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Nieuwsbrief Vereniging Oud Uitgeest
Jaargang 15 no. 1 april 2009

Verenigingsnieuws:

Jaarboek
Hutgheest 2008

De uitreiking op 6 november jl. van ons jaarboek
de Hutgheest 2008, vond dit jaar plaats in het
gemeentehuis. Dit gebeurde tijdens de opening
van de expositie pentekeningen en aquarellen van
historische plekken in Uitgeest.
Deze tentoonstelling was van voormalig
plaatsgenoot Wim de Goede.
Wethouder van cultuur Arnold Sely mocht uit
handen van onze voorzitter Arthur Groen het
eerste exemplaar van de Hutgheest 2008 in
ontvangst nemen waarbij op de voorplaat een
pentekening van Wim de Goede van het Kooghuis
prijkte.

Schenkingen aan de vereniging
-Van de heer J. Baaij ontvingen wij negen Cd’s
met foto’s van 2008.
-Een speculaasplank werd geschonken door
bakker J.M. de Goede.
-Van de heer F. Zonneveld ontvingen wij diverse
notariële akten.
-Van J.W.M. Heine enige medailles en
Verzekeringspapieren. (Polis van de Onderlinge
Glas-assurantie Maatschappij te Uitgeest).
-Van de heer J. Stolp een aantal kermisbrieven uit
het de 18e en begin19e eeuw. Hiervan zijn er ook
een paar tentoongesteld in de vitrine in het
gemeentehuis. (zie de foto hiernaast)

Diaochtend in dorpshuis de Zwaan
Wederom met veel succes verzorgde ons lid Bank
Beentjes op donderdag 12 februari een
voorstelling met veel mooie plaatjes van ons dorp
gemaakt door Jan Schermer in het Dorpshuis de
Zwaan aan de Middelweg.

Gemeentehuis
In de hal van het gemeentehuis van Uitgeest heeft
de vereniging een vitrine ingericht met als
onderwerp speciale oude Hollandse gewoonten en
gebruiken. Daarmee wordt ingespeeld op het
landelijke thema van ‘het Jaar van de Tradities’.
Zie ook www.traditie.nl.
De vitrine is nog te bezichtigen t/m december
2009, tijdens de openingstijden: maandag t/m
donderdag tussen 9.00-12.30 uur en 13.30-17.00
uur en vrijdag van 9.00-12.30 uur.
Avondopenstelling donderdag 18.30-20.00 uur.

http://www.traditie.nl/
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Nieuws vanuit de beeldbank
In januari jl. werd er een oproep gedaan via radio
Noord-Holland om aan een foto te komen van het
verbrande Café van Abrama Smit aan de Tolweg.
Ons lid Bank Beentjes, doet al enige tijd
onderzoek naar dit voormalige café.
Enkele verhalen over dit café zijn bekend, maar er
waren tot nu toe geen foto’s gevonden.
De oproep had succes, enkele foto’s staan
inmiddels in de beeldbank van de vereniging.
Zoekt u een foto van Uitgeest, of wilt u daarvoor
in de beeldbank komen kijken?
Dat kan in het Regthuys, Kerkbuurt 3, op de
dinsdagavond van 19.30 tot 21.00 uur
Kosten voor een foto:
€ 1.- voor leden, € 2.- voor niet leden.

Koninginnedag 2009
Op Koninginnedag 30 april 2009 is het Regthuys
geopend van 10.00-16.00 uur.
Er is een fototentoonstelling over Uitgeest en zijn
tradities. Dit in het kader van het landelijke
themajaar van de Hollandse tradities.
Op het plein voor het Regthuys en de straten
rondom het plein zal weer een vrijmarkt zijn.
U bent van harte welkom.

Open Monumentendag
Op 12 en 13 september 2009 is de jaarlijkse Open
Monumentendag.
Het nationale thema is: ‘Op de kaart’.
Aansluitend op dit thema houdt de Historische
Vereniging Uitgeest een tentoonstelling waar een
aantal landkaarten, plattegronden, topografische
kaarten en dorpsgezichten te bezichtigen zijn.
De deur van het Regthuys staat op zaterdag 12
september van 10.00 tot 16.00 uur open voor het
publiek.

