
Tips voor boeken en activiteiten 

 

Bij ‘Vincent van Gogh’, mei 2015 
 

 
BOEKEN 

 

Alyson Richman: De muze van Vincent. (Vert. J. van Maasdam. Poema 
Pocket, 2010) 
Mix van feit en fictie waarin Vincent van Gogh de laatste zeventig dagen 
van zijn leven een liefdesrelatie heeft met de jonge dochter van zijn 
behandelend arts. 
 
 
 
 
 
 
Judith Perrignon: Hij was mijn broer… (Vert. Aafke Bolusset-Brunt. 

Elberinck, 2007) 
Roman over de laatste maanden van het leven van Theo van Gogh. De 
dood van Vincent vergt van de zieke Theo zijn laatste krachten. 
 
 
 
 
 
 
 
Teun Berserik: Vincent van Gogh. De vroege jaren. (Bezige Bij, 2012) 

Beeldroman over Van Goghs beginjaren als kunstenaar. Goed 
gedocumenteerd met citaten uit Vincents brieven.  
 
 
 
 
 
 
 
Karina Baggermans: Kraaien verjagen. Over Vincent. (Opwenteling, 

2003) 
Bundel met gedichten en illustraties gewijd aan leven en werk van 
Vincent van Gogh. Elk gedicht is een reactie op een van de werken van 
Van Gogh of op fragmenten uit zijn brieven. Naast Karina Baggermans 
hebben ook andere dichters een bijdrage geleverd. De titel is ontleend 

aan een tekening van de schilder die kraaien moet verjagen om te kunnen werken. De 
kraaien staan voor de demonen die door zijn hoofd spoken.  
 
  



FILMS 
 

Van Gogh. Een Huis voor Vincent (Pim van Hoeve, 2013) 
Miniserie, 4 delen 
 
Bijna 70 jaar na de dood van zijn beroemde oom worstelt Vincent Willem 
(Jeroen Krabbé) met de last van diens erfenis: de Van Gogh collectie. 
Aan de hand van brieven, tekeningen en schilderijen duikt Vincent Willem 
in het bijzondere levensverhaal van zijn oom. 
 
 
 
 
Van Gogh (Maurice Pialat, 1991) 

Frankrijk, drama. Film over de laatste maanden van Vincent van Gogh in 
het Noord-Franse Auvers-sur-Oise. De maanden die hij voornamelijk 
doorbrengt in Auvers, als gast en patiënt van de arts-verzamelaar 
Gachet. Een enkele keer maakt hij nog een uitstapje naar Parijs, vooral 
om z'n broer Theo, van wie hij financieel afhankelijk is, te bezoeken, 
maar ook om zich met overgave te storten in het uitgaansleven. 
 
 
 
Lust for Life (Het leven van Vincent van Gogh) (Vincente Minneli,1956) 
VS, drama. Vincent van Goghs obsessie voor schilderen en zijn 
psychische problemen zorgen voor een ongelukkig leven vol 
mislukkingen. Hij krijgt enig respect van zijn collega-schilders, in het 
bijzonder Paul Gauguin, maar kan niet met hen overweg. Hij verkoopt 
slechts één schilderij in zijn hele leven. Zijn enige steun en toeverlaat is 
zijn broer Theo. 
Trailer 
 
 
 

 
 
MUSEA EN TENTOONSTELLINGEN 
 

Van Goghmuseum, Amsterdam  

Kröller-Müller Museum, Otterlo: Van Gogh galerij 

Vincentre, Nuenen: in de voetsporen van Vincent 

Van Goghhuis, Zundert 

Van Goghuis Drenthe, Veenoord/Nieuw-Amsterdam 

Vincents tekenlokaal, Tilburg 
 
 
ACTIVITEITEN 
 
Omroep Gelderland: Tuinen van Appeltern in teken van Vincent van Gogh 
 
Schilderworkshop: Emoties in de landschappen van Van Gogh. 
Nationaal Park De Hoge Veluwe, data in mei t/m september 

http://youtu.be/WUHL0h_kQ6s
http://www.vangoghmuseum.nl/
http://krollermuller.nl/van-gogh-galerij?gclid=CND2oZX5hMUCFUHMtAodgScAGQ
http://www.vangoghvillagenuenen.nl/het-vincentre.aspx
http://www.vangoghhuis.com/
http://www.vangogh-drenthe.nl/home/
http://www.vincentstekenlokaal.nl/
http://www.omroepgelderland.nl/web/nieuws-1/2089529/tuinen-van-appeltern-in-teken-van-vincent-van-gogh.htm#.VTT3avCtKPQ
https://www.hogeveluwe.nl/nl/agenda/tekenworkshop-van-gogh


Twee uur durende workshop. Inspirerende kunstenaars leren je met andere ogen naar het 
park te kijken. Papier en houtskool inbegrepen.  
 
Ook De Keukenhof is gewijd aan Vincent van Gogh. Met onder andere een portret van 
Vincent in bollen en een selfietuin. 
 
De smaak van Van Gogh: diverse activiteiten in Ede. 

 

 

http://www.keukenhof.nl/nl/ontdek-het-park/thema/
http://www.smaakvangogh.nl/

