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ACHTERGROND

Deze les gaat over mensen die ondanks een moeilijke start buitengewoon
succesvol zijn. Echte doorzetters dus! Een mislukkeling die nooit opgaf en na zijn
dood wereldberoemd werd, is Vincent van Gogh. Zijn eerste grote schilderij uit
1870 vonden de mensen een waardeloos prutswerk. Het werd nergens
tentoongesteld en eindigde op de schoorsteenmantel van broer Theo. 140 jaar
later is het een beroemd meesterwerk. Het Van Gogh museum in Amsterdam
besteedt vanaf 8 oktober een tentoonstelling aan dit schilderij met de titel
Meesterwerk of misser?

We hebben in deze les twee video’s opgenomen: Een fragment uit het
Jeugdjournaal over de tententoonstelling (hoofdstukje 8) en een video over het
leven van Van Gogh (hoofdstukje 4). Deze video is gemaakt voor leerlingen van
de basisschool, die volgens de canon van Nederland Van Gogh moeten leren
kennen.
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Lezen & spreken

Hij is op school in sommige vakken
heel goed maar in andere vakken
niet. Enkele universiteiten vinden
hem niet goed genoeg voor een
baan. (1)

Hij begint een computerbedrijf
met een appel in het logo. Hij
krijgt ontslag en gaat met een
nieuw bedrijf bijna failliet. Dan
maakt hij van het eerste bedrijf
een van de succesvolsteNieuwjaarsduik
bedrijven ooit. (2)

Ze is werkloos en leeft met haar
dochtertje van een uitkering. Ze
bedenkt tijdens een lange treinreis
een verhaal en schrijft het op. (3)

2.1 Lezen & spreken
Hij wordt uit het
basketbalteam van school
gezet en sluit zich huilend op
in zijn kamer. Later wordt hij
een prof. (4)

Haar ouders zijn minderjarig als
ze geboren wordt. Ze wordt
misbruikt en ongewenst
zwanger met 14. Ze verliest het
kind na een paar maanden. Ze
Nieuwjaarsduikwordt een tv-ster. (5)

Hij is een kleine, verlegen en
stille jongen. Eigenlijk is hij te
klein voor zijn sport. Een van zijn
teamgenoten denkt dat hij niet
kan praten. (6)

2.2

Oplossing

1) Albert Einstein
2) Steve Jobs
3) J.K. Rowling
4) Michael Jordan
5) Oprah Winfrey
6) Lionel Messi
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Lezen
Hij is geboren in 1853. Na
school gaat hij werken. Hij
heeft verschillende
baantjes. Hij wordt
kunstenaar als hij 27 jaar
is.
Zijn rijke broer Theo geeft
hem geld want hij
verkoopt maar 1 van zijn
850 schilderijen en 1200
tekeningen.
Nieuwjaarsduik

Hij sterft onbekend met 37. Hij wordt na zijn dood een
van de beroemdste schilders van de wereld met een
eigen museum in Amsterdam.
Zijn naam is …….
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Woordenschat

Wij gaan kijken naar een video over Vincent van Gogh. Eerst gaan
we enkele woorden oefenen.
Tegenstellingen:
1

gewoon

a

licht

2

wel

b

met

3

donker

c

iedereen

4

weinig

d

bijzonder

5

zonder

e

niet

6

rijk

7

niemand

g

oud

8

druk

h

ongelukkig

9

gelukkig

i

zuinig

10

jong

j

veel

11

royaal

k

arm

f
kalm
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Oplossing

Wij gaan kijken naar een video over Vincent van Gogh. Eerst gaan
we wat woorden oefenen.
Vind je de tegenstelling?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

d
e
a
j
b
k
c
f
h
g
i
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Luisteren
Vincent van Gogh (1853 – 1890) is
met Rembrandt de beroemdste
schilder van Nederland. Hij is
verplicht op school, elke leerling
leert Vincent kennen.
Hoe goed ken jij Vincent? Kijk naar
de video en streep weg wat fout is.
Je kunt de Nederlandse
ondertiteling aanzetten.

