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Verenigingsnieuws 
 
Open Monumentendag 2021
In het kader van Open Monumentendag 2021 be-
zochten 36 personen op zaterdag 11 september 
het Regthuys. Ondanks het slechte weer namen de 
belangstellenden ruimschoots de tijd om zowel de 
bovenverdieping als de benedenzaal te bezichtigen. 

Schenkingen
-  Mevr. G. Postema-Postma schenkt acht mappen/

boeken van het  Wit-Gele Kruis met notulen uit de 
jaren 1937-2017. 

-  Uit het nalatenschap van ons lid en auteur Rein 
Dijkstra ontvangen wij van zijn dochter A. Dijkstra 
diverse artikelen.

-  Twee 8mm films over Jongdierendag 1976 ontvan-
gen wij van W. Koot.

-  De heer P. v.d. Eng heeft zes ingebonden jaargangen 
van het Weekblad voor Uitgeest en omstreken 1920-
1925 aan onze vereniging geschonken. 

-  Mijne Roozendaal schenkt herdenkingsplaten en 
foto’s.

Historisch album Uitgeest
In augustus zijn we benaderd door de JUMBO met 
de vraag of wij een historisch album over Uitgeest 
wilden maken. Dit album kan men dan kopen in de 
winkel en bij iedere € 10,00 boodschappen krijgen de 
klanten dan drie plakplaatjes voor het album. Er werd 
een schrijfgroep van zeven samengesteld. De groep 
kwam tot een keuze van zestien hoofdstukken. Daarin 
worden verschillende facetten van de geschiedenis 
van Uitgeest in woord en beeld gebracht. Bijvoor-
beeld Van Regthuys naar Gemeentehuis, Handel 
en industrie, Postkantoor en Waterrijk Uitgeest. De 
afbeeldingen en teksten zijn grotendeels afkomstig uit 
onze fotobeeldbank.
Verwacht wordt dat de JUMBO in februari 2022 start 
met deze actie.
 
De mysterieuze bezweringsring
Tijdens een archeologische opgraving in 2014 in 
Uitgeest Noord, nabij de Hendriksloot, werden er een 
aantal pelgrimsinsignes gevonden, waaronder een 
vingerring van lood/tin met een mysterieuze tekst. 
Niemand kon deze tekst ontcijferen totdat er toevallig 

in de literatuur een ring met vergelijkbare tekst werd 
gevonden, afkomstig uit een opgraving bij Gelder-
malsen Stations-locatie.

Het blijkt een Tebalring te zijn, waarvan de oorsprong 
teruggaat tot een 11de-eeuwse tekst. In de 12de eeuw 
werden gouden ringen met deze tekst gedragen door 
de elite van Europa. De tekst heeft een oorsprong in 
het Midden-Oosten dat door de kruisvaarders aan-
zienlijker dichterbij was gekomen. De tekst zou de 
drager van de ring beschermen tegen het grootste 
gevaar dat de middeleeuwse mens bedreigde, de 
mort subite of wel de plotselinge dood. Er was in 
de Middeleeuwen geen grotere angst dan voor de 
plotselinge dood of voor epilepsie. Als je hieraan zou 
sterven zou je zeker in de hel belanden. Een bescher-
mende ring was dan ook een groot goed. Aanvanke-
lijk waren dergelijke ringen van goud en in het bezit 
van de zeer hoge adel. In de 13de eeuw dragen met 
name kruisvaarders zegelringen met eigen initialen en 
met bezweringsformules. Nog in de 15de eeuw zijn 
dergelijke ringen gedragen, maar dan niet meer van 
edelmetaal en ook niet meer versierd 
met kostbare stenen. De lood/tin va-
riant van de Tebalring van Uitgeest is 
dus waarschijnlijk door een ‘gewone’ 
burger gedragen die graag beschermd 
wilde worden tegen enge ziekten en 
niet in de hel wilde eindigen. Geschat 
wordt dat de ring dateert rond 1375.

Thebalring van lood-tin.  
Verschillende aanzichten

 
Open dag route OVER&UITgeest
Medewerkers van het Vrijwilligers Informatie Punt 
organiseerden dit jaar geen lokale markt, maar een 
open dag route. Op 25 september konden verenigin-
gen en clubs hun deuren openzetten voor geïnteres-
seerden, nieuwe leden en vrijwilligers. 
Ook het Regthuys kon bezocht worden en onze ver-
eniging werd op deze manier extra belicht. 

