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1. Inleiding: Wat is kunst?
Bij aanvang van de lessenreeks over kunsteducatie laten we de leerlingen luisteren naar het
liedje „Wat is kunst‟ van Noordkaap.
Link: https://www.youtube.com/watch?v=76sKLk5VXHY&gl=BE
De leerlingen krijgen ook een uitprint van de tekst van dit lied (zie bijlage 1).
Teruggrijpend naar de taxonomie van Bloom, vragen we aan de leerlingen om deze tekst te
lezen en te analyseren. Meer in het bijzonder is het de bedoeling dat we hen klassikaal laten
nadenken over de onderliggende boodschap van de tekst.
Kernboodschap: De legitimatie om iets als kunst te beschouwen, bevat steeds subjectieve
elementen. Iedereen interpreteert en beleeft kunst op een andere manier.
Naar analogie met de oefening die we tijdens de les kunst- en cultuureducatie kregen,
vragen we vervolgens aan de leerlingen om enkele criteria te formuleren die volgens hen
typerend zijn voor kunst. Met andere woorden: Wat houdt kunst volgens hen in? Welke
kenmerken zorgen er volgens hen voor dat een bepaald item/gedrag als “kunst” wordt
aanzien?”
Aan de hand van de kenmerken/eigenschappen van kunst die door de leerlingen worden
aangehaald, maken wij een opdeling tussen kenmerken die betrekking hebben op de
intrinsieke waarde van kunst enerzijds en kenmerken die betrekking hebben op de
extrinsieke waarde van kunst anderzijds. Het onderscheid tussen beide soorten waardering
kunnen we als volgt samenvatten: Wanneer iemand focust op de intrinsieke waarde van
kunst zal die persoon volgens Alain de Botton en John Armstrong vooral waarde hechten
aan de eigenschappen van het kunstobject zelf. In hun boek Kunst als therapie (2013) uiten
diezelfde auteurs kritiek op het feit dat men in de maatschappij alleen oog lijkt te hebben
voor deze intrinsieke waarde van kunst. Van Bruggen vat hun visie als volgt samen: “Kunst
wordt, geheel in de traditie van l‟art pour l‟art, beschouwd en beschreven als iets dat een
intrinsieke waarde heeft. Dit wil zeggen dat vooral waarde wordt gehecht aan de
eigenschappen van het kunstobject zelf en niet zozeer aan de functies die het kunstwerk
kan hebben. Met andere woorden: er is aandacht voor materiaalgebruik en stijl, maar niet
voor hoe kunst een bron van troost of rust kan zijn voor mensen”1. Volgens de auteurs
bestaat er met andere woorden minder aandacht voor de extrinsieke waardering van kunst
die vooral gelegen is in de vraag naar de sociale en/of maatschappelijke functie van kunst.

1

Van Bruggen, C. (2014), Zelfhulpkunst. Een kritische bespreking van Alain de Botton en John Armstrongs Kunst als
Therapie. Partage, 3(1), pp. 27-28.
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Binnen deze lessenreeks zal daarom vooral aandacht worden besteed aan de extrinsieke
waardering van kunst. Meer in het bijzonder zal de focus daarbij vooral liggen op de
beleving van kunst vanuit het perspectief van zowel de cultuurproducent (d.i. de kunstenaar,
de auteur van een roman, etc.), als de cultuurconsument (d.i. wij als museumbezoekers,
beluisteraars van muziek, etc.).