Rectificatie en aanvullingen Jaarboek 2008
Dienstplichtigen naar Nederlands-Indie
1946-1950 door Andries de Jong.
Naar aanleiding van het artikel in de Hutgheest
2008 zijn enkele reacties binnengekomen ten
aanzien van uitgezonden militairen.
Mevrouw Kuik-Kost van de Terp vertelde dat
twee broers van haar ook uitgezonden zijn. Het
betreft de tweeling Herman en Gerrit Kost
geboren 16 augustus 1925. Ze woonden toen op
het adres Westergeest 1. Gerrit is inmiddels
overleden en Herman leeft nog. Ze herinnerde
zich dat pastoor van der Loos haar moeder tien
gulden gaf om aan haar kinderen in Indië iets toe
te zenden.

Niek Tromp wonende in de Slimp in de Dr
Brugmanstraat heeft ook enkele jaren in Indië bij
de mijnopruimingsdienst gewerkt. Niek is
geboren op 3 oktober 1926 en vertrok in 1946 met
de Waterman naar Indië waar hij in Soerabaja van
boord ging. De opleiding genoot hij in
Soesterberg en hij diende bij de M.O.D.
(mijnopruimingsdienst) over de gehele archipel.
In 1949 kwam hij weer thuis met de Waterman.
Hij heeft lang gezwegen over zijn tijd in Indië.
Zelfs zijn gezinsleden wisten het niet.
Met deze drie jongemannen is het aantal
Uitgeesters dat naar Nederlands-Indië is
uitgezonden gebracht van 73 naar 76 man. Laten
we zeggen voorlopig want het blijkt dat lang niet
iedereen melding van zijn verblijf aldaar heeft
gedaan.
Jan Molenaar uit de C.C. straat, die bij de
Stoottroepen was ingedeeld, vertelde nog dat hij
tot 1951 in Makassar op Zuid Celebes zat. Hij was
na de officiële overdracht aan Indonesië nog lange
tijd betrokken bij de strijd tussen Molukkers en
het Indonesische leger (de TNI).
Kort daarna gingen de Ambonezen met hun
gezinnen naar Holland, ze waren teveel met de
Nederlandse troepen opgetrokken en wilden niet
in het Indonesische leger worden opgenomen.

Andries de Jong
Nog een aanvulling van de redactie:
Mevrouw Sluis-Eckhart vertelde dat de foto
waarbij als onderschrift staat:’Jaap Molenaar in
1947 voor zijn vertrek naar Indië’ in
werkelijkheid een foto is van zijn eveneens naar
Indië vertrokken broer Cor Molenaar.

Plaatselijk nieuws
Erfgoedpark De Hoop aan de Lagendijk is sinds
2008 onderdeel van de European Route of
Industrial Heritage (ERIH).
Deze Europese route die voert langs hoogtepunten
van de industriële geschiedenis, heeft een
Nederlandse tak. Zie ook www.erih.nl
Ook zijn er binnenkort drie monumentale
Westzaanse houtloodsen te bezichtigen.

Website Suam-molens
De stichting Uitgeester- en Akersloter Molen
(SUAM) heeft een nieuwe website.
Met aandacht voor nieuws, achtergronden en
geschiedenis van de molens waar de Suam bij
betrokken is.
De website is: www.suam.nl

http://www.erih.nl/
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Archeologie:
Kasteel Cronenburg Castricum
Hans van Weenen, Cronenburg-deskundige van
de Werkgroep Oud-Castricum vond onlangs na
jaren onderzoek het dossier Cronenburg. Deze
prachtige vondst geeft veel aanvullende
informatie over het Kasteel Cronenburg te
Castricum (1326). Tevens werd er een akte
gevonden waarin naar voren komt dat om
Castricum ooit een ringdijk heeft gelopen. Ook
kwam van Weenen tot de ontdekking dat er veel
meer kastelen langs het Oer-IJ moeten hebben
gestaan.
Bescherming archeologische sporen
De provincie Noord-Holland wil de terreinen
‘Hendriksloot’in Uitgeest en ‘Geest van
Heemstede’ in Castricum op de provinciale
monumentenlijst plaatsen. Voor deze terreinen
worden afspraken gemaakt voor duurzaam beheer
zodat duizenden jaren oude sporen van
nederzettingen beschermd worden.
Op beide terreinen, die liggen in het Oer-IJ
gebied, is een Middeleeuwse akkerlaag
aangetroffen en een cultuurlaag uit de Romeinse
tijd.

Regionieuws:
Digitaliseren papieren archief toegestaan
Gemeenten en andere lagere overheden, zoals
waterschappen, politiekorpsen etc. mogen sinds
kort hun papieren archieven onder voorwaarden
vervangen door een digitaal archief.
Tot voor kort gaf de provincie Noord-Holland geen
toestemming voor het vernietigen van papieren
archieven omdat het niet duidelijk was dat
langdurige bewaring van digitale archieven
verzekerd was. De laatste jaren is er internationaal
meer ervaring gekomen met het duurzaam digitaal
bewaren van archieven. Hiervoor zijn goede
normen ontwikkeld. De provincie kan aan de hand
van deze normen toetsen of de opslag duurzaam is.
Meer informatie is te vinden op de website van de
provincie Noord-Holland, onder Archieven.

