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1 Inleiding

1.1  Aanleiding voor het onderzoek
Op verzoek van Jan Hosten van de Vereniging voor de Studie over de Tempeliers 

en Hospitaalridders (VSTH Ieper, België) en in het kader van de studie naar de 

tempeliers in Nederland (1), werd contact opgenomen met onderzoeker R.J.H. 

Lensen uit Zaamslag die aanwijzingen meende te hebben over aanwezigheid 

van de tempeliers in Zaamslag. Na een bezoek aan Zaamslag werd besloten 

om de heer Lensen te steunen in zijn onderzoek. De S.H.A. heeft kunnen 

bijdragen door de vondsten, gedaan door Lensen zelf, maar vooral door de 

heer G. de Zeeuw (beheerder van het Schelpenmuseum ter plaatse) nader 

te onderzoeken en te determineren. De heer G. de Zeeuw stelde behalve het 

aardewerk ook alle overige vondsten die hij deed vanaf de jaren negentig van 

de vorige eeuw, beschikbaar.

1.2  Methodiek
Voor dit onderzoek werden in totaal 6.282 fragmenten aardewerk 

gedetermineerd. Vele duizenden roodbakkende fragmenten uit de zeventiende 

eeuw en later bleven buiten beschouwing. Deze waren afkomstig van het 

hospitaalterrein. Het onderzoek betreft een “quickscan” van de scherven 

aardewerk die tijdens jarenlange veldverkenningen zijn gedaan. Gezien het 

karakter van het verzamelen en de opslag van de archeologische vondsten, is 

ervoor gekozen in te zoomen op vooral de aanwezige scherven in de collectie 

Schelpenmuseum. Overige vondsten worden nader toegelicht indien relevant 

of opvallend. De vondsten werden geteld en een deel ervan is gefotografeerd.

Zaamslag
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1.3  Doel van het onderzoek en onderzoeksvragen
De quickscan vormt een aanzet tot verder onderzoek. De vindplaatsen van 

de duizenden archeologische vondsten werden door De Zeeuw nauwkeurig 

vastgelegd met datum en vindplaats. De nauwkeurigheid van het verzamelen 

- eerder een langdurige veldverkenning / kartering - maakte het zinvol om 

te onderzoeken op welke plaatsen vondst-concentraties van bepaalde types 

aardewerk zich bevonden. De volgende onderzoeksvragen stonden hierbij 

centraal:

1. Kan naar aanleiding van het onderzoek een uitspraak worden gedaan over 

bewoning van het tempeliersterrein?

2. In hoeverre kan er een beeld gevormd worden van de aanwezigheid van 

gebouwen op het hospitaalterrein?

3. Is er een verband aan te tonen tussen het tempeliersterrein en het 

hospitaalterrein?

4. Is er gerede grond voor het doen van aanbevelingen tot nader onderzoek 

of bescherming?

Het totaal van de archeologische vondsten bestaat uit aardewerk, metaal, 

bot- en bouwmateriaal. Verzameld door de heer G. de Zeeuw sinds 1994 van 

twee grote akkers waarin zich de resten bevinden van een commanderij van 

de tempeliers (Tempelhof, aan de Terneuzensestraat) en de hospitaalorde 

(Groeneweg/Terneuzensestraat). Na opheffing van de tempelorde in 1312 

kwamen de bezittingen toe aan de hospitaalorde.

1.4  Moeilijkheden bij het onderzoek
De vondsten mochten fysiek het Schelpenmuseum niet verlaten. Daardoor 

was het niet mogelijk om elders deskundigen of specialisten te raadplegen. 

Een tweede moeilijkheid vormde de manier van opslag. Het bleek tijdrovend 

om alle vondsten vanuit kleine doosjes, kastjes en lades te verwerken. Derde 

moeilijkheid vormde de afstand tussen de IJmond en Zaamslag, waardoor het 

onderzoek zich met name in weekends en op vrije dagen voltrok.

