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Thema 1: Goed starten is een kunst!
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woordenschat

Thema 1: Goed starten is een kunst! • Les 1

Les 1: Brief ontdekt! 
Je leert een instructie opdelen in kleinere stappen om duidelijk te weten wat je moet 
doen. Zo kom je tot een goede mindmap.

de mindmap 
schematische voorstelling 
van een tekst met behulp van 
sleutelwoorden

de reproductie
iets dat naar model van het 
origineel is gemaakt, bv. een 
reproductie van een schilderij is 
een gedrukte afbeelding ervan

in rep en roer
in grote opschudding

de portier
iemand die bezoekers in- en 
uitlaat

per se
met alle geweld, beslist

de expert
deskundige, iemand die ergens 
verstand van heeft

in alle staten zijn
erg opgewonden zijn

Zelfportret
Parijs, voorjaar 1887

Korenveld onder onweerslucht
Auvers-sur-Oise, juli 1890

Boomgaard met bloeiende pruimen-
bomen (de witte boomgaard)

Arles, april 1888Bomen voor het gesticht
Saint-Rémy, oktober 1889
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stippeltechniek
Parijs

stippels

puntjes
st

re
ep

jes

pointillisme

geen mensen

voorwerpen

Zonnebloemen

stil
lev

en

Vincent

van Gogh

brieven

portret

zichzelf

persoon

poseren
geld

geen telefo
on / computer

schilderijen

lezen

originele brieven

Hoe maak ik een goede mindmap?

- Houd je blad horizontaal.
- Schrijf de titel in het midden van je blad.
- Noteer enkel sleutelwoorden.
- Werk voor elk onderdeel met een andere kleur.
- Schrijf op de lijnen die vertrekken vanuit het kernwoord.
- Voeg tekeningen toe.

bewaard

Van Gogh M
useum
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Les 2: De slaapkamer  
Je leert een lange instructie opdelen in kleinere stappen en voert ze uit.

Meer lezen?
Vincent van Gogh: De Brieven
Van Gogh Museum/Mercatorfonds, 2009
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Les 3: Schrijven als Vincent   
Je leert een uitnodiging schrijven voor een tentoonstelling over Vincent van Gogh.

Wil je de brief graag lezen? Surf dan naar www.vangoghletters.org. Meer lezen?
Vincent van Gogh: De Brieven
Van Gogh Museum/Mercatorfonds, 2009
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woordenschat

Thema 1: Goed starten is een kunst! • Les 6

Les 6: De brieven in het museum   
Je leert de belangrijkste informatie uit een tekst halen door vragen bij de tekst te 
stellen en vragen over de tekst te beantwoorden.

de kluis
metalen kast met een stevig slot 
om kostbare dingen in te bewaren

de kunsthandel
winkel waar kunstvoorwerpen, 
schilderijen enz. verkocht worden

de kachel
toestel voor het verwarmen van 
een ruimte

het onderzoek
onderzoeken, nagaan, nasporen

In 1973 werd het Van Gogh Museum 
geopend. Het heeft een schat aan 
schilderijen, tekeningen en brieven 
van Vincent van Gogh en van andere 
kunstenaars uit zijn tijd. Ondanks dat 
Vincent zelf al zijn post heeft weggegooid, 
zijn veel brieven die hij heeft geschreven 
gelukkig wel bewaard gebleven. De 
brieven en de tekeningen worden zelden 
tentoongesteld, omdat ze niet goed tegen 
het licht kunnen. 

Ze worden bewaard in een brandvrije kluis. 
In Vincents tijd werd er veel geschreven. 
Dat was de normale manier om contact 
te hebben met iemand die verder weg 
woonde. Telefoon, computers, internet, 
al die dingen bestonden toen nog niet, 
zelfs geen auto’s! Vincent schreef veel aan 
familie, vrienden en kunstenaars, maar de 
meeste brieven stuurde hij aan zijn vier 
jaar jongere broer Theo.

