
Boek over lcasteel Doorw€rtn
I Het bewogen
I verleden van
E adellijke families

DOORWERTH - In de looP der
tiid ziin er diverse uitgaven ge-

w"eest ivaarin de historische feiten
van kasteel Doorwerth beschre-
ven zijn. Te doods, naar mening
van Péter van Leeuwen. Het 750

iaar oude kasteel, dat jaarlijks
i;o.ooo bezoekers trekt, kent een
bewogen verleden waarin hoge
adelliJke families de hoofdrol spe-
len. Rêdenen voor de schrijver om
de belangrijkste gebeurtenissen
rond het kasteel te verwerken tot
een levendig verhaal.

door Mieke Mintjes

Het idee was voor Van Leeuwen
het begin van een zoektocht in ar-

chieven, het lezen van de al over het
onderwerp geschreven literatuur
en bezoeken aan het buitenland.
Met het verzamelde archiefrnateri-
aal legde de schrijver de basis van
het bóek. De couleur locale werd
insevuld door de verbeelding. ,,Als
ik"enkel over het kasteel had ge:

schreven, zou dat ook te doods zijn
geweest. Daarom heb ik het verhaal
in een bredere context gezet, er een

culturele draai aan gegeven. Met dat
erin verwerkt krrjg je een bijzonder

' boek." De schrijver, bekend van on-
dermeer 'De dood van Rubber' zegt
het zelfirerzekerd.

'Bewogen Stenen' is als een tijd-
reis die rond hetjaar 1260 van start
gaat met de oPstandige ridder Be-

iend van Dorenweerd. Via diverse
kasteelbewoners en boeiende ge-

beurtenissen komt de lezer terecht
bii de kleindochter van Rijksgraaf
Ván Aldenburg; Charlotte-SoPhie.

De dame huwt tegen haar zin met
graafWillem Bentinck, reist na haar
scheiding langs Europese vorstenho-
ven en ontmoet beroemdheden als

schrijver/filosoof Voltaire, waarmee
ze eên levendige corresPondentie
onderhoudt. ,,Na het lezen van alle
informatie hierover, had ik een goed

beeld hoe deze Charlotte-SoPhie
dacht over de maatschappij. Dat kon
ik prima in het boek gebruiken"'
lesi de schriiver uit. Het verhaal
eiíAigt bij hei romantische kasteel
zoals we het nu kennen.

Fotomateriaal
Op de waag of hij tijdens zijn his-

torische speurtocht opmerkelijke
zaken tegen is gekomen antwoordt
Van Leeuwen: ,,De Duitse stad Va-

rel is een belangrijke plaats in sa-

menhang met kasteel Doorwerth.
Daar kwamen de Van Aldenburgs
vandaan, die een hele Periode in
het bezit van het kasteel zijn ge-

weest. Verder was oPvallend dat
je in Nederland.voor gebruik van
afbeeldingerr uit een archief moet
betalen, dezelfde afbeeldingen krijg
ie vanuit een Duits archief via pdf-
bestand gratis toegestuurd. Er wordt
enkel ee-n exemPlaar van het boek
gevraagd."
"'Bewógen Stenen'schetst een dui-

delijk bee$ van het leven en diverse
lagén van de bevolking in elke be-

scÉreven tiid. zowel binnen - als bui-
ten onze gienzen. De titel is subliem
gekozen. Zoals de schrijver zelf op-

irerkt: ,,Als je dit boek gelezen hebt,
zul je het kasteel met andere ogen
bekiiken."

&-De presentatie vindt Plaats-oP
zondag 25 sePtember tijdens het
Oogstfeest bij kasteel Doorwerth.
ISBN: 978-94'90834-76-6. Prijs €
15,00. Te kooP in de boekhandel en
in de winkel van kasteel Doorwerth
of te bestellen via www.uitgeverij-
kontrast.nl of www.redactie-com-
municatie.nl

peter yan Leeuwen op zrln favoriete plek, de keuken inkasteel Doorwerth.


