-NIEUWSBRIEFdecember 2016
Onderzoek A9 – oostkant – juli 2016
Het onderzoek aan de oostkant van de A9 heeft hoofdzakelijk greppels opgeleverd
uit de Romeinse tijd (1e - 4e eeuw) die te maken
hebben met het (agrarisch) gebruik van het land.
Een enkele greppel bleek zeer lang en zal rondom
een groot perceel hebben gelegen.
Het meest interessant is de vondst van een grote
complete pot die waarschijnlijk met opzet in een
greppel is begraven/ achter gelaten. Het gaat vrijwel
zeker om een rituele begraving waarbij de pot
gevuld zal zijn met b.v. kruiden of voedsel.
Dergelijke vondsten uit deze periode zijn vrij veel gedaan. Meest in oude waterputten
en in speciale kuilen die ook andere objecten bevatten zoals botten (met name
dierenschedels), takken enz.. De functie is niet bekend. Mogelijk zal het in dit geval
te maken hebben met bescherming tegen negatieve invloeden of positief stimuleren
van de groei van de gewassen of het vee op de percelen. Dit omdat het niet bij de
huizen zelf was gelegen. Die moeten (niet ver) elders hebben gelegen op de
percelen.
In december gaan ze (aan de westkant van de A9) wel op Heiloo’s grondgebied
onderzoek doen. Dat wordt interessant want daar zijn in 1992 sporen van een
nederzetting uit de Romeinse tijd gevonden.
Bron: Mark van Raaij

We nemen afscheid van dit logo
De omzetting naar de nieuwe huisstijl is ter hand genomen. In deze nieuwsbrief is al
eerder het nieuwe logo gepresenteerd. Nu zijn ook de nodige veranderingen op de
website doorgevoerd. U wordt uitgenodigd daar een kijkje te nemen.
In deze nieuwsbrief geven we een korte weergave van het interview met Thomas
Kat. Hij is de graficus die het logo heeft gemaakt.

Thomas Kat
Mijn naam is Thomas Kat, ik ben 20 jaar en woon in Heiloo.
Ik studeer momenteel op het Horizon college de opleiding Grafisch Vormgeving en zit
in mijn laatste leerjaar. Voor een opdracht voor school was het de bedoeling een
huisstijl te maken voor een bedrijf waarmee je zelf in contact mee bent gekomen. Ik
vond het belangrijk dat een bedrijf heel graag een huisstijl wilde hebben, om dit voor
elkaar te kunnen krijgen heb ik een oproep geplaatst op Facebook.
Baduhenna heeft deze oproep gezien en met veel enthousiasme gereageerd.
De eerste indruk van Baduhenna was een hele fijne en vriendelijke indruk. Ik maakte
kennis met Wim en Fons die mij een rondleiding gaf en vertelde over het museum.
Nooit eerder had ik gedacht dat de historie van Heiloo zo interessant zou zijn.
Samenwerken was heel fijn. Wim en Fons waren altijd enthousiast en ik vond het
heel fijn dat ze erg meedachten en er zo betrokken bij waren.
Ze waren duidelijk en eerlijk in wat ze vonden van de ontwerpen waardoor we samen
tot een zo goed mogelijk resultaat kwamen. Voor mij is het belangrijk dat je in het
logo het bedrijf of het doel van het logo herkent. Het belangrijkste verschil tussen het
nieuwe en het oude logo is de eenheid die het nieuwe logo vormt. Ik ben zeker
tevreden met het resultaat. Op grafisch gebied kan ik nog meer hulp bieden in het
maken van banners, posters de website en nog meer.
Als ik mijn examenjaar heb afgerond ga ik mij volledig richten op mijn eigen bedrijf en
hoop ik hiermee veel succes te halen.

"Ik wil nog even kwijt dat Baduhenna een hartstikke interessant museum is voor jong
en oud! Je zal verbaast zijn over de brede historie die heeft plaats gevonden in
Heiloo. Wim en Fons zijn hartstikke fijne mannen om mee samen te werken en hun
enthousiasme in het museum maken het zo leuk om mee samen te werken."

BOEKBESPREKING

Joop Stolp – Spitten in een vèr verleden
Plaatsnamen zijn in feite de enige niet-materiële gegevens die de
vroegmiddeleeuwse bewoners ons hebben nagelaten. Dit stelt Joop Stolp in zijn
boek 'Spitten in een vér verleden'. Voor het overige moeten we het bij het verwerven
van kennis over het leven van de vroege
middeleeuwers vooral hebben van allerhande
archeologische vondsten. Plaatsnamen, en ook
sommige straat- en veldnamen, behoren tot het
culturele erfgoed. Het bestuderen van de toponymie
is een bijzonder nuttige tak van wetenschap.
Leerzaam, maar ook met de nodige valkuilen. Zo
kunnen plaatsnamen die ooit een voor iedereen
duidelijke betekenis hadden, later totaal niet meer
begrepen worden en - mede wegens het ontbreken
van schrift en later een gebrek aan spellingsregels door verbastering makkelijk veranderen in voor ons
niet of nog maar moeilijk te snappen benamingen.
Het boek omvat twee delen, een Introductie en een deel getiteld Plaatsnamen in
Noord-Holland. In Deel 1 komt een groot aantal onderwerpen aan de orde die
behalve over naamgeving ook in Noord-Holland over bronnen en over de
geschiedenis en de historische geografie van onze provincie gaan. Bij de
plaatsnamen - in Deel 2 - gaat het om 134 toponiemen, van Aagtdorp t/m Zwet. De
naamverklaringen zijn uitgebreid, soms diepgaand. Soms kan het niet anders gaan
dan om veronderstellingen. Dit stimuleert om ook zelf te gaan onderzoeken wat een
bepaald toponiem kan betekenen en waar het mogelijk vandaan komt.
Ook gezien de mooie illustraties, is het lijvige boek zeker de moeite waard om ter
hand te nemen.