De brieven in het museum

Theo van Gogh
Parijs, 1882

Vincent van Gogh op 19-jarige leeftijd
Januari 1873
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Altijd brieven schrijven aan Theo 
Theo heeft alle brieven van Vincent 
zorgvuldig bewaard. Na Theo’s dood 
besloot Jo van de brieven een boek te 
maken. Theo, en later ook Jo, hebben 
Vincent tijdens zijn schildersleven altijd 
geld gegeven om hem te helpen. De brieven 
laten zien wat voor speciale band de broers 
hadden. 
Vincent schreef direct vanuit zijn hart. 
Hij vertelde over schilderkunst, boeken, 
de natuur en nog veel meer. Regelmatig 
maakte hij daar ook tekeningetjes bij. Als je 
de brieven leest, dan krijg je het gevoel dat 
je hem van dichtbij leert kennen. Al snel 
werden ze in vele talen vertaald. Ze zijn nu 
wereldberoemd. Zou dat komen omdat de
mensen van Vincents schilderijen houden 
of is het omdat de mensen zijn brieven zo 
graag lezen?

Worden er nog steeds brieven 
ontdekt?
In 2001 kwam er een brief boven water 
van Vincent van Gogh aan G.H. Tersteeg, 
die de baas was van een kunsthandel in 
Den Haag. Men dacht dat al hun brieven 
verbrand waren. Want het verhaal ging 
dat Vincents post, samen met honderden 
andere brieven, gebruikt was om de kachel 
op te stoken.

Jarenlang in plastic doos
Lange tijd dachten brievenexperts dat er 
nog ergens brieven van van Gogh aan de 
kunstenaar Anthon van Rappard moesten 

liggen. Na een hoop speurwerk bleek dat 
iemand de brieven in een plastic doos had 
bewaard. In 2006 heeft het museum ze 
opgekocht.

Brieven jarenlang zoek
Ooit kocht een rijke dame een bundel 
brieven van Vincent van Gogh aan 
de kunstenaar Émile Bernard (1868-
1941). Deze brieven zijn zoekgeraakt 
en niemand weet hoe dat komt. Rond 
1930 had een Amerikaanse geleerde de 
brieven nog gezien. Hij was bezig met 
een onderzoek. De medewerkers van het 
Van Gogh Museum hebben jarenlang hun 
best gedaan om de brieven op te sporen. 
Uiteindelijk doken de brieven op in een 
bibliotheek in New York.

Jo van Gogh-Bonger met baby
Vincent Willem van Gogh

Parijs, april 1890

Meer lezen?
Vincent van Gogh: De Brieven
Van Gogh Museum/Mercatorfonds, 2009
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Thema 1: Goed starten is een kunst! • Les 7

Les 7: Het kleine Van Gogh museum    
 Je leert een kunstwerk van Vincent van Gogh voorstellen. 

de meesterproef
werk om te bewijzen dat je iets 
kunt

de compositie
de manier waarop iets is 
opgebouwd

realistisch
rekening houdend met de 
werkelijkheid

idealiseren
iets mooier voorstellen dan de 
werkelijkheid is

De aardappeleters, 1885 
Vincent van Gogh (1853 - 1890) 
Olieverf op doek, 82 x 114 cm

Van Gogh Museum, Amsterdam

Van Gogh maakte De aardappeleters in april/mei 1885 en zag dit werk als een 
soort meesterproef. Hij koos een moeilijke compositie om te bewijzen dat hij 
op weg was een goede figuurschilder te worden. Bovendien wilde hij een echte 
‘boerenschilder’ zijn. 
Met De aardappeleters probeerde van Gogh een heel realistisch ‘boerenschilderij’ 
te maken, zonder de werkelijkheid te idealiseren of – zoals andere schilders 
volgens hem deden – ‘zoetsappig’ te maken. Hij wilde benadrukken dat deze 
mensen ‘met de handen die ze in de schotel steken, zelf de aarde hebben 
omgespit en (...) dat zij hun eten zo eerlijk verdiend hebben’. Voor de gezichten 
streefde hij naar ‘de kleur van een stoffige aardappel, ongeschild natuurlijk’.

1
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Thema 1: Goed starten is een kunst! • Les 7

het zelfportret
portret door de schilder van 
zichzelf gemaakt

het model
iemand die poseert voor een 
schilder

experimenteren
uitproberen

Van Gogh schilderde tijdens zijn leven in totaal zo’n 35 zelfportretten, waarvan 
er 29 uit zijn Parijse periode dateren. Deze werken ontstonden omdat de schilder 
zich geen modellen kon veroorloven, maar toch graag portretten wilde maken. Zijn 
eigen spiegelbeeld was dan natuurlijk een goedkope en gemakkelijke oplossing.  
Zo kon hij uitgebreid experimenteren met verschillende schildertechnieken,  
kleur- en lichteffecten. De meeste Parijse zelfportretten zijn vrij klein. Ze waren 
duidelijk als studie bedoeld, als experiment. Dat blijkt ook uit de losse, vrije 
schilderwijze in veel van deze werken en het gebruik van goedkopere materialen, 
zoals karton in plaats van schilderslinnen.

