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   Nieuwsbrief Vereniging Oud Uitgeest       

    Jaargang 19 no. 2                         november  2013   

 
 

 

 

Nieuws van de Vereniging 

 

Koninginnedag  
Ondanks de verwachting dat veel belangstellenden de 

troonswisseling op de televisie zouden volgen, was 

het gezellig druk op het plein voor het Regthuys. 

Hoewel de vereniging geen speciale activiteiten had 

georganiseerd waren er ook redelijk wat bezoekers in 

ons verenigingsgebouw. 

 

De ledenvergadering 
7 mei jl. werd de algemene ledenvergadering 

gehouden in de Smelterij, het bedrijfspand van Hans 

Weeren aan de Meldijk op het terrein van  de 

Stokkenfabriek. De vereniging kan terugblikken op 

een zeer geslaagde avond met veel belangstellenden. 

Na het officiële gedeelte verzorgde Arie Zonjee een 

lezing ‘Stempelen in Uitgeest’. 

Uit eigen verzameling liet Arie zijn collectie 

postbrieven zien. Hieronder bevonden zich 

onder meer enkele postbrieven die ruim honderd jaar 

geleden bezorgd zijn te Uitgeest. 

Vele filatelistische elementen kwamen tijdens deze 

lezing aan bod zoals het uitgiftebeleid 

van de postdiensten, de samenwerking van 

postdiensten, de prijs en de materialen. 

Arie liet ons weten dat filatelie meer inhoudt dan 

alleen maar postzegels verzamelen. 

De lezing ‘Historische ontwikkeling van de Meldijk 

vanaf de 12-13
e
 eeuw’ werd  helaas wegens 

tijdgebrek in vogelvlucht doorgenomen.  

 

Nieuw logo 
Zoals u bovenaan deze pagina misschien al heeft 

gezien heeft de vereniging een nieuw logo gekregen.  

Plaatselijk kunstenaar Jan Deckwitz heeft het 

ontworpen.  

 
 

 

 

 

 

Schenkingen  aan de Vereniging 
-Van de heer Dé Wintersteijn uit Assendelft een 

werkmap voor het toneelstuk de Jantjes, tevens een 

schetsboek van zijn vader Matthijs Cornelis 

Wintersteijn (1893-1961) met een tweetal tekeningen 

van de eerste watermolen aan de Lagendijk uit 

1911en Uitgeest gezien vanaf de Castricummerweg 

uit 1912. 

-Van de familie Voorn diverse oude foto’s van 

Uitgeest en twee poëzie albums uit de periode 

1900 en 1923.  

- Door Sandra Peperkamp en Edwin v/d Pol een 

handgeschreven register van familiesamenstellingen.  

Daarin staan (katholieke) families in Uitgeest 

bijgeschreven tot 1937. Het register werd gevonden 

door Jan Luttik bij een verbouwing van het pand v/h 

Hotel, Café Restaurant Brandjes te Uitgeest. Het was 

verborgen achter een gemetselde muur. 

-Mevrouw A. Schermer schonk ons diverse foto’s 

van Uitgeest.  

-Van de heer Ton Scholten een jubileumexemplaar 

van het dertigjarig bestaan van de Wielerronde van 

Uitgeest op 10 juni 2012.  

-Van de heren Ton Scholten en Wim Bakkum een 

fotoreportage van de bouw en de opening van ‘De 

Kajuit’. 

-Van de heer Tom van der Steen uit de nalatenschap 

van zijn moeder een adressenboekje waar zij als 

baakster in dienst is geweest. Verder een 

notitieboekje voor breiwerk met de namen van de 

opdrachtgevers en diverse stencils over de werking 

van een breimachine. 

 De vereniging bedankt alle personen die iets 

geschonken hebben. 

  

Tentoonstelling ‘Uitgeester boerderijen’ in de hal 

van het Gemeentehuis 
Normaal gesproken vergaat met de tijd ook grote 

delen van de historie van een boerderij.  

Het leek de vereniging leuk om in het jaar van ‘De 

Stolp’ een aantal boerderijen die in Uitgeest nog 

aanwezig zijn op de foto te zetten. 

Om oud en nieuw te vergelijken zodat het herkenbaar 

is voor de huidige generatie. 

De tentoonstelling is te bezoeken van 8 november tot 

3 januari 2014 tijdens de openingsuren van het 

gemeentehuis. 
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Oud Uitgeest in de Zwaan 

Bank Beentjes zal op donderdag 12 december a.s. 

weer een serie foto’s uit de beeldbank laten zien. 

