
 

 
 
 

Locatie Herenhul in het landgoed Bruggelen. 
 
In het kader van het provinciale festival ‘over Grenzen in 
Gelderland’ heeft er in het jaar 2018 een pilot plaatsgevonden, in 
de vorm van een Living History. 
Deze living history betrof het naspelen van een rechtszaak ( zgn. 
klaring) in hoger beroep uit het jaar 1463 en werd op de data 25 
augustus en 1 september in totaal vier keer opgevoerd. 
 
Zowel het publiek als de medewerkenden waren zeer enthousiast 
en gaven aan om dit een vervolg te geven; om dit gestalte te geven 
is vorig jaar in overleg met de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed een aanvraag voor subsidie ingediend bij het 
Fonds voor Cultuurparticipatie. Helaas gooide de Covid-19 pandemie roet in het eten en is in de maand februari 
j.l. opnieuw een aanvraag voor subsidie ingediend. 
Gelet op de huidige ontwikkelingen rond het coronavirus is het nog zeer de vraag of een vervolg eind augustus / 
begin september 2021 mogelijk is. 
 
Om de geschiedenis van deze locatie, waar vele honderden jaren 
bijeenkomsten in het open veld hebben plaatsgevonden, meer te 
kunnen belichten is door het Erfgoedplatform Apeldoorn contact 
gezocht met Erfgoed Gelderland om de mogelijkheden hiervoor te 
onderzoeken. 
Door bemiddeling van Henriette Kosse van Erfgoed Gelderland zijn 
inmiddels vier studenten van de Hogeschool Arnhem Nijmegen aan 
de slag gegaan met de opdracht om de geschiedenis van de locatie 
Herenhul te vertalen middels gebruikmaking van innovatieve 
toepassingen. Deze dienen zowel beschikbaar te zijn voor 
volwassenen als ook interessant te zijn voor leerlingen/ studenten 
van de hoogste klas Basisonderwijs alsmede de klassen 1 en 2 van 
het Voortgezet onderwijs. 
 
Om de studenten op weg te helpen heeft historicus Huub Ummels de nodige informatie beschikbaar gesteld. 
Inmiddels hebben er al twee digitale overlegrondes plaatsgevonden en zijn zij voortvarend aan de slag gegaan. 
Tevens is bij de afdeling Letteren van de Radboud Universiteit een stage-opdracht geplaatst voor een student, 
die zich in de geschiedenis van de locatie Herenhul zou willen verdiepen. De insteek is dan ook een bepaalde 
periode te kiezen uit de honderden jaren geschiedenis en die middels een stage van een halfjaar uit te diepen 
en op schrift te stellen. Zowel Erfgoed Gelderland als CODA hebben toegezegd dat de student gebruik kan 
maken van hun locaties voor het doen van onderzoek in de archieven, dit alles mits de corona maatregelen dit 
mogelijk maken. 
 
Bovenstaande activiteiten zijn erop gericht om de bijzondere geschiedenis van de locatie Herenhul op het 
terrein van bijeenkomsten rond de Hertog van Gelre meer bekendheid te geven in de huidige samenleving! 
Over de geschiedenis van de bijeenkomsten van het zgn. Keulse kwartier van het Hanzeverbond loopt ook al 
een promotie onderzoek aan de Radboud Universiteit, waaraan zowel door de gemeente Apeldoorn als door de 
stichting Erfgoedplatform Apeldoorn financieel worden bijgedragen. 
 
Voor nadere informatie hierover kan contact worden opgenomen met Ben Mouw, voorzitter Erfgoedplatform 
Apeldoorn, middels mailadres : b.mouw7@upcmail.nl of telefonisch 06 – 51273846. 
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