2. “Ik schilder dus ik besta”: Kunst als therapie
We starten de lessenreeks met een aantal lessen over de betekenis van kunst in de
persoonlijke ontplooiing en individuele zingeving van twee kunstenaars, met name Willem
Van Genk (1927-2005) en Vincent Van Gogh (1853-1890). De keuze voor deze kunstenaars
is ingegeven door het feit dat beide kunstenaars worstelden met zichzelf. Zo zouden we
kunnen spreken over twee psychisch gestoorde kunstenaars.
We laten de leerlingen eerst reflecteren over de stelling “Ik schilder dus ik besta” en gaan
dan nader in op het begrip Outsiderkunst.
2.1. Outsider Art
2.1.1. Wat is Outsiderkunst?
Ter voorbereiding van het bezoek aan het Museum Dr. Guislain, krijgen de leerlingen een
uitprint van onderstaande tekst (bron: website Museum Dr. Guislain). Aan de hand van deze
tekst trachten ze tot een eigen visie over Outsiderkunst te komen.
Wat is Outsiderkunst?
Outsiderkunst duidt het spontaan en onconventioneel werk aan van kunstenaars die
buiten het professionele kunstcircuit werken of in de marge van de samenleving
opereren. Dit kunnen psychiatrische patiënten zijn, mensen met een verstandelijke
beperking, mensen die geïsoleerd leven en moeilijk hun positie in de maatschappij
vinden, maar evengoed speelse creatievelingen die in hun kunst onbedwingbaar hun
eigen weg gaan.
De aandacht voor deze kunstenaars heeft twee bronnen: enerzijds in de ontdekking van
de „naïeve kunst‟ en anderzijds in de psychiatrie. In 1928 exposeerde de kunsthistoricus
Wilhelm Uhde in Parijs zijn autodidacte „schilders van het heilige hart‟, die hij sinds 1912
verzamelde. In 1922 al publiceerde de Duitse psychiater en kunsthistoricus Hans
Prinzhorn Bildnerei der Geisteskranken, waarvoor hij zo‟n 5000 werken van
psychiatrische patiënten verzamelde. Dit boek inspireerde vele kunstenaars, waaronder
Jean Dubuffet die de term „art brut‟ introduceerde, pure kunst, zoals de „champagne brut‟
die hij plaatste tegenover culturele kunst. Sinds de jaren zeventig spreekt men over
„outsider art‟, een term die veel breder is.
Outsiderkunstenaars maken beeldend werk dat van talent, verbeelding en authentieke
scheppingskracht getuigt. Hun werk staat helemaal los van beroepskunst, opleiding,
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traditie en stijl. Met hun opmerkelijke schilderijen, beeldhouwwerken en installaties raken
ze een breed publiek.
Vandaag is er steeds meer aandacht voor outsiderkunst in het officiële kunstcircuit en
wordt outsiderkunst vaak naast hedendaagse kunst gepresenteerd.
Het werk van outsiders is niet onder één noemer te vatten. Er zijn verhalenvertellers en
kunstenaars die vanuit een koortsachtige dwang een eigen wereld scheppen. Vanuit
welke intentie dan ook, het beeld is altijd zonder aarzeling, trefzeker en overtuigend
neergezet.

Nadat de leerlingen de tekst gelezen hebben, wordt hen gevraagd de belangrijkste
kenmerken van Outsiderkunst te omschrijven:
-

Vaak geassocieerd met mensen die aan de rand van de maatschappij staan, zoals
daklozen, gevangenen en mensen met een fysieke of psychische beperking.
De kern van de Outsiderkunst is evenwel gelegen in het feit dat de kunstenaars die
ertoe behoren geen kunstacademie hebben gevolgd, maar zichzelf alles hebben
geleerd. De kunstenaars zijn autodidacten. De term slaat dus niet op een stijl, maar wel
op de makers van de kunst.

2.1.2. Werkvorm 1: Bezoek aan het Museum Dr. Guislain
Motivatie
Eerder dan docerend te werk te gaan, vinden wij het belangrijk dat de leerlingen zelf op
ontdekking kunnen gaan. We kiezen er daarom voor om aan deze lessenreeks een
didactische uitstap te koppelen naar het Museum Dr. Guislain. Dit museum heeft met name
een mooie collectie uitgebouwd rond Outsiderkunst en biedt onze leerlingen dus een ideaal
vertrekpunt om Outsiderkunst zelf te ervaren.
Een paar dagen voor het museumbezoek brachten wij zelf een voorbereidend bezoek aan
het museum. Op die manier kregen wij een goed en volledig beeld van hoe de
tentoonstelling was opgevat. Zo zagen wij dat er twee zalen waren waarin kunstwerken van
allerlei outsiderkunstenaars werden tentoongesteld. Alvorens scherp te stellen op onze
gekozen kunstenaar (cf. Willem Van Genk), vonden wij het daarom belangrijk dat de
leerlingen een zicht kregen op andere kunstwerken en kunstenaars die onder de noemer
„outsiderkunst(enaars)‟ werden gebracht. Onze opdracht laat toe dat de leerlingen op
zelfstandige basis de eerste zaal kunnen verkennen. We gaan er ook van uit dat door hen
zelf aan het werk te zetten, zij het meest zullen opsteken van het bezoek.
De opdracht is opgevat als een kruiswoordraadsel waarbij de leerlingen een sleutelwoord
moeten kraken (zie bijlage 2). Het sleutelwoord is niet geheel verwonderlijk “Willem Van
Genk”. Om dit sleutelwoord te vinden moeten de leerlingen allerhande vragen oplossen
waarvan het antwoord in de eerste zaal te vinden is. Pas wanneer zij het sleutelwoord
hebben gekraakt, krijgen zij toegang tot de tweede zaal. In deze tweede zaal zijn de
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kunstwerken van Van Genk opgesteld. Het tweede deel van de opdracht spitst verder toe op
deze kunstenaar (cf. infra).

