ONTDEK HISTORISCHE VERTELLINGEN UIT KASTEEL VORDEN.

Ware Gelderse gebeurtenissen basis spannende kinderverhalen

Negen kastelen decor
Storytelling Evenement
Achter de veelal imponerende muren van kastelen en buitenplaatsen gaat een schat
aan verhalen schuil. Befaamde geschiedenissen, maar ook vertellingen die minder
bekend zijn. Op de Dag van het Kasteel 2018, met ook Belgische deelnemers, draait
alles om Verborgen Verhalen Verteld.

TEKST: CHRISSY FLOHR FOTOGRAFIE: ALBERT SPEELMAN
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VIERAKKER IN ZUIDERAS ONTHULT HAAR VERBORGEN VERHALEN.
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Om het thema kracht bij te zetten vormen negen Gelderse
kastelen en buitenplaatsen op tweede pinksterdag (21 mei)
het decor voor het zogenoemde Storytelling Evenement.
Spannende historische verhalen worden uit het stof gehaald;
kinderen en hun (groot-)ouders kunnen ze beleven op plekken waar ze echt hebben plaatsgevonden.
Auteurs van het collectief Schrijvers van de Ronde Tafel, die
eerder onder andere ‘Kinderen van het Hooge Huys’ over
avonturen op het Muiderslot schreven, gaan de uitdaging
aan een kinderverhaal op te tekenen op basis van ware
gebeurtenissen van bijzondere kastelen en buitenplaatsen in
de provincie Gelderland.

Ruïne kasteel Bronkhorst
Het schilderachtige Bronkhorst behoort tot de historische
locaties voor het storytelling event. In het kleinste stadje
van Nederland verhieven zich in vroeger dagen de statige
muren van een imposant kasteel. Van het eens zo fiere slot
rest tegenwoordig slechts de burchtheuvel met grachten. In
vervlogen tijden behoorde de burcht van de Heren van
Bronckhorst tot de belangrijkste kastelen in Oost-Gelderland.
Het invloedrijke geslacht Bronckhorst verkreeg omstreeks
1530 nog meer aanzien toen een telg uit de familie door keizer Karel V tot graaf werd verheven. Helaas werd het kasteel
in de loop van de eeuwen diverse malen belegerd en in de
Tachtigjarige Oorlog zelfs in brand gestoken. In de 18e eeuw
takelde het slot verder af. Het definitieve einde kwam in 1920
toen de laatste overblijfselen gesloopt werden.

Auteur Gerard Sonnemans schreef over deze geschiedenis
een spannend kinderverhaal. Tijdens het Storytelling Evenement komt de huidige ruïne weer tot leven. Sonnemans leest
voor uit eigen werk en roept de sfeer van weleer op.

LUISTER NAAR VERHALEN
OP LANDGOED ZWALUWENBURG IN ’T HARDE.

Nieuwe verhalen ontstaan
Hoewel kasteel Bronkhorst nagenoeg
verdwenen is, zijn voor de opmerkzame
bezoeker nog altijd boeiende sporen uit het
verleden zichtbaar. Niet alleen ter plaatse,
maar ook op onverwachte plekken elders.
Zoals in de kerk van Hall, stammend uit de
vroege middeleeuwen. In de 14e eeuw lieten
de heren van Bronckhorst ter plekke een
Gotische kerk verrijzen. Voor de jacht weken
de heren vanuit hun kasteel uit naar jachtslot
Huis te Eerbeek op de Veluwe.
Omdat ook ter kerke gegaan moest worden, werd het godshuis in Hall (gemeente
Brummen) daartoe door de familie geschikt
gemaakt. Het gebouw geniet bekendheid
om zijn bijzondere plafondschilderingen uit
de vroege 16e eeuw, aangebracht ter ere van
het huwelijk van Joost, de laatste heer van
Bronckhorst, met Maria van Hoya.

TIJDENS HET STORYTELLING
EVENEMENT KOMT HET
VERLEDEN TOT LEVEN
(FOTO STIJN DECORTE).

Historische sensatie
Bezoekers kunnen voor verhalen in drie Gelderse zones
terecht. Naast een rondje Bronkhorst, waar behalve de
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BEZOEK TIJDENS HET STORYTELLING EVENEMENT HUIS
KLARENBEEK.

ruïne, de kerk Klarenbeek en het Huis Empe aangedaan
kunnen worden, is een fietstocht uitgezet langs kastelen
en buitenplaatsen aan de historische Zuiderzeestraatweg.
De straat uit de vroege 19e eeuw voert de reiziger van
Amersfoort naar Zwolle.
Aan de weg die zijn naam vanzelfsprekend dankt aan
de toenmalige Zuiderzee, zijn indertijd talloze buitenplaatsen aangelegd. Op Schouwenburgh, IJsselvliedt en
Zwaluwenburg worden op de Dag van het Kasteel verborgen verhalen verteld. Een derde rondje is te maken langs
kastelen in Vorden.
Ga bijvoorbeeld naar kasteel Vorden, dat sinds een aantal
jaren weer particulier bewoond wordt. De kasteelvrouw
heeft volop verborgen verhalen. Ook hier, net als op het
in neorenaissance stijl opgetrokken huis ’t Suideras, is een
schrijver aan het werk gegaan.
Op al die plekken verdiept het Storytelling Evenement de
beleving van het verleden. Speciaal voor de Dag van het
Kasteel halen Schrijvers van de Ronde Tafel historische
verhalen uit de vergetelheid. Denk aan Lydia Rood,
Suzanne Wouda en Ton van Reen. Hun pennenvruchten
staan in een bundel die tijdens en na de manifestatie
verkrijgbaar is.
Chrissy Flohr is werkzaam bij de Nederlandse
Kastelenstichting, kenniscentrum voor kasteel en buitenplaats. www.kastelen.nl
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Bezoek de
Dag van het Kasteel
Op tweede pinksterdag (21 mei 2018) houdt de Nederlandse
Kastelenstichting voor de 11e keer de Dag van het Kasteel.
Liefhebbers kunnen een bezoek brengen aan meer dan
honderd kastelen en buitenplaatsen, niet alleen in Nederland,
maar ook in Vlaanderen en Duitsland. Beleef het thema
Verborgen Verhalen Verteld overal op bijzondere manier.
De deelnemende kastelen en buitenplaatsen en hun
programma’s staan op
www.dagvanhetkasteel.nl

