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H ••nrllet la ona
en
lelden hef HoIIandN
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""1enINm. De otgftIIIufle r.n wllrrllllflen
lHtkommetf zIcII 0"" IrJdIIale •••••• 1cnIeIen
en IVlbea in de Randafad. De club rerdlepl zich
niet alleen In de hlatorle ran de bouwwerk ••••

".......,fNm

maar steelet d~handenook de"'arkell/k iJlt
de mou••••• Het
nllet uit itla ••••
geliefdoptrelrJe r.n rlO8fler dreigt ••
rwp1elwM.
.
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ANDAAG op peglna
de bIerIr •• I.
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2: Eitn "erecht t."an

De schoonheid
van een ruïne

ET
Hollandlle
HKastelenteam

metseld en 'do muren zijn
schoo•••.•maakt. Dan la
die rulne weer ""hitterend."
Het HoUandae •••••telenteam I. oiltataan toen Peter Alle. en zijn plaatsgenoot Wtm 'Maat elkaar
ontmoetten. De g.meen·
·schappelljke
belanptelIIng voor d.Middeleeuw.n
leidde tot oen nlt •.•breld.
aert.e dla·. en documentatie over kaal.len en ruI"es
In de Randstad. Het tw••••
tal veraamelde anderen
om zich h••••
n om de ko.ten van d. lI.fhebberij te
drulcken. De organisatie
heeft geen ofrtcl81e .tatu •.
Het kutel.nteam
wil
vooral zelf de hand.n uit
de mouwen steken en vol',ens AII... zijn tijd niet
verdoen met gekl.ts en
jaarvergaderln •.en. De .rkende organisaties maken
op hem ""n .Iaperlge indruk. ze rerelen eelUl een
exeurllle of een l.llIng,
maar houden nI.t van
aanpakken. "Dat I.· nlela
voor ona", meldt Alles.
"We willen daadwérk.lljk···

concentreert
zich
voorlopig op de ruïne
van HeenvlIet. De restanten van het voormalige kasteel Ravensteln op Voorne Puttendreigt
de strijd
met de historie te verliezen. Sinds de restauratie In 19li3 Is er
op het terrein niets
meer gebeurd. De verf
bladdert, de stenen raken los en het struikgewas rukt op. De
·Mlddeleeuwse attractie ligt er verwaarloosd bij. Voor onder- .
houd ontbreekt
het
geld.
Peter AU•••• Wim Maat
ea h_ •• I«eUaaea •.••.
nen de aflakelTns niet
laoser aaulen. Ze proberen de overbUJfaeleD en
het terrein se eeed en &0
kwaad al •. het •••••t nos
een beetje ••• ....rple'e..
.'
IlUDIddela la ••••• bniis.
&Je "era ••••••••I. tie blJiMa·· .
. - pl&áti 8ëliiiaiiièiJiaakl ,;ii~
ziJn de dei,,·e. ,elàkL Nu
ziJn de bramen.trul"""
die de pl.k deel,ea •••
overwoekerea.
•.••.
de
beurt. De hulpverlellen
rekeneil .p ""n l&aparl,
IflveebL ze .preken ever
een

periode

van

~~g~
WlIIllit--

. menátrnJi.n In H••••
nvllet
dan doet niemand het. ,
Daarom hebben .•••
e·"oór·-.
lopl, 6&l doel: dl. rulne . van de. onder •.ang redden."
De donateurs van de
hobb1Ploeg worden twee
keer per laar vla ••••
n Informatleb &adj.
op d.
hooste gehouden van de'
vorderIn......
" We :rijll
ruim .,..". uur be:rig lIeom """ m••••r vrij
te makett _ft ottkruld ""

Jaren

voordat H••••
""lIet w""r
een beetje op •••••••la.

"","t

Hoewel nI.t iedereen
oog za.! hebbén 'voor d.
historie van het verwoeate
pand raakt· •••n pllte lI.fh.bber al. P.t.r Alle. biJna In vervoerIn, al. hij de
.choonheld van de rulne
be.chouwt. De overblljf •••- , ..
len - ""n de.1 van de
woontoren, een IIIC?tgracht
en een paar fundamenten
- zijn. authentiek en du.·
zeldzaam. ,.De m••••te andere kutelen of wat er
van over la zij.. nI.t oorapronkeUjk m•••r. Dus
moet je aan H•••nvllet nlel
zitten rommelen en het
juist zo laten a1a het la.
Hel grondplan I. zo apecl'
lIek dat je het nergens In
Nederland m••••
r treft." De tin.. uit de zevenUende
••••
uw afkom.tl..
I.. Na
bouwmeester
moet
een
Schot geweest zijn. Hèt
zo'n manipulaU. van d.
onderzoek van de ama·
werkelIjkheld l. voor hem
t.urs duurt DOSvoort.
de 101~ af. HIJ heeft welIswaar In het vakgebied
Niet all ••••
n Heenv liet
kan de t••••mleld.... beko- niet doorgeleerd.
maar
ren. Alle. verdiept zich al
door •••n warme belangjaren In de Middeleeuwen.
.tel1l.ng voor het onderDIe periode In de geachlewerp w.1 een d •.en meninI
ontwikk.kI.
..De
deaJa boelt hem h.t moe.te. "Laat de rest maar zitmeeate men.aen "Inden de
ten", sect hlj met een we«- rulne van Brederode ro-.
werp·gebaar.
Zelfa een
mantIach, maar daar zet
hobby h•••ft grenzen. Ook Ik toch vraagtekens bij,"
op zijn eigen gebIed blijkt
zest hij kordaat.
hlj echter kleskeurt •.. HIJ
Alle. en zijn Kastelent.&let liever oen dflIeIljke
am laten het niet atleen
ruIDe als die " •• a'Brederobij wllOrden. De amat •••••.•
de In Santpoort dan ••••• blijken niet te beroerd ook
fraai ~
kaaadf ••••• bijdrage ••• levetoet dat niet m ••••
r oor- ren aan het onderhoud
.pronkelljk I•.
van •.ebouwen dl. hen lief
zijn. En daarbij wordt niet
direct •.ek.k.n of het optrekje .aIs kuleel of als
rulne In de hoell.enataat.
Hel druk buochte .HulZe houden zich .Inda
denlot bijvoorbeeld komt
kort vooral bezl•. met he'
lot
vlln HCf'nv1lct.
~'i
~1f{'(op 7.IJn ~o?r~c"~~If.J~l.

