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Bezoekersgids



Kasteel Ruurlo
Een iconische meester verdient zijn eigen museum. Vanaf juni 2017 hebben de initiatief
nemers van Museum MORE in Gorssel, Hans en Monique Melchers, daarom als geschenk 
aan de Achterhoek hun collectie schilderijen en tekeningen van de kunstenaar Carel Willink 
grotendeels ondergebracht in Museum MORE | Kasteel Ruurlo.

De vroegste vermelding van Kasteel 
Ruurlo dateert uit de 14de eeuw. Een eeuw 
later kwam het in handen van Jacob van 
Heeckeren, stamvader van het gelijknamige 
adellijke en voorname riddergeslacht.  
Meer dan vijf eeuwen bleef het kasteel  
in bezit van de familie. Kasteel Ruurlo is een 
rijksmonument en heeft de bijzonderheid 
dat vijf eeuwen architectonische 
bouwgeschiedenis zichtbaar zijn, waarbij de 
oorspronkelijke plattegrond nagenoeg intact 
is gebleven. Het huidige uiterlijk dateert 
grotendeels uit de 16de en 17de eeuw. In 
de jaren 80 van de vorige eeuw werd het 
ingrijpend verbouwd tot gemeentehuis 
van Ruurlo, maar na een fusie met andere 
gemeenten in 2005 verloor het zijn functie. 

In 2013 wist het echtpaar Melchers het 
kasteel te verwerven om het met een team 
van medewerkers en adviseurs in oude glorie 
te herstellen en in daarbij aansluitende 
stijl in te richten. Restauratiearchitect Cor 
Bouwstra van Verlaan & Bouwstra maakte 
het kasteel – met veel respect voor de 
historie van het gebouw – geschikt om 
als museum te dienen. Hij voorzag het 
gebouw van een nieuwe glazen entree en 
een centrale, eigentijdse trap. De nieuwe 
toegangsbrug werd ontworpen door architect 
Hans van Heeswijk. 

Voor de inrichting werd een beroep 
gedaan op couturier Ronald Kolk. In 
de museumzalen werd gekozen voor 
zijden wandbespanningen. In de kleuren 
blauw, smaragdgroen en donkerpaars, 
passend bij de schilderijen van Carel 
Willink. Twee kleine kabinetjes (zaal 4 
en 7) springen eruit met hun fel getinte 
bespanningen. Voor alle zalen zijn nieuwe 
houten vloeren ontworpen. De vormen 
zijn gelaserd uit eikenhout. Het hout is op 
verschillende manieren bewerkt, waardoor 
er contrasterende kleuren zijn ontstaan. 
Waar mogelijk zijn de patronen in de vloeren 
een echo van decoraties in de originele 
18de-eeuwse stucplafonds of andere 
opvallende details. Zo is in zaal 4 het jaartal 
van de verbouwing (2017) te zien, recht 
onder het 300 jaar eerder gestucte jaartal. 
Naast het kasteel en de Willink-collectie zijn 
de gerestaureerde landschapstuin en de 
Oranjerie te bezoeken, waarvan de laatste is 
ingericht als museumbrasserie.
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Fotografie: Museum MORE,  
Eva Broekema, Peter Cox
Voor alle afgebeelde werken van  
Carel Willink geldt: © Mrs. Sylvia Willink, 
c/o Pictoright Amsterdam 2023 |  
Carel Willink ®

Ook in Museum MORE | Gorssel is altijd werk 
van Carel Willink te zien als onderdeel van de 
collectiepresentatie Nederlands Realisme.



 Carel Willink (1900–1983)
Museum MORE heeft met circa 50 schilderijen en ruim 100 werken op papier  
de grootste collectie werken van Carel Willink, een neorealistische kunstenaar  
die vanwege de vervreemdende atmosfeer van zijn werk ook wel als magisch 
realist wordt bestempeld. Zelf sprak Willink liever van imaginair realisme, een 
vanuit de verbeelding geschilderde werkelijkheid. Vanaf zijn dertigste groeide 
zijn reputatie als schilder van monumentale, architectonische decors en 
onheilspellende luchtlandschappen. Willink maakte tussen 1917 en 1983 meer 
dan 325 schilderijen en aquarellen. In Kasteel Ruurlo is Willinks ontwikkeling  
te zien, van jeugdwerk tot het laatst voltooide schilderij.