Dhr. G. de Zeeuw tijdens één 
van zijn vele verkenningen na 

ploegwerkzaamheden.
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1.5  De twee onderzoeksterreinen
De onderzochte aardewerkvondsten zijn afkomstig van twee terreinen in de 

gemeente Terneuzen rond het dorp Zaamslag.

1. Het terrein aan de Terneuzensestraat. Dit terrein kent de toponiemen 

Tempelhof, Tempelland of Grote en Kleine Tempel. Hier bevindt zich een 

veronderstelde commanderij van de tempeliersorde.

2. Het terrein aan de Groeneweg/Terneuzensestraat. Dit terrein van 

de hospitaalridders heeft mogelijk behoord tot het grondbezit van 

de tempeliers. Vanaf het begin van de veertiende eeuw ontstond 

een gebouwencomplex waarvan de resten nog aanwezig zijn in het 

bodemarchief.

3. Kasteel Torenberg bij de nederzetting Zaamslag.

1.6  Beknopte geschiedenis
Van oorsprong zal er een nederzetting zijn ontstaan op een dichtgeslibde kreek 

nabij de plek waar later de burcht de Torenberg verrees gedurende de twaalfde 

eeuw. Dat laatste is niet alleen gebaseerd op datering van twee houten palen 

die dendrologisch onderzocht zijn (kapdatum 1193), maar ook op de datering 

van archeologische vondsten die verzameld zijn in het Schelpenmuseum. (2)

De naam Zaamslag duikt al op in het jaar 1163. (3) Een commanderij van de 

tempeliers kan alleen zijn ontstaan als er sprake is van schenkingen van land 

en/of bezittingen door hooggeplaatste heren danwel geestelijken. Hoewel 

het onderzoek naar de bewoningsgeschiedenis van de Torenberg nog in de 

kinderschoenen staat, ligt het voor de hand om aan te nemen dat de heren van 

Zaamslag bij schenkingen belangrijk zijn geweest. Wie die vroegste heren van 

Zaamslag precies geweest zijn, is tot nog toe onbekend. Wel wordt tussen 1239 

en 1241 ene Aelidis, jonkvrouw van Zaamslag vermeld. Ze was getrouwd met 

Filips van Maldeghem. (4)

1 2
3
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In de bestaande literatuur wordt steeds gesteld dat de commanderij van de 

tempeliers in Zaamslag is gesticht in 1280, (5) behoorlijk laat in het bestaan 

van de orde. Bij nadere beschouwing weten de auteurs geen originele 

bronvermelding daarvoor te geven. Nu is het in zijn algemeenheid zeer 

moeilijk om ten aanzien van de geschiedenis van de tempeliers onbetwistbare 

bronvermeldingen te vinden, zeker waar dat de lage landen aangaat. Bijzonder 

is dat in een document uit 1288 te lezen valt dat de tempeliers in Zaamslag een 

huis hebben. (6)  Zeger II (burggraaf van Gent) schenkt grond aan de tempeliers 

te Zaamslag in het jaar 1200. (7) Hij treedt datzelfde jaar toe tot de tempelorde 

en doet dan afstand van zijn ambt. (8) De aanwezigheid van de tempeliers in 

Zaamslag dateert volgens deze bron dus van veel eerder dan in 1280.

Het terrein Tempelhof, buiten de middeleeuwse nederzetting Zaamslag 

gelegen, zal na de vervolging van de tempeliers (1307-1312) verlaten zijn. 

