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Nieuwsbrief 15
december 2020
Bestuur en vrijwilligers wensen u een fijne jaarwisseling en een gezonde start van
2021
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NB Raadpleeg geregeld www.oud-castricum.nl en volg ons via Facebook

1. Van het bestuur

Beste donateurs en nieuwsbrieflezers,
Voor iedereen die een donatie heeft gedaan in 2020 en daarmee een jaarboek heeft
verkregen, heel erg bedankt voor uw vrijgevigheid!
Als donateur houden wij u middels deze nieuwsbrief op de hoogte van het reilen en
zeilen binnen Oud-Castricum. Ons jaarboek en onze website zijn een bron van
informatie over Castricum en Bakkum waarin u uren kunt dwalen in het verleden.
In deze Coronatijd, waarin de Duynkant momenteel niet geopend mag worden voor
publiek, staat nog steeds onze prachtige expositie over 75 jaar bevrijding. Voorlopig
blijft deze tot nader bericht staan. Met niet aflatende ijver blijft Oud-Castricum, vaak
vanuit huis, zorgdragen voor ons erfgoed en cultuurhistorie.
In 2020 heeft Peter Sibinga aangegeven zijn voorzitterschap te beëindigen. Onze
beoogd nieuwe voorzitter is John Hommes.
We hebben ontzettend veel zin om in 2021 weer prachtige activiteiten te mogen
organiseren.
Bestuur en vrijwilligers van Oud-Castricum wensen u een gezond 2021
met vooruitzichten die ons allen meer levensruimte bieden.

2. 10 jaar beeldbank Oud-Castricum

Castricum – Velen weten ongetwijfeld dat de Stichting Oud-Castricum over
veel historische foto’s beschikt. Maar dat er nu circa 25.000 online staan, is
waarschijnlijk nog niet bij iedereen bekend. En zeker niet dat er in tien jaar tijd
2,75 miljoen foto’s zijn bekeken. Fotobeheerder Peter Levi geeft uitleg.
Door Hans Boot
Peter Levi is al zo’n 25 jaar als vrijwilliger actief bij Oud-Castricum, waarvan 20 jaar
als fotobeheerder. Hij vertelt: ,,Het was al langer de wens om onze fotocollectie
digitaal te ontsluiten en online beschikbaar te stellen. Eind 2009 konden wij
aanhaken bij het ZCBS (Zijper Collectie Beheer Systeem), dat gemaakt was door
een lid van het Zijper Museum. Met dit programma konden we onze foto collectie
online beschikbaar stellen. Het bracht direct veel werk met zich mee, want alle foto’s
die je erop wilt zetten, moesten worden gescand en beschreven. Overigens was er
eerst nog enige angst in de groep, omdat sommigen dachten dat de mensen niet zo
snel meer naar De Duynkant zouden komen om te informeren naar foto’s die fysiek
aanwezig waren. Die angst bleek echter volkomen ongegrond te zijn. Eind 2010
kwam de fotobeeldbank online, maar de grote bezoekersaantallen werden pas
zichtbaar nadat de beeldbank op de donateursavond in november 2011 uiteen werd
gezet.”
Doelstelling
Mede dankzij de hulp van verschillende andere vrijwilligers binnen de werkgroep liep
het aantal foto’s op de beeldbank al snel op: ,,Bij de lancering stonden er circa 8000
foto’s online en dat is inmiddels uitgegroeid tot 25.000. Eigenlijk ben je nooit klaar,
want er ligt nog wel wat in voorraad en daarnaast worden er nog altijd regelmatig
foto’s aangeleverd door inwoners uit het dorp of mensen buiten Castricum. Ook
worden er vaak updates aangebracht als bezoekers van de beeldbank aanvullende
gegevens leveren als namen, jaartallen of anekdotes. Die kans is natuurlijk erg groot
als je bedenkt dat in die tien jaar 2,75 miljoen foto’s zijn bekeken…”
Peter omschrijft de feitelijke doelstelling van de beeldbank als volgt: ,,Ik zie dit
middel als het geheugen van Castricum en Bakkum. Dat wil zeggen dat alles wat
gisteren is gebeurd al geschiedenis is en dus vastgelegd mag worden voor volgende
generaties. Naast het grote ‘O ja gehalte’ krijgen we ook vaak het verzoek tot
levering van foto’s waar bezoekers familieleden op vinden. Vroeger werd er namelijk
doorgaans één afdruk van een foto gekocht vanwege de kosten. Daardoor zijn niet
alle familiefoto’s bij iedereen bekend.”
Privacy
Ook Oud-Castricum kreeg de laatste jaren te maken met aangescherpte regels met
betrekking tot het projecteren van foto’s en bijbehorende gegevens. ,,Dat heeft met
name het gebruik van de beeldbank enigszins beperkt, omdat het recht van
copyright en de AVG (privacywet) beperkingen kunnen opleggen. Dat houdt in dat je
bepaalde risico’s loopt als je foto’s plaatst, waarvan het niet zeker is of die
voldoende zijn beschermd. Over ’t algemeen valt het echter nog wel mee en blijft er
genoeg interessant beeldmateriaal over. In dit verband wil ik erop wijzen dat er naast
de fotobeeldbank op de website nog andere informatiebronnen zijn te raadplegen,
zoals genealogie, krantenartikelen of oude advertenties”, aldus de fotobeheerder.
Voor degenen die nog niet de beeldbank hebben bezocht: ga naar www.oudcastricum.nl, klik op ‘Informatie’, vervolgens op ‘Foto beeldbank’ en vul onder
‘Zoekterm’ in van welk adres, onderwerp of persoon u foto’s wilt zien. Als u het
nummer van de foto al weet, tikt u dat gewoon in.

