De Stichting Historische Archeologie presenteerde op 16 april in het
Schelpenmuseum te Zaamslag het rapport “Aardewerk afkomstig van de
terreinen van de tempeliers- en hospitaalorde te Zaamslag. QuickScan
Collectie Schelpenmuseum” (S.H.A. rapport 1).

Dhr. G. de Zeeuw
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Rapport Zaamslag

Het eerste exemplaar werd uitgereikt
aan de heer G. de Zeeuw van het Schelpenmuseum te Zaamslag. Het rapport
telt twintig pagina’s met afbeeldingen.
De aanwezigheid van terreinen die behoord hebben tot de orde van de Tempeliers en hun opvolgers, de orde van
Sint Jan, is uniek. Jarenlang zijn op deze
terreinen vondsten verzameld door de
heer Lensen, maar vooral door de heer
G. de Zeeuw (beheerder van het Schelpenmuseum ter plaatse).
De S.H.A. heeft (ook financieel) kunnen
bijdragen door de vondsten 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. Voor

dit onderzoek werden in totaal 6.282
fragmenten aardewerk gedetermineerd
door J. Roefstra. Samen met zijn collega
M. Tuin schreef hij een rapport hierover.
Belangrijke conclusies
Het onderzoek naar de aardewerkvondsten die zijn gedaan op zowel het
terrein Tempelhof als op het hospitaalterrein toont bewoning aan van beide
locaties. 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
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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.
Dat de Tempeliers in Zaamslag al
aanwezig lijken te zijn geweest in de
twaalfde eeuw is geen vreemde conclusie (de vermelding van 1288 blijkt geen
stichting te betreffen, maar een gift
aan de al aanwezige Tempeliers). Het
voldoet geheel aan de verwachtingen
van J. Roefstra in zijn onderzoek naar
de aanwezigheid van de Tempelorde in
Nederland. Hij zal in de nabije toekomst
een artikel publiceren over de aanwezigheid van de Tempelorde te Zaamslag. Het rapport vormt slechts de basis
in dit onderzoek.
De S.H.A. hoopt dat in de toekomst
meer duidelijkheid komt over de bewoningssporen in de terreinen. Tegenwoordig is het mogelijk om een
bodemscan te maken zonder enig
graafwerk, zodat de toch al kwetsbare
resten niet nog meer aangetast hoeven
worden. Deze methode is inmiddels

niet erg kostbaar meer. De hoop wordt
uitgesproken dat archeologen in Zeeland hiertoe overgaan.
Heeft u vragen of wilt u een exemplaar
ontvangen: info@s-h-a.nl
Zie ook onze website: www.s-h-a.nl

Masterscriptie over vroege baksteen en de
uitkomsten voor Noord-Holland
In februari 2016 studeerde Richard Lensen uit het Zeeuwse Zaamslag af op
zijn masterscriptie over vroege baksteen. De SHA onderzoekt in Zaamslag,
met Richard Lensen en Gerrit de Zeeuw, de locaties van de Tempeliers en
Hospitaalridders.
In deze thesis staan de vroege productie en gebruik van baksteen in de
Nederlandse en Belgische kustregio
centraal, tussen 1200 en 1350.
De scriptie is tweeledig opgebouwd:
een literatuurstudie over de oorsprong
van middeleeuwse baksteenproduc-

tie als eerste gedeelte, gevolgd door
een tweede waarin middels X-Ray
Fluorescence (XRF) wordt geprobeerd
uitsluitsel te geven over de lokaliteit
van baksteenproductie. XRF geeft geen
datering, maar wel de chemische samenstelling van de bakstenen; die wer2

den vergeleken met de klei uit hetzelfde
gebied. Het onderzoek is uitgevoerd
binnen de Rijksdienst voor het Cultureel
Erfgoed.
In overleg met Jean Roefstra (SHA) is
gekozen voor een studiegebied rond
Beverwijk en Heemskerk, met incorporatie van het kastelenlint en het onderzoek van De Vlinder door Diachron UVA
bv. Door laatstgenoemd bedrijf zijn ook
kleimonsters genomen uit de kleilagen
direct naast de kleiwinningskuilen van
de Vlinderlocatie (zie: S.H.A. nieuws-

brief 5). De Vlinder bleek een kleiwinningslocatie te zijn, waar men klei en
zand won voor baksteenproductie – het
vermoeden is voor de bouw van de kastelen Oud Haerlem en wellicht de eerste
fase van de Assumburg.
De meeste bakstenen uit Kennemerland
zijn zachtgeel met allerhande brokken
en bijmengingen. Theorieën, die suggereerden dat die bakstenen uit Friesland
afkomstig waren (bijv. bij het ‘kasteel
van Amstel’), kunnen naar het rijk der
fabelen worden verwezen.

