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Verenigingsnieuws

Presentatie Hutgheest 2016
Mede namens de redactieleden Arthur Groen en Nel 
Tromp-van Baar overhandigde Herman Tervoort 
op 22 november j.l. de eerste exemplaren van het 
jaarboek 2016 aan de auteurs Greet-Enkt-Mors, Rob 
Spijker, Anne Jorna-Kabel, Jan Deckwitz en Emmy 
Ghezzi-Zweeris (zie ook het jaarverslag 2016). Tij-
dens de bijeenkomst in het Regthuys zette hij Peter 
Savenije extra in het zonnetje vanwege het kant en 
klaar aanleveren van de kopij aan de drukker.

Expositie ‘Polderdorp Uitgeest’ 
Onder grote belangstelling werd op woensdag 11 ja-
nuari j.l. in het gemeentehuis de expositie Polderdorp 
Uitgeest geopend door wethouder Anke de Vink-Har-
tog. De aanwezigen genoten volop van de boeiende 
lezing die de gerenommeerde waterschapshistoricus 
Diederik Aten vervolgens gaf.  

In de weken daarna trok de bijzonder fraaie tentoon-
stelling, samengesteld door Jan Deckwitz en Ria van 
der Eng, nog vele bezoekers.
Het thema van deze expositie was ontleend aan het 
feit dat de bebouwde kom van Uitgeest voor het 
grootste deel in polder de Zien ligt en bovendien om-
ringd wordt door andere polders en boezemwater. Al-
lerlei aspecten kwamen aan bod: het ontstaan van de 
polders en de ontwikkeling van de polders in de loop 
der eeuwen, historische bouwwerken zoals molens, 
veren, sluizen en forten (Stelling van Amsterdam), 
en niet te vergeten het mooie landschap dat door 
diverse kunstenaars in schilderijen en tekeningen is 
vastgelegd. Daarnaast werd aanschouwelijk gemaakt 
wat het effect zou zijn van ondertunneling van het 
A9-tracé in Uitgeest: herstel van het visuele contact 
tussen dorp en polder. 

 
 
Schenkingen
•  Mevrouw Trijnie Bakker schonk onze vereniging 

persoonlijke bezittingen uit haar tijd als lerares van 
de Paltrokschool. 

•  Van Piet Hein Eikel ontvingen wij een gedicht over 
Cornelis Corneliszoon (1578)

•  Van Jan Tromp een videoband van de loterijclub 
Uitgeest De Nietjes in café Vreeburg (1972)

•  En van Emmy Ghezzi-Zweeris twee boekjes: ‘Tot 
best ende repareringe. Geschiedenis van de Uit-
geester dorpskerk’, geschreven door Ir. J. Kol en 
‘Gemeente Uitgeest 2000’ met tekeningen van Nico 
Lute (Tekstbureau Taaltraject).

•    Van de zoon van Trijntje Sluis ontvangen:
- foto’s; 
-  een envelop met voedselbonnen uit de Tweede  

Wereldoorlog;
- distributiekaarten; 
- persoonsbewijs; 
-  liederen door toneelvereniging Vondel gespeeld in 

het stuk ‘Ons Uitgeest in strijd en feest’ in 1946;
-  Revue vijftig jaar O. en O. 1885 - 1935 - zangtek-

sten en volledig programma van Ploeger en Roos
-  2 tekstboekjes voor De kleermaker en de kabouters 

en Het gouden kleedje (kindertoneelstukken).

Bij deze worden de schenkers hartelijk bedankt.

Rabobank Fietsdag op zondag 11 juni a.s.
Op zondag 11 juni wordt de jaarlijkse RABO-BANK 
fietsdag weer gereden. Een sportief evenement voor 
iedereen in de IJmond.
Voor iedere deelnemer die de fietsroute uitrijdt 
ontvangt Vereniging Oud Uitgeest een bijdrage. Tot 
maximaal € 500 in totaal.
Dus nodigen wij u, maar ook familie, vrienden en 
kennissen uit om deze dag op de fiets te stappen en de 
trappers rond te draaien om zodoende geld te verdie-
nen voor onze vereniging.
Leden van onze vereniging, maakt iedereen enthou-
siast om een route te rijden! 

