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INTERVIEW KEES HOENDERVANGERS BRENGT ONDERSTE KASTEELSTEEN BOVEN

‘Onder de
grond zit
nog zo veel
moois...’

Het kasteel van Wouw zichtbaar maken en
de geschiedenis laten herleven. Dat is de
missie van Kees Hoendervangers.
Ben van den Aarssen
Wouw

Paspoort

ees Hoendervangers (48)
is al vijftien jaar elke zaterdagochtend samen
met inwoners van
Wouw en omstreken om
de oudste vesting van Nederland tot
leven te brengen.

a Naam: Kees Hoendervangers
a Leeftijd: 48 jaar
a Geboorteplaats: roosendaal
a Woonplaats: wouw
a Burgerlijke Staat: gehuwd
met monique, drie kinderen
a Opleiding: HTs werktuigbouwkunde, breda
a Functie: projectmanager
de Kok staalbouw
a Bekend als: voorzitter
stichting Kasteel van wouw

K

Het kasteel van Wouw heeft een
geschiedenis die teruggaat naar
het jaar 1050 en moet onwaarschijnlijk groot zijn geweest. Waar
komt uw persoonlijke interesse in
dat ooit imposante kasteel vandaan?

,,Het kasteelterrein was zowat onze
achtertuin. Ons ouderlijk huis staat
net een paar honderd meter verderop. Mijn oma vertelde altijd over
vroeger en het kasteel. Ik vond die
verhalen machtig interessant. Mijn
ooms vertelden hoe ze als kleine jongens kanonskogels vonden op het
terrein. Het kasteel bestond alleen
nog in de overlevering, door de verhalen die mensen elkaar vertelden,
over de generaties heen.’’
Het kasteel was niettemin bijna
vergeten, ondanks een rijke geschiedenis van ruim duizend jaar.
Totdat u en enkele medestanders
besloten om ermee aan de slag te
gaan. Wat was destijds de aanleiding om aan dat onderzoek te beginnen?

,,Onze heemkundekring De Vierschaer bestond vijfentwintig jaar. In
al die tijd hadden we eigenlijk nooit
iets met het kasteel gedaan. Achteraf
gezien best vreemd als je beseft wat
zich hier allemaal heeft afgespeeld.
Aan de andere kant: voor veel Wouwenaren was het terrein gewoon een
paardenweitje geworden. Niemand
wist wat er allemaal onder de grond
verborgen lag. Het jubileum leek ons
een mooie gelegenheid om op zoek te
gaan naar sporen van het verleden.’’
Na pakweg vijf jaar resulteerde jullie onderzoek in een boek over het
kasteel. Die publicatie was niet voldoende?

,,Het in kaart brengen van het kasteel
was in elk opzicht een avontuur. Ie-

dere zondagochtend waren we met
kleine boortjes bezig in het veld. We
volgden de vegetatiepatronen en ontdekten dat het kasteel vele malen
groter is geweest dan altijd werd aangenomen. Archiefonderzoek leerde
ons hoe belangrijk het kasteel is geweest, vele eeuwen lang.”
,,Ik kwam ook een stukje onbekende
familiegeschiedenis tegen. Een voorouder van mij, ene Cornelis de Hoendervanger, werkte rond 1525 aan het
onderhoud van het kasteel. Voor ons
was het al snel duidelijk: het boek
zou geen eindpunt zijn. We wilden
de beleving van het kasteel zichtbaar
maken.’’

e Kees Hoendervangers: ,,Hier komt het
verleden tot leven.”
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U moet trots zijn op wat er de afgelopen jaren allemaal is bereikt.

,,Sinds 2015 zijn archeologen en vrijwilligers bezig de restanten van het
kasteel te onderzoeken en bloot te
leggen. Restanten van de poorten en
burcht zijn zichtbaar gemaakt. We
hebben zeven waterputten, bastions
en de laatste trede van een wenteltrap aangetroffen. Twee van de drie
oorspronkelijke grachten zijn uitgegraven. Het uitgegraven zand is hergebruikt voor de aarden vestingwallen. De slotgracht van veertig meter
breed is in ere hersteld. En onder de
grond zit nog zoveel moois dat goed
is geconserveerd.’’

U bent al vijftien jaar bezig. Het lijkt
een project zonder einde. Zinkt de
moed u nooit in de schoenen?

,,Als je op deze plek één ding leert is
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Voor veel
Wouwenaren
was het terrein
gewoon een
paardenweitje
geworden
– Kees
Hoendervangers

het tijdsbesef en ga je vanzelf relativeren. Op school vond ik geschiedenis saai. Maar hier komt het verleden
tot leven, steeds weer. Iedere keer
zetten we samen een stapje. Onderling is het ook hartstikke gezellig. In
de zomer zijn hier wekelijks op zaterdagochtend 25 tot 30 mensen bezig.
Nu in de blubber van de winter zijn
het er iets minder. Tijdens het koffiedrinken nemen we samen de week
door en iedereen geniet. Ik krijg daar
verschrikkelijk veel energie van.”
U heeft in de loop der tijd ook allerlei overheden aan uw kant gekregen en slaat een brug naar de toekomst. Vertelt u daar eens wat
meer over?

,,Ik ben zelf niet zo van het geld, maar
je hebt wel fondsen nodig om dit
werk mogelijk te maken. De provincie Noord-Brabant, de gemeente
Roosendaal, het waterschap Brabantse Delta en Monumentenzorg:
allemaal hebben ze hun schouders
onder dit project gezet. Mede daardoor is hier een ecologische verbindingszone gekomen en fungeert de
slotgracht als waterberging. Deze

berging vangt overtollig regenwater
uit het gebied op, voor de droge perioden, in feite net zoals vroeger.’’
Er is ook een lesplan voor scholen
en in de zomer worden groepen
rondgeleid. Verwacht u dat het kasteel een toeristische trekpleister
van landelijke allure wordt?

,,Het kasteel van Wouw herbergt een
schat aan verhalen. Alle groten van
hun tijd zijn hier binnen geweest,
van Filips de Schone en Karel V tot
Erasmus. De Heren van Breda, de
markiezen van Bergen op Zoom en
Prins Maurits, allemaal hebben ze het
kasteel in hun volle glorie gezien.
Van Karel V weten we uit de archieven zelfs wat-ie tijdens zijn bezoek
heeft gegeten.”
,,We zoeken de aansluiting met de
Zuiderwaterlinie, hoewel deze
burcht vele malen ouder is. Samen
met het Markiezenhof en Fort de
Roovere, Fort Henricus bij Steenbergen en vestingstad Willemstad kun
je bezoekers een tot de verbeelding
sprekend verhaal vertellen. Een waterburcht van ruim duizend jaar
vindt je nergens anders in ons land.”

