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Ledenvergadering en presentatie boek met inter-
views 
36 Leden en 30 overige belangstellenden waren 
aanwezig bij de algemene ledenvergadering die op 
donderdag 24 april jl. werd gehouden in Dorpshuis 
de Zwaan. Voorzitter Theo Duivenvoorden stelde 
zich herkiesbaar en werd bij acclamatie herkozen.  
 
Na afloop van de vergadering gaf Bank Beentjes, 
geassisteerd door broer Henk, een fotopresentatie 
over  zijn boek ‘In gesprek met…Deel 3’. In aan-
wezigheid van diverse familieleden reikte Bank de 
eerste exemplaren uit aan de dorpsgenoten die door 
hem waren geïnterviewd. Het boek vond gretig af-
trek bij de overige aanwezigen. Het was een bijzon-
der geslaagde bijeenkomst.  
 
Inmiddels zijn ook al vele exemplaren over de toon-
bank gegaan bij boekhandel Schuyt. Als u op zoek 
bent naar een bijzonder cadeau voor de komende 
feestdagen, dan is dit boek met interviews beslist 
een aanrader!  

Privacy
Met ingang van 25 mei 2018 is de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming (AVG) van 
toepassing. De Vereniging Oud Uitgeest beschikt 
over persoonsgegevens van leden en donateurs 
(naam, postadres, e-mailadres, telefoonnummer en 
bankrekeningnummer) voor het verzenden van de 
nieuwsbrief en het jaarboek en het innen van de 
contributie. Het privacybeleid van onze vereniging 
is gepubliceerd op onze website. Voortaan zullen 
nieuwe leden bij de inschrijving worden doorverwe-
zen naar dit protocol. Iedereen kan ervan op aan dat 
de secretaris (ledenadministratie) en penningmeester 
(financiële administratie) zorgvuldig zullen omgaan 
met de verstrekte persoonsgegevens. 
        
Oer-IJ Expeditie en Open Monumentendag 
Op Hemelvaartsdag (10 mei) passeerden hordes 
deelnemers van de tweede Oer-IJ Expeditie de stem-
pelpost op het Regthuysplein. Naar schatting namen 
zeker 200 wandelaars de moeite om een bezoek te 
brengen aan het Regthuys.  

Tijdens Open Monumentendag (zaterdag 8 septem-
ber) mochten we meer dan 75 personen ontvangen. 
De bezoekers toonden veel belangstelling voor de 
historie van ons dorp en de activiteiten van onze 
vereniging. 
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Atlas van het Oer-IJ gebied
Op 22 november a.s. presenteert de Stichting Oer-IJ 
de Atlas van het Oer-IJ gebied, een rijk geïllustreerd 
boek over het ontstaan en de bewoningsgeschiedenis 
van dit ‘verborgen’ landschap. Het eerste exemplaar 
wordt in het Huis van Hilde te Castricum aangebo-
den aan de Commissaris van de Koning in Noord-
Holland, dhr. Johan Remkes. 

Schenkingen
Onze vereniging is in de afgelopen maanden weer 
goed bedeeld met schenkingen:  
1.  Diverse albums met prachtige foto’s, jaarboeken 

en brochures over allerlei verenigingen (Pieter 
Vel);

2.  Een aantal plakboeken met krantenknipsels 
(Mijne Roozendaal);

3.  Een koperen medaille van het bloemenfeest in 
1911 (Babs de Goede-Tromp);

4.  Boek over de familie Vreeburg en foto’s (Rob 
Zuidervaart);

5.  Foto’s en twee notulenboeken en twee notitie-
boekjes van de jaarlijkse bejaardenuitjes met de 
bus (Hannie van Leeuwen-Ooms).

Bij deze worden de schenkers nogmaals hartelijk 
bedankt.

Expositie 2018 ‘Monumentaal Uitgeest’
Op uitdrukkelijk verzoek van de samenstellers van 
de tentoonstelling, Jan Deckwitz en Ria van der 
Eng, heeft de gemeente destijds toegezegd dat het 
zogeheten Vrijwilligers Informatie Punt gedurende 
de tentoonstelling in de hal van het gemeentehuis in 
januari en februari zou worden verplaatst naar een 
kamer grenzend aan de gemeentehal.

Deze afspraak werd echter tot twee keer toe ge-
schonden. Het bestuur heeft bij de nieuwe wethou-
der de vraag neergelegd of in het vervolg strikt aan 
de wens van de exposanten kan worden voldaan. 
Mocht dat inderdaad het geval zijn, dan zal de eerst-
volgende tentoonstelling worden gehouden in 2020 
aangezien er onvoldoende voorbereidingstijd is voor 
een expositie in de periode januari-februari 2019. 
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Nieuws uit de archieven 
Noord-Hollands Archief Haarlem
Aanvulling index bevolkingsregisters
Er zijn onlangs weer nieuwe gegevens toegevoegd 
aan de bevolkingsregisters van het Noord-Hollands 
Archief. Het gaat daarbij om de gegevens van Haar-
lem uit de periode 1849-1860. Dit gedeelte van het 
bevolkingsregister is gebaseerd op de volkstelling 
van 1849, die daarna tot 1860 als bevolkingsregister 
actueel werd gehouden. In totaal zijn ruim 86.000 
naamsvermeldingen toegevoegd aan de database.  
 