U bent welkom vanaf  9.30 uur. Omdat er vanwege 

brandweervoorschriften een beperkt aantal personen 

worden toegelaten graag vooraf aanmelden bij de 

Zwaan. Tel: 319020 

 

Genealogie en archieven 
De werkgroep archieven heeft het afgelopen jaar al 

het archiefmateriaal dat bij onze vereniging bewaard 

wordt, in kaart gebracht. U  kunt deze inventaris 

inzien op onze website. 

www.ouduitgeest.nl  

 
Werkgroep website, redactie en beeldbank 

Website 

Op de website zijn twee nieuwe rubrieken 

toegevoegd. Zie hieronder. 

 
Home 

Nieuws 

Archeologie 

Geschiedenis Uitgeest 

Beeldbank 

Archief 

Historische bronnen 

Genealogie 

Muntenoverzicht 

Jaarboek 

Nieuwsbrieven 

Filmpjes en diaseries 

Verenigingsinfo 

Andere websites 

Varia 

De eerste is Archief. Het papieren archief wordt in 

het Regthuys bewaard op zolder in kartonnen 

genummerde dozen.  

Het register van dit archief vindt u op de website 

door Archief aan te klikken en vervolgens Overzicht 

… In doos 8 bijvoorbeeld vindt u onder andere de 

papieren betreffende Gezondheidszorg en Sociale 

Dienst 1924 – 1977.  

Voor studie en onderzoek is het archief te raadplegen 

op de openingstijden of na telefonische afspraak. Met 

dit register op de website hopen wij het archief nog 

meer toegankelijk te hebben gemaakt. 

 

Onderdelen van het archief die naar onze mening niet 

op zolder en in dozen bewaard mogen worden 

vanwege de kwetsbaarheid of uniciteit, worden 

afzonderlijk bewaard in de brandkast van de 

vereniging. Deze mochten we ontvangen van de 

Stokkenfabriek v/h F. Zonjee. 

 

De tweede rubriek is Muntenoverzicht. Tom de 

Kleijn heeft al onze munten en papieren geld en 

waardepapieren tweezijdig gefotografeerd en 

beschreven. U kunt zo zien waaruit deze verzameling 

van de vereniging bestaat. 

 

Beeldbank 

De beeldbank is van start gegaan in juli 2011 en mag 

zich als historische vereniging nog steeds blijven 

verheugen in een regelmatig hoog aantal bezoekers 

per dag. Het overzicht maakt dit duidelijk. 

Dit zijn niet alleen bezoekers uit Nederland. Uit 

allerlei landen worden bezoekers gesignaleerd. 

Denemarken, Duitsland, Italië, België, Canada, 

Mexico, Nieuw-Zeeland, etc.  

 
(5e kolom: gemiddeld aantal bekeken afbeeldingen per bezoeker)  

 

We blijven nog steeds regelmatig fotoalbums en serie 

foto’s (te leen) ontvangen. Deze worden gescand, 

toegevoegd aan de beeldbank en beschreven. 
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07-2011 11 0.4 509 46 

08-2011 49 1.6 3142 64 

09-2011 263 8.8 25146 96 

10-2011 331 10.7 9555 29 

11-2011 491 16.4 25011 51 

12-2011 484 15.6 18155 38 

01-2012 547 17.6 21037 38 

02-2012 655 21.8 12525 19 

03-2012 454 14.6 12801 28 

04-2012 565 18.8 11802 21 

05-2012 408 13.2 8783 22 

06-2012 349 11.6 8700 25 

07-2012 395 12.7 6639 17 

08-2012 432 13.9 15663 36 

09-2012 634 21.1 10742 17 

10-2012 944 30.5 25231 27 

11-2012 1126 37.5 23260 21 

12-2012 969 31.3 27881 29 

01-2013 1111 35.8 23069 21 

02-2013 851 28.4 20497 24 

03-2013 1400 45.2 22023 16 

04-2013 1190 39.7 17530 15 

05-2013 908 29.3 13199 15 

06-2013 944 31.5 19087 20 

07-2013 847 27.3 16979 20 

08-2013 907 29.3 26776 30 
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Zo is bijvoorbeeld Jan Deckwitz bereid gevonden al 

zijn foto’s van Uitgeester boerderijen en andere 

gebouwen ter beschikking te stellen. Uiteraard met 

een nauwkeurige historische en bouwkundige 

beschrijving. 

Typ in de beeldbank in het witte zoekveld Deckwitz 

en u krijgt de ingevoerde foto’s en situatieschetsen 

van boerderijen te zien. 

 

Wie is wie? 

