
 

 

 N I E U W S B R I E F 

- september 2019 - 
 

Redactioneel  

Er gebeurt veel op het terrein van de lokale archeologie en het museum. U 

kunt daar ook deze keer weer over lezen in deze Nieuwsbrief. Het is komen en 

gaan. 

Wij houden u graag op de hoogte.

 

Onze nieuwe secretaris stelt zich voor 

Dick Bakker, is eenstemmig door het bestuur benoemd in de functie van 

secretaris. Hier introduceert hij zich in het kort. 

- Inmiddels ben ik al enkele maanden bestuurslid en vervul ik daar de taak 

van secretaris. Tijd om mij aan u voor te stellen. 

Ik ben Dick Bakker, getrouwd met Thea. Samen hebben wij twee jongens en 

inmiddels drie prachtige kleinkinderen waar wij veel van genieten. Sinds mijn 

pensionering gaan wij er vaak op uit om te wandelen in Andalusië, Samos, La 

Palma, Alpujarras, Madeira en ook in het Sauerland en Limburg. Veel 

bestemmingen staan nog op ons lijstje. 

Van origine ben ik bouwkundige en aldus heb ik vanuit architecten- en 

ingenieursbureaus aan vele bouwprojecten leiding mogen geven. 



Begin 2018 ben ik begonnen als vrijwilliger bij Baduhenna en ben ik 

aangeschoven in de Werkgroep Documentatie. Over de activiteiten van 

deze werkgroep leest u hier regelmatig. 

De prettige sfeer van de ‘club’ heeft mij, toen er een vacature ontstond, 

doen besluiten te melden voor de vacature binnen het bestuur. Daarin 

probeer ik mijn steentje bij te dragen aan het verwezenlijken van de doelen 

van Baduhenna. 

Ik hoop u eens in het museum te mogen ontmoeten! 

 

Opgravingen 

Verena en Frans assisteren bij hout onderzoek aan palen van een romeinse 

weg 

Al eerder heeft u kunnen lezen dat vrijwilligers van Baduhenna in het voorjaar 

mochten assisteren bij de vondstenverwerking van de opgegraven palen van 

de Limes bij Valkenburg (Katwijk, Zuid-Holland). Aanvankelijk bestond het 

werk alleen uit het (soms onder barre weersomstandigheden) schoonmaken 

van de boomstammen met water, spons en kwast. Vervolgens moesten deze 

stammen (en soms ook dikke takken) worden beschreven en werden er 

schijven uitgezaagd ten behoeve van dendrochronologisch onderzoek. Hier 

kunt u lezen hoe de vrijwilligers onder leiding van de archeologen Tamara 

Vernimmen en Katrin Peschke op heel mooie zomerse dagen met het hout 

van de Romeinen "aan het werk waren". 

Op 16 en 18 juli hebben we met zijn vieren, te weten Tamara, Katrin, Verena 

en Frans, dendromonsters genomen en gedocumenteerd. Tamara en Frans 

hebben monsters gezaagd en Katrin en Verena hebben ze getekend en in 

een database ingevoerd. Zoals gebruikelijk werd de dag begonnen met thee 

of koffie. 



 

Foto: De koffiepauze aan het begin van de dag: Van links naar rechts 

(achter): Katrin Peschke, Tamara Vernimmen en Frans Nieuwenhout. 

Op de voorgrond de fotograaf: Verena Schulze 

Silke Lange had van te voren een lijst gemaakt met nummers van ongeveer 

40 palen waarvan dendromonsters genomen moesten worden. Sommige 

palen waarvan dendro genomen moesten worden lagen bij elkaar in een 

pak, maar de meesten moesten uit de pakken van 10 palen uitgezocht 

worden. Bij vrijwel alle palen was reeds met schilderstape aangegeven waar 

het monster genomen moest worden. 

Bij enkele palen waar dat nog niet was gebeurd moest de tape alsnog 

aangebracht worden. De plaats werd gevonden door het spinthout op te 

zoeken en deze boven te leggen. Dan werd gezocht naar een plaats waar 

zo veel mogelijk ringen zichtbaar zijn. Deze plek werd met schilderstape 

aangegeven, waarna met een takkenzaag aan beide kanten van de tape 

een plak gezaagd werd.  Meestal hoeft geen kracht uitgeoefend te worden 

omdat het hout erg zacht is. 



 

Door Katrin en Verena werd het monster eerst op werkelijke grootte op een 

A4 afgetekend waarna de plaats van het spinthout werd aangegeven op de 

tekening. Hierna werd het monster met de losse spuit afgespoeld en zachtjes 

met de vingers schoongewreven. Daarna in clingfoil ingepakt, van een 

vondstkaartje voorzien en in een krat verzameld. Een aantal gegevens 

werden ingevoerd in een database.

