Medio januari 2015 start de herhaling van alle afleveringen (75 in totaal,
de nieuwe serie, deel 3, loopt heden nog) van de radioserie Historische
Verkenningen.
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Historische Verkenningen herhaald in 2015

Jarenlang is hard gewerkt aan de 75
afleveringen door Daan de Vries jr., Jan
Camfferman van Radio Beverwijk en
historisch archeoloog Jean Roefstra van
de Stichting Historische Archeologie.
Historici, archeologen maar ook mensen met bijzondere herinneringen aan
historische gebeurtenissen of verdwenen monumenten. Van alles en iedereen komt ter sprake in dit binnen- en
buitenregionale toegankelijke steeds
populairder wordende radioprogramma.

Roefstra, begraafplaats Duinrust, Lodewijk Napoleon, archeologie van de
Zaanstreek, de Engelmunduskerk te
Velsen Zuid, archeologie en tempelieren van Zaamslag, Symboliek van dagen
in de week, Wijk aan Zee, grafstenen in
de Grote Kerk van Beverwijk, kastelen in
Alkmaar, stadsarcheologie, onderzoek
in de Bavokerk te Haarlem, de graven
van Holland, Historische verenigingen,
lakenhandel in Beverwijk, de Kennemer
adel, en nog heel veel meer…

Thema’s in de uitzendingen zijn o.a.; De
geschiedenis van Beverwijk en Heemskerk, opgravingen van kastelen, Jan van
Brederode en Azincourt 1415, Hollandia,
een archeologisch bedrijf, onderzoek
in Uitgeest, de abdij van Egmond, een
portret van historisch archeoloog Jean

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
www.radiobeverwijk.nl
De programmering is te vinden op
www.s-h-a.nl
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Kleiput Duitslandlaan
Heemskerk – Archeologen hebben op de bouwplaats aan de Duitslandlaan
sporen van middeleeuwse kleiwinning gevonden. De klei zou gebruikt zijn
om kloostermoppen te bakken. Zoals voor het kasteel Meerestein, niet ver
van deze kleiput. De vondst geldt als bijzonder.

Onder de graafmachine op de zogenoemde Vlinderlocatie komt vette,
blauwgrijze klei tevoorschijn. Niet
prettig voor een achtertuintje, wel een
prima grondstof voor de middeleeuwse
bakstenen, de zogenoemde kloostermoppen. Tijmen Moesker van archeologisch bureau Diachron houdt een aangetroffen kloostermop omhoog. Een
groot exemplaar.
,,Hoe groter, hoe ouder. Dit is een van
de allervroegste bakstenen. Hij is nogal
primitief, medio 13de eeuw’’, schat
Moesker. Die datering komt overeen
met de bouwtijd (om en nabij het jaar
1250) van diverse kastelen, zoals OudHaerlem, Assumburg, Meerestein en
Oosterwijk.
Er kwamen deze week diverse kapotte

en complete kloostermoppen tevoorschijn uit de grond. Er moet welhaast
een steenoven in de buurt zijn geweest.
Zijn de archeologen die op het spoor?
De archeoloog: ,,Dat zou perfect zijn.
Helaas. De sporen van een oven gaan
niet zo diep. De bodem aan de oppervlakte is allang verstoord. Een steenoven is moeilijk aan te tonen.’’
Een groot deel van het perceel is in het
verleden overhoop gehaald door de
vroegere bebouwing (Vlinderschool).
Voor een deel was de oude bodemopbouw nog intact. In die ongestoorde
grond hebben de onderzoekers diverse
grote kuilen en lange sleuven gegraven.
Ze gingen zo’n twee meter of meer diep.
Een leek ziet niets bijzonders in de
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ondergrond, hooguit wat kleurverschillen. De specialisten zien allerlei lijnen
lopen. Ze kunnen daaruit nauwkeurig
opmaken tot hoever de klei is weggeschept. Soms heel diep. Er was een
flinke kleiproductie, aldus Moesker.

toriumonderzoek. Wellicht kan worden
vastgesteld dat de klei inderdaad is
gebruikt voor de kloostermoppen van
kasteel Meerestein.
Behalve de aanwijzingen voor de steenproductie is er niet zo veel aangetrof-

Dat was nodig, want voor een kasteel
waren veel stenen nodig. Waar die stenen vandaan kwamen, is tot nu toe een
raadsel. In Noord-Holland is nooit een
steenoven uit de middeleeuwen gevonden, net zo min als kleiputten. Vandaar
dat de vondst enige opzien baarde. Te
meer daar er een direct verband lijkt
met kasteel Meerestein op een steenworp afstand: Beneluxlaan.
Jean Roefstra van de Stichting Historische Archeologie werd betrokken bij
het onderzoek oa. om advies te geven
over het verband tussen deze vondst
en de grootschalige bouwcampagne
van kastelen rond het jaar 1250 in dit
gebeid (Oosterwijk, Merenstein, Oud
Haerlem en Assumburg)
Het team van archeologen heeft bodemmonsters genomen voor labora-

fen. Slechts weinig potscherven. Wel
een paar greppels die dateren uit de
ijzertijd, voor het begin van de jaartelling. De voorlopige conclusie van
archeoloog Tijmen Moesker is dat het
terrein in de ijzertijd is gebruikt voor het
weiden van vee. Er is geen prehistorische nederzetting geweest, zoals even
is gedacht.
Het archeologische onderzoek is gisteren afgerond. Het terrein is weer vlakgemaakt. Daarmee is het perceel beschikbaar voor de woningbouwcorporatie
Woon op Maat die hier vijftig woningen
wil bouwen.
Bron: NHD 15 november 2014. Met dank
aan Jan Butter
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Jos Kleijne heeft een nieuwe baan
Nadat zijn contract bij de RCE in september 2013 afliep heeft Jos Kleijne
als zelfstandige onderzoeker/archeoloog een aantal onderzoeksprojecten
uitgevoerd.
Voor het Europese project Ariadne heeft hij alle
begrippen in archeologische opgravingsrapporten
gemarkeerd (archeologische perioden, culturen,
vondsten, toponiemen,
etc.) zodat nu een computer daaruit automatisch de
metadata kan genereren.
Zo wordt het in de toekomst makkelijker zoeken
door de grote massa onderzoeksrapporten.
Een ander project, voor de
Provincie Noord-Holland,
bestond uit een kennisinventarisatie en synthese
van alle archeologische
sporen en vondsten daterende uit de Bronstijd
(tussen 2000 en 800 v.
Chr.) in Kennemerland.
Daarbij zijn veel gegevens
opgediept uit archieven en
depots, oude opgravingen
voor het eerst inzichtelijk
gemaakt, en samengebracht met recent
archeologisch onderzoek. Spectaculair
was de vondst van een bronzen armband uit een crematiegraf op de vindplaats Velsen-Hofgeest. Deze armband
was bijna 40 jaar geleden opgegraven,
direct in een doos gestopt en terloops
vermeld in een vondstbericht. Na de
herontdekking in 2014 is deze armband
direct naar de restauratie gebracht en
hopelijk kan komend jaar het eigenlijke

onderzoek eraan plaatsvinden.
Vanaf november 2014 heeft Jos echter
een nieuwe baan, als promovendus
aan de Universiteit van Kiel. Binnen de
onderzoeksgroep ‘Human Development
in Landscapes’ zal hij zich de komende
drie jaar bezig houden met de manier
waarop lokale gemeenschappen verspreid over West-Europa in het 3e millennium v. Chr. het Klokbeker-idee hebben geadopteerd en geïnterpreteerd.
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