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1. Een leven in beeld 

Vincent van Gogh is één van de beroemdste Nederlandse 
schilders in de wereld. 
Tijdens zijn korte leven schilderde hij eigenlijk maar tien jaar 
lang. 
Hij schilderde wel heel veel. Hij kon bijna niet stoppen. 
Mensen in zijn tijd vonden zijn werk maar niets. 
Zij vonden zijn schilderijen veel te modern.  
Tijdens zijn leven verkocht Vincent  één schilderij. 
Zijn broer Theo hielp hem aan zijn geld.  
Zo kon hij steeds blijven schilderen. 
In dit boek lees je meer over het leven van 
Vincent van Gogh. 
Je kunt Vincents leven mooi volgen door zijn 
schilderijen.  
Zo komt zijn leven goed in beeld. 

 



Geboortehuis 
In dit huis werd Vincent van Gogh op 
30 maart 1853 geboren.  
Het huis staat in de Brabantse plaats 
Zundert.   

2. Vincents jeugd 

Dominee 
De vader van Vincent is dominee. Samen met zijn vrouw krijgen 
ze na Vincent nog 3 dochters en 2 zoons.  Het gezin maakt in 
hun vrije tijd graag wandelingen in de natuur. 
Hierdoor krijgt de jonge Vincent al heel vroeg een grote liefde 
voor de natuur. 

Op school 
Vincent is een goede, maar stille leerling. Hij houdt al jong van tekenen. 
Na de lagere school (basisschool) gaat Vincent naar de HBS in Tilburg.  
Ook hier is Vincent een goede leerling. In de tweede klas gebeurt er iets 
vreemds. Midden in het schooljaar verdwijnt hij uit de klas.  
Niemand weet precies waarom. Vincent is dan bijna 15 jaar. 



In de kunsthandel 
Vincent is 16 jaar. Een oom zorgt voor een baantje. 
Vincent wordt de jongste bediende in de kunsthandel 
van zijn in den Haag. Hij bezoekt musea.  
Hij houdt vooral van schilders die het boerenleven 
schilderen. Kunst is leuk, maar de handel in kunst 
vindt Vincent niet zo leuk.  

3. Aan het werk 

Allerlei baantjes 
Vincent moet op zoek naar een nieuwe baan. Hij belandt van 
het ene baantje in het andere. Eerst is hij hulpmeester op 
een kostschool, dan weer verkoopt hij boeken.  
Vincent weet maar niet wat hij wil. 

Dominee 
Opeens weet Vincent het. Hij wil dominee worden. Hij gaat 
studeren. Dat valt niet mee. De studie gaat slecht.  
Vincent stopt, maar wil toch over God vertellen.  
Hij gaat preken voor arbeiders in een kolenmijn in België. 
Vincent krijgt er steeds meer interesse in tekenen.  
Hij maakt er deze tekening van de mijn. 



 

4. Brieven 

 

De broer van Vincent 
Vincent schrijft heel veel brieven. Hij schrijft ze al sinds 
hij in de kunsthandel werkte aan zijn broer Theo. Theo 
is niet alleen Vincents broer, maar ook zijn beste 
vriend. Theo werkt in een kunsthandel in Parijs. 
Door de brieven weten we een heleboel over 
Vincent. We weten hoe en wat hij dacht.  
De brieven van Vincent aan Theo zijn bijna allemaal  
bewaard gebleven. 

 

Kunst 
De meeste brieven gaan over kunst, kleuren, schilderijen en 
Vincents ideeën. Soms maakt Vincent kleine tekeningetjes in 
zijn brieven. Zijn broer Theo zegt hem dat hij meer moet 
gaan tekenen.  
Door Theo weet Vincent eindelijk wat hij wil. Hij wil kunst-
schilder worden. Hij neemt kort tekenlessen in Brussel.  
In Nederland krijgt hij schilderles van zijn neef André Mauve 
in Den Haag. Zijn broer Theo stuurt hem het geld om de 
lessen te betalen. 



5. Boeren 

 

Verhuizen 
Vincent  houdt het 3 maanden uit in 
Drenthe. Eenzaamheid, kou en regen 
zorgen ervoor dat hij naar Nuenen in 
Brabant verhuist.  
Nuenen is de nieuwe woonplaats van 
Vincents ouders. 

Drenthe 
Vincent woont korte tijd in Drenthe. Hij is dol op 
landschappen en het boerenleven. Vincent schildert alles 
in sombere, donkere kleuren.  
Zo schilderden de meeste schilders in die tijd.  
De meeste schilders schilderden binnen in een atelier.  
Vincent schildert juist graag buiten. Dat buiten schilderen 
had ook nadelen.  
In een brief aan Theo schrijft hij: Uit de vier doeken die 
ge ontvangen zult, haalde ik zeker een honderdtal en 
meer vliegen, niet meegerekend stof en zand ........ 



