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Nieuwsbrief Vereniging Oud Uitgeest 
Jaargang 12 no. 2                              november 2006     
 

Nieuws uit Uitgeest en de regio: 

 

Monumenten 
 

-De Uitgeester- en Heemskerkerbroekpolder 

heeft van Gedeputeerde Staten van Noord-

Holland, in september j.l de status van een 

Provinciaal monument  gekregen.  

 

-Informatieborden van de A.N.W.B. 

Op initiatief van de Stichting Eigen 

Woningbezit Uitgeest zijn er 

informatieborden geplaatst bij de 

Rijksmonumenten  in onze Gemeente. 

De teksten zijn verzorgd door Andries de 

Jong en in overleg met de eigenaren en de 

gemeente tot stand gekomen. Hieronder ziet 

u het bord dat geplaatst is bij de Ned. Herv. 

kerk.  

 

Erfgoedroute 

Industrieel Erfgoedpark de Hoop wordt 

opgenomen in een route die langs historisch 

industrieel erfgoed voert. European Route of 

Industrial Heritage (ERIH) brengt 

industriële erfgoedlocaties samen in een 

toeristisch netwerk. ERIH wil mensen 

bewust maken van de waarde en de 

mogelijkheden van industrieel erfgoed. 

Voor meer informatie  www.erih.nl  

 

 

 

 

Erfgoedpark De Hoop 
Begin September deed de rechtbank in 

Amsterdam uitspraak over de weigering van 
het stadsdeel Westerpark, de houtzaagmolen 

‘De Otter’ te verplaatsen van Amsterdam 

naar het Industrieel Erfgoedpark de ‘De 

Hoop’ in Uitgeest. 

De afwijzing door de rechter is voor de 

SIEDH (Stichting Industrieel Erfgoedpark 

‘De Hoop’) net als voor de mensen achter 

‘De Otter’ een grote teleurstelling. 

Het bestuur van de SIEDH heeft besloten de 

gang van zaken naar de Raad van State af te 

wachten. 

 

Wieken voor de Dorregeestermolen 

Op de gemeentebegroting van volgend jaar 

is een bedrag van € 84.000,-  gereserveerd 

voor het opknappen van de Dorregeester-

molen. 

Op termijn  moet de molen in handen 

overgaan van de Gemeente Uitgeest  naar de 

SUAM (Stichting Uitgeester en Akersloter 

Molens). 

 

Stelling van Amsterdam 
Vier fietsroutes langs de stelling van 

Amsterdam zijn verschenen. De routes zijn 
circa 40 km lang, te koop bij de V.V.V. en 

A.N.W.B. kantoren in de regio. 
 

Archeologisch nieuws uit de regio: 

 

Heemskerk 
De archeologische vondsten gedaan in de 

zomer van 2003, op het terrein van het oude 

belastingkantoor in de Jan Ligthartstraat, 

waar o.a oude potscherven, sporen van 

akkers en een menselijke voetstap zijn 

gevonden, blijken  niet uit de vroege 

Middeleeuwen maar 1000 jaar eerder 

gedateerd te moeten worden. Men hoopt nu 

bij nieuw bodemonderzoek op het naburige 

Kennemer College terrein meer te vinden. 
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Castricum 

Tijdens een omvangrijke archeologische 

opgraving in 1995 in de Castricumse 

Oosterbuurt, kwamen vondsten aan het 

licht, die uniek zijn voor het westelijk 

kustgebied. Er werden bewoningssporen uit 

de 4e eeuw, en de resten van een grafveld uit 

de Romeinse tijd gevonden. 

In één van de graven werd het skelet 

gevonden een jonge vrouw, die de naam 

Hilde kreeg.  

 

Vorig jaar werd haar gezicht gereconstru-
eerd en nu is ze het middelpunt van een 

grote tentoonstelling, genaamd ‘Schatten 
onder je voeten’, gehouden in het 

bezoekerscentrum ‘De Hoep’ van het PWN 
in Castricum. De tentoonstelling is te zien 

van 1 oktober 2006 t/m 30 september 2007. 
Van dinsdag t/m zondag geopend van 10.00 

tot 17.00 uur.  

Ook is er in ‘de Hoep’ een boek te koop 

voor € 19.95 met de titel: ‘Het land van 

Hilde’ . ISBN 90 5345 288 5. Zie voor meer  

informatie www.schattenonderjevoeten.nl  

 

In opdracht van duinbeheerder PWN en de 

provincie Noord-Holland, hebben de 

archeologen van het Zaandijkse bedrijf 

Hollandia in de Kennemerduinen tussen 

Parnassia, Velsen en Bloemendaal 

opgravingen gedaan. Zij hebben de resten 

gevonden van drie nederzettingen uit de 5
e
  

tot en met de 9
e
  eeuw. Er zijn resten van 

drie oude boerderijen gevonden en een grote 

hoeveelheid archeologisch materiaal. 

