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 Nieuwsbrief Vereniging Oud Uitgeest 

  Jaargang 19 no. 1                                           april 2013   

 
 

 

Jaarboek Hutgheest 2012 
De uitreiking van ons jaarboek vond ook dit jaar 

plaats in het gemeentehuis op 20 november j.l.  

Dit gebeurde tijdens de opening van de tentoonstelling 

140 jaar Toneel Vereniging Vondel. 

Mevr. An van Hoolwerff- Meijer als erevoorzitter van 

genoemde vereniging, mocht uit handen van onze 

voorzitter Theo Duivenvoorden het eerste exemplaar  

van de Hutgheest 2012 in ontvangst nemen.  

Overhandiging eerste exemplaar van  de Hutgheest 2012. 

 

Tevens werd het eerste boek  ‘In gesprek met... ‘,  

geschreven door Bank Beentjes door de voorzitter aan 

genoemde auteur uitgereikt. 

 

Monumentencommissie 
In de  monumentencommissie zijn het afgelopen 

halfjaar diverse onderwerpen besproken onder andere  

Westergeest 71. Dit was de tuinderij/boerderij van de 

familie Hommes. Dit pand is inmiddels gesloopt en 

hiervoor in plaats komt een gelijkende woning terug 

maar wel met enige wijzigingen passend in deze tijd. 

Het ontwerp is gemaakt door de plaatselijke architect 

Marcel Heymans.  

Ook de boerderij Langebuurt 4 van fam. Heijne gaat 

grondig worden gerestaureerd. Tevens komt daar in 

stijl een schuur naast te staan. 

De Tandartsenpraktijk aan het Bonkenburg van Van 

Vliet  zal in de toekomst worden uitgebreid. 

Verder is het actualiseren van de Monumentenlijst een 

onderwerp dat veel tijd en kennis vraagt van de leden. 

 

Oud Uitgeest in de Zwaan 
Op 22 november 2012 en 31 januari 2013 verzorgde 

Bank Beentjes in dorpshuis de Zwaan wederom onder 

grote belangstelling een Powerpoint presentatie over 

het oude dorp Uitgeest. 

 

 

 

 

Nieuwe leden  
Wij heten de volgende nieuwe leden van harte welkom. 

De heren W. Heijne, T. de Kleijn en J.F. Krouwels.  

Mevr. C.M. Lijesen-Terpstra, Mevr. M.J van Tol uit 

Koudekerk aan de Rijn en mevr. M. Hidding- de 

Vries. uit Blijham (G). 

We hopen u op onze verenigingsavonden te mogen 

ontmoeten en helpen u graag bij uw onderzoek. 

U kunt bij ons langskomen iedere dinsdagavond van 

19.30- 21.00 uur in ’t Regthuys aan de Kerkbuurt 3.  

 

Schenkingen aan de Vereniging 

-Van mevr. Adri Schermer vijf fotoalbums over 

Uitgeest.  

-De heer J. Tromp schonk de Vereniging het boek 

‘Een kwart eeuw Pastoor Uitgeest 1920-1945’ door 

J.C. Van der Loos  en een tweetal dagboeken/schriften 

geschreven in de periode ‘40/’45. Zij waren 

afkomstig van zijn zwager Ignas Struijk.  
- Van de heer Jan van Duin twee filmbanden gemaakt 

in 1965 over Uitgeest. 

-De heren Nico Stobbe en Rob Jaape schonken ons  

een dvd met de titel Paling en Visbedrijf Jan van den 

Kommer- Sluisbuurt Uitgeest. 

-Van Ronny van Berge een smeltkroes gevonden in de 

Koog. 

-Van de de heer C. Winter uit Limmen een bord welke 

is opgegraven bij Hotel 

Van de Valk en een aquarel 

van molen de Paltrok. 

Diverse boeken over 

Uitgeest. 

Alle schenkers worden 

weer hartelijk bedankt.  

  
Het opgegraven bord.  

 
Grote belangstelling bij de presentatie in de Zwaan.  
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Open Monumentendag 
De Open Monumentendag is dit jaar in het weekend 

van 14 en 15 september en heeft als thema Macht & 

Pracht. 

