
Vincents vriendschap met de stoel (Vincent

van Gogh)
Groep 7-8, Tekenen

Je hebt nodig

grijsboard (25x35cm, 1 mm dik)
proefstukje grijsboard (ca. 10x20cm)
houtskool
tissues
plakkaatverf in ca. 6 kleuren (rood,
geel, lichtblauw, donkerblauw, violet
en wit)
Lyonse kwast (ca. nr. 5)
aluminiumfolie (voor palet, ca. 40 cm)
pot met water

Organisatie
Deze les kan ook in twee delen worden
gegeven: eerst tekenen met
houtskool, daarna schilderen, elk ca.
40 minuten.
De kinderen kunnen per tweetal één
aluminium palet en één flinke pot
water gebruiken.

 Betekenis
... dat jij in de huid van Vincent kunt kruipen en een
stoel kunt schilderen met daarop een attribuut als
symbool voor een persoon.

 Beschouwing
... dat je ziet hoe Vincent attributen als verwijzing
toepaste (symbool).
... dat je ziet hoe een stoel ruimtelijk (constructief) is
opgebouwd en waarin ze verschillen.
... dat je ziet dat Vincent in verschillende periodes
andere kleuren gebruikte.

 Vorm
... dat je een constructieve vorm (stoel) met
ruimtesuggestie (perspectief) kunt tekenen
(plaatsing in het grondvlak, grootte verschil).
... dat je de stoel en de omgeving van kleur kunt
voorzien op de manier waarop Vincent dat deed, door
toepassing van streepjes en mengen.

 Werkwijze
... dat je met houtskool ruimtelijk kunt schetsen en
vegen. 
... dat je met een Lyonse kwast (3-5) kunt schilderen
in een stijl, verwant aan die van Vincent (veel verf en
weinig water).

 Materie
... dat je ervaring opdoet met houtskool en
plakkaatverf.

 Onderzoek
... dat je schetsend kunt zoeken naar de ruimtelijke
vorm van een stoel.
... dat je experimenteert met de manier van mengen
en schilderen op je proefstukje en in je werk.

Onze trots des vaderlands, Vincent van Gogh hunkerde naar vriendschap en modellen. Stoelen boden hem
echter altijd trouw gezelschap. Vaak was het een stoel waar eerder een familielid of goede vriend op had
gezeten. Op die stoel schilderde hij dan iets dat die bekende typeerde, als ‘symbool’. Wij verplaatsen ons in
Vincent.
In deze les tekenen de kinderen met houtskool eerst een ‘bijzondere’ stoel. Die schilderen ze met plakkaatverf
uit met daarop een symbool.

* Deze les is tot stand gekomen i.s.m. het Van Gogh Museum Amsterdam.

De uitdaging
Kun jij met houtskool een 'ruimtelijke' stoel tekenen en met plakkaatverf schilderen op de manier
van Vincent, voorzien van een symbool dat naar iets of iemand verwijst?
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 Les - procesfase handleiding

Introductie
Toon Kijkvoorbeelden 1 (Zelfportret met palet). Wie/wat zie je? Wie is dit en wat doet hij?
(Vincent van Gogh, beroemde schilder met zijn schilderspullen (ezel, palet, kwasten). Wat
vind je bijzonder aan zijn manier van schilderen? (Vreemde kleuren, opgebouwd uit
verschillende kleuren, vaak streepjes) Hij leefde meer dan 100 jaar geleden. Zijn
schilderijen zijn nu heel veel waard maar zelf verkocht hij nooit één schilderij. Hij was dus
erg arm. Hij moest zien te leven van het geld dat zijn broer, die altijd vertrouwen in hem
heeft gehouden, hem toestuurde.
Kunstenaars oefenen graag in het tekenen/schilderen van mensen. Dat doen ze met een
‘model’. Maar aangezien Vincent daar geen geld voor had moest hij het doen met modellen
die altijd in zijn kamer stonden: stoelen. Eigenlijk leken ze ook wel een beetje op mensen.
Vooral als er iets op lag dat aan iemand deed denken. Zoals rokerswaren (vader) of een
hemd of boek (vriend, bijv. de schilder die bij hem heeft gewoond Gauguin).
Toon Kijkvoorbeelden 2 (Het gele huis). Wat zie je hier? (een groot huis). Wat valt je op?
(Felle kleuren). Het stelt het grote huis voor dat Vincent in Zuid Frankrijk huurde in de hoop
er een ‘kunstenaarskolonie’ te kunnen stichten. In het zonnige zuiden waren de kleuren veel
feller. Dat vond Vincent heerlijk en overdreef het in zijn schilderijen.
Toon Kijkvoorbeelden 3 (De slaapkamer). Wat valt je hier op? (Slaapkamer in felle kleuren).
Op dezelfde manier geschilderd. Je ziet er zijn modellen alweer staan: twee stoelen.
Vincent heeft er wel bezoek gehad, bijvoorbeeld van Paul Gauguin. Helaas bleef niemand
lang, omdat Vincent niet makkelijk was. Gesprekken liepen nogal eens uit op ruzies.
Maar de stoelen bleven altijd trouw in zijn omgeving. Daarom studeerde hij graag op hun
vorm, door ze te tekenen en te schilderen.

