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Algemene ledenvergadering 10 mei 2022
Het bestuur verwelkomt 23 leden op de Algeme-
ne Ledenvergadering op dinsdagavond 10 mei in 
Dorpshuis De Zwaan. Bestuurslid Tom de Kleijn en 
penningmeester Louis Klaver zijn aftredend, maar 
stellen zich herkiesbaar en blijven in functie.
Na het doorlopen van de agenda en de pauze geven 
Hetty Franzani en Henk Beentjes i.s.m. Bank Been-
tjes een presentatie met als thema “Vrijheid geef je 
door. Verhalen om nooit te vergeten.” 
De notulen van deze ledenvergadering, het jaar-
verslag 2022, jaarrekening 2022 en begroting 2024 
zullen in de Voorjaarsnieuwsbrief 2023 opgenomen 
worden

Historisch Album van Uitgeest (Jumbo-boek)
In juli zijn we benaderd door mevr. Marian Smit 
van het Noord-Hollands Archief in Haarlem. Ze zou 
graag een exemplaar van het Historisch Album van 
Uitgeest  bestellen voor dit  archief. Ze had erover 
gelezen in onze Nieuwsbrief.  We hebben hier posi-
tief op gereageerd. Omdat het boek niet te koop is, 
hebben we het geschonken. Woensdag 6 augustus is 
het boek overhandigd. 

Marian Smit (links) en Paula Twaalfhoven (rechts)

Extra verenigingsactiviteiten
De Oer-IJ Expeditie
Sinds 2016 organiseert Stichting Oer-IJ een jaar-
lijks wandel-belevingstocht op Hemelvaartsdag. Dit 
eendaagse evenement wordt georganiseerd door Le 
Champion met daarbij de inzet van gidsen en vrij-
willigers van Stichting Oer-IJ. Het is voor de wan-
delaars een kennismaking met het buitengebeuren in 

de driehoek Zaanstad-Velsen-Alkmaar. De start en 
fi nish zijn bij het Huis van Hilde in Castricum. Daar 
kunnen maximaal 4000 deelnemers zich inschrijven 
voor korte of langere afstanden.
De vereniging Oud Uitgeest wordt elk jaar gevraagd 
om medewerking te verlenen door het openstellen 
van het Regthuys. In de praktijk blijkt dat de lange 
afstandloper zich geen tijd gunt om een kijkje in ons 
onderkomen te nemen, maar de mensen die een kor-
te route lopen nemen vaak wel uitgebreid te tijd om 
een blik te werpen in de vitrines en krijgen daarbij 
uitleg van onze vrijwilligers.
Ook dit jaar was het weer een groots evenement. In 
de ochtend waren Ria van der Eng en Bank Been-
tjes present om de bezoekers welkom te heten en 
’s middags namen Arie Zonjee en Nel Tromp dat 
stokje over.

Oer-IJ Expeditie wandelaars

Open Monumentendag
Ook een jaarlijks terugkerend evenement is de Open 
Monumentendag. Op 10 september konden de deel-
nemers aan de Open Monumentendag het Regthuys 
bezoeken, waar Ria v.d. Eng en Theo Duiven-
voorden de mensen rondleidden en van informatie 
voorzagen. Helaas was de opkomst matig, slechts 
zestien volwassenen en een aantal kinderen namen 
de tijd om de historische schatten in de vitrines te 
bewonderen. 

OVER & UITgeest
Dit jaar organiseerde het Vrijwilligers Informatie 
Punt (VIP) een evenement voor organisaties en ver-
enigingen die zich konden presenteren in hun eigen 
onderkomen of op het plein voor het gemeentehuis. 
Vorig jaar hielden wij open huis in het Regthuys, 
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maar op 3 september j.l. gaven wij acte de présance 
op het gemeentehuisplein. 
Wij deelden de kraam met zwembad De Zien en 
stonden naast speeltuin ‘Kindervreugd’. Het werd 
een druk bezochte middag waarbij Louis, Nel en 
Paula zoveel mogelijk bezoekers informeerden over 
onze vereniging. De tafel lag vol lees- en kijkmateri-
aal en menigeen nam daar een kijkje in. 

Louis Klaver achter de tafel

Archeologie
We zoeken iemand die graag wil helpen bij alles wat 
archeologie en Uitgeest betreft. Het gaat om archeo-
logisch onderzoek en het verwerken van het materi-
aal. Uiteindelijk zal dit dan op papier gezet worden.
Vervolgens kan dit dan in ons jaarboek de Hutgheest 
worden opgenomen.

Een 15de-eeuws zwaard uit Uitgeest
Onlangs werd bij baggerwerkzaamheden in de 
Hendriksloot aan de Uitgeesterweg in Uitgeest een 
70 cm lang overblijfsel van een 15e eeuws enkel-
snijdend zwaard gevonden. 
De Hendriksloot was ooit een zijtak van de hoofd-
geul van het Oer-IJ en vormde tot in de Middel-
eeuwen een belangrijke verbindingsroute tussen 
nederzettingen. De vondst van het zwaard is wel 
heel bijzonder omdat het een enkelsnijdend zwaard 
is. Enkelsnijdende zwaarden werden gebruikt door 
soldaten en boeren.

De punt van de kling en de pommel van het gevest 
van het zwaard zijn afgebroken en ontbreken. Typo-
logisch valt dit blanke wapen in de categorie Lange 
messen.