Duinbeheerders PWN 75 jaar
Ter gelegenheid van dit jubileum, is er een
historische tentoonstelling over natuur en
recreatie in het PWN-bezoekerscentrum De Hoep
Johannesweg 2, Castricum.
Openingstijden:
Van dinsdag t/m zondag van 10.00 -17.00 uur.
Toegang: gratis

Genealogie
Archieven van de Hervormde Kerken.
De archieven van de Hervormde Kerken kunnen
veel informatie geven voor genealogisch
onderzoek. Er zijn archieven van de Kerkenraad
en van de Kerkvoogdij.
In de Kerkenraadarchieven vinden we notulen van
vergaderingen van predikanten, ouderlingen en
diakenen, ook kunnen zij kanselafkondigingen
bevatten. In hun registers, die ook wel
Kerkenraadhandelingen genoemd worden, kunnen
we verslagen vinden van visitaties door de
ouderlingen aan lidmaten. Hierin worden ook
straffen vermeld voor personen die niet zo’n
christelijk leven leidden in de ogen van de visiteurs.
Voor genealogie zijn ook heel belangrijk de
lidmaat- en attestatieboeken. Ze vermelden de
personen die door belijdenis lidmaat zijn geworden.
De inkomende leden worden genoemd met datum
van aankomst en plaats van herkomst. Er kan dan
staan: ‘gekomen met attestatie van Alkmaar’.
Voor personen die vertrekken, verhuizen naar een
andere stad wordt bijvoorbeeld vermeld:
‘attestatie gegeven naar Zaandam’.
In de archieven van de Kerkvoogdij vinden we
financiële zaken. De kerkvoogden beheren en
administreren de financiën, de roerende- en
onroerende bezittingen, de fondsen. In hun
archieven zijn een aantal registers van belang
voor genealogisch onderzoek. Op de eerste plaats
moeten de grafrechten genoemd worden. Dit kan
onderverdeeld zijn in een register van begraven
personen, een register met de namen van de
eigenaren van de graven in de kerk, een register
van het luiden van de klok over de doden bij een
begrafenis. Er kunnen ook registers zijn waarin de
ontvangen plaatsgelden van banken en stoelen in
de kerk werden genoteerd.
De Hervormde Diaconie
De Hervormde Diaconie hield zich bezig met de
armenzorg in het algemeen, de huiszittende armen
en het diaconiehuis dat vaak een weeshuis en
gelijk armenhuis was.
Waar te vinden ?
Sommige van deze registers zijn in 1811
ingeleverd en bevinden zich tussen de DTB
(Doop –Trouw –Begrafenis) registers die we op
de studiezaal in het desbetreffende archief kunnen
raadplegen. Sommige Hervormde Kerken hebben
hun registers in bewaring gegeven bij een
gemeentelijke of streekgebonden archiefdienst.
Ook hier is het mogelijk dat zij in bewaring zijn
bij een gemeente- of streekarchief,of nog bij de
Diaconie zelf.
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Boekennieuws en tentoonstellingen:
Duinen en mensen: Kennemerland
Boek over duinen en
landgoederen van
Kennemerland.
Natuur, archeologie en
geschiedenis van het Noord-
Hollandse duin worden hier
beschreven.
Dit najaar komt het boek
uit. Het staat boordevol
foto’s en kaarten die alle
achtergronden illustreren.
Historisch materiaal en
gloednieuwe impressies. Er is veel mooi
beeldmateriaal verzameld dat op een website komt:
www.duinenenmensen.nl met naast extra artikelen en
foto’s ook films en geluiden (half mei gereed).
U kunt dit boek vanaf mei via de website bij
voorintekening bestellen. Dan gaat de prijs omlaag
naar € 22.50 per boek. Vanaf 1 oktober is het boek
voor € 29.95 te verkrijgen.