Zelfportret, 1887 
Vincent van Gogh (1853 - 1890) 
Olieverf op karton, 41 x 33 cm

Van Gogh Museum, Amsterdam

2
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Thema 1: Goed starten is een kunst! • Les 7

het doek
schilderij

exposeren
tentoonstellen

consequent
een bepaalde handelswijze steeds 
volgen

Deze zomerse tuin, later door van Gogh Het schilderij van de tuin met geliefden 
genoemd, is een van de grootse doeken die hij maakte. Het is ook het eerste 
schilderij dat hij in Parijs exposeerde. Hij schilderde het park in de pointillistische 
stijl waarmee hij zich in de zomer van 1887 intensief bezighield. Deze techniek, 
waarbij kleine puntjes kleur naast elkaar gezet werden, is vrij consequent 
toegepast. Het schilderij is zorgvuldig opgebouwd in het atelier en minder 
spontaan dan veel ander werk van van Gogh. Toch blijven de toetsen expressief. 
In de lucht werden ze zelfs felle streepjes.

Tuin met geliefden: Square Saint-Pierre, 1887
Vincent van Gogh (1853 - 1890) 
Olieverf op doek, 75 x 112,5 cm
Van Gogh Museum, Amsterdam

3
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Thema 1: Goed starten is een kunst! • Les 7

In de winter van 1888 portretteerde van Gogh het gezin van de postbeambte 
Joseph Roulin. De meeste gezinsleden schilderde hij meer dan één keer; 
Marcelle, het jongste lid van de familie, zelfs driemaal alleen en tweemaal bij 
haar moeder op schoot. 
Toen hij dit babyportretje aan Theo in Parijs had gestuurd, schreef diens vrouw 
Jo, die in verwachting was: “Ik houd ervan me voor te stellen dat de onze net zo 
sterk zal zijn, net zo mooi en net zo gezond als die – en dat zijn oom ooit eens 
een portret van hem zal willen maken!”

portretteren
afbeelden, er een portret van 
maken

Portret van Marcelle Roulin, 1888
Vincent van Gogh (1853 - 1890) 
Olieverf op doek, 35 x 24,5 cm

Van Gogh Museum, Amsterdam

4
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Thema 1: Goed starten is een kunst! • Les 7

eensgezind
als je over iets hetzelfde denkt

de compositie
de manier waarop iets is 
opgebouwd

contrasterend
tegenstellend

In mei 1888 huurde van Gogh vier kamers in het rechterdeel van het huis aan de 
Place Lamartine in Arles. Zijn woning is herkenbaar aan de groene luiken, daar- 
achter lag zijn slaapkamer. Eindelijk had van Gogh een plaats gevonden waar hij 
niet alleen kon schilderen, maar ook vrienden kon laten logeren. Uiteindelijk wilde 
hij graag een ‘atelier van het zuiden’ stichten, waar een groep eensgezinden 
samen kon werken.

Links is het restaurant te zien waar hij vaak ging eten. Rechts achter de eerste 
spoorbrug woonde zijn vriend, de postbode Joseph Roulin. 
Dit stadsgezicht is een compositie in contrasterende kleuren. “Want het is 
machtig, die gele huizen in de zon en dan de onvergetelijke helderheid van het 
blauw”, schreef hij aan Theo, in de brief waarin hij hem ook een tekening van het 
schilderij stuurde.

Het gele huis, 1888
Vincent van Gogh (1853 - 1890) 
Olieverf op doek, 72 x 91,5 cm

Van Gogh Museum, Amsterdam

5
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Thema 1: Goed starten is een kunst! • Les 7

het stilleven
schilderij van voorwerpen

de decoratie
versiering

Het was augustus, de zonnebloemen bloeiden en van Gogh legde ze vast in 
schilderijen. Omdat de bloemen snel verwelken en hij in één bloeiperiode wel 
twaalf van zulke stillevens wilde maken, werkte hij er dagelijks aan. 
De werken waren bedoeld als decoratie van de logeerkamer voor Paul Gauguin 
(een bevriende kunstenaar van Vincent), die naar Arles zou komen en zijn eerdere 
schilderijen van uitgebloeide zonnebloemen zo gewaardeerd had. 
Hij schilderde uiteindelijk vier van deze stillevens; slechts twee daarvan vond hij 
goed genoeg voor in de slaapkamer van zijn vriend. Later maakte hij er nog drie 
kopieën van. Eén daarvan hangt in het Van Gogh Museum in Amsterdam. 

