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I

Hoe het kasteel eruit zag
In Wouw heeft altijd een heel groot kasteel gestaan. Nu is er niets meer van over. Het
kasteel stond langs de Waterstraat. Je moet maar eens gaan kijken op het terrein of een
keer met een gids mee wandelen. Op het kaartje hieronder kun je zien waar het kasteel
stond.
Wij willen jullie met dit boekje wat leren over het kasteel van Wouw. Het was een belangrijk
kasteel dat veel voor het dorp, de stad Bergen op Zoom en West-Brabant heeft betekend.

Opdracht 1
Ik ben zelf .... jaar.
Mijn vader is ..... jaar.
Mijn moeder is .... jaar.
Mijn opa is .... jaar.
Mijn oma is .... jaar.
Een eeuw is ...... jaar.
Het jaar 1900 is ....... jaar geleden.
In 1800 vond Franz Carl Achard uit hoe je suiker uit suikerbieten kon halen.
Dat is ........ jaar geleden.
In 1600 vond Simon Stevin de zeilwagen uit. Dat is ....... jaar geleden.
In 1492 ontdekte Columbus Amerika. Dat is nu ........ jaar geleden.
In dat jaar begonnen ook grote bouwwerkzaamheden rond het kasteel van Wouw.
Mogelijk werd rond 1250 het oudste deel van het kasteel van Wouw gebouwd.
Dat is dus ....... jaar geleden.

B.

A.

Hoe oud zijn Wouw en het kasteel?

In de dertiende eeuw werd het kasteel waarschijnlijk gebouwd door de Heren van Breda.
Wouw hoorde toen bij het gebied van Breda, net als Bergen op Zoom. Roosendaal bestond
toen nog niet, maar Nispen wel. In het jaar 1232 werd Wouw voor het eerst genoemd. Dat is
meer dan 780 jaar geleden!

Hoe zag het eerste kasteel er uit?

Het eerste kasteel was een ronde burcht met twee grachten er om heen. Zo een burcht wordt
ook wel een waterburcht genoemd. Op de volgende bladzijde zie je een afbeelding van een
ronde burcht met één gracht. Dit zou het kasteel van Wouw geweest zijn, maar helemaal
zeker is dat niet.
Omdat er twee grachten waren, met twee bruggen, die niet aan dezelfde kant van het
kasteel lagen, moest de vijand over een smalle weg tussen de twee grachten lopen om de
andere brug te bereiken. Op die strook, die ‘dwingel’ werd genoemd, konden de verdedigers
van het kasteel gemakkelijk de vijand beschieten.

Probeer het lijstje op de volgende pagina eens in te vullen. Het kan natuurlijk zijn dat er al
mensen overleden zijn, omdat ze al oud waren of ziek. Reken dan uit hoe oud ze zouden zijn
als ze nog geleefd zouden hebben.
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C.

Een aanval op een kasteel

In de dertiende eeuw waren er nog geen kanonnen en geweren. Als een kasteel werd
aangevallen, ging dat met pijl en boog en kruisbogen, met hellebaarden en zwaarden, met
een goedendag (stok met een scherpe punt) en een morgenster (knots met scherpe punten),
met strijdbijlen en strijdvlegels (stok met ketting en een bol met scherpe punten). Probeer bij
deze afbeeldingen eens het juiste woord te zetten.

Opdracht 3
De woorden die je
moet invullen zijn:
•
•
•
•
•

Kruisboog
Strijdbijl
Strijdvlegel
Goedendag
Morgenster

Opdracht 2
Hier zie je de ronde burcht met de
twee grachten en de groene strook
tussen de twee grachten.

1

2

4

5

De vijand staat voor de eerste brug.
Teken eens hoe de vijand bij de
tweede brug kan komen.
Teken het deel van je lijn waar de
verdedigers van het kasteel de vijand
kunnen beschieten rood.
Je ziet dat het niet gemakkelijk was
om in het kasteel te komen!

VIJAND
3

Vraag aan je leerkracht om op het digibord een filmpje te laten zien over de aanval op een
middeleeuws kasteel. Heb je een ipad dan kun je het zelf bekijken op:
http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20031127_riddersenkastelen02
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D.

Het kasteel wordt uitgebreid tot een fortificatie

In het jaar 1350 werd in Italië het eerste kanon uitgevonden. Natuurlijk hadden alle
legers niet meteen kanonnen, maar langzaamaan gingen koningen en legers kanonnen
aanschaffen. De stenen muren van de kastelen konden toen gemakkelijk kapot geschoten
worden. Een oplossing was om een brede gracht te graven en een aarden wal te maken
rondom het kasteel. De kogels ploften dan in het zand van de wal en richtten weinig schade
aan.
Het kasteel van Wouw werd aan het eind van de vijftiende eeuw een stuk groter. Het
bouwen van het nieuwe kasteel duurde twaalf jaar. Het oude kasteel bleef midden op het
terrein staan. Er kwamen vijf torens met tussen die torens wallen van zand. Het terrein met
de grachten was net zo groot als zes voetbalvelden bij elkaar.
Op dat terrein stonden verschillende gebouwen: schuren voor turf (dat is brandstof waar de
kachel mee gestookt kon worden), gebouwen waar het eten voor de mensen en de dieren
bewaard kon worden, paardenstallen, een boomgaard, waterputten en werkruimten, zoals
een bakkerij en een smederij.
In het kasteel was zelfs een kapel waar de mis opgedragen kon worden. Natuurlijk was er
ook een gevangenis in het gebouw.

