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Zelfstandig bezoek
Een zelfstandig bezoek aan het museum is altijd 
mogelijk in overleg met het museum. Zo’n 
bezoek kan bijvoorbeeld bestaan uit de volgende 
onderdelen:
•  een rondleiding door de docent van de school
•  een opdracht geformuleerd door de docent van  

de school
•  een van de kijkwijzers van het museum
•  doe-opdrachten op de mobiele website van het 

museum
Kosten: kinderen tot 17 jaar gratis, begeleiders 
onderwijs gratis (normaal tarief: (€ 9,- p/p; 
Museumkaart, ICOM, Vereniging Rembrandt, 
Vrienden van de Fundatie gratis; Biebpas,  
CJP, studenten en groepen vanaf 10 bezoekers  
€ 6,- p.p.)
Aanvangstijden: tussen 11.00u – 16.00u
Maximum aantal leerlingen: in overleg 
(indicatie: maximaal 60 leerlingen tegelijk)
Begeleiding: minimaal 1 schooldocent per  
30 leerlingen

Interactieve rondleiding en Kunstcollege
Een interactieve rondleiding door een van onze 
museumdocenten duurt 60 minuten en kan gaan 
over onze vaste collectie en/of een van de 
tijdelijke tentoonstellingen. De leerlingen gaan 
met een museumdocent in gesprek over de 
kunstwerken die er te zien zijn. De leerlingen 

worden uitgedaagd om hun mening en dat wat 
ze al weten over een bepaald onderwerp met 
elkaar te delen. Er wordt ingezoomd op 
beeldaspecten, een bepaald genre, een bepaalde 
stroming of thema dat aansluit op de lessen op 
school. Deze les kan goed gecombineerd worden 
met een kijkwijzer, zodat de klas gesplitst kan 
worden tijdens het bezoek. 

Daarnaast kunt u kiezen voor het zogenaamde 
Kunstcollege, een serie interactieve 
rondleidingen (60 min. per rondleiding) waarbij 
algemene thema’s rondom kunst centraal staan. 
Jaarlijks worden 2 verschillende kunstcolleges 
aangeboden, die afzonderlijk te volgen zijn. De 
colleges samen vormen echter een doorgaande 
leerlijn. Zie voor meer informatie verderop in 
deze brochure.
Kosten: € 75,- per groep (60 minuten) of € 
37,50 per groep (30 minuten)
Aanvangstijden in Zwolle: om 9.15u of om 
10.20u (in overleg ook vanaf 11.30u)
Aanvangstijden in Heino: in overleg tussen 
11.30u en 16.00u
Maximum aantal leerlingen: 15
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Voor het voortgezet en hoger onderwijs in Zwolle 
en omgeving biedt Museum de Fundatie de 
bijzondere mogelijkheid om lessen te illustreren 
met topkunst. Leerlingen en studenten op alle 
niveaus kunnen op een laagdrempelige manier 
kennis maken met kunst en plezier beleven aan 
het kijken ernaar. In nauwe samenwerking met 
scholen en educatieve organisaties is een 
aantrekkelijk educatief aanbod ontwikkeld dat 
aansluit op de bestaande kerndoelen en 
doorgaande leerlijnen in het onderwijs. 

We verwelkomen graag iedereen die een 
opleiding volgt in Zwolle en omgeving tenminste 
één keer tijdens zijn of haar studietijd op een 
van onze locaties. 

Ralph Keuning
directeur Museum de Fundatie

Foto: Frank van Hienen

Museum de Fundatie is een dynamisch museum en wil de passie voor de 
beeldende kunst overbrengen op een groot en breed publiek. Met zowel 
de eigen collectie als een aansprekend tentoonstellingsprogramma 
hebben we ons de afgelopen jaren ontwikkeld tot een plek waar 
uiteenlopende publieksgroepen voor het eerst geconcentreerd kennis 
maken met beeldende kunst.

VOORWOORD

Voor het voortgezet onderwijs en het hoger onderwijs bieden Museum de 
Fundatie en Kasteel het Nijenhuis verschillende mogelijkheden om kennis 
te maken met het museum, altijd volledig afgestemd op de doelgroep.  
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Museumles
Een museumles wordt verzorgd door een van 
onze museumdocenten en bestaat uit een 
korte interactieve rondleiding in combinatie 
met een zelfstandige opdracht. In totaal duurt 
een museumles 60 minuten. 
Kosten: € 75,- per groep
Aanvangstijden in Zwolle: om 9.15u of om 
10.20u (in overleg ook vanaf 11.30u)
Aanvangstijden in Heino: in overleg tussen 
11.30u en 16.00u
Maximum aantal leerlingen: 15

55

Tips

  Boek uw bezoek snel en overzichtelijk online via het digitale boekingsformulier  
op onze website.

