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Verenigingsnieuws 
 
Ledenvergadering
27 Leden waren aanwezig bij de algemene ledenver-
gadering die op donderdag 25 april j.l werd gehouden 
in Dorpshuis de Zwaan. Tevens mocht het bestuur  
5 andere belangstellenden verwelkomen.  
De bestuursleden Herman Tervoort en Jan van Baar 
werden bij acclamatie herkozen. Naast de gebruike-
lijke agendapunten kwam ook het onderwerp ‘leden-
werving’ aan de orde. Er was veel respons vanuit de 
zaal. Na afloop van de vergadering verzorgden onze 
leden Henk Zwaan en Hans Welbers een boeiende 
presentatie over ‘Sporen in het landschap en Kennis-
maken met het Oer-IJ’.   

Schenkingen
•  Ter gelegenheid van haar 50-jarig jubileum ontvin-

gen we van de Stichting Werkgroep Oud-Castricum 
het boek ‘Historische Canon van Castricum en  
Bakkum’ als geschenk.

•  De jubilerende Vereniging Oud Hoorn (100 jaar!) 
schonk onze vereniging het boek ‘Johan Christiaan 
Kerkmeijer’ dat ter gelegenheid van het jubileum 
was uitgegeven.

•  Piet van Schoor overhandigde nog enkele stukken 
(o.a. boeken) uit de nalatenschap van zijn overleden 
echtgenote Edith.

•  Verder ontvingen we enkele documenten, foto’s  en 
een doos met bidprentjes van Anneke Metselaar-
Zuurbier.

•  Foto’s, persoonsbewijzen, een fotoalbum over de 
militaire dienst in Nederlands-Indië van  
Jos Roekens.

 •   Van Andries de Jong: 
22 Rekeningen en begrotingen van de Gemeente 
Uitgeest uit de jaren 1820 tot 1905; 
11 doosjes met positieve glasplaten uit de jaren 
1923 tot  ±1930 oorspronkelijk van de familie Hos 
uit de Schevelstraat. Hos had daar een winkel voor 
o.a. fotobenodigdheden. 

•    Van Marianne Kabel: 
Notulenboeken van de Noordhollandse vereniging 
het Witte Kruis en de Bond van Anemonen en  
Ranonkels 

•  20 Fotoalbums van de Toneelvereniging “Gene-
sius”. Deze albums zijn samengesteld door de 
toenmalige fotograaf Kick Boomgaard. “Genesius” 
is gestopt in de september 2016 na bijna 60 jaar 
toneelspel.

•   Van Henk Berghuis: 
 Zangteksten en programma van de revue 
“Ons Uitgeest in strijd en feest” van Ploeger en 
Roos uit 1946. 
Rol van de Nimf der geestgronden. 
Foto van de kar van Henk de Vries uit de jaren ’30.

Alle schenkers worden bij deze nogmaals hartelijk 
bedankt! 

Oer-IJ Expeditie, Open Monumentendag
De Oer-IJ Expeditie op Hemelvaartsdag (25 mei) trok 
zeer veel deelnemers. Le Champion had dit groot-
schalige wandelevenement perfect georganiseerd. Het 
was een zonnige dag en er heerste een gezellige druk-
te op het Regthuysplein. Onze vereniging mocht naar 
schatting ongeveer 150 à 200 wandelaars ontvangen 
in het Regthuys. De historische belangstelling van 
de bezoekers werd aangewakkerd door de illustraties 
die Jan Deckwitz speciaal voor deze gelegenheid had 
gemaakt. 
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De Open Monumentendag (zaterdag 9 september) 
was zeer geslaagd. Ondanks het slechte weer brachten 
32 personen een bezoek aan het Regthuys. De bezoe-
kers toonden veel belangstelling voor de historie van 
Uitgeest. 

Rabobank Fietsdag 2017
De Rabobank Fietsdag van zondag 11 juni jl. was 
weer een groot succes. Een fietsevenement voor alle 
inwoners van de IJmond. Op deze dag konden zij 
voor verenigingen en stichtingen, die bankieren bij de 
Rabobank IJmond, op sportieve wijze geld verdienen 
voor de verenigingskas. Ook onze vereniging had 
zich ingeschreven. De deelnemende fietsers die zich 
voor onze vereniging hadden aangemeld en ingespan-
nen, fietsten € 120 bij elkaar. Een prestatie waar de 
vereniging bijzonder blij mee is en alle deelnemers 
hiervoor hartelijk wil bedanken. Volgend jaar meer 
deelnemers? De vereniging hoopt van wel. Het is op 
dit moment nog onbekend of en wanneer een Ra-
bobank Fietsdag wordt gehouden. Wij zullen zeker 
bij doorgang van dit evenement u in de Nieuwsbrief 
voorjaar 2018 hierop attenderen. Hopelijk zullen dan 
nog meer deelnemers zich voor de vereniging sportief 
gaan inspannen.

