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Archeologisch nieuws: 

Bodemschatten Waldijk 

Tot 1 juli 2005 hadden de archeologen van de 
provincie Noord-Holland, geholpen door 

vrijwilligers van de werkgroep Oer-IJ, de tijd om 

het gebied waar de toekomstige woonwijk 

Waldijk wordt gebouwd, te onderzoeken. 

De archeologen hebben op het weiland ten 

noorden van Assum een waterput gevonden uit de 

Late Bronstijd (900 á 1000 jaar voor Christus). 

Dit is de enige waterput uit die periode die in heel 

Kennemerland is gevonden. De waterput was 

bijna geheel gaaf en gemaakt van gevlochten 

takjes. Er is ook een hele nederzetting van 1000 

voor Christus gevonden in het zuidelijk deel van 
dit gebied. Voor het Noord-Hollandse kustgebied 

is dat heel zeldzaam.  
In de 1e eeuw na Christus, leefden in Uitgeest 

geen Romeinen. Zij zaten in het zuidelijke deel 
van Nederland tot aan Velsen. Het Noorden was 

van de Friezen. Zij hadden een eigen cultuur, met 
hun gebruiken, spullen en rituelen. Er zijn niet 

veel plekken in Nederland waar naar het leven 

van de Friezen gezocht kan worden. Eigenlijk 

zijn er maar drie plaatsen in Noord-Holland waar 

vondsten uit die tijd gedaan werden. Eén daarvan 
is Uitgeest en dan met name ten noorden van 

Assum. Langs de Assummervaart zijn paalsporen 
van huizen gevonden uit de Friese tijd, die bij 

kunnen dragen aan de beeldvorming van dit volk. 
De archeologen denken dat het gebied vooral 

voor akkerbouw werd gebruikt. Aan de hand van 
stuifmeel, materiaal dat moeilijk vergaat en goed 

bewaard blijft, kan eeuwen later vastgesteld 

worden welke grassoorten er bijvoorbeeld 

groeiden, welke insecten er leefden en welke 

houtsoorten er voorkwamen. En dat allemaal aan 

de hand van deze monsters.  

Uit de vette kleigrond is een al even eigenaardig 

als zeldzaam voorwerp tevoorschijn gekomen. 

Het is een bronzen uiteinde van een 

zwaardschede.  Het versiersel is van Germaanse 

makelij naar een Romeins voorbeeld.  De 

datering is eind 2e, begin 3e eeuw na Christus.   

De ‘zwaardschedepuntbeschermer’ zoals het 

voorwerp wordt genoemd, is van brons.  

Het zat aan het uiteinde van de zwaardschede en 
moest voorkomen dat het zwaard door het leer 

zou steken. Er is geen strijd bekend in deze 

periode, maar kennelijk was er wel een 

krijgscultuur. In elk geval liep er iemand in de 

boerengemeenschap rond met een zwaard.  

De Uitgeester kano 

Tot het conserveringsbad, waar de kano samen 

met het Romeinse schip dat bij Leidsche Rijn is 

opgegraven in ging, werd de kano onder een 

sproei-installatie nat gehouden op het terrein van 

de NISA in Lelystad.  
Het in het bad plaatsen van beide schepen werd 

een spektakel. Er moest een speciale installatie 
neergezet worden om de prehistorische 

vaartuigen in de kunststoffen bak te krijgen. De 
bak is gevuld met warm water van een bepaalde 

temperatuur. In het water komt PEG 
(polyethyleenglycol) een kaarsvetachtige 

substantie die de plaats van het water in de 
houtcellen inneemt.  Het is een langzaam proces. 

Het uitspoelen van het hout en vervangen van 

water door PEG duurt ruim twee jaar, waarbij de 

resten constant worden besproeid. Als de kano na 

deze periode uit het bad komt, moet hij nog 

schoongeborsteld worden en ook nog in de was 

gezet worden. Pas daarna kan hij naar zijn 

definitieve bestemming.  