Opdracht 4
Vul bij de nummers hieronder de schuin gedrukte woorden eens op de juiste plaats in.

E.

1

2

3

4

5

6

Hoe ging dat bouwen van het kasteel?

Voor de bouw van het versterkte kasteel van Wouw had men veel stenen nodig. Voor de
verbetering waren ruim 10 miljoen stenen nodig. Die moesten worden gebakken en werden
gebruikt om vijf torens te bouwen.
Tussen de torens werd zand gestort en die aarden wallen werden verstevigd met rieten
matten en grote palen om er voor te zorgen dat het zand niet in de gracht gleed.
Tegenwoordig worden stenen met machines gemaakt, maar vroeger gebeurde dat met
de hand. Er waren heel veel mensen nodig. Een steenvormer kon per dag heel wat stenen
maken. Hij had een houten bak waar vijf stenen per keer in gemaakt konden worden. In elk
vak gooide hij met kracht een dot klei. Daarna sneed hij de klei die boven de bak uit stak af
en de stenen werden op een plank uit de vorm geklopt.

5
6

2

1

Die plank met stenen werd door kinderen en vrouwen naar een ‘tasveld’ gebracht. Daar
werden de stenen weggezet om te drogen. Ze moesten regelmatig omgedraaid worden. Als
ze droog waren, werden ze gebakken en dan waren ze klaar om gebruikt te worden.

3
4

Zo zag het kasteel van Wouw er uit toen het uitgebreid was met hoektorens en aarden
wallen. Je ziet de voorpoort, waar de brug is weggehaald, hoektorens, de gracht, de oude
burcht met de achthoekige toren, de boomgaard en de aarden wallen.
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Opdracht 5
Op de vorige pagina zie je een ploeg mensen bij een steenbakkerij rond het jaar 1900. Op
de voorgrond zit de steenvormer. Dat is de enige man. Toen het kasteel van Wouw werd
gebouwd zagen die ploegen er mogelijk ook zo uit.
A

Hoeveel vrouwen zie je op de foto?

....................... vrouwen

B

Hoeveel kinderen tel je op de foto?

....................... kinderen

C

De stenen werden in rijtjes van 7 stenen weggelegd. Steeds lagen er 24 rijtjes. Dat
noemden ze een pakket. Hoeveel stenen liggen er in zo’n pakket?
Er liggen dan ............ stenen in een pakket.

D. De vrouwen waren behoorlijk sterk. Kijk maar eens
naar deze vrouw. Ze heeft zeven stenen onder haar
linkerarm en nog twee in haar rechterhand. Een
baksteen weegt ongeveer 1½ kilo.
Dus ze draagt .......... kilo.
E. De meeste stenen van het Wouwse kasteel werden in de buurt van Gouda gekocht.
Daar lagen langs de Hollandse IJssel veel steenbakkerijen. Die stenen werden met een
schip naar de haven van Roosendaal gebracht. Daar werden die stenen door vrouwen
en meisjes op boerenkarren geladen, die vervolgens naar Wouw reden. In een schip
gingen 36.000 stenen en op een kar 1.200 stenen. Hoeveel karren had je nodig om
alle stenen uit één schip naar Wouw te brengen?
Dat waren ................ karren.

F.

Niet alleen bakstenen, maar ook ‘witte’ steen

Bij de bouw werden niet alleen bakstenen gebruikt, maar ook zandsteen, die ze in die
tijd ‘witte steen’ noemden. Als je naar de kerk van Wouw kijkt, zie je aan de kant van de
Bergsestraat van die witte stenen.
De stenen werden uit grote brokken steen gehakt en van Mechelen in België naar Nederland
gebracht. Dat ging per schip en die schepen voeren naar de haven van Bergen op Zoom. Hier
werden de stenen op boerenkarren geladen en dan naar Wouw gebracht.
Schilders en schrijvers zetten hun naam op hun werkstukken. Dat deden de mannen die de
stenen hakten ook. Ze zetten vaak een meesterteken op de stenen, zoals je op de volgende
pagina ziet.

Een merkteken op een steen die in het
Wouwse kasteel heeft gezeten.

							
Hier zie je een steenhouwer aan het werk
							met een hamer en een beitel.

G.

Heel veel werklieden

Tijdens de bouw waren er nog weinig machines. Alles moest met de hand gedaan worden.
Daarom duurde de bouw twaalf jaar!
Er moesten grachten worden gegraven, torens worden gebouwd en aarden wallen worden
aangelegd. Daar waren heel veel mensen voor nodig. Soms waren er wel honderd mannen
tegelijkertijd aan het werk.

Opdracht 6
Hier zie je een lijstje van werklieden. Streep eens door wie er zeker niet aan het kasteel van
Wouw gewerkt heeft.
1. metselaar 			

5. gasfitter 				9. glazenier

2. timmerman 			

6. grachtengraver 			

3. elektricien 		

7. smid 				11. stratenmaker

4. dakdekker 			

8. steenhouwer 			

10. pijpenlasser
12. telefoonmonteur

Zo, dat was de eerste les.
Volgende keer gaat het over de oorlogen bij het kasteel!
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II

Oorlogen bij het kasteel
Oorlog is altijd vreselijk. Op de televisie zie je tegenwoordig alle verschrikkelijke dingen
die in een oorlog gebeuren. Vroeger was er geen televisie en radio en de mensen kregen het
nieuws te horen van soldaten die langs trokken en verhalenvertellers. Vaak duurde het heel
lang voordat nieuws bij de mensen doordrong. Net als tegenwoordig hadden niet alleen
volwassenen met de oorlog te maken, maar ook kinderen werden gedood of overleden,
omdat er niets te eten was. Hier een verhaal van Janneke die in Wouw de Tachtigjarige
Oorlog meemaakte. Tegenwoordig noemen ze die oorlog ook wel de Nederlandse Opstand.

