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Verenigingsnieuws 
 
Renovatie van het Regthuys
In januari heeft een aantal bestuursleden bezoek 
gehad van de projectleider buitendienst van de 
BUCH-gemeenten Gerrie Zonneveld, vergezeld van 
Benno Wittebrood van de firma Akerbouw met de 
melding van renovatie van het Regthuys.  
Deze renovatie omvat het metselwerk, onderhoud en 
reparatie van het dak, buitenschilderwerk en nog een 
aantal andere werkzaamheden. Vanuit de vereniging 
zijn een aantal zaken aangedragen zoals o.a. het toilet, 
uitbreiding van het aantal wandcontactdozen en de 
milieuvriendelijke verlichting.

De werkzaamheden zijn gestart op 1 februari en 
duurden tot eind maart. Behalve vertraging in de 
eerste week door slecht weer zijn de werkzaamheden 
voorspoedig verlopen en zijn de bouwhekken en stei-
gers weer verwijderd. Daarna zal de elektricien zijn 
werkzaamheden uitvoeren waarna het gebouw weer 
voor ons beschikbaar zal zijn.
Projectcoördinator Wim Bakkum namens de vereni-
ging.

Nieuws uit de archieven
Locatie en openingstijden Noord Hollands Archief
Studiezaal locatie Jansstraat en Janskerk
Jansstraat 40, 2011 RX Haarlem
Dinsdag t/m vrijdag: 09.00-16.00 uur en  
iedere derde zaterdag van de maand 09.00-16.00 uur
 
Bezichtigingen Janskerk en de tentoonstellingen  
Maandag t/m vrijdag: 09.00-17.00 uur en 
iedere derde zaterdag van de maand 09.00-16.00 uur 
 
Veranderingen op de studiezaal van het Noord- Hol-
lands Archief, Locatie Kleine Houtweg 18 Haarlem.
Vanaf 1 januari 2019 is deze locatie voor publiek ge-
sloten. Stukken die zich op deze locatie in de depots 
bevinden, worden op aanvraag gedigitaliseerd of naar 
de locatie Jansstraat gebracht.
Meer info over de veranderingen op de studiezaal 
is te vinden op de website van het Noord Hollands 
archief: www.noord-hollandsarchief.nl.
Tel: 023-5172700   
E-mail: info@noord-hollandsarchief.nl

Regionaal Archief Alkmaar
Sinds jaren is een groep vrijwilligers actief voor het 
R.A.A., zij helpen o.a met de invoer van gegevens 
uit de burgerlijke stand, bevolkingsregister, doop-, 
trouw-. en begraafboeken en notariële archief waar-
door deze gegevens beschikbaar komen voor bezoe- 
kers van de website. 
Ook zijn er vrijwilligers die teksten transcriberen of 
foto’s beschrijven.

Mocht u het archief willen helpen of meer willen 
weten wat u zou kunnen doen, neem dan telefonisch 
contact op met 
Annemarie Ettekoven, a.ettekoven@archiefalkmaar.nl 
of met Harry de Raad via: h.deraad@archiefalkmaar.nl 

Om oude teksten toegankelijk te maken zijn er tran-
scripties beschikbaar van verschillende archiefbronnen.  
Het grootste deel van deze transcripties is gemaakt 
door een werkgroep van vrijwilligers, die onder bege-
leiding van het Regionaal Archief bronnen transcri-
beert.
 
Daarnaast zijn sommige teksten vervaardigd door 
eigen medewerkers. Alle transcripties hebben een 
gecertificeerde licentie, CC-BY-Nd.
 