Kenmerkend voor dit type zwaarden uit de Late 
Middeleeuwen en Renaissance is het kruisvormi-
ge gevest met de lange rechte pareer-stangen met 

ronde knoppen op de uiteinden. Het gevest was ooit 
voorzien van twee greepplaten aan weerszijden, die 
met klinknagels waren bevestigd en waarvan de ga-
ten nog zichtbaar zijn. Vergelijkbare zwaarden zijn 
zeer zeldzaam. Deze vondst samen met de eerdere 
vondsten van Uitgeest bij de Hendriksloot of Benes 
toont nog eens de archeologische rijkdom van deze 
locatie aan.
Bron: S. Dautzenberg - Hollandia Archeologen.

Wethouder Jan Schouten (links) en Tom de Kleijn (rechts) 

Vitrinekast Gemeentehuis
Om het belang van deze bijzondere archeologische 
vondst nog eens duidelijk te maken, heeft de 
Vereniging Oud Uitgeest de vitrinekast in het 
Gemeentehuis opnieuw ingericht met als thema: 
Confl ict-archeologie. Deze vitrinekast staat op-
gesteld in de hal van het gemeentehuis aan de 
linkerkant en is vrij toegankelijk voor iedereen.

Schenkingen
Wij ontvangen regelmatig boeken, fotoboeken, 
foto’s, oude kranten en andere historische docu-
menten. Ook dit jaar werden weer veel bijzondere 
voorwerpen aan de vereniging afgestaan.
-  Mevrouw Kabel uit Krommenie: pocketboek 

‘Witte Ko, herinneringen uit het gewapend verzet’ 
en een atlas van de zeven Vereenigde Nederlandse 
Provinciën.

-  Dorine de Nijs-Brandjes: kopie van een tekening 
van J. Ploeger.

- Frans Zonneveld uit Akersloot: vier fotoboeken.
-  Co Heine: diverse documenten, medailles en een 

krant d.d. 21-9-1942.
- L. v.d. Eng-Appelman: bikkelspel met spelregels.
-  Rita Kos-Thier: documenten van de familie Rijs, 

Langebuurt.
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- Jaap v.d. Eng: een fotoboek.
-  Gré Zijp: diverse documenten, o.a. ‘De Postduif’, 

boekje over de scholen van 1912-1982 en vier 
afbeeldingen.

-  Anja Pieterman: verkoopakte uit 1925 van 
Hogeweg 127.

-  Gerrit Roozendaal: een herdenkingstegel van 40 
jaar bevrijding, twee foto’s.

-  Pieter Tolk: het boek ‘Warnink’ van J. Th .A. van 
Leipsig en een artikel over dokter Joannes 
Warnink.

De vereniging bedankt de gevers voor hun schenkin-
gen. Deze krijgen een plaats op onze beeldbank en 
in ons archief. 

Fotopresentaties Bank Beentjes
Bank verzorgt al vele jaren fotopresentaties voor de 
vereniging over het oude Uitgeest en zijn inwoners. 
Ook dit jaar heeft hij op verzoek van Stichting Uit-
geester Senioren in het voorjaar en najaar een aantal 
van zijn foto’s geselecteerd om de belangstellenden 
in de grote zaal van dorpshuis De Zwaan mee te 
nemen naar de mooie historische beelden van ons 
dorp en inwoners.  

Bank is geboren in Heemskerk, maar woont al meer 
dan een halve eeuw in Uitgeest. Door zijn werk en 
interesse in de medemens kent hij veel Uitgeesters, 
maar weet vaak ook waar zij wonen. Daarmee geeft 
hij bij de presentaties de nodige informatie, die 
regelmatig door het publiek wordt aangevuld. Bank 
wordt geassisteerd door zijn broer Henk. De belang-
stelling voor deze presentaties is groot en de foto’s 
roepen bij het publiek veel herinneringen op. 

Op verzoek van burgemeester Nieuwland hebben 
zij op 31 augustus jl. twee keer een fotopresentatie 
gehouden voor 80 gouden bruidsparen. Deze 50-jaar 
gehuwden kregen een middag aangeboden door de 
gemeente, waarbij Bank de beelden uit hun huwe-
lijksjaren 1970 en 1971 op het grote scherm toonde. 
Helaas was de tijd beperkt, maar de aanwezigen ge-
noten zichtbaar en was het een feest van herkenning.
Op 8 december zullen Bank en Henk wederom een 
fotopresentatie verzorgen voor de echtparen die in 
1972 zijn getrouwd

Expositie Assum in het wit
Van 19 september tot 23 oktober was er in 
De Zwaan een tentoonstelling te zien van 12 foto’s 
onder de titel “Assum in het wit”.
Op 5 januari 1979 heeft Jan Deckwitz zwart-wit 
foto’s gemaakt van Assum dat al een paar dagen 
bedekt was met een dik sneeuwpakket. 
Annemiek Zoetmulder is er in geslaagd van deze 
oude foto’s een aantrekkelijke serie te maken. Bij de 
aankondiging van deze expositie in De Uitgeester 
was een kort relaas toegevoegd van mevrouw 
Chrétienne Nielen over hoe zij als bewoonster van 
Assum de winter van 1978-1979 heeft ervaren.

Assum bedekt met een dik sneeuwpakket  




