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1. Van de voorzitter
Het bestuur van Oud-Castricum is blij, dat de beperkende maatregelen in verband met Corona
zijn ingetrokken. Een terugkeer naar het normale lijkt een feit te zijn, al weten we niet of we het
virus al helemaal onder controle hebben. De tijd zal het leren.
We kunnen onze activiteiten weer volledig oppakken. Zowel binnen als buiten de Duynkant kan
men weer genieten van het mooie werk dat de vrijwilligers van Oud-Castricum verrichten. Ook
de fysieke werkzaamheden van onze vrijwilligers kunnen weer zonder beperkingen worden
georganiseerd, zowel binnen als buiten.
Nu de openstelling van de Duynkant voor het publiek weer mogelijk is, heeft het Bestuur
besloten om tijdens twee zondagen in maart filmmiddagen met koek voor het publiek aan te
bieden.

Vanaf mei starten we met een geheel nieuwe tentoonstelling met als thema "Emigratie", waar
foto's en verhalen van bekende Castricummers te zien zullen zijn die in de loop van de jaren in
het buitenland zijn gaan wonen. Voor veel Castricummers zullen deze verhalen en beelden veel
mooie herinneringen oproepen.

Onze dank gaat uit naar de groep die deze tentoonstelling heeft samengesteld en we wensen
alle vrijwilligers veel succes toe bij hun waardevolle activiteiten.

Namens het Bestuur,
John Hommes
Voorzitter

2. Op de koffie bij Oud-Castricum
Zondag 6 maart gaat Oud-Castricum na lange tijd weer open voor publiek. Dat mag een
feestelijk tintje krijgen.
We bieden drie dingen:
· in de filmzaal 18 korte films in doorlopende voorstelling over de geschiedenis van Castricum
· in de expositieruimte hangt alleen in de maand maart de oude tentoonstelling over het 1943
gesloopte buurtje de Duynkant
· én voor iedere bezoeker is er koffie/thee met een ouderwetse koek.
Het gebouw aan de Geversweg is open van 13:30 tot 16:00 uur.

In mei
Zondag 20 maart is het programma hetzedag 3 april is het
thema emigratie met verhalen
over hen die vertrokken en zij die bleven. De emigratie-expositie blijft tot juli 2022.

We zien U graag!

Het verdwenen buurtje 'De Duinkant' (foto Oud-Castricum).
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3. Vlaggen in de Bernhardstraat
Opa Dirk in oorlogstijd
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Oud Castricummer Geert van Diepen vond in twee dozen bijzondere brieven en documenten
van en over zijn opa Dirk van Diepen, die gemeentearchitect was tijdens de
vijf bezettingsjaren in Castricum. Van het boek dat hij erover schreef, "Vlaggen in de
Bernhardstraat", ontvangt burgemeester Mans van gemeente Castricum, na de
lockdown, tijdens een feestelijke presentatie op het gemeentehuis, een exemplaar.
Dirk van Diepen werd in 1936 aangesteld als gemeentearchitect en onbezoldigd veldwachter in
de gemeente Castricum. Kort daarna kreeg hij ook de functie van marktmeester met een
jaarwedde van fl.25.
In 1937 ontwierp hij de Juliana & Bernhardbank ter gelegenheid van het huwelijk van het
prinselijk paar en in dat zelfde jaar verzorgde hij de tekening en begeleidde hij de bouw van het
'Patronaatsgebouw voor Jongens' aan de Overtoom (nu dorpshuis De Kern).
Als lid van het Oranjecomité was Dirk van Diepen (1894-1977) ook nauw betrokken bij de bouw
van de Beatrixklok in 1938 in Bakkum en de viering van het Regeringsjubileum van koningin
Wilhelmina in het duindorp.
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Vlaggeninde Bernhardstraat
De spagaat van een gemeentearchitect
tijdens de vÜToorlogsjaren
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Al vanaf de jaren zestig is schrijver en kleinzoon Geert van Diepen (Castricum,
1954) gefascineerd door de vraag: Wat deed opa Dirk van Diepen nou precies op het
gemeentehuis tijdens de bezetting? 'De informatie die ik vond in een receptieboek van
1945, vergeelde krantjes en knipsels, authentieke Duitse documenten en tientallen brieven
is zowel verhelderend als schokkend. Dat mijn opa vijf jaar lang zo intensief met NSB
burgemeesters en de Duitse bezetter te maken heeft gehad in het lieflijke en groene Castricum,
daarvan had ik geen idee.'.
zijn zoektocht naar antwoorden aan de hand van primaire bronnen heeft Geert van Diepen te
boek gesteld. De geschiedschrijving laat zich lezen als een historische roman: over het leven,
de keuzes en angsten van Castricummers in oorlogstijd. De titel is 'Vlaggen in de
Bernhardstraat' met als ondertitel: De spagaat van een gemeentearchitect tijdens de vijf
oorlogsjaren. Het boek is uitgegeven door uitgeverij Elikser en inmiddels online
verkrijgbaar bij de boekhandel en webshops.