De kano, die in eerste instantie gedateerd werd op 
ongeveer 250 voor Christus en later op 263 na 

Christus, blijkt toch veel ouder te zijn. Naar nu is 

komen vast te staan, aan de hand van de 

jaarringen van de boom waaruit de kano 

gesneden is, is dat de kano stamt uit 606 voor 

Christus.  



  

Archeologisch nieuws uit de regio 
Heemskerk 

Bij een onderzoek in de Heemskerkse Lessestraat 

vonden archeologen de fundering van een tot nu 

toe onbekend, middeleeuws huis. Aan de hand 

van aangetroffen scherven van een kogelpot uit 

het midden van de 13e eeuw is men vrij zeker dat 

het jaartal van de bouw, omstreeks 1250 moet 

zijn. Dat zou heel goed kunnen want in 1248 

kwam er een eind aan de grafelijke curtis 

Holland, in die tijd een belangrijk bestuurlijk 

centrum. Graaf Willem II verkocht zijn 

bezittingen die versnipperden. Vanaf die tijd 

verrezen diverse kastelen in de wijde regio en 

kennelijk ook dit huis.  

Beverwijk 

Er zijn in Beverwijk op de Breestraat hoek 
Peperstraat bij een archeologische opgraving veel 

scherven gevonden. Op deze plaats stond in de 
17e eeuw het buitenverblijf van Jan Brugman een 

rijke Amsterdamse lakenkoopman. Jan Brugman 
bracht in de periode 1640-1650 de zomers door in 

dit huis dat toen stond aan de oevers van het 

Wijkermeer. Er stonden veel buitenverblijven van 

rijke Amsterdamse kooplieden in dit gebied. 

(Scheijbeeck, Beeckestijn, Velserbeek en 

Marquette). 

Het archeologisch bureau Hollandia heeft een 

massa scherven opgegraven. Het meeste 

materiaal is uit de 17
e
 eeuw, o.a. een glazen 

wijnfles alsmede een gave waterkruik. Er zijn 

ook sporen uit de Middeleeuwen en IJzertijd, 

circa 500 voor Christus. De Breestraat is 

gebouwd op een strandwal die 2000 jaar voor 

Christus is gevormd. In alle periodes is er dus 
bewoning geweest. 

2005: nog steeds ‘Jaar van het Kasteel’ 
In de Middeleeuwen telde Nederland zo’n 2300 

kastelen, per km2 de meeste van heel Europa.  
Naar schatting zijn er nu nog zo’n 300 over. Ook 

Castricum had zijn kasteel, dat net als anderen 
verloren is gegaan.     

Boederij Cronenburg, via een lange oprijlaan 

bereikbaar vanaf de Heemstederweg, staat naast 

de kasteelplaats waar ooit ‘Het Huis te 

Castricum’ , het latere Cronenburg heeft gestaan. 

Het kasteel gebouwd in de 13e eeuw werd vanaf 

de 15
e
 eeuw Cronenburg genoemd naar het 

geslacht Cronenburg dat het kasteel enkele 

generatie zou hebben bewoond.  

Verondersteld wordt dat het kasteel in de 16e 

eeuw tijdens de Tachtigjarige oorlog is verwoest. 

Slechts de contouren van de voormalige 

slotgracht zijn nog in het weiland te herkennen. 

Behalve sporen van kasteel Cronenburg, 

bevinden zich ook sporen van bewoning uit de 
late IJzertijd, Romeinse tijd en de Middeleeuwen 

in dit gebied.  