Om enkele te noemen:
•  Alkmaars Beleg in 1573 

Kort verhaal, Nanning van Foreest, 1573 
Ooggetuige beleg, anoniem handschrift, 1575 
Alkmaars Bitter en Zoet, Kornelis Scoon, 1673

•  Resoluties vroedschap Alkmaar, 1571-1575 
Brieven en andere stukken betreffende het beleg in 
het Noorderkwartier, stadsarchief Alkmaar, 1571-
1578

•  Kronieken 
Kronieken van Wijnkoper (Alkmaar), 1412-1692 
Kroniek van Alkmaar tot 1760 door Bontius de 
Waal 
Kroniek van godsdienstige en politieke twisten in 
Alkmaar, 1618-1621

•  Rechtspraak 
Verhoren Raad van Beroerten Alkmaar, Beverwijk, 
Hoorn omstreken, 1566-1570 
Vonnissen van het Alkmaarse schepengerecht. 1517-
1557
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•  Grote of Sint-Laurenskerk Alkmaar 
Legger van eigendommen, pachten en uitgaande 
renten van de Grote Kerk, circa 1450- 1506 
Totstandkoming en verkoop altaarstuk Maarten van 
Heemskerck

Mocht u geïnteresseerd zijn deze in te zien, alle 
download-documenten zijn in pdf-formaat.
Zie: www.regionaalarchiefalkmaar.nl 

De zilveren gesp  
“De zilveren gesp” heet het boekje dat is uitgegeven 
door onze vereniging. Het is vrijdag 8 maart gepre-
senteerd en aan burgemeester Wendy Verkley werd 
het eerste exemplaar uitgereikt. 
Het omvat een zestal proces-verbalen met strafbare 
feiten van uiteenlopende aard in de periode van 1795 
tot 1860.
•  Een van de stukken gaat over de diefstal van een 

gesp, de arrestatie van de dief en zijn uitbraak uit 
het cachot. 

•  Een ander stuk vertelt over de mishandeling van een 
Franse soldaat. 

•  Verder komen een vechtpartij bij De Ooievaar, het 
slaan van een kind op Assum, een diefstal aan de 
Kerkbuurt en het betrappen van een fuikenlichter 
aan de orde.

De stukken - verzameld door Ria van der Eng - komen 
uit het archief in Haarlem en geven een bepaald beeld 
van die tijd. De juridische gang van zaken speelt zich 
af op burgemeestersniveau. 

De taal in deze periode is soms moeilijk te lezen 
vanwege ongewone zinnen en voor velen onbekende 
termen. Daarom zijn de proces-verbalen omgezet in 
hedendaags Nederlands.
Sommige zaken zijn met teksten en tekeningen ver-
duidelijkt.

Bij (kantoor)boekhandel Schuyt is het boekje te koop 
voor € 7,50.

Oproep om verhalen te delen over WOII
Volgend jaar is het 80 jaar geleden dat de Tweede 
Wereldoorlog in Nederland begon. Wij zijn op zoek 
naar ouderen die bijzondere en persoonlijke verhalen 
uit de oorlog willen vertellen. Vervolgens zullen we 
die in de Hutgheest een plaats geven.
U kunt daarvoor contact opnemen met Nel Tromp. 
Tel. 0251-31 15 72 of e-mail neltromp@hotmail.com.

Website en beeldbank
•  Foto’s geleverd voor een artikel over de Melksuiker- 

fabriek in Uitgeest en de zogenoemde weibootjes in 
Rail Magazine in het voorjaar 2019.

•  Bij een bezoek van wethouder mevrouw van Weel 
vroeg zij of de vereniging ook namen  van (bijzon-
dere) panden heeft. Op die vraag moesten wij toen 
het antwoord schuldig blijven. Maar deze is nu 
gereed gekomen inclusief de adressen ervan.

•  Wij mochten een digitaal boek ontvangen over de 
geschiedenis van de familie Vrouwe (120 pag.).

Regelmatig ontvangen wij vragen om foto’s van 
Uitgeesters uit het verleden, panden, molens en ge-
beurtenissen. Bijvoorbeeld een foto van de kabelpont 
bij Oost-Knollendam. Omdat de Starnmeer 350 jaar 
bestaat, geeft de Oudheidkundige Vereniging Scher-
mereiland-Spijkerboor een boek daarover uit.

