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Ledenvergadering 23 april 2019 en presentatie 
Eendenkooi 
29 Leden en 3 andere belangstellenden waren aan- 
wezig bij de algemene ledenvergadering die op 
donderdag 23 april jl. werd gehouden in Dorpshuis 
de Zwaan. Van de aftredende bestuursleden (Ria van 
der Eng, Tom de Kleijn, Jan Krouwels) stelde Tom 
zich herkiesbaar. Hij werd bij acclamatie herkozen. 
Op voordracht van het bestuur werd Louis Klaver 
gekozen als opvolger van penningmeester Jan  
Krouwels.  
Na afloop van de vergadering gaven onze leden  
Herman Rasch en Hans Welbers een boeiende  
presentatie over de geschiedenis van de Eendenkooi.  

Jong bloed
Tot onze grote verrassing heeft een jongeman 
 (22 jaar oud) zich onlangs aangemeld als lid van 
onze vereniging. Hij heeft veel belangstelling voor 
de geschiedenis van Uitgeest en zou graag een 
bijdrage willen leveren aan de vernieuwing van 
onze website. We zijn uiteraard zeer verguld met de 
komst van een nieuwe generatie. Wat zou het mooi 
zijn als dit goede voorbeeld doet volgen.   

Archeologieles op De Molenhoek 
Op 3 april heeft Tom de Kleijn, geassisteerd door 
Ria van der Eng, een archeologieles gegeven aan 
een enthousiaste groep 6 van De Molenhoek. Vele 
vondsten werden getoond, waaronder een kanons-
kogel (16 ponder) van het beleg van Alkmaar, een 
stenen strijdbijl uit het neolithicum (2450 voor Chr.) 
en aardewerk uit verschillende perioden. Natuurlijk 
ontbraken de pijpenkoppen niet en waren er genoeg 
exemplaren om aan de leerlingen uit te delen.  
Na afloop merkte een kind op: “Van mij mag het wel 
de hele dag duren”.
  
Oer-IJ Expeditie en Open Monumentendag   
Het Regthuys blijft een trekpleister voor bijzondere 
evenementen. Zo mochten we daar ook dit jaar weer 
veel bezoekers ontvangen tijdens de Oer-IJ Expedi-
tie (30 mei, Hemelvaartsdag) en Open Monumen-
tendag (zaterdag 13 september). Diverse deelnemers 
- merendeels van buiten Uitgeest - toonden oprechte 
belangstelling voor de geschiedenis van ons dorp.  

75 jaar bevrijding 
De voorzitters van de historische verenigingen uit 
Castricum, Akersloot, Limmen en Uitgeest hebben 
besloten om volgend jaar gezamenlijke activiteiten 
te organiseren in het kader van 75 jaar bevrijding, 
o.a. een fiets- wandelroute en als onderdeel daarvan 
een tentoonstelling in elk van de vier dorpen. De 
route leidt langs diverse locaties waar bijzondere ge-
beurtenissen hebben plaatsgevonden tijdens WOII. 
Er kan gestart worden in het dorp naar keuze. 
In het Regthuys zal een bescheiden expositie wor-
den gewijd aan de inundatie van ons dorp in 1944. 
Verdere details zullen worden gegeven in de nieuws-
brief van april 2020. De leden van de historische 
verenigingen zullen het routeboekje met toelichting 
in ieder geval ontvangen.

Schenkingen
•  Joke Winkelman overhandigde het e.e.a uit de na-

latenschap van ons lid J.C. Winkelman t.w.  diver-
se boeken, foto’s, naslagwerken en genealogische 
gegevens van de families Schipper, Planteijdt en 
Winkelman. 

•  Van Hadewych Spruiten ontvingen we een tinnen 
kan (HMS) en bijbehorende bekers.

•  Van de Oudheidkundige Vereniging Het Schermer-
eiland het boek ‘Zonder meer een mooie polder’.

•  En van Janny Pilkes-Ris materiaal van de Bond 
van Plattelandsvrouwen / Vrouwen van Nu in 
Noord-Holland. 

De schenkers worden nogmaals hartelijk bedankt.     