  Kondig ook uw zelfstandige bezoek tijdig bij ons aan via educatie@museumdefundatie.nl.

  Neem voorafgaand aan uw bezoek de huisregels van het museum door met  
de leerlingen. 

Alle leerjaren

KUNSTCOLLEGE

Werner Tübke – Meesterschilder tussen Oost en West &  
Joseph Klibansky – Leap of Faith
28 januari t/m 14 mei 2017
Museum de Fundatie

Waarom maakt iemand kunst? En wanneer ben je een kunstenaar? Wanneer is dat wat je gemaakt 
hebt een kunstwerk? Aan de hand van deze en andere vragen gaan de leerlingen in gesprek met 
elkaar en met een museumdocent. Leerlingen krijgen op deze manier inzicht in kunst en het 
kunstenaarschap. 
Verbeelding, inzicht, denkkracht, motoriek en overdracht van ideeën zijn allemaal ingrediënten die 
van belang zijn in een snel veranderende samenleving en waar complexe vraagstukken vragen om 
creatieve denkers en doeners. Deze vraagstukken zijn onderwerp van gesprek tijdens een bezoek aan 
de tentoonstelling en in Museum de Fundatie. Voor elke nieuwe tentoonstellingsperiode wordt een 
overkoepelend thema voor het kunstcollege gekozen dat aansluit op de tentoonstellingen die in die 
periode te zien zijn in Museum de Fundatie. Jaarlijks worden 2 verschillende kunstcolleges 
aangeboden, die afzonderlijk te volgen zijn. De kunstcolleges samen vormen echter een doorgaande 
leerlijn, waarbij verbanden worden gelegd en een verdieping plaats vindt van de opgedane kennis. 
Langzamerhand ontstaat een persoonlijke beeldbank in hun hoofd. Ze kunnen opgedane kennis en 
inspirerende beelden toepassen in hun eigen scheppende processen.  

Alle leerjaren

MUSEUMLES: ‘ALS IK NIET SLAAP, DAN DENK IK AAN KUNST’

Joseph Klibansky – Leap of Faith
28 januari t/m 14 mei 2017
Museum de Fundatie

Joseph Klibansky is voortdurend op zoek naar nieuwe technieken om zijn ideeën te realiseren.  Zijn 
werk weerspiegelt niet alleen in technische zin maar ook qua onderwerpen de wereld van nu – of 

EDUCATIE BIJ TIJDELIJKE 
TENTOONSTELLINGEN
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liever die van morgen. Daarbij laat hij zich inspireren door mode, design, architectuur, reizen en 
muziek. In deze les leren leerlingen wat de invloed is van de beeldende kunst in de hedendaagse 
beeldcultuur. Vervolgens laten zij zich inspireren door de wereld om hen heen en werken hun ideeën 
uit in de vorm van een gebruiksvoorwerp. 

Alle leerjaren Vmbo, onderbouw HAVO / VWO

DOE-OPDRACHTEN MOBIELE WEBSITE: 
‘MEET & GREET – HET PORTRET VERKEND’

Zie de mens – 100 jaar, 100 gezichten
1 oktober 2016 t/m 15 januari 2017
Museum de Fundatie 

Tijdens een bezoek aan Museum de Fundatie gaan leerlingen zelfstandig of in tweetallen 
‘kennismaken’ met een aantal geportretteerden en kunstenaars. Dit doen ze aan de hand van een 
aantal opdrachten die hen uitdagen om verbanden te leggen met andere portretten, met historische 
gebeurtenissen, de hedendaagse beeldcultuur etc. De opdrachten zijn te vinden op 
mobiel.museumdefundatie.nl. Het enige wat de leerlingen zelf mee hoeven te nemen is een grijs 
potlood, een notitie-/tekenboek en hun smartphone. 