Vincent van Gogh wist niet goed/heel goed wat hij wilde worden. Zijn
broer zei tegen hem: Je kunt goed tekenen/schilderen. Vincent tekende
graag/niet graag. In het begin tekende en schilderde hij het leven van
gewone/bijzondere mensen. De mensen vonden zijn schilderijen wel/niet
mooi maar hij ging door en oefende veel/weinig.
Later verhuisde hij naar België/Frankrijk. Daar gaat hij donkere/lichte
schilderijen maken zonder/met veel kleur. Hij was arm/rijk, nog steeds
wilde iedereen/niemand zijn schilderijen kopen. Hij was zuinig op/royaal
met verf. Hij vond Parijs te druk/kalm en verhuisde naar Zuid-Frankrijk.
Het gaat goed/niet goed met hem, hij is ongelukkig en snijdt zichzelf in
zijn oor/zijn hand. Hij komt in de gevangenis/het ziekenhuis. Hij verhuist
opnieuw maar hij blijft gelukkig/ongelukkig. Hij sterft jong/oud. Hij was
eigenwijs, nieuwsgierig en gaf snel op/nooit op.
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Oplossing
Het schilderij is een van Vincent
van Gogh (1853 – 1890). Hij is met
Rembrandt de beroemdste schilder
van Nederland. Hij is een van de 50
verplichte thema’s in de
geschiedenisles op school in
Nederland.
Hoe goed ken je Vincent? Kijk naar
de video en streep weg wat fout is.

Vincent van Gogh wist niet/heel goed wat hij wilde worden. Zijn broer zei
tegen hem: Je kunt goed tekenen/schilderen. Vincent tekende graag/niet
graag. In het begin tekende en schilderde hij het leven van
gewone/bijzondere mensen. De mensen vonden zijn donkere/lichte
schilderijen lelijk/mooi maar hij ging door en oefende veel/weinig.
Later verhuisde hij naar België/Frankrijk. Daar ging hij donkere/lichte
schilderijen maken zonder/met veel kleur. Hij was arm/rijk, nog steeds
wilde iedereen/niemand zijn schilderijen kopen. Hij was zuinig op/royaal
met verf Hij vond Parijs te druk/kalm en verhuisde naar Zuid-Frankrijk. Het
gaat goed/niet goed met hem, hij is ongelukkig en snijdt zichzelf in zijn
oor/zijn hand. Hij komt in de gevangenis/het ziekenhuis. Hij verhuist
opnieuw maar hij blijft gelukkig/ongelukkig. Hij sterft jong/oud. Hij was
eigenwijs, nieuwsgierig en gaf gauw/nooit op.
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Spreken

Nieuwjaarsduik

Dit is in een heel beroemd, donker schilderij van Vincent Van Gogh (uit
1885). Heb je het al eens gezien?
❑ Wat eten ze? Wat drinken ze?
❑ Hoe zien de mensen eruit: arm, raar, boos, verdrietig, zielig, blij?
❑ Kun je een naam voor het schilderij bedenken?
❑ Zou je het schilderij ophangen? Waar?
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Spreken

Je komt in Nederland het schilderij overal tegen. De fotograaf Richard
Sinon heeft een reclamefoto gemaakt van het schilderij. Zie je de
verschillen? Vergelijk het met de kleurenplaat op de volgende dia. Je
let natuurlijk niet op de kleuren.

6.1

Spreken

Nieuwjaarsduik

6.2

Spreken

Nieuwjaarsduik

Dit is een reclamefoto voor
❑ Museum Van Gogh?
❑ Apotheek Van Gogh?
❑ Snackbar Van Gogh?
❑ Audiologisch centrum Van Gogh?

6.3

Oplossing
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Dit is een reclamefoto voor
❑ Museum Van Gogh
❑ Apotheek Van Gogh
❑ Snackbar Van Gogh
❑ Audiologisch centrum Van Gogh
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Spreken
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De mensen in de tijd van Van Gogh vonden schilderijen van ‘sterren’ veel
interessanter dan van gewone mensen. De ‘sterren’ waren in die tijd:
❑ koningen en koninginnen
❑ prinsen en prinsessen
❑ rijke families met veel, bijzonder eten op tafel
❑ exotische figuren (farao’s, sultans)
Niemand vond het schilderij interessant. En jij? Wat vind jij?