 
 

Een van de onderzoeksvragen betreft de kapdatum van de gebruikte 

boomstammen. Tamara heeft laten zien hoe je een dendromonster 

prepareert (dit gebeurd normaal gesproken binnen in het lab). Een beetje 

krijt wordt van een schoolkrijtje af geschraapt. Dit wordt over het deel van de 

baan in het kernhout gewreven. Veeg je daarna het krijt zachtjes weg dan 

worden de brede voorjaarsvaten gevuld met wit krijt waardoor de jaarringen 

beter zichtbaar worden. 

In het lab wordt dan met een microscoop aan een arm de locatie van de 

jaarringen bepaald. De gemiddelde jaarringdikte wordt op 100 gesteld en de 



diktes worden in verhouding opgegeven. Hiermee kan de kapdatum van de 

boom op het jaar en soms zelfs op het seizoen bepaald worden. 

 Frans Nieuwenhout en Verena Schulze 

Opgraving Heiloo Lagelaan 

 

In september is een terrein aan de Lagelaan/hoek Oosterzijweg onderzocht 

in verband met de afslag van de A9. Hollandia archeologen is daar 

werkzaam en vrijwilligers mogen meehelpen. 

Er is een fundering van een kelder blootgelegd, compleet met een 

keldervloer van plavuizen. Op de vloer werd een 16e of 17e eeuwse duit 

gevonden. 

Aan de oostkant tegen de Oosterzijweg aan zijn veel veenkuilen gevonden 

waaruit veen is gewonnen. Door vernatting na de veenwinning is er een 

kleilaag afgezet. 

Er werd vooral Middeleeuws aardewerk gevonden: kogelpotten, 

roodbakkend aardewerk en 14e eeuws steengoed. 

Er werden diverse waterputten aangetroffen, o.a. een put van een stenen 

opgemetselde rand op een houten ton, waarschijnlijk uit de 18e eeuw of 

later. Een opmerkelijke vondst was een complete maar gebroken uit een stuk 

gedraaide houten kaasvorm met een smalle standvoet. 

Dankzij dit onderzoek is er weer meer bekend over de geschiedenis van 

Heiloo! 

 



 
 

  

 

Nationale Archeologiedagen - Baduhenna 

rookt een pijp 

Over kleipijpen en aanverwante attributen 



Heeft u ook wel eens zo’n wit pijpenkopje gevonden? Ja, je kan ze vrijwel 

overal aantreffen! Misschien wel in uw eigen tuin! 

 Er is veel te vertellen over zo’n pijpenkop. En dat willen we gaan doen! 

 We belichten verschillende aspecten van de kleipijp en de tabacologie: 

 Waar komt die pijp vandaan? Hoe werden ze gemaakt? Wat is de ketel, de 

hiel of de stopper?  - Waarom regent het pijpenstelen? 

Uit welke tijd komen de kleipijpen? Kunnen we zien waar en wanneer zo’n 

pijpenkop gemaakt is? Wat is de rol van het Pijpmakersgilde? 

Waar komt de tabak vandaan die gerookt werd? Hoe ziet een tabaksplant 

eruit? Tabak als geneesmiddel en  genotsmiddel. De rol van nicotine. - Kun je 

ook een zware pijp roken? 

Wat komt er kijken bij het roken van de pijp? Welke attributen horen daarbij? 

Weet u wat een pijpenslee is en hoe komen we aan het woord kwispedoor? - 

Waarom heet een smal steegje een pijpenla? 

• Nieuwsgierig geworden? Kom dan tijdens de Nationale Archeologiedagen 

naar onze thema-tentoonstelling. 

• Beide dagen is er van 14.00 tot 15.00 uur de gelegenheid pijpenkoppen te 

laten determineren. 

 
 



In memoriam Simon Bakker

 
 

Het was bij mijn afscheid als wethouder in 1998, dat Simon mij benaderde met 

de vraag of ik wilde deelnemen aan het bestuur van de Stichting Regionale 

Archeologie Baduhenna (SRAB). Dit omdat de heer Lundgren, door vertrek uit 

Nederland, het bestuur moest verlaten. De Stichting was een maand 

daarvoor opgericht. 

Vanaf dat moment heb ik een speciale band met Simon opgebouwd, 

waarschijnlijk ook omdat we in veel opzichten gelijk gestemd waren. Hij was 

een zeer aimabele man met duidelijk omlijnde principes. Als penningmeester 

- met niet al teveel financiële armslag - wist hij toch veel te bereiken. Hij droeg 

de Stichting een warm hart toe, waardoor hij eigenlijk nooit nee zei wanneer 

er een beroep op hem werd gedaan. Daarnaast zagen we hem gezien 

omgang en kennis als een ware vader, misschien ook wel vanwege zijn 

speciale zachte stemgeluid, maar uitermate overtuigende manier waarop hij 

overkwam. 