Joop Stolp, Spitten in een ver verleden, 2016, 344 pagina’s. Te bestellen
via www.archeologiezaanstreeknl (rubriek Boeken en DVD).
Overgenomen uit Poldergeest oktober 2016 AWN Afd.9 Uitgave Stichting Regionale
Archeologie “Gheestmanambocht” [bewerkt voor deze nieuwsbrief]

Voor in de agenda
• Donateurs en vrijwilligers zullen per mail een uitnodiging ontvangen voor
een Nieuwjaarsbijeenkomst op zaterdag 14 januari van 16.00 tot 18.00 uur

Van de bestuurstafel
De voorzitter
Het bestuur is met de komst van Verena Schulze naar aantal weer op sterkte. We
werden in de afgelopen periode geplaagd door korte ziektes van verschillende
bestuursleden. Tom ten Hoope moest langdurig afhaken. We hopen dat hij in 2017
weer volledig zijn bestuurstaken kan uitvoeren.
In september konden diverse vrijwilligers van Baduhenna op uitnodiging van
archeologisch onderzoeksbureau Archol meewerken bij het graven van proefsleuven
in Zuiderloo. Het was heel leerzaam om in de praktijk met archeologie bezig te zijn.
Er zijn interessante vondsten gedaan. Dit zal leiden tot een vervolgonderzoek. Op de
website vindt u een verslag.
Bij een opgraving aan de Pastoor van Muijenweg kwam een oud keldertje
tevoorschijn. We hebben het gedemonteerd en vervoerd naar het museum. We
proberen het opnieuw op te bouwen en een plekje te geven bij het archeologisch
museum.
Half oktober heeft Baduhenna in het kader van de Nationale Archeologie Dagen een
opgraving voor de jeugd ingericht op een bouwterrein aan de Pastoor van
Muijenweg. Er deden 15 kinderen aan mee. Zij reageerden allemaal enthousiast. De
ouders waren lovend over de organisatie. Dank aan de vrijwilligers die dit mogelijk
hebben gemaakt.
Onze werkochtend is op woensdagmorgen van 9 – 12 uur en er is steeds een
enthousiaste groep vrijwilligers aan het werk. Op diverse terreinen vinden
ontwikkelingen plaats, gedeeltelijk achter de schermen, maar daarom niet minder

belangrijk! Wilt u ook eens kijken of er iets is dat u kunt doen, kom dan gerust eens
oriënteren!
We zijn nu iedere zaterdagmiddag van 14.00 – 16.00 uur open. Om dat te bemensen
willen we een aantal gastheren/vrouwen c.q. rondleiders kennis laten maken met ons
archeologisch museum. Ter informatie hebben we een document samengesteld over
de belangrijkste objecten in het museum en een aantal wetenswaardigheden over
archeologie in deze regio.
We zijn in overleg met het Landgoed Willibrordus om gezamenlijk een programma te
bieden ten behoeve van bezoekers van het landgoed. Er is samenwerking tussen De
Verhalenkamer, De Trog, de rondleidingen over het landgoed, de ambachtelijke
Kaasmakerij, het Toverlantaarnmuseum en ons Archeologisch Museum. Groepen
kunnen een arrangement kiezen om een dagdeel of zelfs een hele dag op het
Landgoed Willibrordus door te brengen!
Een drietal vrijwilligers van Baduhenna zal in het voorjaar deelnemen aan een
basiscursus archeologie. Deze cursus wordt in de regio aangeboden, waarbij ook
ons archeologisch museum een opleidingsplek is. Zo vergroten we de kennis over de
archeologie binnen onze organisatie en breiden we ons netwerk uit.
Het bestuur dankt allen die zich in het afgelopen jaar hebben ingezet voor de
archeologie en wenst allen die zich betrokken voelen bij Baduhenna een vrolijk
kerstfeest en een gelukkig 2017.
Fons Morsch

Uit de Jeudclub
In januari 2015 zijn we gestart met een jeugdgroep ( 9 tot 12 jaar). Sinds dat moment
is deze groep een aantal keren bij elkaar geweest. De samenstelling van de groep
varieerde van 7 tot 11 personen. De activiteiten waren ook heel verschillend, van
bodemonderzoek tot aardewerkrestauratie en van schervendeterminatie tot bezoek
aan het Huis van Hilde. Tijdens de Nationale Archeologiedagen in oktober jl. kregen
we nog 3 nieuwe aanmeldingen. Sinds de zomervakantie zijn we niet meer bij elkaar
geweest.
Ik heb diverse organisaties en professionals gevraagd om ideeën en / of suggesties
voor onze club. Tot nu toe heb ik slechts 1 reactie ontvangen; deze buitenactiviteit
staat in het voorjaar gepland.

De jeugdleden zijn inmiddels op de hoogte gebracht van deze problemen; toch
blijven we proberen nieuwe activiteiten te organiseren.
Heeft u suggesties of ideeën, laat het ons weten via info@baduhenna.nl.
Lou Sinke
Voor nadere informatie over Archeologisch Museum Baduhenna
http://www.baduhenna.nl/

MUSEUM
Secretariaat & Werkruimte
Stichting Regionale Archeologie Baduhenna
Kennemerstraatweg 464, 1851NG Heiloo
Telefoon 072 – 533 47 37 E-mail: info.baduhenna@gmail.com

