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Kasteel & Carel Willink

¿QUÉ PASA? - DE KUNST 
VAN PAT ANDREA



Het gebouw waar je nu bent is niet alleen een kasteel, maar ook een 
museum. Als je goed rondkijkt, zie je veel interessante dingen. Dit 
boekje helpt je met kijken. Je komt meer te weten over het kasteel 
en over de kunstenaar Carel Willink.



Op deze eerste pagina’s zie je een zoekopdracht. De antwoorden 
vind je door het hele kasteel en soms ook buiten. Let dus goed op 
tijdens je bezoek en blader als je iets gevonden hebt terug naar 
deze pagina om het antwoord in te vullen. Bekijk de opdrachten 
nu eerst goed voordat je het kasteel gaat ontdekken.



Kasteel Ruurlo is voor het eerst beschreven in de 14e eeuw. Dat 
betekent dat het kasteel al meer dan 600 jaar oud is. Lange tijd woonde 
de adellijke familie Van Heeckeren er. Bijna iedere bewoner verbouwde 
het kasteel. Zo werd het langzaam groter en kreeg het meer verdiep-
ingen, kamers en torens. Je ziet van deze verbouwingen nog veel 
sporen. Bijvoorbeeld de verschillende kleuren steen aan de buitenkant 
van het gebouw en de jaartallen die te vinden zijn.

In de Tweede Wereldoorlog is het kasteel door de Duitse bezetters 
gebruikt. Vanaf ongeveer 1980 werd het kasteel een gemeentehuis 
en werd er zelfs een spannende televisieserie opgenomen: De Zeven-
sprong.

Als je meer wilt weten over de geschiedenis van het kasteel en hoe het 
een museum is geworden, kijk dan de film in het souterrain of op de 
website (www.museummore-kasteelruurlo.nl, zoek op ‘film’).



De stijl van het plafond is rococo. Hierbij worden veel elegante ver-
sieringen gebruikt, zoals schelpen en kronkelende takken. De stijl 
wordt gezien als vrolijk en luchtig. Op dit plafond is ook Venus, de 
godin van de liefde, afgebeeld. Dat past goed bij een trouwzaal.



Kijk goed naar Zelfportret (onvol-
tooid) en Zelfportret (1934). Het 
eerste portret maakte Willink als 
beginnend kunstenaar toen hij 
18 jaar oud was. Het tweede toen 
hij 34 was en al enige tijd profes-
sioneel kunstenaar.

6. Vergelijk de twee zelf-
portretten. Welke verschillen 
zie je? Noem er drie.
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------

7. Bekijk de foto van Willink 
hierboven. Welk zelfportret vind 
jij het beste lijken? Waarom?
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------

In deze zaal begint de tentoonstelling over Carel Will-
ink. Hij leefde van 1900 tot 1983 en maakte tijdens 
zijn leven meer dan 325 schilderijen en aquarellen. 



8.

9. Kun jij iets herkennen in de vormen 
die op het schilderij Compositie te zien 
zijn? Zo ja, wat dan?
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------

10. Wanneer werken abstract zijn 
gaat het vooral over vormen en 
kleuren. Teken op de afbeelding van 
Huisje met open deur hiernaast alle 
vierkanten, rechthoeken en drie-
hoeken die je ziet.

Toen Willink begon met schilderen, maak-
ten veel kunstenaars abstracte kunst. De 
werken hebben hierbij vaak eenvoudige 
vormen. Je ziet niet meteen wat het voor-
stelt. Soms is ook beweging belangrijk. 
Willink probeerde een aantal van deze 
stijlen uit. Compositie uit 1924 is bijvoor-
beeld een abstract werk.



11.

12.

Willink maakte vaak portretten in 
opdracht. Dit deed hij voornamelijk om 
geld te verdienen. Enkele voorbeelden 
hiervan zie je in deze zaal.