Alvast veel fietsplezier toegewenst! 

April 2017xxJaargang 23 Nummer 1

Nieuwsbrief Vereniging Oud Uitgeest
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Oer-IJ Expeditie: 
verrassende ontdekkingswandeltocht
Op donderdag 25 mei (Hemelvaartsdag) vindt voor 
de eerste keer de Oer-IJ Expeditie plaats. Dit nieuwe 
wandelevenement van Le Champion leidt dwars door 
het groene buitengebied van Castricum. Wandelaars 
kunnen kiezen uit vier verschillende routes van 9, 15, 
20 en 25 km door een ‘bijna’ vergeten gebied.
Stichting Oer-IJ, partner van het evenement, zorgt 
onderweg voor een optimale beleving van het land-
schap. Het ‘goede doel’ van het evenement is de 
Stichting Oer-IJ die zich inzet voor het behoud en be-
heer van dit bijzondere en kwetsbare gebied. Men kan 
zich hiervoor inschrijven via www.oerijexpeditie.nl.

Wist u dat er op de Achterloet ooit een beer heeft 
gelopen?
In 1926 werd door tuinder J. Twaalfhoven op zijn 
bollenlandje bij diep spitten naast een bijzondere 
steen met een gat, delen van een gebit van een beer 
gevonden…… . Het volledige verhaal over de  
BERENDODER van UITGEEST kunt u  in de  
komende editie van de Hutgheest 2017 lezen.

Onderzoek in rechterlijke archieven (1811-1838)
De archieven van de Vredegerechten, bieden de ge-
nealogen veel informatie . 
Maar wat is het vredegerecht eigenlijk? Het zijn de 
voorlopers van de huidige kantongerechten, de laag-
ste rechtbank dus. Ze zijn afkomstige uit het Frans 
rechtsstelsel en zijn in Nederland ingevoerd tijdens de 
inlijving bij Frankrijk.
De Vrederechter behandelde verschillende zaken. Hij 
riep een familieraad bijeen om de voogdij over wezen 
en halfwezen te regelen. Hij werd ingeschakeld bij 
faillisementen en bij geschillen tussen leveranciers 
en klanten of bij onenigheid tussen werkgever en 
werknemer.
Ook stelde hij akten van bekendheid op wanneer 
iemand bij zijn of haar ondertrouw geen geboorteakte 
van zichzelf kon geven of geen overlijdensakte van 

vader en/of moeder kon overleggen. Ook werden er 
akten van bekendheid opgesteld als iemand met een 
verkeerde naam in een doopregister stond vermeld. 
De vrederechter werd gevraagd om een boedelin-
ventaris van de eigendommen van een overledene op 
te stellen, De vrederechter maakte tevens akten van 
verkoop van roerende goederen op. En iemand die 
een familielid onder curatele wilde stellen kon dit via 
de vrederechter regelen.

Op de websitie van het Noord-Hollands Archief kunt 
u online in de database zoeken op naam.
www.noord-hollandsarchief.nl

Gedicht Daan Zonderland (1909-1977)  
Archibaldus van Oostzaan
Stond te kijken naar de maan
En hij vroeg zijn vrouw bewogen
En met tranen in de ogen:
“Sijsjelief, mijn hartebeest,
Denk jij wel eens aan Uitgeest
En die avond, ach, die zoete!
Toen ik jou voor ’t eerst ontmoette
En jou in de maneschijn
Vroeg mijn vrouw te willen zijn?”
 
