
Vincent begint met schilderen als hij 27 jaar 
is. Hij is geen groot talent, maar oefening 

baart kunst en in                maakt hij zijn 
Aardappeleters.

Het werk is gebaseerd op vele portretstudies: 

zoals                                                                   ,  

       uit 
 
De reacties zijn niet mild: slecht geschilderd, 
rare figuren, maar Vincent gaat door. Hij 
heeft een ander doel. Hij wil laten zien hoe 
zwaar de boeren het hebben.   

Helene Kröller-Müller had één 
onbetwiste favoriet: Vincent van Gogh. Ze 
verzamelde ongeveer 90 van zijn schilderijen 
en 180 werken op papier. Vincent was voor 
haar een kunstenaar van de buitencategorie en 
hij kreeg (letterlijk) een centrale plek in haar 
museum.

Zoek de werken van Vincent van Gogh en bekijk 
de ruimte waar deze hangen. Wat valt je op?

Hoeveel werken van Vincent zijn er op dit 
moment te zien?

  x  schilderijen

  x  werken op papier

Hoeveel werken uit jouw verzameling ontdek je?

  x

Een kleine Van Gogh-geschiedenis. Vul jij de 
ontbrekende woorden en getallen in?

Toch vond Vincent het lastig: een houding schil-
deren die precies klopt. Daarom bleef hij einde-
loos oefenen. Zoek eens een ander werk, waar 
je dit goed ziet?
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Beste broer,
Je had gelijk, het is hier top. Gebruik nu 
felle                                                     
Vooral blauw en 
Lekker veel contrast. Schilder met snelle

Nu nog wat verkopen. Zou leuk zijn.
               Vincent

Wat is volgens jou voor verbetering vatbaar?

Vincents leven verandert voorgoed als hij naar 
Frankrijk gaat. De Franse zon brengt kleur in zijn 
werk. Zijn schilderstijl verandert volledig. 

Een (verzonnen) bericht van Vincent. Vul jij het aan?

Kies een werk uit jouw verzameling dat hij 
maakte in Frankrijk.

Kijk goed naar zijn schildertechniek.
Kopieer deze in onderstaand schetsvak.

Wat is in jouw ogen het effect van deze schilder-
stijl?

Op één van de wanden zie je wanneer Helene 
de werken kocht en wat ze betaalde.  Kun je van 
één van jouw werken de aankoopprijs vinden? 
Als je dit bedrag x 11 doet, vertaal je het naar 
onze tijd en koopkracht. Aankoopprijs: 

                               gulden x 11 =   €                        

Wat vind je: veel geld of een koopje? 

In 1912 reist Helene samen met adviseur H.P. 
Bremmer naar Parijs. In één weekend kopen ze 
veertien Van Gogh’s. Helene schrijft: ‘Hij kocht 
ze met een bod, een derde van de vraag. Bevend 
als een rietje ging hij naar buiten, zo blij was hij 
over zijn vangst.’ 

Maak nog één laatste ronde. Met welk werk 
(voor een derde van de prijs) maken we jou zo 
blij als een rietje?

Want:
 

Liever zelf iets kopen? Kies opdrachtkaart:
Nieuwe aankoop

Meer weten over Vincent?
In ons digitale lesloket vind je
twee verdiepende leskaarten!

Ontdek meer!Ontdek meer!
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