Benodigdheden en praktische afspraken
Wij zorgen voor een afgedrukt exemplaar van het door ons opgesteld kruiswoordraadsel met
de te kraken code, alsook voor een aantal stylo‟s.
De leerlingen worden idealiter in groepjes van twee opgedeeld om samen op zoek te gaan
naar de oplossing van de puzzel. Om de leerlingen te stimuleren, voorzien we een klein
presentje voor het groepje dat het sleutelwoord als eerste kraakt.
We geven de leerlingen enkele duidelijke instructies:
-

De antwoorden op de puzzel zijn allemaal te vinden in de eerste zaal. Het is de
leerlingen dus niet toegestaan om zonder onze toestemming de tweede zaal te
betreden.

-

Wanneer er naar een naam van een kunstenaar wordt gevraagd, vragen we altijd de
volledige naam.

-

De leerlingen krijgen voor deze opdracht 10 à 15 minuten de tijd.

-

Wellicht niet nodig om te herhalen, maar we vestigen er toch nog even de nadruk op dat
we ons in een museum bevinden en niet op een concert. We beperken het volume tot
een minimum.

Verloop van de werkvorm
Nadat alle groepen het sleutelwoord hebben gevonden, zetten we onze les verder in de
tweede zaal van het museum. In het tweede deel van de opdracht staan we stil bij de
betekenis van kunst in het leven van Willem Van Genk. We volgen daarbij het stappenplan
voor lessen over kunst zoals dat werd voorgesteld tijdens de les over kunst- en
cultuureducatie. We besteden daarbij vooral aandacht aan de link tussen zelf ervaren
enerzijds en leren anderzijds.

Concreet bestaat het stappenplan uit de volgende onderdelen:
a. Ervaren
We laten de leerlingen kort de kans om de tentoongestelde werken van Van Genk te
aanschouwen en te interpreteren.
We vestigen er de nadruk op dat de leerlingen enkel worden verondersteld om de
kunstwerken van Van Genk te bekijken én dus niet worden geacht om de teksten die
de kunstwerken verduidelijken te lezen. Het is immers belangrijk om een eigen indruk
te vormen.
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b. Beschrijven
Vervolgens stellen we de leerlingen de volgende vragen:
-

Welke emoties wekken deze werken bij jullie op?

-

Wat zien jullie vooral naar voor komen in de werken van Van Genk?

c. Analyseren
Gezamenlijk trachten we tot slot een antwoord te formuleren op de volgende vragen:
-

Wat is het centrale thema in de werken Van Genk?

-

Welke functie/bedoeling heeft kunst voor Van Genk?

2.1.3. Nabespreking in de klas: Wie is Willem Van Genk?
Na het museumbezoek kan achteraf in de klas nog wat meer aandacht worden besteed aan
de kunstenaar Willem Van Genk.
De documentaire „De getekende ziel van Willem Van Genk‟ (24 minuten) vormt daarbij een
ideaal uitgangspunt. De documentaire vertelt het verhaal van Van Genk op een uitermate
geslaagde manier. Ze vat aan met het bespreken van de jeugd van Van Genk. Je hoort ook
Van Genk zelf aan het woord. Op die manier krijgen de leerlingen een beter beeld van de
persoonlijkheid van Van Genk. We raden aan om enkel de eerste 8 minuten te bekijken.
Link: https://www.youtube.com/watch?v=_Ca3fF8CMPU
Na het bekijken van het fragment, wordt de leerlingen gevraagd welke impressies dit filmpje
bij hen oproept. TIP: let onder meer op de tragische muziek.
De leerlingen krijgen tevens een uitprint van onderstaande tekst.
Wie is Willem Van Genk? (bron: www.kunstbus.nl)

In de denkwereld van Van Genk verloopt niets volgens een logisch patroon. Alles
gebeurt volstrekt onverwacht en onvoorspelbaar. Verschillende keren werd hij - eerst
onder dwang en later vrijwillig - opgenomen in de psychiatrische inrichting Bloemendaal.
7