A.

Janneke en het kasteel van Wouw

Janneke werd op de boerderij wakker door een ongewoon geluid. Het was niet door de haan
die een vrolijk gekraai liet horen, maar een serie doffe knallen. De laatste weken had ze erg
onrustig geslapen. Vader was van de boerderij vertrokken en had zich samen met andere
boeren verstopt in het kasteel van Wouw om de soldaten te helpen als het leger van de prins
van Oranje zou komen. Hij had een grote riek en een hooivork meegenomen als wapen.
De afgelopen weken waren er steeds soldaten op de boerderij geweest. Dan namen ze alle
eieren mee; het vlees uit de kelder en ook veel kippen waren al verdwenen. Gisteren hadden
ze het enige paard dat nog op de boerderij was meegenomen. ,,We brengen het binnenkort
wel terug”, hadden ze gezegd. Knecht Hannes had nog geprobeerd om het paard terug te
pakken, maar hij had flinke klappen gekregen en was snel de schuur ingevlucht, toen een
soldaat zijn zwaard had getrokken. Vorige week waren er heel veel soldaten langs getrokken
en gisteren ook paarden die kanonnen trokken. Alles ging in de richting van het kasteel.
Janneke, die vorige week twaalf jaar was geworden, luisterde nog eens goed. Wat was dat
toch voor een vreemd geluid. Die doffe knallen kwamen uit de richting van het kasteel. Toen
begreep ze het: het waren de kanonnen die het kasteel beschoten. Dat betekende dat ook
vader in gevaar was. Snel klom ze uit de bedstede die ze met haar twee kleine zusjes deelde
en sloop naar de keuken. Daar stonden moeder, de knecht en de meid door het raam naar
buiten te kijken. In de verte kon je vanuit het raam precies de punt van de grote toren op
het binnenplein van het kasteel zien. Zo nu en dan zag je wat kleine rookpluimen boven de
bomen drijven.
,,Had vader nou maar naar mij geluisterd, dan was hij nu niet in gevaar geweest”, zei
moeder tegen de knecht. Janneke wist dat vader en moeder ruzie hadden gemaakt over
wat ze moesten doen. Veel boeren uit de omgeving hadden hun gezinnen weggestuurd
10 • Lesbrief Het Kasteel van Wouw

naar boerderijen in andere delen van Brabant en Zeeland of naar de stad Bergen op Zoom.
Daar waren ze veilig voor de stelende en plunderende Spaanse soldaten en de soldaten van
Oranje.
Nu beschoten de troepen van maarschalk De Biron het kasteel. De Biron was een
bondgenoot van de prins van Oranje, die van Eindhoven naar West-Brabant was getrokken.
Een buurman was meer dan een week geleden aan komen lopen met het nieuws dat de
troepen van de maarschalk in Roosendaal aangekomen waren. Daar haalden ze het voedsel
bij de bewoners weg en bij de boeren hooi, haver en stro voor hun paarden. Om een
slaapplaats te hebben, werden de burgers gewoon uit hun eigen huis gezet. Dat was in 1572
ook al eens gebeurd en toen was het halve dorp Roosendaal afgebrand. Dat was nu net elf
jaar geleden en de Roosendalers waren bang dat er weer veel huizen en gebouwen in brand
gestoken zouden worden.
Samen met de buurman had vader tot het donker werd, zitten praten over wat ze het
best konden doen. ,,Ik stuur mijn vrouw en kinderen naar Bergen op Zoom. Daar zitten
ze veilig binnen de muren. Zelf ga ik naar het kasteel om te helpen”, had de buurman
gezegd. Hij was trouwens niet alleen, want veel boeren uit de buurt van het dorp hadden
al hun toevlucht gezocht binnen de muren van het Wouwse kasteel. Daar zaten ook 150
huursoldaten die uit Italië kwamen. In opdracht van de markies van Bergen op Zoom
moesten die zijn kasteel verdedigen.
Janneke had niet alles begrepen van wat de buurman en vader hadden besproken. Wat
ze wel snapte, was dat het gevaarlijk zou worden als de soldaten gingen vechten om het
kasteel te veroveren. Daarom zou Janneke het liefst, net als de buren, naar een veilige
plaats zijn gegaan. Maar moeder wilde niet weg van de boerderij. ,,Alleen als jij meegaat,
vertrek ik hier”, had ze boos tegen haar man geroepen. Maar die was vastbesloten om te
gaan vechten. ,,Mijn familie en ik hebben hier jarenlang gewoond, alles hebben we zelf
opgebouwd, dat geef ik niet zo maar weg”, had hij vol strijdlust geroepen.
Daarom besloot vader naar het kasteel te gaan en moeder zou samen met de kinderen, de
knecht en de meid op de boerderij blijven. Ze hadden een schuilplaats gemaakt om zich te
verbergen als er weer soldaten zouden komen. In de schuur was een kuil gemaakt. Daar
waren planken overheen gelegd en daarover een laag zand. Op dat zand lag weer stro. Als je
in de schuur kwam, zag je helemaal niets van die schuilplaats. Water, voedsel en zelfs kaarsen
waren in de schuilplaats gebracht, zodat ze het zeker een paar dagen uit konden houden als
dat nodig was.
Nu was het dan zover. De beschieting van het kasteel was begonnen. De schoten klonken
door de stilte van deze mooie morgen van de negende mei 1583. Janneke werd weg
gestuurd om haar zusjes en broertjes wakker te maken en de meid om ze te helpen met
aankleden. Moeder overlegde intussen met de knecht of het niet beter was om in de
schuilplaats te gaan zitten. De knecht vond dat er weinig gevaar was, zolang het schieten
doorging. ,,Dan hebben de soldaten geen tijd om de boeren lastig te vallen”, merkte hij op.
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Dat schieten ging de hele dag door en ook de volgende ochtend. Totdat het rond drie uur
’s middags ineens akelig stil werd. Dat was voor moeder het sein om met de kinderen en
het werkvolk de schuilplaats in te gaan. Net op tijd, want nog geen uur later kwamen de
eerste soldaten zingend en lachend over de weg naar de boerderij. Natuurlijk bleef die niet
onopgemerkt. Al snel hoorden ze stemmen in de schuur. Moeder hield de kleintjes stil en
daardoor konden ze het gesprek tussen twee van de soldaten afluisteren.

