
Doolhoven zijn er al duizenden jaren. Het oudste bewijs van een doolhof is er een die gekerfd staat in de muren van de prehistorische
grotten in Sardinië. Er is zelfs een 19de eeuws doolhof dat was opgebouwd met duizenden kamertjes en had 12 doolhofachtige
binnenplaatsjes.

Doolhoven zijn gekoppeld aan legendes en sprookjes vanwege hun bijna mystieke eigenschappen en werden ook gebruikt als verdediging
tijdens een aanval van kwade geesten. Het was toen ook normaal om op de stoep voor de deur een doolhof te tekenen om heksen
weg te houden! 

Het bekendste verhaal is die van Het Doolhof van Minotaurus. In de Griekse mythologie was Minotaurus een man met het hoofd van
een stier. Hij was gevangen gezet in het midden van een doolhof door Koning Minos van Kreta, waar hij elk 9de jaar 7 jongens of meisjes
van Athene te eten kreeg.

Het doolhof is gemaakt met een hoge heg, maar tijdens de 16de eeuw was het lage heg met struiken.

Het doolhof van Leeds Castle is gemaakt in 1987 en er zijn 2.400 Taxus struiken voor gebruikt. Het is een vierkant maar als je van boven
zou kijken zie je toch een cirkel en dat is uniek en maakt het extra moeilijk. Het patroon lijkt op de ‘7 ringen’ doolhof in Kreta, maar is
ontworpen met een computerprogramma. Daardoor konden ontwerpers er een kroon en kelk in aanbrengen, 2 symbolen van Leeds
Castle.

De grot en de tunnel zijn je prijs als je het doolhof van Leeds Castle hebt opgelost en dit maakt het tot een unieke combinatie in
vergelijking tot andere doolhoven. 
De meeste grotten hebben een klassiek thema en deze heeft als thema ‘Ovidius Metamorfose’. Dit is een reeks van verhalen over
mythologie, legendes en historische personen, uitgedrukt met gebruik van de natuur. Een metamorfose is een dramatische verandering,
en dat merk je als je door de grot loopt en verrassende dingen tegenkomt. Probeer het maar eens, maar doe het rustig en kijk naar de
grond, de muren en vergeet ook niet naar het plafond te kijken! 

Aan de ingang kun je een paar regels van het beroemde gedicht ‘The Ancient Mariner’ (De Oude Zeeman) lezen, geschreven door
Samuel Taylor Coleridge…….

‘The fair breeze blew, The white foam flew
The furrow followed free, We were the first
That ever burst, Into that silent sea’.
(De koele wind waait, het witte schuim vliegt
Het golfje volgt vrijelijk, wij waren de eersten 
Die ooit uitbarstten in de stille zee)

Eén hele muur is gebruikt voor het gezicht van Typhoeus, dit was een reus in de Griekse mythologie met 100 hoofden, enge ogen en
een verschrikkelijke stem. 
Als je omhoog kijkt, net onder het dakraam, dan zie je rechthoekige panelen met twee symbolen van Leeds Castle; de zwarte en witte
zwanen die je kunt vinden in het meer rondom het kasteel. 

Er zijn veel natuurlijke materialen gebruikt om de verhalen in de grot te vertellen, zoals stenen, lava, agaten, hout en botten. En net voordat
je de uitgang uit gaat zie je vogels op de vloer, vissen op het plafond en nep boom wortels op de muur en één met een slang er omheen. 
En dan uiteindelijk de Kluizenaar’s grot aan het eind. Vroeger was deze grot leeg omdat het verwees naar het eenzame leven van Ovidius,
maar de grot is sinds eind 90-er jaren in bezit van de ‘Groene Man’.
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Nu je de gids hebt doorgenomen en het doolhof en de grot hebt bezocht zullen we kijken hoeveel je er nog van weet.

1. In welk land was het eerste bewijs van doolhoven gevonden?

------------------------------------------------------------------------------------

2. Waar was een doolhof getekend om heksen weg te houden?

------------------------------------------------------------------------------------

3. De Minotaurus had het lichaam van een man, maar hoe zag zijn hoofd er uit?

------------------------------------------------------------------------------------

4. Wat was de naam van de Koning van Kreta?

------------------------------------------------------------------------------------

5. In welk jaar is het doolhof van Leeds Castle gemaakt?

------------------------------------------------------------------------------------

6. Hoeveel Taxus struiken zijn er voor gebruikt?

------------------------------------------------------------------------------------

7. Wie schreef het gedicht in de grot?   

------------------------------------------------------------------------------------

8. Wat is de naam van het monster uit de Griekse mythologie dat in de rots is gekerfd?

------------------------------------------------------------------------------------

9. In de grot zijn veel materialen gebruikt…hoeveel van deze heb jij er gezien? 

Schelpen                  Vuursteen                  Hout                       Steen                      Botten     

10. Het duurt gemiddeld 20 minuten om door het doolhof te lopen, hoe lang heb jij er over gedaan?

------------------------------------------------------------------------------------

We hopen dat je van het doolhof en de grot hebt genoten. We zouden het leuk vinden als je ook je foto’s op onze

Facebook pagina zet of Tweet ze naar ons @leedscastleuk.
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