
 

 

 

 

JAARVERSLAG 2018 

 

 

1 Bestuur  

Het bestuur heeft in 2018 dezelfde samenstelling gehouden. Er werd zeven maal 

vergaderd, waarvan eenmaal met archeologe Silke Lange om de opgraving in 

Varne voor te bereiden.  

Wel is de taakverdeling van de bestuursleden op enkele punten gewijzigd in verband 

met nieuw ontwikkelde activiteiten.  

De inmiddels traditionele Nieuwjaarsreceptie werd goed bezocht en was in het 

nieuwe jaar de eerste activiteit. Bij de voorbereiding daarvan waren ook diverse 

partners van de bestuursleden betrokken en het was een zeer geanimeerde 

bijeenkomst.  

Overigens heeft de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) ons het 

afgelopen jaar flink bezig gehouden, want er moeten nu de nodige procedures 

worden ingesteld. 

 

 

2 Contacten  

In 2018 is het bestuur in overleg getreden met andere organisaties op Landgoed 

Willibrordus en daar is een constructieve samenwerking ontstaan. Verder zijn de 

bestaande contacten met de gemeente Heiloo en de plaatselijke archeologen 

onderhouden en de relaties met AWN afdeling 9, andere al dan niet archeologische 

instanties in de omgeving (Grootebroek, Zaanstad en Krommenie) en ook de 

professionele archeologiebedrijven zoals Archol, Hollandia en Argo zijn verstevigd. 

Het Provinciale depot in Castricum is bezocht met een aantal vrijwilligers wat in het 

bijzonder voor de nieuwe werkgroep documentatie veel bruikbare informatie 

opleverde. De vertegenwoordiging in de Heilooër Monumentencommissie is 

gewijzigd en de samenwerking met de Historische Vereniging Heiloo is geïntensiveerd 

door de komst naar het Landgoed Willibrordus.  

 

 

3 Financiën  

In 2018 is het aantal donateurs van Baduhenna gestegen naar 95 en ook de 

gemiddelde bijdrage per donateur is gestegen. Daarnaast werd dit jaar een bedrag 

van Keer op Keer ontvangen en een bedrag van de gemeente Heiloo ten behoeve 

van extra stopcontacten in de museumruimte om aansluiting voor meerdere 

computers mogelijk te maken. Ook heeft de RABO-bank een donatie gegeven. 

In hetzelfde jaar is nog een bijdrage voor de lezing in het kader van de Nationale 

Archeologiedagen bij de gemeente Heiloo aangevraagd en een subsidie van TAQA 

om de nu niet in gebruik zijnde gang op te knappen. Op deze aanvragen was op 31 

december 2018 nog geen reactie ontvangen, we hopen natuurlijk wel dat ze 

gehonoreerd worden. Tenslotte heeft de gemeente Heiloo een deel van de 



onkosten van Monumentendag 2018 vergoed en datzelfde heeft de AWN gedaan 

voor de onkosten van de Nationale Archeologiedagen 2018. Al met al heeft 

Baduhenna het jaar met een positief resultaat afgesloten. 

 

 

4 Public Relations  

Voor de Public Relations heeft het bestuur in het afgelopen jaar een plan 

vastgesteld, waarmee we mensen in de wijdere omgeving willen bereiken en 

uitdagen om ons museum meerdere malen te bezoeken. De digitale nieuwsbrief is in 

het afgelopen jaar drie keer verschenen. In de kranten wordt het museum nog 

steeds wekelijks genoemd als een mogelijkheid om zaterdag te bezoeken. Verder 

was Baduhenna in september weer vertegenwoordigd op Uit&Zo-markt en breidt de 

kring die met onze Facebookpagina wordt bereikt zich uit. Tenslotte is de website 

bijgehouden en op kleine schaal verbeterd en hebben wij voor de route op de 

Open Monumenten-dagen twee frames met doeken ontvangen, deze zullen 

aangepast worden voor gebruik bij diverse gelegenheden. 

 

 

5 Werkgroepen  

Voor het archeologisch veldwerk was 2018 weer een interessant jaar! In de koude 

januarimaand een opgraving bij Varne Buiten, die we samen met archeologe Silke 

Lange hebben ingemeten, in februari hebben de vrijwilligers hulp geboden bij het 

veilig stellen van een hoeveelheid menselijke resten bij de Witte Kerk en in mei waren 

er zelfstandige opgravingen aan de Belieslaan en de Lagelaan. 