Maar Johanna lachte schamper
En ze zei: ”Ik had je amper
’t Jawoord in je oor gefluisterd
En je aan mijn hart gekluisterd,
Toen je mij een gulden vroeg
Om je vriendjes in de kroeg
Van je liefde te verhalen
En op klare te onthalen.
Praat mij nooit meer van Uitgeest!
Nooit ben ik zó dom geweest!”

Beeldbank
Wanneer u de beeldbank gebruikt, is het u misschien 
al opgevallen? In alle DB’s HVOU.

Als u in het witte zoekveld een woord invult, kunt u 
daarnaast ook de knop In alle DB’s HVOU aanvin-
ken. Dan wordt in alle databases d.w.z. de foto-beeld-
bank, advertentiebank, documentenbank, objecten-
bank en bidprentjesbank van de Vereniging Oud 
Uitgeest gezocht naar het betreffende woord. U hoeft 
niet meer de diverse banken afzonderlijk te openen. 
Alle foto’s, advertenties enz. waarin dat zoekwoord 
voorkomt, verschijnen dan op uw monitor. 

De Achterloet gezien vanaf de Ned. Herv. Kerk voor de bebouwing.



Vereniging Oud Uitgeest                   Nieuwsbrief Voorjaar 2017

3

Oproep!
De beheerder van onze website heeft dringend 
behoefte aan assistentie bij het onderhouden van de 
fotobeeldbank. Het gaat dan om het leren omgaan 
met het programma Zijper Collectie- en BeheerSys-
teem dat hiervoor wordt gebruikt. Het scannen en 
bewerken van foto’s en ze vervolgens plaatsen in de 
beeldbank en voorzien van een titel, datum en bijbe-
horende tekst. Wie zou zich hiervoor willen inzetten 
of kent u iemand in uw omgeving die hiervoor in aan-
merking komt? Voor nadere informatie kunt u terecht 
bij Herman Tervoort, tel. 0251-313196. 
 
 

Nieuw in de fotobeeldbank
De sloop van de stolpboerderij achter café De Land-
bouw gaf aanleding tot het samenstellen van een 
nieuwe rubriek in onze serie op de fotobeeldbank 
en heet ‘De teloorgang van café De landbouw’. Wij 
geven een overzicht van de historie van het betref-
fende pand.
De familie Vreeburg kwam in 1923 uit Leiden naar 
Uitgeest. Tot 2015 bleef het café in de familie.
Zie: www.ouduitgeest.nl  >> Beeldbank  >>  Speciale 
thema’s  >> De teloorgang van café De Landbouw 
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Toelichting Jaarrekening 2016:
1.   De meest opvallende afwijking ten opzichte van 

de begroting doet zich voor aan de uitgavenzijde. 
Door het intensieve voorwerk van de Redactie-
commissie werd op drukkosten van de Hutgheest  
€ 1.700 bespaard (drukkosten Hutgheest 2016:  
€ 1560 t.o.v. 2015 € 3260). Jaarboek, Nieuwsbrie-
ven en porto vertegenwoordigen het merendeel van 
de uitgaven (47% van het totaal).

2.   Van de Lions Club Uitgeest Akersloot heeft de 
Vereniging € 500 als schenking ontvangen.

3.   Een nieuwe monitor werd aangeschaft voor het 
verbeteren van de fotopresentaties en  leesbaarheid/ 
gebruiksvriendelijkheid bij tekstbesprekingen (€ 
280).

4.   De kosten voor het drukwerk van de voorjaarsprent 
werd door de drukkerij niet in rekening gebracht 
(sponsorbedrag € 267).

5.  Gemeente Uitgeest: de huur voor het gebruik van 
het Regthuys van € 582 wordt door  de gemeente 
voor een gelijk bedrag gesubsidieerd. 

Toelichting Begroting 2018: 
1.   De post “Contributies” wordt begroot tegen de 

tarieven die voor leden (€17,50/€15) en donateurs 
(€ 30) zijn vastgesteld.