Zagen op de wind en Cornelis Corneliszoon
De Stichting Oer-IJ heeft in Uitgeest het educatie-
project ‘Zagen op de wind’ opgezet over de uitvin-
der van de houtzaagmolen Cornelis Corneliszoon 
van Uitgeest. Dankzij de bijzondere inspanningen 
van docent Jan Castricum en Pauline van Vliet  
resulteerde dit uiteindelijk in een succesvolle afslui-
ting van het project door  groep 6 van de basisschool 
De Molenhoek. Tijdens een publiekspresentatie op 
het pleintje voor het Regthuys op vrijdag 28 juni jl. 
zongen de leerlingen een speciaal lied en toonden 
ze een door hen gebouwde maquette van het dorp 
in 1600. Daarbij konden ze goed uitleggen waarom 
Cornelis Corneliszoon van Uitgeest zo belangrijk is 
geweest voor Nederland.
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Cornelis Corneliszoon als lesstof
De publiekspresentatie door  groep zes van de 
basisschool De Molenhoek op het dorpsplein bij het 
Regthuys in Uitgeest was vrijdag 28 juni de suc-
cesvolle afsluiting van het educatieproject over de 
uitvinder van de houtzaagmolen Cornelis Cornelis-
zoon van Uitgeest. Iedereen was tevreden. 
De kinderen waren op een leuke speelse manier een 
hoop wijzer geworden. Ze zongen een speciaal lied, 
toonden een door de klas gebouwde maquette van 

het dorp in 1600 en konden goed uitleggen waarom 
de Cornelis Corneliszoon van Uitgeest zo belangrijk 
is geweest voor Nederland. De initiatiefnemers van 
het project hopen dat ook andere scholen gebruik 
gaan maken van het nu beschikbare lesmateriaal. 

Wie belangstelling heeft, kan contact opnemen 
met de coördinator van de werkgroep educatie bij 
de Stichting Oer-IJ Jan Hormann, telefoon  06-
20741412, mail: jcmg.hormann@casema.nl

Bij een zelf gemaakte maquette van Uitgeest in 1600 leggen schoolkinderen van De Molenhoek uit hoe de houtzaagmolen werkt.

Op de foto de schoolkinderen op de trappen bij het Regthuys samen met een acteur die Cornelis Corneliszoon van Uitgeest speelde.
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Noord-Hollandsarchief 
In verband met een verbouwing is de studiezaal Jans-
straat nog t/m 25 november 2019 gesloten. 
Voor onderzoek kunt u terecht in de tijdelijke studie-
zaal op de locatie Kleine Houtweg 18. Mocht u stuk-
ken willen raadplegen uit het depot aan de Jansstraat, 
dan wordt aangeraden de benodigde stukken 1 dag 
voor uw bezoek te reserveren. Doet u dit vóór 11.30 
uur, dan liggen de stukken de volgende ochtend om 
9.00 uur voor u klaar in de studiezaal, locatie Klei-
ne Houtweg. Doet u dit na 11.30 uur, dan zijn de 
stukken de volgende dag vanaf 13.00 uur beschik-
baar. Uiteraard kunt u de stukken ook aanvragen op 
de dag, waarop u het archief locatie Kleine Houtweg 
bezoekt. Doet u dit vóór 10.30 uur, dan zijn ze om 
13.00 uur beschikbaar. Stukken uit de locatie Jans-
straat die u op zaterdag wilt inzien moeten op vrijdag 
vóór 11.30 worden aangevraagd.
Openingstijden locatie Kleine Houtweg 18:  
dinsdag t/m vrijdag: 9.00-16.00 uur en  
iedere derde zaterdag van de maand: 9.00-16.00 uur.
Contactgegevens voor het vooraf indienen van een 
verzoek: 
tel: 023-5172700 en info@noord-hollandsarchief.nl

Voorouder-spreekuur
Op zoek naar uw voorouders? Nieuwsgierig naar de 
herkomst van uw achternaam? Benieuwd hoe uw 
stamboom eruit zou komen te zien? Met deze en 
andere genealogische vragen kunt u terecht op het 
voorouderspreekuur van de Nederlandse Genealogi-
sche Vereniging (NGV), afdeling Kennemerland, in 
het Noord-Hollands Archief. Tijdens het spreekuur 
staan ervaren genealogen van de NGV klaar, om u 
wegwijs te maken op het gebied van genealogie. De 
entree is gratis, na registratie bij de receptie van het 
Noord-Hollands Archief.
 