 

Overig nieuws uit Uitgeest en de regio 

Dorregeestermolen 

Het toegangspad naar de Dorregeestermolen 

hindert de verkoop van de molen. De gemeente 

Uitgeest wil de molen kwijt vanwege de kosten, 

maar is geen eigenaar van het enige weggetje 

ernaartoe. De helft van het pad is van het 

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, 

de andere helft is van een particulier. Zonder 

overeenstemming over het toegangspad kan de 

molen niet gerestaureerd worden en dat staat de 
verkoop van de molen in de weg. Er is zwaar 

materiaal nodig om de molen te kunnen 
restaureren. Men is in gesprek om het 

toegangsprobleem op te lossen. Er is een 
mogelijke koper: de Stichting Uitgeester en 

Akersloter Molens (SUAM) wil de molen kopen 
voor een symbolisch bedrag. (wordt vervolgd) 

Molen de Kat 

Molen de Kat is een watermolen en is geheel 

maalwaardig. Maar het is niet meer van deze  tijd 

als alleen een molen verantwoordelijk zou zijn 

voor de waterstand. Tot nu toe werd de bemaling 

geregeld via een elektrisch aangedreven vijzel. 

Mocht dat niet genoeg zijn, als er bijvoorbeeld 

veel meer water moet worden verplaatst dan de 

vijzel aan kan, dan kan de molen alsnog ingezet 

worden. Maar  dan moet er wel genoeg wind zijn. 

De vijzel zit in de molen. Het is erg moeilijk om 

erbij te komen. Het Hoogheemraadschap 

Hollands Noorderkwartier die over de bemaling 
gaat, heeft daarom besloten naast de molen een 

pomp en leiding, een zogenaamde bypass, te 
plaatsen die het werk van de vijzel overneemt. 

Grenspaal: 
De oude grenspaal 

tussen Uitgeest en 
Limmen is in ere 

hersteld en geeft bij de 

splitsing Uitgeesterweg 

en Startingerweg weer 

de grens aan. De paal 

was jarenlang 

ingegraven bij het 

voormalig café ‘ De 

Driesprong’, de 

toenmalige grens tussen 

de twee dorpen. Onze 

vereniging bracht de ‘vergeten paal’ ter sprake. 

Medewerkers van de buitendienst van de 



gemeente hebben de paal daarna opgegraven en 

hem in overleg met onze vereniging geplaatst op 
de huidige grens van Uitgeest en Limmen.   

Spuithuisje: 

Het spuithuisje in 

Krommeniedijk is 

toch in sloperhanden 

gevallen. Spuithuisjes 

een overblijfsel uit 

het verleden van de 

brandweer zijn 

vrijwel niet meer te 

vinden. Zo ook nu in 

Krommeniedijk. Het huisje was alleen interessant 

aan de buitenkant, de binnenkant stelde niets 

voor. Op de lege plek wordt een ander gebouwtje 
gecreëerd in Zaanse stijl.   

Aardkundig Monument: 
De provincie Noord-Holland heeft in 

samenwerking met het Recreatieschap 
Alkmaarder- en Uitgeestermeer en de Stichting 

Landschap Noord-Holland het ‘Alkaarder- en 
Uitgeestermeer’ uitgeroepen tot Aardkundig 

Monument. Een aardkundig monument is een in 

het veld goed zichtbaar aardkundig verschijnsel, 

dat uniek is voor Noord-Holland en iets zegt over 

de ontstaansgeschiedenis van de provincie. Het is 

een natuurlijk meer in een veengebied, ontstaan 

door overstromingen in de 13
e
 en 14

e
 eeuw. Het 

gebied toont op veel plaatsen een landschap dat 

sinds de Middeleeuwen nauwelijks is veranderd. 

Ook maakt het gebied deel uit van de Stelling van 

Amsterdam. De aardkundige waarden vormden 

destijds de basis waarop de Stelling is gebouwd. 

Twee panelen met 

informatie over dit 
aardkundig 

monument zijn aan 
de oever van het 

meer  langs de 
fietsroute Uitgeest- 

Krommeniedijk  
geplaatst.  

Jubileum: 

Een terugblik op het 25jarig jubileum van de 

Historische vereniging Oud-Uitgeest.  

‘Uitgeest Archeologisch bekeken’, zo heette de 

tentoonstelling in het gemeentehuis die op 31 

augustus 2005 door burgemeester J. Kroon werd 

geopend. Deze tentoonstelling gaf een overzicht 

van alle opgravingen in Uitgeest met prachtige 

foto’s en veel gevonden voorwerpen.  

