
Voor het kunstproject een zacht geruis exposeren zeven kunstenaars in de zeven opengestelde kastelen 
van Gelders Landschap en Kasteelen. Kunstenaar Erik Odijk onderzocht kasteel doorwerth en 
maakte hierop geïnspireerd nieuw werk. Zijn 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 Erik Odijk. 
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. 

FILM

Speciaal voor de tentoonstelling is een korte film 
gemaakt waarin je Erik Odijk 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 Erik Odijk op zijn site. 

erik odijk                                         kasteel doorwerth

kunstgeruis 
in de klas

https://www.glk.nl/landschap-kastelen/kastelen/kasteel-doorwerth
http://www.arttube.nl/videos/een-zacht-geruis-erik-odijk
http://www.eenzachtgeruis.nl
http://www.eenzachtgeruis.nl
http://www.erikodijk.nl/home


ACHTERGRONDINFORMATIE OVER Erik Odijk EN zijn WERK IN kasteel 
doorwerth

Monument

Erik Odijk (1959) is bekend geworden door zijn enorme landschapstekeningen. Hij werkt naar fotografie 
in zijn atelier en op locatie. Voor het project ‘een zacht geruis’ wilde de kunstenaar een landschapstuin 
aanleggen in de nabijheid van het kasteel. In deze tuin wilde hij de geschiedenis van het kasteel, waarin de 
Tweede Wereldoorlog een belangrijke rol speelt, een monument geven door bepaalde bloemen en planten 
te kiezen die daarmee verband houden. Toen dat praktisch niet haalbaar bleek, is Odijk overgestapt naar 
het tekenen van dit denkbeeldige landschap. Behalve de link met de landschapsschilders, is er de verwijzing 
naar tuin- en landschapsontwerpcultuur. 

Muurtekening in Kasteel Doorwerth

Het landschap van Erik Odijk, met de titel ‘Oog in Oog’,  heeft als inhoudelijke basis het concept STRIJD, 
richting een uitzichtloze strategische vergissing en een mogelijk antwoord hierop in de verbeelding in 
de vorm van een landschap.  Een plaats voor betekenissen gelinkt met de tradities van het kasteel, het 
wapengekletter door de eeuwen heen, de jacht en het conserveren van de dood. De ontwerptekeningen 
worden ter plaatse op de muur uitgevoerd in het kasteel. 
Deze tekeningen zijn uitgebreid met aanvullende ontwerpen die de link tonen met de tradities in de tuin- 
en landschapsontwerpcultuur. Een vlinderperspectief en ruimtelijk geometrisch perspectief kunnen dan 
toevoegingen zijn. In extra subtekeningen, woord en tekstverklaringen (mindmapping), zien we bloemen- 
en plantdetails, materiaaldetails, volumes, schaalaanduidingen en berekeningen. Inhoud en beeld schuiven in 
elkaar tot een tekening. 



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. 



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 vrienden.

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 klasgenoten dit onderzoek. Samen weet je meer! En bedenk: GOED 
KIJKEN is het halve werk.

     samen kunst kijken

check!



     samen kunst kijken

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