Terwijl hij vroeger werd verguisd, wordt Van Genk nu beschouwd als de belangrijkste
vertegenwoordiger van de Outsider Art in Nederland.
Van Genk, 'koning der stations' zoals hij zichzelf ook wel noemde, heeft een fascinatie
voor stations. Die fascinatie kan hij kwijt in zijn werk, in zijn schilderijen of plakkaten
zoals hij ze zelf noemt. Fascinerende en 'onontkoombare' kunstwerken, geschilderd door
iemand die tracht de wanorde in zijn hoofd in een overzichtelijk kader te persen.
Een centraal gegeven in zijn werk is de macht en de fascinatie voor het machtige dat hij
onderkent in onder meer immense gebouwen, treinen, tanks, stations, zeppelins en
vliegtuigen. Het is een machtig universum: alles is met alles verbonden via zichtbare en
onzichtbare netwerken, zo meent Van Genk. De bussen die hij maakt zijn dan ook
bedoeld om de netwerken in de stad onder controle te krijgen.
Getekend door een stempel van 'onvolwaardigheid' en met een permanente angst voor
het 'geboefte', begraaft hij zich in de realiteit van zijn schilderijen en installaties. Zijn
schitterende verbeeldingen bestrijden onbekende belagers. Wereldomspannende treinen vliegtuigverbindingen komen samen in zijn huiskamer. Willem van Genk dirigeert in
het machtige omhulsel van zijn talent het tegensysteem dat elke lage samenzwering
ontmantelt. Hij is 'koning van stations', hij is 'maarschalk van onoverwinnelijke legers'.
Biografie
De in Voorburg geboren kunstenaar blijkt als kind moeilijk contacten te kunnen leggen
en niet bepaald uit te blinken op school. Hij brengt zijn vrije tijd het liefst tekenend door.
Wat ouder probeert hij zijn draai te vinden als electrotechnicus, tekenaar voor een
reclamebureau, typist en broodverkoper. Het liefst zou hij echter lezen, reizen en
tekenen.
In 1945 wordt hij opgeroepen voor militaire keuring. Hij wordt afgekeurd en zegt
daarover: 'Waarom wordt de „maarschalk van de onoverwinnelijke legers' geweigerd
voor de strijdkrachten van Hare Majesteit?'
Tijdens de Tweede Wereldoorlog beleeft hij een traumatische ervaring die later zijn
beeldend werk op vele manieren heeft beïnvloed. Een inval van de Gestapo in zijn
ouderlijk huis brengt hem erg in de war en maakt diepe indruk op hem. Dat is het
moment waarop hij gefascineerd raakt door angst en achting voor machthebbers. 'Je
kunt rustig stellen dat het centrale gegeven in Van Genks werk de macht is, de fascinatie
voor het machtige, dat hij onderkent in onder meer immense gebouwen, treinen,
stations, zeppelins, vliegtuigen. Machtsvertoon kan hem in vervoering brengen, niet
alleen als het zich aan hem voordoet maar ook wanneer hij het zelf ten uitvoer kan
brengen. Dan ervaart hij een vorm van wellust.'
Van Genk, verschoppeling van huis uit, underdog en zijn hele leven een
anonieme figuur in de kunstwereld, won in 1997 de Grand Prix op een
internationale expositie van naïeve en outsiderkunst in Bratislava. Sindsdien wordt hij
geëerd met de ene tentoonstelling na de andere in zowel binnen als buitenland. Het
Stedelijk Museum in Amsterdam, het Musee d'Art Moderne in Parijs en het Croation
Museum of Naive Art in Zagreb hebben inmiddels werk van hem hangen.
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Werk
Het werk van Willem van Genk is op te splitsen in vier delen: zijn teken- en schilderwerk,
zijn collectie regenjassen, zijn verzameling trolleybussen en tot slot het interieur van
zijn flat.
Zijn teken- en schilderwerk kenmerkt zich door de detailzucht. Vaak zijn het collages,
waarbij rondom een centraal beeld banden te zien zijn met kleinere beelden. De
overeenkomsten daartussen zijn nogal eens associatief van aard. Ze gaan terug op zijn
eigen leven, zijn talrijke reizen, en op, bijvoorbeeld, zijn preoccupatie voor ideologieën
en reclame. In Brooklyn Bridge (1975) brengt hij zowel Coca-Cola als
het Cuba van Castro ter sprake, maar in datzelfde werk integreert hij tevens de Expo 58
in Brussel, een Russisch vliegtuig, de skyline van Manhattan, een zeppelin, de
NAVO, Karl Marx, de filmwereld, het Concertgebouw Orkest, de grootindustrie, treinen,
vliegtuigen, boten en - belangrijk detail- een spin in haar web. Hoewel
zijn tekeningen vaak bestaan uit een ontelbaar aantal streepjes weet hij toch een orde in
die chaos te brengen.
Naast zijn gedetailleerde tekeningen bezat Willem van Genk een bizarre verzameling
regenjassen. Het zijn lange, donkere bij voorkeur lederen of neplederen jassen. De
behoefte om ze te verzamelen kan in verband worden gebracht met zijn tijdens de
Tweede Wereldoorlog opgelopen trauma (cf. biografie). Hij voorzag de jassen
vervolgens van drukknopen om ze heel nauw aan te kunnen laten sluiten. Hij droeg ze
uiteindelijk vaak maar één keer.
Van Genks verzameling trolleybussen komt voort uit een verlangen dat
meer schilders en/of tekenaars al enige tijd hebben: uit de tweedimensionale
beperkingen te breken. Zijn bussen zijn gemaakt van bouwpakketten die bewerkt worden
met allerlei materialen die hij overal vandaan haalt. Ook dit werk heeft te maken met zijn
fascinatie voor angst en macht. Samen met de telkens in zijn werk
terugkerende locomotieven, vliegtuigen en tanks zijn zij een uiting van de kracht en de
ondoorgrondelijkheid van de techniek.
Tot slot van de les leggen we de brug naar onze tweede gekozen kunstenaar, met name
Vincent Van Gogh. Met de voorkennis over de persoonlijkheid van Van Genk in het
achterhoofd, wordt de leerlingen gevraagd of ze zelf een idee hebben welke kunstenaar
tijdens de volgende les aan bod zal komen. Bepaalde elementen uit Van Goghs leven (zoals
het afsnijden van zijn oor) zijn zo gekend dat we ervan uitgaan dat de leerlingen zelf tot Van
Gogh zullen komen. Zo niet, kunnen we ze altijd op weg helpen door het volgende citaat:
“Ask anyone who is your idea of the tortured artist, the mad genius. Chances are you‟ll
get one answer and just one answer: Vincent Van Gogh… Sliced his ear off, didn‟t he?”2.