=~~jiw!."rt.:,rt zij~

achterban. Het Hollandse
Kast.lenteam neust In d.
hletorle van a1lerl.1 kute·
I.n en rulne. en wil bij
een zo breed mos.Ujk publiek belang.telling voor
de Middeleeuwen oproe.pen. .

tjes dat verder niemand
zich de deplorabele ataat
van het vroegere kutee\,
door de Water,eUllflil In
1570 ,·erwoest. wll aantrekken. Het particuliere
elgendom .chreeuwt om
•••n schoonh.ldsbehandeIIng. De eigenaren.
heeft
ande";
zor•.en,. de "em •••nt. wll op het t.rreln
z.1fls hulaen bouwen en
monumentenzorg
I. volgens Alle. te druk met de
restauratie van kerken..

Daarom la, met dankbare _emmlng
YlUl de erfgenam.,
het Hollandse.
Ksatelenteam
aan
d.
poort verschenen. De reddingsploeg uit de nieuw·
bouw "an Hoofddorp wil
de ver •.•ten rulne in toonbaar
mogelijk
houden.
Dat moet m.t beachelél.n
m 'rlrt~fc-n
~n
bcrer~e

..*

Peier Alles voor de
ruf ••è _..
Brederode:
ten. Het probleemgeval
,,.Als wij ·lu:t ••jet doen· leent zich niet voor een
gebeurt '1T •• iets." (Foto . vut patroon en een harde
aanpak. ..De m •••••te men·
Hatl8 ua •• DI J k )
sen die wtIIen helpen ale
j•••••n ~n keer en daarna
noolt meèr", klaagt Peter
a&nachaf van een anoeiAJ1d.
schaar en •••n troffel blijkt
De meeste van de teamvoor de armlutlge
•••.galedèn •.even morele .teun.
nJaaUe al een kapitale Inen staan per jaar vljf.ntwlntlg gulden af om d.
vesterlnl·
Bovendien staan nI.t alkoirten te verlichten. De
supporters 'van gevorderle leden op hun vrije zaterdag te trappelen om
de leeftijd zijn moeUljk te
naar H••••
nvllet af te reibewegen In d. bram.nazen .n daar puin te rultruIken plaala te n.men.
men. H ••••taI· la niet meer
Jongeren zijn no•. laatl •.er
dan een hand,jevol vrljwllte 1Itrlkken. ,.DI. llItten lieIlgera bereid handenarver In de kroeg", ver:
beld te verrichten. Er llIt
moedt Al.... cIIe dringend
dan ook weinig re •.elmaat
behoefte heeft aan llIeun
In de werl<llaamheden.
van vakmensen. Het naOmdat meestal een busje
m. een metselaar blijkt
voor het vervoer van de
zeer w.lkom. Fotografen
vrIjwUllgera moet word.n
zijn er al voldoende In de
gehuurd lopen de kosten
•.•Iederen. "Hoet j. ....na
van het uitstapje .nel op.
kijken hoe HeenvlIet opHet team •.aat ook alleen
knapt ala de ver •.ane .tenen djn
v~rv~~~p.n. de
ll1t.n de ~.'~~.~I~"
"ce~~-

Daarom droomt de Pe·
ter Alle. over de verfll·
ming van hl.torlsche sebeurtenlaaen.
"Bljvoor·
beeld d. moordà&nal~ op
Retooul van _erode
In
lM8. DIe Is op de weg van
Brederode naar; CaetrIcum ovellVallen door een
aantal ad.llIjk. personen.
Het lijkt me prachU •. om
zo'n verhaal al. film te
brengen."
Het team hoopt later
ook eens een MidcleJeeuwa
feettjn In Nederland te or- .
ganlaoren. De gedachten
gaan uit naar rkIderapelen zoaIa die In Ene.1and
nos . regelmatI.. worden
op•.evoerd. Allee vreut
dat Nederlanden te nuchter zijn voor een der •.elljk
spektakel Zelf lijkt de or"
ganillatle van een dergelijk ev••••m.nt ••••
n mooIe
kane om het Kast.lenteam aan moer rtnancl!le
armel&« te helpen. HIJ
weel DOl"Ir_Ir plaklren
die geta~rd
moeten
worden. DIe zorg wordt
. zelfls h.m wel••••
na te veel
,,11<ben zov•••1 als mijn
tljd het toelaat met kul.·
len bezlS", zest de werkloze Hoofddorper, "dat 1I
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