Dit materiaal is voor nader ondezoek 

overgebracht naar het provinciaal archeolo-

gisch depot in Wormer. 

 

Tentoonstellingen: 

Museum Kennemerland Westerhoutplein 1 

Beverwijk is in het vervolg in de winter-

maanden ook op zaterdag geopend! Vanaf 

half september t/m mei 2007 dus op 

zaterdag en zondag van 14.00 tot 16.30 uur. 
-Vanaf 4 november 2006 is er een nieuwe 

tentoonstelling te bezichtigen met als titel  
‘Koude voeten en warme handen’. Meer dan 

honderd bed-, voeten-, buik-, rijtuig- en 
mofkruiken alsmede bedpannen, 

warmtestenen en voetstoven worden 
getoond. Vele daarvan zijn afkomstig uit 

twee particuliere verzamelingen. De 

voorwerpen zullen worden aangevuld met 

foto’s van kruiken afkomstig uit musea in 

binnen- en buitenland. Na de winter zal er 

waarschijnlijk een tentoonstelling volgen 

over vijftig jaar Velsertunnel.  

 

Verenigingsnieuws: 

-In memoriam Jaap Krom. 

Ons ere-lid Jaap Krom is juni j.l. op de 

leeftijd van 92 jaar overleden. Hij heeft 

menig artikelen over de geschiedenis van 

onze plaats geschreven. Ook was er in 1980 
de uitgave van een boek ‘Het Molenrijk 

Uitgeest’ waarin hij veel over de historie 
van ons mooie dorp heeft vastgelegd voor 

de volgende generaties.   

 

-Monumentendag  9 september j.l stond in 

het teken van feest en vermaak. 

68 belangstellenden bezochten ons 

Regthuys om een kijkje te nemen. 
 

-Oude Jaargangen Huthgeest.  
Voor de Sint, Kerst of een verjaardag, leuk 

om aan een geïnteresseerde te geven. Wij 
hebben nog wat voorraad oude jaargangen 

die wij u tegen een gereduceerd tarief 
kunnen aanbieden. Op de dinsdagavonden 

zijn ze verkrijgbaar. 
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-De vereniging is in het bezit van enkele 

kleurige oude schoolplaten die zij te koop 

aanbiedt voor € 10,- per stuk. 

Ze zijn uitgegeven bij Wolters-Groningen.  

Hieronder een voorbeeld zoals deze platen 

er uitzien.  

 

Heeft u interesse? Kom even langs op een 

dinsdagavond, dan kunt u ze bekijken.  

 

-Website.  

Daar is en wordt hard aan gewerkt. Heeft u 

ideeën of suggesties, neem contact met ons 

op. 

 

Schenkingen aan de vereniging: 

De heer Jan Schermer heeft ons zijn 
diacollectie geschonken. Het is een grote 

verzameling van circa 4000 dia’s met veel 
foto’s van Uitgeest uit de tweede helft van 

de vorige eeuw. Er zijn ook veel 
afbeeldingen die hij heeft gemaakt van 

ansichtkaarten van oude dorpsgezichten. 

Daarnaast ontvingen wij van hem een 
landkaart van Nederland. 

 
Geschonken door Mark Harsveld van de 

Archeologische Werkgroep Nederland 
(AWN) afd. Zaanstreek een bonbonschaaltje 

met een afbeelding van het voormalige 
postkantoor aan de Middelweg.  

 

Uit de nalatenschap van Pastoor Hogema, 

ontvingen wij, boeken, fotoalbums, knipsels  

en rouwkaarten.  

 

 

 

 

Genealogie: 

Heeft u belangstelling voor de 

familiegeschiedenis? Het uitzoeken van de 

stamboom is voor velen een interessante 

liefhebberij geworden. Een boeiende hobby, 

die echt niet al te veel hoeft te kosten. De 

toegang tot de archieven is immers gratis.  

Wegwijs worden in de genealogie is voor 

degene die de eerste stappen zet op dit 

terrein niet altijd even gemakkelijk, maar 

alle begin is mogelijk. 

De vereniging Oud Uitgeest kan u aardig op 

weg helpen, er kan bij ons vanuit het eigen 
archief een begin gemaakt worden met het 

zoeken in het Bevolkingsregister van 
Uitgeest. 

Voor de gegevens van voorouders, uit 
Uitgeest en Marken-Binnen van vóór 1812 

is de kerkelijke administratie van Dopen, 
Trouwen en Begraven beschikbaar. 

Mocht u uw familieonderzoek willen  

aanvullen met foto’s, dorpsgezichten of een 

plattegrond? De vereniging geeft u inzage in 

‘de Beeldbank’ en vraagt een kleine vergoe-

ding per afdruk. De Beeldbank is een 

verzameling van ruim 5000 oude foto’s van 

Uitgeest en de Uitgeesters. 

