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Nieuwsbrief Vereniging Oud Uitgeest 
Jaargang 14 no. 1                 mei 2008   

 

Verenigingsnieuws 

 

Jaarboek Hutgheest 
Op 15 november 2007 werd in het Regthuys 

het eerste exemplaar van het jaarboek 2007 
overhandigd aan burgemeester Mieke Baltus. 

Onze voorzitter Arthur Groen hield 
voorafgaande een korte inleiding over de 

inhoud om vervolgens het jaarboek aan haar te 

overhandigen.  

 

Expositie ‘Winter en avond in Uitgeest’ 
Vanaf de maand november 2007 tot begin  

januari 2008 organiseerde onze vereniging een 
foto-expositie van Jan Schermer in de hal van 

het gemeentehuis in Uitgeest. 
De prijsvraag die aan de expositie verbonden 

was, werd gewonnen door de heer M. 

Roozendaal te Uitgeest. Aan hem de felicitaties 

en de prijs: Eén jaar lidmaatschap incl.  het 

jaarboek de Hutgheest. 

Vitrine gemeentehuis 

In de hal van het gemeentehuis staat een vitrine 

waarin wij als 

historische 

vereniging 

verschillende dingen 

tentoon kunnen 

stellen. Zo heeft u de afgelopen periode kunnen 
genieten van oude kledingstukken voor het 

grootste deel afkomstig uit onze eigen 
collectie. 2008 is het jaar van het Religieuze 

Erfgoed  daarom hebben we als nieuw thema 
gekozen voor religieuze kunst in Uitgeest.  

Hiervoor hebben wij diverse bruiklenen  
ontvangen van de Protestante en de R.K. kerk.  

De tentoonstelling is te bezoeken tijdens de 

openingsuren van het gemeentehuis.  

 

Fototentoonstelling ‘Lente/Voorjaarsfoto’s’ 

Tijdens de jaarlijkse vrijmarkt op het 

Regthuysplein op Koninginnedag a.s. is er 

wederom tussen 10.00 uur en 16.00 uur een 

fototentoonstelling te bezichtigen van foto’s uit 

de collectie Jan Schermer. 

 

Schenkingen aan de vereniging 

Van de heer W.N.Vessies ontvingen wij een 

boekwerk over ’t huys ‘Annitgen’ te Uitgeest 
Dankzij een gulle gift van de firma P.de Groot 

Verzekeringen te Uitgeest konden in januari 
van dit jaar de oude tentoonstellingsborden 

vervangen worden door  nieuwe wissellijsten, 
waardoor de in het Regthuys tentoongestelde 

foto’s nog beter tot hun recht komen. 
Geschonken door mevr. A. Schermer; een 

klassenfoto van de Kleuterschool op 

Bonkenburg (1910) en nog twee fotoalbums. 

De heer W.Rasch schonk de vereniging een  

schilderij gemaakt van houten strookjes, met 

een afbeelding van Hotel de Ooievaar uit het  

begin van de 20
e
 eeuw. 

Via de heer J. Deckwitz kwamen wij in het 

bezit van een bewijs van verdienste van 

deelneming aan de 10daagse veldtocht in 

België en een rekening van de stremselfabriek 

van S.J. Visser.  

Van de heer J. Heine werden twee medailles 

van de avondvierdaagse van de 
Speeltuinvereniging Kindervreugd ontvangen.  

Van pater G.P. Willemse uit Arcen ontvingen 
wij een CD met talrijke foto’s van zijn intocht 

in Uitgeest als neomist en het opdragen van 
zijn eerste H. mis in de R.K. parochiekerk op 

25 juli 1959.  

 



 2

Open Monumentendag  

De open monumentendag op 13 september 
2008 staat in het teken van sporen. Ons 

Regthuys zal die dag tussen 10.00 en 16.00 uur 
open zijn voor bezoekers.  

 

Film de Orgelman. 

 De film ‘de Orgelman’ is door ons lid Bank 

Beentjes via o.a. Radio Noord-Holland en 

Hans van Willigenburg opgespoord. 