Alle leerjaren Vmbo, onderbouw HAVO / VWO

DOE-OPDRACHTEN MOBIELE WEBSITE:  
‘DE WERELD VAN WERNER TÜBKE’

Werner Tübke – Meesterschilder tussen Oost en West
28 januari t/m 14 mei 2017
Museum de Fundatie 

Tijdens een bezoek aan Museum de Fundatie maken de leerlingen zelfstandig of in tweetallen kennis 
met het werk van Werner Tübke. Dit doen ze aan de hand van een aantal opdrachten die hen uitdagen 
om op verschillende manieren naar het werk van Tübke te kijken en verbanden te leggen met andere 
kunstenaars en historische gebeurtenissen.  Denk aan schetsopdrachten, zoek-opdrachten (online) en 
opdrachten die een beroep doen op hun inlevingsvermogen. De opdrachten zijn te vinden op 
mobiel.museumdefundatie.nl. Het enige wat de leerlingen zelf mee hoeven te nemen is een grijs 
potlood, een notitie-/tekenboek en hun smartphone. 

Bovenbouw HAVO / VWO

KIJKWIJZER: ‘ZIE DE MENS’

Zie de mens – 100 jaar, 100 gezichten
1 oktober 2016 t/m 15 januari 2017
Museum de Fundatie 

Honderd portretten van honderd mensen uit de afgelopen honderd 
jaar. Door in ‘Zie de mens’ de ontwikkeling van het portret te tonen 
over een periode van honderd jaar wordt duidelijk hoe de interesse 
in bepaalde aspecten van het portret langzaam verandert, hoe modes 
het beeld van een portret mede bepalen – van vrijheidsstrijd tot 
surrealisme tot feminisme en noem maar op. De mensfiguur werd op 
allerlei manieren vervormd of met nieuwe vormen en betekenissen 
‘geladen’, variërend van ‘abstractie’ en ‘symboliek’ tot ‘idealisme’ en 
‘roem’ – en in bijna elk portret duiken meerdere van zulke lijnen op. 
Deze kijkwijzer geeft de leerlingen handvatten om grip te krijgen op 
deze verschillende parameters, die in de portretten te herkennen zijn 
en in verschillende constellaties voorkomen. 
Deze kijkwijzer is gratis te downloaden via onze website.

77
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Bovenbouw HAVO / VWO

DEBAT-PROGRAMMA VOOR LEERLINGEN BEELDEND,  
GESCHIEDENIS, MAATSCHAPPIJLEER, NEDERLANDS

Werner Tübke – Meesterschilder tussen Oost en West
28 januari t/m 14 mei 2017
Museum de Fundatie

Tübke geldt als de belangrijkste schilder van de DDR.  Hij voerde enkele monumentale 
staatsopdrachten uit. Hij schilderde onder andere een levensgroot panorama in Bad Frankenhausen 
van de Duitse Boerenoorlog van 1524-1526, een opstand van het volk tegen de gevestigde orde in  
het zuiden van het Duitse taalgebied, waarin de DDR een voorloper zag van de Volksrepubliek.  
Zijn vooraanstaande positie in de DDR zorgde ervoor dat hij ondanks zijn grote meesterschap een 
omstreden kunstenaar werd. Ook zijn traditionele stijl en werkwijze hebben ertoe bijgedragen dat  
hij in avant-garde  kringen zonder meer als niet-modern en dus oninteressant is weggezet.
Tijdens een bezoek aan Museum de Fundatie maken de leerlingen kennis met het werk van Werner 
Tübke en oefenen zij hun debat-vaardigheden aan de hand van stellingen gerelateerd aan Tübkes 
werk. De stellingen raken thema’s als ‘autonome kunst’, ‘kunst in opdracht’, ‘persoonlijke stijl’, 
‘propaganda’ en verschillende politieke kwesties die nog altijd actueel zijn.

8 Educatief aanbod 2016-2017  Voortgezet Onderwijs / MBO / HBO8
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Bovenbouw HAVO / VWO

KIJKWIJZER: ‘WERNER TÜBKE GESCHIEDENIS / MAATSCHAPPIJLEER’
KIJKWIJZER: ‘WERNER TÜBKE BEELDEND’

Werner Tübke – Meesterschilder tussen Oost en West
28 januari t/m 14 mei 2017
Museum de Fundatie 