2

Beavan, C., (reg.) (2011). The Power Of Art. Documentary BBC.
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2.2. Gevestigde kunst
2.2.1. Wie is Vincent Van Gogh?
Net zoals bij Willem Van Genk vatten we de les aan met
een kort filmpje over het leven van Van Gogh. Het filmpje
dient als trailer voor de ballonstrip over het leven van de
kunstenaar die in 2010 verscheen.
Het filmpje duurt ongeveer twee minuten en brengt de
gelijkenissen in het leven van Van Gogh enerzijds en Van
Genk anderzijds mooi voor het licht. Het toont goed aan dat
Van Gogh even goed ook als een outsiderkunstenaar de
geschiedenis had kunnen ingaan. Het is echter niet zo
gelopen, integendeel, hij wordt op dit moment misschien
wel tot één van de beroemdste kunstschilders ooit
beschouwd. Toch had zijn leven alles in zich om een
outsiderkunstenaar te worden. Hij werd niet begrepen,
school en werk wilden niet lukken, hij begon pas op latere
leeftijd met schilderen en hij had last van psychiatrische
aanvallen.
Link: https://www.youtube.com/watch?v=M4nu8NsYbO0
Titel: Vincent van Gogh: De worsteling van een kunstenaar.
Na het bekijken van het filmpje wordt aan de leerlingen gevraagd welke indruk ze krijgen
over de kunstenaar? TIP: Let ook hier op de tragische muziek.
We stellen de leerlingen de vraag of zij een antwoord kunnen geven op de vraag waarom
Van Genk wel als een outsiderkunstenaar wordt gezien en Van Gogh niet. Naast
gelijkenissen tussen beide kunstenaars zijn er immers ook een aantal essentiële verschillen
tussen beiden.
Outsiders bewegen zich niet in de gevestigde kunstwereld en zijn niet bezig met
commercieel succes.
Outsiders worden niet gestuurd door de buitenwereld, de kunstmarkt, de
kunstgeschiedenis of de contemporaine kunst. Qua stijl, inhoud en
materiaalgebruik past het werk meestal niet in conventionele kunstkaders. De
outsiderkunst is eerder een uiting van de homo ludens (spelende mens), die
bewijst dat ook zonder kunstopleiding er artistiek hoogstaande kunst wordt
gemaakt.
Outsiders werken niet in reactie op andere kunstenaars, of het nu voorgangers zijn
of tijdgenoten, noch voor publiek, maar uit een eigen dringende behoefte, voor hun
plezier of omdat ze voelen dat ze dat moeten. Ze vormen dus geen historische stijl,
stroming of school, maar een verzameling individuele scheppers.
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De leerlingen krijgen vervolgens een uitprint van onderstaande tekst.3
Het verhaal van Vincent Van Gogh is zonder meer bekend. Hij was een gekke
kunstenaar die tijdens zijn leven geen enkel werk verkocht, zijn oor afsneed en
uiteindelijk zelfmoord pleegde. Zijn werken zijn ondertussen miljoenen waard. Wellicht
heeft hij zijn roem te danken aan zijn turbulente en eenzame leven. Een zoektocht naar
onbekende doelen en de zinvolheid van het bestaan. Vincent wou aanvankelijk predikant
worden. Hij trok naar de koolmijnen in België om de armen te redden en hen het licht te
tonen. Hij was er echter zo fanatiek in, dat hij werd ontslagen. Hij was toen al 30 en vond
zijn nieuwe roeping in schilderen. Vincent zijn mentale toestand -hij leed aan epilepsie
en zware depressies- was voor hem een geestelijke verlichting. Hij barstte van nieuwe
ideeën over wat kunst kon zijn. Kunst bracht hem redding en troost. Hij wist zeker dat
tekenen en schilderen in zijn bloed zat. Hij wou mensen diepgewortelde gevoelens laten
zien (Beaven, 2011; Beaujean, 2005). Zijn broer Theo was kunsthandelaar in Parijs en
Vincent stuurde zijn schilderijen naar hem op om die te kunnen verkopen. Zijn werk was
zo donker en somber dat geen mens ze wou. Hij ging zwaar gebukt onder het feit dat
niemand zijn schilderijen kocht. Hij was volledig afhankelijk van het geld dat Theo hem
opstuurde. Na een bezoek aan Parijs, toen hoofdstad van het impressionisme, gebruikte
hij veel meer kleur, maar zelfs dat hielp hem geen werken verkopen. Vincent raakte
bevriend met de kunstenaar Paul Gauguin (1848–1903). Aanvankelijk had de
aanwezigheid van Paul Gauguin een gunstige invloed op zijn werk. Hij schilderde
landschappen, portretten en stillevens, waarvan de zonnebloemen het meest bekend
zijn. Hij schildert als bezeten. Een schilderij per dag en soms zelfs meerdere per dag.
Gauguin is ietwat jaloers op het werktempo van Van Gogh en portretteert hem als
schilder van de zonnebloemen , uitgezakt op een stoel met een misvormd lichaam en
gezicht, als gestoorde invalide. De toenemende spanningen en ruzies met Gauguin in
combinatie met fysieke en psychische overbelasting leiden ertoe dat Vincent Van Gogh
een deel van zijn rechteroor afsnijdt (Beaven, 2011; Beaujean, 2005). Zijn buren zagen
hem na deze gebeurtenis liever opgesloten en overhandigden daarvoor zelfs een petitie
aan de burgemeester. In een brief aan zijn broer Theo drukt hij zelf de wens uit om in
een gesloten instelling behandeld te worden. Hij wordt opgenomen in het gesticht van
Saint-Paul-de-Mausole. Zijn steeds frequentere aanvallen en hallucinaties doen bij hem
de angst toenemen. Hij kreeg begeleiding van dokter Paul Gachet (1828- 1909) die van
mening was dat Vincent zijn lijden kon overwinnen en genezen door ijverig te schilderen.
Daarop organiseerde hij zijn eigen arbeidstherapie door zeer intensief te schilderen in de
hoop zo volgende aanvallen af te wenden.
Ondanks zijn ziekte schilderde hij tussen de aanvallen door. Of hij zijn werken kon
verkopen deed er niet meer toe. Suïcidale gedachten vullen zijn hoofd,maar hij probeert
er een weg omheen te vinden, door wat anders dan te schilderen. Korenveld met kraaien
drukt zijn suïcidale wanhoop uit. Vincent Van Gogh schiet zichzelf op 27 juli 1890 in zijn
buik en sterft 2 dagen later in het bijzijn van zijn broer Theo (Beaven, 2011; Beaujean,
2005).

