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Graaf Willem II wilde de noordflank van Holland
beschermen terwijl hij in Duitsland was

Heemskerk # Twaalf kastelen
hebben er gestaan in Heemskerk,
en twee grafelijke hoven. ,,Er zijn
in Nederland geen plaatsen met zo
veel kastelen’’, zegt archeoloog
Jean Roefstra. Ze moesten de Frie-
zen buiten de deur houden. Oud
Haerlem werd vermoedelijk rond
1250 gebouwd, omdat graaf Willem
II voor langere tijd naar Duitsland
moest, zegt bouwhistoricus Rob
Gruben. Hij was verkozen tot
Duits keizer, was een van de mach-
tigste mannen van Europa.

Vertrouweling

Om de noordflank van het graaf-
schap te beschermen gaf hij een
van zijn machtigste vazallen en
vertrouweling Simon van Haerlem
opdracht om het kasteel te bou-
wen. Het werd het grootste en
modernste van Nederland, blijkt
nu uit bodemscans van het bureau
Saricon. ,,Het terrein besloeg
90.000 vierkante meter’’, zegt
archeologe Nancy de Jong-Lam-
bregts. ,,Het past amper in het
weiland.’’

De kern bestaat uit een voor- en
een hoofdburcht. Professor Jaap
Renaud ontdekte de voorburcht al
in de jaren zestig. Nu blijkt dat die
nog een toren meer had. De hoofd-
burcht was een kolos, 45 bij 45
meter in het vierkant. Gruben:
,,Ter vergelijking: het Muiderslot
is 32 bij 35 meter.’’ De scans laten
zelfs de muren zien waarmee de
hoofdburcht ingedeeld werd. Het
was ultramodern, historici dachten
vierkante kastelen pas veertig jaar
later gebouwd werden, en de inde-

ling zien ze ook pas bij latere kas-
telen.

Daaromheen lag de voorhof, nog
binnen de omwalling met wonin-
gen en stallen. Het is het grootste
voorhof dat ooit in Nederland
gevonden is. Ook bleken er meer
wallen en grachten om het kasteel-
complex te zijn geweest. Het was
een complex om aanvallers op te
houden en te kunnen doden. ,,We
kennen nu de route des doods’’,
zegt Roefstra.

Voor de buitenste gracht heeft
een dubbele toren gestaan, een
toren in een toren. ,,Ongekend
voor Nederland’’, zegt Roefstra.
,,Het was lastig te veroveren. Was
je de eerste toren in, moest je de
tweede ook nemen.’’ De Jong ver-
moedt dat aan de andere kant van
de toegangsweg nog zo’n toren
stond. Samen vormden ze een
barbacane, een vooruitgeschoven
verdediging. Eerder vond ze er een
in kasteel Middelburg bij Alkmaar.

Belastingopbrengst

Op een wal moet een torenmolen
hebben gestaan. De Jong: ,,Een
verdedigingstoren die ook als
molen gebruikt werd.’’ Ten noord-
westen van het kasteel zijn sporen
gevonden van een schuur ’van
astronomische omvang’, twintig bij
veertig meter. Waarschijnlijk een
tiendschuur, waar de belastingop-
brengst opgeslagen werd. De boe-
ren moesten een tiende van hun
oogst afstaan. Gruben: ,,Die werd
geïnd bij de molen waar de boeren
hun graan lieten malen. De admi-
nistratie werd in het kasteel bijge-
houden.’’

Al die verdedigingsmiddelen
hielpen uiteindelijk niet. Honderd
jaar later werd Oud Haerlem
maanden belegerd, veroverd en

verwoest. De bewoners werden
vermoord.

Roefstra hoopt dat er proefsleu-
ven gegraven mogen worden. ,,Dat
mag nog niet, het archeologisch
monument is beschermd. Het is
heilige grond voor de Rijksdienst
voor Cultureel Erfgoed. Maar het is
ook voor de wetenschap, om te
controleren of onze interpretatie
van de scans kloppen.’’

Uitkijkpunt

Hij lijkt steeds meer steun te krij-
gen om een uitkijkpunt te maken
aan de rand voor het weiland. Als
je geen huizen erop mag bouwen,
moet je er op een andere manier
plezier aan beleven. Iets waarvoor
mensen naar Heemskerk komen.
Het moet geen Archeon worden,
wel iets om het kasteel beleefbaar
te maken. Wethouder Schoorl wil
daarover al met de Rijksdienst in
de slag.

ARCHEOLOGIE Grootste en modernste kasteel

Oud Haerlem:
goud in
de grond
Het modernste en grootste kasteel in Nederland ligt
onder de groene zoden in Heemskerk. Er is alleen
niets te zien van Oud Haerlem. Dat moet verande-
ren, vindt wethouder Aad Schoorl: ,,Er zit goud in de
grond.’’

Eric Kok
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Het terrein is met twee
technieken gescand,
electromagnetische inductie
(EMI), die meet hoe verschillend
de ondergrond stroom geleidt,
en magnetometrie, die de
magnetische verschillen meet.
„Voor de EMI-metingen hebben
we bijna tachtig kilometer over
het terrein gelopen”, zegt
geofysicus Ferry van den Oever.
„Met deze beide technieken
kun je graven zonder te graven.
Op een kostenefficiënte manier
ontdek je een schat aan
informatie.”

""We kennen nu
de route des

doods

Reconstructie van de vierkante hoofdburcht. De voor- en de hoofdburcht (rechts), zelfs met een indeling. De gevonden wallen en grachten om het kasteel. De torenmolen van Zeddam. Een toren in een toren in Frankfurt am Main. ILLUSTRATIES GEMEENTE HEEMSKERK

Nancy de Jong-Lambregts, Rob Gruben, Ferry van den Oever en Jean Roefstra gaan verder met hun onderzoek, nu bij kasteel Assumburg. FOTO RONALD GOEDHEER

""Een dubbele
toren was lastig
te veroveren.

Was je de eerste
toren in, moest
je de tweede ook

nemen