Echt veilig was het nog altijd niet in de omgeving van het kasteel, want vaak kwamen er
soldaten om hout en voedsel te stelen. Pas toen in 1621 de aarden wallen rond het kasteel
werden gesloopt, werd het een stuk rustiger voor Janneke en de boerenfamilies in de
omgeving.

Opdracht 1

,,Ging dat even gemakkelijk. Alleen wat met de kanonnen schieten en toen ging de witte
vlag in de hoogte. We hadden dat kasteel nooit in handen kunnen krijgen als die Italianen
niet zo laf waren geweest”, zei de ene soldaat tegen de andere. ,,En dan die boeren. Die
gaan ons mooi wat geld opleveren. Allemaal zijn ze op water en brood gezet. Hun gezinnen
zullen veel geld op tafel moeten leggen om ze weer vrij te kopen. Eigen schuld, hadden ze
maar op hun boerderij moeten blijven. Boeren horen op het land en niet in het kasteel”,
was het antwoord.

Omcirkel de juiste antwoorden.

Daarna werd het stil op wat geroep en het gerinkel van borden en schotels na. Die geluiden
hielden wel een uur aan en iedereen begreep dat de soldaten alles meenamen wat ze konden
gebruiken en dat ze daarbij veel dingen vernielden. Toen werd het weer stil, maar niet voor
lang.

B. In het kasteel van Wouw zaten soldaten. Uit welk land kwamen die?

Plotseling drong een brandlucht de schuilplaats binnen. Weldra klonk er ook geknetter van
brandend hout. Iedereen vluchtte de schuilplaats in de schuur uit en rende naar buiten. De
boerderij stond in brand en aan blussen viel niet te denken. Huilend stonden moeder en
de kinderen toe te kijken, terwijl de knecht en de meid probeerden om wat heel gebleven
meubels naar buiten te dragen. De dieren die nog in de stal stonden werden naar buiten
gejaagd.
’s Avonds was van de hele boerderij niets meer over dan een smeulende puinhoop. Het
gezin vertrok nog dezelfde avond naar familie van moeder in Oudenbosch. Daar kregen ze
later te horen dat vader gevangen zat en dat hij tegen betaling van tweehonderd gulden vrij
zou komen. Dankzij het geld dat moeder bij familie en vrienden wist te lenen, kon vader na
enkele weken vrijgekocht worden.
Uit de verhalen die later verteld werden, werd duidelijk dat het kasteel gemakkelijk dagenlang
stand had kunnen houden, maar dat de laffe Italianen hadden besloten om het over te
geven. Voor de Italiaanse hoofdman liep het niet best af. De Spaanse bevelhebber Parma liet
hem in Breda onthoofden, omdat hij zonder te vechten het kasteel had overgegeven aan de
vijand.
Pas elf jaar later keerde het gezin terug naar Wouw. Janneke was toen 23 jaar en haar
moeder was ondertussen gestorven. Samen met haar broers, zussen en vader ging ze aan het
werk om de akkers weer te bewerken. De boerderij werd stukje bij beetje weer opgebouwd.
Dankzij de hulp van buren en andere boeren, die na elf jaar ook weer terug waren gekomen,
werd het land in de omgeving van Wouw weer geschikt gemaakt voor het verbouwen van
rogge, boekweit, haver en andere producten.
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A. Hoeveel jaar was Janneke in het verhaal?
a. Elf jaar
b. Twaalf jaar
c. Dertien jaar

a. Spanje
b. Nederland
c. Italië
C. Naar welke plaats vluchtten moeder en de kinderen toen hun boerderij was
afgebrand?
a. Oudenbosch
b. Bosschenhoofd
c. Hoeven
D. Wat gebeurde er met de hoofdman die het kasteel aan de vijand had overgegeven?
a. Die kreeg een beloning.
b. Die werd in de gevangenis gezet.
c. Die werd onthoofd.
E. Na hoeveel jaar kwam de familie terug naar Wouw?
a. Ze gingen niet terug.
b. Ze kwamen na 11 jaar terug.
c. Ze keerden na 23 jaar terug.
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B.

De belegering in 1583

Opdracht 2

					C. Hiernaast zie je een soldaat op een paard. Zijn
					
naam staat er zelfs onder: Monseigneur d’ Biron.
					
Wie denk je dat hij was?
					