ZELFPORTRET (ONVOLTOOID)
1918 | olieverf op paneel | 49 x 39 cm

BANK VAN PHILADELPHIA 
1928 | olieverf op doek | 48 x 57 cm
langdurig bruikleen particuliere collectie

ZELFPORTRET
1934 | olieverf op doek | 51 x 39 cm
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STATUE BIJ LUSTSLOT
1935 | olieverf op doek 

100 x 75 cm

ZELFPORTRET MET SCHEDEL
1936 | olieverf op doek 
71,5 x 58 cm

STRAAT MET STANDBEELD
1934 | olieverf op doek 

100 x 75 cm



 De vroege jaren
Van 1920 tot 1923 studeerde Willink aan de 
Internationale Vrije Academie van Hans Baluschek 
in Berlijn. In het Berlijn van die jaren waren nieuwe 
stromingen als expressionisme, dada, futurisme 
en constructivisme in ontwikkeling. Willink 
experimenteerde naar hartenlust met die moderne 
stromingen in de kunst, zoals te zien is in de vroege 
schilderijen in deze zaal. 

HUISJE MET OPEN DEUR
1928 | olieverf op doek | 45 x 62 cm

PORTRET VAN KEES SCHRIKKER
juni 1919 | olieverf op doek | 51,5 x 37 cm

DE KLOK
1921 | olieverf op board | 50 x 35 cm

COMPOSITIE
1924 | olieverf op doek | 65 x 91 cm

Lynne Leegte 
(1965)

FANTASTIC 
VOYAGE

2022 | albast
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De bange jaren 30
‘Mijn zucht, schilderijen te maken, die technisch zo af waren dat zij een tijdlang mee konden, 
is eerder geboren uit een uiterst pessimistisch levensbesef, dan uit een optimistisch geloof in 
een betere toekomst. Zij waren de enige reële objecten tussen alle onzekerheden.’ 

Willinks drang om realistischer te schilderen werd mede ingegeven door de onzekerheden 
en de oorlogsdreiging die de jaren 30 kenmerkten. Geïnspireerd door de Italiaanse schilder 
Giorgio de Chirico, creëerde Willink desolate straten, pleinen en parken die zijn ‘handelsmerk’ 
werden. De schilder wilde werken maken die de tand des tijds zouden overleven. Hiervoor 
zocht hij inspiratie bij de oude meesters als Hans Holbein, Antonis Mor en Johannes Vermeer, 
wier technische perfectie hij poogde te evenaren. 

PORTRET VAN KEES SCHRIKKER
juni 1919 | olieverf op doek | 51,5 x 37 cm

Johan Polet (1894-1971)
LIGGEND NAAKT

1934 | brons | 27,5 x 63,5 x 22,5 cm

BAADSTERS
1930 | olieverf op doek | 39,5 x 32,5 cm

BERGLANDSCHAP
1938 | olieverf op doek  
64 x 88 cm

LANDSCHAP MET VECHTENDEN
1937–1938 | olieverf op doek | 86 x 146 cm

RUSTENDE VENUS
1931 | olieverf op doek | 99 x 160,5 cm
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 Het (na)oorlogse realisme
Willink bleef tijdens en na de Tweede Wereld oorlog 
stijlvast doorschilderen. Hoewel het grote publiek 
hem bleef bewonderen, vonden kunstpausen 
hem ouderwets geworden. CoBrA was toen wat 
de klok sloeg: de kunstenaar moest het spontane 
kind in zichzelf ontketenen. Ambachtelijkheid en 
techniek stonden daarbij alleen maar in de weg. 
Expressionisme en abstractie vond Willink op 
zijn beurt achterhaald. Het was allemaal al eens 
gedaan, onder andere door hemzelf als beginnend 
kunstenaar in de jaren 20. In deze tijd verwierf 
Willink voornamelijk faam als portrettist. Pas tegen 
het eind van zijn leven kon ook zijn ‘vrije’ werk op 
meer waardering rekenen. Landschap met kern
centrale is het laatste schilderij dat Willink maakte. 