CZUR ET16 PLUS Smartscanner
In september 2021 is een smartscanner aangeschaft 
voor € 429,= om handiger foto’s en documenten te 
scannen. Foto’s hoeven nu niet meer los te worden 
gemaakt uit een boek om ze presentabel te maken. 
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Qlima DD208 ontvochtiger
Deze ontvochtiger (gekocht 
juni 2021) zorgt ervoor dat het 
archief onder de juiste omstan-
digheden wordt bewaard. Het 
bedrag van aanschaf, € 215,=,  is 
door de gemeente Uitgeest aan 
ons terugbetaald.

Nieuws uit de archieven
Regionaal Archief Alkmaar
Vanaf 16 november jl. is het weer verplicht om een 
afspraak te maken als u de studiezaal wilt bezoeken. 
Het tonen van een QR-code is voor studiezaalbezoek 
niet nodig. Het dragen van een mondkapje is wel 
verplicht. Er wordt gewerkt met dagdelen voor het 
bezoek. Om wat extra ruimte tussen de werkplekken 
te houden, is het aantal werkplekken minder dan 
normaal.

- De maandelijkse gratis middag ‘Introductie in de 
wereld van archieven’ biedt een mooie kennismaking 
met het Regionaal Archief en het zoeken in archieven 
naar familie, huis of woning, of naar een onderwerp 
uit de regionale geschiedenis.  
Locatie: Regionaal Archief Alkmaar,  
Bergerweg 1, Alkmaar. Kosten: gratis
Aanmelden: info@archiefalkmaar.nl  of bellen met 
(072) 8508200. 

- Op de website van het Regionaal Archief Alkmaar 
vindt u onder ‘verdieping’ een aantal cursussen, o.a. 
lezen van Oud Schrift en op zoek naar de geschiede-
nis van huizen, winkels en bedrijven. Deze gaan in 
2022 van start. 
Locatie: Regionaal Archief Alkmaar,  
Bergerweg 1, Alkmaar. Kosten: gratis
Wanneer: 2022. Datums en tijd volgen.
Voor vragen, neem contact via  
info@archiefalkmaar.nl of bellen met 072- 8508200.
 
- Noord-Hollands Archief Haarlem
De studiezaal en tentoonstellingen in de Janskerk van 
het Noord-Hollands archief zijn zonder reservering 
geopend. U dient wel een QR-code te kunnen tonen
Openingstijden studiezaal: Dinsdag t/m vrijdag: 
09.00-16.00 uur. 
Iedere derde zaterdag van de maand: 09.00-16.00.uur 
Openingstijden Janskerk en tentoonstellingen
Maandag t/m vrijdag 09.00-17.00 uur.
Locatie:  Jansstraat 40, 2011 RX Haarlem.
tel. 023-5172700 info@noord-Hollandsarchief.nl 

Een kijkje in het Regthuys op een maandagmiddag.
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Notulen algemene ledenvergadering Vereniging 
Oud Uitgeest van 23 april 2019 
De ledenvergadering wordt bijgewoond door 29 
leden en 3 andere belangstellenden.
1.  Opening. 

De vergadering vindt plaats in Dorpshuis de 
Zwaan. De voorzitter verwelkomt de aanwezigen, 
in het bijzonder Herman Rasch en Hans Welbers, 
die na afloop van de vergadering een presentatie 
zullen geven over de geschiedenis van de Een-
denkooi. De vergadering wordt om 19.30 uur 
geopend.

2.  Bestuursverkiezing. 
Tom De Kleijn is aftredend en herkiesbaar. Hij 
wordt bij acclamatie herkozen. Ria van der Eng 
en penningmeester Jan Krouwels zijn aftredend 
en stellen zich niet herkiesbaar. Ria blijft actief in 
de vereniging. Jan is beschikbaar voor eventuele 
hand- en spandiensten. Op voordracht van het be-
stuur wordt Louis Klaver bij acclamatie gekozen 
als penningmeester.