2.  De drukkosten voor het jaarboek wordt voor het 
bruto bedrag opgenomen (€ 3.200). De korting als 
gevolg van het voorwerk door de Redactiecommis-
sie is niet in de begroting verwerkt. 

Doorkijk financieel 2017/2020:
1.  Mogelijk doen zich beperkte (publiciteits)uitgaven 

voor die het gevolg zijn van SWOT-initiatieven.
2.   De in gebruik zijnde laptop zal naar verwachting in 

deze periode aan vervanging toe zijn.
3.   Beperkte uitgaven voor o.a. lijsten voor fotopresen-

taties in het Regthuys/tentoonstellingen.
4.   Naar verwachting wordt in 2018 het 3e deel van 

“In gesprek met …….” uitgegeven. Gestreefd 
wordt om de kosten en baten van deze oplage in 
evenwicht te houden.

5.   Financiële gevolgen van auteursrechtelijke aan-
spraken op  fotomateriaal opgeslagen in o.a. beeld-
banken worden, voor zover nu te voorzien, met een 
laag risico ingeschat. 

Resumé: het bestuur voorziet in de komende jaren 
geen significante uitgaven die de huidige vermogens-
positie van de Vereniging Oud Uitgeest substantieel 
vermindert. 
 
 

Contributie
Leden die geen machtiging voor een automatische 
Incasso hebben afgegeven, worden vriendelijk 
verzocht de contributie voor 2017 van € 17,50
voor 1 juni a.s. over te maken op
IBAN-nummer NL 82 RABO 0363 4607 80
t.n.v. Vereniging Oud Uitgeest te Uitgeest
onder vermelding van contributie 2017.
De incassomachtigingen worden na de
Algemene ledenvergadering op 25 april a.s.
aan de bank aangeboden. 

Tip: Kent u Delpher al? 
Iemand die geïnteresseerd is in het verleden, geschie-
denis of familiehistorie is vaak op zoek naar aanvul-
lende informatie. Zeker bij stamboomonderzoek 
en familiegeschiedenis.In Delpher vindt u ruim 11 
miljoen krantenpagina’s, tijdschriften en boeken, die 
makkelijk te doorzoeken zijn. Een goudmijn voor 
onderzoek en ontdekking. Probeer maar eens: www.
delpher.nl. Via deze website zijn ook al onze adver-
tenties gevonden en in de advertentiebank geplaatst.

Algemene ledenvergadering 2017

U bent van harte welkom bij de algemene ledenver-
gadering van onze vereniging op dinsdag 25 april 
2017. De vergadering begint om 19.30 uur en zal 
plaatsvinden in Dorpshuis de Zwaan. 

Agenda:
1. Opening
2.  Bestuursverkiezing 

Aftredend en herkiesbaar: Herman Tervoort en Jan 
van Baar

3. Mededelingen   
4.  Notulen algemene ledenvergadering d.d. 28 april 

2016
5. Jaarverslag 2016
6. Jaarrekening 2016 en begroting 2018
7.  Verslag kascommissie en benoeming nieuwe com-

missie voor kascontrole
8. Suggesties voor ledenwerving?
9. Rondvraag
10. Sluiting
Pauze 

Na afloop van de vergadering zal ons lid Henk Zwaan 
een presentatie geven over het Oer-IJ. 