VELDBOEKET
1928 | olieverf op doek | 61 x 54 cm

PORTRET VAN DR. A.G.M. HUIJSMANS-EVERS
1961 | olieverf op doek | 124,5 x 85 cm
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BEL-ETAGE
U bevindt zich hier op de bel-etage, de ‘mooie 
verdieping’. Zojuist bent u van de voormalige 
eetkamer (zaal 3) naar het naastgelegen 
kabinet (zaal 4) gelopen.  Als u hier naar 
boven kijkt, ziet u het originele stucplafond uit 
1717. De vorm van het plafond is gespiegeld 
in de moderne houten vloer. Wanneer u in de 
volgende zaal (5) staat, kijk dan vooral ook 
even naar de identieke versieringen boven 
de deur. Dit zijn zogenaamde ‘papier peints’, 
blokdrukken met olieverf. Deze versieringen 
dateren van circa 1808-1820.



ZEBRA’S IN ROOD ROTSLANDSCHAP
1958 | olieverf op doek | 72 x 81 cm

LANDSCHAP MET KERNCENTRALE
1982 | olieverf op doek | 71 x 81 cm

PORTRET VAN MR. J.TH. STAKENBURG
1941 | olieverf op doek | 65 x 50 cm
langdurig bruikleen collectie familie 
Stakenburg

PORTRET VAN IR. H.I. KEUS
1955 | olieverf op doek | 90 x 77 cm

KAMEEL IN HET PARK  VAN VERSAILLES 
1956 | olieverf op doek | 75 x 65 cm



 Fong-Leng
Tijdens zijn relatie met Mathilde verleidde Willink haar met creaties van de ontwerper Max 
Heijmans en later Dick Holthaus. De prijzen van zijn schilderijen werden aangepast aan het 
prijskaartje van deze en andere couturiers. Vanaf 1971 droeg Mathilde nog hoofdzakelijk 
ontwerpen van haar vriendin Fong-Leng. Inspiratie voor haar unica deed Fong-Leng op bij 
Japanse en Chinese prenten, exotische dieren en vegetatie, gewaden uit India en Afrika en de 
organische vormentaal van de art nouveau. Tot op de dag van vandaag inspireert Fong-Leng 
jonge modeontwerpers.

WANDDECORATIES
In deze zaal zijn de originele 18de-eeuwse 
wanden te zien, die bij een restauratie in de 
jaren 80 werden herontdekt. De decoratieve 
wanden, gemaakt in olieverf op stuc, zijn in de 
zogenaamde Lodewijk-XIV-stijl geschilderd. 
Ook de schilderingen op het plafond dateren 
uit het begin van de 18de eeuw.

Fong-Leng (1937)
PARASOL
1979 | halfsynthetisch 
satijn, leer | lengte: 113 cm

Fong-Leng (1937)
ANNIVERSARIO 
(TAARTENCREATIE)
1981 | leer, zijde |  
lengte jas: 48 cm |  
lengte rok: 74 cm

Fong-Leng (1937)
CHINEES LIEFDESPAAR
1972 | leer, zijde |  
lengte: 146 cm

Fong-Leng (1937)
RODE BONTMANTEL
1975 | schapenvacht, 
halfsynthetisch satijn, 
pailletten | lengte: 107 cm

Paul Huf (1924–2002)
MATHILDE MET FONG-LENG
1974 | kleurenfoto
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eerste etage (+1)

Zaal 7, 9 t/m 13: Fantastic Voyage | Lynne Leegte
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Lynne Leegte (1965)
STILL
2009 | digitale kleurenfoto  |  collectie kunstenaar