 

Publiekscentrum Noord-Hollands Archief 

Op woensdag 9 januari jongstleden bezocht het 

bestuur van de vereniging het Noord-Hollands 

Archief, locatie Jansstraat in Haarlem. Het 

bestuur werd ontvangen door Maaike 

Hermes.Zij vertelde ons over de historie, de 

bouw en de huidige restauratie van de 

Janskerk, waarin het archief gehuisvest is. 

Daarna startte de rondleiding door de depots, 
waar op ons verzoek een aantal archiefstukken 

over Uitgeest ter inzage lagen. Daarbij o.a. het 
oudste stuk over Uitgeest dat het archief bezit: 

een perkamenten akte uit 1523. In het kaarten- 

en prentendepot lagen 

ansichtkaarten, diverse foto’s en 
prenten uit vroeger tijden. Na 

deze bekeken te hebben,werd de 
rondleiding overgenomen door 

de heer H. Felius. Hij gaf in de 
studiezaal uitleg over de diverse 

archieven, waar zoveel meer in 

te vinden is dan kale 

stamboomgegevens. Als laatste werd de goed 

voorziene bibliotheek op het gebied van de 

geschiedenis van Noord-Holland, Haarlem en 

van andere steden en dorpen in de regio 

bezocht. Mocht u ook belangstelling hebben 

voor een kosteloze rondleiding in het nieuwe 

publiekscentrum neemt u dan contact op met 

Maaike Hermes, Tel: (023) 5172700 of via het 

e-mailadres info@noord-hollandsarchief.nl 

 

Inundatie Land om Fort Krommeniedijk 

Maandag 10 maart jl. werd door eigenaar 

Landschap Noord-Holland bij fort 
Krommeniedijk, de waterinlaat geopend om 

een deel van de landerijen onder water te 
zetten. Zij wil hiermee een tijdelijk plasdras 

gebied creëren waar weidevogels rust en 
voedsel kunnen vinden.  

 
 

Inundatie Stelling levert geen meer op  
Door een onzer redacteuren 
ROTTERDAM, 17 MAART.  
Het deel van de Stelling van Amsterdam dat vorige week bij 
Krommeniedijk onder water is gezet, is geen ondiep meer 
geworden. Wel zijn grote plassen op de weilanden ontstaan. 
Een week geleden zette het Landschap Noord-Holland bij het 
Fort bij Krommeniedijk een sluis open om zestien hectare 
weiland onder te laten lopen, als tijdelijke rustplek voor 
weidevogels. Het water steeg echter onvoldoende, waarna 
donderdag een stuw is verhoogd en water het gebied is 
ingepompt. De hoeveelheid water die nu op het land staat, is 
minder dan beoogd. Toch kwamen veel vogels op de plassen af. 
In de loop van deze week laten beheerders het waterpeil weer 
zakken. 
Uit het N.R.C. 17-03-2008 
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Boekennieuws 

‘Een dorp in de polder’ van A.Th.van Deursen 
Van de oude samenleving op het platteland 

bestaan zowel extreem romantische als 
uitgesproken cynische voorstellingen. 

De historicus A.Th. van Deursen schets in ‘Een 
dorp in de polder’ dat gesitueerd is in Graft 

voor het eerst een compleet gedocumenteerd 

beeld van een dorpssamenleving in de 17
e
  

eeuw. Hij beschrijft de mensen die er hebben 

geleefd en gewerkt. Hun opvoeding, het 

huwelijksleven, hun beroepen, maar ook de 

donkere kant van hun bestaan: de dreiging van 

het water, criminaliteit, brand en dood.  

Van Deursen is er in geslaagd een beeld op te 

roepen van het dagelijks 

leven van de Grafters.Een 

schildering die enerzijds 

uniek is in zijn 

gedetailleerdheid en 
anderzijds exemplarisch 

mag heten voor het  
Hollandse dorpsleven in de 

Gouden Eeuw. 
Te koop bij de boekhandel 

Uitgeverij Bert Bakker 
ISBN 978 90 351 3097 5 

Kosten € 17.50 

 

‘Zaankanters en het water’ met als ondertitel: 

De mensen , de schepen en het landschap. 

