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Verenigingsnieuws 
Tijdens de ledenvergadering van de Historische 

Vereniging Oud Uitgeest  van 22 mei 2012 welke 

werd gehouden in de Smelterij van Hans Weeren 

aan de Meldijk, hield ons oud-bestuurslid de heer 

Andries de Jong een lezing getiteld Twee duizend 

jaar geschiedenis van Uitgeest. 

Chronologisch nam Andries ons mee door twintig 

eeuwen geschiedenis van Uitgeest. Hij gaf een 

globaal overzicht van het ontstaan en de bewo-

ningsgeschiedenis van Uitgeest. 

Bij elke periode wist Andries de aanwezigen te 

boeien met wetenswaardigheden en anekdotes. 

De historische reis 

eindigde bijna ander-

half uur later toen we 

weer teruggeworpen 

werden in de eenen-

twintigste eeuw. 

De aanwezige leden 

kunnen terug kijken op 

een interessante lezing. 

Een van de onderwer-

pen die aan de orde 

kwam bij deze histo-

rische reis was de 

opgraving op Dorre-

geest in 1980.  

Hierboven Frits Zonneveld tijdens de opgraving van 

een menselijk skelet.  

 

Koninginnedag 

Stralend mooi weer en veel aanloop in het Regthuys 

tijdens Koninginnedag. Te zien waren een aantal 

kadastrale kaarten uit diverse perioden en een dia-

presentatie van de voormalige Melksuikerfabriek.  

Twee nieuwe leden lieten zich inschrijven. 

 

 

Werkgroepen: 

Exposities en tentoonstellingen 
Voor het inrichten van exposities/tentoonstellingen 

zijn ons komen versterken Wim Bakkum en Emmy 

Ghezzi-Zweeris. 

 

Website en beeldbank 

In juli 2011 is onze website vernieuwd; 

www.ouduitgeest.nl 

Tegelijkertijd zijn we gestart met het maken van een 

beeldbank. Daarin zijn foto´s, tekeningen en docu-

menten opgenomen. Regelmatig ontvangen we nog 

foto´s of fotoalbums om deze toe te voegen aan de 

beeldbank. 

We verheugen ons in een toenemende belangstelling 

van bezoekers zoals u uit onderstaande frequentie-

tabel kunt aflezen. In de zomer van 2011 was er een 

schuchter begin. September en oktober 2011 laten 

een verhoging zien van het absolute en gemiddeld 

aantal bezoekers. 

Maandtotalen per 1 november 2012 

(2e kolom: aantal verschillende bezoekers per maand)  

(3e kolom: gemiddeld aantal bezoekers per dag)  

(4e kolom: aantal 'losse' -pagina's per maand)  

(5e kolom: gemiddeld aantal bekeken afbeeldingen per 

bezoeker)  

Maand  bezoekers gemiddeld bekeken foto's gemiddeld 

07-2011 11 0.4 509 46 

08-2011 49 1.6 3142 64 

09-2011 333 11.1 25146 76 

10-2011 331 10.7 9555 29 

11-2011 491 16.4 25011 51 

12-2011 484 15.6 18155 38 

01-2012 547 17.6 21037 38 

02-2012 655 21.8 12525 19 

03-2012 454 14.6 12801 28 

04-2012 565 18.8 11802 21 

05-2012 408 13.2 8783 22 

06-2012 349 11.6 8700 25 

07-2012 395 12.7 6639 17 

08-2012 433 14.0 15664 36 

09-2012 636 21.2 10743 17 

10-2012 946 30.5 25233 27 
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Van de uitgever van de Uitgeester mochten we alle 

foto´s die Gerbrand Castricum voor dit blad ooit 

heeft gemaakt, in ontvangst nemen. En Jan Baaij 

heeft voordat hij stopte als fotograaf/redacteur alle 

foto’s van zijn hand op cd-roms gezet en deze 

aangeboden. Deze foto’s geven een visueel beeld 

van de recente geschiedenis van ons dorp in al zijn 

facetten. Zoals wij terugkijken naar afbeeldingen 

van de verre geschiedenis van Uitgeest, zo zullen 

generaties na ons terugkijken naar afbeeldingen uit 

onze huidige tijd. 

 

Foto van de maand wordt Wie is Wie? 

Er ontstaat een grote druk op de werkgroep Website 

en Beeldbank om maandelijks een foto met vragen 

over personen te publiceren. Daarom gaan we de 

rubriek in het vervolg een andere titel geven  

Wie is wie? 