Bekend is dat veel tempeliers gevangen werden genomen, vluchtten voor 

vervolging of werden opgenomen in andere orden. Na de opheffing van de 

tempeliersorde besliste de paus bij bul van 2 mei 1312, dat de goederen van 

de tempeliers moesten worden overgedragen aan de hospitaalorde, later 

Orde van Sint Jan geheten. Het hospitaal, een gebouwencomplex dat zich een 

paar honderd meter verderop bevond, wordt verondersteld te zijn gesticht 

in 1338. (9) Volgens Plateeuw kan dit niet kloppen. Zijns inziens bestond het 

gebouwencomplex toen al ettelijke jaren. Hij stelt het stichtingsjaartal op 1309 

of 1310. (10) Over hoe het verder is vergaan met de leegstaande commanderij 

van de tempeliers is in de bronnen niets te vinden.

1  Roefstra, J., 2011: Onderzoek naar de Tempelorde in het voormalige graafschap Holland.  
Een historisch-archeologische aanpak, in: Militiae Christi I (Internationaal Congres Ieper 2008), 
Vereniging voor de Studie over de Tempeliers en Hospitaalridders VSTH), Ieper (België), 113-144.

2  Heeringen, R.M. van, 1989: Archeologisch onderzoek op het voorterrein van de Torenberg  
(deel 2), in: Zeeuws tijdschrift, jaargang 39, 210.

3  R.E. Künzel, D.P. Blok, J.M. Verhoeff, 1989: Lexicon van Nederlandse toponiemen tot 1200, 414. 
4   Warlop deel 2, 369. Verschillende schrijvers spreken steeds over een Jan van Zaamslag uit het 

jaar 980, maar hiervoor is geen enkele bron te vinden en moet wel als een 19e eeuws verzinsel 
worden gezien. In het recent gepubliceerde artikel van R.J.H. Lensen, De heren Zaamslag vanaf de 
dertiende tot de negentiende  eeuw, poogt de auteur de vroegste generaties te achterhalen, maar 
is hierin eveneens gehinderd door het gebrek aan bronnen.

5  Onder andere in: Hosten, J., 2006: De tempeliers: de tempelorde tijdens de kruistochten en in de 
Lage Landen, 228.

6  Cartularium Bischop van Tournay “videlicet centum et quatuor solidos apud Zaemslacht, domum 
militiae Templi (te weten honderd vier stuivers bij Zaamslag, het huis van de Tempelridders)

7  Hardenberg, H.: De ondergang van de Tempeliers . In: Johanniter Orde in Nederland , 6.
8  Warlop, E., 1968: De Vlaamse adel voor 1300, 238.
9  Mul, A.de, 1934: Oorkondenboek van het hopitaal der H. Maagd en der H. Drievuldigheid te 

Zaamslag 1338-1596.
10 Platteeuw, J., 1968. Zaamslag door de eeuwen heen, 56
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2 Tempelhof

2.1  Aardewerk
Van de site Tempelhof werden in totaal 3211 fragmenten van diverse soorten 

aardewerk geteld en gedetermineerd. Het aantal scherven kogelpot-aardewerk 

(tiende eeuw tot 1300) overheerste sterk. Het type kogelpot dat gevonden werd 

op de site is goed te dateren tussen de twaalfde en (eind) dertiende eeuw. Het 

is lokaal/regionaal vervaardigd aardewerk, handgevormd en van zacht tot hard 

gebakken in een ronde vorm. Omstreeks 1100 paste men een grove magering 

van grof zand en steengruis toe. Deze scherven bevinden zich eveneens 

tussen de vondsten. Soms werd het oppervlak versierd met vingervegen of 

bezemstreken. Later kreeg het aardewerk een gladder oppervlak en een egaal 

grijs uiterlijk. Voor magering werd fijner zand gebruikt, of het aardewerk werd 

vervaardigd uit klei dat meer zand bevatte. Kogelpot werd veelal gebruikt 

als kookpot of voorraadpot. Kogelpot-aardewerk werd eind dertiende, begin 

veertiende eeuw vervangen door het grijsbakkende, gedraaide aardewerk. Dit 

latere type aardewerk is niet aangetroffen op de vindplaats van het Tempelhof.

