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Als goede gewoonte was de Nieuwjaarsreceptie een eerste activiteit van het
bestuur voor het nieuwe jaar. Vele vrijwilligers, donateurs en genodigden
waren aanwezig om naar de openingsspeech van de voorzitter te luisteren.
Hij blikte terug op het afgelopen jaar en sprak enthousiast over komende
activiteiten.
Bestuur.
Dit kalender jaar heeft het bestuur negen maal vergaderd waarvan één
vergadering is besteed aan het beleidsplan en de doelen voor het komend
jaar. In een van de eerste vergaderingen was de archeologe van de
gemeente Heiloo, Silke Lange, aanwezig om lopende en mogelijk komende
zaken te bespreken.
Ook is een afgevaardigde van de Heilooër Monumenten Commissie, Ingrid
Völke, bij een vergadering aanwezig geweest. Zo is aan haar het verzoek
meegegeven om de palencirkel aan het Maalwater te renoveren.
Begin dit jaar zijn de procedures als bedoeld in de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG) ingevoerd. Er wordt nu gehandeld conform de
AVG.
Lopende het jaar heeft er een wijziging plaats gevonden in het bestuur.
Verena Schulze gaf aan per 1 mei te willen stoppen als bestuurslid resp.
secretaris. Verena blijft actief als vrijwilliger bij Baduhenna. Per 1 juli is Dick
Bakker toegetreden tot het bestuur als secretaris.
Organisatie.
Het bestuur, bestaande uit 5 leden, heeft haar werkzaamheden, anders dan
de bestuurlijke taken, vastgelegd in een schema. Dit schema, wat met de
vrijwilligers is besproken, linkt een bestuurslid aan een werkgroep of activiteit.
Het bestuur wordt voor het verwezenlijken van haar doelen, ondersteund
door 18 vrijwilligers/-sters welk, afhankelijk van hun ambitie en interesse,
werkzaam zijn als veldwerker, rondleider in het museum of in een van de
werkgroepen.
De laptops welk ons zijn geschonken, bieden meer mogelijkheden voor de
vrijwilligers waarmee zij efficiënt en nuttig werk verrichten.
Activiteiten.
In januari gaf Lisette Kootker, Bioarcheologist aan de VU/ LUMC, in het
museum een workshop aan de vrijwilligers over het herkennen en
determineren van menselijke en dierlijke botten.
Met een groep vrijwilligers is in maart een excursie gemaakt naar BIAX Consult
in Zaandam. BIAX is een biologisch archeologisch onderzoeksbureau.
In mei gaven wij acte de présence op de Lente fair. In augustus namen wij
deel aan ‘Willibrordus Draait Door’. Tijdens de Uit&Zo markt in september was
Baduhenna aanwezig met een kraam.
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Het thema voor de in september gehouden Open
Monumentendagen was dit jaar plekken van plezier. In en rond het museum
kon men in dit weekeinde de uitgestalde Oud Hollandse spelen, zoals o.a.
kolven, ringwerpen, knikkeren en bikkelen zelf uitproberen.
Tijdens de Nationale Archeologiedagen in oktober kon de tentoonstelling
rond kleipijpen worden bezocht. Deze werden in bruikleen ter beschikking
gesteld door Jaap Raat. Deze drie dagen werden traditioneel gestart met
een lezing voor de vrijwilligers en donateurs. Onderwerp ‘tegels’. Het
bezoekersaantal voor de lezing wist niet de gebruikelijke belangstelling te
overtreffen. De pijpencollectie werd daarentegen boven verwachting goed
bezocht. Onze activiteiten gedurende deze dagen werden mede
aangekondigd op de site van Nationale Archeologiedagen.
In het najaar is een lezing verzorgd in huize De Loet en op uitnodiging in Huize
Overkerck.
Museum bezoek.
