
Kasteel Ammersoyen    -      boerencrocus

Huis Zypendaal     -      wilde narcis

Kasteel Hernen     -      knikkende vogelmelk

Huis Verwolde    -      daslook

Kasteel Cannenburch    -      gevlekt longkruid

Kasteel Doorwerth    -      holwortel

Kasteel Rosendael     -      wilde hyacynt

Welkom in het beroemde huis Verwolde: een edelmanshuis dat 200 jaar bewoond werd door dezelfde fami-
lie. Deze familie Van der Borch van Verwolde heeft een familiewapen dat je in de gevel van het huis ziet. Eén van 
de laatste bewoners was Line barones van der Borch van Verwolde-Voûte. Kunstenaar Rosemin Hendriks 
onderzocht niet alleen het huis maar ook de familiegeschiedenis. In de logeerkamer heeft Rosemin haar teke-
ningen opgehangen.  

Ga zelf op onderzoek uit. Bekijk de buitenkant van het 
edelmanshuis en bevraag, als het nodig is, de medewerkers! 
Vul dan de checklist in.

Vlakbij huis Verwolde staat de 
dikste eik van Nederland, de Dikke 
boom genoemd. Men denkt dat hij 

meer dan 450 jaar oud is!

“Line Voûte stelde 
tijdens WOII huis 
Verwolde beschik-
baar voor zieke 
en verzwakte 

mensen zodat ze 
konden aanster-
ken. Heel slim! 

Want de Duitsers 
lieten het huis 
om die reden 

met rust.”

maar eerst..

check!

weet je?

In de logeerkamer van huis Verwolde heeft Rosemin Hendriks haar kunstwerken opgehangen: teken-
ingen over Line Voûte en de familie Van der Borch. Doe tijdens de rondleiding samen met je familie en 
vrienden het volgende onderzoek. Samen weet je meer! En bedenk: GOED KIJKEN is het halve werk.

     samen kunst kijken

MAAK INDRUK
OP JE OUDERS.

 VERTEL ZE:

met andere
ogen

rosemin hendrikshuis verwolde                    

GEBOUWD IN: 

HOEVEEL TORENS? 

HOEVEEL KAMERS?
 
SLOTGRACHT? 

(OPHAAL)BRUG? 

BORDESTRAP? 

OPVALLENDE VERSIERINGEN?

BEROEMDE BEWONERS? 

BEROEMDE SPOKEN?  Je mag ook zelf wat verzinnen!

Misschien een ver familielid?
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Lievelingsmateriaal? 
Lievelingsonderwerpen? 
Wat vindt zij van huis Verwolde?

Bespreek samen: Passen de tekeningen in de 
logeerkamer en huis Verwolde goed bij elkaar? 

Vraag 1: 
Naar wat of wie kijkt de barones?
Vraag 2:
Aan wie of wat denkt de barones?
Vraag 3:
Wie of wat is belangrijk voor de barones? Of van wie of wat 
houdt ze?
Vraag 4:
Aardig of streng? Serieus of spottend? Bedroefd of trots? Hoe 
kijkt de barones volgens jou op de tekening?

Rondom het portret van Line Voûte hangen 
nog 6 tekeningen. 
Wat staat erop?  Wat heeft dat met de barones of 
huis Verwolde te maken?

Bekijk het portret van de barones en stel jezelf 
en elkaar de volgende vragen.

Rosemin gebruikte 
een oude foto van de 
barones voor het por-
tret dat ze tekende. 

Wat vind je? Lijkt de 
tekening op de foto? 
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________

Rosemin onderzocht de geschiedenis van de familie Van der Borch. Maak thuis jouw eigen stamboom! 

Inmiddels heb je kunstenaar Rosemin Hendriks wat beter 
leren kennen. Vul aan het eind van je bezoek deze checklist in.

TIP: Laat elkaar uitspreken en bedenk dat er geen foute    
        antwoorden bestaan.
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Meer ontdekken? Ga thuis aan de slag met leuke doe-opdrachten of ontdek nog meer kunst in de andere Gelderse kastelen! 
Koop de tentoonstellingsglossy bij de balie of download gratis de kunstkijkkaarten op www.eenzachtgeruis.nl.

Huis Zypendaal   Kasteel Doorwerth Huis Verwolde Kasteel Ammersoyen Kasteel Cannenburch Kasteel Rosendael Kasteel Hernen 

Rosemin Hendriks zegt over haar tekening 
van de barones: ‘de ogen zijn visjes gewor-
den en de lichtjes in de ogen lantarentjes’.  
Je ziet altijd meer in de portretten van 
Rosemin dan alleen een gezicht! 

Kijk goed naar elkaar en let op streepjes 
op lippen, schaduwvlakjes op de huid en 
het rondje op de neus

Maak een tekening van elkaar in de 
stijl van Rosemin’s zelfportret.

Detail uit zelfportret, Rosemin Hendriks 2015, houtskool/neropotlood, 26,5 x 24,5 cm

tekenen