Oude films
De kinderen van Arie Matton hebben films uit de 
jaren vijftig en later die hij toentertijd gemaakt heeft, 
geschonken aan de vereniging. Arie Matton was de 
toenmalige eigenaar van hotel-café “De Ooievaar”.
Cor Nelis heeft voor ons deze films gedigitaliseerd. 
Het plan is deze films met een aantal Uitgeesters te 
zien en te beschrijven, zodat in de toekomst bekend  
is wat zich afspeelde en wie dat waren.

Bent u geïnteresseerd in deze films en wilt u helpen 
de films correct te beschrijven, stuur dan een mailtje 
naar secretaris@ouduitgeest.nl.
Wij nemen daarna contact met u op.
 





Algemene ledenvergadering 2019
U bent van harte welkom bij de algemene ledenverga-
dering van onze vereniging op dinsdag 23 april 2019. 
De vergadering begint om 19.30 uur en zal plaats- 
vinden in Dorpshuis de Zwaan. 

Agenda:
 1. Opening
 2.  Bestuursverkiezing 

Aftredend en herkiesbaar: Tom de Kleijn 
Aftredend: Ria van der Eng, stelt zich niet herkies-
baar 
Aftredend: Jan Krouwels (penningmeester), stelt 
zich niet herkiesbaar 
Het bestuur draagt Louis Klaver voor als penning-
meester

 3. Mededelingen
 4.  Notulen algemene ledenvergadering d.d. 23 april 

2018
 5. Jaarverslag 2018
 6. Jaarrekening 2018 en begroting 2020
 7.  Verslag kascommissie en benoeming nieuwe com-

missie voor kascontrole
 8. Rondvraag
 9. Sluiting

Na een korte pauze zullen Herman Rasch en Hans 
Welbers een presentatie houden over ‘De geschiede-
nis van de Eendenkooi’

Jaarverslag 2018
Helaas zijn dit jaar 9 trouwe leden van onze ver-
eniging overleden. Dankzij actieve werving is het 
ledental toch gegroeid. Maar liefst 22 personen 
hebben zich aangemeld als lid. Per 31-12-2018 
telde de vereniging 360 leden en 13 donateurs. De 
volgende leden maakten deel uit van het bestuur: 
Theo Duivenvoorden (voorzitter), Ria van der Eng 
(contactpersoon genealogie en archiefonderzoek), 
Jan Krouwels (penningmeester), Herman Tervoort 
(beheerder website/beeldbank en contactpersoon re-
dactie), Tom de Kleijn (contactpersoon archeologie) 
en Jan van Baar (secretaris). Daarnaast waren Arthur 
Groen, Wim Bakkum, Bank Beentjes, Jan Deckwitz, 
Kees van den Engh, Greet Enkt-Mors Emmy Ghez-
zi-Zweeris, Anne Jorna-Kabel, Jan Kaptein, Peter 
Savenije, Nel Tromp-van Baar, Floor Twisk, Feiko 
de Vries en Wim Degeling bij een of meerdere acti-
viteiten betrokken.

Het bestuur heeft vijfmaal vergaderd. 36 Leden en 
30 overige belangstellenden waren aanwezig bij de 
algemene ledenvergadering die op 24 april 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 en reikte vervolgens de eerste exemplaren uit 
aan de geïnterviewde dorpsgenoten. 

Jan Deckwitz, Ria van der Eng en Herman Tervoort 
hebben een interessante en fraai vormgegeven 
tentoonstelling samengesteld over de monumenten 
in ons dorp. Onder grote belangstelling werd op 
22 januari in het gemeentehuis de expositie Monu-
mentaal Uitgeest geopend door wethouder Anke de 
Vink-Hartog. De heer Henk de Visser, beleidscoör-
dinator Heemschut Noord-Holland, gaf een boeien-
de inleiding over monumenten en ons lid Piet Hein 
Eikel bracht het lied Ahoi-ahoi wat is ons dorpje 
mooi ten gehore dat hij speciaal voor deze gelegen-
heid had gecomponeerd. De expositie werd goed 
bezocht.