Vereniging Oud Uitgeest                   Nieuwsbrief Voorjaar 2017

5

Notulen algemene ledenvergadering Vereniging 
Oud Uitgeest d.d. 28-04-2016
Aanwezig waren de volgende leden: B. Admiraal, 
H. Beentjes, P.H.M.Beentjes, M. Beentjes-Glorie, 
R. Berger-van der Eng, K. Boer, A. Dibbets, M. van 
Driessel-Hollander, R. Dubelaar-de Jong, Th. Duiven-
voorden (voorzitter), G. Enkt-Mors, H.Franzani, E. 
Ghezzi-Zweeris, J. de Goede, A. Kaai, T. de Kleijn, J. 
Krouwels, F. Maquiné, J. Metselaar, R. Nieboer-Enkt, 
G. Plaisier-Wartenhorst (penningmeester),P. Putter, 
R. Pijlman-Caspers, Marian Rodenburg-Tiebie,  C. 
Rodenburg, E. Scherjon, B. Terluin, H. Tervoort, H. 
Tromp, N. Tromp-van Baar, G. de Vries, J.H. Walta, 
L. Winter, D. van Wijk, H. Zonjee, P. Zonneveld, H. 
Zwaan, J. Zweeris en J. van Baar (secretaris). Een 
afbericht ontvingen we van de leden A. Dekker-de 
Moel J. Huijg en H. van Leeuwen.  
Daarnaast mochten we 6 overige belangstellenden 
verwelkomen.   
 
1. Opening.
De vergadering vindt plaats in Dorpshuis de Zwaan. 
De voorzitter verwelkomt de aanwezigen, in het bij-
zonder Jan Zweeris en Bank Beentjes die de presenta-
tie na afloop van de vergadering zullen verzorgen. De 
vergadering wordt om 19.30 uur geopend.
 
2. Bestuursverkiezing.
Ria van der Eng stelt zich herkiesbaar voor een 
volgende termijn van drie jaar. Jan Krouwels en Tom 
de Kleijn worden door het bestuur voorgedragen als 
resp. nieuwe penningmeester en nieuw bestuurslid. 
Het drietal wordt bij acclamatie gekozen. Greetje 
Plaisier-Wartenhorst en Emmy Ghezzi-Zweeris 
treden af omdat zij statutair niet herkiesbaar zijn. De 
voorzitter dankt Emmy voor de vele uren die zij heeft 
besteed aan allerlei werkzaamheden. Een bijzonder 
woord van dank wordt gericht aan Greetje. Zij heeft 
zich vanaf 1995 energiek ingezet als penningmeester 
en gedurende 3 jaar tevens als secretaris. Dankzij haar 
inspanningen verkeert de vereniging in een uitsteken-
de financiële gezondheid. Als blijk van waardering 
ontvangen beide dames een cadeaubon en een boeket 
bloemen.
 
3. Mededelingen.
De voorzitter brengt het boekje van journalist ‘Slacht-
offers van WO II in de IJmond’ onder de aandacht. 
Het is geschreven door journalist Bart Vuijk. Tevens 
maakt hij melding van het feit dat de website inmid-
dels is verrijkt met de zogeheten ‘advertentiebank’ 
waarin tot nog toe ca 1000 krantenberichten en adver-
tenties zijn opgenomen. Zij geven een aardig inkijkje 

in het wel een wee van ons dorp gedurende de 19e en 
20e eeuw. De advertentiebank zal nog aanzienlijk wor-
den uitgebreid.
 
4. Notulen vorige vergadering.
De notulen van de algemene ledenvergadering d.d. 12-
05-2015 worden goedgekeurd en door de voorzitter en 
secretaris ondertekend.
 
5. Jaarverslag 2015
Met voldoening kan worden teruggekeken op de acti-
viteiten die werden georganiseerd ter gelegenheid van 
het 35-jarig jubileum. Niettemin is het ledental nauwe-
lijks toegenomen en daarom wordt op de aanwezigen 
nogmaals een beroep gedaan om nieuwe leden te 
werven. Het jaarverslag wordt goedgekeurd.
 
6. Jaarrekening 2015 en begroting 2017
Naast de contributies van de leden en de donaties 
van de bedrijven die in het jaarboek worden vermeld, 
ontving de vereniging een groot bedrag aan schenkin-
gen, met name van de Rabobank. Mede hierdoor is het 
saldo in 2015 ondanks de extra uitgaven (jubileum, 
bijdrage aan dorpspomp) met 200 euro toegenomen. 
De jaarrekening 2015 en de begroting 2017 worden 
goedgekeurd.
 