Zonnebloemen, 1889
Vincent van Gogh (1853 - 1890) 

Olieverf op doek, 95 x 73 cm
Van Gogh Museum, Amsterdam

6
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Op 31 januari 1890 schreef Theo van Gogh in een brief aan zijn broer Vincent dat hij een zoon had gekregen die hij 
de naam Vincent Willem zou geven. Vincent, die een hechte band had met zijn jongere broer, schilderde spoedig 
nadat hij het blijde bericht had ontvangen, als cadeau een van zijn lievelingsonderwerpen: grote, bloeiende takken 
tegen een blauwe lucht, bedoeld voor boven het bed van zijn broer en diens vrouw. Als symbool voor het jonge 
leven koos Vincent de takken van de amandelboom, één van de vroegst bloeiende bomen die in het zonnige 
zuiden reeds in februari de lente aankondigen.

Amandelbloesem, 1890
Vincent van Gogh (1853 - 1890) 
Olieverf op doek, 73,5 x 92 cm

Van Gogh Museum, Amsterdam

7
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speculeren
dingen bedenken die misschien 
waar zijn

dramatisch
aangrijpend, erg

gissen
vermoeden, raden

Korenveld met kraaien is een van de beroemdste schilderijen van van Gogh en 
waarschijnlijk het werk waar het meest over gespeculeerd is. Het ontstond in 
juli 1890, in de laatste weken van van Goghs leven. Vaak is beweerd dat dit zijn 
laatste schilderij zou zijn, waarin de dramatische wolkenlucht met kraaien en het 
doodlopende pad zijn levenseinde al zouden aankondigen. Dit verhaal is helaas 
waarschijnlijk te mooi om waar te zijn. Naar het laatste werk kunnen we alleen 
maar gissen, omdat uit de dagen kort voor zijn dood geen brieven bekend zijn.

Bron: www.vangoghmuseum.nl

Korenveld met kraaien, 1890
Vincent van Gogh (1853 - 1890) 
Olieverf op doek, 50,5 x 103 cm
Van Gogh Museum, Amsterdam

8
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Les 8: Theo aan het woord  
  Werkwoorden hebben allerlei vormen. Je leert die vormen herkennen en gebruiken.

Theo van Gogh vertelt over het leven van zijn broer Vincent.

8

vincent is net als ik geboren in zundert, een plaatsje dat dicht bij de grens met belgië ligt. hij was de oudste thuis. 
vader was predikant in het overwegend katholieke plattelandsdorpje. naast vincent heb ik nog een broer, cornelius, 

en drie zussen: anna, elisabeth en willemien.

vincent kreeg les op het dorpsschooltje van zundert, maar werd van 
school gehaald omdat hij het ruwe gedrag van zijn kameraadjes overnam.

daarna kreeg hij les van een gouvernante.

toen hij elf jaar was ging hij naar de kostschool in zevenbergen. maar twee 
jaar later vertrok hij naar de rijks-hbs koning willem II te tilburg.

wat was dat?

in tilburg deed vincent het vrij goed op school. 
maar vlak voor zijn vijftiende verjaardag ging hij van  

school en keerde terug naar zundert.

tornado vincent!

waarom veranderde hij 
weer van school, theo?

ik ken al wat frans, duits en engels. 
wat heeft tilburg mij nog te bieden?

wie zal het zeggen, 
lieverd? ik weet het niet!
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8

vincent is net als ik geboren in zundert, een plaatsje dat dicht bij de grens met belgië ligt. hij was de oudste thuis. 
vader was predikant in het overwegend katholieke plattelandsdorpje. naast vincent heb ik nog een broer, cornelius, 

en drie zussen: anna, elisabeth en willemien.

vincent kreeg les op het dorpsschooltje van zundert, maar werd van 
school gehaald omdat hij het ruwe gedrag van zijn kameraadjes overnam.

daarna kreeg hij les van een gouvernante.

toen hij elf jaar was ging hij naar de kostschool in zevenbergen. maar twee 
jaar later vertrok hij naar de rijks-hbs koning willem II te tilburg.

wat was dat?

