Nieuwsbrief 1 maart 2012

De Heemshof
Het gebied rond De Heemshof in Heemskerk wordt bedreigd door nieuwbouwplannen van de gemeente.

Op verzoek van Lambert Koppers, eigenaar van De Heemshof en deelnemer
van het buurtinitiatief om deze plannen
te stoppen, gaf Jean Roefstra een lezing
over het belang van dit gebied. In dit gebied aan de Ooster- en Kerkweg bevond
zich een grafelijk domeinhof (op het terrein van de huidige boerderij De Heemshof) en de oudste vroegmiddeleeuwse
nederzetting genaamd: Scupildhem.
Een verslag van deze lezing op
http://www.s-h-a.nl/verslagHeemshof.pdf

Aan deze bijzondere omgeving rond
De Heemshof werden ook twee radiouitzendingen gewijd in de radioserie
Historische Verkenningen. D.d. 5 en 12
maart 2012
Informatie:
http://www.s-h-a.nl/verkenningen16.htm
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DVD Brederode
Op 25 februari 2012 is de DVD
“Grondleggers van de Ruïne van Brederode” verschenen bij It’s Dutch.
Jean Roefstra heeft namens Stichting
Historische Archologie medewerking verleend aan de opnamen met historische
advies en een interview.
De inhoud van de DVD bestaat uit:
- Rondleiding
Ruïne van Brederode
- 7 journaalafleveringen
- Interview met Jean Roefstra
Meer informatie over de DVD en de verkrijgbaarheid op: http://www.its-dutch.com/
dvds/new-page-2.html

Radioserie Historische Verkenningen
Wegens groot succes en nog voldoende onderwerpen is in 2012 het tweede
seizoen van de radioserie Historische Verkenningen ingegaan.
Het is een programma van Daan de
Vries jr., Jan Camfferman van Radio
Beverwijk en historisch archeoloog Jean
Roefstra van de Stichting Historische
Archeologie (S.H.A).
Iedere maandag avond tussen 20.00 en
21.00 uur te beluisteren op Radio Beverwijk, te ontvangen op Kabel: 104.5 FM
Overal online te ontvangen, zie

Lunetten, kasteel Oud Haerlem toen en
nu, de Heemshof, de abdij van Egmond,
Hilde een vrouw uit de 4e eeuw, Gerard
van Velsen en kasteel Adrichem, de slag
bij Vronen 1297, stadskernonderzoek,
30 jaar archeologie, een portret van een
historisch archeoloog, Tempeliers en
de orde van Sint Jan in Heemskerk, de
oude kern van Heemskerk, het (nieuwe)
http://www.radiobeverwijk.nl
Provinciaal Depot voor Bodemvondsten
De programmering is te vinden op
en nog veel meer...
http://www.s-h-a.nl
De programma’s zijn (nog) niet na te
Thema’s in 2012 o.a.: De (verdwenen)
beluisteren. Bekeken wordt of na het
kastelen in onze regio, middeleeuwse
tweede seizoen alle afleveringen kunkerken, de Ruine van Brederode, restau- nen worden gebundeld op 1 DVD om te
ratie van de Grote Kerk te Beverwijk, de kunnen worden aangeboden.
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Lezing kasteel Oud Haerlem
Bibliotheek IJmond Noord heeft Stichting Historische Archeologie gevraagd
om een lezing te houden over kasteel Oud Haerlem te Heemskerk.
Deze lezing zal worden gehouden door
Jean Roefstra op 3 april 2012 van 19.30uur
tot 21.30uur in de vestiging Heemskerk.
Meer informatie over de lezing en over
de mogelijkheid tot reservering om deze
lezing bij te wonen, vindt u op de website

van Bibliotheek IJmond Noord:
http://www.bibliotheekijmondnoord.nl/index.
php/ev-tijd-reizen/details/175-kastelen-inheemskerk

Adres:

http://www.bibliotheekijmondnoord.nl/index.
php/algemene-informatie/adres-en-route
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Ontdekking tussen vondsten bij veertig jaar
oude opgraving. Graf familie Van Haerlem op
het spoor.
Heemskerk - Vlak achter het bijgebouwtje van de dorpskerk in Heemskerk,
diep in de grond, zijn twee en mogelijk drie tufstenen grafkisten met resten van vermoedelijk leden van de familie Van Haerlem. Van kasteel OudHaerlem.