Informatie
Toon Kijkvoorbeelden 4 (3 tekeningen van stoelen). Kijk, hier zie je wat van die studies.
Welke verschillen zie je? De tekeningen links en rechts lijken ‘echter’. In de middelste
tekening ‘speelt’ Vincent met de vorm. Dat is dan ook een latere studie als hij zijn eigen stijl
verder heeft ontwikkeld. Tegenwoordig hebben we veel meer soorten stoelen.
Toon Kijkvoorbeelden 5 (4 hedendaagse stoelen, één met boek). Waardoor zou dat komen?
(We hebben stoelenfabrieken met machines, ‘massaproductie’. Dat was toen nog niet.
Stoelen werden eigenlijk nooit weggegooid!). Noem eens wat verschillen. Wat valt je op aan
de vierde stoel? (Boek). Wat zou dat kunnen betekenen (iemand die graag leest, misschien
zegt zelfs het onderwerp iets over die persoon. Bijvoorbeeld dat hij of zijn van sport of
koken houdt). Dat noem je een symbool. Wat zou je nog meer ‘als symbool’ op een stoel
kunnen leggen? (laat ze maar even flink brainstormen, zonder veel hilariteit!)
Toon Kijkvoorbeelden 6 (2 schilderijen van stoelen). Wat zie je hier? (twee schilderijen van
stoelen met iets erop links een ‘gewone’ keukenstoel, rechts een iets comfortabelere stoel).
Hoe zijn ze geschilderd? (Vrij grof, verschillende kleuren). Welke stoel vind je het meest
‘speels’? Welke kleuren vind je vrolijker? Later durfde Vincent steeds meer felle kleuren te
gebruiken, zelfs kleuren die niets met de 'echte kleuren' te maken hadden.
Er ligt ook iets op de stoelen. Herken je wat het is? (links rokerswaren en rechts boeken met
een kaars). Zouden die spullen symbolisch bedoeld kunnen zijn? Ja, de rookspullen
verwezen naar zijn vader, de boeken met de kaars naar Gauguin, zijn vriend. Maar de
boeken met de kaars verwijzen ook, zoals Vincent aan zijn broer schrijft, naar de nacht.
Het tekenen of schilderen van een stoel is nog niet zo makkelijk. Heb je het wel eens
geprobeerd? Toch is er een leuk truckje voor waarmee iedereen het leren kan.
Toon Kijkvoorbeelden 7 (Mooie zetel, in de doos ). Kijk hier eens, wat een mooie stoel, een
echte ‘zetel’. Hoe teken je die nu? Je pakt ‘m gewoon in, in een kartonnen doos. Die doos is
niet zo moeilijk te tekenen. Als je dat hebt gedaan maak je die gewoon stap voor stap
doorzichtig en komt de stoel vanzelf tevoorschijn. Let maar eens op!

Instructie
Neem je grijsboard voor je en teken aan de bovenzijde een ruit. Dat wordt de bovenkant van
je doos. Trek vanaf de punten lijnen naar beneden en daaraan weer een ruit (mag iets
wijder). Dit is de doos waarin de stoel zit. Je kunt ‘m een beetje uitvegen om de stoel te
voorschijn te halen.
Zoek dan het zitvlak op door op de helft streepjes te zetten die je met elkaar verbindt. Maak
het meteen maar dikker. Je kunt nu ook de poten naar beneden tekenen en de rugleuning
een beetje naar achteren.
Als je de smaak een te pakken hebt kun je met de vorm gaan spelen. Met streepje op de
doos kun je ook de armleuningen vinden en een eigen vorm geven.
Nu kun je gewoon ‘losgaan’ op de vorm en er allerlei vervormingen en versieringen bij
bedenken.
Als je tevreden bent doe je iets raars: je veegt ‘m gewoon weer uit! Het is dan namelijk tijd
om er een schilderij van te maken. Je ziet dan nog genoeg en je verf wordt niet meer vies
van de kool!
Begin met lichte kleuren. Gebruik geen water door je verf. Na het spelen van je kwast droog
je ‘m goed af aan je tissue.