Maandelijks laten we in de Uitgeester weekbladen 

een oude foto plaatsen waarop personen staan 

waarvan nog niet alle namen bekend zijn. Iedere keer 

weer krijgen we veel positieve reacties. Zodoende 

kunnen de juiste namen bij de betreffende personen 

worden geplaatst. 

Zie bijvoorbeeld de afbeeldingen 22901 en 08400. 

Dit waren de foto’s van september en oktober j.l. 

 

Computerwerkruimte, twee laptops en een printer 

Een werkblad is gerealiseerd voor twee laptops en 

een printer. Nu kunnen direct teksten worden geprint 

en foto’s worden gescand en afgedrukt. 

Voor leden en bezoekers 

een grote vooruitgang. 

 

 

 

 

 

 
De nieuwe werkplek in het 

Regthuys.  

 

 

Archeologie/Oer-IJ 

Veel (oud)leden van de Vereniging en Uitgeesters 

zullen zich de hoogtijdagen nog herinneren dat er op 

het gebied van archeologie veel gevonden is in 

Uitgeest. 

Na een periode van weinig activiteit hebben wij 

inmiddels een zeer enthousiaste amateur- archeoloog 

Tom de Kleijn in ons midden.  

Er gaat bijna geen week voorbij of wij kunnen zijn 

vondsten, gevonden in Uitgeest en omstreken 

bewonderen. Ook beschrijft en reinigt hij het  

materiaal dat hij gevonden heeft. 

Mocht u geïnteresseerd zijn en meer willen weten  

over deze prachtige hobby of een basiscursus willen 

volgen? Kom langs op onze verenigingsavond in het 

Regthuys iedere dinsdag van 19.30 -21.00 uur.  Tom 

de Kleijn kan ook u het één en ander laten zien en er 

over vertellen.  
Recente vondst van Tom de 

Kleijn.  Zilver muntstuk 10 

cent koning Willem III 

(1881) vindplaats 

Uitgeestermeer.  

Monumenten  

De boerderij op Langebuurt 4 wordt opnieuw 

opgebouwd en gedeeltelijk gerestaureerd. 

Je kunt duidelijk het vierkant zien, de 

draagconstructie van een stolp. 

Het Regthuys, ons verenigingsgebouw, wordt 

opgeknapt. De kozijnen worden binnen en buiten 

geschilderd door schildersbedrijf Jan Tiebie.  

Wij hopen dat ook de muren worden gedaan maar dat 

is nog niet helemaal duidelijk. Dit betekent voor de 

vereniging wel enige overlast maar dat hebben we er 

graag voor over.  

 

Nieuws uit de regio 
Naast de permanente fototentoonstelling over 

Uitgeest in het Fort Krommeniedijk heeft de 

vereniging nu ook een vitrine met archeologische 

vondsten uit Uitgeest ingericht. 

De vitrine en de fototentoonstelling  zijn te 

bezichtigen tijdens de openingstijden van het Fort.  

Zie website:  www.fortkrommeniedijk.nl 

 

Boeken en 

tentoonstellingen 
Archeologie van het 

platteland. Zeventiende- en 

achttiende eeuwse vondsten 

van de Buurtweg te 

Akersloot.  

Geschreven door P. Kleij.  

Te koop bij Veldstoko, 

Akerhof 4 te Akersloot voor  

€ 12.50.  

 

Laus Deo Uitgeest.  Geschiedenis van een kerkkoor. 

Geschreven door Ton Brakenhoff en Klaas Mors.  

Dit boek geeft een caleidoscopisch beeld van de 

geschiedenis van dit al heel lang bestaande koor dat 

op een gegeven moment de naam ‘Laus Deo’ heeft 

aangenomen en ‘ter ere van God’ al zo lang actief is.  

Het beschrijft veel 

gevarieerde invalshoeken 

van dit koor, om te 

beginnen de zoektocht 

naar de oorsprong van het 

kerkkoor.  

Omdat een katholiek 

kerkkoor niet zonder 

begeleiding kan zijn er 

ook enkele hoofdstukken 

gewijd aan het huidige 

Adema-orgel en zijn 

voorgangers. 

Er is een hoofdstuk gewijd aan de dirigenten van het 

koor. Dit hoofdstuk is ook opgenomen in de 

Hutgheest 2013.  

Te koop bij boekhandel Schuyt voor € 21,95.  
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De Lutine. 

Auteur Martin Hendriksma. 

De spannendste Nederlandse goudjacht ooit. 

