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Liefde en erotiek in het Muiderslot 

Verras je lief met een unieke Valentijnsavond 

Benieuwd naar de slaapkamergeheimen van onze voorouders? Kom dan dinsdagavond 14 februari 
2023 naar Rijksmuseum Muiderslot. Tijdens speciale Valentijntours hoor je alles over liefde en 
erotiek in het verleden. Je krijgt geheid rooie oortjes en komt gegarandeerd verliefder thuis! 
Vooraf online reserveren voor deze tours is verplicht. 

Erotische rondleiding 
Erotiek prikkelt de verbeelding, wekt begeerte en maakt nieuwsgierig. Onze voorouders wisten dat ook en 
waren bepaald niet preuts… Hoe zagen liefde en erotiek er in de 17e eeuw uit? Wat gebeurde er in het 
kasteel allemaal achter de gordijnen van de beddekoets? Mocht je houden van wie je wilde of werd dat voor 
je bepaald? Dat en meer wordt bij kaarslicht uit de doeken gedaan in een zinnenprikkelende rondleiding. 
Vrouwen worden vergeleken met uien en je hoort meer over de onwaarschijnlijk opwekkende kracht van 
knoflook. 

Lustopwekkende bloemen en kruiden  
Knoflook en uien zijn niet de enige gewassen die een bijzondere uitwerking op het liefdesspel zouden 
hebben. Er zijn veel meer kruiden en bloemen die met erotiek geassocieerd werden. Op veel schilderijen en 
in gedichten uit de 17e eeuw staan bloemen in direct contact met liefde en erotiek. Alle reden dus om hier 
eens wat meer over te vertellen tijdens de Valentijntours in het Muiderslot.  

Liefdesliederen en liefdesdrankjes 
Bezoekers worden ontvangen met een speciaal liefdesdrankje en troubadour Lucas Florent brengt met zijn 
spannende aubades en liefdesliederen bij menigeen een blos op de wangen. Zelfs bij de meest stoere 
geliefden…. 

Trouwen en kijken in de sterren 
Tijdens de speciale Valentijnsavond op het Muiderslot kan je in de Slotkapel in het middeleeuwe 
huwelijksbootje stappen en je door de sterren laten vertellen wat jouw liefdesleven voor jou in petto heeft. 

Meer liefde proeven?  
Onze kasteelkok en historicus neemt je twee keer per maand op zaterdag mee naar de middeleeuwen en de 
zeventiende eeuw aan de hand van smaken en de verhalen achter deze smaken. Op zaterdag 2 en 18 februari 
staan deze smakelijke proeverijen in het teken van de liefde. Wat waren de afrodisiacs van vroeger? Tijd: 
15.00 tot 16.30 uur. Kaartjes kosten €10,- per persoon, exclusief entree voor het Muiderslot. Kaartjes koop 
je vooraf via de website. 

Kaartverkoop en openingstijden  
Op dinsdag 14 februari 2023 is het Muiderslot ’s avonds van 19.00 tot 23.00 uur geopend; de laatste 
rondleiding start om 22.00 uur. Er zijn ook tours in het Engels, kijk daarvoor in de Engelstalige agenda op 
muiderslot.nl. Voor de Valentijntours geldt een toeslag van 5 euro p.p. op de reguliere entreeprijzen. 

Praktische informatie 
Vooraf reserveren van een kaartje voor Valentijn is verplicht en is mogelijk via de website. Daar vind je ook 
actuele informatie over toegangsprijzen, openingstijden, overige activiteiten en de route. 

 



Nadere informatie is verkrijgbaar bij de persvoorlichter van het Muiderslot, Martine Willekens: 
martine.willekens@muiderslot.nl, +31(0)6 53 60 04 31 

 


