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Nieuws uit Uitgeest en de regio. 
 

Stichting Industrieel Erfgoedpark ‘De Hoop’ 
Aanleg van scheepshelling ‘De Liefde’  

Er wordt ter ondersteuning van maritieme 

activiteiten een kleine scheepshelling aangelegd op 

erfgoedpark de Hoop welke geschikt zal zijn voor 

boten tot een lengte van ongeveer 20 meter. 

 

Molen 
Op 10 augustus dit jaar, arriveerde  aan de Lagendijk 

de eerste molen voor het industrieel erfgoedpark. 

Het gaat om de Westermolen (een lattenzaagertje),  

oorspronkelijk een poldermolen uit de buurt van 

Winsum in Friesland. De molen zal een plaats 

krijgen op de aanwezige droogloods van het 

erfgoedpark. De molen kan worden gebruikt voor 

het zagen van latten en het aandrijven van kleine 

houtbewerkingmachines. 

 

Fort  Krommenie 
Het derde bezoekerscentrum dat de Stelling van 

Amsterdam krijgt, komt niet in fort Krommeniedijk. 

Het wordt Fort Nekkerweg (Beemster). 

 

Archeologie 
De provincie Noord-Holland heeft nu ook buiten de 

IJmond een archeologisch monument aangewezen: 

Het Maantjesland bij Opmeer, bij de Westfriese 

Omringdijk. 

Noord-Holland is de enige provincie in Nederland 

die stukken grond of gebieden een monumentale en 

beschermde status geeft. In de afgelopen jaren 

werden er drie aangewezen, allen in de IJmond. 

Dat zijn het gebied rond Kronenburg (gemeente 

Castricum), een terrein bij de Bleumerweg 

(Bakkum) en de Uitgeesterbroek (gemeente 

Uitgeest). 

Maantjesland is nu nr.4 omdat het een 
nederzettingspatroon uit de Late Steentijd (2500 

voor Christus) bevat. 

 

Vondst uit de Jongste Steentijd 
Een lid van het Westfries Genootschap, heeft tussen 

de aardappels uit een stuk land ten noorden van 

Twisk een bijltje gevonden. Het bijltje is zeer 

waarschijnlijk afkomstig uit de Jongste Steentijd 

(3100-2100 voor Christus). Dergelijke bijlen, waren 

oorspronkelijk in een houten steel vastgezet met hars 

en repen boombast of ‘touw’ van plantenvezels. 

De vinder heeft het bijltje van 8,9 centimeter lang en 

5,6 centimeter breed geschonken aan de 

Archeologische Dienst in Hoorn. 

 

Verenigingsnieuws 

Oproep aan de leden: 
Wie kan ons informatie geven over de film, ‘De 

Orgelman’ gemaakt en opgenomen in Uitgeest door 

wijlen Jan Blauw in de jaren  ’70? Deze film is in 

die tijd vertoond in de Ooievaar.  

Wij zijn natuurlijk altijd geïnteresseerd in alle 

soorten beeldmateriaal van Uitgeest, dus als u wat 

heeft, houden wij ons aanbevolen. 

U kunt hierover contact opnemen met het 

secretariaat. Rein Dijkstra; tel: 0251-312683. 

E-mail; rijndijk001@hetnet.nl 

 

Schenkingen aan de vereniging: 
-Een bedankje van de vereniging gaat naar aannemer 

Piet Putter. Voor het schenken en tevens op maat 

maken van een plaat multiplex, die wij kunnen 

gebruiken voor het uitstallen en de verkoop van de 

oude jaargangen Huthgeest. 

-Een dia sorteerraam en diverse dia’s van de familie 

Rodenburg werden geschonken door J.Stolp. 

 

Uit de administratie is gebleken, dat een aantal 

leden de contributie voor 2007 nog niet betaald 

heeft. U heeft inmiddels een herinnering 

ontvangen. Wilt u het bedrag van € 15.- s.v.p. zo 

spoedig mogelijk overmaken op giro nr. 4323889, 

of bank nr. 363460780, t.n.v. Vereniging Oud 

Uitgeest te Uitgeest. 

