
Voor het kunstproject een zacht geruis exposeren zeven kunstenaars in de zeven opengestelde kastelen van 
Gelders Landschap en Kasteelen. Kunstenares ROsemin hendriks onderzocht huis verwolde 
en maakte hierop geïnspireerd nieuw werk. Haar werk biedt een bijzondere kans om kinderen kennis te 
laten maken met hedendaagse kunst en hierover in gesprek te gaan.  

Om u als leerkracht hierbij op weg te helpen heeft Museum Arnhem speciaal bij deze tentoonstelling 
educatief aanbod ontwikkeld, wat gratis te gebruiken is. In dit bestand vindt u de verschillende 
mogelijkheden voor het kasteelbezoek of in het klaslokaal. Ook vindt u achtergrondinformatie over het 
project en de kunstwerken. Beleef zo samen met de kinderen op een speelse manier de unieke combinatie 
tussen erfgoed en hedendaagse kunst! 

KASTEELBEZOEK

Bij ieder kasteel zijn rondleiders opgeleid voor Een 
zacht geruis. Bij de aanvraag van uw bezoek kunt u 
aangeven dat u tijdens de kasteelrondleiding speciale 
aandacht wilt voor de kunstwerken van Rosemin 
Hendriks. Neem hiervoor contact op met het kasteel 
en vraag naar de mogelijkheden.

KUNSTKIJKBLAD ‘MET ANDERE 
OGEN’

Bij de tentoonstelling zijn kunstkijkkaarten 
ontwikkeld. Deze staan boordevol leuke 
opdrachten die de kinderen uitdagen nóg beter 
te kijken. Print ze uit en gebruik ze tijdens het 
kasteelbezoek. 

De kunstkijkbladen zijn te vinden in dit 
document. 

IN DE KLAS

In het kasteel geweest? Op het knipblad is een 
leuke verwerkingsopdracht voor in het klas-
lokaal. 

Het knipblad is te vinden in dit document.  

FILM

Speciaal voor de tentoonstelling is een korte 
film gemaakt waarin je Rosemin Hendriks aan 
het werk ziet. Deze is niet specifiek gemaakt 
voor kinderen maar wel geschikt om gezamenlijk 
te kijken in het klaslokaal, bijvoorbeeld na het 
kasteelbezoek. 

De film vind je hier. 

MEER ONTDEKKEN?

Lees alles over alle kunstenaars, de kunstwerken en 
de tentoonstelling hier op de website van een zacht 
geruis of ontdek nog meer kunstwerken van 
Rosemin Hendriks op haar site. 

Rosemin hendriks                                   huis verwolde

kunstgeruis 
in de klas

https://www.glk.nl/landschap-kastelen/kastelen/huis-verwolde
http://www.arttube.nl/videos/een-zacht-geruis-rosemin-hendriks
http://www.eenzachtgeruis.nl
http://www.eenzachtgeruis.nl
http://www.roseminhendriks.nl


ACHTERGRONDINFORMATIE OVER rosemin hendrks EN haar WERK IN huis 
verwolde

verschillende types 

Rosemin Hendriks (1968) is bekend geworden door haar portretten in houtskool. Zij tekent meestal 
haar eigen hoofd, maar ziet deze tekeningen niet als zelfportretten. Je zou kunnen zeggen dat ze de 
verschillende types in zichzelf verkent en tekent. Tijdens het tekenproces, dat een vaste route kent langs 
onderdelen van haar gezicht, komen steevast andere onderwerpen aan de orde. Zo kan een wenkbrauw 
een ineengedraaid touw worden, een mond een rubberbootje. In een oog verschijnt een visje, een halslijn 
kent een meanderende loop. De vrouwen die zij tekent lijken afkomstig uit dezelfde familie, ze hebben 
overeenkomsten die je soms bij nichtjes ziet. Subtiel maar onmiskenbaar.

