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Nieuws van de Vereniging 

Jaarboek Hutgheest 2013 
Op dinsdag 26 november j.l. werd ons jaarboek 

gepresenteerd tijdens een druk bezochte 

bijeenkomst in de hal van het gemeentehuis. Bij die 

gelegenheid werd tevens onze expositie ‘Uitgeester 

Boerderijen’ officieel geopend door wethouder 

Linnartz. Voorzitter Theo Duivenvoorden 

overhandigde het eerste exemplaar van de 

Hutgheest 2013 aan ons lid Klaas Schoehuijs, zoon 

van een voormalig bloemkweker. In het 

indrukwekkende dankwoord sprak Klaas zijn 

waardering uit voor Rein Dijkstra en Ria van der 

Eng die het verhaal van de bloementeelt minutieus 

hebben vastgelegd. 

 

Schenkingen aan de vereniging 

Onze vereniging dankt de volgende personen voor 

hun schenkingen. De heer J. Groen: diverse boeken 

gerelateerd aan de geschiedenis van Uitgeest. De 

heer A. van Egmond: dia’s uit de collectie van 

juffrouw Rie van der Eng. De heer Wim Degeling: 

zijn uitgebreide en goed gedocumenteerde 

archiefmateriaal over Uitgeest. Mieke Matton: 

cassettes met muziek(uitvoeringen) van het RK 

kerkkoor Laus Deo en diverse familieberichten. 

Krista Goedhart-Bleeker een kruikje 

(waarschijnlijk uit de 17e eeuw) dat zij destijds als 

kind had gevonden in de weilanden nabij de 

Kemphaanstraat.  

 

Nieuwe leden 

De volgende personen hebben zich aangemeld als 

lid van de vereniging. Mevr. A. Martens-Twisk 

(Krommenie), mevr. J. Thomasse-Schermer en de 

heren G.C. Groen, E. Knaap, H. Leijen, W.G. 

Overeem en P.J. Stam (Franeker). Hartelijk 

welkom!            

 

Kooghuis 

De boerderij het Kooghuis, Provincialeweg 3 in 

Uitgeest is één van de oudste stolpboerderijen van 

Nederland en dateert uit 1650. De familie Terra 

bewoont sinds 1804 de boerderij die in 2010 is  

gerestaureerd. 

Een belangrijk onderdeel van het restauratieplan 

was het toevoegen van een publieksfunctie aan het 

Kooghuis en dat maakt het mogelijk dat 

geïnteresseerden de boerderij zelf van binnen 

kunnen gaan bekijken. De restauratie is mede tot 

stand gekomen dankzij de Boerderijenstichting 

Noord-Holland en de Rijksdienst voor Cultureel 

Erfgoed Nederland. Maar het voortbestaan van het 

melkveehouderbedrijf Terra is in gevaar als de 

plannen van Pro Rail voor het aanleggen van een 

rangeerterrein in Uitgeest doorgaan. Niek Terra 

zit met zijn bedrijf ingeklemd tussen spoor en 

Provincialeweg. Hij dreigt een groot deel van zijn 

land kwijt te raken rond zijn boerderij. Jaren is er 

gestreden tegen ambtelijke molens om de 

monumentale boerderij te kunnen restaureren. De 

volgende bedreiging staat alweer voor de deur. 

 

De kano van  Uitgeest 

In een loods van de Rijksdienst voor Cultureel 

Erfgoed in Lelystad worden momenteel drie kano’s 

onder handen genomen. Archeologische 

vaartuigen,  vele eeuwen oud, die gevonden zijn in 

Uitgeest, Wieringermeer en Velsen.  

Wat maakt de kano van Uitgeest zo bijzonder? Het 

vaartuig is bijna gaaf. Er mist een klein stukje aan 

de achterkant en de voorkant is wat beschadigd. 

Het conserveren is heel goed gelukt. De kano 

dateert uit 610 voor Christus. 

Aan de hand van de jaarringen is dat vast komen te 

staan. De kano is gemaakt van een eik en met een 

lengte van bijna negen meter is de kano van 

Uitgeest het langst. In het najaar krijgen de 

pronkstukken een plek in het nieuw te bouwen 

archeologische centrum in Castricum. 

 

HIP 

Het historisch informatiepunt in de bibliotheek 

heeft een lezing georganiseerd over de 

stopboerderijen. Hiervoor heeft de bibliotheek van 

ons in bruikleen vier lijsten met foto’s van 

boerderijen in Uitgeest. Wie de expositie in de hal 

van het gemeentehuis heeft gemist kan nu nog een 

klein gedeelte in de bibliotheek bekijken. 
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Koningsdag 

Op zaterdag 26 april 2014 is het koningsdag Het 

Regthuys is geopend van 10.00 tot16.00 uur 

 

Open monumentendag 

Zaterdag,13 september 2014 is het open 

Monumentendag. 