7.1

Spreken

Wat krijgt de minste likes? Waarom? Daarna kijken we naar een video
over de tentoonstelling over het schilderij van de aardappeleters.

Nieuwjaarsduik
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Luisteren

Hoe heet het schilderij?
❑ De aardappeleters
❑ Bij boer Jansen thuis
❑ Donker en licht
❑ Arme mensen

Uit welke tijd is dit schilderij?
❑ 1600 - 1700
❑ 1700 - 1800
❑ 1800 - 1900
❑ 1900 – 2000

.
Wat
laat het schilderij zien?
❑ Een boerenfamilie bij het avondeten
❑ Een boerenfamilie bij het ontbijt
❑ Een boerenfamilie bij de lunch
❑ Een boerenfamilie bij de picknick

Wat eet de familie?
❑ brood met koffie
❑ aardappelen met bier
❑ aardappelen met koffie
❑ brood met aardappelen

Wat vonden de mensen van het schilderij?
❑ Ze vonden het mooi
❑ Ze vonden het niet realistisch
❑ Ze vonden het waardeloos

Wat wilde Van Gogh laten zien?
❑ hoe hij voelde dat het leven was
❑ hoe goed hij kon schilderen
❑ hoe veel hekel hij had aan kleur

8.1

Oplossing

Van wie is het schilderij?
❑ De aardappeleters
❑ Bij boer Jansen thuis
❑ Donker en licht
❑ Arme mensen
.

Uit welke tijd is dit schilderij?
❑ 1600 - 1700
❑ 1700 - 1800
❑ 1800 - 1900
❑ 1900 – 2000

Wat laat het schilderij zien?
❑ Een boerenfamilie bij het avondeten
❑ Een boerenfamilie bij het ontbijt
❑ Een boerenfamilie bij de lunch
❑ Een boerenfamilie bij de picknick

Wat eet de familie?
❑ brood met koffie
❑ aardappelen met bier
❑ aardappelen met koffie
❑ brood met aardappelen

Wat vonden de mensen van het schilderij?
❑ Ze vonden het mooi
❑ Ze vonden het niet realistisch
❑ Ze vonden het waardeloos

Wat wilde van Gogh laten zien?
❑ hoe hij voelde dat het leven was
❑ hoe goed hij kon schilderen
❑ hoe veel hekel hij had aan kleur

Bronnen
Foto’s
https://www.vangoghmuseum.nl/
https://www.stern.de/kultur/buecher/kontroverse-aeusserungen-j-k--rowlings--buchfestival-sagt-harrypotter-bereich-ab-30510442.html
https://www.dw.com/de/wie-das-ber%C3%BChmte-einstein-foto-entstand/l-56888955
https://nl.wikipedia.org/wiki/Steve_Jobs
https://nl.wikipedia.org/wiki/Oprah_Winfrey

https://www.facebook.com/Leonel-Messi-Balon-De-Oro-Verdadero-1374763659434523/
https://en.wikipedia.org/wiki/Michael_Jordan
https://www.pexels.com/nl-nl/
https://www.ad.nl/amersfoort/arn-zuyderduin-is-de-friteskoning-van-amersfoort-power-to-thepieper~a6b79c27/
https://vangoghfrites.nl/de-aardappeleters-in-vlaams-friteshuis-van-gogh-ae2014/
Video’s

https://jeugdjournaal.nl/artikel/2400745-beroemd-schilderij-de-aardappeleters-heeft-eigententoonstelling.html
https://www.youtube.com/watch?v=6yqTGuCMYFs
Teksten
https://www.ad.nl/show/de-aardappeleters-zat-vol-fouten-dat-begreep-van-gogh-ook-wel~a3a0db05/
https://www.canonvannederland.nl/nl/vincentvangogh