 
 



 

Koninginnedag 
Op 27 april jl. voorafgaande aan koninginnedag, 

werd in besloten kring in het Regthuys de gehele 

foto- en diacollectie van Jan Schermer officieel 

overgedragen aan onze vereniging door mevr. Adrie 

Schermer. In haar dankwoord sprak zij haar 

blijdschap uit dat haar man’s collectie zo’n goede 

bestemming had gekregen. Daarna opende zij de 

foto-expositie van 30 april. 

De expositie en vooral de dia’s die door ons lid Bank 

Beentjes beneden in de trouwzaal werden vertoond 

waren een groot succes. 

De verkoop van oude jaargangen van ons jaarboek 

ging voorspoedig en gezien de giften die we in 

ontvangst mochten nemen was het een zeer 

geslaagde Koninginnedag. 

 

Open monumentendag  
Zaterdag 8 september was wederom het Regthuys te 

bezichtigen in het kader van Open monumentendag. 

55  belangstellende mochten wij begroeten. Tevens 

werd er op het kerkplein een drietal antieke auto‘s 

getoond, die eigendom zijn van C. Goeman.  

 

Genealogie 
De vereniging Oud-Uitgeest beschikt over een aantal 

doop-, trouw en begraafregisters (impost registers). 

Misschien helpen ze u bij het zoeken naar uw 

voorouders. Deze registers kosten  € 10,-  per stuk. 

Er zijn ook een aantal fraaie pentekeningen uit 1730 

van Cornelis Pronk, voorstellende een prachtig 

gezicht op Uitgeest. Deze pentekening is afgedrukt 

op geschept papier. Indien u deze  laat inlijsten hebt 

u een prachtige wanddecoratie voor slechts € 2,- .  

Heeft u interesse? Kom langs op een dinsdagavond 

vanaf 19.30 tot 21.30 in het Regthuys.  

 
Doop-, trouw- en begraafboeken  (dtb’s) 

De aanzet tot het op grote schaal bijhouden van 

doop- trouw- en begraafregisters is gegeven door het 

concilie van Trente in 1563. Daarvoor waren er per 

bisdom soms al regelingen getroffen. Zo zijn er in 

Frankrijk doopboeken bekend uit de vroege 14
e
 

eeuw. In ons land stamt het oudste trouwboek, dat 

van Deventer, uit de periode 1542-1575. Het oudste 

register uit onze omgeving is een Alkmaars 

begraafregister dat loopt vanaf 1540. 

 

De achtergrond van het bijhouden van een doop- en 

huwelijkenadministratie was het streven van de kerk 

tot het beter reguleren van het huwelijk. Veel 

protestantse kerkgenootschappen namen de 

katholieke regelgeving over. Al in de 16
e
 eeuw zijn 

door reformatorische kerken in Duitsland registers 

bijgehouden. Ook de gereformeerde kerk in de 

Republiek hanteerde de voorschriften. Ze werden 

ingevoerd tijdens de Provinciale Synode in 

Dordrecht in 1574. 

Meestal begint de serie dtb- boeken in de loop van 

de 17
e
 eeuw. In tegenstelling tot de registers 

burgerlijke stand zijn de dtb- registers niet uniform 

van inhoud. De ene predikant noteerde meer dan de 

ander. Vooral in kleinere gemeenschappen kon men 

volstaan met summiere gegevens omdat men toch 

iedereen kende. In grotere plaatsen zijn de 

inschrijvingen daarentegen meestal uitvoeriger. 

 

Begraafregisters 

De meeste begraafboeken zijn van latere datum dan 

de 16
e
 eeuw. De synode van Dordrecht 

verordineerde in 1574 dat kosters de namen van de 

gestorvenen moesten aantekenen. Veel effect heeft 

dit blijkbaar niet gehad. In de praktijk treffen we niet 

vaak een begraafregistratie aan. Er ontwikkelden 
zich in de praktijk verschillende soorten registers: 

-begraafregisters, die meestal een chronologische 

inschrijving  van de begrafenissen geven. 

-de  grafboeken, die aangeven wie waar begraven is.   

-de  Hollandse en Zeeuwse gaarderregisters, 

bijgehouden in verband met de in die gewesten 

geldende belasting op begraven van 1695 tot 1805. 



Gaarders- ofwel impostregisters 

De impostregisters zijn een belangrijke bron  voor 

uw genealogisch onderzoek. 

Dit zijn registers waarin de ontvangsten aan de 

belasting (impost) op het trouwen en begraven zijn 

verantwoord.  