Het Regthuys is geopend van 10.00 tot 16.00 uur 

 

De stelling van Amsterdam 

De verdedigingslinie rond de hoofdstad is 

aangelegd tussen 1880 en 1914. 

De verscheidenheid aan stellingonderdelen 

variërend van de forten tot de kruitmagazijnen, 

kazernes en drinkwaterinstallaties is groter dan op 

het eerste gezicht lijkt. De onbekendheid met de 

historie van deze objecten vormt een bedreiging 

voor het behoud. Niet alleen de forten zijn in 1996 

op de Werelderfgoedlijst van Unesco 

geplaatst,maar ook de verbindende elementen als 

liniedijken, opstelpunten voor geschut, sluizen, 

duikers en andere vergeten of minder zichtbare 

bouwwerken maken deel uit van dit monument van 

wereldallure. 

Fort aan Den Ham ligt verscholen langs het spoor 

tussen Krommenie en Uitgeest. Het stamt uit 1903 

en bestaat dit jaar 111 jaar. Na de Tweede Wereld 

Oorlog zijn alle forten voor opslag gebruikt door 

defensie. Fort aan Den Ham lag helemaal vol 

munitie. Na afloop van de Koude Oorlog haalden 

militairen de munitie eruit en vroegen aan defensie 

of ze er een militair museum mochten maken. Het 

idee werd overgenomen door vrijwilligers. 

Op woensdag is het bezoekers- en vrijwilligersdag. 

 

Monumenten 

In de gemeentelijke monumentencommissie zijn 

onder andere de volgende monumenten besproken. 

Meldijk 16 is één van de oudste huizen van 

Uitgeest. In de kern 17e eeuw en het pand is 

bewoond door diverse mensen die er het beroep 

van smid uitoefenden. Toen had het nog de 

kenmerkende trapgevel uit de 17e eeuw nu 

verwijzen slechts nog enkele bouwstijlen in de 

voorgevel naar die tijd zoals bijvoorbeeld het 

gesneden kalf in het luikkozijn en een laaddeurtje 

met bovenlicht. In 1966 werd het een drukkerij van 

de heer J. Krom. Nu wordt het bewoond door een 

kunstenaar die bezig is met een grondige restauratie 

met behoud van alle historische elementen.  

De Dorregeestermolen heeft een nieuw vijzel 

gekregen en het metselwerk moest  worden 

hersteld. De Dorregeestermolen is net als de andere 

molens een rijksmonument. 

De boerderij De Bisschop aan de Uitgeesterweg 

krijgt nieuwe bewoners in het voorgedeelte, dus 

aan de straatkant. Om een goede bewoning 

mogelijk te maken voor meerdere gezinnen moest 

er aan dit rijksmonument ook verbouwd worden. 

Met behoud van de historische waarde is dit gelukt. 

 

Archeologisch monument 

Het Hoogheemraadschap Holland Noorderkwartier 

(HHNK) heeft een archeologisch monument in 

Uitgeest uitgegraven voor de aanleg van een 

waterberging bij de Uitgeesterweg. 

Omdat vanuit de gemeente slechts minimale 

archeologische ondersteuning noodzakelijk geacht 

was en bij de archeoloog van de vereniging Oud 

Uitgeest bekend was dat in het verleden in de 

directe omgeving belangrijke archeologische 

vondsten uit de Romeinse tijd en vroeg 

Middeleeuwse periode zijn gedaan, heeft hij een 

brandbrief naar de Provincie gestuurd die gelukkig 

heeft ingegrepen zodat er nu een officiële 

opgraving plaatsvindt. 

Tot onze grote verbazing treffen we nu zelfs sporen 

aan van de Late IJzertijd (-100 v. - + 50 na Chr.) 

 

Boeken en tentoonstellingen 
De Velser Affaire door B. von Benda-

Beckmann.  Voor wie nu eindelijk wel 

eens wil weten hoe het zat met de 

complotten en doofpotpolitiek rond 

Velsen.  Te koop voor € 24.90. 

 

De Hollandsche Schouwburg.  

Geschreven door tien verschillende auteurs.   

De Hollandsche Schouwburg te Amsterdam werd 

in 1892 geopend als schouwburg, waar 

Esther de Boer van Rijk en Louis 

Davids met veel succes vele 

voorstellingen brachten. Het gebouw is 

echter vooral bekend geworden door de 

rol dat het vervulde bij de 

Jodenvervolgingen in WO II. De bewogen 

geschiedenis van het gebouw wordt met 

beeldmateriaal uit verschillende archieven 

beschreven vanaf de oprichting tot en met de 

inrichting als plaats van herinnering en als 

monument. Onder andere te verkrijgen in de 

museumshop van het Joods Historisch Museum 

voor € 29.95.  

