NIEUWSBRIEF
- december 2018 Redactioneel
Opnieuw een nieuwsbrief met 'inkijkjes' in zaken die
voorbij komen bij Baduhenna.
• Op een woensdagmorgen vroeg ik aan de aanwezige
vrijwilligers mij per mail een terugblik op het afgelopen
jaar toe te zenden. Een tiental regels vroeg ik (slechts).
U ziet hieronder wat ik kreeg toegestuurd. Veel
leesplezier!
Wij houden u graag op de hoogte.

Documentatie
De Werkgroep Documentatie die de verschillende archeologische
onderzoekresultaten bijeenbrengt, heeft inmiddels een eerste slag
kunnen maken. De ‘ABC mappen’ waarin deze papieren gegevens
zijn verzameld, is geordend en meer inzichtelijk gemaakt wat betreft
de onderzoekslocaties. Daarbij is een aanzet gemaakt om de
overzichtskaart van deze locaties bij te werken.
Recent is de werkgroep gestart om ook de gegevens in de
Beeldbank te ‘linken’ met de gegevens in ABC mappen.
Een en ander leidt tot digitalisering van de gegevens, waardoor
verbanden worden gelegd en ontbrekende informatie wordt
bijgezocht.

Educatie
Onze Werkgroep Educatie heeft het afgelopen jaar 10 groepen (1
basisschool en 9 groepen volwassenen) rondgeleid in ons museum.
De belangstelling van de basisscholen was beperkt, slechts één
groep van de Jan van Rijckenborghschool kwam op bezoek. Begin
2019 zullen we alle basisscholen van Heiloo informeren over de
mogelijkheden van een bezoek aan ons museum. Ook bieden wij
de mogelijkheid aan, om gastlessen op school te verzorgen.
Het aantal bijeenkomsten van onze jeugdgroep zijn beperkt
gebleven; een aantal leden haakten af. Voor de zomervakantie lukte
het niet op iets te organiseren. Op zondag 4 november werd er in
Zuiderloo gegraven onder leiding van Silke Lange. Op 21 november
werden vondsten van de Witte Kerk schoongemaakt en gesorteerd.
Ook kregen we een rondleiding in de kerk en beklommen we de
toren onder leiding van Steven Kalverdijk.

Restauratie
Willem Perenboom van de Restauratiewerkgroep schrijft: Het
afgelopen jaar is er weer veel gerestaureerd en gebouwd door het
restauratie-team; dat wil zeggen kleien en opbouwen van de
aangeboden en gevonden voorwerpen. Dit geeft veel voldoening.
Met goede raad en uitleg brengen wij nu ook collega's van andere
musea op ideeën wat betreft het verbeteren van hun
bodemvondsten.
Op dit moment wordt een maquette van een heuvel met palenkrans
gemaakt door Jeroen. Hannie houdt zich bezig met het
inventariseren en documenteren van een grote hoeveelheid
pijpenkoppen.
Ik heb op het ogenblik diverse tegels en kommen in restauratie met
veel dank aan de mensen die hun vondsten beschikbaar stellen aan
Baduhenna.
Tot slot: Het jaar is al weer snel voorbij en wij zijn benieuwd wat het
nieuwe jaar gaat brengen!!

Jeroen is naast zijn restauratiewerkzaamheden ook actief met
modelbouw en allerhande klussen voor het museum:
Als ik een lijstje mag geven van mijn activiteiten, dan is dit het:
•
•
•
•
•
•

Diepe schaal schoon gemaakt en in mekaar gezet.
Muntenvitrine gemaakt samen met Kees.
Palencirkel maquette - gestart.
Bloempot restauratie - gestart.
Botten opgegraven bij de Witte kerk.
Stenen van de witte kerk schoongemaakt samen met
jeugdgroep.
• Excel-Programmatje gemaakt voor de boeken-bibliotheek.
• Draaimolen
aangepast
voor
de
presentatie
van
informatieborden.
• En diversen!

Veldwerk
Op verschillende plekken is door vrijwilligers van de Werkgroep
Veldwerk meegewerkt aan opgravingen. Opvallend is dat we voor
het eerst opgravingen konden doen in eigen beheer. Uiteraard met
toestemming van de gemeente en met begeleiding van Silke Lange.
Het begon meteen al in de koude januari-maand met een
opgraving bij Varne Buiten, de plek waar restaurant Klein
Varnebroek stond en de tijdelijke woonunits voor de
verzorgingshuizen. De bouwvoor lag daar direct op de
prehistorische cultuurlaag. We vonden een karrenspoor van
veenplaggen. Daarin afdrukken van koeienpoten. We hebben een
plak grond uitgesneden binnen een mal. Op een plank is deze naar
het museum vervoerd ter conservering. Tot nu toe is dat experiment
nog niet goed uitgepakt. We hebben deze opgraving samen met
Silke ingemeten. Dat was een goede leerschool!
In februari werden de vrijwilligers van Baduhenna met spoed te
hulp geroepen bij het veilig stellen van een hoeveelheid menselijke
resten bij de Witte Kerk. Het bleek uit een oud knekelhuis te komen.
De botten zijn naar onze werkruimte gebracht. Na droging zijn ze
onder leiding van deskundige Lisette Kootker schoongemaakt en
geconserveerd. Hoewel geen complete skeletten zijn aangetroffen,
representeren deze fragmenten een belangrijke bron aan informatie
over de populatie in Heiloo die in de Middeleeuwen rondom de