Het Regthuys zal tijdens dit weekend geopend zijn op 

zaterdag 14 september van 10.00- 16.00 uur. 

 

Fort Krommeniedijk 
In de tentoonstellingsruimte in het Fort 

Krommeniedijk waar de Vereniging diverse foto's 

heeft hangen, wordt binnenkort een vitrine gevuld met 

archeologische vondsten van de Vereniging. 

 

Werkgroepen 

Genealogie en archieven 

Door de werkgroep archieven en genealogie wordt al 

het materiaal dat bewaard wordt in ons archief in kaart 

gebracht. 

Een volgende fase is dat het materiaal voorzien wordt 

van een zo compleet mogelijke beschrijving, zodat u 

dit binnenkort kunt lezen op onze website. 

 

Redactie 
Vanwege het succes van ‘In gesprek met……’ het boek 

met interviews dat Bank Beentjes maakte met oudere 

Uitgeesters, heeft het bestuur van Oud Uitgeest 

besloten dat er een vervolg komt. Bank is al druk 

bezig met het maken van nieuwe interviews. Naar 

verwachting zal het nieuwe boek in 2014 verschijnen. 

Er zijn nog enkele exemplaren van het eerste boek te 

koop voor € 10.- bij boekhandel Schuyt.  

 

 

 
Uitreiking 1

e
  exemplaar 

door de voorzitter van 

Oud Uitgeest Theo 

Duivenvoorden aan  

Bank Beentjes. 

 

 

Website en beeldbank 
De geschreven Historische bronnen van Uitgeest vindt 

u op onze website www.ouduitgeest.nl. 

De laatste jaren is er hard aan gewerkt door de heren 

C. Siskens uit Velsen-Zuid en Arthur Groen 

(bestuurslid). Naast de gescande teksten vindt u vaak 

ook de transscriptie. Dit 

is de omzetting van de 

tekst in voor allen 

toegankelijke leestekens. 

De laatste aanwinsten 

zijn de Resolutieboeken 

van de vroedschappen 

van 1650 tot 1795.  

Hierin staan alle 

bestuurlijke handelingen 

beschreven van de vroedschap.  

Interessant om te lezen wat er in die periode gebeurde 

in Uitgeest. 

In de Legger met de 100e penning van 1690 tot 1724 

kunt u vinden wie hoeveel belasting moest betalen 

voor zijn of haar onroerend goed in Uitgeest. 

Daarnaast kunt u in de Historische bronnen nog 

allerlei gegevens vinden van geboortes, huwelijken en 

overlijdens. Zie hieronder. 

-Gereformeerde kerk Uitgeest 

*Lidmaten 1624-1668 / 1672-1760 en 1784-1804 

*Dopen 1624 - 1645 / 1748-1811 

*Trouwen 1624-1668 / 1668-1690 / 1704-1752 en 1785-

1800 

*Grafboek 1785-1834 

-Marken Binnen 

*Dopen Gereformeerd 1732-1811 

*Grafboek 1718-1800 

-R.K. kerk Uitgeest 

*Dopen 1630-1685/ 1671-1782 en  1782-1822 

*Trouwen 1630-1687 / 1671-1783 en  1783-1821 

*Doodboek 1630 / 1651-1686 en   1671-1771 

-Trouwen voor het gerecht 

*Trouwen Gerecht 1728-1808 

en 1808-1811 

-Notarieel Uitgeest 1622-1811 

*Index Notarieel 

 

Nieuws uit de regio 

De gemeente Heemskerk bestaat dit jaar 950 jaar 

zie voor meer informatie: www.h950.nl 

 

Boeken en tentoonstellingen 

Frans Hals Museum 

Met de tentoonstelling Frans Hals: Oog in oog met 

Rembrandt, Rubens en Titaan viert het Frans Hals 

Museum in Haarlem dit jaar het honderdjarig bestaan. 

Schilderijen afkomstig uit 

verschillende musea en diverse 

particuliere collecties. T/m 28 

juli 2013. Groot Heiligland 62.  

Dinsdag t/m zaterdag  

11.00-17.00 uur. 

Zon- en feestdagen      

12.00-17.00 uur.  
    Frans Hals ‘de luitspeler’. 

