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Internationale herdenking Jacques de Molay
Een groot aantal onderzoekers, belangstellenden en groepen (al dan niet in
het gewaad van de tempelieren) kwamen op 18 maart jl. in de loop van de
dag samen in Parijs op het voormalige eilandje Île aux Juifs (Seine).

Rondom de plaquette (Pont Neuf) die de
plaats aangeeft waar precies 700 jaar (18
maart 1314) geleden Jacques de Molay,
de laatste grootmeester van de tempeliers stierf op de brandstapel, betuigden
velen hun respect. Van tijd tot tijd waren
er korte toespraken waarbij kransen en
bloemen werden gelegd. Namens S.H.A.
woonde Jean Roefstra deze herdenking
bij als vertegenwoordiger van Nederland
in het internationale onderzoek naar de
tempelorde. De sfeer was vriendschappelijk en ingetogen. Het was een indrukwek-

kende ervaring om vele belangstellenden
en collega’s te ontmoeten vanuit de hele
wereld die hierbij aanwezig wilden zijn.
Tegen de avond werd een indrukwekkende toespraak gehouden waarbij de
gebeurtenissen van 18 maart 1314 gememoreerd werden. Deze werd helaas
even verstoord door de Franse politie die
de gehele dag toezicht hield uit angst
voor bedenkelijke groeperingen en bijeenkomsten rondom het monument met
verkeerde bedoelingen. Hiervan is gelukkig geen sprake geweest mede door het
toezicht van de Franse belangstellenden
(waaronder Jean Luc Chaumeil, onderzoeksjournalist).
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Van curtis tot Heemskerk
In Heemskring nummer 51 mei 2014
verscheen een artikel van Jean Roefstra S.H.A over de vele kastelen die
ooit in Heemskerk gestaan hebben.
Het artikel geeft een overzicht van
het onderzoek naar de vele kastelen
die voor het grootste deel uit de domeinhoven in Heemskerk gesticht zijn.
De afgelopen 32 jaar is veel duidelijk
geworden door historisch en archeologisch onderzoek. Centraal staat onder
andere het onderzoek naar de “Oude
Hof” (nu Heemshof) en de ontstaansgeschiedenis van Heemskerk. S.H.A.
werkt veel onderzoek uit en publiceert
hier regelmatig over. Afgelopen jaren
verschenen onder andere twee delen
uit de kastelenreeks van S.H.A. Kasteel

Assumburg en Oosterwijk door Michel
Tuin. Deel 3 kasteel Oud Haerlem is nog
in bewerking.

Bezoek aan Zaamslag door Christophe Staf
Christophe Staf uit België is een begrip voor geïnteresseerden in de orde
van oa. de tempeliers.
Als webmaster van de website: www.
templiers.org (Le site de projet Beaucéant) bracht hij een bezoek aan Zaamslag voor een uitleg van het Nederlandse onderzoek naar de tempelorde door
Jean Roefstra S.H.A. (zie www.s-h-a.nl )
Na het internationale congres over de
tempeliers ( Ieper 2008) zijn er grote
vorderingen gemaakt in het onderzoek

naar sporen van deze orde in Nederland. Met name het onderzoek in Zaamslag, een samenwerking met plaatselijk
deskundige archeoloog Richard Lensen,
kreeg alle aandacht. Door SHA werd
een kleine bijdrage geleverd aan de
website van Christophe Staf over de
bezittingen van de tempeliers te Alphen
Noord-Brabant (Ter Brake).
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Radioserie Historische Verkenningen
Iedere maandagavond
vanaf 20.00 uur (deel 3)
en vrijdagmiddagmiddag
vanaf 17.00 uur (herhalingen) op Radio Beverwijk,
te ontvangen op Kabel:
104.5 FM en overal online
te ontvangen, zie www.
radiobeverwijk.nl.

Lezing kastelen in Zaandijk
15 april jl hield Jean Roefstra een lezing over de ontwikkeling van kastelen
vanuit de domeinhoven in Noord-Holland bij de AWN afdeling Zaanstreek.
Sommige kasteelterreinen, zoals het
voormalige Oud Haerlem, kwamen ter
sprake. De Zaanstreek lijkt geen echte
kastelen gehad te hebben. Waarom
dit zo lijkt te zijn, daar werd diep op
ingegaan. De vraag welke voorwaarden
nodig zijn die leiden tot de bouw van
een kasteel stond centraal. Er zijn wel

degelijk aanwijzingen voor een kasteel
in Zaandam. Uit vragen kwam ook naar
voren dat er in het verleden archeologische aanwijzingen hiervoor gevonden
zijn in het haven gebied. Wie weet wat
in de toekomst nog tevoorschijn zal
komen.

Prof.dr. J.G.N. Renaud, Nederlands grootste kasteelonderzoeker
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