Peter Levi aan het werk in De Duynkant. Foto Hans Boot

3. Columns van Eric Bor

Eric Bor is een voormalig plaatsgenoot en een begenadigd schrijver. Hij schrijft elke
week een column over Castricum. Leuke korte artikeltjes voorzien van foto's en
tekeningen. Erg fijn en leuk om te lezen.
Klik HIER om de columns te zien op onze website. Veel leesplezier.

4. Zanderij Noord
Donderdag 17 december is er in de gemeenteraad na vele jaren van discussie een
besluit genomen over de toekomst van het noordelijk deel van de Zanderij.
De raad stemde met een overtuigende meerderheid voor het plan om dit gebied in
zijn geheel te transformeren naar natuur.
Aan de besluitvorming hebben veel organisaties en verenigingen, waaronder ook
Oud Castricum, een bijdrage geleverd.

5. Na 78 jaar tafelzilver retour
De nabestaanden van het Joodse gezin Godschalk krijgen na 78 jaar het zuinig
bewaarde tafelzilver terug.
Zie HIER de reportage.
Het verhaal begon met Pé Zonneveld, inmiddels overleden kunstschilder. Dit contact
leidde naar de objecten uit de oorlog. Annette Beentjes heeft er een artikel over
geschreven in ons jaarboek (nr. 43).
Daarna zijn de vrouw van Pé en Annette op zoek gegaan naar nabestaanden. Met
het journaal als resultaat.

6. Van de redactie van het jaarboek
De nieuwe redactie, bestaande uit Anneke Zonneveld, Nico Lute en Hans Boot, is
voorzichtig begonnen aan de voorbereiding van het 44e Jaarboek.
Daarvoor is een voorlopige lijst samengesteld die ruim vijftien onderwerpen bevat.
Diverse vertrouwde auteurs zijn inmiddels weer gestart om tijdig hun bijdragen aan
te leveren. Er wordt daarbij weer naar gestreefd om langere verhalen af te wisselen
met korte artikelen.
Opnieuw zullen verschillende markante personen uit Castricum en Bakkum worden
belicht en dit keer beschrijft Simon Zuurbier de plaatselijke tak van de familie
Admiraal.
Hans Boot

Het laatste jaarboek is te bestellen via Oud-Castricum, maar voor €16,- per jaar
bent u donateur en wordt het jaarboek thuisbezorgd.
Klik hier als u donateur wilt worden.

7. Nieuws uit de archieven
Regionaal Archief Alkmaar
Op de website GeschiedenisLokaal zijn bronnen te vinden over de geschiedenis
van het noordwestelijk deel van Noord-Holland, waaronder Castricum en Heiloo. De
bronnen zijn afkomstig uit de collectie van het Regionaal Archief en andere
culturele instellingen, zoals het NIOD, het Stedelijk Museum Alkmaar en het
Museum voor Oudheden te Leiden. De website is in de eerste plaats bedoeld voor
docenten en leerlingen van het voortgezet onderwijs. Zij kunnen de bronnen
gebruiken in een les, werkstuk, opdracht of presentatie. Maar de bronnen kunnen
ook worden gebruikt in het basisonderwijs of door historisch geïnteresseerde
bezoekers.
Scannen op verzoek.
Het Regionaal Archief Alkmaar heeft dit jaar een proef met een gratis scannen-opverzoek service. Via de website kunt u met de ‘scan(s) aanvragen’-knop
archiefstukken aanvragen om te laten scannen. Als het archiefstuk gescand kan
worden, kunt u ze daarna op onze website bekijken en downloaden.
U kunt alleen scans aanvragen van archiefstukken waar de knop ‘scan(s)
aanvragen’ bij staat. Dit betreft archiefstukken van overheidsarchieven, die zijn
opgesteld vóór het jaar 1900. Hieronder vallen b.v. de archieven van Castricum,
maar nog niet het notarieel archief van Castricum.

archieven zijn minder stoffig dan u denkt!

9. Gezocht
De Werkgroep blijft geïnteresseerd in beeldmateriaal, documenten, verhalen en
foto’s en niet alleen uit de oorlogsjaren.
Zelfs al u denkt "dat weten of hebben ze vast al", schroom niet mail ons.of kom
langs als dat weer kan.
Het contactadres vindt u in deze nieuwsbrief.

Een volle nieuwsbrief met zorg en enthousiasme voor u samengesteld door de vrijwilligers van OudCastricum. We hopen dat u de inhoud kunt waarderen. Veel leesplezier gewenst.

Denkt u er svp aan bij verhuizing aan de penningmeester uw nieuwe adres mee te delen! Dit kan via:
penningmeester@oud-castricum.nl

Vragen, opmerkingen of wensen met betrekking tot de nieuwsbrief kunt u doorgeven aan de redactie via
nieuwsbrief@oud-castricum.nl.
bezoekadres:
Geversweg 1b, 1901 NW Castricum
www.oud-castricum.nl
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