Amsterdam Museum 

De tentoonstelling Gouden Eeuw, proeftuin van onze 

wereld. In het museum wordt het verhaal van de 

Gouden Eeuw verteld. Naast werken van Rembrandt 

van Rijn, Pieter de Hoogh en  Maerten de Vos worden 

er bijzondere objecten getoond, zoals een vergeten 

kist met 17de-eeuwse brieven en het dodenmasker van 

een Nederlandse generaal. 

T/m 31 augustus 2013 in het Amsterdam Museum aan 

de Kalverstraat 92 te Amsterdam. Geopend iedere dag 

van 10.00 tot 17.00 uur.  
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Het boek Duinen en mensen: Texel door Rolf Roos en 

historicus Frits David Zeiler. In navolging van Duinen 

en mensen Kennemerland, Duinen en mensen 

Noordkop en Zwanenwater nu het deel over Texel. 

Verkrijgbaar in de boekhandel voor € 37.50. 

Uitgave van Stichting Natuur Media. 

 

Het boek Geschiedenis van de 

Zaanstreek is een uitgave van 

Wbooks en Stichting Platvorm 

Zaanse geschiedschrijving. Het 

is een set van twee delen 

geschreven door historici van 

binnen en buiten de Zaanstreek. 

Verkrijgbaar bij de boekwinkels 

voor  € 69.50 (voor twee delen).  

 

Nieuws uit de Archieven 

Noord-Hollands Archief te Haarlem 
Met ingang van 1 januari 2013 gelden er als gevolg 

van bezuinigen en teruglopend aantal bezoekers 

nieuwe openingstijden voor beide locaties van het 

Noord-Hollands Archief. 

-Locatie Jansstraat geopend op dinsdag tot en met 

vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur en elke derde 

zaterdag van de maand van 9.00 tot 17.00 uur en 

met volledige dienstverlening. 

-Locatie Kleine Houtweg  elke dinsdag en 

donderdag van 9.00 tot 17.00 uur. 

Op woensdag en vrijdag bestaat de mogelijkheid 

om archiefstukken van deze locatie aan te vragen 

(tot 12.00 uur) en in te zien op de locatie Jansstraat. 

 

Overgang Genlias en Digitale stamboom naar 

Wie Was Wie 
De gegevens van het Noord-Hollands Archief uit 

Genlias en Digitale Stamboom zijn beschikbaar 

gemaakt via de landelijke website WieWasWie. 

 

Het Regionaal Archief Alkmaar 
Sinds december 2012 heeft dit Archief haar website 

vernieuwd. Zie hiervoor: www.archiefalkmaar.nl 

In verband met de verhuizing van de archieven en 

collecties van de Hertog Aelbrechtweg naar de 

nieuwe depots aan de Bergerweg in Alkmaar is van 

half mei tot eind juni de dienstverlening 

beperkt. Houdt u bovenstaande website in de gaten. 

 

Genealogie 

Kamers van Koophandel (KvK) 
De Kamers van Koophandel  bestaan sinds 1921. 

De dossiers van de KvK zijn per definitie openbaar. De 

dossiers van de nog bestaande bedrijven zijn aanwezig 

bij de KvK zelf. In de dossiers zijn geen lijsten van 

personeelsleden of boekhouding. De KvK hebben de 

oude dossiers van bedrijven die ten minste al tien jaar 

geleden zijn opgeheven of overgegaan in andere 

handen of in een andere vorm, in bewaring gegeven bij 

het archief. In het archief worden dossiers bewaard van 

bedrijven die vanwege opheffing of faillissement 

opgehouden zijn te bestaan. Het dossier van de KvK 

bevat naam en adres van het bedrijf, namen van 

eigenaren of directeuren, procuratiehouders, 

commissarissen, voorts de aard van het bedrijf, 

oprichtingsdatum en datum van beëindiging.  Verder 

tussentijdse vermeldingen van bedrijfsopvolging, 

verandering van aard van het bedrijf, verkoop etc. 

Wilt u een bedrijf zoeken in Noord-Holland dan 

kunt u hiervoor terecht in het Noord-Hollands 

Archief in Haarlem (locatie Kleine Houtweg). 