3.  Mededelingen. 
Voorzitter Theo Duivenvoorden heeft een aantal 
mededelingen. Het bestuur heeft toestemming 
gegeven voor een nieuwe lay-out van de Hutg-
heest. Desgewenst en voorzover mogelijk zullen 
foto’s en afbeeldingen in kleur worden afgedrukt. 
Dit jaar was er geen expositie in het gemeen-
tehuis, omdat niet kon worden voldaan aan het 
uitdrukkelijke verzoek van de exposanten om het 
Vrijwilligers Informatie Punt te verplaatsen naar 
een ruimte naast de gemeentehal. Aangezien het 
bestuur ook van het nieuwe College van B&W nul 
op het rekest kreeg, is besloten om voorlopig af te 
zien van een tentoonstelling in het gemeentehuis. 
Een andere locatie is in de praktijk niet haalbaar 
omdat in dat geval permanent toezicht is vereist. 
In de periode februari-maart is de buitenkant 
(en deels ook de binnenkant) van het Regthuys 
gerenoveerd. Wat betreft het interieur zijn er nog 
wel enige wensen m.b.t. het meubilair. Daarover is 
contact opgenomen met de gemeente. De aanwezi-
gen worden opgeroepen om uit te kijken naar een 
vrijwilliger die Herman Tervoort kan assisteren en 
eventueel ook kan opvolgen als beheerder van de 
beeldbank.

4.  Notulen vorige ledenvergadering. 
Greetje Plaisier-Wartenhorst merkt op dat in de 
notulen niet wordt vermeld dat ze zich voor de 
vergadering had afgemeld. N.a.v. van een vraag 
van Piet Hein Eikel wordt ingegaan op de conse-
quenties van de privacywetgeving voor onze ver-
eniging. Op de website is een protocol geplaatst 

waarin wordt benadrukt dat het bestuur zorgvuldig 
zal omgaan met verstrekte persoonsgegevens 
(ledenadministratie). Tevens wordt in het aange-
paste schenkingsformulier expliciet vermeld dat 
onze vereniging geen aansprakelijkheid aanvaardt 
voor claims die voortvloeien uit onvoldoende 
onderzoek door schenker naar rechten van derden 
(betreffende foto’s en ansichtkaarten). De notulen 
van de algemene ledenvergadering d.d. 24 april 
2018 worden goedgekeurd en door de voorzitter 
en secretaris ondertekend.

5.  Jaarverslag 2018 
Met name dankzij de inspanningen van Nel 
Tromp-van Baar zijn relatief veel nieuwe leden 
geworven. Op initiatief van de voorzitters van 
de verenigingen Oud-Castricum, Oud-Limmen, 
Oud-Akersloot en Oud-Uitgeest zal in 2020 een 
fietstocht worden georganiseerd in het kader van 
75 jaar bevrijding. De route leidt de fietsers langs 
locaties waar tijdens de Tweede Wereldoorlog 
bijzondere gebeurtenissen hebben plaatsgevonden. 
Daarbij zal o.a. dankbaar gebruik worden gemaakt 
van de fietstocht die jaarlijks door het Comité  
4 mei Uitgeest wordt georganiseerd voor de 
groepen 8 van de basisscholen. Onze vereniging is 
betrokken bij het educatieproject van de Stichting 
Oer-IJ voor de Tabijnscholen in Uitgeest. In dat 
kader heeft Tom de Kleijn onlangs een les arche-
ologie gegeven aan groep 6 van de Molenhoek-
school. De kinderen waren erg enthousiast. Het 
jaarverslag wordt goedgekeurd.