 

Op het Groot Heiligland 47 te Haarlem bevindt 

zich het Historisch Museum Haarlem. Hier is tot 

het eind van 2015 een thematische presentatie van 

de geschiedenis van Haarlem en Zuid-

Kennemerland te zien. Open: dinsdag t/m zaterdag 

van 11.00 tot 17.00 uur.  Zondag van 12.00 tot 

17.00 uur.  
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Nieuw op onze website www.ouduitgeest.nl  
De vereniging heeft in de loop der tijd 

verschillende soorten verzamelingen opgebouwd 

zoals objecten, foto’s, documenten en andere 

papieren. In februari 2014 zijn al onze 

verschillende verzamelingen op onze website 

ondergebracht in de rubriek Archieven. 

 

Objectenbank 

De vereniging heeft allerlei soorten objecten 

verworven. Schilderijen, tekeningen, prenten, 

munten, pijpenkoppen, gereedschap, etc. In de 

Objectenbank worden deze objecten getoond en 

beschreven. Zij geven een eigen kijk op de 

geschiedenis van Uitgeest en haar bewoners. 

 

Fotobeeldbank 

Deze is al langer bekend en wordt regelmatig en 

veel bezocht. Zie het overzicht. 

We ontvangen ook veel reacties uit binnen- en 

buitenland op de foto’s.  

 

Overzicht aantallen bezoekers en bekeken foto’s 

maand bezoekers gemiddeld foto's gem. 

07-2011 11 0.4 509 46 

08-2011 49 1.6 3142 64 

09-2011 262 8.7 25143 96 

10-2011 331 10.7 9555 29 

11-2011 490 16.3 25011 51 

12-2011 484 15.6 18155 38 

01-2013 1084 35.0 22962 21 

02-2013 842 28.1 20490 24 

03-2013 1392 44.9 22009 16 

04-2013 1187 39.6 17483 15 

05-2013 903 29.1 13197 15 

06-2013 939 31.3 19080 20 

07-2013 814 26.3 13166 16 

08-2013 875 28.2 11033 13 

09-2013 946 31.5 11506 12 

10-2013 983 31.7 31485 32 

11-2013 1037 34.6 23622 23 

12-2013 1028 33.2 26070 25 

01-2014 925 29.8 31564 34 

02-2014 832 27.7 23487 28 

Jaar bezoekers foto's 

2011 1627 81515 

2012 7400 184852 

2013 12030 232103 

2014 1845 55606 

Bibliotheek 

Hierin zijn alle boeken opgenomen die de 

vereniging bezit. 

 

Advertentiebank 

Wim Degeling heeft zijn verzameling van 

historische en gedigitaliseerde advertenties aan 

onze vereniging overgedragen. 

Deze bank bevat een kleine 1300 advertenties vanaf 

het begin van de 19e eeuw en van allerlei aard. Als 

u in het witte zoekveld een woord of een 

familienaam typt, laat de advertentiebank zien of 

deze in een of meerdere advertenties uit het 

verleden is opgenomen. 

Met name voor zoekers van genealogische 

gegevens of van gegevens over historische 

gebeurtenissen en situaties in Uitgeest is hier veel 

informatie te vinden. 

Hieronder vier advertenties waarvan een uit 1815 

over de toenmalige Oorlogsbelasting. 

 

Advertenties uit het verleden van Uitgeest ……. 

 

   

 
    

 
 

           

http://www.ouduitgeest.nl/
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Documentenbank 

De vereniging is in het bezit van veel documenten 

en andere papieren van en over uitgeester  

personen, verenigingen, organisaties, overheden en 

gebeurtenissen. 

Deze zijn opgeborgen in genummerde dozen en 

worden bewaard op de zolder van het Regthuys. 

Regelmatig ontvangen we aanvullingen van nieuwe 

documenten van personen of organisaties. 

De meest historisch unieke en kostbare documenten 

worden opgeslagen in de brandkast. 

 

Bidprentjesbeeldbank 

Deze prentjes waren in Nederland gebruikelijk 

vanaf halverwege de 19e eeuw binnen de 

katholieke kerk. Ze werden na het overlijden aan 

familieleden en kennissen gegeven.  

Men bewaarde deze bidprentjes veelal in 

kerkboeken. Het waren gedachtenisprentjes. 

In deze bank vindt u genealogische gegevens en 

soms ook afbeeldingen van overleden personen. 

We ontvangen nog regelmatig nieuwe bidprentjes, 

plaatsen deze in de bidprentjesbank en bewaren ze 

in ons archief. 

