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Redactioneel 

Deze keer een nieuwsbrief met vooral 'inkijkjes' in verschillende zaken die voorbij komen 

bij Baduhenna. 

Wij houden u graag op de hoogte.
 

 
 

 

Spectaculaire vondst in Zuiderloo. 

Op 27 juni werd tijdens de opgraving in het Zuiderloo een geweldige vondst gedaan: 

een hielbijl. Een bronzen bijl van meer dan 3000 jaar oud – ca. 20 cm lang en in 

perfecte staat. De bijl werd gevonden in een veenlaag op de strandwal in de 

omgeving van de plaats waar in 1921 de overbekende sikkels zijn gevonden. 

Het is bijzonder omdat intacte bronzen voorwerpen weinig worden gevonden in 

Nederland. Brons was erg kostbaar en werd vaak omgesmolten of als offer gebruikt.  



De opgraving werd uitgevoerd door Archol uit Leiden onder leiding van Tijmen 

Moesker, bijgestaan door vrijwilligers van o.a. Baduhenna. De bijl werd gevonden door 

Ron van Wezop uit Castricum die al vele jaren actief is als detector-amateur. Ron heeft 

een grote kennis van metalen objecten die zich in de bodem bevinden. 

(c) Foto – Silke Lange 

 

 

 

 

 

 

 

“Meer dan 1000 jaar Witte Kerk in Heiloo”. 

Op vrijdag 17 november is het boek over de Witte Kerk uitgekomen. Een boek van 

meer dan 200 pagina’s met veel foto’s, kaarten en reproducties van schilderijen in 

veelkleurendruk. Het is geschreven door onze plaatsgenoot Jaap de Graaf. Hij deed 

meer dan 3 jaar onderzoek in archieven en oude geschriften tot in Parijs toe. Een team 

van vrijwilligers van Oud Heiloo en Baduhenna aangevuld met enkele deskundigen 

heeft hem daarbij mogen helpen. 

Het boek beschrijft o.a. de relatie met de Abdij van Egmond en met omliggende 

dorpen in West-Friesland evenals de gevolgen van de opkomst van de Franken en de 

heerschappij van de Graven van Holland. De woelige 16e en 17e eeuw nemen een 

prominente plaats in. De resultaten van archeologisch onderzoek en de vele 

verbouwingen komen aan de orde. Een speciaal hoofdstuk is ingeruimd voor het 

begraven in en om de kerk. Het boek kost €29,50 en is ook verkrijgbaar in ons museum. 



 

Archeologisch veldwerk 

Afgelopen zomer hadden vrijwilligers, met Rino Zonneveld uit Castricum als coördinator, 

het archeologisch onderzoeksbureau Archol geholpen bij de opgravingen in Zuiderloo. 

Over de bijzondere vondsten heeft u al het één en ander kunnen lezen.  

In oktober was de beurt aan Baduhenna om de inzet van de vrijwilligers voor Archol te 

coördineren. Een heel leuke klus, want er waren veel enthousiaste, meer en minder 

ervaren vrijwilligers. Zij kwamen niet alleen uit Heiloo, zelfs uit Schagen! 

In een periode van vier weken mochten twee mensen per dagdeel assisteren bij het 

schaven, couperen en troffelen. 

Het weer was regenachtig en de problemen met de drainage waren behoorlijk groot. 

Toch waren er elke dag, mogelijk door de herfstvakantie, voldoende vrijwilligers 

beschikbaar. Af en toe moest "nee" verkocht worden, òf omdat er te veel 

aanmeldingen voor dat dagdeel waren, òf omdat het terrein onbegaanbaar was. 

We hopen dat alle vrijwilligers die hebben deelgenomen een interessante en leerzame 

tijd hebben gehad. 

Voor belangstellenden die in de toekomst mee willen doen de aanbeveling: volg 

de praktische basiscursus archeologie van 8 dagen uitgaande van de regionale AWN-

groepen.  

Wie weet zoekt u dan een volgende keer met ons mee naar sporen uit het verleden. 