Een boek geschreven door een werkgroep 

onder aanvoering van Jur Kingma waarin 

aandacht wordt besteed aan onder andere de 

Zaanse scheepsbouw vanaf de 17
e
 eeuw tot 

heden en de houtzaagmolens die daarvoor de 

basis legden. 

Verder aandacht voor de binnen- en zeevaart 

die nauw met de 

bedrijvigheid langs de 
Zaan samenhingen, de 

natte infrastructuur van 
de Zaanstreek en het 

aangrenzende 
veenweidegebied, 

alsmede  markante 
Zaanse maritieme 

persoonlijkheden. Dit 

boek is uitgegeven door de Stichting Uitgeverij 

Noord-Holland.  

ISBN 978-90-78381-16-7 € 37.50 

 

‘De Abdij van Egmond’  

Historische schets van het 
‘Benedictijner Leven’  door pater 

Jan Hof en Catharina Visser ISBN 
9090089179 Prijs  € 5,00  

 
 ‘Kroniek van Hoorn 1316-1630’ 

van Theodorus Velius.  

De vertaling van de beroemde kroniek van 

Velius over de vroegste geschiedenis van de 

stad Hoorn. Velius ‘Chronijck van Hoorn’ is de 

belangrijkste bron over de groei en bloei van 

de voormalige Zuiderzeestad Hoorn, tegen de 

achtergrond van regionale- en landelijke 

ontwikkelingen gedurende een periode van 

meer dan drie eeuwen. Vanaf het ontstaan van 

de stad rond 1316 tot aan Velius dood in 1630. 

Het boek is te koop voor € 32.50 bij de 

Vereniging Oud-Hoorn  

Antwoordnummer 1154. 
1620 VB Hoorn  

E-mail: www.oudhoorn.nl 
 

‘326 x  Noord-Holland. 

Van Aagtdorp tot Zwanenburg’ 

In dit 800 pagina’s dikke 
boek worden alle 326 

plaatsen in Noord Holland 

beschreven en 

gefotografeerd. Hoe ze zijn 

ontstaan, welke rol ze 

speelden gedurende de 

geschiedenis en hoe ze er 

nu uit zien. 

Te koop: bij de boekhandel  

(ISBN 978 90 5977 290 8 ) 

Kosten: € 35,00 

 

Monumenten. 

Boerderijen 
De Boerderijen Beeldbank, het overzicht van 

alle stolpen in Noord-Holland, is vanaf oktober  
2007 op te roepen voor info en beeld via de 

website; www.boerderijenstichting.nl 
U vindt er ruim 5.500 stolpboerderijen uit onze 

provincie.  
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Archeologie 

De boomstamkano gevonden in 2004 te 
Uitgeest, komt deze zomer uit het 

conserveringsbad.,  
Prehistorische kano in Wieringermeer 

opgegraven. 
De ruim 5000 jaar oude eikenhouten boomstam 

kano (3300 v Chr.) die in september 2007 in de 

Wieringermeer werd ontdekt, is één van de 

oudste, meest complete kano’s die tot nu toe in 

Nederland gevonden zijn. De kano uit de 

zogenaamde ‘Trechterbekercultuur’ leert ons 

meer over de bewoners van die periode. In die 

tijd, waarin in Drenthe aan de hunebedden 

werd gebouwd, was de huidige kuststrook van 

Wieringen een duinen-en kwelderlandschap 

waarin boeren ook jaagden op vogels en 

waterdieren. De kano kan dus van een vissende 

boer geweest zijn. 

 

Genealogie 

De Vredegerechten in Noord-Holland,  
1811-1838. 

