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Nieuws van de vereniging:
Afscheid van voorzitter Arthur Groen
Tijdens de ledenvergadering op dinsdag 18 mei
jl. werd afscheid genomen van Arthur Groen als
voorzitter. Hij blijft wel bestuurslid van Oud
Uitgeest. Vrijwel iedereen binnen onze
vereniging en ook daarbuiten kent hem.
Arthur is al sinds de oprichting in 1980 lid van
de Vereniging, en bekleedde uiteenlopende
bestuursfuncties.
Zijn grote verdienste op het gebied van de
plaatselijke historie - met als hoogtepunten de
opgravingen onder andere op Dorregeest, Benes
en de Kleis - zijn vele bijdragen voor de
jaarlijkse Hutgheest en het opzetten en beheren
van het archief zijn heel waardevol geweest voor
onze club en kunnen niet genoeg benadrukt
worden. Het is mede dankzij Arthur dat de
Vereniging is uitgegroeid tot een gewaardeerd
Instituut.
Hij werd tot erelid benoemd en blijft betrokken
bij onze werkzaamheden. Hij wil zich gaan
toeleggen op het verder digitaliseren van de
verenigingsgegevens. Het voorzitterschap werd
overgenomen door Theo Duivenvoorden.

Tevens bespraken wij het onderwerp ANBI.
(Algemeen Nut Beogende Instelling) maar dit
stond niet op de agenda. Onze Historische
Vereniging is een dergelijke instelling.
Dit heeft onder andere het voordeel, dat bij
schenkingen geen belasting betaald hoeft te
worden en u kunt uw contributie van de belasting
aftrekken. Hier waren de leden het natuurlijk
mee eens.
Wij moeten dan wel een kleine wijziging in onze
statuten aanbrengen. Deze wijziging moet
worden gedaan door een notaris. Het Uitgeester
Notariaat wil dat zonder kosten te berekenen,
voor ons in orde maken. Deze wijziging mag het
bestuur echter niet regelen zonder de leden te
raadplegen tijdens een ledenvergadering.
Daarom stellen wij u twee avonden in de
gelegenheid om dit onderwerp met ons te
bespreken.
Data voor deze korte ledenvergaderingen:

30 november
14 december
Plaats: Het Regthuys, aanvang 19.30 uur
De tweede avond zal misschien noodzakelijk zijn
omdat wij, zoals in het verleden is geweest, het
quorum de eerste avond waarschijnlijk niet
zullen halen.
Wij zoeken!!!!!!
Tot slot nog een heel dringende oproep: Wij zijn
al 2,5 jaar op zoek naar een nieuwe secretaris!
Heeft u interesse in de historie van Uitgeest?
Dan is misschien de functie van secretaris iets
voor u. Voor informatie kunt u contact opnemen
met Greetje Plaisier-Wartenhorst tel. 313092 of
e-mail g.t.enl.plaisier@planet.nl.

Uit de Bestuurs- en Ledenvergadering
Tijdens onze ledenvergadering op 18 mei jl.
hebben wij onder andere gesproken over de
betalingsmogelijkheid van de contributie per
machtiging. Hier werd positief op gereageerd.
Er zijn namelijk elk jaar weer leden die vergeten
te betalen. Zo zijn er bij het ter perse gaan van
deze nieuwsbrief nog meer dan tachtig (!!!)
leden die hun contributie voor 2010 niet hebben
betaald. Deze leden krijgen dan van de
penningmeester een herinnering, soms meerdere,
en dat is eigenlijk overbodig werk. Onze
penningmeester wordt er af en toe moedeloos
van.
Daarom zult u bij de Nieuwsbrief in het voorjaar
van 2011 een formulier ontvangen waarop u aan
kunt geven dat de contributie in het vervolg
automatisch wordt afgeschreven. Als u dit niet
wilt, dan kunt u gewoon per bank betalen zoals u
altijd deed. Wel heeft de ledenvergadering
besloten dat degene die geen
machtigingsformulier invult €17,50 gaat
betalen. Voor leden die dit wel doen blijft de
contributie € 15.00.