 



 

 

Bezoek groep 1-2 van basisschool Elckerlyc  

Op maandagmiddag 20 november kregen we bezoek van 20 leerlingen van groep 1-2 

van basisschool Elckerlyc. De aanleiding was het verhaal dat een vader van één van 

die kinderen - een archeoloog - op school had verteld. De 4 – 6 jarigen waren erg 

benieuwd wat ze te horen, maar vooral wat ze te zien zouden krijgen in het museum.  

Aan de hand van tekeningen uit het Archeologisch Prentenboek zagen we hoe 

voorwerpen in de bodem terechtkomen en op welke manier de archeoloog aan het 

werk gaat. 

In de expositieruimte ging een groep aan de hand van foto’s van hedendaagse 

artikelen op zoek naar voorwerpen van vroeger. Wat een groot verschil tussen vroeger 

en nu! Bijvoorbeeld: schaats en glis. Wat een overeenkomst, b.v. een gatenpatiel en 

een vergiet! 

Ook zijn verschillende bodemvondsten op materiaal gesorteerd; metaal, hout, plastic 

enz.. We hadden een gesprek over wat er gebeurt wanneer een voorwerp in de 

bodem terecht komt. Dat materiaal vergaat. Aardewerk wordt later veel gevonden, 

houten voorwerpen zijn er weinig en leer en stof komt bijna niet voor.  

De jonge kinderen reageerden heel enthousiast en het is verbazingwekkend hoeveel 

de kinderen al wisten over deze materie. 

Het was weer een hele leuke en leerzame middag! 



 
 

 

Van de bestuurstafel 

Het laatste kwartaal van 2017 werd gekenmerkt door vele opgravingen met 

spectaculaire vondsten en geslaagde open dagen voor een breed publiek. Uw 

voorzitter heeft daar met plezier aan bijgedragen. 

Naast deze bijzondere gebeurtenissen werken we ook gewoon door op de 

woensdagmorgen. We zijn dan met ongeveer tien vrijwilligers bezig om verschillende 

klussen te klaren. Zoals het archiveren van vondsten uit het verleden en de rapporten 

over die opgravingen volledig maken en in een overzicht plaatsen. Bij oude dia’s 

zoeken we uit bij welke opgraving ze horen. 

In het museum is het steeds nodig om verbeteringen aan te brengen. Soms brengt dat 

grote veranderingen in de opstelling met zich mee, zoals bij de komst van de maquette 

van de boerderij uit de IJzertijd (heeft u hem al gezien?). Recent moesten de gevolgen 

van een grote lekkage worden aangepakt! 

We werken aan onze publiciteit en de manier waarop we via verschillende media naar 

buiten treden. 

De restauratieploeg repareert vondsten, vult aan waar nodig is en schuurt net zo lang 

tot er een toonbaar resultaat tevoorschijn komt. 

Al met al een nuttige en gezellige ochtend, vooral onder de koffie! Kom gerust eens 

langs om de sfeer te proeven. 



U kunt binnenkort ook meer officieel bij ons langskomen: in januari houden we onze 

nieuwjaarsbijeenkomst en in februari vieren we het 20-jarig bestaan van onze Stichting 

RAB. U leest daarover op onze website www.baduhenna.nl 

Ik wens u namens het bestuur prettige feestdagen en een goed 2018 toe!  

Fons Morsch  

 
 

Voor nadere informatie over Archeologisch museum Baduhenna 

http://www.baduhenna.nl/ 
 

 

M U S E U M   
secretariaat & werkruimte 

Stichting Regionale Archeologie Baduhenna 

Kennemerstraatweg 464, 1851NG Heiloo   

Telefoon 072 – 533 47 37 

E-mail: info@baduhenna.nl 
 

http://www.baduhenna.nl/
mailto:srab.baduhenna@gmail.com
mailto:srab.baduhenna@gmail.com
mailto:srab.baduhenna@gmail.com
mailto:srab.baduhenna@gmail.com