13. Bekijk Portret van ir. H.I. Keus. Denk 
je dat deze meneer het leuk vond om te 
poseren? Waarom wel of niet. 
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------

14. Bekijk Landschap met kerncentrale. Dit 
is het laatste schilderij dat Willink voor zijn 
dood maakte. Beschrijf wat je op dit schil-
derij ziet.
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------



Willink schilderde veel donk-
ere wolkenluchten en beelden 
die er oud uitzien. Hier staat 
hij om bekend. Veel mensen 
vinden dat zijn schilderijen 
hierdoor een sombere en 
onheilspellende uitstraling 
hebben.

15. Vind je Landschap met kerncen-
trale een typisch Willink-schilderij. 
Waarom wel of niet? 
----------------------------------------------
----------------------------------------------
----------------------------------------------
----------------------------------------------

Op de bovenverdieping van het kasteel gaat de tentoonstelling 
over Carel Willink langzaam over in ¿QUÉ PASA? - De kunst van Pat 
Andrea. Pat Andrea werd geboren in 1942 en tekende al van jongs 
af aan. Zijn beide ouders waren ook kunstenaar dus hij had zijn 
talent niet van een vreemde. Andrea volgde van 1960 tot 1965 de 
kunstacademie in Den Haag. Daarna werd hij professioneel kun-
stenaar. Hij woont en werkt afwisselend in Frankrijk en Argentinië.

Er gebeurt vaak veel tegelijk op de schilderijen van Pat Andrea. Je 
ziet dieren en vrouwen en vaak zijn er grote felgekleurde vlakken. 
Soms moet je erg goed kijken om te zien wat er precies aan de 
hand is met de personen op het schilderij.

¿QUÉ PASA? - De kunst van Pat Andrea



16. Bekijk het Nature van Pat
Andrea en Portret van Wilma 
Jeuken van Carel Willink. Welke 
verschillen zie je tussen deze 
twee werken? Noem er drie.
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------

In deze zaal zie je werken die te maken hebben met het lief-
desleven van Carel Willink. Hij is vier keer getrouwd geweest. 
Maar er hangt ook een werk van Pat Andrea. 

Zaal 9
17. Kijk goed naar De val. Op veel werken 
van Pat Andrea zie je een moment vlak voor-
dat er iets gaat gebeuren. Wat denk je dat er 
hier gaat gebeuren?
---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------

18. Kun je in 
het vak hiernaast 
tekenen hoe de 
gebeurtenis op 
De val er een 
paar seconden 
later  eruit zou 
zien?



Zaal 13

Opvallend in het werk van Pat Andrea zijn de vele 
vrouwen die je erin terugziet. De manier waarop 
Pat Andrea de vrouwen op zijn schilderijen af-
beeldt heeft zich in de loop der jaren ontwikkeld. 
Ze lijken steeds minder op echte vrouwen en zijn 
daardoor steeds minder realistisch (zoals de 
werkelijkheid).

19. Bekijk Moeder Aarde. Je ziet hierop 
twee vrouwen. Welke van deze vrouwen 
vind jij het meest realistisch? Waarom?
---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------

Tekenen is iets wat Pat Andrea al van 
jongs af aan heeft gedaan. Hij vindt dat 
tekenen en schilderen even belangrijk 
zijn. In zijn schilderijen zie je ook ken-
merken van zijn tekeningen terug, zoals 
de contour (dikke lijn) rondom zijn 
figuren.

21. Pat Andrea maakt weinig tot geen gebruik van modellen voor 
de vrouwen die hij tekent of schildert. Alles wat hij kan bedenken 
kan hij tekenen. Als jij alles kon tekenen wat je kan bedenken, wat 
zou je dan willen tekenen? Teken het in het vak op de volgende 
pagina.

20. De schilderijen en tekeningen van Pat Andrea vertellen een 
verhaal. Bekijk het werk Head Off. Wat denk je dat er op deze 
tekening gebeurt? 
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------



22.