Ook in deze archieven is voor de genealoog 
veel te vinden. Wat was, en wat deed een 

Vrederechter? De Vrederechter was een 
alleensprekende rechter, hij werd bijgestaan 

door een griffier.Zijn eerste taak was het 

verzoenen van partijen en proberen tot een 

schikking te komen. 

Men mocht geen procedure voor een hogere 

rechtbank beginnen, zonder eerst een poging 

tot een schikking te hebben gedaan. Daarnaast 

mocht hij rechtspreken in zaken betreffende 

roerende goederen met weinig waarde, over 

schade aan gewassen, grenzen van landerijen, 

onderhoud van onroerend goed, 

arbeidsovereenkomsten, mondelinge 

beledigingen, vorderingen van de douane e.d. 

Verder mocht hij overtredingen berechten. 
Tenslotte had hij een belangrijke rol in familie-

en erfrechtelijke zaken. Hij riep een 
familieraad bijeen om de voogdij over wezen 

en halfwezen te regelen. Hij werd ingeschakeld 
bij faillissementen en bij geschillen tussen 

leveranciers en klanten. 
Ook stelde hij akten van bekendheid op, 

wanneer iemand bij zijn of haar ondertrouw 

geen geboorteakte van vader en/of moeder kon 

overleggen en werden akten van bekendheid 

opgesteld als iemand met een verkeerde naam 

in het doopregister stond vermeld. 

Iemand die een familielid onder curatele wilde 

stellen, kon dit via de vrederechter regelen. 
De naam van het vredegerecht is in 1838 

gewijzigd in kantongerecht. 
Waar te vinden? 

In alle voormalige rijksarchieven zijn de 
archieven van de vrederechters grotendeels 

bewaard gebleven. 

De index van de vredegerechten Haarlem, 

Bloemendaal, Heemstede, Beverwijk,  

Alkmaar 1811-1838 is gereed. 

In dit archief vindt u o.a. voogdijregelingen, 

akten van bekendheid, faillissementen, 

regelingen van erfenissen met 

boedelbeschrijvingen en geschillen.  

U kunt de index in de studiezaal van het 

Noord-Hollands Archief te Haarlem 

raadplegen. Locatie Jansstraat 40.  

website: www.noord-hollandsarchief.nl   

 

Tentoonstelling. 

In het Frans Hals museum is onder de titel 
 ‘t Zit in de genen’ een 

overzichtstentoonstelling te zien van vier 
schilders uit één gezin: Dirk, Jan, Joseph en 

Salomon de Bray. 
Vader en zoon Jan gelden als de grootste 

historieschilders die Haarlem heeft 

voortgebracht. Hun classicistische, verhalende 

en theatrale werken hebben een opvallende 

positie in de schilderkunst van de Gouden 

Eeuw. De jongere zonen Dirck en Joseph 

produceren op hun beurt verfijnde 

bloemstillevens. 

De tentoonstelling loopt t/m 22 juni 2008. 

Frans Hals Museum 

Groot Heiligenland 62 te Haarlem. 

Openingstijden:  

Dinsdag t/m Zaterdag  11.00 -1700  uur 

Zon- en feestdagen     12.00 -17.00 uur  
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Algemene ledenvergadering 2008 
Hierbij nodigen wij u uit voor de algemene 

ledenvergadering van onze vereniging. Deze 

zal plaatsvinden op dinsdag 20 mei om 19.30 
uur in het Regthuys, Kerkbuurt 3 te Uitgeest.  

 
Agenda: 

1. opening. 
2. bestuursverkiezing 

Er zijn geen mutaties in het bestuur. 
3. mededelingen 

4. goedkeuring notulen A.L.V. 2007 

5. goedkeuring jaarverslag 2007 

6. financieel jaarverslag 2007 

7. kascommissieverslag en benoeming nieuwe 

kascontrolecommissie 

8. rondvraag 

9. sluiting 

 

contributie 2008 
 

BETALING CONTRIBUTIE ! 
Wilt u het lidmaatschap 2008 van € 15.-   

(sponsors* minimaal € 30.-)  

voor 1 juni 2008 overmaken op postgiro 
4323889 t.n.v. Vereniging Oud Uitgeest te 

Uitgeest onder vermelding van:  

contributie 2008 

Leden die ons jaarboek per post ontvangen 
vragen wij tevens om een vrijwillige bijdrage 

in de portokosten van € 2,50.  