De reacties op deze rubriek is iedere maand 

overweldigend. Bij de gepubliceerde foto’s hebben 

we zodoende veel namen die ontbraken, aan de foto’s 

in de beeldbank kunnen toevoegen. 

 

Historische bronnen 

Sinds kort hebben wij op de website in de rubriek 

Historische bronnen Notarieel Uitgeest Index 1622-

1811 in leesbare tekst kunnen invoeren. De gehele 

tekst is immers getranscribeerd. Alle notarieel 

vastgelegde documenten van Uitgeesters van 1622 

tot 1811 kunt u hier vinden. 

Omdat Marken Binnen toentertijd behoorde tot de 

gemeente Uitgeest, is het doopboek van de 

Gereformeerde kerk 1732-1811 en het grafboek 

1718-1800 aan de Historische bronnen toegevoegd. 

Beide documenten zijn getranscribeerd en dus goed 

leesbaar. 

In de Historische bronnen zijn ook de bidprentjes 

geplaatst. Op dit moment zijn dat er 128. Veel 

genealogische gegevens zijn daaruit te putten. 

Binnen de katholieke kerk was het jarenlang de 

gewoonte na het overlijden van iemand over deze 

persoon een bidprentje te maken. Dit prentje werd 

dan gegeven aan familieleden en vrienden. Zij 

bewaarden dat in hun kerkboek ter nagedachtenis 

aan de overledene. 

 

Vereniging ZijperCollectie en BeheerSysteem 

Onze vereniging is lid van de Vereniging Zijper 

Collectie en Beer Systeem. Op dit moment omvat 

deze vereniging 26 historische werkgroepen, 

stichtingen en verenigingen. In onze regio zijn dat 

bijvoorbeeld Beverwijk, Heemskerk, Castricum en 

Egmond. Maar ook historische organisaties uit 

Drenthe, Groningen en Zeeland zijn lid of zullen dat 

binnenkort worden. Wij maken voor de beeldbank 

gebruik van het computerprogramma Zijper Collectie 

en Beheer Systeem (ZCBS). 

Wilt u hier meer over weten, typ dan op uw computer 

in de browser www.zcbs.nl. 

 

Genealogie en Archieven 
Voor de werkgroep genealogie en archieven hebben 

zich aangemeld Emmy Ghezzi-Zweeris en Jan van 

Baar.  Zij gaan mede zorg dragen voor het inzichte-

lijk houden van het archief van de Vereniging en het 

beantwoorden van vragen en verzoeken over de 

geschiedenis van Uitgeest. 

 

H.I.P.  
Sedert een aantal jaren bestaat het Historisch 

Informatie Punt (H.I.P.) in de bibliotheek van 

Uitgeest. Deze wordt regelmatig bijgehouden door 

onze vereniging. Op deze manier kunnen bezoekers 

ook langs deze weg kennis nemen van de historie van 

Uitgeest.  

 

Archeologie 

De 2500 jaar oude prehistorische boomstamkano die 

negen jaar geleden gevonden werd bij graafwerk-

zaamheden voor de Kleistunnel wordt het pronkstuk 

van het nieuwe archeologisch centrum in Castricum. 

Dit Archeologisch Informatie Centrum wordt in 2014 

geopend. 

 

Open Monumentendag op 8 september. j.l 
Het fantastische weer paste uitstekend bij het 

groene thema. Veel belangstellenden kwamen op 

deze zaterdag een kijkje nemen in ons onderkomen 

aan het Regthuysplein. 
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Redactie 
Werkgroeplid Bank 

Beentjes is al geruime 

tijd bezig om diverse 

mensen te intervie-

wen die hem vertellen 

over hun jeugdjaren 

en verdere leven in 

Uitgeest. Het eerste 

verhaal stond al 

gepubliceerd in de 

Hutgheest 2011. Wij 

hebben gemeend dat 

er inmiddels zoveel 

bijzondere verhalen zijn opgetekend dat er nu een 

speciale uitgave van deze interviews is gemaakt.  

Het boek ‘In gesprek met ….’ omvat 160 pagina’s en 

is voor € 10,- verkrijgbaar bij onze vereniging in het 

Regthuys op de dinsdagavond of bij boekhandel 

Schuyt. U kunt het ook bestellen via onze website 

www.ouduitgeest.nl of via een mailtje naar ons 

secretariaat:  secretaris@ouduitgeest.nl   

(per post komt er nog € 2.- verzendkosten bij).  

 

Schenkingen aan de Vereniging 

-Ontvangen van Jan de Goede 25 bidprentjes en een 

cd-rom met honderd foto's en gegevens van een deel 

van de stamboom van de familie de Goede. 