In de kijkwijzer Werner Tübke geschiedenis / 
maatschappijleer zijn de kunstwerken in de 
tentoonstelling aanleiding om diverse historische 
gebeurtenissen te duiden en te interpreteren. In 
hoeverre kan gesproken worden over propaganda? Zijn 
de kunstwerken geschikt als historische bron? 
Onderwerpen als reformatie, Boerenoorlog, koude 
oorlog en val van De Muur sluiten aan op de 
eindexameneisen voor zowel havo als vwo.
In de kijkwijzer Werner Tübke beeldend wordt 
ingezoomd op de beeldtaal van de werken van Werner 
Tübke. In zijn oeuvre wordt de kunst van onderling 
zeer uiteenlopende voorgangers als Jeroen Bosch, 
Albrecht Dürer, Matthias Grünewald, Peter Paul Rubens, 
Caspar David Friedrich en Otto Dix op een even 
vanzelfsprekende als overtuigende wijze tot een 
eenheid gesmeed. De kijkwijzer geeft de leerlingen 
inzicht in het gebruik van beeldaspecten, symbolen, 
stromingen en verwijzingen naar oude meesters en 
sluit aan op de thema’s Massacultuur voor havo en vwo 
en Romantiek en Realisme voor vwo. 
Deze kijkwijzers zijn gratis te downloaden via onze website.
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KIJKWIJZERS EN MUSEUMLESSEN 
BIJ DE VASTE COLLECTIE

VMBO - onderbouw HAVO - onderbouw VWO - MBO

KIJKWIJZER: ARCHITECTUUR
Kasteel het Nijenhuis

Paleis a/d Blijmarkt is de Zwolse locatie van Museum de Fundatie. Dit neoclassicistische pand is 
gebouwd tussen 1838 en 1841. Het deed dienst als Paleis van Justitie en bood later onder meer 
onderdak aan de Rijksplanologische Dienst. In 2004/2005 is het Paleis a/d Blijmarkt naar een 
ontwerp van architect Gunnar Daan verbouwd tot kunstmuseum. In 2012/2013 is het pand 
spectaculair uitgebreid. Met behulp van deze kijkwijzer oefenen de leerlingen het benoemen van 
diverse kenmerken van een gebouw. De kijkwijzer is bedoeld om buiten het gebouw in te vullen. 
Deze kijkwijzer is gratis te downloaden via onze website.

VMBO - onderbouw HAVO - onderbouw VWO - MBO

KIJKWIJZER: BEELDASPECTEN 
Museum de Fundatie of Kasteel het Nijenhuis

Deze kijkwijzer helpt leerlingen kunst beschouwen waarbij duidelijk wordt wat de invloed is van de 
beeldaspecten op de formele, algemene en persoonlijke betekenis van het kunstwerk. 
Deze kijkwijzer is op twee niveaus beschikbaar en gratis te downloaden via onze website.

VMBO - HAVO - VWO – MBO - HBO

KIJKWIJZER: BEELDENTUIN 
Kasteel het Nijenhuis

In de beeldentuin van Kasteel het Nijenhuis staan veel beelden met als onderwerp: de mens.  
Elke kunstenaar benadert dit op zijn eigen manier: vanuit betekenis, materiaal of vorm. In de 
kijkwijzer maak je nader kennis met de verschillende manieren waarop kunstenaars zich bezighouden 
met het menselijk lichaam. 
Deze kijkwijzer is op twee niveaus beschikbaar en gratis te downloaden via onze website.
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PABO - docentenopleidingen

MUSEUMLES: HET MUSEUM ALS LEERPLEK  
Museum de Fundatie of Kasteel het Nijenhuis

Een museumbezoek waarin de studenten onderzoeken wat Museum de Fundatie het basisonderwijs of 
voortgezet onderwijs te bieden heeft. De studenten gaan onder begeleiding van een museumdocent 
met elkaar in gesprek over onder andere de meerwaarde van museumbezoek voor leerlingen, de 
manier waarop je museumbezoek in schoolverband kunt voorbereiden en wat je met leerlingen in een 
museum kunt doen. Ze gaan een deel van een museumles van Museum de Fundatie zelf ervaren en 
maken kennis met het overige aanbod van het museum.

Alle leerjaren

MUSEUMLES: ECHT OF IMITATIE   
Museum de Fundatie of Kasteel het Nijenhuis

In onze wereld worden we de hele dag geconfronteerd 
met beelden: stilstaande beelden maar ook bewegende 
beelden. Wat we ons vaak niet realiseren is dat veel van 
deze beelden, zoals reclames, filmpjes, videoclips, covers 
etc. hun inspiratiebron vinden in de kunstwereld. In deze 
les leren leerlingen wat de invloed is van de beeldende 
kunst in de hedendaagse beeldcultuur en worden ze 
uitgedaagd zich te laten inspireren door een kunstwerk 
en een ontwerp te maken voor een gebruiksvoorwerp.