Elke dinsdagavond van 19.30 tot 21.30 kan 

men hiervoor terecht, in het Regthuys 

gelegen naast de Ned. Herv.Kerk. 

 

Cursussen: 

Op 5 Maart 2007 start aan de 
Volksuniversiteit van Alkmaar een cursus 

genealogie voor beginners. 
Het zijn vijf lessen van 2 uur, steeds op 

maandagmiddag van 14.00-16.00 uur. De 

prijs is € 60,-. Cursusmateriaal is daarbij 

inbegrepen. 

Harry de Raat is de Docent. De locatie is het 

gebouw van het Regionaal Archief aan de 

Hertog Aalbrechtweg 5 te Alkmaar-Noord. 
Opgeven kan bij de Volksuniversiteit 

Alkmaar, Stationsweg 19a,1815 CA 
Alkmaar, tel: 072-5152069 of via de 

website www.vualkmaar.nl 
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Noord-Hollands Archief Haarlem. 

De studiezaal van de locatie Jansstraat van 

het Noord-Hollands Archief in Haarlem is 

met ingang van woensdag 1 november 2006 

voor een periode van vier maanden 

gesloten. 

 

Deze tijdelijke sluiting hangt  samen met de 

ingrijpende verbouwing van de 14
e
 eeuwse 

Janskerk tot nieuw publiekscentrum en de 
verhuizing van ruim 6,5 kilometer 

archieven. Gedurende de maand februari 
2007 gaat ook de studiezaal van de Kleine 

Houtweg dicht. Op donderdag 1 maart 2007 
gaan beide studiezalen weer open. 

Om de bezoekers zo veel mogelijk tegemoet 
te komen, zullen de zogeheten zelfbedie-

ningsbestanden (zoals de Burgelijke Stand, 

en de Bevolkingsregisters, Doop-, Trouw-  

en Begraafregisters en de diverse 

archieftoegangen) van de Jansstraat tijdelijk 

worden overgebracht naar de Kleine 

Houtweg 18. 

De openingstijden van de locatie Kleine 

Houtweg zijn: dinsdag tot en met zaterdag  

van 9.00 tot17.00 uur. 

Voor verdere informatie kunt u terecht op 

de website  www.noord-hollandsarchief.nl 

 

de Provinciale Atlas Noord-Holland staat op 
internet. www.provincialeatlas-nh.nl 

De Stichting Provinciale Atlas Noord-
Holland is in 1993 opgericht door het 

college van Gedeputeerde Staten van de 
provincie Noord-Holland in samenwerking 

met het Rijksarchief in Noord-Holland. Het 

doel van de stichting is de bekendheid van 

de topografisch-historische atlas van Noord-

Holland te bevorderen en de collectie uit te 

breiden.  

Vanaf nu kan iedereen op de pc zien hoe 

gevarieerd de Provinciale Atlas N-H is. Via 

afbeeldingen is het mogelijk door te klikken 

naar de beelddatabase van het Noord-

Hollands Archief en zo verder door de hele 

collectie zoeken. 

 

Boekennieuws: 

‘Kennemerland in Prehistorie 

en Middeleeuwen’, van 

E.H.P. Cordfunke.  Een 
verzameling archeologische 

schetsen. Uitgeverij  Matrijs, 
ISBN 90-5345-297- 4. 

Verkoopprijs € 19,95. 
Dit boek geeft een goed beeld 

van de kennis die in de afgelopen vijftig jaar 

is opgedaan over het verleden van de streek. 

Hoofdstukken worden gewijd aan het Witte 

Kerkje en de Willibrordsput in Heiloo, de 

Abdij van Egmond en de Adelbertusakker in 

Egmond Binnen. 

Ook het wereldlijke leven blijft niet 

onbelicht met aandacht voor het grafelijke 

hof in Haarlem, het Huldtoneel in Heems-

kerk, de overstromingsramp in Alkmaar in 

1163 en de strijd om West-Friesland. Vooral 

voor liefhebbers van archeologie een 

aanrader. 
 

‘Bromsnor tussen de aardbeienvelden’ door 

Jan van der Linden. 

Een eigen uitgave van het Historisch 

Genootschap Midden-Kennemerland 

(HGMK). Het boek beschrijft de 

geschiedenis van de openbare orde in 

Beverwijk. Van de eerste veldwachter tot en 
met de rellen rondom de opening van het 

nieuwe politiebureau. Ook de situatie in de 
beide Wereldoorlogen komt uitgebreid aan 

bod,  waarbij een nauwkeurig beeld gegeven 
wordt van de rol van verschillende ambtena-

ren en de activiteiten van het verzet. 
Winkelprijs € 15,- ISBN 90-807522-9-0. 
 

 

 

Nieuwsbrief samengesteld door:  

R. Berger-v.d. Eng en G. Enkt-Mors 


