NIEUWSBRIEF
- april 2018 Redactioneel
Als samensteller van de nieuwsbrief ben ik altijd benieuwd naar de bijdragen van mijn
medebestuursleden. Er zijn zoveel zaken die er spelen bij het runnen van een museum zoals
ons Archeologisch museum Baduhenna.
Als er opgravingen zijn, dan melden we daarover, als er iets te vertellen is over een bepaald
voorwerp waar we onderzoek naar hebben gedaan dan vatten wij dit graag voor u samen.
Deze keer met name twee verrassende verhalen over voorwerpen die zijn ingebracht en een
oproep of u ons kunt helpen met een (oude) laptop.
Wij houden u graag op de hoogte.
Wim Maan

Het relaas van een zwaard
Na afloop van een bezoek aan het museum vertelt een belangstellende dat hij thuis nog een
zwaard heeft liggen. Hij wil weten of het een antiek zwaard is of een meer recent exemplaar.
Het verhaal gaat, dat het zwaard uit een gracht in Alkmaar is opgevist.
Op de eerstvolgende woensdagochtend komt de eigenaar met het zwaard bij ons langs.
We schatten in dat het van ijzer is, we bekijken het aan alle kanten, nemen het in de hand,
merken dat het gevest eigenlijk te klein is om het zwaard goed te kunnen hanteren. Maar uit
welke tijd?
We beloven dat we nader onderzoek doen.

Dat onderzoek levert twee dingen op: Het lijkt erop dan het gevest aan de kling is gelast. Dat
zou er op duiden dat het zwaard na WO II is gemaakt, omdat daarna pas de lastechniek
werd toegepast.
Onderzoek bij het Regionaal Archief Alkmaar levert op, dat er regelmatig zwaarden werden
gebruikt tijdens optochten in Alkmaar. Bekend zijn de vieringen van 700-jaar stadsrechten in
1954 (‘Snorrendam’) en in 1964. Ook bij de viering van Alkmaars Ontzet op 8 oktober werden
in de grote optocht regelmatig zwaarden gehanteerd door krijgshaftige vertolkers van het
verleden.
We vermoeden dat het zwaard bij één van deze gelegenheden per ongeluk te water is
geraakt en niet meer teruggevonden. Totdat het alsnog opgevist werd.
Geen archeologisch artefact dus, wel historisch van belang voor de stad Alkmaar!

Heeft u een oude (Windows-XP) laptop liggen die u niet langer
gebruikt?
U kunt ons er blij mee maken!
• In deze periode wordt er hard gewerkt aan de beeldbank en archivering. Voor diverse
werkzaamheden wordt gebruik gemaakt van een computer, met name laptops. Op dit
moment gebruiken de vrijwilligers met name de eigen privé laptops.
• Om nadere informatie te kunnen geven aan bezoekers van het museum willen wij in de
museum-ruimte een laptop plaatsen waarop dan voor bezoekers mogelijkheden zijn om
informatie over de tentoongestelde voorwerpen op te zoeken.
Omdat wij graag beschikken over verschillende laptops willen wij u vragen of u er een aan
ons wilt schenken?
Mocht u dit overwegen, dan kan het misschien helpen, dat wij de garantie geven dat
persoonlijke bestanden zullen worden gewist. Afhankelijk van de situatie doen we dat door
herinstallatie van Windows of met de grondige methode: Darik's Boot and Nuke.
Een oude XP-laptop maken wij weer goed bruikbaar door de installatie van een ander (Linux) besturingssysteem.
Voor reacties en vragen kunt u contact leggen via webmaster@baduhenna.nl t.a.v. Wim
Maan

Waar komt deze kruik vandaan?
Al weer geruime tijd geleden kwam een inwoner van Heiloo op zaterdagmiddag ons
museum bezoeken en hij had een bijzonder voorwerp bij zich. Het betrof een gave kruik
(keramiek) met enkele karakteristieke kenmerken. Hij vertelde dat deze was gevonden in
1935 toen de diverse paviljoens op het landgoed Willibrordus werden gebouwd.
Toevallig was ik op 23 februari jl. aanwezig bij de opening van de tentoonstelling “Hilde
schept op …” in het Huis van Hilde en bij die expositie stond ook zo’n kruik!
De foto is van de kruik die momenteel in ons depot staat. Een beheerder van het depot van
het Huis van Hilde wist waar deze kruik voor werd gebruikt en hoe oud die is. Het is een
mineraalwaterfles van steengoed uit het Westerwald, zoutglazuur met kobaltblauwe
versiering, lintoor, een zogenaamde P-kruik. Datering: 1680-1740.
De betekenis van de letter P is tot nu toe niet bekend.
Nu moeten we nog eens bedenken hoe de kruik hier zoveel jaren geleden terecht kan zijn
gekomen!
Verena Schulze

Van de bestuurstafel
Van de voorzitter
Na de gelaagde nieuwjaarsreceptie zijn we natuurlijk niet op onze lauweren gaan rusten!