Lynne Leegte (1965)
BEDSIDE
2015 | digitale kleurenfoto | collectie kunstenaar 

Lynne Leegte (1965)
STUDY AFTER VERMEER – THE LETTER
2016 | albast | collectie kunstenaar 
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 De vrouwen van Willink
Willinks privéleven was nooit helemaal onbekend 
terrein voor de liefhebbers van zijn kunst. Veel van zijn 
vrouwenfiguren werden geïnspireerd door opeenvolgende 
geliefden. Dat was vanaf 1925 kortstondig de onderwijzeres 
Mies van der Meulen, die werd opgevolgd door de 
intelligente en charmante Wilma Jeuken. Wilma’s veel 
jongere opvolgster Mathilde de Doelder was van een heel 
ander allooi en trok door haar uiterlijk veel bekijks in het 
Amsterdamse stadsleven van eind jaren 60, begin jaren 
70. De laatste jaren van zijn leven bracht Willink door met 
Sylvia Quiël, die net als hij beeldend kunstenaar was en op 
haar beurt enkele portretten van de oude schilder maakte.

Sylvia Willink (1944) 
PORTRETBUSTE CAREL WILLINK
1977 | brons | 30 x 18 x 22 cm

PORTRET 
VAN MATHILDE
1975 | olieverf op 
doek | 205 x 120 cm

Fong-Leng (1937) 
LUIPAARDMANTEL II 
1997 | half synthetisch 
satijn, leer, suède 
lengte 148 cm
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PORTRET VAN WILMA
1930 | olieverf op doek | 100 x 75 cm

MYSTÈRE D’UNE VILLE 
1931 | olieverf op doek | 98 x 78 cm

KRALENMEISJE 
1925 | olieverf op doek | 47 x 34 cm



Lynne
Leegte

22.01 t/m 11.06.2023

Fantastic
Voyage



Lynne Leegte | Fantastic Voyage

Al bij het eerste bezoek aan Kasteel 
Ruurlo werd kunstenaar Lynne Leegte 
(1965, Luton UK) geïntrigeerd door de 
verschillende ruimtes. Voor haar ademen 
ze geschiedenis en nodigen de kamers met 
de rijk gedecoreerde wanden, plafonds en 
vloeren uit tot interventies. Ze heeft specifiek 
werk uitgezocht passend bij de betreffende 
kamers en er zijn nieuwe sculpturen speciaal 
voor deze expositie gemaakt.

De tentoonstelling bestaat uit circa 50 
objecten – albasten sculpturen, foto’s 
en installaties – die door het kasteel 
verspreid zijn. Iedere kamer is onderdeel 
van deze totaalinstallatie Fantastic Voyage. 

Leegte brengt vervlogen momenten, 
herinneringen en emoties tot leven, om ze 
vervolgens opnieuw te stollen in de tijd. 
Met een ragfijne precisie en ambachtelijke 
perfectie creëert zij haar objecten, die 
samen een poëtisch en verstild verhaal over 
familieherinneringen vertellen. 

Leegte beschouwt zichzelf als een 
beeldhouwer in de breedste zin van het 
woord: ook haar foto’s en installaties schaart 
zij hieronder. Ze werd opgeleid aan Academie 
Minerva in Groningen in de jaren 1980, en 
heeft sinds haar afstuderen vele groeps- en 
solo-exposities in binnen- en buitenland 
gehad en belangrijke opdrachten gekregen. 

Speciaal voor de tentoonstelling maakte 
Leegte deze boeken van albast, die de 
titel van de expositie dragen. Albast is een 
favoriet materiaal van de kunstenaar. De 
transparante, relatief zachte steen leent zich uitstekend 
voor het kwetsbare en tactiele karakter dat de kunstenaar 
in haar werk wil leggen. Albast is een halfkristal van gips, 
dat gedurende vele eeuwen van klimaatwisselingen in de 
vorm van knollen in de aarde is ontstaan. 