Alle vermeldingen zijn gekoppeld aan de scan van 
de betreffende pagina in het bevolkingsregister. De 
gegevens komen zeer binnenkort ook beschikbaar als 
Open Data.
Op dit moment zijn de volgende bevolkingsregisters 
online te raadplegen:
-  Haarlem: volkstellingsregisters 1829 en 1839, be-

volkingsregisters 1849-1860
-  Haarlemmerliede: bevolkingsregisters 1835 en 

1849-1859 
- Heemskerk: bevolkingsregisters 1850-1919 
- Velsen: bevolkingsregisters 1848-1904
- Spaarnwoude: bevolkingsregister 1849-1861
-  Houtrijk en Polanen: volkstellingsregisters 1830 en 

1840, bevolkingsregisters 1849-1862
-  Zuid-Schalkwijk: bevolkingsregisters 1849-1861 
 
Houd de website www.noord-hollandsarchief.nl in de 
gaten voor eventuele verdere aanvullingen!
 
Regionaal Archief Alkmaar
Historisch materiaal uit de regio
De afgelopen maanden zijn tienduizend scans van 
archiefstukken, kranten en tijdschriften online toe-
gankelijk gemaakt op de website: www.regionaalar-
chiefalkmaar.nl. 

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 antwoorden op dit soort vragen krijgt u op te 
horen tijdens de introductiemiddag archief op woens-
dag 12 december, van 14.30 tot 16.30 uur, Berger-
weg 1, Alkmaar.  U leert wat het Regionaal Archief 
Alkmaar doet en hoe u gebruik kunt maken van de 
archieven en collecties die het Archief bewaart. 
U kunt zich telefonisch aanmelden 072-8508200 
of per e-mail: info@archiefalkmaar.nl. Er zijn geen 
kosten aan verbonden.

Schoolfoto’s
In de afgelopen paar jaar jaar zijn er 217 foto’s van 
schoolklassen op de beeldbank geplaatst. Ook de 
namen van de leerlingen en onderwijzers en onder-
wijzeressen en kleuterleidsters voor zover bekend 
zijn daarbij geplaatst.  
Floor Twisk heeft alle foto’s en namen digitaal aan 
de vereniging geschonken.

Bij de oudste foto’s wist Floor altijd nog wel namen 
van de onderwijzers en andere gegevens te vermel-
den. Bij recentere foto’s zijn vrijwel alle namen van 
de leerlingen  bekend. Uiteraard kon hij putten uit 
zijn archief met de artikelen die hij enige jaren terug 
wekelijks in de Uitgeester schreef en waar hij vroeg 
om de juiste namen bij de schoolfoto’s.
 
Wij bedanken hem graag voor al zijn moeite om 
dit tot stand te brengen, want zonder hem was dit 
bijzondere deel van de fotobeeldbank nooit tot stand 
gekomen.

U kunt deze foto’s op uw pc als volgt vinden:.
Ga naar  
→ www.ouduitgeest.nl   
→ beeldbank   
→ omlaag scrollen naar Rubrieken   
→ Scholen openbaar   
→  Bewaarschool of Kleuterschool of Lagere school 

of Veenisschool.

 



Vereniging Oud Uitgeest                   Nieuwsbrief Najaar 2018

4

Vingerhoeden, naairingen en aardappelkrabbers
Wanneer je de koptekst van dit verhaaltje leest, 
denk je al snel: Wat hebben aardappels nu te doen 
met vingerhoeden en naairingen. Als je verder leest, 
zal de samenhang al snel duidelijk worden.
 
Met enige regelmaat vind ik op aardappelvelden 
bronzen vingerhoeden en naairingen. Tot voor kort 
had ik er verder niet over nagedacht en de vondsten 
geconserveerd, gecatalogiseerd en opgeruimd. Zo 
ook de afgelopen maand toen ik met toestemming 
van een vriendelijke boer op zijn akker mocht gaan 
zoeken met mijn metaaldetector. Naast enkele dui-
ten uit de 18e eeuw en een koperen bikkel vond ik 2 
naairingen (ook uit de 18e eeuw). De boer vertelde 
mij dat naairingen en vingerhoeden vroeger ook 
werden gebruikt bij het handmatig aardappelrooien 
om de vingers te beschermen tegen glas en andere 
scherpe voorwerpen. Dit was nieuw voor mij en dus 
heb ik op internet gezocht naar meer informatie.

         

 
Een vingerhoed is een klein, half bolvormig omhul-
sel dat over de vingertop kan worden geschoven 
en beschermt de vinger bij het werken met naalden 
bij bijvoorbeeld het borduren. Een naairing heeft 
dezelfde functie maar wordt meestal toegepast bij 
het verstellen van kleding. 
 
Bronnen:  
Wikipedia en Vingerhoedwereld.nl
Tom de Kleijn

Een aardappelkrabber wordt ook over de vingertop 
geschoven en werd gebruikt bij het handmatig rooien 
van aardappels. Het waren meestal blikken dopjes 
die de vingers moesten beschermen tegen scherpe 
voorwerpen die in de grond zaten. Net na de 2e 
wereldoorlog kwamen de aardappelrooimachines in 
opmars en behoren deze krabbers tot het verleden.

                          

Naairingen

Vingerhoed 

Vacature
Onze vereniging heeft nog steeds dringend behoefte aan een vrijwilliger die kan assisteren bij het beheren van 
de website, de fotobeeldbank en andere banken zoals bijvoorbeeld de advertentiebank. De werkzaamheden kun-
nen in het Regthuys en voor het merendeel thuis worden uitgevoerd.  
Een meer gedetailleerde beschrijving van het takenpakket van deze (assistent) databankbeheerder treft u aan in 
de vacaturebank van de website van het Vrijwilligers Informatie Punt www.vrijwilligerswerkuitgeest.nl.  
Heeft u hiervoor interesse of kent u iemand die deze taak op zich zou kunnen nemen, wilt u dan s.v.p. contact 
opnemen met Herman Tervoort, de beheerder van de website en de andere banken (tel. 0251-313196).

Aardappelkrabbers