 
Noord-Hollands Archief te Haarlem 

Wegens werkzaamheden aan het gebouw is de 

studiezaal aan de  Kleine Houtweg alleen op 

afspraak geopend op dinsdag en donderdag. Tel 

023 5172700. Per 1 april 2014 wordt het 

parkeerterrein van de locatie Kleine Houtweg 

afgesloten door een hek. Parkeren kan vanaf dat 

moment tegen een tarief van € 3,- per keer en 

uitsluitend door bezoekers van het NHA. Bij 

aankomst kunt u zich melden via de intercom. Het 

hek wordt dan op afstand geopend. Een uitrijmunt 

is tegen betaling verkrijgbaar bij de receptie. 

 

Genealogie 

Wat kan ik vinden in de provinciale archieven ? 

In Provinciale archieven kunnen archiefbescheiden 

over uiteenlopende onderwerpen worden gevonden. 

Zaken waar de provincie al dan niet directe 

bemoeienis mee had en heeft, hierbij valt te denken 

aan bijvoorbeeld  aanleg en beheer van 

verkeerswegen, toezicht op de waterschappen, 

maatschappelijke zorg en cultuur. Evenals bij 

andere overheidsorganen worden archiefbescheiden 

voortvloeiende uit de eigen taken bewaard. De 

provinciale archieven zijn vooral interessant voor 

niet-genealogische onderzoekers,genealogische 

onderzoekers kunnen er echter aanvullend 

materiaal vinden voor hun stamboom. Voor de 

genealogische onderzoeker zijn onder meer de 

archiefbescheiden betreffende het verlenen van 

Koninklijke onderscheidingen in het archief van de 

Commissaris de Koningin interessant. In 

provinciale archieven zijn ook stukken over 

afzonderlijke gemeenten te vinden, provincie en 

gemeenten overlegden regelmatig met elkaar en op 

bepaalde terreinen heeft de provincie een 

toezichthoudende taak, in het verleden bijvoorbeeld 

op de kwaliteit van het onderwijs. Voor uw 

onderzoek in de provinciale archieven kunt u 

terecht in het Noord-Hollands archief Kleine 

Houtweg18, Haarlem. openingstijden zie: 

info@noordhollandsarchief.nl. 

 

Recent zijn de eerste doopgegevens ingelezen in 

WieWasWie; het betreft de doopboeken van 

Zantvoort uit de periode 1661-1811. Daarnaast zijn 

bij de overlijdensaktes van Bloemendaal 1812-1838 

en Velsen 1816-1825 scans gekoppeld. Zoeken kan 

via www.wiewaswie.nl 

 

Militaire stamboeken. 

Austerlitz 1805 

Parijs gaat militaire 

stamboeken online 

aanbieden. 

De stamboeken van het leger van Napoleon worden 

voor het grote publiek beschikbaar gesteld. 

Deze stamboeken, die bewaard worden bij het 

Service Historique de la Défense te 

Vincennes(Parijs), maken deel uit van een geheel 

van 25.000 registers, die de periode 1706-1909 

omvatten. Men begint met het beschikbaar stellen 

van de militaire inschrijving uit  (ongeveer) de 

periode van het 1e Franse Keizerrijk onder 

Napoleon (1803-1815), namelijk de zogenaamde 

sous-séries GR 20 YC et GR 21,YC, die betrekking 

hebben op de Keizerlijke Garde en de regimenten 

infanterie van Linie. 

Of de informatie gratis is of slechts betaald te 

raadplegen, is nog afwachten. De informatie staat 

nu nog niet online, houdt de website dus in de 

gaten. De boeken bevatten zeer veel namen van 

Nederlanders. Voor degenen die willen weten of 

één van zijn voorouders onder Napoleon heeft 

gediend, is dit misschien een gelegenheid om dit te 

weten te komen en hoef je niet naar Parijs. 

www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr 
 
Regionaal Archief Alkmaar. 

Het Regionaal Archief Alkmaar is 

begonnen met het geleidelijk digitaal 

toegankelijk maken van de notariële 

archieven uit de periode 1550-1935. 

Ook verzorgt het Regionaal Archief 

Alkmaar dit jaar weer cursussen en 

workshops over diverse onderwerpen. 

zie hiervoor: www.archiefalkmaar.nl 

mailto:info@noordhollandsarchief.nl
http://www.wiewaswie.nl/
http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/
http://www.archiefalkmaar.nl/
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Algemene ledenvergadering 

2014 
 

U bent van harte welkom bij de 

algemene ledenvergadering van onze 

vereniging op dinsdag 13 mei 2014 om 

19.30 uur. De vergadering zal 

plaatsvinden in de Smelterij, het 

historische bedrijfspand van Hans 

Weeren op het terrein van de 

Stokkenfabriek van Zonjee, Meldijk 23 

te Uitgeest.  