Het museum wist dit jaar 1480 bezoekers te trekken waarvan 562 in groepen,
en 690 op zaterdagmiddag en bij evenementen. Twaalf schoolklassen en 8
groepen volwassenen, volgden een programma. Het aantal rondleidingen
van groepen op afspraak, ook buiten de gebruikelijke openingstijden, lijkt toe
te nemen. Dit veelal door combinatie met een bezoek aan de overige
musea op het Museumkwartier.
Regelmatig bezoekt men het museum met een vraag over een door de
bezoeker gevonden vondst. Soms is de vondst aan het museum afgestaan of
in bruikleen afgegeven.
Contacten.
Baduhenna is vertegenwoordigd in de Regiegroep Landgoed Willibrordus. De
regiegroep zet zich in voor het streven naar gezamenlijke activiteiten en het
onderzoeken naar mogelijk gelijke openingstijden van musea, restaurant e.d..
Voorts onderhoudt het bestuur contacten met archeologiebedrijven,
gemeente en het Depot van de Provincie (Huis van Hilde) in Castricum. Waar
mogelijk onderhoudt en bezoekt het bestuur activiteiten en/ of lezingen van
collega stichtingen / verengingen. Verder is er frequent contact met de
Historische Vereniging Heiloo.
Ondanks dat de regelgeving m.b.t. archeologisch onderzoek de professionals
adviseert gebruik te maken van de lokale kennis - i.c. Baduhenna - blijft dit
regelmatig achterwege.
Met de Stichting Oer-IJ uit Castricum is een intentieverklaring ondertekend
om, waar mogelijk en relevant, samen te werken.
Door de Gemeente zijn wij benaderd om mee te denken over de
wanddecoratie van de spoorwegonderdoorgang aan de Vennewatersweg.
Public Relations.
Middels de digitale nieuwsbrief, welk dit jaar 4 maal is verschenen, worden
belangstellenden geïnformeerd over komende en afgelopen activiteiten. In
de wekelijkse rubriek ‘wat te doen’ in de lokale krant wordt het museum
genoemd. Op de sociale media zoals de Facebook, lijkt meer belangstelling
te bestaan.
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Om de herkenbaarheid van de museumentree te
verbeteren zijn ideeën gelanceerd door enkele vrijwilligers. Enkele ervan zijn
direct doorgevoerd, andere vragen meer tijd.
Om de aanwezigheid van Baduhenna bij opgravingen en buitenexposities te
benadrukken zijn z.g.n. spandoekframes aangeschaft.
Er is gestart met de voorbereiding voor een boekje over 100 jaar archeologie
in Heiloo. Immers de eerste archeologische vondst, een weefgewicht, is
gedaan in 1921 aan de Holleweg.
Werkgroepen.
Werkgroep Veldwerk. Hoewel het in beginsel niet meer is toegestaan om
zonder toestemming van het bevoegd gezag eigener beweging
archeologisch graafwerk te verrichten, zijn wij regelmatig gevraagd ‘mee te
helpen’ bij de professionals. Zo zijn onze ANW-leden actief geweest bij
vondsverwerkingen in Valkenburg (Katwijk) en opgravingen van Romeinse
verdedigingswerken in Krommenie (Zaandam).
Binnen de grenzen van Heiloo zijn onze veldwerkers door Hollandia
Archeologen gevraagd te assisteren bij een opgraving t.p.v. van een
gesloopte boerderij aan de Lagelaan.
Met toestemming van de Gemeente hebben wij bescheiden onderzoek
kunnen doen bij de bouw van een woning aan de Kerkelaan. Zo ook
voorafgaand aan de bouw van een woning aan de Fontein Verschuirlaan.
Uit veiligheidsoverweging - werken langs een spoorlijn - hebben wij niet
kunnen assisteren bij het archeologisch onderzoek bij de aan te leggen
spooronderdoor-gang van de Vennewatersweg. Het onderzoek is uitgevoerd
door ADC ArcheoProjecten uit Amersfoort.
Werkgroep Restauratie. Diverse voorwerpen uit het depot werden
gerestaureerd.
