
Museum De Buitenplaats viert feest! 
Het moderne museumpaviljoen en museumcafé, de museumtuin met de 
beelden, een verzameling van meer dan 1000 kunstwerken, het Nijsinghhuis 
uit de 17e eeuw met wandschilderingen van kunstenaars uit de 20ste eeuw, 
de Oranjerie voor feesten en partijen, dat alles samen is Museum De 
Buitenplaats!  

 

Museumpaviljoen 

Beeldentuin 

 

Nijsinghhuis 

 

De oprichting van Museum De Buitenplaats 

Rond 1970 kochten kunstverzamelaars Jos en Janneke van Groeningen het 
verwaarloosde Nijsinghhuis in Eelde. Ze knapten het op in de oude stijl uit de 
17e eeuw. Eerst presenteerden ze daar hun schilderijen en beelden. Maar 
toen hun verzameling te groot werd besloten ze een splinternieuw museum 
te bouwen op het terrein naast het Nijsinghhuis. 

De architecten Alberts & Van Huut ontwierpen het museumpaviljoen en het 
museumcafé in de organische bouwstijl. 

Organische bouwstijl 
Gebouwen met vormen die doen denken aan de natuur. Er zijn een rechte 
hoeken of lijnen. Bouwmaterialen komen uit de natuur en kleuren passen bij 
de omgeving. 

 

Museum De Buitenplaats 
25 jaar 

Beeld van een verzameling 

 

 

Ontdek meer over  

Museum De 

Buitenplaats  
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Bekijk de foto’s. Wat vinden jullie organisch aan het museumpaviljoen en 
het museumcafé? 

 

 
 

 

Feest! 

Dit jaar bestaat het museum 25 jaar. Dat wordt gevierd met de 
tentoonstelling 

MUSEUM DE BUITENPLAATS 25 JAAR! BEELD VAN EEN VERZAMELING 

Daarin is werk te zien dat Jos en Janneke vanaf de jaren zeventig 
verzamelden.  

In het museumpaviljoen zijn tekeningen, schilderijen en portretten in brons, 
hout en marmer te zien. In de museumtuin staat een groot aantal beelden. In 
het Nijsinghhuis zijn de wandschilderingen van de kunstenaars Matthijs 
Röling, Wout Muller, Olga Wiese, Clary Mastenbroek en  Pieter Pander te 
bewonderen.  

Jos en Janneke van Groeningen waren bevriend met deze groep kunstenaars, 
die bekend staan als De Noordelijke Realisten. In hun werk kun je altijd goed 
zien wat het voorstelt. 

In deze Lesbrief maak je kennis met hun werk. 

Portret ten voeten uit, zelfportret, portret 

Portret - afbeelding van het gezicht van een mens 
Portret ten voeten uit - afbeelding van een mens, de hele figuur 
Zelfportret - het eigen gezicht van de persoon die de afbeelding maakt 
Voorstudie - probeersel 

 

Portret ten voeten uit 

Matthijs Röling, één van de Noordelijke Realisten, maakte deze portretten 
ten voeten uit van het echtpaar Jos en Janneke van Groeningen-Hazenberg. 

 

Verschillende soorten 

portretten  
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De bovenste schilderijen zijn voorstudies. Daarna maakte hij de definitieve 
schilderijen. 

 

Voorstudie 

 

Voorstudie 

  

Matthijs Röling, Jos en Janneke van Groeningen-Hazenberg, 1982, olieverf op doek 

Vertel elkaar welke verschillen je ziet tussen de voorstudies en de onderste, 
definitieve schilderijen. Wat denken jullie, waarom zou je eerst een 
voorstudie maken?   

Heb je zelf wel eens een probeersel gemaakt voor je het uiteindelijke 
werkstuk maakte? 

Moet alles wat je maakt direct goed zijn? Of is het beter om eerst iets uit te 
proberen? 
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Zelfportret 

Kunstenaars maken vaak een zelfportret. Ze vinden het boeiend om hun 
eigen gezicht weer te geven. En je gezicht heb je altijd bij je, nietwaar?  Het 
lijkt daarop vaak of ze een beetje sip kijken. 

Wat denken jullie, hoe zou dat komen?  

Welke van de onderstaande zelfportretten vind je het beste gelukt? Vertel 
elkaar waarom. 

Is een selfie hetzelfde als een zelfportret? Overleg samen wat hetzelfde is, 
en wat de verschillen zijn. 

 
Matthijs Röling, zelfportret, olieverf op 
doek, 1979 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matthijs Röling, zelfportret, olieverf op 
doek, 1979 

 
Pieter Pander, zelfportret, olieverf op 
paneel, 1996 

 
Ger Siks, zelfportret met boog, 
kleurpotlood, zonder jaar 
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Portret 

Als een kunstenaar het gezicht van iemand anders schildert noem je dat een 
portret. 

Kunstenaars schilderen vaak elkaar. De kunstenaar Pieter Pander heeft een 
portret geschilderd van zijn collega Matthijs Röling.  

Ook familieleden zitten vaak model. Zo heeft Matthijs Röling zijn oma 
geschilderd.  

 
Pieter Pander, portret van Matthijs Röling, 
olieverf op paneel, 2010 

 
Matthijs Röling, mijn grootmoeder,  
olieverf op paneel, 1977   

 

Een beeld kan ook een portret zijn 

De beeldhouwster Charlotte van Pallandt (1898-1997) heeft van veel 
bekende mensen een portret gemaakt. Bijvoorbeeld van Adriaan Roland 
Holst die een bekende schrijver was. En van koningin Juliana, de oma van 
koning Willem Alexander. 