 

Agenda: 

1. Opening 

2. Bestuursverkiezing. Aftredend en  

herkiesbaar: Herman Tervoort en Jan 

van Baar   

Eventuele andere kandidaten dienen 

tijdig te worden aangemeld bij het 

secretariaat.       

3. Mededelingen 

4. Notulen algemene ledenvergadering 

d.d. 7 mei 2013 

5. Notulen extra algemene 

ledenvergaderingen d.d. 7 en 14 januari 

2014 

6. Jaarverslag 2013  

7. Jaarrekening 2013 en begroting 2015 

8. Verslag kascommissie en benoeming 

nieuwe commissie voor kascontrole  

9. Rondvraag 

10. Sluiting 

 

Pauze 

 

Vorig jaar werd de lezing: ‘Historische 

ontwikkeling van de Meldijk vanaf de 

13e eeuw’ aanzienlijk bekort. Nu krijgt 

ons gewaardeerd lid Arie Zonjee alle 

gelegenheid om uit te weiden over het 

historisch belang van de Meldijk als 

verbindingsweg met de Zaanstreek en 

als centrum van handel en nijverheid. 

Begroting 2015 Vereniging Oud Uitgeest 

Inkomsten 

Contributie/donateurs   5.600.- 

Rente            275.- 

Boeken/foto’s           400.- 

Subsidie        500.- 

Tekort         2.165.- 

     ______ 

Totaal    8.940.- 

Uitgaven 

Jaarboeken/nieuwsbrieven    4.000.- 

Ass. Premie/bank        250.- 

Jubileum 35 jaar      2.500.- 

Internet/website/beeldbank    1.300.- 

Expositie         240.- 

Vergader/bestuur        450.- 

Diversen          200.- 

       ______ 

Totaal        8.940.- 

 

Jaarrekening 2013 

Inkomsten 

Saldo 2012               21.258.04 

Rente         277.65 

Donaties        500.- 

Contributies 

Leden/donateurs    5.562.51 

Subsidie      1.164.- 

Boeken      1.367.50 

Bank/correctie          44.87 

Kas                 42.54 

               _________ 

Totaal   30.217.11 

 

Uitgaven 

Assurantiepremie        180.29 

Kosten bank           50.87 

Nieuwsbrief         169.40  

Internet               313.- 

Porto                  122.40 

Website incl. materialen       759.36 

Expositie incl. materialen             347.91 

Inventaris         601.99  

Terugboeking               378.43 

Jaarboek incl. prent      3.752.40 

Vergader en bestuur            370.82 

Subsidie correctie        2.328.- 

    ____________________ 

Totaal                 -9.374.87          9.374.87 

 

 

Kas            90.91 

Rabobetaalrekening     3.022.66 

Spaarrekening/reservefonds  17.728.67 

       _________ _________ 

Totaal               20.842.24 20.842.24 
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Notulen algemene ledenvergadering 

Vereniging Oud Uitgeest d.d. 07-05-2013 
Aanwezig waren de volgende leden:  

W. Beentjes, R. Berger-van der Eng, J.Bos,  

P. Brantjes, J. van Dam, R. Dubelaar-de Jong, W. 

Dudink, Th. Duivenvoorden (voorzitter), G. Enkt-

Mors, E. Ghezzi-Zweeris,,  

E. Horsman-van den Berg, R. Jaape,  

T. De Kleijn, J.Krouwels, J. Metselaar,  

R. Nieboer-Enkt, G. Plaisier-Wartenhorst 

(penningmeester), P. Putter, B. Terluin,  

H. Tervoort, A.P. van de Ven, J. Walta,  

C. Winter, D. Wintersteijn, A. Zonjee,  

F. Zonneveld, P. Zonneveld , J. Zweeris en  

J. van Baar (secretaris). Een afbericht ontvingen we 

van Arthur Groen, Jan Huijg en Ria Pijlman-

Caspers.  

Daarnaast mochten we negen overige 

belangstellenden verwelkomen.    

 

1. Opening.  

Evenals het voorgaande jaar vindt de vergadering 

plaats in de Smelterij, het historische pand op het 

terrein van de stokkenfabriek van Zonjee. De 

voorzitter is bijzonder verheugd door de hoge 

opkomst en heet de leden en overige 

belangstellenden van harte welkom. Hij dankt Hans 

Weeren voor de gastvrijheid en opent de 

vergadering om 19.30 uur.  