Koninginnedag tentoonstelling 2010
De fototentoonstelling ingericht ter gelegenheid
van de viering van 65 jaar bevrijding W.O II,
trok ondanks de regenachtige dag vele
belangstellenden naar het Regthuys.
Historisch Informatie Punt (H.I.P.) in de
bibliotheek
Sinds maart van dit jaar is er een aparte hoek
ingericht in de bibliotheek aan de Dokter
Brugmanstraat, met aandacht voor de Uitgeester
Historie. Onze vereniging levert hiervoor
materiaal.
Te bezichtigen tijdens de openingsuren van de
bibliotheek.
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Schenkingen aan de Vereniging
In de afgelopen periode ontvingen wij de
volgende schenkingen, waarvoor onze hartelijke
dank.
De heer C. Hoek te Uitgeest schonk een houten
weegschaaltje periode WOII.
Van Mevr. J. Ruijter uit Castricum, ontvingen
wij zeven ansichtkaarten over Uitgeest en twee
boeken.
Van de heer L. Winter, uit het Algemeen
Dagblad ‘Uitgeest in oude ansichten’
Mevr. Tromp-Groen schonk ons vijf foto’s en
een overlijdensadvertentie van Pastoor Van de
Loos.
Geschonken door mevr.Idema-Terol:
foto’s en namenlijsten van onder andere
toneelvereniging Vondel.

Regio nieuws
Het terrein ‘Geest van Heemstede’ in Castricum
is op de Provinciale lijst van archeologische
monumenten gezet, samen met de Hendriksloot
in Uitgeest.
Dat betekent dat het makkelijker wordt om de
duizend jaren oude sporen van nederzettingen in
het gebied te beschermen.
Het terrein maakt deel uit van het Oer-IJ, het
oude getijdengebied tussen Amsterdam, Alkmaar
en Haarlem.
Aan de oppervlakte is niets te zien van de
archeologische waarden, die zitten in de grond.
Door de monumentenstatus mag er bijvoorbeeld
niet meer geploegd worden.
Alkmaar
500 jaar oud kerkhof gevonden
In het oude stadscentrum van Alkmaar hebben
archeologen in de afgelopen maand juni bij
opgravingen een begraafplaats van een oud
monnikenklooster ontdekt.
Het zou gaan om een begraafplaats uit de periode
tussen 1486 en 1572, die toebehoorde aan een
zogenoemd ‘Minderbroederklooster’, een
mannenklooster uit de Eerste Orde van Sint
Franciscus. De begraafplaats ligt onder de
huidige Paardenmarkt in Alkmaar.

Zoals we in de vorige nieuwsbrief al meldden hebben
wij een geldelijke bijdrage ontvangen van de
Rabobank waarvoor een laptop werd gekocht. Op de
foto het bestuur rondom de aangeschafte laptop.

Open Monumentendag
Tijdens de Open Monumentendag afgelopen 12
september konden de bezoekers diverse oude
foto’s bekijken die de vereniging uit haar eigen
collectie tentoonstelde.
Naast deze opgravingen is er ook een graf van een
persoon uit vermoedelijk de IJzertijd gevonden. Dit is
de periode vanaf circa 700 voor Christus tot het begin
van onze jaartelling.

Beverwijk
Bij graafwerkzaamheden op de kop van de
Breestraat is een eeuwenoude stenen duiker te
voorschijn gekomen.
De oudste delen zijn van 1500, vermoedt Jaap
Hendrikse van de archeologische werkgroep
Beverwijk/Heemskerk.
Foto van de tentoonstelling op monumentendag. Deze
foto’s van onder andere Jacob Starreveld en Jan
Schermer worden vanaf eind november 2010
tentoongesteld in de hal van het gemeentehuis en zal
te bezoeken zijn tot begin januari 2011 tijdens de
openingsuren van het gemeentehuis.