Locatie Jansstraat 40, Haarlem.
Op dinsdag 3 december 2019  10.00 tot 12.00 uur.
en zaterdag 21 december 2019 10.00 tot 12.00 uur.

Stamboomonderzoek via internet
Online stamboom sites:
• Geneanet
• Genealogie online
• Genealogiewerkbalk
• Voorouders.net
• Stamboomnederland
• Stamboomzoeker
• Familysearch

Overige digitale bronnen:
• wiewaswie
• archieven
• open archieven
• menselinq (overlijdensadvertenties)
• delpher (oude kranten)
•  alle limburgers (idem andere provincies en genealo-

gie over de grens)
•  geneaknowhow (digitale bronbewerkingen Neder-

land en België)

Bidprentjes en rouwcirculaires 
Sinds een paar jaar verzamelt de vereniging bid-
prentjes en rouwadvertenties. De aanzet hiertoe was 
een schenking van wijlen pastoor Arnold Hogema. 
Inmiddels is de aanvoer van bidprentjes gestaag 
gegroeid. 
Via de zoekfunctie ‘Bidprentjes & Rouwbrieven’ 
op onze website zijn ze op naam doorzoekbaar.
Mocht u in het bezit zijn van bidprentjes, dan
houden wij ons aanbevolen om deze te scannen 
en op de website te plaatsen. 

Archeologie 
De Limmerkoog is door de eeuwen heen bewoond 
geweest. Bij diverse archeologische onderzoeken zijn 
hiervan de bewijzen gevonden. 
De eerste sporen (aardewerk scherven) dateren van 
de late ijzertijd (200 v. Chr.). 
Munten zijn er door de jaren heen ook veel gevon-
den.  De oudste munten dateren uit het begin van de 
jaartelling (romeinse munten).  
Ook zijn er veel middeleeuwse munten gevonden. In 
deze nieuwsbrief wil ik een door mij gevonden munt 
bespreken uit de tijd van de Spaanse overheersing.
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De munt is een tiende Philipsdaalder  
(Philips II - 1562).
Het betreft een munt met een dubbele klop aan de 
kopzijde (tweemaal geslagen, zie REX.DUX)).
• Materiaal: zilver.  
• Afmeting: 26,5 mm  
• Gewicht: 2,86 gram.

De munt toont het borstbeeld van Philips met het 
randschrift: Philippus.D.G.HISP.REX.DUX.GEL..
Philips bij de gratie van Gods koning van Spanje, 
hertog van Gelre (Gelderland). 
Op de andere kant staat een gekroonde vuurstraal ge-
plaatst op een kruis van knoestige stokken en dragen-
de het kleinood van de Orde van het Gulden Vlies. 
Daaromheen staat de spreuk DOMINUS.MIHI.
ADVITOR oftewel, de Heer is mijn helper.

Bron:  
De archeologische kroniek van Noord-Holland 2018
Van de Wis en Passon,blz.227,228
Privé verzameling: de Kleijn - Uitgeest

Uit de Oude Doos van Jan Ploeger en Piet Roos
Dit boekje in ons papieren archief bevat allerhan-
de teksten van Ploeger en Roos die zij ooit hebben 
geschreven voor hun optredens in Uitgeest in De 
Ooievaar.  
Daarnaast zijn er foto’s opgenomen zoals die van het 
hulppostkantoor op de Meldijk of alle mannen van de 
Volkweerbaarheid. Foto’s van het begin van de 20e 
eeuw.

Veel teksten van hun conferences zijn in dit boekje 
te lezen. Het is kostelijk zoals zij over de Uitgeester 
situatie toentertijd schreven  
en spraken.