Eigenzinnige stamboom

De verschillende familiegeneraties van Huis Verwolde inspireerden Rosemin tot het verkennen van de 
mogelijkheid een portret te maken van één van de vroegere bewoners. Zij koos voor Line Barones 
Van den Borch- Voûte. Op basis van een prachtige foto uit 1927 tekende ze de barones in de haar 
kenmerkende stijl. Om het idee van een stamboom te benadrukken en daarmee het gegeven van Verwolde 
als echt familiehuis, koos Hendriks voor een verzameling tekeningen die in strak stramien worden 
opgehangen, met het portret van de barones als middelpunt. Om haar heen hangen onder andere een 
haas en een eend als aandenkens aan de jacht, die zo belangrijk was voor de familie. Voorts een ode 
aan het Pinetum in de tuin, dat door Line Barones van der Borch- Voûte werd ingericht, de raaf uit het 
familiewapen, en de dikke boom. 



ACHTERGRONDINFORMATIE OVER HET PROJECT EEN ZACHT GERUIS

een zacht geruis
7 kunstenaars - 7 Gelderse kastelen

20 april t/m 31 oktober 2018

Productiehuis Plaatsmaken initieerde in bijzondere samenwerking met Geldersch Landschap & Kasteelen 
en Museum Arnhem het kunstproject een zacht geruis. Gelderland kent veel kastelen en landhuizen. 
Zeven daarvan, in bezit van GLK, zijn opengesteld voor publiek. Elk van deze kastelen werd gekoppeld aan 
een hedendaagse kunstenaar, die op basis van de plek en de geschiedenis nieuw werk maakt. 

Kastelen spreken van oudsher zeer tot de verbeelding en Plaatsmaken wil deze verbeelding graag 
concretiseren. Dit gebeurt vanuit de overtuiging dat door een inhoudelijke koppeling tussen (immaterieel) 
erfgoed en hedendaagse kunst er een interessante, tijdloze dialoog kan ontstaan die laat nadenken en 
ontroert. Op ieder kasteel heeft de zorgvuldig voor dat kasteel of landhuis uitgekozen kunstenaar zich als 
het ware ingraven in de plek, de geschiedenis en de bewoners, en geeft daar een inhoudelijke reactie op 
door middel van nieuw. Dit werk wordt in de context van het kasteel getoond.

Met dit project wil Plaatsmaken de verbinding leggen tussen oud en nieuw, een nieuw publiek bereiken, 
en vooral op een bijzondere wijze hedendaagse beeldende kunst met erfgoed en tradities verbinden 
en onder de aandacht brengen. Het project wordt tegelijkertijd op zeven kastelen gepresenteerd en 
vergezeld door een publicatie en een educatief randprogramma, dat door Museum Arnhem wordt 
verzorgd. 



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 
familie. 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 tekeningen 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 
aansterken. 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 klas-
genoten het volgende onderzoek. Samen weet je meer! En bedenk: GOED KIJKEN is het halve werk.

     samen kunst kijken

maak indruk 
op je 

vrienden
 VERTEL ZE:

met andere
ogen

rosemin hendriks

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?

huis verwolde                    
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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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Rosemin Hendriks zegt over haar 
tekening van de barones: ‘de ogen zijn 
visjes geworden 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



In de middeleeuwen herkende je een ridder,, verstopt in zijn 
harnas, aan de tekens op zijn wapenschild. Aan het Vaandel of 
wapenschild zag je direct met welke riddelijke famili je te maken 
had! De symbolen op de wapenschilden werden later symbolen 
voor een familie. Ook de familie van barones Van der Borch van 
Verwolde heeft een heel oud wapen dat nog steeds wordt ge-
bruikt.

Nu jij! Maak een herkenbaar ontwerp voor jouw familie. Welke symbolen en 
kleuren horen daar absoluut bij?

In de middeleeuwen herkende je een ridder, verstopt in zijn 
harnas, aan de tekens op zijn wapenschild. Aan het vaandel 
of wapenschild zag je direct met welke ridderlijke familie je 
van doen had! De symbolen op de wapenschilden werden later 
symbolen voor een familie. Ook de familie van barones Van 
der Borch van Verwolde heeft een heel oud wapen dat nog 
steeds wordt gebruikt. 

Nu jij! Maak een herkenbaar ontwerp voor jouw familie. Welke sym-
bolen en kleuren horen daar absoluut bij?
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thuis doen
ONTWERP je eigen familiewapen

rosemin hendrikshuis verwolde                    
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ontwerp je eigen familiewapen
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