Het Engelse fregat de Lutine verging tussen 

Terschelling en Vlieland. Er verdween voor 

tientallen miljoenen euro’s aan goud en zilver. 

in de Noordzee. Waarom ging uitgerekend dit Britse 

goudschip in 1799 bij Terschelling ten onder? 

Schrijver Martin 

Hendriksma zocht tot in 

Noord-Ierland het spoor 

van de enige overlevende 

van de ramp. 

ISBN: 9789044519075 

Het boek is te bestellen 

bij de boekhandel voor  

€ 19,95.             Het Engels fregat Lutine. 

 

Vaderland en vrede 1672-1713.  Auteur Donald Haks. 

Publiciteit over de Nederlandse republiek in oorlog 

In tal van media getuigden 

schrijvers en kunstenaars, 

overheidsdienaren en 

burgers,welgestelde en kleine 

neringdoenden van hun 

identificatie met Nederland. 

Dit boek laat zien welke rol dit 

gemeenschappelijk 

identiteitsbesef speelde tijdens 

tientallen jaren van oorlog. 

ISBN:9789087043377 

Verkrijgbaar bij de boekhandel voor € 29,-.   

 

Stedelijk  Museum Alkmaar 
De onbekende Meester.  

Een kunsthistorisch 

overzichtstentoonstelling 

Over het werk van schilder en 

prentontwerper Jacob Cornelisz. 

van Oostsanen (1470-1533.) 

De tentoonstelling is een 

samenwerkingsproject 

van het Stedelijk Museum Alkmaar, het 

Amsterdam Museum en de Grote Sint 

Laurenskerk in Alkmaar en zal gelijktijdig op 

deze drie locaties te zien zijn van 15 maart t/m 

29 juni 2014. 

 

De 100 mooiste Rembrandts. 

Etsen en een aantal fraaie 

tekeningen nog te zien in het 

Teylers Museum t/m 19 

januari 2014. 

zie voor openingstijden 

www.teylersmuseum.nl  

 

Nieuws uit de archieven. 

Noord-Hollands Archief Haarlem 

Recent zijn er weer nieuwe Noord-Hollandse 

gegevens in Wie Was Wie gepubliceerd. Van de 

gemeente Hilversum zijn de overlijdensaktes 1951-

1960 toegevoegd. Zoeken via www.wiewaswie.nl  

 

Regionaal Archief Alkmaar. 

Het nieuw gebouwde archiefdepot achter de 

voormalige Ambachtsschool aan de Bergerweg is 

deze zomer in gebruik genomen. 

Eveneens worden in dit archief diverse cursussen 

gehouden. zie: website www.archiefalkmaar.nl 

 

Genealogie 

Is er al iets gepubliceerd over mijn voorouders? 

Voordat u begint met het onderzoek naar uw 

voorouders is het verstandig na te gaan of anderen 

misschien al iets gevonden hebben over de familie 

die u wilt uitpluizen. 

Het zou jammer van de tijd zijn wanneer u vele uren 

steekt in een onderzoek dat een ander al heeft 

uitgevoerd.  

Ook wanneer gedurende het genealogisch onderzoek 

nieuwe namen opduiken (bijvoorbeeld in de 

vrouwelijke lijn) moet u zich er steeds van bewust 

zijn dat daarover een ander al eens een boek of een 

artikel in een tijdschrift geschreven kan hebben. 

 
Repertorium (register of klapper) 

Hoe weet u of dat het geval is?  

Om een publicatie over een bepaalde familie terug  te 

vinden zijn er verschillende repertoria en 

bibliografieën beschikbaar. 

Specifiek genealogisch is E.A. van Beresteyn.  

Genealogisch repertorium tot 1970 (Den Haag  1972) 

met Supplementen over de jaren 1970-1994.  

In dit repertorium vindt u de Nederlandse families 

waarover informatie in boeken en tijdschriftartikelen 

is opgenomen, met vermelding van de titels van die 

publicaties. 

Raadpleging kan via de meeste archiefinstellingen. 

 

Tip 
Denk ook eens aan een lidmaatschap als geschenk. 

Een leuk cadeau voor maar € 15.- per jaar. Uw 

familie en kennissen zullen u er dankbaar voor zijn!! 

 

Oproep leden voor de werkgroepen 
Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die zich willen 

bezighouden met diverse taken in onze vereniging. 

Er is behoefte aan mensen die ervaring hebben met 

ICT en het schrijven van artikelen of werkzaamheden 

willen verrichten op het gebied van archiefwerk en  

beeldbankbeheer.  

Belangstellenden worden verzocht contact op te 

nemen met Jan van Baar. secretaris@ouduitgeest.nl.  