 
Charlotte van Pallandt, Adriaan Roland 
Holst, brons, 1949                                               

 
Charlotte van Pallandt,  Koningin Juliana, 
brons, 1953 

 

 

Een beeld kan ook 

een portret zijn  
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Jullie portret 

Maak met potlood of pen een tekening van degene waarmee je de vragen 
in deze lesbrief bespreekt. Probeer te SCHETSEN: je houdt je pen of potlood 
losjes in de hand en zet de lijnen ‘uit de losse pols’ op het papier. Er komen 
verschillende lijnen naast elkaar te staan: gummen is niet nodig, geen 
enkele lijn is fout!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Abstract, realistisch en figuratief 

Abstracte kunst - je kunt niet direct zien wat het voorstelt. Je kunt 
zelf fantaseren waar het over gaat. 
Realistische kunst - je kunt heel goed zien waar het over gaat. Het 
ziet er ‘levensecht’ uit.  
Figuratieve kunst - je kunt goed zien waar het over gaat, maar het 
kan wel gefantaseerd, zelf bedacht zijn. 
 

 

Abstracte kunst 

In het begin verzamelden Jos en Janneke van Groeningen veel abstracte 
kunst.  Soms vertelt de kunstenaar in de titel wat hij er zelf mee bedoelt. Als 
er geen titel is kun je het helemaal zelf bedenken. 

Hiernaast zie je twee voorbeelden van abstracte kunst uit de verzameling van 
Jos en Janneke. 

 

Wat zie jij?  

Gebruik je fantasie!  
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Henri de Wolf, Mijn meisje, Janneke 
Hazenberg, gemengde techniek, jaren 
zestig 

 
Henri de Wolf, zonder titel, gemengde 
techniek, zonder jaar 

 

 

Twee schilderijen van dezelfde kunstenaar, het ene met titel, het andere 
zonder. 
Vertel elkaar, zie je in het linker schilderij een meisje of iets anders?  
En wat denken jullie, waar gaat het rechter schilderij over? 
 
Realistische kunst 

Pieter Pander heeft zijn hondje 
Robby zo echt mogelijk 
geschilderd. Hij heeft niets zelf 
bedacht,  
Daarom noem je dit realistische 
kunst. 

 
Pieter Pander, Robby, 1993, olieverf op 
paneel  
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Figuratieve kunst 

Olga Wiese, Wachtpost 7-5, olieverf op 
doek, 2000 

Bij figuratieve kunst kun je goed zien 
wat het voorstelt. Maar de kunstenaar 
kan evengoed een fantasiewereld 
uitbeelden! Zo schildert Olga Wiese een 
vliegende fantasiefiguur, maar het 
gezicht is een zelfportret. Diederik 
Kraaijpoel heeft een fantasielandschap 
geschilderd, met uitvergrotingen van 
echte planten en groenten. In beide 
schilderijen lopen ‘echt’ en fantasie  
door elkaar. 
 
 

Diederik Kraaijpoel, 
Arkadisch 
landschap, olieverf 
op multiplex, 1971 
 

 

Wat vind je leuker, abstracte kunst, realistische kunst of figuratieve kunst? 
Kies het schilderij dat daarbij past, en vertel elkaar waarom je dat meer 
aanspreekt. 
 

De Beeldentuin van Museum De Buitenplaats 

Net als bij de schilderijen binnen zijn sommige beelden in de museumtuin 
heel realistisch, dus levensecht uitgebeeld. Andere beelden zijn meer 
abstract: je kunt je nog wel zien wat het voorstelt, maar de kunstenaar heeft 
zelfbedachte vormen gebruikt. 
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Lotta Blokker, Atlas, brons, 2005 

Fons Bemelmans, Harpspeelster, brons, 1997 

Beide beelden stellen mensfiguren voor.  
Overleg samen; welk beeld is meer realistisch, dus levensecht 
weergegeven, en welk beeld is meer abstract, met vormen die de 
kunstenaar zelf heeft bedacht? 
 
Wat spreekt jou meer aan, het levensechte beeld of het meer abstracte 
beeld? 
Vertel elkaar waarom je dat vindt. 

Creatieve opdracht  
In veel werk van de Noordelijke Realisten lopen fantasie en werkelijkheid 
door elkaar. De figuren zien er vaak bedrieglijk echt uit, maar de voorstelling, 
het geheel is vaak gefantaseerd.  
 
Maak een tekening in de stijl van de Noordelijke Realisten.  

• Bedenk een onderwerp wat je aanspreekt, waar je iets mee hebt. Dat 
kan de natuur zijn, snelle auto’s, voetballers, mooie kleren, dansende 
mensen, muziek, mensen of dieren waar je veel om geeft of een plek 
waar je je fijn voelt.  

• Bedenk een fantasie-omgeving voor jouw onderwerp.  
• Maak eerst met potlood twee kleine voorstudies, probeersels. Kies de 

beste uit en maak daarvan een grote tekening met potlood, en werk 
die uit in kleur, met materiaal waar je graag mee werkt. Dat kan 
kleurpotlood, waterverf, plakkaatverf of uitgeknipt papier zijn. Je kunt 
ook verschillende materialen gebruiken.   

 
Kom je op bezoek in Museum De Buitenplaats? Dan kun je hier alvast een 
voorstudie maken. 
Werk je thuis? Stuur een foto van het werkstuk naar je docent. 
We vinden het leuk als je ons ook een foto stuurt: 
educatie@museumdebuitenplaats.nl 
 
 
VEEL PLEZIER GEWENST MET DE LESBRIEF EN DE OPDRACHTEN!  
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