in tilburg deed vincent het vrij goed op school. 
maar vlak voor zijn vijftiende verjaardag ging hij van  

school en keerde terug naar zundert.

tornado vincent!

waarom veranderde hij 
weer van school, theo?

ik ken al wat frans, duits en engels. 
wat heeft tilburg mij nog te bieden?

wie zal het zeggen, 
lieverd? ik weet het niet!
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als vincent tijdens de vakanties naar huis kwam, 
zocht hij vaak de natuur en de eenzaamheid op. 

contact met mensen viel hem zwaar.

dat is niet echt aardig van haar. 
kon vincent goed opschieten met 
zijn andere broers en zussen?

momenteel heeft hij geen contact meer met anna en elisabeth. 
met willemien en met mij heeft hij een goede relatie.

anna

maar laten we teruggaan naar vincents 
jeugd. moeder was heel lief voor hem. 
zij tekende graag en vincent deed vaak 

met haar mee.

oom cent kwam ons geregeld opzoeken. hij had zelf geen kinderen en 
was erg op vincent gesteld.

oom cent!

oom vincent, die wij oom cent noemen, had ook een 
grote invloed op vincent. hij was aandeelhouder 

in de succesvolle kunsthandel goupil & compagnie. 
daarnaast was hij ook filiaalhouder van deze 

kunsthandel in den haag.

onze zus elisabeth zei over vincent dat hij altijd bloed-
serieus was. en dat hij onhandig rondliep met zijn hoofd 

omlaag, als in een roes.

elisabeth

willemien theo

ha, vincent!
hoe gaat het?

Thema 1: Goed starten is een kunst! • Les 8
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Meer lezen?
Vincent van Gogh. De worsteling van een kunstenaar.
Marc Verhagen & Jan Kragt
Stichting Eureducation, 20119

als vincent tijdens de vakanties naar huis kwam, 
zocht hij vaak de natuur en de eenzaamheid op. 

contact met mensen viel hem zwaar.

dat is niet echt aardig van haar. 
kon vincent goed opschieten met 
zijn andere broers en zussen?

momenteel heeft hij geen contact meer met anna en elisabeth. 
met willemien en met mij heeft hij een goede relatie.

anna

maar laten we teruggaan naar vincents 
jeugd. moeder was heel lief voor hem. 
zij tekende graag en vincent deed vaak 

met haar mee.

oom cent kwam ons geregeld opzoeken. hij had zelf geen kinderen en 
was erg op vincent gesteld.

oom cent!

oom vincent, die wij oom cent noemen, had ook een 
grote invloed op vincent. hij was aandeelhouder 

in de succesvolle kunsthandel goupil & compagnie. 
daarnaast was hij ook filiaalhouder van deze 

kunsthandel in den haag.

onze zus elisabeth zei over vincent dat hij altijd bloed-
serieus was. en dat hij onhandig rondliep met zijn hoofd 

omlaag, als in een roes.

elisabeth

willemien theo

ha, vincent!
hoe gaat het?

Thema 1: Goed starten is een kunst! • Les 8
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Aanvulling bij les 2: De slaapkamer

Even vergelijken …
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Thema 1: Accentweek • activiteit 4

Accentweek • activiteit 4: Galerie
 Je leert informatie terugvinden in een tekst.

Vincent van Gogh heeft heel zijn leven geëxperimenteerd met verschillende 
technieken om zijn schilderijen origineel en mooi te maken. Maar hij was niet 
de enige. Hier lees je over vier andere interessante kunstenaars die elk op hun 
eigen manier omgingen met materialen en gereedschappen. 

De kus, 1907-1908
GUSTAV KLIMT (1862-1918)

Gustav Klimt oogstte in zijn geboorteland Oostenrijk veel succes. Klimt was een grote, 
rustige man die van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat in zijn atelier aan het werk was. 
Opvallend zijn de verschillende patronen die steeds terugkomen in zijn werk: rechte voor 
mannen- en ronde voor vrouwenfiguren. Handen boeiden hem geweldig. Ze nemen op 
veel van zijn schilderijen een prominente plaats in.

Patronen
Is het je opgevallen dat er 
op de kleren van de man 
vooral rechthoekige, en op 
die van de vrouw vooral veel 
ronde patronen staan?

Goud
De vader van Gustav Klimt 
maakte gouden voorwerpen. 
Klimt zat vaak te kijken als 
zijn vader aan het werk was. 
Daarom gebruikt hij in zijn 
schilderijen waarschijnlijk  
zo vaak goud. 