Bij voorbaat onze hartelijke dank. 
Let op: u krijgt geen acceptgiro meer! 
 

*Het afgelopen jaar waren onze sponsors: 
Aannemersbedrijf J.M. Putter  
Algemeen Assurantiekantoor P. de Groot & zoon 

Autobedrijf Overeem   
AVBU  
Bakkerij A. Putter 

Bakkerij J.M. de Goede  
Bas Martens  

Doe-het-zelf-centrum Wijnand Tiebie  
Drukkerij Ter Burg B.V. Alkmaar 

Hans Weeren B.V.  
Jan Tiebie Schilders  

Putter Stukadoorsbedrijf 

Rabobank IJmond Noord 
Siro-marskramer-E Norm  

Ton Scholten-Tegeltiek 
Waardenburg Auto 
Witte B.V. C.V.- en loodgietersbedrijf 

Zonjee-Optiek 

Verslag van de Algemene Ledenvergadering 

Oud-Uitgeest op 15 mei 2007 
 
Aanwezig: P. Boef, F. Zonneveld, J.Wit, G. Enkt-

Mors, B. Beentjes, R.v.d. Eng, G. Plaisier-

Wartenhorst, A. Dibbets, J. Terra, Ch. Tonglet, 

voorzitter A. Groen en R. Dijkstra. 

Afwezig met kennisgeving: J. Metselaar, E. 

Ghezzi-Zweeris en J. Zweeris. 

 

1. Opening 
De voorzitter opent de vergadering en de agenda 

wordt vastgesteld als aangegeven. 

2. Bestuursverkiezing 
De aftredende leden: A.Groen, G. Plaisier-
Wartenhorst en E. Ghezzi-Zweeris worden 

herkozen. R. v.d. Eng wordt gekozen als nieuw lid 

van het bestuur. 

3. Mededelingen 
De genoemde afwezigen laten zich 

verontschuldigen. 

4. Notulen ALV 2006 
De website is recent van start gegaan. P. Boef 

merkt op dat de webmaster W.v.Vliet een 

compliment verdient. Waarmede de notulen werden 

goedgekeurd. 

5. Jaarverslag 2006 
Met de opmerking dat Jan Zweeris met de lezing 

over het ‘Plankenpad’ niet was vermeld  werd het 

jaarverslag goedgekeurd. 

6. Financieel Jaarverslag 2006 
Het verslag geeft een zelfde jaarlijks terugkerend 

beeld. De verandering is dat de huur en sinds 

enkele jaren een donatie voor het digitaliseren 

wegvalt tegen de huur voor het Regthuys, oftewel 

het Regthuys wordt om niet aan de vereniging 

verhuurd. 

De begroting 2008 geeft een schenking te zien. P. 

Boef doet de suggestie het bedrag in een fonds voor 

bijzondere activiteiten  te stoppen. 

Ook maakt P. Boef een opmerking over de z.i. lage 

contributie. Na wat discussie wordt het 

lidmaatschap op € 15,- gehouden. 

7. Verslag kascommissie 
De kascommissie, bij monde van A. Dibbets, had 

geen opmerkingen. Voor 2008 zal de commissie 

worden gevormd door A. Dibbets, G. Baltus en J. 

Terra als reservelid. 

8. Rondvraag 
P. Boef sprak zijn waardering uit over de verkregen 

collectie van Jan Schermer. 