Het bewerken van de steen is een zeer nauwkeurig en 
arbeidsintensief proces. Met beitels en vijlen wordt 
het beeld uit de steen gehouwen. Dit vergt uiterste 
concentratie, omdat de steen gedurende het hele 
proces kan breken. De bewerkte stenen zijn ongelooflijk 
realistische sculpturen, waarvan de melkachtige witte 
kleur door het daglicht lijkt op te lichten.FANTASTIC VOYAGE

2022 | albast | collectie kunstenaar
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De Nederlandse 17de-eeuwse kunst is 
een bron van inspiratie voor Leegte. Soms 
verwijst zij zelfs expliciet naar de oude 
meesters. Deze sculptuur refereert aan 
het schilderij Brieflezend meisje bij het 
venster, een meesterwerk van Johannes 
Vermeer. Leegte neemt niet alleen Vermeers 
onderwerp als uitgangspunt, maar streeft 
ook naar een vergelijkbare niveau van 
meesterschap in stofuitdrukking en het 
weergeven van licht en verstilling.

STUDY AFTER VERMEER – THE LETTER
2016 | albast | collectie kunstenaar 

STILL
2009 | digitale kleurenfoto | collectie kunstenaar

BEDSIDE
2015 | digitale kleurenfoto | collectie kunstenaar 



In deze kamer hangen foto’s uit de serie Impression, 
geïnspireerd op de schilderijen van haar grootmoeder Helen 
J. Wynd. Als kind kon Leegte eindeloos naar haar schilderijen 
kijken. Elk jaar kwamen er meer bij; uiteindelijk hing het 
huis tot aan het plafond vol met bloemstillevens, bomen en 
Schotse landschappen. Leegtes favoriete schilderij was een 
turquoise vaas met dieprode dahlia’s.
Soms bracht haar grootmoeder een laag vernis aan op haar 
schilderijen, waardoor de kleuren intenser en de verfstreken 
tastbaarder werden. Leegte heeft onder werpen uit haar eigen 
omgeving door een filter met een zichtbare kwaststreek 
gefotografeerd. Impression is een herinnering aan geliefde 
schilderijen, een herinnering aan thuis.

Z A A L 

9 DANCING SHOES 
2019 | digitale kleurenfoto 
collectie kunstenaar

PEONIES 
2019 | digitale kleurenfoto 
collectie kunstenaar

RED DAHLIAS (rechts)
2019 | digitale kleurenfoto | privécollectie 

SILK
2019 | digitale kleurenfoto 
collectie kunstenaar

ROSES (links) 
2018 | digitale kleurenfoto

collectie kunstenaar



STILL LIFE
2018 | digitale kleurenfoto
collectie kunstenaar

THE GLASS
2017 | digitale kleurenfoto 
privécollectie

THE ROAD
2019 | digitale kleurenfoto
collectie kunstenaar

WINDOW 
2018 | digitale kleurenfoto
collectie kunstenaar

THE DINING TABLE
2023 | gedekte tafel met glaswerk en organdy | collectie kunstenaar



T R A P P E N 
H U I S

Dit is een nieuw werk specifiek geplaatst in de oude wenteltrap. Het lijkt een 
gestold moment uit lang vervlogen tijden. Naast de bijzondere ruimte en de 
sculpturen is ook een belangrijke rol weggelegd voor het daglicht dat door 
het raam binnenvalt op het versleten hout en het witte albast. 

HER DANCING SHOES
2022 | albast | collectie kunstenaar 

LEFT
2021 | albast | collectie kunstenaar 
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STILL LIFE WITH BOOKS
2013 | digitale kleurenfoto | privécollectie 

DOVE
2011 | albast | collectie kunstenaar  

TORN
2015 | digitale kleurenfoto | collectie kunstenaar 

CLOUDS
2016 | digitale kleurenfoto collectie kunstenaar 

FANTASTIC VOYAGE
2022 | albast | collectie kunstenaar



Atelierbezoek in Oostzaan

Op een verlaten tafel na het avondmaal
doet het landschap van kreukels, plooien
en smetten een gooi naar het woord dat

pronter dan een gesteven boord met één haal
de frommels weer totaal verfraait: verfomfaaid 

stillevens van servetten, lilliputterlijkwades,
damasten kazuifels van dwergmonniken,

ongepland arrangement dat door de kunstenaar
met beitel, brok albast en gulden geduld 
als bruikbaar beeld gezien is, en erkend. 