 

Websitetips 

-Het Meertens instituut heeft op 8 oktober jl. 

de website www.gekaaptebrieven.nl gelanceerd met 

circa 3000 brieven uit de 17e en 18e eeuw, veelal 

geschreven door gewone Nederlanders. 

De documenten bevonden zich op Nederlandse 

schepen die destijds  door de Engelsen zijn gekaapt  

in één van de vier oorlogen waarin Nederland en 

Groot-Brittannië indertijd waren verwikkeld. 

De vele persoonlijke brieven en dagboeken vertellen 

over het wel en wee van de opvarenden en hun in 

Nederland achtergebleven familie. Wie weet stuit u 

daarbij op brieven van uw voorouders.  

 

-Het Internationaal Instituut voor 

Sociale Geschiedenis. (IISG) 

Wilt u bijvoorbeeld weten: Hoeveel 

geld heb ik vandaag nodig om 

dezelfde koopkracht te hebben als 

in het jaar 1850 met honderd 

gulden? Zie daarvoor de IISG website: www.iisg.nl 

 

-Sinds kort staan er ruim152.000 bidprentjes op de 

site www.genealogie.dannypeeters.nl 

 

-De Slag bij Waterloo staat online op de website van 

het Stadsarchief van Amsterdam.  Wellicht zit uw 

voorouder daarbij! 

Zoek in de Collectie legermuseum Delft op de site:  

www.stadsarchief.amsterdam.nl 

 

-CartoMagie heeft een kaart 

vervaardigd van de verdwenen 

nederzettingen in Nederland die 

auteur Bert Stulp in zijn boekenserie 

Verdwenen dorpen in Nederland 
heeft beschreven. Op de kaart zijn 

alle steden, dorpen en gehuchten 

afgebeeld, inclusief de periode en de 

reden(en) van verdwijning- overstroming, 

zandoverstuiving, oorlog, industrie - infrastructuur, 

ontvolking, concurrentie en verplaatsing. 

Website:  http://www.verdwenendorpen.nl 
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--------------------------------------------------- 

 

Vereniging Oud Uitgeest 

Algemene ledenvergadering 2013 
 

U bent van harte welkom bij de algemene 

ledenvergadering van onze vereniging op 

dinsdag 7 mei 2013  

om 19.30 uur.  De vergadering zal 

plaatsvinden in de Smelterij, het 

historische bedrijfspand van Hans Weeren 

op het terrein van de Stokkenfabriek van 

Zonjee  

Meldijk 23 te Uitgeest.  

 

Agenda: 

1.  Opening 

2. Bestuursverkiezing 

Aftredend en herkiesbaar: Ria van 

der Eng, Emmy Ghezzi-Zweeris en 

Greetje Plaisier-Wartenhorst.  

Aftredend en niet herkiesbaar: Arthur 

Groen    

3.  Mededelingen 

4.  Notulen algemene ledenvergadering 

d.d. 22 mei 2012 

5.  Jaarverslag 2012 

6.  Jaarrekening 2012 en begroting 2014 

7.  Verslag kascommissie en 

benoeming nieuwe commissie voor 

kascontrole 

8.  Rondvraag 

9.  Sluiting 

 

Pauze 

 

Lezingen 

 

‘Historische ontwikkeling van de 

Meldijk vanaf de 12
e
-13

e
 eeuw’ en 

‘Stempelen in Uitgeest’. 
 

    Spreker: Arie Zonjee 

 
-------------------------------------------------- 

 

 

 

Begroting 2014  Hist. Ver. Oud Uitgeest 
 

Inkomsten 
Contributie/sponsors    5.600.- 

Rente            290.- 

Boeken/prenten /foto’s          200.- 

Expositie           150.- 

     ______ 

Totaal    6.240.- 

Uitgaven 

Jaarboek/Nieuwsbrieven    4.000.- 

Secretariaat/porto/internet       800.- 

Materiaal/archief           600.- 

Assurantie premie/KvK/ Bank         250.- 

Bestuur          400.- 

Diversen          190.- 

       ______ 

Totaal       6.240.- 

 

Jaarrekening 2012 

 