Kogelpot

Periode tot 1300

0,8%
0,6%

3,3%
3,8%0,5% 2,5% 2,1%

86,6%

Totaal 3.196 stuks

Pingsdorf 66

Andenne 120

Paffrath 104

Proto steengoed 18

Bijna steengoed 27

Kogelpot 2.767

Maasvallei 15

Roodbakkend vroeg 
ongeglazuurd 79
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Het vroegst te dateren aardewerk afkomstig van de site Tempelhof is Pingsdorf 

(tiende eeuw tot 1200). Het gaat daarbij om 66 fragmenten overwegend 

afkomstig van een voorraadpot. Dit type aardewerk is afkomstig uit de plaats 

Pingsdorf (Duitsland) of uit Zuid-Limburg (Schinveld en Brunssum). Het is 

gedraaid aardewerk met een witte, geelgrijs tot paarse kleur en kent een fijne 

zandmagering. De decoratie bestond uit strepen of eenvoudige motieven 

die aangebracht werden met rode of paarse ijzeroxideverf. Hierdoor is het 

aardewerk goed te herkennen. Van Pingsdorf werden meestal voorraadpotten 

met een tuit (tuitpotten) vervaardigd, maar ook het bestaan van bekers of 

kogelvormige potten is bekend. Het Pingsdorfaardewerk verdwijnt geheel rond 

het jaar 1200. Het gaat over in het zogenaamde proto-steengoed.

Een ander goed te dateren aardewerktype is Paffrath. Wederom afkomstig 

uit Duitsland (Paffrath en Wilderath). Dit aardewerk is te herkennen aan de 

metaalachtige glans en het bladerdeegachtige baksel en te dateren tussen de 

elfde eeuw en het jaar 1225. Het type Paffrath dat aangetroffen werd, bestaat 

over het algemeen uit kookpotjes met een haakoor die tussen 1200-1225 

gedateerd kunnen worden. Er bevinden zich ook vroegere vormen tussen de 

vondsten die te dateren zijn in de elfde eeuw.

Andenne of Maaslands aardewerk komt uit het Maasgebied in België. De 

belangrijkste productieplaats is Andenne. Het is ter herkennen aan het fijne 

baksel dat meestal wit gekleurd was en een laag gele of bruine glazuur op 

de schouder en hals van een kan had. Ook komen schalen, bekers, potten en 

kommen voor. Tussen de vondsten van de site Tempelhof komen alle vormen 

voor. Het is een luxe aardewerksoort dat voorkomt tussen 1075-1275. Enkele 

fragmenten van een pot met manchet-rand zijn tussen 1125-1175 te dateren.

Pingsdorf

Paffrath

Andenne



SHA rapporten - 1 10

S T I C H T I N G  H I S T O R I S C H E  A R C H E O L O G I E

Aardewerk afkomstig van de terreinen 
van de tempeliers- en hospitaalorde  
te Zaamslag. 

Quickscan Collectie Schelpenmuseum

Slechts 18 fragmenten protosteengoed werden geborgen van het Tempelhof. 

Protosteengoed werd vervaardigd in Duitsland (Rijnland) en Zuid-Limburg 

(Schinveld en Brunssum) en is te dateren tussen 1225-1275. Het is gesinterd 

aardewerk en het volgde het Pingsdorfaardewerk op. In de ovens bereikte 

men steeds hogere baktemperaturen waardoor het aardewerk poreus werd. 

Het is gedraaid aardewerk, duidelijk te herkennen aan de grove (dikwandige) 

structuur en is meestal donkerbruin van kleur. Alle aangetroffen scherven zijn 

in de periode 1225-1275 te dateren. Het gaat om fragmenten van een kan en 

van een drinkbeker.