Uitvoering/begeleiden
De eerste stappen kunnen collectief en in tempo worden uitgevoerd, het tekenen van de
doos. Ook de niet gelukte lijnen mogen blijven staan, als er uiteindelijk maar een doos-vorm
staat. Als de beste lijnen nog even extra worden aangezet, blijven die het duidelijkste staan
na het uitvegen.



De kinderen moeten doorzien dat het er steeds om gaat dat ze op elke ribbe op dezelfde
hoogte aftekenen en met elkaar verbinden.
Kijk samen nogmaals naar de mogelijkheden zoals getoond in de Variaties 1.
Als ze dat eenmaal in de gaten hebben en de basis hebben staan, gaat het erom dat ze
durven spelen met stoelvormen.
Geef steeds aan dat er doorgewerkt wordt en gebruik de klok erbij! Na 10 minuten tekenen
worden de paletten uitgedeeld en kunnen ze de waterpotten en kwasten pakken.
Bij het naschilderen van de basislijnen (mag in elke kleur!) kan er weer met de vorm worden
gespeeld. Nodig ze daartoe uit.
Benadruk dat het schilderen vooral een kleuren experiment mag zijn en ze niet op 'de
werkelijkheid hoeven te lijken. Je kunt er een stemming mee uitdrukken!
Bij het inschilderen van de achtergrond is het leuk om kleurcombinaties te zoeken die goed
samengaan. Zorg ervoor dat je niet alles mengt zodat er minsten 3 kleuren te zien blijven.
Kijk samen tussentijds naar Variaties 2 en Kijkvoorbeeld 6. Welke kleurcombinaties zie je bij
Vincent?
Tussendoor moet het water worden ververst om de kleuren helder te houden. Zie erop toe
dat ze hun kwast goed afdrogen aan de tissues.
Laat ze ondertussen ook bedenken welk attribuut ze als symbool op of aan de stoel willen
schilderen. Leg de les eventueel nog even stil om aandacht te besteden aan hun voorstel.
Het is de kunst om alle vlakken levendig te houden. Mogelijk speelt de lichtrichting daarbij
een rol. Help de kinderen die daaraan toe zijn met deze redenatie: ‘Waar komt het licht
vandaan? Wat is de dus de lichte kant? Waar zit de donkere- schaduwkant?
Moedig ze aan tot variëteit, vooral in de laatste fase van het schilderen.
Als ze tevreden zijn kunnen ze de spullen opruimen en het werk klaarleggen voor de
nabeschouwing.

Nabeschouwing - Toelichting
Zoek een plek waar al het werk goed zichtbaar kan worden neergelegd. Vorm er een kring
omheen en stel de volgende vragen:
In welke schilderijen zie je de meest vreemde, afwijkende stoelvormen?
Welke stoelen springen er door het kleurgebruik het meeste uit?
Welke zijn het meest gecamoufleerd?
In hoeverre ben je afgeweken van de 'echte kleuren'?
Waar herken je de hand van Vincent? Waardoor komt dat?
Welke attributen zijn duidelijk als symbool herkenbaar? Naar wie of wat zouden ze
verwijzen? (controleer dat bij de makers)
Wat vond je lastig en zou je een volgende keer anders doen

Nabeschouwing
In welke schilderijen zie je de meest vreemde, afwijkende stoelvormen?
In welke twee zie je de meest precieze, gangbare stoelvoermen?
Welke stoelen springen er door het kleurgebruik het meeste uit?
Welke zijn het meest gecamoufleerd?
In hoeverre ben je afgeweken van de 'echte kleuren'?
Waar herken je de hand van Vincent? Waardoor komt dat?
Welke attributen zijn duidelijk als symbool herkenbaar? Naar wie of wat zouden ze
verwijzen?
Wat vond je lastig en zou je een volgende keer anders doen

En verder...
Globale tijdsindeling van de les: introductie: 20 minuten, informatie en instructie: 15 minuten,
uitvoering tekenen: 15 minuten, uitvoering schilderen: 20 minuten, opruimen en nabeschouwen:
10 minuten.
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