Inkomsten 

Saldo 2011               19.720.75 

Rente         290.20 

Sponsoren     1.402.50 

Subsidie      1.164.- 

Contributie     6.621.50 

Jaarboeken          70.- 

Interviewboeken       711.- 

               _________ 

Totaal  29.979.95 

 

Uitgaven 
Assurantiepremie       158.85 

Bank           65.13 

KvKoophandel          24.08 

Nieuwsbrief        157.96 

Internet/website       579.44 

Laptop      1.000.- 

Terugboeking           95.- 

Porto 2x boeken/nieuwsbrief       145.-  

Jaarboek/prent      3.535.75  

Interviewboek     2.118.94 

Materialen/expositie/kasten      447.44 

Bestuur         294.02 

Kas         100.30 

    ______________ 

Totaal               -8.721.91  

 

 

 

Kas            48.37 

Rabobetaalrekening     3.758.65 

Spaarrekening/reservefonds  17.451.02 

       _________ _________ 

Totaal               21.258.04 21.258.04 
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 Notulen algemene ledenvergadering Oud Uitgeest 

d.d. 22-05-2012 
 

 

Aanwezig: W. Bakkum, B. Beentjes, R. Berger-van 

der Eng, Th. Duivenvoorden,  Ria Dubelaar-de 

Jong, E. Ghezzi-Zweeris, A. de Jong, G. Plaisier-

Wartenhorst, H. Tervoort, A.P. van de Ven, J. Walta, 

H. Weeren, A. Zonjee, F. Zonneveld en J. van Baar. 

Afbericht: G. Enkt-Mors, E. Horsman-van den Berg, 

J. Huijg en M. Nieboer-Enkt 

 

1.Opening.  

De vergadering vindt deze keer plaats in de Smelterij, 

het historische pand op het terrein van de 

stokkenfabriek van Zonjee. Voorzitter Theo 

Duivenvoorden verwelkomt de aanwezige leden, in 

het bijzonder Andries de Jong die vanavond zal 

optreden als spreker, en Hans Weeren die tevens onze 

gastheer zal zijn. De vergadering wordt om 19.30 uur 

geopend.  

 

2. Bestuursverkiezing.  

Theo Duivenvoorden wordt met algemene stemmen 

herkozen voor een volgende periode van drie jaar. 

Greet Enkt-Mors stelt zich niet meer herkiesbaar. Zij 

blijft echter wel actief in de vereniging als lid van de 

werkgroep website/beeldbank en als contactpersoon 

voor de redactie. Aangezien zij vanavond wegens 

omstandigheden afwezig is, zal de voorzitter haar bij 

gelegenheid bedanken voor haar  bestuurlijke bijdrage 

gedurende een periode van negen jaar 

 

3. Mededelingen. Geen 

     

4. Notulen vorige vergadering.  

De notulen van de algemene ledenvergadering d.d. 

17-05-2011 worden goedgekeurd. Naar aanleiding 

hiervan wordt opgemerkt dat de ingemetselde 

brievenbus op de 1e etage van  het Regthuys nog 

steeds niet door iedere postbezorger wordt opgemerkt.  

 

5. Het jaarverslag 2011 wordt goedgekeurd. 

 

6. De jaarrekening 2011 en de begroting 2013 worden 

goedgekeurd.   

De penningmeester, Greetje Plaisier-Wartenhorst, 

geeft de volgende toelichting. De inkomsten van de 

contributie zijn lager dan die van het voorgaande jaar. 

Dat heeft te maken met de procedure inzake de 

automatische incasso. Machtigingen worden 

geclusterd en als gevolg daarvan worden de 

machtigingen van december pas in 2012 verwerkt. De 

reserves zijn niet geoormerkt omdat de besteding 

ervan dan vaststaat.        

    

 

7. Kascommissie  

De kascommissie bestaande uit de heren A. Zonjee en 

J. Walta heeft op 22 februari j.l. de boeken 

gecontroleerd en  decharge gegeven. Ook volgend jaar 

zullen beide heren deze taak op zich nemen. Wim 

Bakkum zit dan op de reservebank.   