					
					

a. De aanvoerder van het leger.
b. De man die het eten komt brengen voor het leger.
c. De dokter die de gewonden komt verzorgen.

					D. Het kasteel werd met kanonnen beschoten. Zie je
					
die man op de tekening hiernaast met de tonnen
					
sjouwen? Wat denk je dat er in die tonnen zit?
					a. De kanonskogels.
					
b. Het eten voor de schutters.
					
c. Het buskruit om de kanonskogels af te schieten.

C.

Het verval van het kasteel na de Tachtigjarige Oorlog

Er werd natuurlijk niet tachtig jaar aan één stuk gevochten. Soms was het een tijd lang heel
rustig. In 1568 begon de oorlog officieel en in 1648 kwam er een eind aan de oorlog. Toen
werd de ‘Vrede van Munster’ gesloten. Het kasteel van Wouw was toen al aan het vervallen.
Kijk maar eens naar deze prent.

Dit is een prent van de verovering van het kasteel in 1583. Je hebt daar in het verhaal van
Janneke over kunnen lezen. Er is heel wat te zien op die prent. We gaan er wat stukjes
uithalen en jij mag zeggen wat je ziet. Kruis het goede antwoord aan.
					A. Hier zie je een soldaat die iets uitdeelt aan een
					
andere soldaat. Wat denk je dat hij geeft?
					
Let op en laat je niet foppen!
					
					
					

a.
b.
c.

Kanonskogels
Ballen
Brood

In het achterste gebouw woonde nog de rentmeester. Dat was de man die zorgde voor het
beheren van de goederen van de markies van Bergen op Zoom.

					B. Waarom denk je dat deze soldaat wordt gedragen?
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a.
b.
c.

Het is een belangrijke soldaat.
Hij is erg moe en daarom wordt hij gedragen.
Hij is gewond.
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Opdracht 3

Snorrebotten

Kruis de juiste antwoorden aan.

a. Dat is de woning van de burgemeester van Wouw.
b. Dat is de kasteelboerderij.
c. Daar staan de paarden van de rentmeester in.

Dat zijn stukjes speelgoed die we
nu niet meer (in deze vorm) kennen.
Het zijn stenen of botjes die door
rondslingeren of draaien met behulp
van een stuk touw, een zoemend of
snorrend geluid voortbrengen. Met
een aantal verschillende snorrebotten kon je met elkaar een soort orkest vormen! Je kunt met
een knoop en een touwtje zelf ook zo’n snorrebot maken!

B. Dit is een stukje uit de prent. Wat denk je dat dit voorstelt?

http://ijzertijdboerderij.wordpress.com/2006/11/11/snorrebot-zelf-maken/

							
a. Het zijn spelende kinderen met een hond.
							
b. Hier worden stenen van het kasteel
							 schoongemaakt.
							
c. De kinderen laten de hond uit voor
							 de rentmeester.

Bikkelen

A. Op de prent op de vorige pagina zie je tussen de twee overblijfselen van de
voorpoort links een gebouw staan. Wat denk je dat dit is?

Opdracht 4
Kinderen hadden vroeger niet hetzelfde speelgoed als kinderen in onze tijd. Hieronder zie
je een lijstje met spelletjes. Streep eens door welke spelletjes de kinderen in de zeventiende
eeuw zeker niet hadden. Als je het niet zeker weet, praat er dan eens met elkaar over.
A. Stratego			G. Bokspringen			L. Beugelen
B. Hoepelen 			H. Spelen met lego			M. Elektro
C. Packman 			I. Bikkelen				N. Snorrebotten
D. Touwtje springen 		
E. Knikkeren

J. Monopoly 			O. Tollen

		K. Drie-op-een-rij

		P. Playmobil

F. Steltlopen
Er staan waarschijnlijk enkele spelletjes bij die jij niet meer kent.
Daarom wat extra uitleg op de volgende pagina.

					
Het bikkelspel is een spel dat gespeeld wordt met kleine
					
klompjes hard materiaal (dat zijn de bikkels). Vroeger
					
waren dat botjes van een schaap, maar later werden ook
					
stukjes metaal gebruikt. Tijdens het spel worden de bikkels
					
opgegooid en weer opgevangen. Dat moet in een
					
bepaalde volgorde en vooral het opvangen op de
					
bovenkant van je hand is moeilijk. Als je precies wil weten
hoe het moet, moet je maar eens kijken op de website van het museum Kinderwereld.
						
http://museumkinderwereld.nl/het-bikkelspel/

Beugelen
Beugelen is een spel waarbij een
zware bol met een houten schop
of sleger in beweging gebracht
wordt.
Het is de bedoeling om de bol door
een ring in het midden van een baan
te laten rollen. Deze sport wordt nu
nog steeds beoefend in Belgisch en
Nederlands Limburg en in NoordBrabant. Het is één van de oudste
balsporten van Nederland.

Zo, dat was les twee. In les drie gaan we kijken naar
wat er met het kasteel gebeurde in de tijd tussen het jaar 1700 en nu.
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III

Het kasteel tussen 1700 en nu
In deze les gaan we bekijken hoe het kasteel van Wouw vervallen is, want er is nu niets
meer van te zien. Verder zal je zien dat er al heel wat onderzoek naar het kasteel gedaan is.
Jullie zagen in de vorige les al dat het kasteel aan het vervallen was. Dat ging langzaam en
steeds verdwenen er stenen en resten van het kasteelterrein. Hoe denk je dat dit kwam?
Zet een cirkel om de letter bij het juiste antwoord.
a. De stenen vielen langzaam in stukken uit elkaar.
b. De stenen werden verkocht en gebruikt om huizen en schuren van te bouwen.
c. De stenen werden gebruikt om wegen mee te maken.