Het opvolgende Bijna-Steengoed is een verbetering van het protosteengoed. De 

productiecentra liggen eveneens in Duitsland (Siegburg en Langerwehe). Het 

heeft een fijnere structuur, een fijnere magering, is lichter van kleur en minder 

vochtdoorlatend. De standringen die bij protosteengoed werden geknepen, 

werden nu gegolfd. Dit type aardewerk komt voor vanaf eind dertiende eeuw 

om al snel in het eerste kwart van de veertiende eeuw te verdwijnen. In totaal 

werden 27 fragmenten bijna-steengoed geteld onder de scherven van de site 

Tempelhof.

Steengoed is maar sporadisch aangetroffen op de site Tempelhof. Het 

gaat daarbij om slechts een paar fragmenten steengoedscherven met een 

zoutglazuur. Deze zijn te dateren zijn tussen 1400 en 1450. 

De laatste aardewerkgroep die voorkomt op deze site, vormt het roodbakkend 

aardewerk (dertiende eeuw tot heden). Op de site werd het zogenaamde vroeg-

roodbakkend aangetroffen. Dit is te dateren in de dertiende eeuw (dunwandig 

zacht gebakken en bleekrood van kleur).

2.2  Bouwmateriaal
Op het terrein Tempelhof zijn voornamelijk grote middeleeuwse bakstenen 

aangetroffen. Het grootste formaat dat aangetroffen werd, dateert van rond 

het jaar 1200 (afm. 34x16 x9 cm) (11) Verder aanwezig een enkel fragment 

Doornikse steen. (12) Vermeldenswaard zijn de beschadigingen (krassen en 

kerven) op de bakstenen en de andere archeologische vondsten. Deze zijn 

veroorzaakt door ploegwerkzaamheden op de akker in later eeuwen.

Proto steengoed
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2.3  Metaal
De metaalvondsten van de site Tempelhof zijn talrijk en dateren naar zich dit liet 

aanzien met name uit de periode van na de opheffing van de tempeliersorde 

in 1312. Bijzonder is de vondst van een bronzen pootje, afkomstig van 

een bronzen schenkkan. Een goed gedateerd zeldzaam voorbeeld is een 

vergelijkbare schenkkan die aangetroffen werd in de zogenaamde bronsschat 

van kasteel Oud Haerlem te Heemskerk. (13) Dit kasteel is in 1351 verwoest 

na een langdurig beleg en niet meer opgebouwd. Daarnaast werden diverse 

poten van een bronzen pot of grape aangetroffen op het terrein. De dateringen 

kunnen uiteenlopen tussen de veertiende en zestiende eeuw.

2.4 Overige vondsten
Een fragment van een gietmal voor pseudo-munten is eveneens een bijzondere 

vondst. Het fragment is van leisteen. Pseudo-munten, die meestal van een 

gegoten lood-tin legering waren, werden ook wel kloostermunten genoemd.

(14) Voor zover bekend waren dit soort munten in de veertiende en vijftiende 

eeuw in gebruik.

11  Roefstra, J., 2011: Onderzoek naar de Tempelorde in het voormalige graafschap Holland.  
Een historisch-archeologische aanpak, in: Militiae Christi I (Internationaal Congres Ieper 2008), 
Vereniging voor de  Studie over de Tempeliers en Hospitaalridders VSTH), Ieper (België),  
121-122.

12 Vriendelijke mededeling van R.H.J. Lensen. Zie ook R.H.J. Lensen, 2013
13 Renaud, J.G.N,1963: Twee vondsten van middeleeuws brons.
14 Konings, J. & D. Paalman, 2004, 1-4.

Bronzen schenkkan afkomstig van de bronsschat van 
kasteel Oud Haerlem te Heemskerk.

