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VERWAARLOZING KASTEEL TE WOERDEN 

Onder de t i tel ERGERNIS OVER VERWAARLOZING VAN KASTEEL TE WOERDEN heeft 

Louis van Raay in he t dagblad Het Centrum (van 2 oktober j . l . ) het zijne gezegd over het kas tee lbe 

heer door het Ministerie van Defensie. Zijn taal i s klaar en duidelijk, 'afgrijselijk en verschrikke 

l i jk ' , termen die hij van ins iders vernam, wordt het beheer genoemd. Tei onderstreping van deze kras 

se bewoordingen worden al ler lei voorbeelden aangehaald, zoa l s de lel i jke aanbouwen en verbouwingen. 

de vernielingen aan het interieur, de sloop van muren, dreigende instortingen, koi torn a l l e s wat sterk 

doet denken aan een (wan) beheer zonder enig gevoel voor de h is tor ische waarde van het pand. 

Aan de Legervoor l icht ingsdienst i s (gelukkig) plaatsruimte gegeven voor een weerwoord, welk 

commentaar evenwel bijzonder teleurstel lend bleek t e zijn, 

'Er i s a l enige tijd een briefwisseling met de gemeente Woerden. Deze gemeente wil het k a s 

teel van defensie overnemen. Het minister ie van defensie heeft daartoe wel de nodige bereid 

heid getoond maar dan moet eerst e lders de nodige magazijn ruimte worden gevonden. Deze 

ruimte is nog s teeds niet gevonden. Daarom i s deze zaak nog aangehouden. Over enkele jaren 

i s er zeker nog over de overdracht aan de gemeente te praten. Een absolute afwijzing is er 

nooi t geweest . 

De gemeente Woerden heeft ook verzocht de woningen die tegen het kas teel zijn gebouwd al 

vas t vxij te maken. Met de ontruiming van deze woningen i s defensie nu al aardig gevorderd. 

Wat het onderhoud betreft in '63 heeft defensie een vrij groot bedrag (fl 65000) besteed aan 

res taura t i e . We geven toe dat. a ls het om een monument gaat , er meer nodig i s . Maar hieruit 

blijkt, toch dat defensie wel de bereidheid toont dit monument goed te onderhouden". 

Wat die res taura t ie betreft, dit i s naar we vernamen veel meer een verfinai ing van de voorgevel ge 

weest . zonder .enig gevoel voor h is tor i sche waarde. Men heeft de rondelen tot de helft afgebroken en 

de ronde muur die is blijven staan inderdaad opgeknapt en er een soort monumentale bloembak van 

gemaakt-

De legervoor l icht ingsdienst moest op deze l aa t s te kritiek vooralsnog het antwoord schuldig blij 

ven. Deze d iens t ach t te het niet uitgesloten dat inderdaad veel meer i s gelet op verfraaiing en dat 

toen ' restauratie* i s genoemd. Deze dienst gaf toe dat de mensen van monumenten een andere ui t leg 

kunnen geven aan res taura t ie . Restaurat ie immers wil zeggen het terugbrengen in de oude toestand. 

En dat i s in Woerden zeker niet gebeurd. Men zegde ons echter toe dat deze zaak verder zal worden 

uitgezocht. 

Men heeft een eeuw geleden in Woerden de fout gemaakt het kas teel aan Defensie over te dragen. 

Dit ministerie kent geen his tor ische gebouwen. Alleen maar kaze rnes en pakhuizen. I s er toeval l ig 

een kas tee l -dat voor geen van beide doeleinden geschikt i s , och dan gaat defensie er wel wat aan 

veranderen. Daar heeft dan zelfs monumentenzorg geen toezicht meer op. Want wat defensie achter 

kazerne en kasteelmuren uitspookt blijft geheim. Dienstgeheim. 
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