A. De tekening is gemaakt in het jaar ......................
B. Op de tekening gaat het niet alleen om het kasteel, maar ook om een ....................
C. Voor het gebouw zie je een vrouw met een kind en twee mannen. Wat zijn die
mannen aan het doen? ..................................................................................

A.

Het gebouw verdwijnt

Rond het jaar 1800 werd ook dit laatste kasteelgebouw afgebroken. De stenen werden verkocht.
Alleen de boerderij bleef nog op het terrein staan.
Op een stukje van het terrein stond nog een
boomgaard en de rest was weiland. De gracht was
nog lang te zien. Kijk maar eens naar de tekening
uit een oud boek uit 1790.
Je ziet de boerderij en het overblijfsel van het
kasteel. Waar de witte cirkel staat, stond vroeger
de ronde burcht. Daar zie je een stukje water.
Dat ligt nu nog steeds op de Kasteelweide. Het is
een stukje van de binnengracht.

Opdracht 2
A. Je ziet ook vier kleine cirkels. Wat denk je dat dit zijn? Kies het goede antwoord:
a. Dat zijn versieringen van de tekening.
b. Daar lagen vroeger de vier hoektorens.
c. Daar heeft de tekenaar koffie gemorst.
B. Je ziet om het terrein een vrij brede gracht lopen. Door die gracht is een dikkere lijn
getrokken. Wat zou die dikke blauwe lijn zijn?
a. Dat is de beek die door de gracht liep, want de gracht lag toen al bijna droog.
b. De tekenaar heeft die lijn als versiering getekend.
c. Dat is de grens tussen het kasteelterrein en de rest van de stukken land.

Opdracht 1
Het gebouw op de tekening bleef het langst staan. Het werd pas rond 1800 afgebroken.
Na die tijd stond er alleen nog een boerderij (links op de afbeelding). Kijk eens goed
naar deze tekening en wat er onder staat. Probeer de vragen op de volgende pagina te
beantwoorden.
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C. Kijk eens goed naar de tekening. Schrijf eens op of je denkt dat deze tekening klopt en
schrijf er ook bij waarom je dat denkt.
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
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B.

Opgravingen in 1934

Het is na 1800 lang stil rond het Kasteel van
Wouw. Het gebouw is weg, maar de mensen
noemen de boerderij die er staat nog steeds
’t Kasteel. Die boerderij werd door Wouwse
boeren gepacht. Ze huurden de grond van
de eigenaar. In 1903 verdronk de boer die
er woonde in de vijver op het terrein.
Toen werd de boerderij verkocht aan Pieter-Jan Elst. Die liet aan de Waterstraat een nieuwe
boerderij bouwen en de oude boerderij werd in 1911 en 1912 afgebroken. Toen was er van
het kasteel en de gebouwen niets meer te zien.
In 1934 was het crisistijd. Veel mensen hadden geen werk en ze kregen van de gemeente een
uitkering, maar ze waren verplicht om voor dat geld werk voor de gemeente te doen. Dat
gebeurde ook op de kasteelweide. Daar moesten werklozen aan de slag om de fundamenten
die nog in de grond zaten weg te halen, zodat de boer er akkerland van kon maken. Daar
werden gelukkig wel foto’s en tekeningen van gemaakt. Kijk maar eens naar die foto’s.

Opdracht 3
A. Hier zie je enkele mannen aan het werk. Je ziet
overal stenen liggen die ze losgehakt hebben.
Kijk eens goed naar het gereedschap dat ze
vast hebben. Zouden ze die muren gemakkelijk
weg kunnen krijgen met die schoppen en die
houweel? En waarom wel of niet?
........................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
B. Dit is een stuk van de voorpoort in de oever van de beek. Als je nu op het
kasteelterrein bij de beek kijkt, zie je onder in de beek nog steeds een stuk van die
poort zitten.
						
Je ziet twee muren die een beetje rond lopen. De
						
mannen die de stenen op moesten ruimen, lieten
						
deze stukken zitten. Waarom denk je dat ze die
						niet weggehaald hebben?

C. Hier zie je een stuk van de ronde toren die aan de oude burcht zat. Let op de planken
die je links en rechts op de foto ziet liggen. Waar denk je dat die planken voor
gebruikt werden?
a. Zo werden de schoenen van de
werklieden niet vies.
b. Die planken wilden ze gebruiken
om het kasteel op te bouwen.
c. Het waren rijplanken voor de
kruiwagens, zodat de werklieden
minder kracht hoefden te zetten.

C.

Onderzoek in de 21ste eeuw

						
A. Tussen 2007 en 2012 werd er veel onderzoek
						
gedaan op het kasteelterrein door mensen van de
						werkgroep van de heemkundekring uit Wouw.
						
Eerst werd met ijzeren prikstokken gezocht naar de
						
plaatsen waar de funderingen nog in de grond
						
zitten. Al die funderingen werden op een kaart
						
getekend. Hierdoor kun je ongeveer zien waar alle
						gebouwen gestaan hebben.
						
B. Daarna gingen de onderzoekers aan de slag met
						
een boor om te kijken of ze de grachten terug
						konden vinden.
						
						
						
						

Dat deden ze met een boor die ze steeds langer
konden maken, tot wel vijf meter. Iedere keer werd
het zand uit de boor gehaald en op een plaat
geklopt, zo kon je precies de laagjes zien.