In gesprek met…deel III
Bank Beentjes heeft weer een aantal oudere inwoners 
van ons dorp bereid gevonden om hun levensverhaal 
te vertellen. Op basis van zijn interviews verzorgt 
Greet Enkt-Mors de tekst in het boek ‘In gesprek 
met..’ deel III dat naar verwachting in het voorjaar zal 
verschijnen. Nadere berichtgeving volgt. 

Expositie 2018
‘Monumentaal Uitgeest’ is het thema van de expositie 
die op een nader te bepalen datum in januari 2018 zal 
worden geopend. Evenals voorgaande jaren zijn Jan 
Deckwitz en Ria van der Eng erin geslaagd om een 
fraaie tentoonstelling samen te stellen. Verschillende 
categorieën monumenten worden op een heldere, 
creatieve en instructieve wijze gepresenteerd.

Foto’s, anekdotes, herinneringen en verhalen
Twee keer per jaar geeft Bank Beentjes in dorpshuis 
de Zwaan een diapresentatie van oude foto’s uit 
Uitgeest. Deze foto’s zijn door diverse personen ter 
beschikking gesteld om overgenomen te worden op 
de beeldbank van de website van vereniging Oud Uit-
geest. Om dit te kunnen blijven doen, is Bank op zoek 
naar nieuw ‘oud materiaal’. Na het scannen ontvangt 
men de foto’s weer terug.

De beelden schetsen de levensomstandigheden uit het 
verleden. Bij de presentatie in de Zwaan maken de 
foto’s vele herinneringen los. Daarom wil de redactie 
van de vereniging ook anekdotes, herinneringen en 
gebeurtenissen vastleggen. Verhalen die niet verloren 
mogen gaan, maar doorgegeven moeten worden om 
het verleden levend te houden.
Heeft U foto’s liggen die op de beeldbank geplaatst 
kunnen worden, neemt U dan contact op met Bank 
Beentjes, telefoon 0251-311870, 
e-mail bank.beentjes@ziggo.nl. Voor anekdotes, 
herinneringen of verhalen die beslist bewaard moeten 
blijven, kunt U Nel Tromp bellen 0251-311572 of 
mailen neltromp@hotmail.com

Nieuws uit  de archieven
Het Regionaal Archief Alkmaar verzorgt ieder jaar 
cursussen en workshops om u te helpen bij uw ar-
chiefonderzoek. Heeft u vragen over uw onderzoek 
en wilt u die vraag stellen aan ervaren medewerkers 
van de archiefdienst? Het onderzoek in archieven en 
collecties kan lastig zijn. Ervaren medewerkers van 
de archiefdienst helpen u graag verder op weg. Zij 
wijzen u de weg in de vele archieven en collecties die 
er zijn.

Introductiemiddag Archief
Wat kunt u doen bij het Regionaal Archief Alkmaar? 
Hoe moet u te werk gaan om materiaal te vinden over 
uw voorouders of de plek waar u woont? De antwoor-
den op dit soort vragen krijgt u te horen tijdens de 
introductiemiddag archief. U leert wat het Regionaal 
Archief doet en hoe u gebruik kunt maken van de 
archieven en collecties die het Archief bewaart. 
Aanmelden via het formulier op de website  
www.regionaalarchiefalkmaar.nl of telefonisch:  
072-8508200.

Noord Hollands Archief Haarlem
Historische kranten in het NHA zijn nu ook in  
Delpher doorzoekbaar.
Website: www.delpher.nl 
Haarlems Dagblad (1883-1940)
Bloemendaal’s Editie (1925-1929)
Het Bloemendaalsch Weekblad (1907-1940)
De Eerste Heemsteedsche Courant (1928-1938-1940)
Haarlems Advertentieblad (1879-1905)
Weekblad Huis aan Huis (28 dec. 1934-1940)
IJmuider Courant ( 1916-1927, 1931-1932, 1933-
1940)
De Zondagsbode voor Zandvoort en Aerdenhout 
(1912-1918)
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Ongeopende testamenten
Waarom treffen archivarissen nog wel eens ongeopen-
de testamenten aan in
archieven van notarissen of oud-rechterlijke archie-
ven? Daar kunnen verschillende redenen voor zijn. 
De notaris of rechtbankfunctionaris opende het laatste 
testament van een overledene. Eerdere testamenten die 
de overledene had laten opstellen, waren vervallen en 
werden dus niet geopend. Soms stelden mensen eigen-
handig een testament op, zonder notaris. Deze werden 
dan wel bij een notaris of rechtbank in bewaring ge-
geven, maar de inhoud was dan onbekend (zg. ologra-
fische uiterste wil). Deze erflaters wilden hun uiterste 
wil tot aan hun dood geheimhouden. Ook kwam het 
lang geleden wel eens voor dat nabestaanden eenvou-
digweg niet wisten, dat er een testament was. 