Museum Kennemerland
De lang voorbereide verhuizing van het Museum
Kennemerland aan het Westerhoutplein te
Beverwijk naar het gebouw De Schans, gaat niet
door, het plan is te duur.
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Voor informatie zie de website van het
Regionaal Archief: www.archiefalkmaar.nl en
www.ambachtsschoolalkmaar.nl

Werkgroepactiviteiten
Werkgroep genealogie
De website van de vereniging begint landelijke
bekendheid te krijgen.
Geregeld komen er vragen binnen over
Uitgeester families. Verschillende mensen
konden wij op weg helpen met wat bij ons
bekend is en hoe bepaalde informatie te
verkrijgen.
Beeldbank
De oproep voor nieuwe medewerkers voor de
beeldbank heeft succes gehad.
Sinds juni jl. zijn een aantal leden aan de slag
gegaan met het verder inventariseren en
digitaliseren van foto’s onder leiding van
Herman Tervoort.

De nieuwe huisvesting van het Regionaal Archief
Alkmaar aan de Bergerweg zal naast het Regionaal
archief ook onderdak bieden aan Kunst en Cultuur
Noord-Holland en het Cultureel Erfgoed N-H.
Bovendien wordt het een depot voor archeologische
vondsten van het archeologisch Centrum Alkmaar.

Diapresentatie
Ons lid Bank Beentjes verzorgde op
Bevrijdingsdag in het Regthuys en op 6 mei in
het Dorpshuis de Zwaan wederom een
diavoorstelling met dia’s van Jan Schermer.

Digitale collectie Tweede Wereldoorlog
Het Regionaal Archief Alkmaar heeft een grote
collectie oorlogsdocumentatie van de Tweede
Wereldoorlog in beheer.
Onlangs is de collectie gedigitaliseerd. Uniek
materiaal als kaartmateriaal van de Atlantikwall
of juist persoonlijke memoires zullen op de
Themasite WOII per onderwerp uitgelicht
worden.
Naast de collectie oorlogsdocumentatie zijn
verder interviews met oud-verzetsstrijders te
beluisteren, filmpjes en afbeeldingen te bekijken,
kranten te lezen en leestips te vinden over de
regio.
Ga hiervoor naar de website van het Regionaal
Archief Alkmaar.

Oude exemplaren Hutgheest
Hebt u interesse voor oude edities van ons
jaarboek de Hutgheest? Van verschillende
jaargangen heeft de Vereniging nog een aantal
exemplaren beschikbaar voor de verkoop. Wilt u
de oude jaargangen inzien dan kan dat op iedere
dinsdagavond in Het Regthuys, Kerkbuurt 3 van
19.30 uur – 21.00 uur.
Nieuws van de archieven
Verhuizing van Het Regionaal Archief
Alkmaar naar het gebouw van de voormalige
ambachtsschool aan de Bergerweg
In december 2010 zal dit archief gedurende een
korte periode gesloten zijn in verband met de
verhuizing van de studiezaal en de kantoren.
Met ingang van 2011 worden bezoekers
ontvangen in de nieuwe studiezaal aan de
Bergerweg te Alkmaar. In de periode dat het
nieuwe depot gebouwd wordt kunt u
archiefstukken en bibliotheekboeken van tevoren
aanvragen via een aanvraagformulier op de
website. Deze stukken liggen dan klaar op de
dag dat u het archief bezoekt. Ook in de
studiezaal kunnen stukken worden opgevraagd.
Enkele malen per dag zal vervoer van de stukken
plaats vinden tussen het oude depot en de nieuwe
studiezaal.
Na oplevering van het nieuwe depot zal het
Archief gedurende een langere periode gesloten
zijn in verband met de verhuizing van de
archieven en collecties.

Cursusprogramma 2010-2011 van het NoordHollands Archief te Haarlem en het Regionaal
Archief te Alkmaar
Er worden meerdere keren per jaar cursussen
gegeven in het Noord-Hollands archief in
Haarlem en in het Regionaal Archief in Alkmaar.
De cursussen en workshops zijn vooral op de
praktijk gericht en bedoeld als hulpmiddel om
uw historisch of genealogisch onderzoek te
vergemakkelijken of om de eerste stap voor u te
vereenvoudigen. Het is bestemd voor iedereen
zonder dat er eisen gesteld worden aan de
vooropleiding.
Voor meer inlichtingen:
www.archiefalkmaar.nl
cursusha@noord-hollandsarchief.nl

