
proporties en de dieptewerking op een tekening of schilderij goed te 
krijgen. Een kunstenaar kijkt hierbij door een lijst met daarin gespannen 
draden. De lijnen van de draden staan ook op het doek waar de 
kunstenaar op schetst. Op die manier zijn de verhoudingen van het 
gekozen onderwerp makkelijker over te zetten. De hulplijnen en de 
omtrek van het perspectiefraam zijn met infraroodtechnologie onder 
veel schilderijen teruggevonden (afb. 3). 

Mede door Van Goghs financiële situatie verhuisde hij september 1882 
naar Drenthe: het landschap was er mooi en het leven en de modellen 
zouden er goedkoper zijn dan in het dure Den Haag. Na een maand 
besloot hij bij zijn ouders in te trekken, die inmiddels in Nuenen woonden. 
Van Goghs favoriete onderwerp was de boerenbevolking in hun 
werkomgeving. Zijn zelfvertrouwen als kunstenaar nam toe: hij stelde 
Theo voor om de toelage die hij van hem kreeg voortaan te beschouwen 
als betaling voor zijn schilderijen.

KLEUR 
In oktober 1885 schreef Van Gogh: ‘KLEUR DRUKT UIT ZICH ZELF IETS 
UIT’. Deze overtuiging zou een van de belangrijkste grondbeginselen 
van zijn kleurgebruik blijven. Met name een boek van Charles Blanc 
Grammaire des arts du dessin maakte indruk op hem. Hierin las hij over 
‘de wet van simultane kleurcontrasten’. Die komt erop neer dat twee 
complementaire kleuren (de kleuren die tegenover elkaar staan in de 
kleurencirkel: rood-groen, blauw-oranje, geel-paars) elkaar versterken 
als zij naast elkaar geplaatst zijn (4). Dit effect paste Van Gogh in de 
jaren hierna nog vaak toe (afb. 5). 

2. Vincent van Gogh, 
Montmartre: molens en 
moestuinen, 1887, Van 
Gogh Museum Amster-
dam (Vincent van Gogh 
Stichting) 
 

3. Infraroodreflecto-
gram van Montmartre: 
molens en moestuinen
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In april 1885 schilderde Van Gogh De aardappeleters (afb. 6). Hij zag dit 
als zijn eerste volwaardige schilderij en wilde hij de buitenwereld laten 
zien wat hij in huis had. De reacties op De aardappeleters waren echter 
niet positief: Theo vond de kleuren te donker en zijn vriend en collega 
kunstenaar Van Rappard vond het ‘oppervlakkig’ geschilderd. 

Een reis naar Amsterdam versterkte Van Goghs gevoel dat het goed 
voor hem zou zijn in een stad met kunst en kunstenaars te verblijven. 
November 1885 verhuisde hij naar Antwerpen. Het viel Van Gogh niet 
mee in deze nieuwe omgeving modellen te vinden. Begin januari 1886 
schreef hij zich in aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten 
in Antwerpen. Vanwege onenigheid met leraren werd ook deze korte 
academietijd geen succes. 

4. Kleurencirkel uit 
Charles Blanc, 
Grammaire des Arts 
du Dessin 

5. Vincent van Gogh, 
Kop van een vrouw, 
1885, 
Van Gogh Museum 
Amsterdam (Vincent 
van Gogh Stichting)

6. Vincent van Gogh, 
De aardappeleters, 
1885, Van Gogh 
Museum, Amsterdam 
(Vincent van Gogh 
Stichting)
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SCHILDERIJEN RECYCLEN 
In Nuenen begon Van Gogh uit geldbesparing met het hergebruiken van 
schilderdoeken. Aanvankelijk schilderde hij rechtstreeks over de eerste 
voorstelling. Later schraapte hij de eerste voorstelling af en/of bracht 
hij een of twee afdeklagen aan. Uit röntgenonderzoek is gebleken dat 
Van Gogh één doek soms wel drie of vier keer opnieuw gebruikte. Zo 
zit onder het schilderij Manden met aardappels (afb. 7) niet alleen een 
herder, maar ook een spinster ‘verstopt’ (afb. 8).

