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Kaart van Noord Kennemerland
Deze kaart is in 1680 getekend door Johannes Jansz Dou (Leiden, 1615-1682),
een landmeter die vooral werkte voor het Hoogheemraadschap van Rijnland.
Naast vele kleine opdrachten onderscheidde hij zich ook met enkele bijzondere
werken. Zo ontwierp hij in 1661 de trekvaart van Leiden naar Utrecht en voltooide
hij in 1677 zijn groote kaart van ‘T Hoogh-Heemraetschap vande Uytwaterende
Sluysen in Kennemerlandt ende West-Vrieslandt’. Drie jaar later verscheen de

eerste druk in 16 bladen. Niet lang daarna verscheen ook een vier- en een éénbladsuitgave. Een onderzoek naar de nauwkeurigheid door middel van
vergelijking met een moderne, meetkundig juiste kaart, wees uit dat Dou een
nauwkeurig juiste kaart heeft gemaakt! Hij heeft er dan ook dertien jaar over
gedaan om hem te maken en verdiende er 4.000 gulden mee.
Op deze uitsnede van de kaart is duidelijk het wegenpatroon over de strandwal
te zien, met aan weerszijden de ‘Ooster Wegh’ en de ‘Wester Wegh’. Over het
midden van de strandwal lopen de ‘Hooge Wegh’ en ‘Heere Wegh’.
Dwarsverbindingen zijn er nauwelijks. Midden op de strandwal ligt de Witte Kerk
als centraal punt.
Aan de oostkant (bovenzijde) lagen de buitenplaatsen Nieuburgh, Couster en
Ypesteyn, alsmede de versterkte hoeve Bayers Hoff. Alle hebben een
vaarverbinding met De Dye, een verlengstuk van het Oer-IJ, een open verbinding
met de zee. Aan de westzijde ligt de buitenplaats Cranenbroeck en meer naar
het zuiden (rechts) de – niet vermelde – hoeve Vrieswijk.
In het archeologisch museum ziet u een uitstalling van de schatten die op deze
strandwal zijn gevonden. Komt u ook eens kijken?

Wie kan ons helpen .....
In het najaar van 2014 zijn we gestart met een jeugdgroep. Een tiental
jongeren van 10 tot 13 jaar, meldden zich op Uit & Zo aan.
Op zaterdagmorgen - 1x per 6 weken - komen we bij elkaar van 10.00 tot
12.00 uur. Een aantal enthousiaste professionals en amateurs vertelden
reeds ons over hun specialiteit op het gebied van archeologie:

• metaaldetectie

• bodemonderzoek
• het werk van de archeoloog
• munten
• pijpenkoppen
• restaureren van aardewerk
• bezoek aan het Huis van Hilde
• schervenonderzoek
• bezoek aan het Historisch Informatie Centrum Egmond a/d Hoef.
Tot nu toe lukte het iedere keer om een activiteit te realiseren.
Maar wat nu ……………………?
We zijn op zoek naar mensen die beroepshalve of als hobby actief zijn op
het terrein van de archeologie. We vinden het leuk om iets te bekijken of
naar een interessant verhaal te luisteren. Nog leuker wordt het, als daarbij
ook iets te doen is!
• In ons museum hebben we de voldoende ruimte voor allerhande
activiteiten, maar natuurlijk kunnen we ook naar u toe komen.
• Kunt u ons iets vertellen en/ of laten zien van uw specialiteit? Kunt u ons
helpen
of
weet
u
iemand,
dan
horen
we
dat
graag
(educatiegroep@baduhenna.nl ).
Het zou mooi zijn, wanneer we ook na de zomervakantie weer een
programma kunnen samenstellen voor deze groep enthousiaste jongeren!
Lou Sinke

Uit het bestuur
Van de voorzitter: Onze secretaris Jan-Willem Welbergen heeft in de
bestuursvergadering van 18 mei aangegeven dat hij zijn taken neerlegt en geen
deel meer wil uitmaken van het bestuur. Er was in de afgelopen maanden sprake
van een groeiend verschil van mening in relatie met de andere bestuursleden
over de ontwikkeling van de Stichting en van het Museum. Dat waren voor hem
onoverbrugbare verschillen. Jan-Willem kon zich niet neerleggen bij een
meerderheidsbesluit van het bestuur, dat leidde tot zijn abrupte vertrek.
Via deze weg willen we Jan-Willem, die zich steeds zeer betrokken heeft ingezet
voor de Stichting en het Museum, danken voor al zijn inzet en stimulans.
De taken van de secretaris zullen tijdelijk worden verdeeld onder de vier
beschikbare bestuursleden. Door de verminderde mankracht zullen we onze
inzet opnieuw plannen.
We zijn op zoek naar versterking! Wie meldt zich?
Fons Morsch
Van de penningmeester: Blij zijn we met een royale gift van €500,00 van de
Stichting Keer op Keer. De gift is tot stand gekomen door de speciale aanvraag

van Wim Maan die zowel bij deze Kringloopwinkel als onze Stichting werkzaam
is. Wij hebben op deze manier een stabielere financiële positie voor 2016!
Tot nu toe mochten van 60 'vrienden' een donatie ontvangen. Uw bijdrage is
welkom op NL64 ABNA 0508315298 t.n.v. Baduhenna Heiloo o.v.v. donatie
2016.
Lou Sinke
Public relations: Kort geleden hebben wij kennis gemaakt met Thomas Kat. Hij
kan voor een schoolopdracht ons adviseren voor een nieuwe huisstijl.
Tot op heden presenteren wij ons als "Stichting Regionale Archeologie
Baduhenna". Helaas blijven daarbij onze museale activiteiten met de daaraan
verbonden activiteiten voor jeugd en scholen onderbelicht.
Thomas zal - in het kader van deze grafische schoolopdracht - voorstellen doen
en voorbeelden geven hoe we het museum met een andere tekst en beeld
kunnen presenteren. De eerste opzetjes die hij heeft gemaakt vallen goed in de
smaak, u gaat hier de komende tijd zeker iets van te zien krijgen!
Wim Maan
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