Datering voor 1325-1351. Foto: Kees Zwaan -  
(Archeologiecentrum provincie Noord-Holland 5036-06)

Fragment gietmal
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3 Hospitaal

3.1  Aardewerk
Het vroegst te dateren aardewerk dat werd aangetroffen op de hospitaalsite 

is het grijsbakkend aardewerk. Hiervan werden 557 fragmenten geteld en 

gedetermineerd. Het is gedraaid, hard gebakken, vrij glad van oppervlak en 

ongeglazuurd. Grijsbakkend aardewerk komt aan het eind van de dertiende 

eeuw voor en verdwijnt in het midden van de veertiende eeuw. Het gaat dan over 

in het roodbakkend aardewerk. (Opgemerkt moet worden dat het grijsbakkend 

aardewerk in Vlaanderen nog iets langer voorkomt dan in Holland).

Roodbakkend aardewerk vormt de grootste vondstgroep van deze site. Deze 

aardewerkgroep is te dateren vanaf de veertiende eeuw. Roodbakkend en 

spaarzaam geglazuurd, deels of geheel geglazuurd (vanaf de zestiende eeuw) en 

al dan niet slibversierd komt voor. Het gaat om vele soorten gebruiksaardwerk: 

braadpannen, grapen (kookpotjes), vetvangers, voorraadpotten, vuurklokken, 

lekschalen, aspotten, deksels, borden en meer. 

Periode vanaf 1300

6,7%

0,9%

1,5%0,1%

0,4% 2,3%

18%

48,5%

21,6%

Totaal 3.086 stuks

Siegburg 15e eeuw 71

Langerwehhe  
14-15e eeuw 45

Raeren 15-16e eeuw 666

Frechen 16e eeuw 206

Keuls/Westerwald 27

Grijsbakkend 557

Roodbakkend 
geglazuurd 1.498

Witbakkend 4

Ondetermineerbaar 12

Grijsbakkend aardewerk
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Diverse soorten steengoed uit verschillende productieplaatsen vielen te 

onderscheiden. Fragmenten Aken, Frechen (vanaf de veertiende tot zestiende 

eeuw), Langerwehe (veertiende en vijftiende eeuw), Raeren (vijftiende en 

zestiende eeuw) en Keulen/Westerwald (zestiende eeuw) werden aangetroffen. 

Een belangrijke markering vormt het historische gegeven dat de polders van 

Zaamslag werden geïnundeerd in 1584-1586. Het hospitaal werd verlaten en aan 

de elementen overgelaten. Vooral voor de heropbouw van het dorp Zaamslag 

vanaf 1648-1650 zal het meeste bouwmateriaal van de site verwijderd zijn. 

Buiten beschouwing zijn gelaten de duizenden roodbakkende (slibversierde) 

geglazuurde fragmenten die overduidelijk te dateren waren vanaf de 17e eeuw 

tot op heden.

3.2  Bouwmateriaal
Talrijk aanwezig zijn met name de fragmenten van daktegels van roodbakkend 

aardewerk. Bij een aantal is nog het gat voor de gesmede nagels zichtbaar 

waarmee de tegel op het dak getimmerd werd. Dergelijke daktegels worden vanaf 

de veertiende eeuw gedateerd. Verder werden ook fragmenten (vrij dikke) leisteen 

tussen de vondsten aangetroffen. Als dakbedekking ook veel voorkomend in 

deze periode. De vondst van enkele fragmenten geglazuurde plavuizen (5,5.x 

5,5 x 2,5 cm) wijzen op een vloer van enige luxe. Dergelijke (mozaïek) vloeren 

bevonden zich op zichtbare, belangrijke plekken in gebouwen als kapellen of 

kerken. De plavuizen zijn te dateren in de eerste helft van de veertiende eeuw.(15)

Steengoed

Plavuizen en daktegels van 
roodbakkend aardewerk

Roodbakkend aardewerk
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3.4  Metaal
Er zijn veel middeleeuwse metaalvondsten gedaan door de heer G. de Zeeuw 

met zijn metaaldetector. Noemenswaardig is een tweede bronzen poot van 

een bronzen schenkkan. Deze omvangrijke vondstgroep zou het beste nader 

bekeken kunnen worden door specialisten.

