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Dit boek wordt een gids genoemd en is een zoveelste product 
van een groep enthousiaste schrijvers rond het Voorschotense 
kasteel Duivenvoorde. Hier kan bijvoorbeeld genoemd worden 
het monumentale Duivenvoorde. Bewoners, landgoed, kasteel, 
interieur en collectie uit 2010 door een schrijverscollectief en 
Passie voor schilderijen. De verzameling Steengracht van 
Duivenvoorde geschreven door Annette de Vries uit 2012. Nu is 
er dus een op basis van de literatuur over Duivenvoorde 
samengestelde rondleiding op papier met heel veel prachtige 
kleurenfoto’s van interieurs en schilderijen.  

Het begint met een overzicht van de geschiedenis van bijna 
achthonderd jaar van het kasteel, met een soort stamboom van 

alle eigenaren, waarbij de voornaamste nader besproken worden. Daarna begint de 
wandeling door het gebouw aan de hand van plattegronden, waarbij bijvoorbeeld ook de 
ouderdom van de verschillende bouwdelen in kleur wordt aangegeven.  

Vanzelfsprekend wordt ook een en ander over de restauraties verteld en hoe de aankleding 
van de ruimten in de loop der tijd wijzigde en vooral er thans uitziet. Uiteraard wordt ook 
het park met bijgebouwen van het kasteel behandeld. Bij een kasteel verwacht je een rijke 
inventaris met de prachtigste spullen en daarin wordt de lezer niet teleurgesteld. Tal van 
meubelstukken, eetgerei, keukengereedschap maar ook behangsels, tapijten, schilderijen, 
boekenkasten – te veel om op te sommen. Eigenlijk past er slechts één goede raad: ga het 
zelf eens in het echt bekijken! Hoe fraai ook de foto’s, sfeer is nu eenmaal iets wat je moet 
voelen, ondergaan, en dat is wat lastig op grond van een foto. Maar het geeft al een prima 
idee van wat er in het echt te verwachten is. Met een niet eens zo duur boek door de zalen 
en gangen te dwalen en te lezen wat er over geschreven is, moet toch een heel bijzondere 
ervaring zijn! 
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