-r

id

an e

r

astelen, wat moetje er mee? Inrichten als museum,
verbou weD' tot.romantisçh restaurant, of laten aftake.., len tot een Zielig hoopje stenen die langzaam in de
grond verdwijnen? Peter Alles (29) en Wim Maat (35) uit
Hoofddorp denken daar heel anders over. Met hun Hollands
Kastelenteam waken ze over het voortbestaan van menige
afbrokkelende ruïne. Hoe komen ze aan zo'n niet-alledaagse
hobby?
Wim die reclametekenaar is:
"Als kind tekende ik altijd al de
meest fantastische gebouwen.
Maar uiteindelijk wonnen de
kastelen het. Waarom weet ik
ook niet precies, 't is gewoon zo
gegroeid."
Peter Alles is ook niet bepaald
een type dat ervan droomt opgesloten prinsessen te redden.
"Gewoon een kwestie van je interesseren voor geschiedenis en
steeds verder gaan met amateurarcheologie", zegt hij nuchter.
We nemen de proef op de som
en spreken af op het terrein van
de Plantsoenendienst
aan de
Kleverlaan. Op zoek naar de
ruïne van Huis ter Cleeff. Goh,
dat hebben ze inmiddels aardig
opgeknapt, denk je alsje naar
het gebouw met het torentje
loopt waar het bordje 'Huis ter
Cleeff' op staat. Maar geen Hollands Kastelenteamte
bekennen. Na enig gezbek blijken Peter en Wim in de bosjes te zitten, tussen de fazanten, eende'n
en andere exotische be'esten. .
Daar staan nog een paar halve
muren overeind tussen een
slootje. "Dit is de ruïne van

Huis ter Cleeff', zegt Peter
trots. "Dat water is de slot·
gracht en daar rechts zieje nog
een stuk van de toren."
"In de jaren vijftig is de kelder
blootgelegd door archeologen",
verklaart Wim. Door de weelde·
rig groeiende rabarberplanten
is daar weinig meer van te zien.
Op een wiebelig bankje vertellen de twee Hoofddorpers hoe
zij dit hoopje ellende zouden
aanpakken.
"Op de eerste plaats een bordje
neerzetten met een beschrij·
ving, dat is wel het minste,"
steekt Peter van wal. "Haast
niemand weet wat dit is, terwijl
het één van de belangrijke kastelen van Kennemerland is geweest. In de veertiende eeuw
bewoond door ene Willem Cu·
ser. Hij was een soort herbergier voor graaf Albrecht van
Beieren. Hij ontving buitenlandse gasten. Was letterlijk.
'kastelein', daar komt dat
woord ook vandaan."
Hij heeft zijn huiswerk goed gedaan: "De laatste bewoner was
de Spaanse Alva, tijdens de 80jarige oorlog. Toen hij vertrok,

heeft hij de boel hier opgeblazen. De gaten in de muur zijn
geen schietgaten, hoor. Dat zijn
plaatsen waar de stenen er uit
gevallen zijn."
De jongens van het Hollands
Kastelenteam knokken voor
het behoud van dit soort ge-

denkwaardige plaatsen. Hun
handen jeuken om het onkruid
uit de Middeleeuwse dakgoten
te plukken. Maar dat mag niet
zomaar ov'eral. Wie ze een handc
je wil helpen en hun verhalen
,wil horen kan ze bellen op
02503- 336668.