Vast in het ijs
De zoektocht naar de noordoost passage door Ruud
Spruit.
Het pas verschenen boek behandelt de roemruchte
tocht van Henry Hudson.
De eigenzinnige ontdekkingsreiziger voer in 1609
nietsvermoedend de baai voor Manhattan binnen, de
monding van een 500 kilometer lange rivier die later
naar hem is vernoemd.
Daarmee legde hij de basis voor de Nederlandse
kolonie in de ‘nieuwe Wereld’.
Uitgave de Bataafse Leeuw, Amsterdam.
ISBN 978 90 6707 6371 Prijs: € 25.-

Natuurhistorisch museum
Naturalis in Leiden
Tot 4 januari 2010 is er een
tentoonstelling te zien in het
kader van het Darwinjaar
2009.
Informatie
www.naturalis.nl

Rembrandt, een jongensdroom
Een indrukwekkende privécollectie van George en
Ilone Kremer met schilderijen van Rembrandt, Frans
Hals en Isack van Ostade en vele anderen. Te zien in
het Frans Hals Museum te Haarlem.
Groot Heiligland 62, t/m 14 juni 2009.
Dinsdag t/m zaterdag: 11.00-17.00 uur
Zon- en feestdagen 12.00- 1700 uur
www.franshalsmuseum.nl

Nooit bezorgde brieven uit de 17e en 18e eeuw
Roelof van Gelder, vond 40.000 Nederlandse brieven
uit de periode 1650 -1815.
Ze stammen alle uit het
archief van de Engelse
admiraliteit. Ooit werden ze in
beslag genomen op gekaapte
Nederlandse schepen en zijn
nooit op hun bestemming
aangekomen en nooit eerder
gelezen. Het zijn brieven van
gewone Nederlanders aan
hun verwanten ver over
zee,maar ook van hen die huis
en haard verlieten naar de
achterblijvers in het
vaderland.
Brieven hervertaald in hedendaags Nederlands.
Uitgeverij Atlas.
Bij de boekhandel verkrijgbaar.
ISBN: 978 90 45004891 Prijs € 22.95

De Pest: De Zwarte Dood in Europa
Door William Naphy.
De Zwarte Dood trof Europa
voor het eerst in 1347. Hele
families, dorpen en steden
vielen ten prooi aan deze
afschuwelijke ziekte.
In dit boek wordt de
geschiedenis van de
pestuitbraken gevolgd en
staan de auteurs stil bij de
enorme impact die de ziekte
had op het dagelijks leven van onze voorouders.
Uiteindelijk verdween deze geheimzinnige ziekte, die
tientallen miljoenen slachtoffers heeft gemaakt, op even
onverklaarbare wijze als ze was verschenen.
Uitgeverij Pearson Educatie.
Bij de boekhandel verkrijgbaar.
ISBN: 978-90-430-1447-2 Prijs € 22.95

http://www.duinenenmensen.nl/
http://www.franshalsmuseum.nl/
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Contributie 2009
Wilt u het lidmaatschap 2009 van € 15.-
(sponsors* minimaal € 30.-)
vóór 1 mei 2009 overmaken op rek. nr.
36.34.60.780 van de Rabobank IJmond
Noord t.n.v. Vereniging Oud Uitgeest te
Uitgeest onder vermelding van:
contributie 2009
Leden die ons jaarboek per post ontvangen
vragen wij tevens om een vrijwillige
bijdrage in de portokosten van € 2.50
Bij voorbaat onze hartelijke dank.
Let op: u krijgt geen acceptgiro en wij
hebben geen girorekening meer!

*Het afgelopen jaar waren onze sponsors:
Aannemersbedrijf J.M. Putter
Algemeen Assurantiekantoor P. de Groot & zoon
AVBU
Bakkerij A. Putter
Bakkerij J.M. de Goede
Bas Martens
Drukkerij Ter Burg B.V. Alkmaar
Hans Weeren B.V.
Jan Tiebie Schilders
Rabobank IJmond Noord
Siro-marskramer-E Norm
Ton Scholten-Tegeltiek
Witte B.V. C.V.- en loodgietersbedrijf
Zonjee-Optiek

Begroting 2010
Historische vereniging Oud-Uitgeest

Inkomsten
contributie/sponsors € 6.200.-
Rente - 200.-
Boeken/prenten - 400.-
Expositie - 200.-
Tekort - 350.-

€ 7.350.-
=======

Uitgaven
Jaarboek/prent € 5.000.-
Digitaliseren/secretariaat - 1.000.-
Lidmaatschappen/hist. Materiaal - 500.-
Ass. Premie/ kosten bank - 250.-
Onderhoud/ inventaris/ keuken - 500.-
Diversen - 100.-

