
Antwoorden Kijkwijzer voor Kinderen #33 – Kasteel Ruurlo: Carel Willink & Leonie Schneider 

 

1. Welke typische onderdelen van een kasteel heb je tot nu toe gezien? Noem er drie. 

• Toren 

• Gracht 

• Poort 

• Wapen 

• Brug 

 

2. Verbind de puntjes van de afbeelding hieronder. Welk dier heb je gevonden? 

(Wind)hond 

 

3. Heb je deze hond al bij het kasteel gezien? Zo ja, waar dan? 

Als je goed hebt gekeken, heb je de hond aan de buitenkant van het gebouw gezien op de 

gevel, in de poort en onder de klok. De hond is het wapen van Ruurlo. 

 

4. In welk jaar is het plafond in de trouwzaal gemaakt? 

1750 

 

5. Het plafond is helemaal versierd. Er zitten verschillende dieren in verstopt. Welke dieren 

zie je? Noem er drie. 

• Draak 

• Vogel 

• Feniks 

• Adelaar 

• Pauw 

 

6. Zoek op de bel-etage de volgende details. Beantwoord de bijbehorende vraag als je het 

kunstwerk hebt gevonden. 

• Welke kleur heeft de stropdas? (Donker)rood 

• Welke god zie je hier bij de zee? Poseidon/Neptunes/god van de zee 

• Welke kleur hebben de rotsen? Rood 

• Wat is hier afgebeeld? Eigen invulling/Een muziekinstrument/fantasiefiguren 

 

7. In de eerste zaal zie je drie zelfportretten van Carel Willink. Kun jij ze in volgorde zetten 

van jong naar oud? Schrijf het nummer onder de afbeelding. 

2,3,1 

 

8. Veel kunstenaars maken een zelfportret omdat het model dat ze naschilderen dan altijd in 

de buurt is. Vaak gebruiken ze een spiegel. Zoek een spiegel in het kasteel en maak op de 

volgende pagina je eigen zelfportret. 

- 

 

9. In zaal 2 zie je verschillende schilderijen van Carel Willink. Hij maakte deze toen hij nog 

jong was. Bekijk Compositie uit 1924. Wat herken jij hierin?  

Een muziekinstrument/fantasiefiguren/eigen mening. 



 

10. Expressionistische kunst gaat vaak over een gevoel dat de kunstenaar wil overbrengen. 

Welk gevoel krijg jij bij Compositie uit 1924? Waarom?  

Eigen mening. 

 

11. Welke gelijkenissen zie je tussen bovenstaande schilderijen? Noem er drie. 

• Kleuren zijn veelal hetzelfde 

• De gebruikte techniek is hetzelfde 

• De afbeelding/thema is (bijna) hetzelfde 

• De wolken zijn op beide werken donker en dreigend 

• De schaduwen en lichtval lijken op beide werken hetzelfde 

 

12. Willink staat bekend om zijn wolken. Kijk goed naar de wolken op beide landschappen. Kun 

jij hieronder jouw eigen wolken tekenen? Als het een bewolkte dag is kun je ook naar 

buiten kijken om de wolk beter te kunnen tekenen. 

- 

 

13. Bekijk de portretten in deze zaal. Welke patronen zie je in de kleding van de afgebeelde 

mensen? 

• Visgraat 

• Ruit 

• Strepen 

 

14. Kijk goed naar de werken Kameel in het park van Versailles en Zebra’s in rood 

rotslandschap. Zie jij iets wat niet klopt aan deze werken? Zo ja, wat dan? 

Het landschap/de omgeving waarin de dieren zijn afgebeeld klopt niet bij hun natuurlijke 

leefomgeving. 

 

15. Welk gevoel krijg je bij deze schilderijen? Waarom? 

Eigen mening. 

 

16. Zou jij een kledingstuk van Fong-Leng willen dragen? Waarom wel of niet? 

Eigen mening. 

 

17. Bekijk het gezicht van Mathilde op Portret van Mathilde. Hoe denk je dat zij zich voelt? 

Waarom? 

Eigen mening. 

 

18. Zoek in de tentoonstelling de volgende details op de volgende pagina. Beantwoord de 

bijbehorende vraag als je het kunstwerk hebt gevonden. 

- Welke vervoersmiddelen zie je hier? Helokopter, luchtballon 

- Wat staat er op de onderbroek aan de waslijn? Hartjes 

- Welk dier staat er op de olifant? Een leeuw 

- Welk stripfiguur zie je rechts bovenin? Bart Simpson 

 

 



19. Bekijk het werk Percy broke a leg. Wat gebeurt hier? 

Percy ligt met een gebroken been in bed en zijn familie is bij hem op bezoek in het ziekenhuis. 

 

20. Zie jij een verband tussen het patroon op de deken en wat er op het schilderij is afgebeeld? 

Zo ja, wat dan? 

Het tejen met de slang zie je veel bij ziekenhuizen en apotheken. Dit houdt verband met dat 

Percy zijn been heeft gebroken en de familie bij hem op bezoek is in het ziekenhuis. 

21. Kijk goed naar Scout’s responsible. Je ziet op dit werk veel patronen (zich steeds 

herhalende vormen), zoals streepjes en stippen. Kies een van deze patronen uit en teken 

het na in het vak hieronder. 

- 

 

22. Waarom denk je dat Leonie Schneider zoveel patronen gebruikt? 

Eigen mening. 

 

23. Welk spel wordt er gespeeld op It’s unfair Angus?  

Mens erger je niet 

 

24. Bekijk het werk Halbgeschwister en het wandkleed dat er naast hangt. De voorstelling op 

deze kunstwerken is hetzelfde. Welk van de werken heeft Leonie Schneider eerst gemaakt 

denk je? Waarom? 

Het schilderij is eerst gemaakt en daarna het wandkleed. Dat is in samenwerking met het 

textielmuseum gemaakt door een weefmachine. 

 

25. Teken de Galathea in het vak hiernaast en maak haar oud, zoals de beelden op de 

schilderijen van Carel Willink eruitzien. 

- 

 