Mozaïek
Dat Klimt zich liet inspireren 
door mozaïeken die hij in 
Italië zag, kun je zien aan 
het bloemen tapijt op de 
voorgrond. 

Model
De vrouw van een van 
Klimts beste vrienden stond 
model voor de vrouwen
figuur op De kus.

de mozaïek
inlegwerk van kleurige stukjes 
hout, glas, steen, marmer als 
vloer- of wandversiering

prominent
vooraanstaand, belangrijkTekst 1
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Danseressen in Geel en Groen, +/- 1899-1904
EDGAR DEGAS (1834-1917)

Edgar Degas werd in 1834 in Parijs geboren als telg van een rijke bankiersfamilie. Hij 
studeerde in Parijs en maakte reizen naar Italië om het werk van de grote Italiaanse 
meesters te bestuderen. Degas was een van de eerste schilders die geïnteresseerd was 
in fotografie. Hij keek naar mensen alsof hij een camera was en schilderde hen vaak 
terwijl ze ergens mee bezig waren. Daarnaast heeft hij ook prachtige portretten gemaakt. 

Verhaal
Danseressen van het corps de ballet 
kijken vol spanning naar wat zich op het 
toneel afspeelt, in afwachting van het 
moment dat ze zelf weer op moeten. 

Impressie
Degas schilderde handen en gezichten 
niet gedetailleerd. Hij gebruikte pastels 
om er een impressionistische weergave 
van te maken. 

Achtergrond
De achtergrond bestaat uit verschil
lende lagen pastel. Het lijkt wel of Degas 
zonder erbij na te denken wat strepen op 
het doek heeft geschilderd. Maar je ziet 
wel meteen dat het om een decor gaat. 

Stippen
Met gele stippen liet Degas de kostuums 
van de danseressen tot leven komen. Je 
ziet ze als het ware bewegen in het licht.

het corps de ballet
dansers die als groep samen 
dansen en geen solo’s of 
hoofdrollen dansen

de telg
afstammeling

Tekst 2
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Senecio, 1922
PAUL KLEE (1879-1940)

Paul Klee schilderde in een heel eigen stijl. Hij werkte graag alleen en maakte onge-
veer 200 schilderijen per jaar. Veel schilderijen zijn opgebouwd uit vormen en patronen 
waar een verborgen betekenis achter schuilgaat. Zo is de titel van dit portret ‘Senecio’. 
Dat is de Latijnse naam van een plantensoort die in het Nederlands ‘kruiskruid’ heet.  
Waarschijnlijk is de vorm van het gezicht een verwijzing naar deze plantensoort.

Simpele vormen
Je kunt goed zien dat het 
gezicht op dit schilderij is 
opgebouwd uit simpele 
driehoeken, rechthoeken, 
vierkanten en cirkels.

Kleur
De vormen en kleuren 
zijn met de grootste zorg 
gekozen om het gezicht de 
gewenste uitdrukking te 
geven en tot leven te laten 
komen. 

Textuur
Klee schilderde dit werk op 
linnen, dat een grove weef
seltextuur heeft. Je kunt de 
structuur van de stof door 
de verf heen zien.

Tekst 3
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Vertumnus, 1590
GIUSEPPE ARCIMBOLDO (1527-1593)

De Italiaanse kunstenaar Arcimboldo begon zijn loopbaan als maker van glas-in-lood-
ramen voor kerken. Pas op latere leeftijd ging hij dit soort vreemde portretten schilde-
ren. Het hierboven afgebeelde portret bestaat volledig uit groenten, fruit en bloemen. 

Onderwerp
Wat vind je van deze man? 
Heeft hij een interessant 
hoofd? Vind je hem  
vriendelijk of ook wel een 
beetje een engerd? 

Fruit
Elk stukje fruit en groente 
is heel bewust gekozen. 
Kijk maar eens goed naar 
de peer. Wat een prachtige 
neus!

Materiaal
Wat voor fruit of groente zou 
jij kiezen voor het hoofd, de 
ogen, de neus en de mond 
als jij een portret in de stijl 
van Arcimboldo zou maken?

Details
Elk stukje fruit en elke 
bloem is met de grootst 
mogelijke zorg geschilderd 
en tot in de kleinste details 
weergegeven. Die appel
wangen, om in te bijten! 
Vind je niet? 

Tekst 4