Op 30 januari is een samenwerkingsovereenkomst 
getekend door de voorzitters van Stichting Oer-IJ 
Geopark i.o., Stichting Gemaal 1879, en de his-
torische verenigingen van Castricum, Limmen, 
Akersloot en Uitgeest met de intentie elkaars acti-
viteiten, waar nuttig en nodig, te ondersteunen. Met 
het oog op de Algemene Verordening Gegevens- 
bescherming is in het reguliere overleg van de 
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voorzitters van voornoemde historische verenigin-
gen een privacy protocol opgesteld dat inmiddels op 
de websites van deze verenigingen is gepubliceerd. 
Onze vereniging is zijdelings betrokken bij het 
initiatief van de Stichting Oer-IJ om de jeugd van de 
Tabijnscholen via het Oer-IJ meer te betrekken bij 
de lokale geschiedenis.

De Oer-IJexpeditie op Hemelvaartsdag (10 mei) was 
een groot succes. Er heerste een gezellige drukte op 
het Regthuysplein. Zeker 200 wandelaars brachten 
een bezoek aan het Regthuys. Tijdens Open Monu-
mentendag (8 sept.) mocht de vereniging meer dan 
75 personen ontvangen in het Regthuys. 

Op 14 november werd tijdens een informele bijeen- 
komst in het Regthuys de Hutgheest 2018 gepresen- 
teerd. De voorzitter overhandigde de eerste exem-
plaren van het jaarboek aan Peter Savenije en de 
auteurs die een bijdrage hebben geleverd (Arthur 
Groen, Rein Dijkstra m.m.v. Ria van der Eng, Greet 
Enkt-Mors, Nel Tromp-van Baar en Emmy Ghezzi- 
Zweeris). Dankzij de inspanningen van Peter 
werden de drukkosten ook dit jaar weer aanzienlijk 
gereduceerd. In het openingsartikel Uitgeesters 
in dienst van de VOC wordt het ontstaan van de 
Verenigde Oost-Indische Compagnie beschreven en 
de Uitgeesters die in dienst traden van het VOC, de 
beroepen die zij uitoefenden en, voor zover moge-
lijk, hun sociale achtergrond. In het artikel Uitgeest 
en zijn criminelen wordt na een beschrijving van de 
rechtsgang rond 1700 het vizier gericht op Huijbert 
Dircksz., inwoner van Dorregeest en eigenaar van 
diverse percelen grond. Hij werd als notoire wan-
betaler en zijn criminele gedrag uiteindelijk veroor-
deeld tot 6 jaar cel. Het artikel ‘Zaadnoordijk, van 
bollen naar boten’ begint met Roelof Zaadnoordink 
uit Haaksbergen die in 1778 tuinman en bloemist 
werd in Uitgeest. Hij kocht land en begon een 
bloembollenbedrijf dat gedurende vijf generaties tot 
1958 in stand werd gehouden. Rinus Zaadnoordijk 
gooide het roer om en begon met het bouwen van 
boten. In het artikel Eierhandel Vermeulen wordt 
beschreven hoe Jan Vermeulen op kleine schaal 
begon met de in- en verkoop van eieren en vervol-
gens een groter bedrijf oprichtte. Na zijn tragische 
dood namen zijn zonen het bedrijf op de Kleis over. 
Vandaaruit vonden miljoenen eieren hun weg naar 
binnen- en buitenland. In het vervolgartikel over Het 
ontstaan van de KAJ(UIT) wordt beschreven hoe 
vanaf 1967 vele activiteiten werden ontwikkeld voor 
diverse generaties Uitgeesters. Wegens afnemende 

belangstelling werden de deuren van de Kajuit in 
2002 voorgoed gesloten. Op 30 april 2003 brandde 
het gebouw af als gevolg van kortsluiting. Tenslotte 
worden in de Kroniek 2017 bijzondere gebeurtenis-
sen in Uitgeest beschreven. 