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In 1886 besloot Van Gogh naar Parijs te verhuizen. Aanvankelijk kon hij 
de kunst van de impressionisten die hij in Parijs zag niet echt waarderen. 
Hij zag wel dat zijn schilderijen erg sober van kleur waren ten opzichte 
van deze moderne, met lichte kleurvlakken geschilderde werken. Van 
Gogh besloot zijn opleiding te vervolgen bij de historieschilder Fernand 
Cormon, die in zijn atelier beginnende kunstenaars opleidde. Tijdens de 
vier maanden die hij daar doorbracht ontmoette Van Gogh veel andere 
kunstenaars, zoals Louis Anquetin, Emile Bernard en Henri de Toulouse-
Lautrec. 

VERFGEBRUIK 
In Parijs experimenteerde Van Gogh met de nieuwe schilderstijlen waar 
hij mee in aanraking komt. Aanvankelijk schilderde hij met veel verf 
en een nadrukkelijke penseelstreek. In de eerste maanden van 1887 
verkende Van Gogh samen met Toulouse-Lautrec de mogelijkheden 
van de techniek peinture à l’essence; daarbij wordt een sterk verdunde 
olieverf met een vrije schilderhand aangebracht op een transparant 
en mat verfoppervlak. Dat combineerden ze met de losse stippen 
en strepen (afb. 9) die ze zagen bij moderne Franse kunstenaars, 
pointillisten als Seurat en Signac. Rond mei 1887 veranderde Van Goghs 
stijl opnieuw. Hij keerde terug naar de stevige penseelstreek, maar 
behield de helderheid van kleur. 
 
 

7. Vincent van Gogh, 
Manden met aardap-
pels, 1885, Van Gogh 
Museum Amsterdam 
(Vincent van Gogh 
Stichting) 
 

8. De röntgenfoto van 
Manden met aardap-
pels toont een onderlig-
gend schilderij met een 
spinster (groene lijnen) 
en een ander onder-
liggend beeld van een 
herder (rode lijnen). 
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Japanse prenten fascineerden Van Gogh.  Hij legde er een verzameling 
van aan, waarvan hij er een aantal kopieerde. Ook nam hij nam 
stijlkenmerken over: een sterke nadruk op diagonalen, het werken met 
grote vlakken in één kleur en het afsnijden van de vormen aan de rand 
van de compositie. 
Na twee jaar in het drukke Parijs verlangde Van Gogh naar rust. Hij 
verhuisde daarom begin 1888 naar Arles in Zuid-Frankrijk. Van Gogh 
had grote plannen voor ‘het gele huis’ dat hij er huurde. Hij vroeg 
kunstenaar Paul Gauguin, die hij in Parijs ontmoet had, om bij hem te 
komen te wonen. Zo wilde hij een ‘Atelier van het Zuiden’ creëren, waar 
kunstenaars samen konden werken.

VERKLEURING 
Van Gogh gebruikte verschillende soorten verf: organische pigmenten 
die al langer gebruikt werden, maar ook nieuw ontwikkelde organisch 
synthetische pigmenten. Sommige van deze verven, vooral de rode 
geraniumlak, waren weinig kleurvast. Die zijn dan ook geheel of 
gedeeltelijk uit de schilderijen verdwenen, met grote gevolgen voor 
de kleurstelling. Paarse delen in een compositie zijn door verkleuring 
nu vaak blauw. Zo waren de nu blauwe muren op het schilderij De 
slaapkamer (afb. 10) ooit paars. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. Vincent van Gogh, 
Gezicht vanuit Theo’s 

appartement, Van 
Gogh Museum 

Amsterdam 
(Vincent van Gogh 

Stichting)