€ 7.350.-
=======

Jaarrekening 2008

Inkomsten
Saldo 2007 € 12.640.84
Rente - 229.70
Ranonkelfonds - 668.40
Subs.gemeente 2006 - 116.-
Boeken/prenten - 137.11
Contributie - 5.646.-
Sponsors - 705.-
Giro opgeheven - 4.807.28
Kas - 7.13

€ 24.957.46

Uitgaven
Ass. Premie € 151.86
Kosten bank/giro - 118.31
Lidmaatschap - 27.-
Digitaliseren/copieren - 555.79
Giro opgeheven - 4.807.28
Jaarboek incl. prent - 4.399.-

- 10.059.24

Saldi
Kas € 294.52
Rabobetaalrekening - 4.360.44
Raborenterekening - 10.243.26

€ 14.898.22 € 14.898.22
========= =========
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Jaarverslag 2008

Het bestuur bestond in 2008 uit de leden: B.
Beentjes, R. Dijkstra (secretaris), R. van der Eng,
G. Enkt-Mors, A. Groen (voorzitter), E. Ghezzi-
Zweeris, G. Plaisier-Wartenhorst
(penningmeester) en Ch. Tonglet. De heren
Dijkstra en Tonglet traden in de loop van het
verenigingsjaar af.

Het bestuur vergaderde negen maal. Belangrijkste
agendapunten waren:
 de uit te werken onderwerpen voor het jaarboek
 de nieuwsbrief en voorjaarsprent
 de oprichting van werkgroepen
 actualisering en verdere uitbouw van de website

De ALV vond plaats op 20 mei.

De vereniging telde op 31-12-2008: 380 leden.

Namens de vereniging namen B. Beentjes en Ch.
Tonglet deel aan de Werkgroep Oer-IJ en G.
Plaisier-Wartenhorst had zitting in de
gemeentelijke Monumentencommissie. De
onderwerpen die daar werden behandeld waren
o.m.: Het Kooghuis, Waardenburg, stolpboerderij
Neeft te Busch en Dam, Middelweg 113 en

Meldijk 19.

De redactie van de
Hutgheest bestond in
2008 uit A. Groen en
G. Enkt-Mors.

Webmaster was W.
van Vliet

Er werden dit jaar
diverse exposities
ingericht.

Op 30 april in het Regthuys Voorjaarsfoto’s van
Jan Schermer.
Het thema van Open Monumenten Dag 2008
(13/9) was Sporen uit het verleden. Tijdens de
openstelling van het Regthuys kon men
archeologische vondsten en foto’s van
opgravingen in Uitgeest bewonderen.
In november werd een expositie in het
gemeentehuis ingericht met werk van Wim de
Goede.

In de vitrine van het gemeentehuis werden
religieuze voorwerpen geëxposeerd omdat 2008
het landelijke thema had van Religieus Erfgoed.

B. Beentjes verzorgde een diavoorstelling voor de
SUS.
Een diavoorstelling en lezing voor de
Vrijburgschool werd verzorgd door B. Beentjes
en A. de Jong. Ook G. Plaisier-Wartenhorst en R.
Dijkstra hielden daar lezingen .
Op verzoek van de J.P. Thijsse school werd op 16
oktober het Regthuys opengesteld voor leerlingen.

Dankzij een gulle gift van de firma P. de Groot
Verzekeringen te Uitgeest konden in januari van
dit jaar de oude tentoonstellingsborden vervangen
worden door nieuwe wissellijsten, waardoor de in
het Regthuys tentoongestelde foto’s nog beter tot
hun recht komen.
Voorts ontving de vereniging een royale gift van
het Ranonkelfonds van de Rabobank, waar onder
andere een scanner voor is aangeschaft.

Agenda ledenvergadering 2009

Hierbij nodigen wij u uit voor de algemene
ledenvergadering van onze vereniging. Deze zal
plaatsvinden op dinsdag 28 april om 19.30 uur
in het Regthuys, Kerkbuurt 3 te Uitgeest.

Agenda:
1. opening.
2. bestuursverkiezing
B. Beentjes en G. Enkt-Mors treden af doch zijn
herkiesbaar.
Het bestuur draagt dhr. T. Duivenvoorden voor
als nieuw lid van het bestuur
3. mededelingen
4. goedkeuring jaarverslag 2008
5. financieel jaarverslag 2008
6. kascommissieverslag en benoeming nieuwe
kascontrolecommissie
7. rondvraag
8. sluiting

Na afloop van de ledenvergadering zal
Herman Rasch een diavoorstelling geven
in de benedenzaal van het Regthuys.
Herman heeft een grote collectie dia’s over
Uitgeest en zijn bewoners uit de periode
1965 tot 1993.