Uit de vele reacties, vragen en verzoeken, die Her-
man Tervoort heeft ontvangen, blijkt dat de foto-
beeldbank op onze website onverminderd populair 
is. Op de website van het Vrijwilligers Informatie 
Punt is een vacature geplaatst voor assistentie bij het 
beheer van de website, de fotobeeldbank en andere 
banken. Helaas heeft zich tot dusver nog geen ge-
schikte kandidaat aangediend. Tom de Kleijn heeft 
meegewerkt aan diverse archeologische opgravin-
gen. In Krommenie zijn enige restanten blootgelegd 
van een wachttoren, die in de eerste eeuw na Chris-
tus door de Romeinen is gebouwd. Ria van der Eng, 
Anne Jorna-Kabel, Rein Dijkstra hebben uitgebreid 
archiefonderzoek gedaan in het Noord-Hollands Ar-
chief te Haarlem. Emmy Ghezzi-Zweeris heeft veel 
bijgedragen aan de conservering van archiefstukken 
in het Regthuys.

Jaarrekening 2018 Vereniging Oud Uitgeest
De financiële positie van de vereniging ultimo 2018 
van € 25.963 betekende een toename ten opzichte 
van begin van het jaar (€ 24.585) met € 1.378. 

Toelichting op deze positieve ontwikkeling

Baten 
•  Van de leden maakt ca. 80% gebruik van een in-

cassomachtiging. Bij de afsluiting van het kalen-
derjaar is geen achterstand in de bijschrijving van 
de contributies, een compliment aan allen; 

•  De inspanning van enkele leden tijdens de Rabo 
Fietsdag leverde een bijdrage op van € 63, verkoop 
aan uitgaven van o.a. Hutgheest bracht € 50 op en 
het beschikbaar stellen van beeldmateriaal even-
eens € 50.

Uitgaven
•  Nieuwsbrieven/Porto: evenals in 2016 en 2017 

deed de meest opvallende afwijking ten opzichte 
van de begroting zich voor aan de uitgavenzijde. 
Door het intensieve voorwerk van de redactiecom-
missie, met als drijvende kracht Peter Savenije, 
werd ook in 2018 een forse besparing gerealiseerd 
van wederom ca. € 1.600 op de drukkosten van 
ons jaarboek de Hutgheest (uitgaven 2018 € 1.645, 



2017 € 1.679, 2016 € 1.558 en 2015 € 3.260). 
Zonder deze inspanning zou het vermogen van de 
vereniging ca. € 4.500 lager zijn uitgevallen.Werd 
de voorjaarsprent door de drukker t/m 2016 nog 
voor 100% gesponsord (voordeel € 270), inmid-
dels is de sponsoring hiervoor tot 0 gereduceerd.

•  Uitgave “In gesprek met ………..” deel 3: van de 
oplage van 400 exemplaren werden 50 exempla-
ren via de Algemene Ledenvergadering en 135 
exemplaren via de locale boekhandel verkocht, 
totale opbrengst € 1.513. De verwachting dat de 
opbrengsten de kosten van € 2.000 zullen dekken 
wordt haalbaar geacht. Om dit omslagpunt te reali-
seren zullen in de komende tijd nog minimaal  
65 exemplaren moeten worden verkocht. 

•  Bestuur: hieronder vallen uitgaven voor de Alge-
mene Ledenvergadering € 218, Kerstwens in De 
Uitgeester € 96 en diverse attenties € 154. Totaal  
€ 468.

•  Diversen: de herinrichting van een geschonken 
laptop € 169 vormde de belangrijkste uitgave in 
deze kostenpost.