Het XRF-resultaten leverde de volgende
kernpunten op. Allereerst bleek dat alle
bakstenen uit het gehele onderzoeksgebied vanaf de Franse grens tot Friesland qua samenstelling sterk op elkaar
lijken. Er konden wel wat kleine verschillen worden opgemerkt voor NoordHolland. De klei die men gebruikte voor
de bakstenen kwam meestal niet van
zeeklei; te denken valt aan sedimenten
van het Oer-IJ. Over het algemeen zijn
de bakstenen kalkrijk (daarom geel),
die dan weer uiteenvallen in een kalkrijker cluster en een kalkarmer cluster. De
klei die men gebruikte was niet uiter-

mate geschikt voor baksteenproductie,
aangezien men er bijmengingen (zand,
andere kleisoorten) aan moest toevoegen en er allerhande vervuiling in te
vinden is. Bovendien zijn de bakstenen
vaak erg zacht, hoewel dat uit latere
context (14de eeuw) anders is.
Een match in de trant van DNA-onder3

zoek van ouder-kind kan niet worden
verkregen met XRF. Dit betekende ook
dat de conclusie is dat er geen 100 procent bewijs is voor de lokale productie;
aan de andere kant is er geen aanwijzing gevonden dat het niet zo is. Een
bakproef met klei van Ten Bogaerde
(Koksijde, B) en Oegstgeest toont aan
dat de kleur en samenstelling van het
eindproduct zeer gelijkt op de oudste

bakstenen in dezelfde omgeving. Lokale productie is dus wel waarschijnlijk.
De thesis ‘Brick production and use in
the coastal regions of the Low Countries, 1200-1350’ is begeleid door prof.
dr. ing. Dirk J. de Vries, bijzonder hoogleraar aan de Faculteit der Archeologie,
Universiteit Leiden.
Contact: rjhlensen@outlook.com

Presentatie Kastelenreeks Stichting Historische
Archeologie deel 3: kasteel Oud Haerlem
In een bijeenkomst voor genodigden werd op 21 december 2015 het eerste
exemplaar van het pas verschenen deel 3: kasteel Oud Haerlem, uitgereikt
aan Niek Linger, voorzitter van de Historische Kring Heemskerk.

In een bijeenkomst voor genodigden
werd op 21 december 2015 het eerste
exemplaar van het pas verschenen deel
3: kasteel Oud Haerlem, uitgereikt aan
Niek Linger, voorzitter van de Historische
Kring Heemskerk. Jean Roefstra gaf een
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korte PowerPoint presentatie over het
boekje. Op 14 januari jl. gebeurde dit bij
een goed bezochte, uitgebreide lezing
die hij gaf bij het Historisch genootschap Midden Kennemerland. Bij 251tv
verscheen een reportage, zie: http://
www.251tv.nl/reportages/historisch/
Deel 3 - kasteel Oud Haerlem is een
eenmalige oplage en zal verkrijgbaar
zijn in Heemskerk bij: Boekhandel
Stumpel, Bruna Deutzstraat en Bruna
Europaplein. In Beverwijk bij: De Beverwijkse Boekhandel en Museum Kennemerland. In Uitgeest bij Boekhandel

Schuyt. In Castricum bij het Huis van
Hilde. Ook via de website van de
Stichting Historische Archeologie
www.s-h-a.nl kan deel 3 Kasteel Oud
Haerlem worden besteld.
S.H.A. Publicaties
Kastelen in Beverwijk en Heemskerk
Deel 3 - Kasteel Oud Haerlem
ISBN/EAN: 978-90-816773-4-9
Deel 1 (kasteel Assumburg) en 2 (Kasteel Oosterwijk) van Michel Tuin zijn
eveneens nog verkrijgbaar.

Onderzoek naar de sporen van de tempelieren in
Nederland (update)
Net als voorgaande jaren werd onderzoek gepleegd in de archieven van Archives Nationales in Parijs, Université Paris, Bundesarchiv in Duitsland, Universiteitsarchief te Gent en diverse Nederlandse archieven.
Diverse locaties en archeologische
collecties in Nederland, die een verdenking hebben een voormalig bezit geweest te zijn van de tempeliers en hun

opvolgers na 1314 van de Hospitaalorde, werden bezocht. Het voorlopige
onderzoeksresultaat in Zaamslag werd
gepubliceerd in S.H.A. rapporten 1 (zie
deze nieuwsbrief).
Veel kennis werd uitgewisseld met
internationale onderzoekscollega’s,
onder andere de Vereniging voor de
Studie voor de Tempeliers en Hospitaalridders (VSTH) en daarbuiten. Voor
de website van Christophe Staff; ‘Projet Beaucéant’ (http://www.templiers.
org) werd een tekst aangeleverd over
de tempelierscommanderij ‘Ter Brake’
in Alphen (Noord-Brabant). Voor een
internationale tentoonstelling over de
tempeliers in Europa werden gegevens
over het Nederlandse onderzoek verstrekt aan Ramon Sarobe. Een publicatie over de tempeliers in Nederland is in
voorbereiding.
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