 

8. Rondvraag 

* Wim Bakkum vraagt naar de stand van zaken 

betreffende de locatie voor het opslaan van 

waardevolle archiefstukken. Hiervoor is nog geen 

definitieve oplossing. Mogelijke opties: de 

gemeentekluis of een ruimte in  de voormalige 

openbare school aan de Hogeweg. Overigens is 

inmiddels een begin gemaakt met de inventarisatie, 

rubricering en beschrijving van onze archiefbronnen.   

* De penningmeester zou graag meer nieuwe leden 

willen zien in onze vereniging en vraagt de 

medewerking van de aanwezigen bij de ledenwerving. 

In dit verband doet Andries de Jong de suggestie om 

de aandacht van nieuwe inwoners van de Kleis te 

trekken door bijvoorbeeld een tentoonstelling te 

organiseren over de archeologische vondsten in Kleis 

Oost. Daarnaast zou het historisch besef van de 

schooljeugd kunnen worden bevorderd met behulp 

van een leerzaam boekje voor deze leeftijdscategorie.  

  

* Op een vraag van Andries de Jong antwoordt de 

heer Tervoort dat de beeldbank op onze website druk 

wordt bezocht door personen uit binnen- en 

buitenland. Mensen reageren vaak en krijgen snel 

antwoord. Wat betreft de bezoekfrequentie scoort Oud 

Uitgeest hoog in vergelijking tot andere historische 

verenigingen.  

* De heer Van de Ven vindt de opkomst tijdens de 

ledenvergadering nog steeds teleurstellend laag. Hij 

stelt voor om de volgende keer meer publiciteit aan 

deze bijeenkomst te geven.                    

 

9. Sluiting. Onder dankzegging sluit de voorzitter de 

vergadering om 20.05 uur.       

 

 

 

 

 

 

 

Gevraagd !!!!! 
 

Met het oog op de continuïteit heeft ons bestuurslid 

Herman Tervoort een bijzondere wens:  

een maatje  met ICT achtergrond  
voor het beheer van de website en de beeldbank. Wie 

biedt zich aan of kent  een geschikte kandidaat? 
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Jaarverslag 2012 
Per 31-12-2012 telde de vereniging 347 leden en 17 

sponsors. Het aantal leden dat toestemming heeft 

gegeven voor automatische incasso van de jaarlijkse 

contributie is ook dit jaar weer fors toegenomen 

dankzij de inspanningen van de penningmeester. 

Nieuwe leden konden zich vanaf dit jaar ook via de 

website aanmelden.     

 

De volgende leden maakten in 2012 deel uit van het 

bestuur: Theo Duivenvoorden (voorzitter), Ria van der 

Eng (tevens contactpersoon werkgroep genealogie en 

archiefonderzoek), Greet Enkt-Mors (tevens 

contactpersoon redactie), Emmy Ghezzi-Zweeris, 

Arthur Groen, Greetje Plaisier-Wartenhorst 

(penningmeester), Herman Tervoort (tevens 

contactpersoon werkgroep website en beeldbank) en 

Jan van Baar (secretaris). Daarnaast waren Bank 

Beentjes, Wim Bakkum, Elly Horsman-van den Berg 

en Arie Zonjee actief in één of meerdere werkgroepen.    

  

Het bestuur heeft vijf maal vergaderd. De algemene 

ledenvergadering op 22 mei vond dit jaar plaats in de 

Smelterij, het historische bedrijfspand van Hans 

Weeren op het terrein van de Stokkenfabriek van 

Zonjee. Greet Enkt-Mors stelde zich na een periode 

van  negen jaar niet meer herkiesbaar als bestuurslid. 

Zij zal echter wel haar activiteiten in de werkgroep 

website/beeldbank voortzetten en eveneens blijven 

fungeren als contactpersoon voor de redactie. Na 

afloop van de vergadering gaf Andries de Jong een 

boeiende presentatie over Tweeduizend Jaar 

Geschiedenis van Uitgeest. Deze opzet van de 

ledenvergadering werd door de aanwezigen zeer 

gewaardeerd. 