Toelichting Begroting 2020
•  De post “Contributies” wordt begroot tegen de 

tarieven die voor leden (€ 17,50/€ 15) en dona-
teurs (€ 30) zijn vastgesteld. Door ledenwerfacties 
worden beëindigingen van het lidmaatschap “meer 
dan” opgevangen. Evenals in de begroting van 
2019 wordt een groei van het ledenbestand met  
5 leden in de begroting verwerkt;

•  Evenals voorgaande jaren wordt ook dit jaar er van 
uitgegaan dat de gemeente Uitgeest de huur voor 
het gebruik van het Regthuys door de vereniging 
(€ 582) voor een gelijk bedrag subsidieert;

•  De drukkosten voor het jaarboek wordt voor het 
bruto bedrag, zonder rekening te houden met het 
voorwerk van de Redactiecommissie, in de begro-
ting opgenomen. Op voorstel van de redactiecom-
missie heeft het bestuur haar goedkeuring verleend 
de lay-out van het jaarboek te herzien. Een toena-
me van de drukkosten voor het jaarboek met € 500, 
tot een bruto bedrag van € 3.800, wordt voorzien;

•  De bijdrage aan het ZCBS zal nihil zijn. Reden 
hiervoor is dat het ZCBS haar ten doel gestelde 
streefbedrag zal bereiken.

Financiële doorkijk 2019/2022
Vanuit het SWOT-initatief kunnen zich mogelijk, 
in beperkte zin, uitgaven voordoen op gebied van 
ledenwerf-/publiciteitsacties, lespakketten opstel-
len t.b.v. de basisscholen in samenwerking met de 
Stichting Oer-IJ en het aanpassen van de website;

•  Door schenking van een laptop kon de aanschaf 
van een 2e laptop, zoals vermeld in het jaarverslag 
2018, achterwege blijven. De sinds jaar en dag bij 
de vereniging in gebruik zijnde laptop blijft, van-
wege de hoge gebruiksintensiteit, een aandachts-
punt om in deze periode te worden vervangen. 
Onderzocht zal worden of voor deze vervanging 
sponsoring mogelijk is;

•  De luchtcondities in de archiefruimte van het 
Regthuys blijft een aandachtspunt met als mogelij-
ke consequentie de aanschaf van een luchtontvoch-
tiger;

•  Begin 2019 worden hangmappen in de oude lade-
kasten vervangen. Deze bevinden zich in slechte 
staat, kosten ca. € 450. Op termijn komen de oude 
ladekasten voor vervanging in aanmerking; 

•  Om mogelijk financiële consequenties die zijn 
gekoppeld aan schending van auteursrechten op fo-
to´s, opgeslagen in o.a. beeldbanken, te vermijden 
zijn de formulieren voor schenking en het in bruik-
leen geven van objecten aangepast. Op dit moment 
zijn nog geen nieuwe ontwikkelingen vernomen;

•  Voor het 40-jarig jubileum van de vereniging 
wordt nog geen bedrag gereserveerd.

Ter afsluiting  
Het bestuur voorziet in de periode 2019/2022, 
anders dan in de financiële doorkijk wordt vermeld, 
geen uitgaven en opbrengsten die de huidige vermo-
genspositie van de Vereniging Oud Uitgeest signifi-
cant wijzigt. 

Contributie lidmaatschap 2019
Leden die geen machtiging hebben afgegeven voor 
een automatische incasso worden verzocht het be-
drag voor het lidmaatschap van € 17,50 (donateurs  
€ 30,-) voor 1 juni a.s. over te maken op 
IBAN-nummer NL82RABO0363460780  
t.n.v. de Vereniging Oud Uitgeest onder vermelding 
van “Contributie 2019”. 
De incassomachtigingen worden na de Algemene 
ledenvergadering op 23 april a.s. in de maand mei 
aan de bank aangeboden.
 


