Arme kunstenaar?
Toen Vincent in Arles woonde, kreeg hij elke maand geld van zijn broer Theo.
Dat waren Franse francs, want in Vincents tijd betaalden mensen in Frankrijk
nog niet met Euro's. Theo stuurde niet alles in één keer, want dan gaf Vincent
het veel te snel uit. Bij elkaar opgeteld kreeg hij elke maand tussen de 220 en
260 francs.
Weinig? Welnee!
Een vriend van Vincent verdiende 150 francs per maand. En die had ook nog
een vrouw en drie kinderen waar hij voor moest zorgen.

Hoe besteedde Vincent zijn geld? Reken maar uit...
Tip 1 Reken van boven naar beneden en van links naar rechts. Onder en naast
elke rij vind je de optelsom van de bedragen.
Tip 2 Vincent bestelde zijn verf meestal in Parijs, via Theo. Die betaalde dan ook de
rekening. De verf kostte Vincent dus vaak helemaal niks!

Als je de bedragen voor eten, modellen, huur en schilderdoek bij elkaar optelt,
heb je ongeveer de helft van Vincents maandbedrag. Van de andere helft
kocht hij vaak extra schilderdoek en soms ook verf. Maar natuurlijk gaf hij ook
geld uit aan andere dingen. Hij hield eigenlijk nooit iets over.
Waar zou Vincent zijn geld nog meer aan hebben uitgegeven, denk jij?
…………………………………………………………………………………
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Sommige mensen noemen Vincent een ‘arme kunstenaar’? Ben jij het daarmee
eens? Waarom, of waarom niet?
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
Met welke muntsoort betaalde men in Nederland, in Vincents tijd?
………………………………………………………………………………….
Krijg jij zakgeld? Waar geef jij dat aan uit?
………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………
Theo stuurde Vincent geen munten, maar papiergeld. Dat kon hij gewoon in
een enveloppe versturen. Hieronder zie je een voorbeeld van een Frans
bankbiljet uit Vincents tijd. Het ziet er heel anders uit dan de Eurobiljetten die
wij nu gewend zijn. Het bedrag staat er bijvoorbeeld niet in getallen op, maar
in woorden. Cent is Frans en betekent honderd.

Als jij een nieuw bankbiljet van € 100 mag ontwerpen, hoe ziet dat er dan uit?
Teken het hieronder.
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Vincents slaapkamer
Op 16 oktober 1888 schreef Vincent van Gogh een brief aan zijn broer Theo. Hij stuurde een
schets mee van zijn nieuwste werk: een schilderij van zijn slaapkamer. In de brief schreef
Vincent welke kleuren hij had gebruikt. De schets laat zien, wat er allemaal op het schilderij
stond.

Vincent van Gogh, Schets van De slaapkamer, 1888
Na het versturen van de brief heeft Vincent het schilderij nog veranderd. Kijk maar eens goed naar
het plaatje van het schilderij dat je juf of meester laat zien.
Hoeveel verschillen zie je? Zet in de schets cirkels op de plekken waar het schilderij anders is.
Jouw eigen slaapkamer ziet er natuurlijk heel anders uit! Noem 3 dingen uit Vincents slaapkamer die
niet in jouw slaapkamer hangen of staan.
1.

………………………………………………………….

2.

………………………………………………………….

3.

………………………………………………………….

Welke dingen in Vincents slaapkamer vind je ook terug in die van jou?
Noem 3 dingen.
1.

………………………………………………………….

2.

………………………………………………………….

3.

………………………………………………………….

Maak nu zelf een kunstwerk van jouw eigen slaapkamer. Je juf of meester heeft al verteld
welke materialen je mag gebruiken. Heeft jouw slaapkamer net zoveel kleur als die van
Vincent?
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