 

 

Nuenen 
Vincent heeft een atelier (werkruimte) achter 
het huis van zijn ouders. Hij werkt er veel, 
maar trekt er ook veel op uit.  
In de omgeving van Nuenen wonen ook veel 
boeren. Hij schildert er een schilderij dat hem 
veel later na zijn dood beroemd zal maken: 
De aardappeleters.  
Mensen vonden het schilderij in zijn tijd lelijk. 

De aardappeleters 
Vincent laat niet alleen het boerenleven 
op het land zien. Hoe leven ze thuis? 
Wat eten ze?  
In grauwe kleuren bij weinig licht laat 
Vincent hun maaltijd zien.  
Ze eten elke dag aardappels 
met vet. Vincent wil vooral hun 
armoede laten zien. 

 



6. Naar Parijs 

Weg 
Vincent houdt het slecht uit bij zijn ouders.  
Hij wil weg. Hij gaat eerst naar Antwerpen in België.  
Hij neemt er teken– en schilderlessen. Hij wil een 
betere kunstenaar worden. Vincent is rusteloos.  
Na een tijdje besluit hij naar Parijs te gaan.  
Zijn broer Theo woont er. Die kan hem misschien 
verder helpen. Theo kent als kunsthandelaar veel 
kunstschilders in Parijs.  

Lichte kleuren 
Vincent kijkt zijn ogen uit als hij moderne 
schilderijen ziet. Ze zijn niet somber, maar juist 
licht van kleur. Zo wil Vincent ook schilderen. 
Vincent schildert nu geen boeren meer, maar 
bloemen, cafés en portretten, zoals zijn zelf-
portret hiernaast. 
Vincent werkt heel snel, net als de moderne 
schilders. Hij mengt zijn kleuren op het doek. 
Hij maakt korte streken met zijn penseel.  
Vincent heeft nu zijn eigen stijl gevonden. 



7. Naar het zuiden 

 Arles 
Vincent woont en werkt ongeveer 2 jaar in 
Parijs. Hij is geen stadsmens en houdt meer 
van de natuur. In 1888 reist Vincent naar de 
plaats Arles in Zuid-Frankrijk. Hij woont er in 
Het gele huis. Vincent is opgewonden over 
het heldere licht en de kleurige natuur.  
Hij schildert er veel. Hij schildert er bloeiende 
boomgaarden en het binnenhalen van de 
oogst. Ook gaat hij in de nacht schilderen.  
Hij schildert in Arles zijn slaapkamer.  
Vincent schildert nu steeds losser en wilder. 



8. De ruziemaker 

Ongelukkig 
Vincent voelt zich het gelukkigst als hij kan schilderen.  
Hij voelt zich vaak eenzaam. Dat maakt hem ongelukkig.  
Maar als hij mensen om zich heen heeft, krijgt hij vaak ruzie.  
Ook gebeurde dat vaak met vrouwen op wie hij verliefd werd. 
Toen Vincent bij zijn ouders een atelier achter hun huis had, 
leefde hij er alleen. Hij had er vaak ruzie met zijn ouders. 
Ook leeft Vincent ongezond. Hij drinkt veel alcohol en eet 
slecht. Vincent gaat er steeds slechter uitzien. 

 Het oor 
Paul Gauguin (zeg: goo– kein) is een vriend uit Parijs.  
Hij is ook kunstschilder. Hij woont een tijd samen met 
Vincent in het gele huis. 
Ze maken regelmatig ruzie met elkaar.  
Op een dag krijgen ze ruzie om een vrouw.  
Vincent bedreigt zijn vriend met een scheermes.  
In zijn woede snijdt Vincent een stuk van zijn eigen oor.  
Hij wikkelt het stukje oor in een krant en bezorgt 
het bij de vrouw. Zijn vriend vertrekt voorgoed. 

 



9. Ziek 

 Naar een inrichting 
Theo van Gogh maakt zich ongerust. Hij heeft gehoord wat 
Vincent gedaan heeft. Snel reist hij naar zijn broer.  
Theo schrikt. Het lijkt of hij een heel andere broer voor zich 
ziet. Vincent is helemaal in de war. Hij is ziek in zijn hoofd. 
Vincent wordt een jaar opgenomen in een inrichting.  
Gelukkig kan hij er blijven schilderen. Hij schildert de dingen 
die hij ziet vanuit zijn raam. Ook schildert hij de tuin van de 
inrichting.  Hij krijgt een extra kamer. Dat wordt zijn atelier. 
Later als hij zich beter gaat voelen, schildert hij ook buiten de 
muren van de inrichting. Vincent schildert in de inrichting  
maar liefst 150 schilderijen. Hij schildert nu steeds meer in 
grote golven. 