Toen enige jaren geleden een terugkeer naar de oude roots (red. 'Ver. Oud 

Heiloo'), waarvan wij ons eertijds afscheidden ter sprake kwam, was hij 

mordicus tegen, waarin ik zijn mening mocht delen. Ook hierin blijkt hij een 



voorzienige blik te hebben gehad, want Baduhenna floreert als nooit te voren 

onder een zeer enthousiast en gedreven team van bestuurders. 

We zullen hem missen en herinneren als nestor van de archeologie in Heiloo. 

Moge hij rusten in vrede. 

Tom ten Hoope, voor het Bestuur van SRAB 

 

Van de bestuurstafel 

We hebben een nieuwe secretaris, Dick Bakker vervult deze taak nu als 

vervanger van Verena Schulze. Dick stelt zich voor in deze nieuwsbrief. 

• Ondanks de vakantieperiode heeft het bestuur zich de afgelopen 

maanden met allerlei zaken beziggehouden. We hebben ons voorbereid op 

alle evenementen die in september op de rol staan: het festival Willibrordus 

Draait Door, de markt Uit&Zo, de Open Monumentendagen en de 

najaarsmarkt op het Landgoed Willibrordus. Inmiddels weten we dat deze 

evenementen goed zijn verlopen. Dat vergt de nodige inzet van onze 

vrijwilligers (- die we hier daarvoor ook graag hartelijk bedanken)! De 

bezoekersaantallen en de positieve reacties van de bezoekers tonen 

waarom wij ons gemotiveerd inzetten voor de plaatselijke archeologie. 

• We hebben bij de gemeente gevraagd of de palencirkel bij het Maalwater 

kan worden vernieuwd, we overlegden met de andere musea van het 

Museumkwartier (Verhalenkamer, Historisch Museum en 

Toverlantaarnmuseum) en we sluiten een overeenkomst van samenwerking 

met de Stichting Oer-IJ. 

• We ondernemen nieuwe activiteiten t.a.v. onze presentatie en de 

aankleding van de entree van het museum. 

• We leiden regelmatig groepen volwassenen rond en schoolgroepen weten 

ons ook te vinden. Financieel is dat voor ons een goede zaak en het levert 

veel positieve reacties op. 



• We hebben twee speciale acties in ontwikkeling: het conserveren van een 

houten tonput ten behoeve van het museum en het uitbrengen van een 

boek over 100 jaar archeologie in Heiloo. Beide acties zijn nog in het prille 

beginstadium van overleg, o.a. met de gemeente. 

•  Van onze activiteiten wordt in de media melding gemaakt! 

 https://www.uitkijkpost.nl/nieuws/human-interest/34068/oud-hollandse-

spelletjes-spelen-tijdens-monumentendagen  

https://beatfm.nl/artikel/147226029/open-monumentendagen-2019-in-heiloo-

en-alkmaar-fotos-amp-video 

  

Activiteiten voor in uw agenda 

We hebben reeds eerder  een vooraankondiging gedaan; hier leest u het 

bijgestelde programma van komende periode. 

 

• vrijdag 11 oktober Voordracht door Willem Peereboom over Tegels. Willem is 

jarenlang een groot verzamelaar van oude tegels. Hij heeft grote kennis over 

de meest uiteenlopende tegels en vertelt hierover zijn persoonlijke verhaal. 

Lezing in de zaal van de Historische Vereniging Heiloo; Kennemerstraatweg 

464. Toegang via het archeologisch museum, zaal open vanaf 19.30. 

Aanvang 20.00 uur. 

 

• Van 12 en 13 oktober zijn er de Nationale Archeologiedagen. Ons speciale 

onderwerp is Pijpenkoppen! "Baduhenna rookt een pijp!" Museum zaterdag 

en zondag open van 13.00 tot 17.00 uur. 

 Zien wij u ook bij een van deze manifestaties?  

https://www.uitkijkpost.nl/nieuws/human-interest/34068/oud-hollandse-spelletjes-spelen-tijdens-monumentendagen
https://www.uitkijkpost.nl/nieuws/human-interest/34068/oud-hollandse-spelletjes-spelen-tijdens-monumentendagen
https://beatfm.nl/artikel/147226029/open-monumentendagen-2019-in-heiloo-en-alkmaar-fotos-amp-video
https://beatfm.nl/artikel/147226029/open-monumentendagen-2019-in-heiloo-en-alkmaar-fotos-amp-video


 

  
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 
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