Link naar artikel bij Oud-Castricum
Link naar Boekhandel Laan

4. Jaarboek redactie
Na de presentatie van het 44e Jaarboek eind oktober vorig jaar heeft de redactie een corona
time-out genomen tot begin 2022. Ondertussen is de redactie versterkt om het 45e Jaarboek
veilig te stellen. Op een oproep voor redactieleden reageerden diverse kandidaten, waarvan er
vier aan de redactie zijn toegevoegd. Ons zeer gewaardeerde redactielid Hans Boot heeft
aangegeven dat hij voor de laatste keer de eindredactie op zich neemt en in november 2022 het
stokje overdraagt. Er is een voorlopige lijst van artikelen voor het nieuwe jaarboek
samengesteld, Aan de artikelen wordt hard gewerkt. Uitgangspunten daarbij zijn dat korte en
wat langere artikelen elkaar weer afwisselen en dat het aantal pagina's van het jaarboek van
120 pagina's wordt teruggebracht tot circa 100. Het streven is dat alle concept-artikelen uiterlijk
1 mei zijn ingeleverd.

5. Archeologie
De taakgroep archeologie heeft in de winterperiode meestal weinig activiteit. Op dit moment
loopt er vanaf half januari 2022 één project. Enkele van onze vrijwilligers zijn actief bij het
gebied De Vlotter in Heemskerk en mogen samen met archeologiebedrijf Hollandia en de
natuurhersteller PWN monitoren wat er aan archeologie wordt aangetroffen. De Vlotter is het
gebied dat ligt aan de westzijde in de grote bocht van de Rijksweg. Een gebied met tuintjes en
in het verleden het adellijke huis Jachtlust (1700 tot 1854). Wat wordt er aangetroffen? Er zijn
wat puinbanen met stukjes kloostermop wellicht van het huis afkomstig en scherven
slibaardewerk uit de 17' en 18" eeuw. En zoals in het hele duingebied komen we sporadische
vondsten tegen zoals een stukje paffrath (11" - 13' eeuw) en een stukje Romeins terra sigillata.

De duinrellen kunnen behoorlijk stromen waarvan hier een ,fampk Het zal een prachtig
natuurgebied worden waar men naar hartenlust kan recreëren. Wie meer over het project wil
weten verwijzen we naar deze Rag.in.a van het PWN.
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Taakgroep archeologie heeft voorontwerp omgevingsvisie van de Gemeente Castricum
bestudeerd en zal binnenkort vanuit de archeologie haar bijdrage aan deze visie leveren. Om te
lezen volg deze link voorontwerp omqevinqsvisie.

6. Cultuurhistorie & Monumenten
Gemeenteraad over erfgoed
De taakgroep heeft aan de politieke partijen gevraagd hoe ze zijn omgegaan met onze
aanbevelingen voor de verkiezingsprogramma's over de zorg voor monumenten. We hebben
onder andere gepleit voor meer budget voor het onderhoud van monumenten, ondersteuning
van eigenaren bij de instandhouding van ons erfgoed en inschakeling van de
Monumentenwacht.
De gemeenteraad heeft in het kader van de begroting 2021 belangrijke beleidsvoornemens
uitgesproken:
· historisch waardevol landschap moet ongeschonden blijven
· de karakteristieke historische panden die de identiteit van de vijf kernen hebben gevormd,
moeten behouden en in goede staat blijven
· de archeologische elementen in de bodem moeten in tact blijven en goed gedocumenteerd
worden.