10. Het einde 

 

 

Weg uit Zuid-Frankrijk 
Na een jaar verlaat Vincent de inrichting. Hij reist richting het 
noorden, naar de plaats Auvers (zeg: Oo– ver)  
Hij woont nu tussen Parijs en Zuid-Frankrijk in.  
De reis is veel korter naar zijn broer Theo in Parijs.  
Theo is net vader geworden. De baby heet Vincent Willem en is 
vernoemd naar Vincent. Vincent raakt bevriend met dokter 
Paul Gachet.  Je ziet hem op het schilderij hiernaast.  
Gachet is ook dol op schilderen. Hij houdt ook de gezondheid 
van Vincent goed in de gaten.  
Vincent geeft schilderijen aan Gachet. Zo betaalt hij de dokter. 

Zorgen 
Theo wil weg bij de kunsthandel. Hij wil een eigen 
kunsthandel beginnen. Als Vincent de plannen van 
Theo hoort, maakt hij zich zorgen. Kan Theo hem 
dan nog wel geld sturen?  
Kan hij nog wel blijven schilderen? Het spookt rond 
in het hoofd van Vincent. Vincent wordt er heel erg 
somber van. Hoe gaat zijn toekomst eruit zien?  
Theo probeert Vincent gerust te stellen, maar het 
helpt niet. 



 Zelfmoord 
De onzekere toekomst maakt Vincent ook weer ziek in zijn 
hoofd. Op 27 juli 1890 loopt hij naar een korenveld dat hij 
ooit schilderde. Hij schiet zich met een pistool in zijn borst.  
Hij strompelt nog terug naar zijn kamer. Theo hoort het 
nieuws en gaat snel naar zijn broer.  
Op 29 juli sterft Vincent (37 jaar) aan zijn schotwond.  
Hij wordt op 30 juli in Auvers begraven. 
Een jaar later zal ook Theo van Gogh (33 jaar) sterven.  
Hij wordt naast Vincent begraven. 



11. Vincent wordt beroemd 

 
Tien jaar kunstschilder 
Vincent van Gogh schilderde maar tien jaar.  
Hij  schilderde wel veel. Hij verkocht tijdens zij leven 
maar één schilderij, De rode wijngaard in Arles. 
Soms gebruikte hij schilderijen om iemand te betalen. 
Na zijn dood bleven er 850 schilderijen en bijna 
1300 werken op papier achter.  
Ze waren in het bezit van Theo. Na Theo’s dood 
bewaarde Theo’s vrouw Jo van Gogh-Bonger 
het werk en de brieven van Vincent.  

 

 Een museum 
Jo van Gogh-Bonger verhuisde later naar Nederland.  
Zij zorgde ervoor dat veel meer mensen het werk van 
Vincent konden zien. Ze leende de schilderijen uit aan 
musea. Steeds meer mensen gingen van Vincents 
schilderijen houden. Na haar dood gaat haar zoon 
Vincent Willem voor de schilderijen zorgen.  
Ruim 80 jaar na zijn dood kreeg Vincent van Gogh in 
1973 een eigen museum in Amsterdam.  
Elk jaar bezoeken bijna anderhalf miljoen mensen uit 
allerlei landen het van Goghmuseum. 



 De wereld houdt van Vincent 
Niet alle schilderijen van Vincent kwamen te hangen 
in zijn museum.  
Sommige schilderijen werden voor miljoenen euro’s 
verkocht. Vincent was ineens beroemd over de hele 
wereld. Er verschenen standbeelden van Vincent. 
Zijn schilderijen kwamen op mokken, 
stropdassen en sleutelhangers. 
Ook zijn brieven kwamen in een boek.  
Zo konden steeds meer mensen het verhaal 
van deze bijzondere schilder lezen. 
 

 



Het klokhuis: Vincent van Gogh 

Klik hier 
https://schooltv.nl/video/het-

klokhuis-canon-van-gogh/#q=van%
20gogh  

12. Filmpje 

https://schooltv.nl/video/het-klokhuis-canon-van-gogh/#q=van%20gogh
https://schooltv.nl/video/het-klokhuis-canon-van-gogh/#q=van%20gogh
https://schooltv.nl/video/het-klokhuis-canon-van-gogh/#q=van%20gogh






http://en.wikipedia.org/wiki/Vincent_van_Gogh 

http://www.vangoghmuseum.nl/ 

http://en.wikipedia.org/wiki/The_Letters_of_Vincent_van_Gogh 

Bronnen en foto’s 



Colofon en voorwaarden 
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