OPGRAVING: Het jaar begon direct goed: in de week van 22 januari konden we een
opgraving doen op het terrein van het voormalige restaurant Klein Varnebroek. De
ontwikkelaar geeft er de naam Varne Buiten aan. Voordat het terrein werd vrijgegeven aan
de bouwvakkers, mochten wij onder leiding van archeologe Silke Lange een opgraving
doen. Dat was een leerzaam gebeuren, waarbij Silke ons de ins en outs van zo’n opgraving
bijbracht. Er werden diverse greppels uit de Bronstijd en latere perioden gevonden en wat
scherfmateriaal. Helaas dus geen waterput of grafheuvel.
VERJAARDAG: Op 20 februari hebben we de lezing gehouden ter gelegenheid van het 20jarig bestaan van de Stichting Regionale Archeologie Baduhenna. Oud-plaatsgenoot en
enthousiast amateurarcheoloog, thans stadsarcheoloog van Vlaardingen, Tim de Ridder
verzorgde de lezing. Hij gaf een mooi beeld van de landschappelijke ontwikkeling van de
regio en van de opgravingsgeschiedenis binnen het grondgebied van Heiloo. Na afloop van
de lezing reikte wethouder Rob Opdam het lang verwachte onderzoeksrapport van de
opgraving in de eerste fase van Zuiderloo uit aan Baduhenna, vergezeld van een feestelijke
bos bloemen!
SAMENWERKING: Op 15 maart was er een inspiratiebijeenkomst op het Landgoed
Willibrordus. Vrijwel alle organisaties die op een of andere manier bij het Landgoed betrokken
zijn, waren aanwezig, evenals de gemeente. Ik heb Baduhenna vertegenwoordigd. Er is veel
gesproken over verbinding en communicatie, want dat zijn sleutelwoorden om allemaal
samen het Landgoed verder te promoten. Er werd zelfs gesproken over een
‘museumkwartier’ als óók Oud Heiloo op het Landgoed gevestigd zal zijn (de verwachting is:
in september).
VOORJAARSSCHOONMAAK: Op 21 maart hebben alle vrijwilligers meegeholpen om het
museum een grote schoonmaakbeurt te geven. Er is volop gepoetst en geboend en
gewreven. Dat is zoveel werk dat de klus niet in een ochtend geklaard kon worden. We
hebben gezamenlijk de lunch gebruikt in de ‘Keuken met Karakter’ op het Landgoed (zeer
aan te bevelen!) en zijn ’s middags verder gegaan. Het museum en de omliggende ruimten
zijn weer spic en span!
PRESENTATIE: Op tweede Paasdag waren we uitgenodigd om bij boerderij Ter Coulsterhof
met een stand te staan op de markt ter gelegenheid van het naar buiten laten van de
koeien. Dat is elk jaar een hilarisch gebeuren waar meer dan duizend belangstellenden op af
komen. Minister Carola Schouten verrichtte de officiële openingshandeling en kwam daarna
ook bij de stand van Baduhenna langs.
POLITIEK: Uw voorzitter kreeg een uitnodiging van de nieuw te vormen coalitie om een en
ander af te stemmen over het cultuur- en cultuurhistorisch beleid in de komende jaren. De
drie beoogde wethouders en hun fractievoorzitters waren aanwezig! Het was een prettig
gesprek waarin de vertegenwoordigers van De Beun, Oud Heiloo, Baduhenna en Landgoed
Willibrordus hun wensen kenbaar konden maken. Ook hier waren sleutelwoorden: onderlinge
verbinding en afstemming. We hebben ervoor gepleit dat de ambtelijke ondersteuning op
het niveau blijft zoals dat nu is. Want daar zijn we tevreden over. Ook willen we de huidige
concepten handhaven en versterken, o.a. door gebruikmaking van ICT. Verder zien we een
toename van het (dag-)toerisme naar Heiloo en daar willen we op inspelen. Plannen voor
‘Natuurlijk Heiloo’ en ‘Magisch Heiloo’ gaan we uitwerken.
De politiek wil Heiloo écht op de kaart zetten, mede met gebruikmaking van de
cultuurhistorie! Dat belooft veel positiefs voor de komende vier jaar!
Fons Morsch

Van de penningmeester
Het jaar 2017 is afgesloten met een batig saldo.
De kascommissie heeft de jaarrekening over 2017 goedgekeurd. De financiële
verantwoording vindt u op onze website.
Onlangs heeft u de donateurskaart 2018 ontvangen met een verzoek om een donatie. Daar
is door velen positief op gereageerd. Heeft u geen donateurskaart ontvangen, neemt u dan
contact op met de penningmeester: penningmeester@baduhenna.nl.

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