Van de grafheuvel/palencirkel welk is aangetroffen in Zuiderloo, is een
maquette
vervaardigd die staat opgesteld in het museum.
Er zijn wensen geuit om te onderzoeken of het op kleine schaal conserveren
van hout mogelijk in eigen beheer kan worden verricht. Een en ander wordt
nog onderzocht.
Werkgroep Depot. Enkele vrijwilligers zijn druk met het systematisch ordenen
van botten en scherven. De dozen en zakken maakt plaats voor standaard
kunststof boxen. Voorts is er een begin gemaakt met het coderen van
scherven e.d. volgens het Deventer systeem.
Werkgroep Museum. Het ieder kwartaal een bijzondere vondst in de spotlight
te zetten in het museum is gecontinueerd. De daarvoor door Keer op Keer
geschonken stolp bewijst daarmee een goede dienst.
Werkgroep Documentatie. De werkgroep heeft het afgelopen jaar een
behoorlijke slag weten te slaan. Een nieuwe overzichtskaart van de
onderzoek locatie is in concept voorhanden. In ruggespraak met het Depot
van de Provincie zullen de documenten worden gerangschikt.
Geconstateerd is dat van veel archeologisch onderzoek in Heiloo bij
Baduhenna geen informatie voorhanden is. De werkgroep is gestart om deze
leemten te vullen.
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De eigen dia’s en digitale foto’s zijn voor het
leeuwendeel voorzien van een beschrijving c.q. locatie. Ook de van het
Centraal Depot ontvangen naamloze digitale foto’s (c.a. 250 stuks) zijn van
tekst en locatie voorzien.
Werkgroep Beeldbank. De werkgroep heeft kennis genomen van de
mogelijkheden welk de nieuwe software voor de beeldbank kan bieden. De
leden hebben een training bijgewoond. De huidige beeldbank is qua
presentatie van onze vondsten, toe aan een upgrade. Hiertoe worden de in
het museum aanwezige vondsten opnieuw fotografisch vastgelegd.
Daarnaast is er behoefte om achtergrond informatie aan de beeldbank te
koppelen.
Werkgroep Jeugd en Educatie. Dit jaar hebben 12 groepen uit het
basisonderwijs ons museum bezocht. Dankzij de inzet van onze vrijwilligers
hebben we deze groepen de gevraagde programma’s kunnen aanbieden.
Geconstateerd is dat er vanuit de jongeren (tot 12 jaar) nagenoeg geen
belangstelling meer is om aan een jeugdgroep mee te doen. Besloten is om
voorlopig geen energie te steken in het weer opzetten van een jeugdgroep
Financiën.
In dit kalenderjaar heeft het aantal donateurs de 100 benaderd. De
gemiddelde bijdrage is gelijk gebleven.
Van de gemeente is een bedrag ontvangen ten behoeve van ICT
uitbreidingen.
Van verschillende kanten is gevraagd en ongevraagd financiële steun
ontvangen.
Enkele bijdragen waren gelabeld. Zoals de bijdrage voor het vervangen van
het glas in binnen puien. Met het vervangen van het ondoorzichtige glas is de
transparantie naar de gangen vergroot en herkent men het museum beter.
De subsidie welk bij TAQA was aangevraagd voor het opknappen van de
expositie gang is afgewezen. “Onvoldoende algemeen belang” was de
reactie van TAQA.
De Stichting heeft het jaar met een positief saldo kunnen afsluiten.
Tot slot.
In het aantal vrijwilligers, donateurs en museumbezoekers is een klimmende
lijn waar te nemen. Zo ook qua de inkomsten. Dit stimuleert het bestuur om
met haar vrijwilligers vol vertrouwen het nieuwe jaar in te gaan.
Heiloo, februari 2020
Namens het bestuur, Dick Bakker, secretaris
Stichting Regionale Archeologie Baduhenna
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info@baduhenna.nl | www.baduhenna.nl
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