Arjan Peters
Uit: Belvedère gedichten, 2021
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HOME 
2017 | digitale kleurenfoto | privécollectie 

THE DOLL’S HOUSE
2023 | poppenhuis met objecten | collectie kunstenaar

In haar atelier heeft Lynne 
Leegte veel persoonlijke 
objecten om zich heen 
verzameld: bewaarde brieven, 
boeken, bloezen, vestjes en 
kragen van familieleden en 
haarzelf. Twee kragen stonden 
model voor deze albasten 
varianten. De versteende stof 
met de gebruikssporen is net zo 
verfijnd en precieus bewerkt als 
het originele exemplaar. 



IVY
2015 | digitale kleurenfoto | collectie kunstenaar 

THE JUG
2015 | digitale kleurenfoto  | privécollectie 

COLLAR
2015 | albast | collectie kunstenaar 

COLLAR II
2021 | albast | collectie kunstenaar 
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1 2 Deze serie fotolandschappen – The Oils geheten 
– doet denken aan de olieverfschilderijen van de 
17de-eeuwse kunstenaar Jacob van Ruysdael. In de 
verlaten vergezichten trekken de seizoenen voorbij 
in een gelige, onweersachtige atmosfeer. Leegte 
gebruikte allerlei glazen vazen gevuld met olie als 
natuurlijke filters, zodat zij al door de cameralens het 
resultaat kon zien en beïnvloeden. 

De installatie Landscapes balanceert tussen een beeld 
van gebruikte servetten na een copieus diner en oude 
gipsen schaalmodellen van bergketens en gletsjers. 
In dezelfde kamer staat een oude klok op de schouw. 
De onvoltooid verleden tijd op de wijzerplaat blijkt 
bij nadere beschouwing uit kruissteekjes te bestaan. 
Deze intensieve handwerktechniek is gebruikt om de 
verstrijkende en verstilde tijd zichtbaar te maken. Het 
thema tijd (en het vangen en vasthouden van tijd) 
is een constante factor in het oeuvre van Leegte. De 
oude klok versterkt de betekenis van tijd in haar werk. 

LATE AFTERNOON
2016 | digitale kleurenfoto  | collectie kunstenaar

FIELD
2016 | digitale kleurenfoto  | collectie kunstenaar

MIDDAY
2017 | digitale kleurenfoto 
collectie kunstenaar 

THE APPROACHING STORM
2017 | digitale kleurenfoto | collectie kunstenaar 

CLOUD
2017 | digitale kleurenfoto | collectie kunstenaar 

LANDSCAPE
2016 | digitale kleurenfoto | collectie kunstenaar 



WINDOW
2016 | digitale kleurenfoto 
collectie kunstenaar

THE OTHER ROOM
2016 | digitale kleurenfoto 
collectie kunstenaar

THE EXHIBITION
2023 | tafel met ingelijste foto’s 
collectie kunstenaar
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MIDDAY
2017 | digitale kleurenfoto 
collectie kunstenaar 

Deze tentoonstelling heeft zich ontvouwd tot 
een totaalinstallatie, waarbij Leegte iedere 
kamer heeft getransformeerd tot een plek 
van herinneringen en verhalen. Een van haar 
grootste inspiratiebronnen is haar Schotse 
grootmoeder, die de muren van haar huis 

vulde met haar eigen schilderijen. Deze 
eigenzinnige huisinrichting maakte als kind 
diepe indruk op Leegte. Het heeft haar bele-
ving van ruimtes beinvloed. Daardoor is zij 
altijd op zoek naar manieren om op locaties 
te reageren met haar werk, groot of klein.

Deze tentoonstelling is mede mogelijk gemaakt dankzij een bijdrage van Stichting Stokroos. Daarnaast steunen ook de volgende bedrijven dit 
kunstproject: Frame Products, Ruijgrok Piezografie, De Beeldhouwwinkel, Van Oorschot Bouw & Renovatie en Eiso Bergsma Plexiglas.

TIME
2006 | klok met geborduurde wijzerplaat
collectie kunstenaar 

LANDSCAPES
2022 | albast | collectie kunstenaar