 
 
Tegenwoordig is er een centraal testamentenregister en 
kunnen notarissen zien of er van een bepaald persoon 
een testament is. En soms weten we ook gewoonweg 
niet waarom een testament in het verleden gesloten is 
gebleven. De minister van Welzijn, Volksgezondheid 
en Cultuur legde in een circulaire van 7 april 1983 
vast, dat gesloten testamenten ouder dan 122 jaar 
door beheerders van een archiefbewaarplaats mogen 
worden geopend.

Voor informatie over het centraal testamentregister 
zie: ww.centraaltestamentenregister.nl

Abdias Widmarius
De vereniging heeft al enige jaren de volgende tekst 
digitaal bewaard. Maar het blijkt veel handiger voor 
historisch onderzoek deze op papier in het Regthuys 
beschikbaar te hebben.

“De gemeente van Abdias
Uit de archivalia van de Nederlandse Hervormde kerk 
van Uitgeest”
Verzameld en beschreven door ir. J. Kol in 1999.

I De gemeente van Abdias
II Archivalia, beschrijving en registers
III Teksten, tabellen, grafieken

Een paar voorbeelden uit  
deel I De gemeente van Abdias:
3 Heren, baljuwen en dorpsregenten
5 Ledental en groei onder Widmarius (1624-1638)
11 De disputen met de doopsgezinden
12 De afweer tegen het herlevend katholicisme

Kasteel Middelburg in Alkmaar
In de Hutgheest van 2012 (p. 59) werd aandacht be-
steed aan het feit dat in 1345 in Uitgeest duizend ste-
nen werden gekocht voor een verbouwing van kasteel 
Middelburg in Alkmaar.

Deze reconstructietekening van kasteel Middelburg 
werd gemaakt door Jaap Ypey. 
De afbeelding werd aangetroffen in het in 2016 ver-
schenen boek ‘Schaven aan Alkmaar’.

Notaris in zijn kantoor, door Job Berckheide 1672.
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IJsclub Busch en Dam 125 jaar
Al enige maanden komen Rob Zuidervaart en Piet 
Eikel op maandagmiddag naar het Regthuys. In 2018 
bestaat de Schaatsclub van Busch en Dam 125 jaar. 

Voor dit jubileumjaar wordt gewerkt aan een boekje 
over het verleden en heden van Busch en Dam. Er 
wordt o.a. onderzoek gedaan naar de geschiedenis van 
de boerderijen. 

Archief Edith van Schoor
Het nagelaten archief van mevrouw Edith van Schoor 
heeft Arthur Groen in de afgelopen periode geïnven-
tariseerd. Het register van deze inventarisatie ligt voor 
historisch onderzoek ter inzage in het Regthuys.
 
Twee voorbeelden hieruit:
•  10.46 Rolle 22-2-1661. Wouter Woutersz Smit 

en Phillips Claesen Prins contra IJsbrant Bruijns  
Broens, Pieter Garbrantsz Snel en Jan Allertsz Bonc-
kenburgh als gecommitteerden van de Uitgeester-
broek. 
Betreft betaling voor geleverd ijzerwerk aan de 
nieuwe watermolens.

•  10.47 Buurrechtsdag december 1642. Geschil tus-
sen Cornelis Jansz gewezen molenaar en IJsbrant 
Bruynsz oud-molenmeester. Betreft teruggaaf van  
20 car.gld aan eiser conform afspraak dat als hij 
binnen het jaar van de molen gezet wordt hij dit geld 
zou terug krijgen.

Beeldbank
Wanneer u de beeldbank gebruikt, is het u misschien 
al opgevallen? In alle DB’s HVOU.

Als u in het witte zoekveld een woord invult, kunt u 
daarnaast ook de knop In alle DB’s HVOU aanvinken. 
Dan wordt in alle databases d.w.z. de foto-beeldbank, 
advertentiebank, documentenbank, objectenbank 
en bidprentjesbank van de Vereniging Oud Uitgeest 
gezocht naar het betreffende woord. U hoeft niet meer 
de diverse banken afzonderlijk te openen. Alle foto’s, 
advertenties enz. waarin dat zoekwoord voorkomt, 
verschijnen dan op uw monitor. 

Oproep!
De beheerder van onze website heeft dringend be-
hoefte aan assistentie bij het onderhouden van de 
fotobeeldbank. Het gaat dan om het leren omgaan met 
het programma Zijper Collectie- en BeheerSysteem 
dat hiervoor wordt gebruikt. Het scannen en bewerken 
van foto’s en ze vervolgens plaatsen in de beeldbank 
en voorzien van een titel, datum en bijbehorende 
tekst. Wie zou zich hiervoor willen inzetten of kent u 
iemand in uw omgeving die hiervoor in aanmerking 
komt? Voor nadere informatie kunt u terecht bij  
Herman Tervoort, tel. 0251-313196. 