7. Kascommissie
De kascommissie bestaande uit de heren Fred Ma-
quiné en Jan Metselaar heeft de boeken gecontroleerd. 
Mede namens Fred stelt Jan voor om decharge te ver-
lenen. Volgend jaar zal Fred deze taak op zich nemen 
samen met Bas Terluin (reserve: Jan Metselaar).
 
8. Rondvraag.
Op de vraag van Bas Admiraal waarom een aantal 
monumenten in Uitgeest niet is voorzien van een bij-
schrift antwoordt Greetje Plaisier-Wartenhorst in haar 
hoedanigheid van voorzitter van de Monumentencom-
missie dat dit geregeld kan worden indien de bewoner 
dat wenst. Henk Zwaan complimenteert de vereniging 
met de uitstekende cursus ‘kleipijpen determineren’ 
die onlangs door Tom de Kleijn werd gegeven. Hierop 
inhakend deelt Tom mee dat hij altijd bereid is om 
gevonden munten, kleipijpen, aardewerk e.d. te deter-
mineren.
 
9. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 19.55 uur af. Hij 
nodigt de aanwezigen uit om na de pauze de presenta-
tie bij te wonen waarin Jan Zweeris samen met Bank 
Beentjes herinneringen zal ophalen uit zijn jeugd 
(1940-1950).
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Jaarverslag 2016
Per 31-12-2016 telde de Vereniging Oud Uitgeest 346 
leden en 14 donateurs. De volgende leden maakten 
deel uit van het bestuur: Theo Duivenvoorden (voor-
zitter), Ria van der Eng (contactpersoon genealogie 
en archiefonderzoek), Emmy Ghezzi-Zweeris (tot 28 
april), Greetje Plaisier-Wartenhorst (penningmeester 
tot 28 april), Jan Krouwels (penningmeester vanaf 28 
april), Herman Tervoort (contactpersoon website en 
beeldbank), Tom de Kleijn (vanaf 28 april, contact-
persoon archeologie) en Jan van Baar (secretaris). 
Daarnaast waren Arthur Groen, Wim Bakkum, Bank 
Beentjes, Kees van den Engh, Greet Enkt-Mors, Peter 
Savenije, Nel Tromp-van Baar en Arie Zonjee betrok-
ken bij een of meerdere activiteiten.

Het bestuur heeft vijfmaal vergaderd. Op 28 april 
werd in Dorpshuis de Zwaan de algemene ledenver-
gadering gehouden, die door 39 leden en 6 overige 
belangstellenden werd bijgewoond. De bestuursle-
den Greetje Plaisier-Wartenhorst en Emmy Ghezzi-
Zweeris traden af omdat zij statutair niet herkiesbaar 
waren. De voorzitter dankte beide dames voor hun 
jarenlange inspanningen, en Greetje in het bijzonder 
omdat zij als penningmeester ervoor heeft gezorgd dat 
de vereniging financieel gezond is. Op voordracht van 
het bestuur werd Jan Krouwels gekozen als nieuwe 
penningmeester en Tom de Kleijn als nieuw bestuurs-
lid. Na afloop van de vergadering haalde ons lid Jan 
Zweeris op een onderhoudende manier herinneringen 
op aan zijn jeugdjaren (1940-1950) in Uitgeest, daarbij 
geassisteerd door Bank Beentjes die de fotopresentatie 
verzorgde.
Vele bewoners van de Meldijk gaven gehoor aan de 
uitnodiging voor de opening van de expositie De Mel-
dijk te Kijk in het gemeentehuis. Deze tentoonstelling, 
waarin het ontstaan en de historische ontwikkeling van 
de Meldijk in beeld werd gebracht, werd op 13 januari 
geopend door wethouder Kloosterman. In de periode 
daarna heeft de expositie een groot aantal bezoekers 
getrokken. Er was veel waardering voor de opzet en 
fraaie vormgeving. De samenstellers Jan Deckwitz en 
Ria van der Eng verdienen dan ook alle lof.