6.  Jaarrekening 2018 en begroting 2020. 
In 2018 is het totale vermogen met € 1.378 ge-
groeid tot een bedrag van € 25.963. De penning-
meester geeft een pluim aan alle leden. Er is geen 
achterstand in de bijschrijving van de contribu-
ties! Het merendeel (ca. 80%) van de betalingen 
verloopt via automatische incasso. Vrijwel zonder 
uitzondering maken nieuwe leden gebruik van 
deze betaalwijze. Dankzij de inspanningen van Pe-
ter Savenije zijn de drukkosten van de Hutgheest 
ook dit jaar weer aanzienlijk lager (ca. € 1.600) 
uitgevallen. T/m 31 december zijn 185 van de 400 
exemplaren van het boek ‘In gesprek met..deel3’ 
verkocht (opbrengst € 1513). Naar verwachting 
zal de uiteindelijke opbrengst de kosten (€ 2.000) 
dekken. De begroting voor 2020 is behoudend op-
gesteld. Aan de uitgavenkant wordt geen rekening 
gehouden met een besparing op de drukkosten van 
het jaarboek. Vanwege de nieuwe lay-out wordt 
een toename met € 500 verwacht. De jaarrekening 
2018 en de begroting 2020, ingediend door pen-
ningmeester Jan Krouwels, worden goedgekeurd.
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7.  Verslag kascommissie.  
De kascommissie bestaande uit Ria Dubelaar-de 
Jong en Jan Metselaar heeft de boeken gecontro-
leerd. Zij complimenteren de penningmeester en 
stellen voor om décharge te verlenen. Volgend jaar 
zullen Ria Dubelaar-de Jong en Greetje Plai-
sier-Wartenhorst deze taak op zich nemen.

8.  Rondvraag.  
Greetje Plaisier-Wartenhorst is geïnteresseerd in 
het recente overzicht van (verdwenen) panden in 
ons dorp.

9.  Sluiting.  
De voorzitter sluit de vergadering om 20.10 uur 
af.
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Agenda algemene ledenvergadering 7 dec. 2021: 
1. Opening 
2.  Bestuursverkiezing 

aftredend: Jan van Baar, stelt zich niet herkies-
baar; aftredend en herkiesbaar: Herman Tervoort. 
Het bestuur draagt Nel Tromp-van Baar voor als 
secretaris en Paula Twaalfhoven-Vonk & Hans 
Welbers als bestuurslid. 

3. Mededelingen 
4.  Notulen algemene ledenvergadering d.d. 23 april 

2019 
5. Jaarverslag 2019 
6. Jaarrekening 2019 en begroting 2021 
7.  Verslag kascommissie en benoeming nieuwe 

commissie voor kascontrole 
8. Rondvraag 
9. Sluiting 
 
Na een korte pauze zullen Hetty Franzani en Henk 
Beentjes samen met Bank Beentjes een presentatie 
geven over 75 jaar bevrijding: ‘Vrijheid geef je door. 
Verhalen om nooit te vergeten.’ 

Jaarverslag 2019 
Per 31-12-2019 telde de vereniging 359 leden en 
13 donateurs. De volgende leden maakten deel uit 
van het bestuur: Theo Duivenvoorden (voorzitter), 
Ria van der Eng tot 23 april (blijft contactpersoon 
genealogie en archiefonderzoek), Jan Krouwels 
(penning-meester) tot 23 april, Louis Klaver (pen-
ningmeester) m.i.v. 23 april, Herman Tervoort 
(beheerder website/ beeldbank, redactie), Tom de 
Kleijn (contactpersoon archeologie) en Jan van 
Baar (secretaris). Daarnaast waren Arthur Groen, 
Nel Tromp-van Baar (contactpersoon redactie), 
Peter Savenije, Wim Bakkum, Bank Beentjes, Jan 
Deckwitz, Ronald Deijle, Kees van den Engh, Greet 
Enkt-Mors, Emmy Ghezzi-Zweeris, Anne Jorna-Ka-
bel, Jan Kaptein, Mats Raaphorst, Feiko de Vries 
en Wim Degeling bij een of meerdere activiteiten 
betrokken. 
Het bestuur heeft vijfmaal vergaderd. 29 Leden en 
3 overige belangstellenden waren aanwezig bij de 
algemene ledenvergadering die op 23 april werd 
gehouden in Dorpshuis de Zwaan. Penningmees-
ter Jan Krouwels stelde zich niet herkiesbaar. Op 
voordracht van het bestuur werd Louis Klaver bij 
acclamatie gekozen als zijn opvolger.  
Na afloop van de vergadering gaven onze leden 
Herman Rasch en Hans Welbers een zeer boeiende 
presentatie over de geschiedenis van de Eendenkooi. 
In opdracht van de gemeente zijn in het Regthuys 
enige reparaties en renovatiewerkzaamheden uit-
gevoerd. Het bestuur heeft besloten tot de aanschaf 

van nieuw, meer handzaam meubilair. Het oude 
meubilair zal worden overgebracht naar Fort Veld-
huis. Evenals voorgaande jaren trok het Regthuys 
vele bezoekers tijdens de Oer-IJ-expeditie (30 mei) 
en Open Monumentendag (14 september). 
 