 

In de periode 2010-2012 heeft Bank Beentjes het 

levensverhaal opgetekend van twaalf oudere inwoners 

van Uitgeest. Op initiatief van de redactie is besloten 

om naast de Hutgheest een extra boek uit te geven 

waarin alle interviews zijn opgenomen. Het boekje, 

getiteld In gesprek met...,  kreeg een warm onthaal 

zoals bleek uit de goede verkoopcijfers en de positieve 

respons. De eerste exemplaren werden tijdens de 

jaarlijkse bijeenkomst (20 november) in het 

gemeentehuis uitgereikt aan auteur Bank Beentjes en 

de geïnterviewden of hun nabestaanden. Bij die 

gelegenheid werd tevens het eerste exemplaar van de 

Hutgheest overhandigd aan mevr. An van Hoolwerff-

Meijer, erevoorzitter van de toneelvereniging Vondel. 

Het hoofdartikel van het jaarboek was namelijk 

gewijd aan het 140 jarig jubileum van deze 

toneelvereniging. De rijke historie van Vondel was 

ook het thema van de bijzonder fraai vormgegeven 

tentoonstelling van onze vereniging in het 

gemeentehuis.   

 

De overige bijdragen aan het jaarboek betroffen een 

dorpsherberg die in de 17
e
 eeuw naast het Regthuys 

heeft gestaan, de voedseldistributie tijdens de Eerste 

Wereldoorlog, het mogelijk bestaan van een 

steenbakkerij in vroeger eeuwen, een interview met 

een nog kwiek, bejaard echtpaar, een houten erepoort 

bij de entree van ons dorp en de hockeyclub MHCU. 

In de Kroniek over de gebeurtenissen van het 

afgelopen jaar werd ook het 50-jarig bestaan van het 

zwembad gememoreerd. De nieuwsbrief verscheen in 

het voorjaar (incl. voorjaarsprent) en het najaar.  

 

Het aantal bezoekers van onze beeldbank groeide met 

sprongen dankzij de inspanningen van Herman 

Tervoort, Greet Enkt-Mors, Arthur Groen en anderen 

die hun diensten aanboden. In de maanden oktober-

december  liep het aantal op tot  meer dan 1000 

personen per maand. Wat dat betreft steekt Oud 

Uitgeest met kop en schouders uit boven de andere 

verenigingen die gebruik maken van het Zijper 

Collectie Beheer Systeem. Mede dankzij de foto’s die 

door allerlei belangstellenden zijn aangeleverd bevat 

de beeldbank inmiddels meer dan 12.000 foto’s en 

afbeeldingen.  Er werd ook steeds meer gebruik 

gemaakt van de mogelijkheid om via de website 

aanvullende informatie te verschaffen over foto’s. De 

respons op de rubriek Wie is wie weerspiegelde ook 

deze trend.   

 

Het bronmateriaal voor genealogisch en historisch 

onderzoek op de website is verder uitgebreid. Via de 

rubriek Historische bronnen kunnen nu naast DTB 

gegevens (R.K. kerk en Gereformeerde kerk) ook de 

volgende bronnen worden geraadpleegd: trouwen 

voor het gerecht (1728-1811), index Notarieel 

Uitgeest (1622-1811), kohieren en bidprentjes. Tevens 

is gestart met het rubriceren en beschrijven van de 

bronnen in ons archief  met het doel om t.z.t. de index 

van het archief via de website toegankelijk te maken. 

Met name Emmy Ghezzi-Zweeris en Ria van der Eng 

hebben extra zorg en aandacht besteed aan de 

conservering van onze archieven. 

 

Op Koninginnedag mochten we ongeveer honderd  

bezoekers verwelkomen in ’t Regthuys. Naast het 

materiaal dat ten verkoop werd aangeboden was daar 

ook een aardige expositie te bezichtigen over 

Kadasterkaarten van de polders rondom Uitgeest. 

Groen van Toen was het thema van Open 

Monumentendag (9 september). De tentoonstelling 

trok beduidend meer  bezoekers dan in voorgaande 

jaren. De belangstelling voor het historie van ons dorp 

bleek ook uit diverse schenkingen waaronder enkele 

films, en de vragen die ons werden gesteld via e-mail 

of tijdens de inloopavond (dinsdag van 19.30 uur tot 

21.00 uur) in ’t Regthuys.    