Dat stelt de Heemskerkse archeoloog Jean
Roefstra na het bestuderen van de archeologische vondsten uit begin jaren zeventig
en begin deze eeuw. Hij publiceert erover
in de pas verschenen Archeologische Kroniek van Noord-Holland 2010. De vondst is
al oud, maar de scherven, foto’s en aantekeningen waren nooit goed bestudeerd en
lagen min of meer te verstoffen.

het koor of het altaar.
Een vergelijkbare situatie is bekend uit
Voorhout, aldus Roefstra. Met dien verstande dat de situatie daar verloren is gegaan. In Heemskerk is alles vrijwel in tact.
De graven zijn na de vondst in 1971 keurig
toegedekt. ,,De kisten waren te zien in de
wand van de bouwput van de toen gemaakte uitbouw. Die staat precies op de
plek van de vroegere noorderkapel. Nee,
Volgens Roefstra, bezig met een uitgebrei- de kisten zijn niet geopend. De menselijke
de studie over deze kerk, is de vondst van resten moeten er nog in zitten.’’
de twee of drie tufstenen graven bijzonder. Ook al vanwege hun ligging.
Stichter
Ze moeten uit de elfde eeuw zijn. Ze lagen De grote vraag is: wie liggen er in?
pal naast de destijds tufstenen kerk, een
Volgens de archeoloog blijkt uit de
vroege voorganger van de huidige kerk.
literatuur dat deze eervolle, symboliDe doden waren begraven ter hoogte van sche plek duidt op een bijzetting van de
4

stichters van de kerk. Zij mochten niet
in de kerk zelf worden begraven, die
plek was voorbehouden aan kerkelijke
hoogwaardigheidsbekleders en familie
van de graven van Holland.
Roefstra oppert dat het gaat om leden van het geslacht Van Haerlem,
bijvoorbeeld Gerard van Haerlem of
diens voorouders. Zij hadden ruim voor
1200 al vele bezittingen in Heemskerk
en woonden vanaf 1248 enige tijd in
het naar hen genoemde Kasteel OudHaerlem, vlak achter kasteel Assumburg.
Het zou mooi zijn als het zo is, want de
alle grafplaatsen van de Van Haarlems

in Kennemerland zijn vernietigd of aangetast, aldus Jean Roefstra die graag
een kijkje zou nemen in de kisten. Dan
zou hij de skeletten van deze oudste
adel van Heemskerk kunnen laten
onderzoeken. Er is echter allerlei wetgeving die dat verbiedt. Het kan alleen als
de kerk andermaal gaat bouwen op die
plek, zegt hij. Op het kerkhof zijn diverse adellijke graven en grafkelders van
de heren en vrouwen van Marquette en
Assumburg.
Bron NHD 16 aug. 2011, met dank aan J. Butter

S.H.A. reeks - Kastelen in Beverwijk en Heemskerk
In het voorjaar van 2012 zal deel 2 in deze reeks verschijnen: Kasteel Oosterwijk. De precieze verschijningsdatum wordt later bekend gemaakt via de
mailinglist en de pers.
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Kastelen in Beverwijk en Heemskerk

Auteur Michel Tuin zal een powerpoint
presentatie houden (ca. 45min.) en
aansluitend het eerste exemplaar uitreiken aan Harrie van der Meij, de man
aan wie vele belangrijke vondsten
zijn toe te schrijven, gedaan nadat de
R.O.B. hun onderzoek had afgerond.

Kasteel Oosterwijk
Michel Tuin

Het boekje telt 60 pagina’s met ca. 120
afbeeldingen, waaronder een unieke
3D reconstructie van het 15de eeuwse
kasteel Oosterwijk in welstand, gebaseerd op de opgravingsplattegrond
van prof.dr. J.G.N. Renaud uit 1959.
Deel 3 zal (onder voorbehoud) gaan
over kasteel Oud Haerlem. Jean Roefstra zal dit deel voor zijn rekening
nemen.
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