In november werd bij een opgraving in Zuiderloo - direct langs de Vennewatersweg - 

een (mede door het mooie weer) geslaagde open dag gehouden met de jeugd en 

in december was er nog een kort onderzoek door Hollandia Archeologen aan de 

Westerweg. Behalve in Heiloo hebben vrijwilligers in het najaar hand- en 

spandiensten verleend bij een grote opgraving in Krommenie (’t Hain) en 

meegewerkt aan de AWN-opgraving in Katwijk waar boerderijen uit de 

Merovingische tijd werden aangetroffen. 

De nieuwe werkgroep documentatie is erg druk bezig met het toegankelijk maken 

van de in het museum aanwezige schriftelijke informatie en foto’s, die in de 

afgelopen jaren is verzameld en ook een verbinding te maken met de informatie in 

de beeldbank.  

De werkgroep educatie en de werkgroep jeugd zijn samengevoegd, omdat zij zich 

op grotendeels dezelfde doelgroepen richten. In het afgelopen jaar zijn voor zowel 

schoolklassen als groepjes volwassenen rondleidingen door het museum verzorgd. 

Daarnaast is voor de groep jongeren tot 12 jaar een middag georganiseerd rond de 

stenen van de Witte Kerk. 

De werkgroep restauratie heeft zich in het afgelopen jaar onder meer met het 

opbouwen van de aangeboden en gevonden voorwerpen beziggehouden. Op dit 

moment wordt een maquette van een heuvel met palenkrans gemaakt en wordt 

een grote hoeveelheid pijpenkoppen geïnventariseerd en gedocumenteerd. 

De werkgroep database is omgedoopt naar werkgroep beeldbank. Deze heeft grote 

stappen gezet in het eigen maken van werkmethodes van het ZCBS en het maken 

van foto’s van de objecten in het museum. 



De werkgroep museum heeft weer de nodige veranderingen aangebracht. Onder 

een geschonken stolp stellen wij nu elk kwartaal een bijzonder voorwerp centraal, 

waarbij extra informatie wordt gegeven. Een tweetal vrijwilligers heeft een mooie 

nieuwe vitrine voor de muntenverzameling gemaakt. Aan onze collectie is een hielbijl  

toegevoegd die een goed beeld geeft welk gereedschap er ruim drieduizend jaar 

geleden werd gebruikt. Dankzij een andere genereuze gift staan er nu een desktop 

en een beeldscherm in het museum waarop foto’s van de belangrijkste voorwerpen 

en gebeurtenissen kunnen worden getoond. In maart hebben de vrijwilligers het hele 

museum (ook alle vitrines!) schoongemaakt. 

We hebben afgelopen jaar twee succesvolle lezingen verzorgd. De lezingen van Tim 

de Ridder (in februari ter gelegenheid van het 20 jarig jubileum) en Judith van der 

Leije (in oktober in het kader van de Nationale Archeologiedagen) werden door 

± 100 belangstellenden bezocht. 

 

 

6 Museum (bezoek)  

Het museum was naast de wekelijkse openstelling op zaterdag geopend bij de 

Voorjaarsmarkt, de Kunstparade, de open monumentendagen en het festival 

‘Willibrordus draait anders door’ op het GGZ-terrein in september, evenals de 

Nationale Archeologiedagen in oktober. Dit alles leverde samen 1350 bezoekers op 

in 2018!  

 

 

7 Resultaten 

In het afgelopen jaar heeft Baduhenna soms gevraagd en soms ongevraagd de 

nodige (financiële) steun ontvangen. Ook de oproep om “oude” laptops ter 

beschikking te stellen heeft een goede respons gehad waardoor nu de 

werkzaamheden van vrijwilligers beter ondersteund kunnen worden. Verder zien wij 

dat het aantal vrijwilligers toeneemt en daar zijn wij erg dankbaar voor. Zonder hen 

zou het niet mogelijk zijn om het museum zo regelmatig open te stellen en de 

activiteiten te verzorgen die de archeologische vondsten uit Heiloo voor een ieder 

toegankelijk maken.  

 

Heiloo, maart 2019  

Namens het bestuur: 

Verena Schulze, secretaris 

 

 

 

 

 

 

 