3

Van Glabeke, C. (2014). Over outsiderkunst en creatieve therapie. Een zoektocht naar de relatie tussen kunst en
psychiatrie [Masterproef]. Gent: Universiteit Gent Master of Science in de Pedagogische wetenschappen,
afstudeerrichting Orthopedagogiek.
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2.2.2. Werkvorm 2: Lespakket “De worsteling van een kunstenaar”

Motivatie
Als bron hebben we gekozen voor een instelling die wellicht de meeste expertise heeft
opgebouwd rond Vincent Van Gogh zijn leven en zijn werken: het Van Gogh Museum in
Amsterdam.

In samenwerking met het Van Gogh Museum maakten tekenaar Marc Verhaegen en
scenarist Jan Kragt van Stichting EurEducation een ballonstrip met als titel “Vincent van
Gogh. De worsteling van een kunstenaar”. De strip geeft onder meer een antwoord op
volgende vragen: Wat dreef hem, wat kwam op zijn pad, en vooral: hoe ontwikkelde hij zich
tot één van de beroemdste kunstenaars van zijn generatie? Daarnaast zijn er in de
striptekeningen allerlei beroemde kunstwerken van de schilder verwerkt.
Bij de strip hoort een educatief lespakket dat door leerkrachten in alle onderwijsvormen
gebruikt kan worden. We baseren onze opdracht voor een groot deel op dit lespakket en
vullen waar nodig aan met eigen inzichten en lesideeën.