Dit alles om de rijke erfenis van het erfgoed door te geven aan toekomstige generaties, zodat
ook die nog van deze kwaliteiten kunnen genieten. De gemeenteraad heeft er nog aan
toegevoegd dat zorggedragen wordt voor voldoende deskundige en ambtelijke capaciteit. Op
basis van deze belangrijke verklaring zijn onze verwachtingen over de verdere invulling hoog
gespannen.
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Omgevingsvisie
Van groot belang is het Voorontwerp Omgevingsvisie over de toekomst van de gemeente. Er
worden keuzes gemaakt over vele onderwerpen Tot 16 maart kunnen reacties bij de gemeente
worden ingediend. De taakgroep C&M streeft ernaar om samen met de andere historische
organisaties in Castricum een bijdrage te leveren.

1?:-E ..

,

A&s#-&,'"'"sz'}-sw's"3"mm&a

j)!i""t;"-"4=)é"i
'w%"'""'f'"j" "

i

'" ""'""

"m

#,),.1;,.^
&" ·,

'b"

'""""4< -'

"

"

, '- '-' "'" '

.

' " Y~

i: r

"" -<""

W

W

_

:

.

"- -

"

". ' '-" 4?: Yé- ":

ath"ij"i:7"""iR||!!,'i:i:"tjj')"i;p'm=
Plannen taakgroep C&M
Een al enige tijd lopende zaak is de reahsering van mformatieborden bij de boerderij Alberts
hoeve en de nabijgelegen eendenkooi .
De taakgroep heeft aan het gemeentebestuur voorgesteld om karakteristieke delen van de
Maranathakerk in een nieuwbouwplan voor dat gebied op te nemen en de Erfgoedcommissie
hierover te laten adviseren.
Voor het herstel van de drie oude houten graftekens op de begraafplaats bij de dorpskerk zet de
taakgroep zich in.
De aandacht gaat verder uit naar restauratie van de karakteristieke gevels van het voormalige
Armenhuis aan de Overtoom.
Tenslotte wordt gewerkt aan een pagina in een plaatselijke krant ter promotie van Castricums
erfgoed.
Voor degenen die belangstelling hebben voor deelname in de taakgroep: er is genoeg te doen!

voor meer informatie en/of aanmelden zie de site van Oud-Castricum

7. Archiefbeheer & Bibliotheek
Regionaal Archief
In januari 2022 worden er weer honderden nieuwe archiefstukken in het Regionaal Archief
openbaar, waaronder veel stukken over het einde van de Tweede Wereldoorlog, zoals materiaal
over het lidmaatschap van de NSB en over collaboratie.
go,/g deze link

8. Tentoonstellingen
De uitbraak van het Coronavirus en de maatregelen ter bestrijding ervan hebben grote invloed
gehad op het werk van de taakgroep Tentoonstellingen.
In het voorjaar van 2020 hebben we de laatste hand gelegd aan de tentoonstelling "75 jaar
Bevrijding". Helaas werd de Duynkant in het kader van de lockdown gesloten en kon de officiële
opening van de tentoonstelling begin mei 2020 niet doorgaan. Uiteindelijk is de tentoonstelling
begin september 2020 geopend door Walter Leenaers, zoon van de in de oorlog bekende en
geliefde dokter Leenaers. Tot ieders teleurstelling werd de Duynkant in oktober 2020 opnieuw
gesloten.
Terwijl we in 2021 slechts enkele open dagen hadden, is de taakgroep gestart met de
voorbereidingen van de volgende grote tentoonstelling. Deze heeft als onderwerp "Emigratie".
We proberen hierin een beeld te schetsen van het Waarom en het Hoe Castricummers een
nieuw leven hebben opgebouwd in het buitenland. De opening van deze tentoonstelling zal
plaatsvinden op een nog te bepalen datum in mei.
Hieraan voorafgaand is er op 6 en 20 maart 2022 een tijdelijke tentoonstelling (zie 2)
Als onderwerp van de tentoonstelling in de zomermaanden van dit jaar denken we aan het
thema "de spoorlijn Alkmaar-Uitgeest" en/of "station Castricum". Voor het najaar overwegen we
een tentoonstelling in het kader van de maand van de geschiedenis (oktober) met als thema
"Wat een Ramp!".

Deze e-mail is verstuurd aan margreet@ictenonderwijs.nl. · Als u geen e-mails meer wilt
ontvangen, kunt u zich hier afmelden. · U kunt ook uw qeqevens inzien en wijziqen.
· Voor een goede ontvangst voegt u nieuwsbrief@,oud-castricum.nl toe aan uw
adresboek.
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