 

2. Bestuursverkiezing. 

Emmy Ghezzi-Zweeris, Greetje Plaisier-

Wartenhorst en Ria van der Eng worden met 

algemene stemmen herkozen voor een volgende 

periode van drie jaar. Arthur Groen stelt zich niet 

meer herkiesbaar. Hij blijft echter wel actief in de 

vereniging als lid van de  redactie en de werkgroep 

website/beeldbank. Arthur, erelid van onze 

vereniging, heeft vele jaren deel uitgemaakt van het 

bestuur en heeft zeker ook zijn sporen verdiend als 

onderzoeker en schrijver van boeiende artikelen 

over de historie van Uitgeest. De voorzitter zal 

Arthur  zijn dank nog eens persoonlijk 

overbrengen. 

 

3. Mededelingen. Geen 

 

4. Notulen vorige vergadering. 

De notulen van de algemene ledenvergadering d.d. 

22-05-2012 worden goedgekeurd. Ondanks de 

vooruitgang is de heer Van de Ven van mening dat 

de opkomst tijdens de ledenvergadering toch nog 

voor verbetering vatbaar is.  

 

5. Het jaarverslag 2012 wordt goedgekeurd. 

 

6. De jaarrekening 2011 en de begroting 2013 

worden goedgekeurd  

De vermelde inkomsten (711 euro) en uitgaven 

(2118,94 euro) betreffende het boek met interviews 

wekken ten onrechte de indruk dat deze post verlies 

heeft opgeleverd. Niets is minder waar, aldus de 

penningmeester. Nog niet meegerekend zijn de 

exemplaren die vanaf eind 2012 via de boekhandel 

zijn verkocht. Aangezien het boek is uitverkocht 

spelen we min of meer quitte. De aanwezigen tonen 

hun waardering voor de penningmeester vanwege 

haar voortdurende inspanning om leden de 

contributie te laten voldoen via een automatische 

incasso. Het bedrag wordt in het voorjaar 

ingehouden nadat de leden de nieuwsbrief hebben 

ontvangen. Wederom is de vereniging financieel 

gegroeid, mede dankzij de Rabobank (sponsor) en 

de gemeentesubsidie die de Vereniging Oud 

Uitgeest ontvangt als instantie die een algemeen 

belang dient (ANBI).               

 

7. Kascommissie  

De kascommissie bestaande uit de heren  

A. Zonjee en J.Walta heeft de boeken gecontroleerd 

en op haar voorstel wordt decharge verleend. 

Volgend jaar zullen de heren Chris Winter en Wim 

Bakkum deze taak op zich nemen met Jan 

Metselaar als reserve.   

 

8. Rondvraag 

* De heer Jaape stelt voor de inbraak- en 

brandpreventie in het Regthuys bij de gemeente aan 

te kaarten. De eerste verdieping van het Regthuys is 

uitgerust met slechts één brandblusapparaat en er 

zijn geen voorzieningen voor 

brandmelding/detectie. De voorzitter merkt in dit 

verband op dat het conserveren van kwetsbare 

archiefstukken ook onderwerp van discussie is. Het 

bestuur zal de nodige maatregelingen nemen inzake 

beveiliging en preventie.               

* De heer Beentjes vraagt of de presentaties van 

Bank Beentjes in het Dorpshuis de Zwaan ook 

extra leden opleveren. Dat blijkt niet het geval te 

zijn. De presentaties genieten veel belangstelling en 

er is veel respons (nieuwe foto’s voor de 

beeldbank, extra informatie over bepaalde foto’s). 

Onze beheerder van de beeldbank, Herman 

Tervoort, heeft  overigens ook contact met de 

facebookpagina (foto’s) ‘je bent een Uitgeester als’.   

 

9. Sluiting.  

Onder dankzegging sluit de voorzitter de 

vergadering om 20.00 uur en nodigt de   

aanwezigen uit om na de pauze de presentaties van 

de heer Arie Zonjee bij te wonen.     
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Jaarverslag 2013 
Per 31-12-2013 telde de Vereniging Oud Uitgeest 

340 leden en 15 donateurs. De volgende leden 

maakten deel uit van het bestuur: Theo 

Duivenvoorden (voorzitter), Ria van der Eng 

(tevens contactpersoon werkgroep genealogie en 

archiefonderzoek), Emmy Ghezzi-Zweeris, Arthur 

Groen, Greetje Plaisier-Wartenhorst 

(penningmeester), Herman Tervoort (tevens 

contactpersoon werkgroep website en beeldbank) 

en Jan van Baar (secretaris). Daarnaast waren Wim 

Bakkum, Bank Beentjes, Greet Enkt-Mors (tevens 

contactpersoon redactie), Elly Horsman-van de 

Berg, Tom de Kleijn en Arie Zonjee actief in één of 

meerdere werkgroepen.  