Op initiatief van de voorzitters van de historische 
verenigingen van Castricum, Akersloot, Limmen en 
Uitgeest is een gezamenlijke activiteit opgezet in het 
kader van 75 jaar bevrijding: een fietstocht langs di-
verse locaties waar tijdens de Tweede Wereldoorlog 
bijzondere gebeurtenissen hebben plaatsgevonden.  
De Vereniging Oud Uitgeest was ook betrokken 
bij het educatieproject ‘Zagen op de wind’ dat op 
initiatief van de Stichting Oer-IJ werd uitgevoerd 
door leerlingen van groep 6 van de basisschool de 
Molenhoek. Op die manier werden de jongeren 
bewust gemaakt van de bijzondere betekenis van 
Cornelis Corneliszoon van Uitgeest. Tom de Kleijn 
trakteerde deze leerlingen op een archeologieles. De 
kinderen waren een en al aandacht. Hans Welbers is 
bereid gevonden om in het vervolg op te treden als 
contactpersoon van onze vereniging met de Stich-
ting Oer-IJ. 
Op 20 november werd tijdens een informele bijeen-
komst in het Regthuys de Hutgheest 2019 gepre-
senteerd door de redactieleden Herman Tervoort en 
Nel Tromp-van Baar. Twee families staan centraal 
in deze uitgave. In het artikel `Goesinnen, van 
watergeus naar beurtschipper’ van Anna Jorna-Ka-
bel (met illustraties van Jan Deckwitz) wordt de 
periode beschreven die de familie Goesinnen heeft 
doorgebracht in Uitgeest (circa 1590 tot 1788). Het 
was een belangrijke familie met een lange staat van 
dienst, vooral op het bestuurlijke vlak. Klaas Mors 
geeft in zijn artikel ‘De ene Mors is de andere niet’ 
een uitgebreide beschrijving van zijn zoektocht naar 
zijn voorvaderen en hun nakomelingen. Het artikel 
‘Polder ‘t Woud 300 jaar’ van M. De Boer, dat in 
1951 werd gepubliceerd in het historisch tijdschrift 
‘De Zaende’, wekte de bijzondere belangstelling van 
Rob Spijker. Hij heeft het bewerkt en aangevuld. Tot 
slot memoreert Emmy Ghezzi-Zweeris in de ‘Kro-
niek’ de belangrijkste nieuwsfeiten van 2018 in ons 
dorp. Dankzij de inspanningen van Peter Savenije 
werden de drukkosten ook dit jaar weer aanzienlijk 
gereduceerd! 
In 2019 verscheen tevens een bijzondere uitgave van 
onze vereniging: ‘De zilveren gesp’. In dit boekje, 
waaraan Jan Deckwitz, Ria van der Eng, Herman 
Tervoort, Peter Savenije en Yvonne Böekling een 
bijdrage hebben geleverd, wordt aan de hand van 
een zestal processen-verbaal een beeld geschetst van 
strafbare feiten die gedurende de periode 1795-1860 
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zijn gepleegd in ons dorp. Daarnaast publiceerden 
Herman en Jan met enige regelmaat artikeltjes in De 
Uitgeester. 
De website van onze vereniging is toe aan vernieu-
wing. Ons jeugdig lid Mats Raaphorst heeft een 
eerste concept gemaakt voor de aanpassing van 
de website. Samen met Herman Tervoort en Peter 
Savenije zal het voorstel verder worden uitgewerkt. 
De fotobeeldbank wordt nog steeds druk bezocht. Er 
komen veel reacties binnen, ook vanuit het buiten-
land. Tom de Kleijn heeft meegewerkt aan diverse 
archeologische opgravingen. Zo zijn bijv. tijdens de 
vervanging van de riolering in de Populierenlaan 
restanten van een plavuizen vloer, een waterput (18e 
eeuw) en trappelsporen van vee uit de Late IJzertijd 
(ca. 200 v. Chr.) aangetroffen. Ria van der Eng en 
Anne Jorna-Kabel hebben vele uurtjes besteed aan 
archiefonderzoek in het Noord-Hollands Archief te 
Haarlem. De conservering van archiefstukken in het 
Regthuys was in goede handen van Ria en Emmy 
Ghezzi-Zweeris. 