Educatief aanbod 2016-2017  Voortgezet Onderwijs / MBO / HBO

ZIE DE MENS – 
100 JAAR, 100 GEZICHTEN
1 oktober 2016 t/m 15 januari 2017
Museum de Fundatie

Honderd portretten van honderd mensen uit de 
afgelopen honderd jaar. Uitgangspunt voor de 
tentoonstelling is het idee dat juist honderd jaar 
geleden, tussen 1910 en 1920, het artistieke 
mensbeeld radicaal veranderde. Fotografie werd 
belangrijker, abstractie bereikte zijn grote 
doorbraak. De objectieve weergave van het 
subject was niet langer het belangrijkste doel van 
een portret. De mensfiguur werd vooral een 
‘basisvorm’ waarop iedere kunstenaar zijn eigen 
visie projecteerde. De tentoonstelling laat zien 
hoe kunstenaars er de afgelopen eeuw in zijn 
geslaagd via de schijnbaar eenvoudige vorm van 
het portret de rijkdom en complexiteit van de 
moderne wereld op te roepen.

MARTINE ANTONIE &  
MARTE RÖLING
7 oktober 2016 t/m 21 januari 2017
Kasteel het Nijenhuis

In 2010 exposeerde kunstenares Marte Röling 
(1939) in Museum de Fundatie in Zwolle vijftig 
monumentale portretten van Henk Jurriaans, 
haar grote liefde, die vijf jaar eerder overleed. 
Komend najaar is zij terug in de Fundatie, 
ditmaal niet in Zwolle maar op Kasteel het 
Nijenhuis. Röling toont er recente stukken, 
twee- en driedimensionaal, waarvan sommige 
speciaal gemaakt werden voor de expositie in de 

tuinzaal bij het kasteel. Het zijn objecten  
en beschilderde foto’s van gedroomde, vaak 
niet-uitvoerbare beelden op locatie. Ook Rölings 
bekende duif, waarvan een gouden exemplaar  
op de dakrand van het museum in Zwolle staat, is 
onderdeel van de expositie. In het kasteel zelf is 
werk te zien van de moeder van Marte Röling,  
de schilderes Martine Antonie (1909-2006),  
maker van kleurrijke landschappen met figuren.  
Met haar expressieve schilderijen gaf Antonie 
uiting aan de ongrijpbare en onbenoembare 
levenskracht die zij als nieuwsgierige reiziger overal 
ter wereld ervoer. Antonie schilderde niet het 
vluchtige en specifieke maar juist het blijvende  
en algemene landschap, als een aards paradijs.

WERNER TÜBKE – 
MEESTERSCHILDER 
TUSSEN OOST EN WEST
28 januari t/m 14 mei 2017
Museum de Fundatie

De Sixtijnse kapel van het Noorden, zo wordt  
het levensgrote panorama van Werner Tübke (1929-
2004) in Bad Frankenhausen ook wel genoemd. Hij 
schilderde het tussen 1976 en 1987. Het onderwerp 
is de Duitse Boerenoorlog van 1524-1526, een 
opstand van het volk tegen de gevestigde orde in 
het zuiden van het Duitse taalgebied, waarin de 
DDR het begin zag van de Volksrepubliek. Tübke 
geldt als de belangrijkste schilder van de DDR, 
maar een oppervlakkige propagandakunstenaar 
was hij zeker niet. Ook na de val van de Muur in 
1989 staat zijn virtuoze, theatrale en soms bizarre 
oeuvre nog recht overeind. 

13

TENTOONSTELLINGEN 2016-2017



Educatief aanbod 2016-2017  Voortgezet Onderwijs / MBO / HBO 1514

FRISO TEN HOLT &  
JEROEN KRABBÉ
24 mei t/m 14 oktober 2017
Museum de Fundatie

Friso ten Holt (1921-1997) was werkzaam als 
graficus, glazenier en schilder. Daarnaast was hij 
docent aan de Gerrit Rietveld Academie en de 
Rijksakademie in Amsterdam en Ateliers ‘63 in 
Haarlem. Museum de Fundatie toont een 
uitgebreid overzicht van het werk van Ten Holt, 
met een nadruk op zijn olieverfschilderijen. In 
de traditie van Paul Cézanne en de kubisten 
zocht Ten Holt naar een formele ordening van de 
zichtbare wereld. Een ritmische vlakverdeling en 
autonoom kleurenspel waren voor hem net zo 
belangrijk als de herkenbaarheid en sfeer van 
een voorstelling, vaak landschappen en 
zeegezichten. Datzelfde evenwicht tussen 
abstractie en figuratie kenmerkt de schilderkunst 
van Jeroen Krabbé (1944), die een leerling was 
van Ten Holt op de Rijksakademie. Nadat de 
Fundatie de afgelopen jaren vooral figuurstukken 
van Krabbé heeft getoond, staat op deze 
tentoonstelling het landschap centraal. “Ik 
probeer het landschap bij wijze van spreken te 

