
Welkom in het beroemde kasteel Doorwerth! Ridder Berend van Dorenweerd bouwde hier rond 1250 een 
woontoren van hout. Maar al snel beval de bisschop van Utrecht de toren in brand te steken, omdat Berend 
gestraft moest worden voor zijn roofzucht en geweld. Berends zoon Hendric bouwde het kasteel weer op. Nu 
met stevige kloostermoppen, gebakken van rivierklei. Kunstenaar Erik Odijk onderzocht het kasteel en was 
onder de indruk van het gewelddadige verleden. Erik wil met zijn kunstwerk zeggen dat mensen juist beter met 
elkaar kunnen praten dan vechten. Hij bedacht een kunstwerk voor buiten en tekende zijn plan op een muur in 
het kasteel. 

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

GEBOUWD IN: 

HOEVEEL TORENS? 

HOEVEEL KAMERS?
 
SLOTGRACHT? 

(OPHAAL)BRUG? 

SCHIETGATEN? 

BEROEMDE BEWONERS? 

BEROEMDE SPOKEN?  Je mag ook zelf wat verzinnen!

Misschien een ver familielid?

weet je?
Boven in het kasteel vind je een 
hele grote kodiakbeer uit Alaska, de 
grootste berensoort ter wereld. Hij 
kan in het wild wel 400 kilo wegen 
en in een dierentuin zelfs meer dan 

700 kilo!

“Kasteel 
Doorwerth heeft 

een 
gewelddadig 
verleden van 
oorlogen en 

veldslagen. Tijdens 
WOII werd het 
bijna helemaal 

verwoest!” 

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
MAAK INDRUK
OP JE OUDERS.

vertel ze:

met andere
ogen

kasteel doorwertherik odijk

Het plan van Erik Odijk voor het landgoed bij kasteel Doorwerth zal misschien nooit écht worden 
uitgevoerd. Zijn ontwerp tekende hij op de muur van de zaal naast de wapenkamer. Bekijk de muur-
tekening en doe samen met je familie en vrienden dit onderzoek. Samen weet je meer! En bedenk: 
GOED KIJKEN is het halve werk.

     samen kunst kijken

check!



Stap 1:
Vul allemaal voor jezelf de volgende zinnen aan:

Ik zie ___________________________________________ 
_________________________________________________
_________________________________________________
(schrijf zo veel mogelijk dingen op die je ziet)

Ik denk _________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
(schrijf op wat het kunstwerk betekent volgens jou)

Ik vraag me af __________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
(schrijf je vragen over het kunstwerk op)

Stap 2:
Klaar met schrijven?  Vertel aan elkaar wat je hebt 
opgeschreven. 

Erik Odijk ontwierp voor kasteel Doorwerth 
loopgraven: een plek van waaruit je naar je 
tegenstander kunt loeren.

Maar Erik wil geen oorlog voeren! Hij wil juist 
dat mensen beter praten en luisteren. Om de 
mensen vriendelijk te stemmen, zet hij rode 
bloemen tussen de loopgraven. 

Passen bloemen, oorlog en loopgraven bij elkaar? ______
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

Waar denk je aan bij de kleur rood? ________________
______________________________________________
______________________________________________

Waarom kiest Erik voor rode bloemen, denk je?
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

Aan het eind van de loopgraven liggen 2 
stenen: een plek waar tegenstanders rustig 
samen kunnen praten. 

Wat denk jij? Is dit in een echte oorlogssituatie mogelijk?
______________________________________________
______________________________________________

De titel van het kunstwerk is Oog in Oog.  Wat zou de 
kunstenaar daarmee bedoelen?
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

Inmiddels heb je kunstenaar Erik Odijk 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.

Schetsontwerp Oog in Oog, Erik Odijk 2017/2018

check
Lievelingsmateriaal? 
Lievelingsonderwerpen? 
Wat vindt hij van kasteel Doorwerth?

nadenkersnodig: pen of potlood en papier

WOI wordt een loopgravenoorlog genoemd. 
Vijanden stonden in grote geulen in de grond van 

waaruit ze elkaar begluurden en beschoten. 

weet je?

Erik werkt veel met houtskool en krijt en dat is zo weggeveegd! 

Bespreek samen: Moeten de muurtekeningen bewaard blijven of is het goed dat de muur straks weer gewit wordt?
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________



tekenen
Oude landschapsarchitecten maakten dit soort 
ontwerpen voor landgoederen. Nu jij!

Stel: je vliegt over kasteel Doorwerth heen. Hoe zou de tuin eruit 
moeten zien, volgens jou? Zou je kiezen voor strak met rechte paden of 
losjes en natuurlijk? Denk na over een patroon dat je van bovenaf kunt 
herkennen.

TIP: Begin met een heldere basis als een cirkel of een rechthoek!

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

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.
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