10. Vincent van Gogh 
De slaapkamer, 1888, 

Van Gogh Museum, 
Amsterdam (Vincent 
van Gogh Stichting)
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Speciaal voor de komst van Gauguin maakte van Gogh een serie 
schilderijen van zonnebloemen (afb. 11). Toen Gauguin er eenmaal was, 
schilderden de twee kunstenaars samen en voerden hevige discussies 
over kunst. Van Gogh werd echter ziek: hij kreeg last van aanvallen 
waarbij hij in de war raakte. In december sneed Van Gogh tijdens een 
aanval een stukje van zijn linkeroor af. Gauguin vertrok spoorslags terug 
naar Parijs en Van Gogh werd opgenomen in het ziekenhuis.

Na zijn ontslag uit het ziekenhuis liet Van Gogh zich vrijwillig opnemen 
in de psychiatrische inrichting van Saint-Rémy, waar hij een jaar zou 
doorbrengen. Kenmerkend voor zijn stijl in deze periode is de nadruk op 
grote vormen die met zwierige, golvende penseelstreken zijn aangeduid, 
zoals in Korenveld met maaier (afb. 12). Ook schilderde hij veel kopieën 
naar prenten van kunstenaars die hij bewonderde. Terwijl Van Goghs 
verwachtingen voor de toekomst somber waren, bracht Theo in Parijs 
het werk van zijn broer onder de aandacht. Hij verkocht De rode 
wijngaard voor 400 francs. Het was een van de weinige keren dat Van 
Gogh geld verdiende met zijn schilderijen.

11. Vincent van Gogh 
Zonnebloemen, 1889, 
Van Gogh Museum, 
Amsterdam (Vincent 
van Gogh Stichting)

12. Vincent van Gogh, 
Korenveld met maaier, 
1889,  Van Gogh Museum 
Amsterdam (Vincent van 
Gogh Stichting)
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Begin mei 1890 vertrok Van Gogh vanuit de inrichting naar Auvers-sur-
Oise, een dorpje zo’n dertig kilometer van Parijs. Half juni begon hij aan 
een reeks doeken op een opmerkelijk, langgerekt formaat. In sommige 
doeken toonde hij een panoramisch landschap: ‘immense uitgestrekte 
korenvelden onder woeste luchten, en ik heb nadrukkelijk geprobeerd  
er triestheid, extreme eenzaamheid in uit te drukken.’ (afb. 13).  
In andere werken zoomde hij in op een detail, zoals in het werk dat 
waarschijnlijk zijn laatste schilderij is: Boomwortels (afb. 14).

13. Vincent van Gogh  
Korenveld met 
kraaien, 1890,                          
Van Gogh Musum                     
Amsterdam             
(Vincent van Gogh 
Stichting) 
 

14. Vincent van Gogh 
Boomwortels, 1890,  
Van Gogh Museum  
Amsterdam (Vincent 
van Gogh Stichting)

15. Onderzoek naar 
verfmonsters bij de 
Rijksdienst voor het 
Cultureel Erfgoed, 
foto © René Gerritsen 
Amsterdam.

Aan het einde van zijn leven voelde Van Gogh zich mislukt en zag hij 
de toekomst somber in. Zijn sombere gevoelens werden versterkt door 
de vrees dat Theo op termijn de financiële zorg voor hem niet meer 
zou kunnen dragen. Op 27 juli 1890 schoot hij zichzelf in de borst. Twee 
dagen later stierf hij aan zijn verwondingen in het bijzijn van Theo. 

Van Gogh liet ruim 800 schilderijen en ruim 1000 tekeningen na,  
allemaal gemaakt in een periode van slechts tien jaar. Het kunstenaar-
schap was hem niet aan komen waaien: het waren tien jaren van 
hard werken, oefenen en experimenteren. In het Van Gogh Museum in 
Amsterdam ontdekt u het resultaat van deze zoektocht!
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