Het bestuur heeft zes maal vergaderd. Eén 

vergadering was volledig gewijd aan de 

voorbereiding van de statutenwijziging. De 

algemene ledenvergadering op 7 mei vond plaats in 

de Smelterij, het historische bedrijfspand van Hans 

Weeren op het terrein van de Stokkenfabriek van 

Zonjee. Tot onze vreugde was de opkomst 

verrassend hoog (28 leden en 9 overige 

belangstellenden). Ons erelid Arthur Groen stelde 

zich na zeer veel dienstjaren niet meer herkiesbaar 

als bestuurslid. Hij zal echter wel zijn activiteiten 

voortzetten als lid van de redactie en de werkgroep 

website/beeldbank. Na afloop van de vergadering 

hield Arie Zonjee een lezing: ‘Stempelen in 

Uitgeest’. Aan de hand van zijn uitgebreide 

verzameling postbrieven vertelde hij onderhoudend 

over de geschiedenis van de posterijen in ons dorp. 

Helaas werd de lezing ‘Historische ontwikkeling 

van de Meldijk vanaf de 12e -13e eeuw’ wegens 

tijdgebrek aanzienlijk bekort. 

Tweeduizend dertien was een positief jaar voor de 

Vereniging Oud Uitgeest. Op ons verzoek heeft Jan 

Deckwitz een nieuw logo ontworpen voor de 

vereniging. Voorts heeft een enthousiaste Tom de 

Kleijn de gelederen versterkt. Tom maakt als 

amateur- archeoloog ook deel uit van de werkgroep 

Oer-IJ. Inmiddels heeft hij onze website verrijkt 

met afbeeldingen van een aantal archeologische 

vondsten. Het boek ‘In gesprek met..’ waarin 

opgenomen de interviews van Bank Beentjes met 

oudere dorpsgenoten was na enkele maanden 

volledig uitverkocht. De fraai vormgegeven 

najaarsexpositie over ‘Uitgeester Boerderijen’ in 

het gemeentehuis werd in aanwezigheid van 

diverse genodigden officieel geopend door 

wethouder Linnartz. Bij die gelegenheid werd ook 

het eerste exemplaar van de Hutgheest, het 

jaarboek 2013, overhandigd aan Klaas Schoehuijs, 

zoon van een voormalig bloemkweker. Klaas was 

uitverkoren omdat het hoofdartikel van het 

jaarboek gewijd was aan de verdwenen 

bloembollenteelt. 

 Het jaarboek bevatte daarnaast bijdragen over 

belangrijke dirigenten van het  R.K. zangkoor Laus 

Deo, de elektriciteitsaansluitingen die honderd jaar 

geleden in Uitgeest werden aangebracht, het pand 

op de hoek van Bonkenburg en Meldijk, het 35 

jarig bestaan van de milieuvriendelijke tuin op de 

Kleis, en tot slot de Kroniek 2012. De nieuwsbrief 

verscheen in het voorjaar (samen met de 

voorjaarsprent) en het najaar. 

Het aantal bezoekers van de website en beeldbank 

bleef onverminderd groot. De hoge score was mede 

te danken aan het feit dat gewilde rubrieken 

regelmatig worden aangevuld door Herman 

Tervoort, Greet Enkt-Mors en Arthur Groen. 

Diverse personen uit binnen- en buitenland 

maakten gebruik van de mogelijkheid om via de 

website aanvullende informatie te verschaffen over 

foto’s.    

De website is ook steeds meer een bron van 

informatie geworden voor genealogisch en 

historisch onderzoek. Het bronmateriaal is dit jaar 

weer aanzienlijk uitgebreid zodat via de rubriek 

‘Historische bronnen’ de volgende bronnen kunnen 

worden geraadpleegd: DTB gegevens van de R.K. 

kerk en Gereformeerde kerk (Uitgeest en Marken 

Binnen), trouwen voor het gerecht (1728-1811), 

index Notarieel Uitgeest (1622-1811), belastingen 

(impost, verponding, schot), resolutieboeken van de 

vroedschappen (1650-1795), en bidprentjes. De 

website bevat tevens een overzicht van documenten 

in ons archief en van de boeken in onze 

bibliotheek. De conservering van het 

archiefmateriaal heeft onze voortdurende aandacht. 

Met name Emmy Ghezzi-Zweeris en Ria van der 

Eng zetten zich daarvoor in. 