						
Hier zie je zo’n foto van één van de meer dan 300
						boringen die er gedaan werden.

						
a. Ze zaten niet in de weg, want ze zitten in de
						
oever van de beek.
						
b. Deze muren waren veel te sterk om ze kapot te
						 hakken.
						
c. Het is een stuk van een brug en niet van het
						 kasteel.
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Opdracht 4
Toch ging het niet altijd even gemakkelijk. Kun jij aangeven welke problemen er waren bij
het boren. Zet er met groen JA voor als iets goed is en met rood NEE als het fout is. Laat
je niet foppen en denk goed na of alles wat er staat ook echt kan!
..............
..............
..............
		
..............
		
..............
..............
		
..............
..............

1. Je kunt op een steen boren.
2. Door gas in de grond kan de boor omhoog schieten.
3. De boor kan vast komen te zitten, waardoor je heel hard moet werken om
de boor weer uit de grond te krijgen.
4. Je kunt op de wortels van een boom komen, waardoor je bijna niet verder
kunt boren.
5. Door een ondergrondse beek kan de boor stuk raken.
6. Door een ruimte in de grond waar niets zit, kan de boor een stuk verder
schieten.
7. Je kunt bij het boren ook op hout terechtkomen dat in de grond zit.
8. Bij het boren kun je potjes en schalen naar boven halen.

Na al dat boren werden weer tekeningen gemaakt van de grachten rond het kasteel, zodat
je kon zien dat er wel drie grachten lagen!

D.

Nog meer onderzoek

Zou jij dit kunnen lezen? In dit stukje tekst staat:
,,Steven den tymmerman woenende tot Steenberghen de welcke in aprille met zynen
knechten hout heeft verhouwen XXIIII daighen om den torre mede te fonderene die aenden
wech leydt comende vande Hille ....”

Opdracht 5
Zou jij een goede onderzoeker van het archief zijn? Probeer de oud Nederlandse woorden
eens te vertalen in modern Nederlands. En probeer van het getal in Romeinse cijfers eens
een gewoon getal te maken.
aprille =

.................................... 		

torre =

....................................

XXIIII =

.................................... 		

fonderen =

....................................

weeg =

.................................... 		

leijdt =

....................................

						Tegenwoordig kun je ook door grondlagen
						‘heenkijken’. Dat kun je doen met een
						
radaronderzoek. Je ziet dan onder andere de
						funderingen in de grond zitten.

E.

En toen was er een boek

						
						
						
						

Op de foto zie je een quad met daarachter een
soort slee die signalen de grond in stuurt. Die
worden met een computer opgevangen en dan zie
je op de computer de muren zitten.

			
			
			
				

Maar het onderzoek gaat verder, want er worden nog steeds nieuwe
dingen ontdekt in de archieven. En ook op de Kasteelweide gaat in
de toekomst van alles veranderen, misschien zien we jullie nog wel
eens op het terrein als de nieuwe onderzoekers!

De onderzoekers zochten in het archief naar informatie over de bouw van het kasteel. In de
oude boeken is daar veel over geschreven, maar het is niet allemaal even netjes geschreven.
Kijk maar eens naar deze tekst over de bouw van een toren. Dat is niet zo gemakkelijk te
lezen. Daarom zegt jullie meneer of juf dat je netjes moet schrijven, anders moeten ze ook de
tekst gaan ontcijferen!

				
				
				

(Als je wil, kun je altijd met een gids een wandeling maken naar
het kasteelterrein waar dan van alles verteld wordt over het
kasteel. Kijk ook eens op www.kasteelvanwouw.nl.)

			
			

Toen al de onderzoeken gereed waren, werd er een boek geschreven
over de geschiedenis van het kasteel van Wouw!

Dat was les drie.
De laatste les gaat over kleding, vondsten en een schatkaart.
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IV

Kleding, vondsten en een
schatkaart
Je weet nu al veel over de geschiedenis van het kasteel van Wouw, maar nu gaan we eens
kijken naar de mensen die in die tijd leefden. En dan vooral naar de kleding die de mensen
droegen.
In de prehistorie droegen mensen vooral kleding van dierenvellen en materiaal dat ze in de
natuur vonden. Toen het kasteel van Wouw bewoond werd, was die tijd al lang voorbij en
werd vooral gekeken of de kleding gemakkelijk zat en natuurlijk moest het zo goedkoop
mogelijk.

A.

Kleding

					
Net zoals tegenwoordig droeg men vroeger een aantal
					
lagen kleding over elkaar. Onderbroeken bestonden
					echter nog niet.
					
De mannen droegen een korte broek, die braies werd
					
genoemd. Het was een lap die door de benen omhoog
					
werd geslagen en vastgehouden met een riem. Tevens
					droegen de mannen nog beenlingen, een soort kousen
					
die als lange broek werden gedragen en bevestigd aan
					de riem.
					Boven deze braies werd een chainse, een soort hemd
					
gedragen. Bij mannen kwam dit tot boven de knie en bij
					vrouwen tot over de enkels.
					
					

De mensen droegen ook een bovenkleed, dat cotte werd
genoemd en dat in huis gedragen werd.

Opdracht 1
Zet de goede naam eens onder de kledingstukken. Kies uit de schuingedrukte woorden in
de tekst op de vorige pagina.

1

2

3

4

Arme mensen en arbeiders droegen natuurlijk niet altijd dure kleding, want daar hadden ze
geen geld voor. Die droegen eenvoudige kleren, vaak tweedehandskleding of kleding die
gemaakt was van lappen van kleding van rijke mensen.
			
