
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

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

Kasteel Hernen is nooit ten 
prooi gevallen aan oorlogs-
geweld  of natuurrampen.

Het is een van de mooiste en 
best bewaarde gebleven 

middeleeuwse 
kastelen van ons land.

Welkom in het beroemde middeleeuwse kasteel Hernen! Ooit woonden hier kasteelheren. Nu kun je er 
heen om terug te gaan in de tijd en te dwalen door de donkere gangen. Kunstenaar Robbie Cornelissen 
onderzocht het kasteel en maakte speciaal voor deze plek een animatie over ridders en kastelen. Honderden 
tekeningen waren er nodig voor één kort filmpje.

maar eerst..

check!

weet je?

GEBOUWD IN: 

HOEVEEL TORENS? 

HOEVEEL KAMERS?
 
SLOTGRACHT? 

(OPHAAL)BRUG? 

SCHIETGATEN? 

OPVALLENDE VERSIERINGEN?

BEROEMDE BEWONERS? 

BEROEMDE SPOKEN?  Je mag ook zelf wat verzinnen!

Misschien een ver familielid?

met andere
ogen

robbie cornelissen                 

“Weten jullie dat de 
tv-serie Floris hier is 

opgenomen?”

MAAK INDRUK
OP JE OUDERS. 

vertel ze:

 kasteel Hernen



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 

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

Robbie noemt zijn kunstwerk De Slag om Hernen. Maar 
die slag heeft hier nooit plaatsgevonden! Waarom zou 
hij dat doen? Bedenk samen een paar goede redenen! 
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________

Of kun je misschien een betere titel verzinnen? 
________________________________________
________________________________________

Bespreek samen: Passen het 
kunstwerk en het kasteel goed bij elkaar? 

Stap 1:
Kijk en luister allemaal naar het kunstwerk van 
Robbie zonder iets tegen elkaar te zeggen.

Stap 2:
Na de film vertel je elkaar wat je zag (en hoorde). 

Stap 3:
Alles gezien en gehoord? Waar gaat het werk over 
volgens jou? Waaraan zie of hoor je dat?

Stap 4:
Kun je nog meer ontdekken?

Verzin samen een spannend verhaal bij de animatie 
van Robbie. Eén voor één voeg je een zin toe aan het 
verhaal, dat begint met:

‘Lang, lang geleden vocht de jonge ridder 
Floris in een vreselijke veldslag. Hij raakte 
gewond en vlak voor hij van zijn paard viel zag 
hij in de verte …….’

TIP: Gebruik woorden als animatie / strip / echt / 
        fantasie / abstract / tekenen / digitaal / analoog

TIP: Laat elkaar uitspreken en bedenk dat er geen 
foute antwoorden bestaan.

check

Lievelingsmateriaal? 
Lievelingsonderwerpen? 
Wat vindt hij van Kasteel Hernen?

nadenkers

Op de grote zolder van het kasteel vertoont Robbie Cornelissen zijn animatiefilm. Alsof hij de sfeer 
van de riddertijd wil terughalen. Ga naar de zolder en doe het volgende onderzoek samen met je 
familie en vrienden. Samen weet je meer! En bedenk: GOED KIJKEN (en luisteren) is het halve werk.

samen kunst kijken

Een tekening van Robbie ziet er zo uit. 
Hij onderzoekt al tekenend hoe hij ridders, harnassen, wapens en gevecht kan weergeven. Nu jij! Welke kleuren zou jij voor een veldslag 
gebruiken? En hoe zien jouw vechtende ridders eruit?

tekenen