Ook nu baseren we onze opdracht op het stappenplan voor lessen kunst (cf. supra)
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a. Ervaren

Omdat we wellicht maar een aantal exemplaren van het stripverhaal beschikbaar
hebben, kiezen we er voor om de leerlingen op te delen in groepjes van 2. Ze worden
aangespoord om de volgende inleidende opdracht te maken:
- Zoek onderstaande kunstwerken in het stripboek op en noteer op welke bladzijde ze
staan (zie bijlage 3).
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b. Beschrijven
Voor deze fase krijgen de leerlingen de volgende opdrachten:
- Welke titel zouden jullie aan bovenstaande werken geven? Laat jullie daarbij vooral
inspireren op wat jullie zien en/of ervaren bij het bekijken van deze kunstwerken (zie
bijlage 3).
Achteraf houden we een klasgesprek en luisteren we naar de voorgestelde titels. We
kijken of de voorgestelde titels ook kloppen met de realiteit.
Oplossing:
1. Amandelbloesem
2. Vissersboten op het strand van Les-Saintes-Maries-de-la-mer
3. Zonnebloemen
4. Het gele huis
5. De aardappeleters
6. De zoeaaf
7. De slaapkamer
8. In het cafe: Agostina Segatori in Le Tambourin
9. Schoenen
10. Montmartre: molens en moestuinen
11. Korenveld met kraaien
12. Worn out

HUISTAAK: Ga op het internet of in een kunstboek op zoek naar afbeeldingen van
schilderijen van Vincent van Gogh. Kies het schilderij dat je het meest aanspreekt.
Beantwoord over dit schilderij de volgende vragen:
1. Noteer de titel en de datering van het werk
2. Objectieve interpretatie van het kunstwerk: Beschrijf nauwkeurig wat je ziet.
3. Subjectieve interpretatie van het kunstwerk: Waarom heb je dit schilderij gekozen?
Welke emoties roept dit schilderij bij jou op? Wat wil de kunstenaar met dit schilderij
volgens jou vertellen?
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c. Analyseren
Het laatste deel van de opdracht bestaat uit het analyseren van een lied waarvoor
Vincent van Gogh de inspiratiebron was: Vincent, van de Amerikaanse zanger Don
McLean. De leerlingen krijgen een uitprint van de tekst (zie bijlage 4).
Het wereldberoemde nummer van de Amerikaanse singer-songwriter Don McLean
(1945) heet officieel „Vincent‟, maar is meer bekend van de openingszin 'Starry, starry
night'. Volgens McLean zelf was hij een biografie over Van Gogh aan het lezen, toen
hij op het idee kwam om een lied over hem te schrijven. Het is een eerbetoon aan de
kunstenaar en diens werk geworden. McLean begrijpt Vincents strijd. Dat hij niet gek
was, maar aan een ziekte leed. 'Now I understand what you tried to say to me, and
how you suffered for your sanity'. Als je goed luistert, hoor je dat McLean niet alleen de
Starry, starry night bezingt, maar ook andere schilderijen van Van Gogh.
Na het beluisteren/lezen van de tekst, wordt de leerlingen gevraagd om volgende
vragen te beantwoorden. We baseren ons hierbij op opdracht 9 uit het lespakket (zie
bijlage 5).
 Waaraan kun je horen dat de zanger Van Gogh bewondert?
 Uit de tekst blijkt dat McLean ook wat medelijden had met Van Gogh. Waaruit
blijkt dit?
 HUISTAAK: McLean kreeg inspiratie voor dit lied door verschillende schilderijen
van Van Gogh. Ga zelf op zoek op het internet of in een kunstboek naar de
schilderijen van Van Gogh die jij bij dit lied vindt passen.
Antwoordmodel
A. Eigen mening. Mogelijk antwoord: de zanger zingt op een rustige,
vriendelijke/droevige toon over Vincent. De muziek is niet vrolijk, maar rustig; etc..
B. Eigen mening. Mogelijk antwoord: de zanger zingt dat de wereld nog niet klaar was
voor een kunstenaar als Vincent. Hij vindt dat de mensen Vincent niet goed begrepen
toen hij nog leefde, en dat hij geestelijk veel heeft geleden.
C. Eigen keuze. Mogelijke werken:

De sterrennacht (Museum of Modern Art, Acquired through the Lillie P. Bliss Bequest,
New York)
Past bij het begin van elk couplet (Starry starry night...), want er is een sterrenhemel
afgebeeld; een donkere lucht met sterren.
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Korenveld met maaier (Van Gogh Museum, Amsterdam)
Past bij couplet 2 (… morning field of amber grain), want er is een korenveld afgebeeld
met gele/oranje tonen.

Zonnebloemen (Van Gogh Museum, Amsterdam)
Past bij couplet 2 (… flaming flowers that brightly blaze), want er is een boeket
afgebeeld in „vlammende‟ (felle) kleuren.