Toelichting Jaarrekening 2019
In het algemeen kunnen we stellen dat de vereniging 
een financieel sterk jaar achter de rug heeft, wat 
blijkt uit een positief saldo van € 1818,=.
Hieronder een specificatie van de grootste afwijkin-
gen ten opzichte van de begroting 2019. 
 
Inkomsten 2019
Contributies/donaties 
De vereniging heeft een bedrag van € 2.000,= ont-
vangen van Stichting TriArcus. Deze stichting uit 
Heemskerk zet zich met name in 
voor het behoud van cultureel erfgoed. 

Uitgaven 2019
Bestuur 
Het toenmalige bestuur heeft gezamenlijk met 
vrijwilligers een excursie bij Fort Veldhuis gehou-
den en daarna een gezamenlijke lunch gebruikt. Een 
presentje voor twee aftredende en niet herkiesbaar 
gestelde bestuursleden. Totaal € 500,=. 

KPN 
Kosten van KPN ASDN-abonnement is fors duurder 
geworden ten opzichte van vorig jaar, namelijk zo’n 
€ 87,=. 

Jaarboek 
Doordat het jaarboek nog niet in kleur gedrukt is, 
zijn de uitgaven niet veel hoger dan afgelopen jaar, 
en is de besparing ten opzichte van de begroting 
aanzienlijk. En mede door het correct aanleveren 

van het drukwerk door de redactie en met name Pe-
ter Savenije door het verzorgen van de lay-out,  zijn 
de kosten veel lager dan begroot. 

Diversen 
Vanwege onderhoudswerkzaamheden van het 
Regthuys aan de buiten- en binnenkant, zijn aanpas-
singen verricht op de eerste verdieping, waaronder 
de verlichting. Ook zijn twee nieuwe mappen voor 
de archiefkast gekocht, totaal € 354,00. Tevens zijn 
nieuwe kasten gekocht en geleverd voor 
€ 737,00. Nieuwe tafels en stoelen zijn ook aan-
geschaft, waarbij een aanbetaling is verricht van € 
702,00; dit is 50%. In 2020 zal derhalve nog een 
tweede betaling van € 702,00 worden gedaan, als de 
tafels en stoelen worden geleverd. 

Algemene ledenvergadering
De algemene ledenvergadering over het vereni-
gingsjaar 2019, die gepland stond voor april 2020 
en uitgesteld werd naar november 2020, kon door de 
coronamaatregelen helaas niet doorgaan. Dorpshuis 
de Zwaan moest zijn deuren gesloten houden. Ook 
in april 2021 kon om die reden de vergadering niet 
plaatsvinden. 
Dit houdt in dat we het komende halfjaar genood-
zaakt zijn drie algemene ledenvergaderingen te 
plannen. 

In de nieuwsbrief van april 2021 staat vermeld dat 
de vergadering naar 16 november 2021 verplaatst 
werd. Dit was onder voorbehoud.

 We hebben de vergadering voor het vereni-
gingsjaar 2019 nu definitief gepland op dinsdag  
7 december. Aanvang 19.30 uur; de zaal is 
open om 19.15 uur. Na afloop zullen Hetty Fran-
zani en Henk Beentjes samen met Bank Beentjes 
een presentatie geven over 75 jaar bevrijding 
(inmiddels 76 jaar). Uiteraard hanteren we de 
coronaregels die op 7 december van kracht zijn. 

De agenda (eerder gepubliceerd in de nieuwsbrief 
voorjaar 2020) blijft gehandhaafd. Voor de goede 
orde treft u in deze nieuwsbrief wederom de verga-
derstukken 2019 aan.
In februari 2022 zal in een algemene ledenvergade-
ring het verenigingsjaar 2020 besproken worden. U 
wordt tijdig op de hoogte gebracht van de datum en 
agenda en u ontvangt dan het jaarverslag en jaar-
stukken 2020.   
Tot slot zal in mei 2022 het verenigingsjaar 2021 
aan bod komen. In de nieuwsbrief voorjaar 2022 
zullen de uitnodiging en agenda voor de algemene 
ledenvergadering en de bijbehorende vergaderstuk-
ken geplaatst worden.