-Jaap de Vries uit Hannover (gewezen inwoner van 

Uitgeest) schonk ons diverse foto's van Uitgeest. 

-Fred van der Eng gaf de vereniging een aantal 

kopergravures met stempels van de firma Kroone -

van der Eng (bloembollen) en diverse foto's 

(afdrukken van clichés) en een plakboek van de 

watersnoodramp 1953 in Zeeland. 

-Mevr. Schavemaker-Matton schonk ons foto's van 

onder andere de Ooievaar.  

-Diverse foto’s van het zwembad de Zien van de heer 

Cees van de Linde. 

-Van Heleen van Essen ontvingen wij foto's van 

Assum en omgeving. 

-mevr. Zwart–Twisk uit Wormerveer schonk de 

Vereniging familiefoto's uit Uitgeest en een tweetal 

daarbij behorende brieven. 

-Van de heer B. Zweeris een aantal jaargangen  

Huthgeesten en Voorjaarsprenten. 

-De heer J. Dersjant schonk de vereniging 32 disks 

met betrekking tot het Industrieel Erfgoed Park de 

Hoop.  

-De Stokkenfabriek v/h F. Zonjee schonk de 

vereniging een brandvrije kast.  

-Van de heer C. Heine mochten wij een groot aantal 

cd-roms in ontvangst nemen.  

-Van de heer L. Kabel het boekje Roeien met de 

riemen die je niet hebt.  

-Van de heer H. Verduin  een foto van de IJsbaan uit 

1978.    

-Van mevrouw M.Hagedoorn-Kabel uit Krommenie 

kregen wij een Jaarboekje der Hollandsche Maat-

schappij van Landbouw voor het schrikkeljaar 1880.  

-Van één van onze leden ontvingen wij een 

verzameling knipsels uit de Uitgeester met als 

onderwerp ‘Uitgeest toen en nu’ en andere 

historische artikelen.  

-Het RABO Dichtbijfonds schonk de Vereniging 

€.1000.- voor de aanschaf van een laptop.  

De Vereniging bedankt alle personen die iets 

geschonken hebben. De foto’s  krijgen een plaats in 

onze beeldbank en het andere materiaal in onze 

verzameling historische objecten.   

 

Boeken  

Roeien met de riemen die je niet 
hebt.... door Lambertus Kabel. Een 

deel van de wereldpolitiek verteld 

door een dorpsgenoot die je 

buurman had kunnen zijn. 

Hij beschrijft in dit boekje zijn 

belevenissen in de periode 1943 

t/m 1950 als burger onder de 

Duitse bezetting en als dienstplichtig soldaat in 

Nederlands Indië en brengt zo die periode wel heel 

dichtbij. 

Het boekje ligt ter inzage bij onze Vereniging. 

 

1493 van Charles C. Mann 
Hoe de wereld zich ontwikkelde 

na de ontdekking van Amerika. 

Met groot gemak vermengt 

Mann in het boek 1493 geschie-

denis met natuurwetenschappen. 

Op die manier schotelt hij de 

lezer niet alleen aantrekkelijke 

verhalen voor, maar voedt hij 

hem ook voortdurend met 

inzichten en kennis.  

Voor iemand die buiten de grenzen wil kijken is dit 

boek een aanrader. 

Uitgave: Nieuw Amsterdam Uitgevers.  

Verkrijgbaar in de boekhandel.  € 19,95 

 

400 jaar Beemster 

Ter gelegenheid van dit 

bijzonder jubileum is er een 

herdenkingsboek uitge-

geven. De hoofdstukken 

zijn geschreven door een 

team van vakhistorici 

en zijn gebaseerd op veel 

nieuw historisch onderzoek. 

Uitgave: Stichting Uitgeverij Noord-Holland. 

ISBN 9789078381563 - € 39,50 

Te verkrijgen bij de boekhandel. 
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Genealogie 

Memories van successie 
De Memories van Successie zijn archiefstukken die 

gevormd zijn door de belastingkantoren. 

Deze worden opgemaakt zodat de belastingdienst 

kan bepalen hoe groot de nalatenschap van een 

overledene was en wie er successierechten moeten 

betalen. De memories van successie kunnen 

geraadpleegd worden over personen die overleden 

zijn tussen 1818 en 1928. 

1818, omdat in dit jaar deze belastingregistratie 

begint en 1928 omdat vanaf dat moment de  

memories nog niet openbaar zijn en niet overge-

bracht zijn naar het archief. 

In een memorie worden vermeld:  

-De naam van de overledene.  

-De plaats en datum van zijn of haar overlijden.  