9. Sluiting 
De voorzitter sloot de vergadering. 

 _________________________________________ 
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Jaarverslag 2007  
Het voltallige bestuur bestaat thans uit de 

leden: B. Beentjes, R. Dijkstra, R.van der Eng, 

G. Enkt-Mors, A.Groen, E.Ghezzi-Zweeris, G. 
Plaisier-Wartenhorst en Ch.Tonglet.  

De vereniging vergaderde zeven maal. 
Belangrijke agendapunten waren de uit te 

werken onderwerpen voor het jaarboek 
Hutgheest 2007 en de twee maal dit jaar 

uitgegeven Nieuwsbrief. Ook dit jaar werd een 
Voorjaarsprent naar de leden verzonden. 

B. Beentjes verzorgt de beeldbank. Dit jaar 

werd een overvloed aan foto- en diamateriaal 

ontvangen van J. Schermer en van N.J. Groen.  

R. van der Eng heeft de archiefdozen 

geïnventariseerd en overzichtelijk 

gerubriceerd. De redactie voor de periodieken 

bestond uit A. Groen en G. Enkt. 

Het aantal leden is 364. 

De Monumentencommissie, waarin G. Plaisier-

Wartenhorst zitting heeft, kwam o.a. bijeen 

voor bespreking van Westergeest 12 en 

Meldijk 21. De restauratie van het Kooghuis 

werd ook zijdelings besproken maar hier kon 
geen besluit over genomen worden omdat het 

een Rijksmonument is. 
Fort Krommeniedijk wordt op initiatief van 

dhr. Van Harlingen uit Krommenie 
toegankelijker gemaakt. Daartoe werd ook 

Oud-Uitgeest uitgenodigd er een expositie te 
houden. Echter vanwege de vochtigheid is er 

vanaf gezien. 

Dit jaar mocht de vereniging diverse giften 

ontvangen; o.a. 3 films van Arie Matton, een 

pistool en diverse aktes en foto’s. 

Dit jaar werd een scanner aangeschaft die 

geschikt is om dia’s te scannen en een printer.   

Wij ontvingen hiervoor een subsidie uit het 

Ranonkelfonds van de Rabobank. Ook werd 

een schenking gedaan door P. de Groot & Zn 

B.V. waarvoor borden voor foto’s werden 

aangeschaft. 

De Voorjaarstentoonstelling en Open 

Monumentendag werden opgeluisterd door een 
foto-expositie uit het legaat van Jan Schermer. 

Voorts werden de vitrines op het gemeentehuis 
en de bibliotheek van eigen archiefmateriaal 

voorzien. 
De Website www.ouduitgeest.nl  geeft 

gemiddeld 1á 2 reacties per week. 
 

Jaarrekening 2007 

Inkomsten 
Saldo 2006  €  6.544.81 

Rente    -      54.97 
Monumentendag/ 

Koninginnedag -     266.60 
Schenking  -  5.300.- 

Boeken/prenten -     664.50 

Contributie/sponsors  -  5.990.59 

Kosten bank  -         5.- 

     € 18.826.47 

Uitgaven 

Ass. Premie  €     157.34 

Kosten bank/giro -        36.91 

Lidmaatschap  -        32.62 

Digitaliseren/porto/ 

Secretariaat  -      973.77 

Jaarboek incl. prent -   4.432.58 

Onderhoud inventaris/ 

Keuken   -      457.71 
Diversen   -        94.70  

     €   6.185.63 
saldi  

Kas    €      287.39 
Betaalrekening bank -    1.469.53 

Rendementrekening -  10.013.56 
Giro    -       870.36 

     € 12. 640.84 

     ========= 

 

Begroting 2009  
Inkomsten 

Contributie/sponsors   € 5.800.- 

Rente       -       55.- 

Boeken    -     600.- 

Expositie    -     200.- 

Tekort      -    345.- 

     €  7.000.- 

     ======= 

Uitgaven 
Jaarboek incl. prent   €  5.000.- 

Digitaliseren/porto/secretariaat -   1.000.- 
Lidmaatschap/hist. Materiaal  -      200.- 

Ass. Premie/kosten bank/giro -      200.- 
Onderhoud inventaris/keuken -      500.- 

Diversen    -      100.- 
     €   7.000.- 

     ======== 

 