Zelfportret (Van Gogh Museum, Amsterdam)
Past bij couplet 2 (… reflect in Vincent‟s eyes of China Blue), want op dit portret heft
Vincent helder blauwe ogen.
Past ook bij couplet 4 (… with eyes that watch the world and can‟t forget), want de
kunstenaar kijkt de toeschouwer heel indringend aan.
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4. Bijlagen
BIJLAGE 1 – T EKST „W AT IS KUNST‟ VAN NOORDKAAP

Wat is kunst - Noordkaap

Ze kwam naast me staan en ze zei
Wat vind jij van dit schilderij
Ik keek haar aan, dit was verdacht
Deze vraag had ik nooit verwacht
Wat is kunst, wat is kunst
Die blik in haar ogen dat is kunst
Wat is kunst, wat is kunst
Er hing Picasso, Pellens en Vermeer
Dure dingen, intense sfeer
Rake kleuren, immense pracht
Haar geschuifel was verdacht
Wat is kunst, wat is kunst
Die blik in haar ogen dat is kunst
Wat is kunst, wat is kunst
De kraak van de eeuw is zo dichtbij
Politie op de hielen, kijk naar mij
Ik ben de held van het halve land
Deze jongen heeft saaie kunst verbrand
De duurste collectie van de eeuw
De gids vertelt het en ik geeuw
Naast me staat een prachtig beeld
Een prijs voor de boef die haar steelt
Wat is kunst, wat is kunst
Die blik in haar ogen dat is kunst
Wat is kunst, wat is kunst
De kraak van de eeuw is zo dichtbij
Politie op de hielen, kijk naar mij
Ik ben de held van het halve land
Deze jongen heeft saaie kunst verbrand
De kraak van de eeuw is zo dichtbij
Politie op de hielen, kijk naar mij
Ik ben de held van het halve land
Deze jongen maakt saaie kunst plezant
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BIJLAGE 2 - KRUISWOORDRAADSEL OUTSIDERKUNST VOOR DE LEERLINGEN

1. Wat is het hoofdthema in de werken van Otto Prinsen? Tweede Wereldoorlog
2. Welke kunstenaar krijgt de bijnaam ‘De Potlood Man’? David Koochaki
3. Hoe heette het psychiatrisch ziekenhuis waar Johannes Herbert Plokker geneesheer-directeur was?
Hulp en Heil
4. Met welk hulpmiddel maakt de Nederlandse kunstenares Uilkje Sytsema voornamelijk haar
tekeningen? Balpen
5. Wat zijn de meest opvallende werken binnen het oeuvre van Thea Gerard? Portretten
6. Welke aangeboren afwijking had kunstenaar Tobias Jessberger? Syndroom van Down
7. Welke kunstenaar maakte zijn werken vaak onder invloed van geestverruimende middelen? Jan
Kervezee
8. Wat was de benaming die Jean Dubuffet introduceerde voor de pure kunst die hij plaatste
tegenover culturele kunst? Art Brut
9. Wat was de naam van het ingebeeld keizerrijk waarvan Gerard van Lankveld keizer was? Monera
10. Welke kunstenaar zag zichzelf als de koning-schilder der schilders? Siebe Wiemer Glastra
11. Welk werk vormt de kern van een uitgestrekt Gesamtkunstwerk? De Ideale Stad
12. Wiens carrière als abstract kunstenaar kwam plots tot een einde na een mystieke ervaring op een
kerkhof? Donald Pass
13. Wat staat centraal in de werken van Johnson Weree? Kapsel
19

BIJLAGE 3: OEFENING 4 EN 10 UIT WERKBLAADJES VINCENT VAN GOGH MUSEUM
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BIJLAGE 4: T EKST „VINCENT‟ VAN DON MCLEAN
Starry, starry night
Paint your palette blue and gray
Look out on a summer's day
With eyes that know the darkness in my soul
Shadows on the hills
Sketch the trees and the daffodils
Catch the breeze and the winter chills
In colors on the snowy linen land
Now, I understand, what you tried to say to me
And how you suffered for your sanity
And how you tried to set them free
They would not listen, they did not know how
Perhaps they'll listen now
Starry, starry night
Flaming flowers that brightly blaze
Swirling clouds in violet haze
Reflect in Vincent's eyes of china blue
Colors changing hue
Morning fields of amber grain
Weathered faces lined in pain
Are soothed beneath the artist's loving hand
Now, I understand, what you tried to say to me
And how you suffered for your sanity
And how you tried to set them free
They would not listen, they did not know how
Perhaps they'll listen now
For they could not love you
But still your love was true
And when no hope was left inside
On that starry, starry night
You took your life as lovers often do
But I could have told you, Vincent
This world was never meant for one
As beautiful as you
Starry, starry night
Portraits hung in empty halls
Frame less heads on nameless walls
With eyes that watch the world and can't forget
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Like the strangers that you've met
The ragged men in ragged clothes
The silver thorn of bloody rose
Lie crushed and broken on the virgin snow
Now, I think I know what you tried to say to me
And how you suffered for your sanity
And how you tried to set them free
They would not listen, they're not listening still
Perhaps they never will
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BIJLAGE 5: OEFENING 9 UIT WERKBLAADJES VINCENT VAN GOGHMUSEUM
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