Koninklijke onderscheiding: 

Burgemeester J. Kroon reikte op die avond  

tijdens de opening van de tentoonstelling een 

koninklijke onderscheiding uit aan de heer Rein 

Dijkstra, secretaris van de Historische Vereniging 
Oud Uitgeest. De heer Dijkstra heeft de 

Ridderorde (lid in de orde van Oranje Nassau) 

gekregen in verband met zijn inzet voor twee 

culturele organisaties in het dorp n.l. onze 

vereniging en de Stichting Uitgeester en 

Akersloter molens (SUAM). Zo heeft hij zich al 

in 1971 enorm ingezet voor de nieuwbouw van 

de molen ‘de Kat’. Deze brandde indertijd 

volledig af. Hij is ook één van de oprichters van 

de SUAM.  

Twee avondwandelingen door het dorp stonden 

op het programma die wij met diverse leden 

onder werkelijk ideale omstandigheden hebben 

gelopen. Daarbij was er een korte stop bij het 

atelier van Rob de Reus in het Gemaal op de 

Meldijk, een spontane rondleiding in de 

gerestaureerde boerderij op Meldijk 34 van de 

fam. Winter en we namen een kijkje in de RK 

kerk en de NH kerk, beiden Rijksmonumenten. 

Er was hiervoor speciaal een nieuwe wandelroute 

in kleurendruk gemaakt. Deze zag er prachtig uit 
en natuurlijk is het ook mogelijk om deze 

wandeling nu nog individueel te maken. De 
wandelroute is bij ons verkrijgbaar voor € 2.- per 

stuk. 
Het jubileum werd voortgezet met een boottocht, 

beginnende achter het Gemaal aan de Meldijk, 
richting Assum waar wij de recente opgravingen 

op de Waldijk hebben bezocht. Het was werkelijk 

een stralende nazomerdag en met koffie en koek 

aan boord werd het een echt feestje. Er werd 

gevaren over het Binnenmeer, Westergeestervaart 

en onder het viaduct van de Prov. Weg en de 

spoorlijn langs het nieuwe natuurgebied ‘de 

Groene Driehoek’ via de Assummervaart tot 

Assum. Op de Waldijk vertelde Jan Zweeris 

boeiend over de geschiedenis van dit gebied.  Een 

prachtige zaterdagmiddag waarbij wij ons mooie 

dorp eens vanaf het water konden bewonderen. 



Als afsluiting van het jubileumjaar was er op 1 

november 2005 een lezing in het Gemeentehuis 
met als onderwerp archeologische vondsten in en 

om Uitgeest. Deze lezing werd gegeven door de 

heer Jan de Koning en werd bezocht door een 40-

tal bezoekers. 

 

Verkoop jaarboeken: 

Wij hebben nog een aantal jaarboeken van de 

jaren 1999 t/m 2002. In deze boeken staan 

artikelen over de Ooievaar, de muziektenten in 

Uitgeest, de Doopsgezinden in Uitgeest, de 

geschiedenis van de straat de Kleis, de KI aan de 

Kleis,  de zuivelfabriek Assumburg van de 

familie Jongejans,  dorpsherinneringen van de 

postbode en tekenaar Jan Ploeger, de rolrederij, 
de Uitgeester Waag, de brandbestrijding in 

vroeger dagen, de Eendenkooi, de 
familiegeschiedenis van de van den Kommers, 

Cor Mors handelaar in textiel, de koekfabriek van 
Starreveld en nog veel meer.  

Wij bieden vanwege ons 25-jarig jubileum deze 
boeken aan voor € 7.- per stuk.  

Neemt u twee boeken dan wordt het € 12.-.  

Drie boeken heeft u voor de prijs van € 16.50 en 

voor de vier tezamen betaald u nu € 20.-.   