www.noordhollandsarchief.org/
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binnen de grenzen van de woongemeenschap op
te nemen en ook nog te onderhouden. Besloten
werd om aan de toelating van nieuwe inwoners
bepaalde eisen te stellen. Wilde men zich in een
andere plaats gaan vestigen dan was men
verplicht een verklaring in te leveren, afgegeven
door het burgerlijk of kerkelijk (arm) bestuur van
de plaats van herkomst waaruit bleek dat men
niet ten laste van de diaconie of het armbestuur
van de nieuwe woonplaats zou komen te vallen.
Hierin stelde dus de plaats van herkomst zich
garant indien betrokkene tot armoede mocht
vervallen.
Vele instellingen zoals de diaconieën of
armenkamers van de verschillende kerkelijke
gemeenten en parochies, aalmoezenierskamers,
gasthuizen en fondsen zorgden goed voor de
inwoners van eigen stad of dorp. Voor personen
die van elders afkomstig waren bleven de
beurzen meestal gesloten. Op deze manier wilde
men voorkomen dat vreemdelingen ooit een
beroep op deze steunverlening in de nieuwe
woonplaats zouden kunnen doen.
In de oude en in de nieuwe woonplaats werden
de gegevens genoteerd en voor genealogen dus
van belang, omdat de verhuisdatum en de
geboorteplaats van iemand vermeld werd.
Wanneer een gezin met enkele kinderen
verhuisde, dan staan ook de namen en soms de
leeftijden van de overige gezinsleden vermeld.
Bij vertrek uit de vestigingsplaats werd de akte,
of een afschrift weer meegenomen. Soms werden
hier ook weer registers van bijgehouden.
De akten van indemniteit werden bewaard in
instellingen die met de armenzorg belast waren.
De plaatselijke overheid (oud archief van een
gemeente) of kerkelijke diaconie (het plaatselijk
kerkarchief). Tegenwoordig zijn er ook vele
transcripties op het internet te vinden.

Boeken/tentoonstellingen:
De Abdij van Egmond
geschreven door Erik
Cordfunke
Archeologie en duizend jaar
geschiedenis.
ISBN: 9789057306662
Prijs € 39,95
Het water de baas
Geschiedenis van de
mechanische bemaling in
Nederland van Daan van Rijn
en Rutger Polderman.
Uitgeverij Verloren.
ISBN 978-90-8704-147-2
Kosten: € 35,00
Het Boek van Oude Gereedschappen
Het Boek geeft met ruim 535 gedetailleerde
tekeningen een uitgebreid overzicht van oude
gebruiksvoorwerpen, het materiaal zoals dat door
boeren en handwerklieden werd gebruikt bij hun
dagelijkse arbeid.
Uitgeverij: Omnia Fausta.
Korenmolen 145, 9203 VB Drachten
Kosten: € 29,90
Museum Kennemerland in Beverwijk
In dit museum is tot februari een expositie te
bezichtigen van het Velser Aardewerk.
Het museum aan het Westerhoutplein 1 is van
juni t/m september geopend op woensdag,
zaterdag en zondag van 14.00 -17.00 uur.
Van oktober t/m mei: zaterdag- en
zondagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur.
Tijdens feestdagen is het museum gesloten!
Genealogie
Akte van Indemniteit
Soms is het moeilijk om de herkomst te bepalen
van onze voorouders, een mogelijk bron die ons
verder kan brengen is de 'Akte van Indemniteit'
(ook wel borgbrief, guarandbrief, ontlastbrief of
de ‘Akte van cautie’ genoemd).
De oorsprong van deze akte ligt in de laatste
jaren van de 17e eeuw toen er in onze gewesten
grote armoede heerste. Allerlei mensen die in
behoeftige omstandigheden waren geraakt
trokken van de ene naar de ander plaats. Ook
waren er veel seizoenarbeiders, die in de zomer
genoeg verdienden maar in de winter nauwelijks
konden rondkomen, maar ook de bejaarden
hadden het moeilijk.
De besturen van steden en dorpen zagen deze
ontwikkeling met gemengde gevoelens aan, men
stond niet te trappelen om deze armlastigen

Akte van indemniteit:Sijgje Slingeland van Ouderkerk
op de Yssel naar Uitgeest.
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