Het zou gewoon niet een. m~~l
zijn". De vrijwilligers van het
team besteden vele vrije uren
aan de opknapwerkzaamheden. Aangezien ze geen subsidie van rijk of gemeenten krijgen, financierden aanvankelijk de twee initiatiefnemers
het werk, maar vorig jaar
kreeg men ietes meer speling.
Men gaf sympathisanten de
gelegenheid voor minimaal
f 25 lid-donateur te worden
en verkreeg enige inkomsten
uit verhuur en verkoop van
foto- en diamateriaal. Inmiddels is het ledental gegroeid tot
26. Op Voorne-Putten, waar
met name de Heenvlieters ruïne van Ravesteyn zich in de
belangstelling van het team
mag verheugen, zijn de werkzaamheden van het HKT vrij
onbekend. Peter Alles hierover: "We zoeken niet alleen
leden-donateurs, maar ook
vrijwilligers die ons helpen bij
onze opknapwerkzaamheden.
Juist door een publicatie als
deze hopen we in contact te
komen met mensen die een
soortgelijke interesse hebben
en die bereid zijn de handen
uit de mouwen te steken of
een financiêle bijdrage te leveren. De leden ontvangen twee-.
maal per jaar ons blad mef
daarin informatie over kastelen in Holland, hun· opbouw
en· hun geschiedenis. Bovendien is er eens per jaar. dit jaar
op 28 april, een algemene ledenvergadering waarop we
verslag uitbrengen van alle in
het jaar verrichtte activiteiten.
We hebben contacten met o.a.
de Nederlandse Kastelenstichting. de Stichting KastelendÛ1
cumentatie en de Kastelenstichting Holland en Zeeland,
wat een behoorlijke stroom informatie oplev~t. Zo zijn we
vooral de laatste maanden bezig uit te groeien tot een volwaardige organisatie, die een
belangrijke rol kan spelen bij
het behoud van ons erfgoed".

I Hollands b~~~ó')
l

Kastelenteam
speurt naar
ruïnes onder
maaiveld

REGIO - Kastelen en burchten. In de Middeleeuwen
waren ze toonaangevend. Centra van politieke macht,
bolwerken. tegen aanvallen een gezichtsbepalers van
het landschap. Thans is hun rol veel bescheidener. De
meestal tot ruïnes vervallen bouwwerken herinneren
ons aan de dagen vän weleer en vormen tastbare monumenten van onze geschiedenis.
. .
I
Lange 'tijd volstond .mën .. minder bekende kastelen,
met het plaatsen der kaste-.' burchten, ruïnes en andere
len, bun:hten en ruïnes op overblijfselen, waar de enee- monumentenlijst,.: 'Jien thousiaste historici voorlopig
dl!
·or beschermend:tegea
de handen aan vol zullen hebal te sloopzuchtige mensen- ben,
handeIL Het natuurlijke 'Ve~ W
mhed
val, door plantenoverwoekeerkzaa
en
ring, n:gen, vorst en wind, "Eerst hebben we een diaserie
kon in de meeste gevallen over kastelen en ruïnes geechter ongestoord zijn gang maakt in de hoop nieuwe legaan.
den voor ons team te krijgen.
Een groep particulieren he- Als je ruïnes opknapt, kun je
sloot zo'n twee jaar geleden dat beter met wat meer menhiertegen iets te doen. Het sen doen, want het is bijzonder
Hollandse Kastelenteam was tijdrovend. We halen onkruid
geboren. Twee mannen uit en boomwortels weg, vervanHoofddorp. Peter Alles en gen doorgerot houtwerk en
. Wim Maat, namen begin 1985 metselen funderingen op. Zo
het initiatief tot de oprichting kun je een ruïne of kasteel
.••.
an het Hollandse Kastelen- voor het nageslacht bewaren
team. Beiden hadden een grote zonder iets af te doen aan de
belangstelling voor de manier authenticiteit ervan. Dat is ook
waarop
onze
voorouders de reden waarom we niet tot
woonden en leefden en von- volledige restauratie over~aan.
den dat er iets gedaan moest
worden ter behoud van ons
cultuurhistorisch erfgoed. Als
we •.•~ niets doen, hebben we
o-en
tijdje helemaal mets
.
mtti. was hun redeering. De ) /
doelstelling van het Hollandse
Kastelenteam, dat overigens
noch een vereniging noch een
stichting is. luidt dan ook: het
behoud van Middeleeuwse
kastelen. ruYnesof overblijfselen die thans nog onder het
maaiveld liggen. Waar mogelijk voert men archeologisch
onderzoek uit om de bouwgeschiedenis van een kasteel te
bepalen. consolideert men rUÏnes en maakt men hun omgeving beter toegankelijk voor
het publiek. Het werkterrein
van het team beperkt zich
voorlopig tot het oude Graafschap Holland, in de 20e eeuw
ruwweg de provincies Noorden Zuid-Holland. Hier bevinden zich tientallen bekende en
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heeft zIJn bhkken" al op een
groot aantal kastelen en ruïnes
laten vallen. Zo wil men dé
funderingen van het Oude
Slot van Heemstede opmetselen en de oude slotgracht.onderzoeken, wil men de voorburcht van Huis ter Cleeff in
Haarlem opgraven en heeft
men al een begin gemaakt met
~et opknappen van Slot Teij.hngen. Op Voorne-Putten
heeft kasteel Ravesteyn de
aandacht van de jonge onderzoekers getrokken, maar ook
is men geïnteresseerd in informatie over thans onder het
maaiveld verdwenen kastelen
burchten en ruInes. Voor d~
komende tijd heeft men in ieder geval genoeg te doen, want
telkens opnieuw vinden archeologen restanten van Middeleeuwse bouwwerken, die ieder
op hun beurt bijdragen aan het
inzicht m.b.t. leef- en Woonwijze van de oude Hollanders
Wilt u zich opgeven als lid of
lid-donateur van het Hollandse Kastelenteam of hebt u informatei over kastelen in
Noord- of Zuid-Holland, het
.team heeft als adres Musholm
112 in Hoofddorp. Het telefoonnummer is 02503-36668·
Uiteraard kunt u hier ook te~
recht voor inliclltffigen over
de activiteiten .Vanhet. team.
'
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