Er bestonden vijf tariefgroepen (klassen), te weten: 

pro Deo, fl. 3,- fl. 6,- fl. 15,- en fl. 30,- 

De belasting werd in 1805 afgeschaft. 

 

Cursusprogramma 2007-2008 van het Noord-

Hollands Archief te Haarlem en het Regionaal 

Archief te Alkmaar 
Er worden meerdere keren per jaar cursussen 
gegeven in het Noord-Hollands archief in Haarlem. 

De cursussen en workshops zijn bestemd voor 

iedereen die historisch onderzoek wil verrichten 

zonder dat er eisen gesteld worden aan de 

vooropleiding. 

Voor meer informatie betreffende deze cursussen  
kunt u zich wenden tot:  

Maaike Hermes tel: (023) 5172700  

e-mail : cursusha@noord-hollandsarchief.nl 

Het adres is: Noord-Hollands Archief, Jansstraat 40 

te Haarlem. 

 

In de maanden maart/april 2008 wordt er een cursus 

genealogie gegeven in het Regionaal archief te 

Alkmaar. 

Inlichting over deze cursus bij Harry de Raad   

tel: 072- 5662624 of per  

e-mail: regionaal@archiefalkmaar.nl. 

 

Weekblad de Uitgeester ingebonden 
Het Noord-Hollands Archief heeft onlangs  een serie 

jaargangen van het weekblad De Uitgeester laten 

inbinden. 

Het betreft de jaargangen 1969-1977, 1980, 1983-

2000. Het weekblad is in te zien in de studiezaal van 

het NHA, Jansstraat 40, te Haarlem. 

 

Gemeentearchief Amsterdam 
In augustus van dit jaar is het Gemeentearchief 

Amsterdam verhuisd naar het gebouw De Bazel.Dit 

monumentale gebouw is het voormalig hoofdkantoor 

van de ABN-AMRO in de Vijzelstraat.   

Stadsarchief Amsterdam 

Vijzelstraat 32, 1017 HL Amsterdam. 

informatie@stadsarchief.amsterdam.nl  

 

Boeken nieuws 
‘Een mol in Arcadië  50 jaar Velser 

Tunnels’ van de Beverwijker Jan de Wildt. 

Het boek gaat over de geschiedenis en 

uitvoering  van de bouw van de eerste 

auto-en spoortunnel onder het 

Noordzeekanaal, nu 50 jaar geleden. 

Kosten € 21,50 en te koop in de 

boekhandel.  

 

‘Van aakschipper tot zwikker’.  C.Denig. 

In dit naslagwerk zijn meer dan 2000 termen van 

oude beroepen opgenomen. 

Deze gids vormt een handreiking voor een ieder die 

meer wil weten over de beroepen van de verdwenen 

wereld van het handwerk, het ambacht en de 

landbouw en van de beginperiode van de 

industrialisatie. Bij de 

samenstelling van deze gids 

is uitgegaan van de registers 

van belastingplichtigen uit 

het einde van de achttiende 

eeuw en van het kadaster 

van de eerste helft van de 
negentiende eeuw. Ook de 

bevolkings-registers en 

adresboeken uit het begin 

van de twintigste eeuw 

hebben als belangrijke bron 

gefungeerd. 
Gids van historische 

beroepen.  

ISBN 978-90-5345-245-5. 

Uitgeverij Matrijs.   € 14,95 

 

‘Mensen van klein vermogen’  

In mensen van kleinvermogen is historicus A.TH 

van Deursen er in geslaagd een levendig beeld te 

schetsen van hoe men in Holland geleefd, gewerkt 

en gedacht heeft. 

Het uitzonderlijke van deze fascinerende studie is 

dat er niet, zoals in de meeste boeken over deze 

periode, uitsluitend aandacht is 

voor de leden van de 

maatschappelijke elite, maar dat 

juist ook het dagelijks leven  

van de gewone mensen centraal 

staan. 

Uitgeverij Bert Bakker   € 19,50  

ISBN 978 90 351 3096 8 

 

 

 

‘De Admiraal’  Nationaal 

Herdenkingsboek. 

Het boek verbindt het leven en 

de tijd van De Ruyter met onze eigen tijd middels 

thema’s als Nederland Waterland en Samen 

Nederland. Naast de teksten van Van Deursen en 

Bruijn is er ruimte voor enkele honderden full-colour 

illustraties,  geselecteerd en van uitvoerige 
bijschriften voorzien door historica Dr. 