-Een overzicht van het bezit aan onroerend goed.  

-Namen en woonplaatsen van erfgenamen.  

-De data van eventueel testament of huwelijks-

contract.  

-De naam van de notaris bij wie deze akten waren 

opgemaakt wordt ook vermeld. 

Via een successie memorie kan men weer andere 

akten vinden. De memories van successie worden 

bewaard in de Rijksarchieven in de Provincie-

hoofdsteden. Voor Uitgeest is dat het Noord-Hollands 

Archief te Haarlem. 

 

Nieuws uit de archieven 

Regelmatig worden er door het Regionaal Archief te 

Alkmaar en het Noord-Hollands Archief te Haarlem 

cursussen en workshops verzorgd op het terrein van 

geschiedenis, genealogie, internet en lezen van oud-

schrift. Voor meer informatie en inlichtingen: 

regionaal@archiefalkmaar.nl  

cursusnha@noord-hollandsarchief.nl  

website: www.archiefalkmaar.nl 

website: www.noord-hollandsarchief.nl 

 

Noord-Hollands Archief te Haarlem 

Studiezaal Kleine Houtweg weer geopend 

Na een grootscheepse verbouwing heeft de studiezaal 

op de locatie Kleine Houtweg 18 de deuren weer 

geopend. De openingstijden zijn dinsdag tot en met 

vrijdag van 9.00-17.00 uur. 

Er hoeft geen afspraak meer gemaakt te worden. 

Houd wel rekening met (zeer) beperkte parkeer-

gelegenheid bij het gebouw. 

 

Gammastralen redden door schimmel aangetaste 

archivalia 

Onlangs zijn er resultaten vrij gegeven van een 

methode van conservering wanneer archivalia door 

schimmelziekte zijn aangedaan. 

Door deze vorm van straling, mits in beheerste vorm 

toegepast, doodt de schimmelziekte en laat het papier 

vrijwel volledig intact, zodat de beschimmelde 

pagina's weer veilig kunnen worden geraadpleegd.   

 

Tips voor archiefonderzoek 
De navolgende websites bieden een startpunt voor 

elke beginnende archiefbezoeker en- onderzoeker. 

 

• www.onsdna.nl 

De Branchevereniging Archiefinstellingen in 

Nederland (BRAIN) heeft het initiatief genomen om u 

als (beginnende) archiefonderzoeker wegwijs te 

maken in de Nederlandse Archieven. Onsdna.nl maakt 

het iedereen makkelijker die geïnteresseerd is in 

geschiedenis en op zoek is naar sporen van zijn of 

haar verleden door u te vertellen hoe archiefinstel-

lingen werken en wat ze zoal hebben. Door het 

aanbieden van wegwijzers, hulpmiddelen en ingangen 

voor de enorme rijkdom aan collecties die de Neder-

landse Archieven te bieden hebben, helpen zij u op 

weg. 

 

• www.wiewaswie.nl 

Is de opvolger van www.genlias.nl  die naar alle 

waarschijnlijkheid in november 2012 stopt. 

WieWasWie.nl bevat een grote collectie historische 

documenten, die u kunt gebruiken voor stamboom-

onderzoek. Daarnaast vind u er openbare stambomen 

en persoonspagina's van andere mensen. 

 

• www.gahetna.nl 

Gahetna.nl presenteert de collectie van het Nationaal 

Archief. Meer dan 110 km aan documenten, 14 

miljoen foto’s en bijna 300.000 historische kaarten. 

Van overheidsdocumentatie tot persoonlijke 

correspondentie van invloedrijke personen en 

gewone Nederlanders. 

 

• www.ou.nl 

Op de website van de Open universiteit wordt een 

basiscursus stamboomonderzoek aangeboden.  

Stamboomonderzoek is een populaire vorm van 

vrijetijdsbesteding. De Basiscursus stamboom-

onderzoek helpt onderzoekers op weg die aan de slag 

willen met de geschiedenis van een familie. In veel 

gevallen zal dat de eigen familie zijn.  

In tien leereenheden maakt u kennis met deze 

boeiende vorm van historisch onderzoek. U krijgt 

achtergrondinformatie over bronnen, aanwijzingen 

waar te zoeken, u maakt kennis met de bronnen zelf 

en u leert een aantal methodische basisvaardigheden. 

Na afronding van de cursus bezit u voldoende kennis 

en vaardigheden om zelf aan de slag te gaan met 

stamboomonderzoek. De cursus veronderstelt een 

vooropleiding op havo/vwo-niveau.  

 

• www.genver.nl 

Alle burgerlijke standaktes te bekijken in PDF.  