Namens de redactie overhandigde Herman Tervoort 
tijdens een informele bijeenkomst in het Regthuys 
op 22 november een exemplaar van het jaarboek 
2016 aan de auteurs die een bijdrage hadden gele-
verd. De Hutgheest opende met een artikel van Greet 
Enkt-Mors over het dagboek dat Jane Torenburg, een 
inwoonster van Uitgeest, in de periode 1948-1971 
heeft bijgehouden. Rob Spijker schreef een verhaal 
over de spectaculaire bloemenfeesten in 1906, 1911 en 

1925. In een ander artikel gaf hij een bloemlezing van 
merkwaardige berichten over ons dorp, die in de afge-
lopen tweehonderdvijftig jaar in de landelijke pers zijn 
verschenen. Anne Jorna-Kabel beschreef de geschie-
denis van de familie Kabel, die al vanaf de 16e eeuw 
in Uitgeest woont. In twee korte bijdragen schetste Jan 
Deckwitz de geschiedenis van de brandspuithuisjes 
en de ontstaansgeschiedenis van de twee paardjes op 
de darsdeuren van een boerderij aan de Bonkenburg. 
Het jaarboek werd afgesloten met de Kroniek, waarin 
Emmy Ghezzi-Zweeris de belangrijkste gebeurtenis-
sen van 2015 nog eens belichtte. Dankzij de inspan-
ningen van Peter Savenije werden de drukkosten 
aanzienlijk gereduceerd.

Dit jaar kreeg onze website weer veel bezoek. Zo-
als gebruikelijk was er veel belangstelling voor de 
fotobeeldbank, een digitaal bestand van ruim 15.000 
afbeeldingen. Er zijn inmiddels nog enkele speciale 
thema’s toegevoegd. Zo kunnen bijv. de tentoonstellin-
gen Verdwenen Boerderijen en De Gulden Middelweg 
nogmaals worden bezichtigd. Wim Degeling heeft via 
de website www.delpher.nl een verzameling aangelegd 
van allerlei advertenties afkomstig uit kranten van de 
laatste tweehonderdvijftig jaar. Ze zijn ondergebracht 
in diverse rubrieken van de advertentiebank.

Op 12 maart gaf Tom de Kleijn in het Regthuys een 
cursus ‘kleipijpen determineren’. De deelnemers 
waren zeer enthousiast. Hij was ook betrokken bij 
archeologische opgravingen en een bodemonderzoek 
(Assum). Daarnaast leverde nieuw onderzoek aan de 
zogeheten Bijl van Uitgeest, die bij een opgraving in 
1926 tevoorschijn kwam, verrassende resultaten op. 
Hierover zal een artikel verschijnen in de Hutgheest.

Ria van der Eng deed regelmatig archiefonderzoek 
in het Noord-Hollands Archief te Haarlem, vaak in 
gezelschap van Rein Dijkstra. In samenwerking met 
Emmy Ghezzi-Zweeris besteedde zij als beheerder 
van het archief in het Regthuys veel tijd aan het orde-
nen van het archief op zolder. Uit de nalatenschap van 
ons overleden lid Edith van Schoor ontvingen wij van 
haar echtgenoot het archief dat zij in de loop der jaren 
had opgebouwd over allerlei onderwerpen betref-
fende Uitgeest. Edith heeft in de beginjaren van onze 
vereniging veel voor ons betekend. Haar archief bevat 
waardevol materiaal voor toekomstig onderzoek.
Het bestuur en de vrijwilligers hebben inmiddels in 
kaart gebracht wat de sterke en zwakke kanten zijn 
van onze vereniging, met welke eventuele bedreigin-
gen rekening moet worden gehouden en welke posi-
tieve uitdagingen er liggen. Er is werk aan de winkel!