Ondanks het slechte weer wisten ruim dertig 

personen op zaterdag 14 september hun weg te 

vinden naar het Regthuys waar ter gelegenheid van 

Open Monumentendag een kleine tentoonstelling 

was ingericht over ‘Uitgeester boerderijen’ als 

voorproefje van de najaarstentoonstelling in het 

gemeentehuis. Een ander, meer actueel voorproefje 

betreft het 35 jarig bestaan van onze vereniging in 

2015. Deze verjaardag zal worden aangegrepen om 

onze vereniging nog eens extra in de kijker te 

zetten. Daarvoor is een jubileumcommissie in het 

leven geroepen. 
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Verslag algemene ledenvergadering 

Vereniging Oud Uitgeest d.d. 07-01-2014 
Aanwezig in het Regthuys: Jan van Baar, Wim 

Bakkum, Theo Duivenvoorden, Emmy Ghezzi-

Zweeris, Elly Horsman-van den Berg, Tom de 

Kleijn, Greetje Plaisier-Wartenhorst, Herman 

Tervoort en  Gerbrand de Vries. Afbericht: Ria 

Berger-van der Eng, Jan Metselaar 

 

1. Opening.  

Voorzitter Theo Duivenvoorden verwelkomt 

iedereen en opent de vergadering (19.30 uur).  

 

2. Voorstel tot wijziging van de statuten 

Alle leden van de Vereniging Oud Uitgeest 

ontvingen in november 2013 een schriftelijke 

oproep van het bestuur tot het bijwonen van deze 

ledenvergadering in verband met een voorstel tot 

wijziging van de statuten d.d. 18 januari 2011. 

Ruim vijf weken geleden werden de 

conceptstatuten ter inzage gelegd in het Regthuys. 

Tevens werden ze geplaatst op de website van de 

vereniging. Aangezien minder dan tweederde van 

het totaal aantal leden (340 per 1 januari 2014) 

aanwezig is, schorst de voorzitter de vergadering. 

Conform de huidige statuten zal de definitieve 

besluitvorming plaatsvinden tijdens een extra 

ledenvergadering op 14 januari a.s. De leden zijn 

hiervan reeds schriftelijk op de hoogte gesteld. 

 

3. Rondvraag  

De voorzitter wijst de aanwezigen op een dubbeling 

betreffende het vaststellen van het rooster van 

aftreden van bestuursleden. In artikel 22 (lid 1) van 

de conceptstatuten staat vermeld dat het bestuur 

een huishoudelijk reglement kan vaststellen waarin 

een rooster van aftreden wordt opgenomen. In 

artikel 11 (lid 2)  staat met zoveel woorden dat het 

rooster van aftreden wordt vastgesteld in de 

ledenvergadering. Dat laatste is niet praktisch 

aangezien alleen het bestuur over de daartoe 

benodigde gegevens beschikt. 

Gerbrand de Vries  complimenteert bij deze Rein 

Dijkstra en Ria Berger-van der Eng voor al het 

onderzoek dat is verricht voor het Hutgheest artikel  

over de bloembollenkwekers.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verslag algemene ledenvergadering 

Vereniging Oud Uitgeest d.d. 14-01-2014 
Aanwezig in het Regthuys: Jan van Baar, Wim 

Bakkum,  Ria Berger-van der Eng,  Theo 

Duivenvoorden, Elly Horsman-van den Berg, Tom 

de Kleijn, Jan Metselaar, Greetje Plaisier-

Wartenhorst, Herman Tervoort.  Afbericht: Arie  

Zonjee en Emmy Ghezzi-Zweeris  

 

1. Opening  

De voorzitter heet allen welkom en opent de 

vergadering (19.30 uur). 

 

2. Verdaging notulen algemene ledenvergadering 

d.d. 7 mei 2013/7 januari 2014. 

De notulen van de bovengenoemde vergaderingen 

zullen aan de orde komen tijdens de algemene 

ledenvergadering in de maand mei van dit jaar. 

 

3. Wijziging van de statuten d.d. 18 januari 2011. 

De aanwezigen zijn het eens met het idee dat het 

bestuur het rooster van aftreden vaststelt (zie 

verslag vergadering 07-01 -2014). De 

ledenvergadering kan wel kandidaat-bestuursleden 

voordragen (artikel 10, lid 2). De gewijzigde 

statuten worden unaniem aangenomen. Met 

dankzegging aan Elly en Herman voor hun 

waardevolle bijdragen aan de statutenwijziging 

sluit de voorzitter de vergadering om 19.40 uur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Interessante websites 

www.delpher.nl  

schiltmeijer.nl/Begraafpl/grafsteind.html 

www.online-begraafplaatsen.nl 

www.zerken.nl 

www.stenenarchief.org 

 

 

Contributie 
Leden die geen machtiging hebben afgegeven, 

worden vriendelijk verzocht het lidmaatschap 

voor 2014  ad € 17.50 voor 1 juni over te 

maken op  

IBAN-nummer NL 82 Rabo 0363460780  

t.n.v. Vereniging Oud Uitgeest te Uitgeest 
onder vermelding contributie 2014. 

De volmachten worden ingehouden na 

verschijning van deze brief.  

 

http://www.delpher.nl/
http://www.online-begraafplaatsen.nl/
http://www.zerken.nl/
http://www.stenenarchief.org/