Rechts zie je Erasmus, een geleerde, die ook wel
			
op het kasteel in Wouw kwam. Hij draagt hier een
			hele dure ‘tabbaard’, met bont op de kraag en
			
manchetten. Op zijn hoofd draagt hij een ‘bonnet’.
			
			
			
			

Bont wordt van dieren gemaakt. Denk maar aan de
hermelijnen mantel van koning Willem-Alexander.
Een hermelijn is een diertje dat familie is van de
wezel en dat in de winter een witte vacht krijgt.

			
De rijke vrouwen hadden lange jurken aan met een
			
hoge taille, zodat het leek of ze in verwachting
			
waren. De puntmuts van deze vrouw heet ‘atour’
			of ‘hennin’. De hoge puntmuts is versierd met een
			sluier.

Opdracht 2
Welke stoffen denk je dat er in de zestiende eeuw nog niet waren. Zet een rood kruis
voor de stoffen die de mensen in de middeleeuwen niet kenden.
........ Wol			........ Rubber			........ Bont
		
........ Nylon		
........ Linnen			
........ Polyester
........ Leer			........ Plastic			........ Zijde
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Om kleding dicht te maken, waren er metalen gespen, riemen en knopen. Die knopen
werden van been, leer of hout gemaakt.

Opdracht 4

B.

Nu een moeilijke vraag. Hieronder zie je foto’s van uitvindingen die iets met kleding en
stoffen te maken hebben. Probeer daar maar eens het juiste jaartal bij te zetten. (Let op
dat is niet gemakkelijk!) Je mag kiezen uit: 1845, 1873, 1893, 1937, 1951 en 1979.

Schoenen

Kleding en schoenen werden voor de bewoners van het kasteel van Wouw vaak in Bergen op
Zoom gemaakt door de kleermaker en de schoenmaker. In die tijd had je heel andere soorten
schoenen dan tegenwoordig.

Opdracht 3
Zet de letter V bij schoenen van vroeger en de letter N bij schoenen van nu.

1. Koeiemuil

2. Tootschoen met
houten zool (trip)

B.

5. Trip

2. Klitteband
........................................

3. Spijkerbroek
........................................

4. Ritssluiting
........................................

5. Nylons (panty’s)
........................................

6. Fleece
........................................

3. Schoen met blokhak

C.
4. Crocs

1. Elastiek
........................................

6. Uggs

Verbeteringen aan kleding

In de loop van de eeuwen zijn er veel verbeteringen aangebracht in de kleding. Denk maar
eens aan broekzakken, een gulp, bretels en de ritssluiting.

Vondsten bij het kasteel

Je ziet wel eens mensen met een metaaldetector zoeken. Die vinden soms wat oud,
waardeloos ijzer, maar soms ook munten. Je kunt geen scherven en kleding opsporen met
zo’n apparaat. Graven op de kasteelweide mag niet, want dat is een beschermd gebied.
Er zijn veel dingen gevonden bij en op de Kasteelweide. We kunnen lang niet alles laten zien,
maar hier toch enkele leuke vondsten.
1. Kogels
Bij het beleg van het kasteel in 1583 werden heel veel (1560) gietijzeren
kogels afgeschoten. Een groot deel van die kogels is teruggevonden door
mensen die op het terrein zochten of bij het ploegen. Veel mensen in het
dorp hebben nog van deze kogels.
2. Stenen
Uit de vorige lessen heb je geleerd dat er ‘witte steen’ werd gebruikt en gebakken stenen.
Zou jij het verschil kunnen zien?
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Opdracht 5

D.

Op zoek naar de schat

Hieronder zie je drie plaatjes. Zet er eens onder of het witte steen of gebakken steen
is.

Je hebt in boeken vast wel eens een schatkaart zien staan. In stripboeken en tekenfilms kom
je die ook wel eens tegen. Dat is natuurlijk meestal fantasie.

Opdracht 6
Heb jij ook fantasie? Gebruik die dan eens om zelf een schatkaart te tekenen. Op de
volgende pagina zie je een vel perkament. Teken daar eens een schatkaart op, zodat we de
‘pot met goud’ op de Kasteelweide misschien wel kunnen vinden!

1. ...................................

2. ...................................

3. ...................................

Teken ook hoe je moet lopen om de schat te vinden. Maar zorg er voor dat het niet te
gemakkelijk is, want anders stelen ze misschien jouw schat!

3. Speelgoed
In een vorige les hebben we het over speelgoed gehad. Weet je nog hoe deze voorwerpen
heetten?
						Dit zijn ........................................

4. Munten
Sommige mensen dromen er van om een grote schat te vinden. Dan
moet je in elk geval niet op de Kasteelweide zijn, want daar is niets meer
te vinden. Toch zijn er in de buurt wel eens vondsten gedaan, zoals deze
Franse munten. Daar staan jaartallen op: 1585, 1603 en 1591.
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Opdracht 7
Stel je voor dat je de opdracht krijgt om een nieuw ontwerp te maken voor de
Kasteelweide. Wat zou jij dan op dat terrein wegzetten? Je mag het hier tekenen,
beschrijven, inkleuren of op een andere manier ontwerpen. Je mag er ook een los vel
voor gebruiken en het inleveren, want in de toekomst gaat er van alles veranderen op het
terrein en misschien wordt jouw ontwerp of een deel van jouw ontwerp wel gebruikt!?
Inleveren mag bij je leerkracht.
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