Witte Kerk zijn begraven.
In mei is een zelfstandige opgraving verricht op het perceel
Belieslaan 6. Er zijn geen belangrijke vondsten of waarnemingen
gedaan.
Aan de Lagelaan moest in een weiland een sloot worden omgelegd
voor de aanleg van de aftakking van de A9. We hebben deze
werkzaamheden in september begeleid. In het profiel vonden we
een veenlaag, daaronder een dunne kleilaag bovenop een dun
laagje zand zonder schelpresten, dus een stuiflaag. De meeste
vondsten (keramiekscherven, vuursteen, ijzer) kwam helaas uit de
bovenste verstoorde laag.
Wij hoopten op een succesvolle opgraving in november in
Zuiderloo, direct langs de Vennewatersweg. Het eerste vlak leverde
ons enkele greppels op. Daardoor konden we een zeer geslaagde
open dag houden met de jeugd. Het zonnige weer werkte mee en er
werden leuke vondsten gedaan! Helaas leverde het tweede vlak
niet het gewenste resultaat (twee waterputten) op, waardoor we de
publieksdag moesten afgelasten.
In december heeft een kort onderzoek plaatsgevonden door
Hollandia Archeologen aan de Westerweg t.b.v. het bouwplan
Westererf. Er werden moesbedden gevonden.
Vrijwilligers van de werkgroep Veldwerk hebben in het najaar handen spandiensten verleend bij een grote opgraving in Krommenie (’t
Hain). Er werd een houten palissade uit de Romeinse tijd
opgegraven, de gevonden voorwerpen (hout en keramiek) werden
gewassen en het hout werd gefotografeerd en ingemeten. Wellicht
was dit het noordelijkste vestigingspunt van de Romeinen in
Nederland!
Eén van onze vrijwilligers heeft meegewerkt aan een grote AWNopgraving in Katwijk-Zanderij. Er werd een viertal boerderijen uit de
Merovingische tijd aangetroffen.
Al met al was het een druk opgravingsjaar waarin door de
vrijwilligers volop in de praktijk gewerkt kon worden en weer veel
geleerd is.

Beeldbank en ICT
De werkgroep beeldbank heeft een projectplan opgesteld waarin
de diverse stappen en werkzaamheden in overzicht worden
gebracht. Immers het gaat om het maken van foto’s en het
verzamelen van informatie. En dan nog het eigen maken van de
technische structuren van de beeldbank om het goed op de website
te krijgen. Zo in een paar worden lijkt dat misschien eenvoudig, de
werkelijkheid is anders – er komt heel veel bij kijken.
Regelmatig wordt voortgang geboekt door het verkennen van de
mogelijkheden,
het
bezoeken
van
bijeenkomsten
en
deskundigheidsbevordering van ZCBS.
Dit zal komend jaar zichtbaar resultaat moeten gaan opleveren.
Onze fotograaf heeft al zijn eerste foto’s aangeleverd!
Voor (internet-) onderzoek en het vastleggen van de informatie
wordt dankbaar gebruik gemaakt van de laptops die ons zijn
geschonken en een tweedeleven hebben gekregen.
Ook
op
internet
weet
men
ons
te
vinden
...

Van de voorzitter
Het was zoals altijd weer een bewogen jaar voor het bestuur van
Baduhenna. Met z’n vijven behartigen we alle zaken. Dat is soms
best druk, maar we doen het met plezier!
Ik loop het jaar met u door:
In januari hebben we overleg gevoerd met Silke Lange en werkten
we toe naar de viering van het 20-jarig jubileum van de Stichting
Baduhenna in februari. De lezing van Tim de Ridder over
opgravingen in Heiloo was heel geslaagd. In maart hebben alle
vrijwilligers het museum schoongemaakt en daarna gezamenlijk
geluncht bij de keuken met Karakter. De Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG) hield ons in april flink bezig. In mei
hebben we bij het VIP aangekondigd dat we op zoek zijn naar
vrijwilligers die ons team kunnen versterken. De oproep om een
laptop te doneren had een zeer positief resultaat! In juni bereidden
we de tentoonstelling voor de Open Monumentendagen voor. Het

thema was: In Europa. Op 14 juli hadden we in ons museum één
dag het bronzen armbandje dat gevonden was door schoolkinderen
bij een opgraving in Zuiderloo. In augustus was een nieuwe
muntenvitrine klaar in de museumruimte, waardoor de munten beter
uitgestald zijn. In september was er ieder weekend een speciale
activiteit. We verzorgden in samenwerking met de gemeente Heiloo,
Noord-Hollands Landschap en de Historische Vereniging Heiloo
rondwandelingen in Zuiderloo. De lezing over Zuiderloo in oktober
in het kader van de Nationale Archeologiedagen was zeer
geslaagd. In de Cultuurkoepel werd ook de bronzen hielbijl onthuld
die in 2017 in Zuiderloo is gevonden. November stond in het teken
van de verhuizing van de Historische Vereniging Heiloo naar het
Landgoed Willibrordus. December staat in het teken van de
afronding (jaarverslag) en van vooruitkijken: samen met de
vrijwilligers geven we via een beleidsplan sturing aan de activiteiten
van volgend jaar.

Het bestuur wenst u allen
prettige kerstdagen,
een goede jaarwisseling
en het
allerbeste voor 2019!
Fons Morsch, voorzitter
P.S. Misschien weet u iemand die zich ook als vrijwilliger wil
inzetten voor Baduhenna?
Er is genoeg te doen.

Voor nadere informatie over Archeologisch museum Baduhenna
http://www.baduhenna.nl/

MUSEUM
secretariaat & werkruimte
Stichting Regionale Archeologie Baduhenna
Kennemerstraatweg 464 – 1.34 - 1851NG Heiloo
072 – 533 47 37 info@baduhenna.nl