vangen”, zegt hij, “terug te brengen in lijnen, 
vormen en kleuren.” Krabbé’s inspiratiebron is 
de natuur in verre landen, die hij vaak als acteur 
bezoekt, maar ook het landschap van Overijssel, 
waar hij een huis en atelier heeft. 

ZOMEREXPO
24 mei t/m 20 augustus 2017
Museum de Fundatie en Kasteel het Nijenhuis

ZomerExpo is de grootste tentoonstelling van 
hedendaagse kunst in een Nederlands museum, 
samengesteld  door open inschrijving en 
anonieme keuze. Iedereen kan meedoen. In 2017 
vindt de zesde editie van ZomerExpo plaats in 
Museum de Fundatie te Zwolle en Kasteel het 
Nijenhuis te Heino/Wijhe. Kasteel het Nijenhuis 
wordt een echte vrijplaats voor de kunst, met 
veel buitenbeelden. Het thema van ZomerExpo 
2017 is ‘Water’. Dit is ingegeven door de ligging 
van de huisvestende musea in het waterrijke 
deel van Overijssel. Als Hanzestad is Zwolle in 
2017 onderdeel van de 37e Internationale 
Hanzedagen (15-18 juni 2017) en het thema 
‘Water Verbindt’ dat daarbij centraal staat.

JOSEPH KLIBANSKY -  
LEAP OF FAITH
28 januari t/m 14 mei 2017
Museum de Fundatie

Joseph Klibansky is één van Nederlands  
snelst groeiende kunstenaars. Hij fascineert 
kunstgaleries en verzamelaars over de hele 
wereld met zijn vernieuwende creaties met felle 
kleuren. Hij maakt zowel beeldende kunst als 
schilderijen waarbij het gebruik van nieuwe 
technieken altijd centraal staat. Zo maakt  
hij sculpturen middels 3D printing en bestaan 
zijn ‘schilderwerken’ uit een combinatie van 
computerkunst, grafische technieken, 
verftechnieken en digitale beeldbewerking.
De belangrijkste thema’s in Klibansky’s werken 
zijn architectuur en de stad, in het bijzonder de 
versnelde, gecomprimeerde en dichtbevolkte 
stedelijke omgevingen van de 21ste eeuw.

FIEP WESTENDORP
17 december 2016 t/m 19 maart 2017
Museum de Fundatie

Er valt heel wat te beleven in de wereld van  
Fiep Westendorp. Boodschappen doen in het 
winkeltje van Jip en Janneke, spelen met Pim en 
Pom, op de foto in het kraanwagentje van Pluk 
van de Petteflet of een duik nemen in het bad 
van Floddertje. Het kan allemaal in de vrolijke 
wereld van Fiep. In theater Odeon aan de 
Blijmarkt presenteert Museum de Fundatie een 
FUNDATIEfusion rondom het werk en de 
personages van Fiep Westendorp (1916-2004).  
De grande dame onder de Nederlandse 
illustratoren, die precies 100 jaar geleden werd 
geboren, verwierf nationale bekendheid met 
haar tekeningen voor de populaire 
kinderverhalen van Annie M.G. Schmidt.  
Naast de familietentoonstelling in theater  
Odeon zijn originele tekeningen te zien in 
Museum de Fundatie en Kasteel het Nijenhuis. 
Een feest van herkenning voor jong en oud!
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Christian Schad, Maika, 1929, olieverf op doek, 

particuliere collectie, © Pictoright
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Werner Tübke, Levensherinneringen van Dr. Jur. 

Schulze III, 1965, tempera op doek op hout, Neue 
Nationalgalerie - Nationalgalerie, Staatliche Museen 

zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz – foto: bpk/
Klaus Göken 
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Joseph Klibansky, Love You Back (Pink), 2016, inkt 

en acrylverf op canvas
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Jeroen Krabbé, Herfst, 2014, olieverf op doek