15 Roefstra, J., 2010: Vloeren en vloertegels in de voormalige abdijkerk van Egmond, 130-143.
16 Mededeling Constance van de Linde (Tot op het Bot)

3.3  Botmateriaal
Op de hospitaalsite zijn grote hoeveelheden botmateriaal aangetroffen van 

dierlijke oorsprong. Het gaat daarbij uitsluitend over losse vondsten die uit 

iedere periode zouden kunnen dateren. Tussen de vondsten bevond zich ook 

een fragment van een menselijke schedel. Dit zou een aanwijzing kunnen zijn 

dat er begraven werd bij het Hospitaal. Onderzoek van dit botfragment leverde 

op dat de persoon de ziekte van Paget heeft gehad. Kenmerk van de ziekte is 

versterkte botafbraak of versterkte botopbouw met vervorming of verminking 

als gevolg. (16) 

Botmateriaal
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4 Conclusie

4.1 Samenvatting
Het onderzoek naar de aardewerkvondsten die zijn gedaan op zowel het terrein 

Tempelhof als op het hospitaalterrein toont bewoning aan van beide lokaties. 

Voor het terrein Tempelhof geldt dat bewoning plaatsvond vanaf het midden 

van de twaalfde eeuw tot aan het einde van de dertiende danwel het begin 

van de veertiende eeuw. Er is een lacune tot het derde kwart van de veertiende 

eeuw waar te nemen. Daarna valt op het terrein Tempelhof weer enige vorm 

activiteit te bespeuren, al kan van bewoning daarbij niet gesproken worden. 

Voor het hospitaalterrein geldt dat er bewoning plaatsvond vanaf het begin van 

de veertiende eeuw tot eind zestiende eeuw.

4.2  Onderzoeksvragen

Kan naar aanleiding van het onderzoek een uitspraak worden gedaan 

over bewoning van het tempeliersterrein?

Van het terrein Tempelhof werden 3211 fragmenten aardewerk bekeken. De 

aanwezigheid van Pingsdorf, Paffrath, Andenne en vele fragmenten kogelpot 

maken een datering van bewoning ter plaatse aannemelijk vanaf het midden 

van de twaalfde eeuw. De tempeliers kunnen hier dus al vanaf ca. 1150 aanwezig 

zijn geweest. Het einde van de bewoningsactiviteit tekent zich scherp af: rond 

1300. Veel kogelpotmateriaal is typologisch niet later te dateren dan eind 

dertiende eeuw. Het bijna-steengoed is maar spaarzaam aanwezig. Gedraaid 

grijsbakkend aardewerk en later roodbakkend aardewerk ontbreken volledig. 

Historisch is bekend dat de goederen van de tempeliers na opheffing van de 

orde bij pauselijk besluit in mei 1312 overgingen naar de hospitaalorde. Er 

is een verband op archeologische en historische basis aan te tonen dat het 

terrein van de tempeliers te Zaamslag verlaten is kort voor de opheffing van de 

orde in 1312. Bekend is dat de vervolging van de tempeliers al begon in het jaar 

1307. Het terrein van de tempeliers is niet opnieuw in gebruik genomen door 

de hospitaalorde. Het gebruiksaardewerk ontbreekt er, en veel duidelijker, het 

bouwmateriaal ontbreekt dat vanaf de stichting aan het begin van de veertiende 

eeuw tot het einde van het bestaan van het hospitaal (1584-1586) wel op het 

hospitaalterrein voorkomt. Op de site Tempelhof zijn middeleeuwse bakstenen 

aangetroffen die te dateren zijn tussen 1200-1300. Van vanaf circa 1400 zijn 

er weer wat aardewerk fragmenten aanwezig. Siegburg met zoutglazuur komt 

spaarzaam voor op het terrein en dateert vanaf circa 1375 of later. 



SHA rapporten - 1 16

S T I C H T I N G  H I S T O R I S C H E  A R C H E O L O G I E

Aardewerk afkomstig van de terreinen 
van de tempeliers- en hospitaalorde  
te Zaamslag. 