 

Schenkingen aan de vereniging: 

Van mevr. C. Vonk een collectebus van 

Winterhulp Nederland (WHN) 

Van mevr. A. Smulders ontvingen wij 

pijpenkoppen met het wapen van Gouda, verder 

een blik veldrantsoen instant melkpoeder uit de 

WOII en een originele aankondiging van een 

speciale verordening uit 1944 van burgemeester 

Masdorp, (destijds de NSB burgemeester van 
Uitgeest). 

Van de heer J. Maas uit Beilen een boekwerk 
over de familie Maas getiteld ‘Een kruidenier in 

Uitgeest’. 
Schilder Jan Tiebie schonk ons 4 ruiten t.b.v. 

expositieborden voor onze tentoonstelling en hij 
heeft ons verenigingsbord weer opgeschilderd. 

Van mevr. S. Mienes familiefoto’s. 

Van de heer W. de Vries diverse foto’s, een 

medaille en een oorkonde betreffende het ‘Rode 

Kruis’ en een persoonsbewijs.  

Een trouwboekje, foto en rijbewijs van P. v.d. 

Kommer geschonken door R. Sminia.   

Van wijlen J. Velzeboer diverse foto’s van o.a. 

voetbalclub USVU en de Harmonie. 

Van G. Bleijendaal een koektrommel met bonnen 

uit WOII. 

Van J. Stolp een proclamatie van de bevrijding in 

1945 te Uitgeest van burgemeester van der Ven. 

Van C. Vonk een schilderij/tekening van het 

Raadhuis (Regthuys) anno 1890 getekend door 
Willem Breedt Bruijn. 

Van de heer J. Zweeris heel veel materiaal over 

WOII zoals boekjes, bankbiljetten, munten, 

persoonsbewijzen, stamkaarten, krantenberichten 

etc. 

Van mevr. B. de Goede-Tromp foto’s van de 

katholieke vrouwenbond. 

 

Boekennieuws en tentoonstellingen: 

Cor van Sliedregt uit Enkhuizen maakte het 

standaard boekwerkje ’Het houten Hekken 

Verhaal’ met tekeningen en foto’s. Dit boekje 

gaat over het karakter van de  streekeigen houten 

damhekken die langzaam uit het Noord-
Hollandse boerenlandschap dreigen te 

verdwijnen.  
Boekje is te bestellen  via tel: 0228-319022 

‘Ontheemde Zaanse molens’. In ‘Ontheemde 
Zaanse molens’ reist auteur Arian Smit de bijna 

negentig uit de Zaanstreek geëmigreerde molens 
achterna. Hij gaat op zoek in archieven naar 

Zaanse eigenaren en hoe het de molens in den 

vreemde is vergaan. 288 pagina’s. ISBN 

90.71123.91X. € 34.50  

‘Zee van land’, de droogmakerij als atlas van de 

Hollandse landschaparchitectuur.  

Auteurs: Wouter Reh, Clemens Steenbergen en 

Diederik Aten. Beschrijft de geschiedenis, de 

drooglegging en de inrichting van diverse polders 

o.a. de Beemster en de Schermer. Compleet met 

veel overzichtkaarten, luchtfoto’s, prenten en 

schilderijen van ons polderlandschap.  

344 pagina’s. ISBN 90.71123.82.0. € 45.- 

Hoezeer de IJmond geografisch altijd in 
beweging is geweest, valt af te lezen aan de 

geschiedenis van de Bosatlas. Er verscheen 
kortgeleden een prachtig boek: ‘De biografie van 

de Bosatlas’ (uitg. Wolters-Noordhoff)  
tot 1-1-2006 € 29.95 daarna € 34.95.   

De geestelijk vader van de atlas was de 
Groninger Pieter Roelf Bos (1847-1902) 

Het Nationaal Onderwijsmuseum in Rotterdam 

wijdt er tot en met 8-1-2006 een tentoonstelling 

aan onder de titel: ‘De magie van de 

Bosatlas’.(www.onderwijsmuseum.nl). 

 