Joke Korteweg. 

Uitgeverij van Wever van Wijnen,  

ISBN 9789051942828.  

Verkoopprijs € 29,50. 

 

 

 

 



Tentoonstellingen: 

‘50 jaar Velsertunnel(s)’ 

Deze tentoonstelling is door het historisch genootschap 

Midden-Kennemerland en het museum Kennemerland 

samen met de Historische kring Velsen georganiseerd en 

is te bezichtigen op twee plaatsen:  

-In Beverwijk in Museum Kennemerland, 

Westerhoutplein 1. 

Openingstijden: zaterdag en zondag van 14.00-16.30 uur. 
-In Velsen in het Raadhuis, Torenstraat 7 te Velsen Zuid. 

Openingstijden: zaterdag en zondag en woensdag van 

1200-17.00 uur. 

De expositie is tot april 2008 te zien. 

 

Teylers Museum. 

‘The Birds of America’ van vogelschilder John James 

Audubon, (1785-1815). 

Dit is voor velen het mooiste vogelboek. En is het niet het 

mooiste, sinds maart 2000 is het in ieder geval het duurste 

in druk verschenen boek dat ooit geveild is: voor een 

slordige 8,8 miljoen dollar verkocht veilinghuis Christie’s 

het werk. 

‘The Birds of America’ is vanaf 3 november 2007 tot 20 

januari 2008 te zien op de tentoonstelling ‘vogels van 

formaat’ in het Teylers Museum  Spaarne 16, 2011 CH 

Haarlem. 

Openingstijden:  

dinsdag t/m zaterdag van 10.00-17.00 uur.  

Zon-en feestdagen van 12.00-17.00 uur. 

Gesloten op 25 december en 1 januari. 

  

 ‘De Vrouwen van Michiel de Ruyter’ 

In het Marinemuseum in Den Helder werd op 28 juni de 

tentoonstelling De Vrouwen van Michiel geopend. In deze 

bijzondere expositie komt Michiel de Ruyter op 

interactieve wijze tot leven. 

De hoofdpersonen in de tentoonstelling zijn de moeder 

van de Ruyter, zijn drie echtgenotes, een vrouwelijke 

matroos aan boord van een van de schepen van zijn vloot, 

zijn dochter Margaretha  en een vrouwelijke opvarende 

van het huidige luchtverdedigings-en commandofregat 

Hr.Ms. De Ruyter. 

De tentoonstelling is tot 1 juli 2008 te bezichtigen in het 
Marinemuseum, Hoofdgracht 3 te Den Helder. 

Openingstijden Marinemuseum: 

November t/m april    

dinsdag -   vrijdag      10:00- 17:00   

zaterdag - zondag      12:00- 17:00 

Mei t/m oktober         

maandag-  vrijdag      10:00- 17:00 

zaterdag -  zondag      12:00-17:00 

 

‘Een molen is een seldsaem  dingh’ 

Van mei tot en met december 2007 is in de hal van 

het Regionaal Archief te Alkmaar een 

tentoonstelling ingericht rondom de strijkmolens van 

de Zes Wielen. Hiermee sluit het Archief aan op het 

jaar van de Molens 2007 en de bijna voltooide 

restauratie van de enige tijd geleden afgebrande 

‘strijkmolen‘ aan de Hoornse Vaart. 

De toegang is gratis. 

Adres, Hertog Aalbrechtsweg 5, Alkmaar. 

Openingstijden: dinsdag t/m 

vrijdag van 8.45 tot 16.45 

uur. 

 
Bibliotheek 

In de vitrine van de 

bibliotheek van Uitgeest 

wordt in de komende 

maanden een overzicht 

getoond uit onze eigen 

collectie van vondsten die 

gedaan zijn bij opgravingen 

in Uitgeest. Te bezichtigen 

tijdens de openingsuren. 

 

Gemeentehuis 

‘Winter- en avondfoto's van Uitgeest’ uit de collectie 

van Oud Uitgeest en gemaakt door de heer Jan 

Schermer kunt u bekijken in de hal van het 

Gemeentehuis van Uitgeest.  

Vanaf 8 november tot en met 3 januari 2008 te 

bezichtigen tijdens 

kantooruren. 

Vrijdagmiddag is het 

gemeentehuis gesloten. 

 