Quickscan Collectie Schelpenmuseum

In hoeverre kan er een beeld gevormd worden van de aanwezigheid 

van gebouwen op het hospitaalterrein?

Van de site Hospitaal werden in totaal 3.086 fragmenten aardewerk 

gedetermineerd. Aardewerk van voor ca. 1300 ontbreekt. Alle onderzochte 

fragmenten zijn te dateren tussen 1300 en 1580 waarbij er een toename van de 

hoeveelheid import aardewerk te constateren valt halverwege de veertiende 

eeuw. Enige luxe zien we ook weerspiegeld in de vondst van fragmenten van 

geglazuurde plavuizen. 

Een stichting van het hospitaal is volgens het aanwezige aardewerk te duiden 

op na 1300. Funderingen en muurwerk die door werkzaamheden en het 

graven van een nieuwe sloot verstoord werden in 2009-2010, bevestigen een 

oorsprong van het hospitaal in de veertiende eeuw (baksteenformaten 26 x 

13 x 6 cm). Het hospitaalterrein werd verlaten in 1584-1586 als het terrein dan 

wordt geïnundeerd.  

Is er een verband aan te tonen tussen het tempeliersterrein en het 

hospitaalterrein?

Er is aan de hand van het aangetroffen aardewerk geen verband te leggen 

tussen de beide terreinen, anders dan dat kan worden gesteld dat het ontbreken 

van vroeg dateerbaar aardewerk op het hospitaalterrein duidelijk maakt dat 

tempeliers niet op dit terrein gevestigd waren. Andersom kan worden gesteld 

dat het ontbreken van veertiende eeuws bouwmateriaal en gebruiksaardewerk 

op de Tempelhof een her-ingebruikname van dit terrein door de hospitaalorde 

na opheffing van de tempeliersorde (1312) voor wat betreft bewoning uitsluit.

Is er gerede grond voor het doen van aanbevelingen tot nader 

onderzoek of bescherming?

De collectie die uit veel meer bestaat dan fragmenten aardewerk heeft meer 

informatie te bieden dan in dit rapport verwerkt is. Een eerste aanbeveling is dan 

ook dat verder onderzoek van de vondsten van de collectie Schelpenmuseum 

door specialisten wenselijk is. 

De twee onderzochte terreinen hebben een agrarische bestemming. Gebleken 

is dat het ploegen letterlijk sporen nalaat en het bodemarchief beschadigt. 

De moderne (verbeterde) ploegwerkzaamheden op de akkers zullen deze 

terreinen verder doen afvlakken tot een niveau waarbij het bodemarchief 

volledig verdwenen zal zijn. Hierbij zullen belangrijke gegevens verloren 

gaan. Een tweede aanbeveling is dan ook om het bodemarchief van de 

beide terreinen in kaart te brengen. Grondradar-onderzoek is gezien de 

oppervlakte en de te verwachten weerstanden het meest aanbevelenswaard.  
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Aan de hand van de uitkomsten van een dergelijk onderzoek kan bepaald 

worden of en waar vlakgravend onderzoek wenselijk is, of dat een beschermde 

status zou moeten gelden voor de terreinen om het bodemarchief te behouden. 

In 2010 werd een sloot gegraven parallel aan de Groeneweg. Hierbij werden 

funderingen in situ aangetast. Archeologen van de Stichting Cultureel Erfgoed 

Zeeland onderzochten vervolgens de resten van deze funderingen. (17) Men 

trof funderingen aan met bakstenen van het formaat 26 x 13 x 6 cm. Deze zijn in 

het begin van de veertiende eeuw te dateren. 

17  H. Jongepier, J., 2010: Dagrapport Zaamslag Groeneweg, 9 september 2010. Houdt, José van, 
2010: Wederom archeologische sporen van tempeliers aangetroffen in Zaamslag.
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