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1. Van de voorzitter
De afgelopen periode heeft vooral bestaan uit het weer opstarten van activiteiten voor het
publiek. Nu we (ogenschijnlijk?) van Corona een tijdje verlost zijn, kunnen we weer functioneren
als voorheen.
De donateursavond werd op 28 april jl. gehouden in de in de Maranathakerk. John Groteman,
Bob Latten en Rob Janssen, hielden een presentatie over hun boek “Invasie 1799, Onheil over
Noord-Holland”. Daarin wordt beschreven wat er in de stormachtige late zomer en natte herfst
van het jaar 1799 gebeurde in een periode met maar liefst 5 veldslagen, talloze doden en
gewonden, vermisten en krijgsgevangenen, naast een geheel verdwaasde bevolking. Het boek
is nog te verkrijgen in de boekhandel (Laan).
Op de eerste zondag in mei werd de tentoonstelling "Emigratie uit Castricum” geopend in de
Duynkant. Het geeft een overzicht van veel bekende families uit Castricum die in de loop van de
jaren naar het buitenland zijn geëmigreerd. De tentoonstelling is inmiddels al door ruim 200
mensen bezocht. Om een indruk te krijgen van deze expositie klikt u bij Tentoonstellingen op de
link aldaar.
Op 26 mei vond de grote Oer-IJ expeditie 2022 plaats. Er hebben 2400 mensen aan
meegedaan en ook Oud-Castricum heeft een bijdrage geleverd aan de expeditie met o.a.
verhalen over Kronenburg.
In de planning staan de Open Monumentendagen in september en de tentoonstellingsgroep is
bezig een expositie samen te stellen over het spoor in Castricum.
John Hommes,
Voozitter

2. Op de koffie bij Oud-Castricum
De Duynkant is open voor bezoek: aan tentoonstelllingen en voor informatie op:
de eerste zondag van elke maand 13.30 – 16.00 uur
de derde zondag van elke maand 13.30 – 16.00 uur
Het gebouw De Duynkant staat aan de Geversweg.
We zien U graag!

3. Dagboek van Annie van Nievelt
Dagboek van mejuffrouw Annie Christina van Nievelt
Het dagboek van Annie van Nievelt bevond zich jarenlang in de bibliotheek van Oud-Castricum
onder de titel Aantekeningen uit de Tweede Wereldoorlog. Het handgeschreven boek werd naar
aanleiding van 75 jaar bevrijding herontdekt, gelezen en uitgetypt door onze vrijwilliger Marja
Lute-Stet en Thea Stet-Winder.
Aanleiding daartoe was het prachtige beeld dat door Annie werd geschreven over onze nabije
omgeving in samenhang met wat er verder in Europa gebeurde in de periode 2 september 1944
tot 15 mei 1945. Het werd steeds grimmiger….
Het zijn 214 spannende bladzijden geworden gezien door de ogen van de 46-jarige zus van
huisarts Van Nievelt.
Oud-Castricum heeft besloten het in pdf uit te geven zodat u het kunt downloaden en lezen. Het
script is voorzien van opmerkingen, hier en daar uitleg en vele illustraties.
Het boekje te downloaden van onze site via deze link.
We wensen u veel uren terug in de tijd van, wat Annie schertsend de ‘Kultur’-mensen uit
Moffrica noemt.
Heeft u informatie over Annie van Nievelt, mail dan naar informatie@oud-castricum.nl.

In het midden Annie van Nievelt

4. Dag Arnold!
Tien jaar geleden is Arnold van Gemert als vrijwilliger bij OudCastricum gekomen. In het begin was hij – net als iedere
beginner - opzoek naar wat hij leuk zou vinden om te doen. Hij
heeft de bibliotheek als zijn interessegebied gevonden en het
beheer van Rino Zonneveld overgenomen. Hij heeft alle
boeken door zijn handen laten gaan en dubbelingen, oude
versies en niet relevante boeken verwijderd. Een grappige
praktische oplossing van hem is kleine, dunne boeken en
folders, die op de plank onhandig zijn, in A4-cassettes
bundelen.
Vlnr. Albert Lourens , Arnold van Gemert, Folkert Bangma
Als professor-emeritus in de Nieuwgriekse taal en letterkunde heeft hij een archiveringsklus aan
de universiteit van Amsterdam op zich genomen en heeft daarom besloten zijn werkzaamheden
bij Oud-Castricum te beëindigen. Dat heeft hem ervan niet weerhouden om in de afgelopen
maanden Petra Liefting in te werken voor de bibliotheek, zodat zij nu het stokje kan overnemen.
Naast de bibliotheekwerkzaamheden heeft hij gewerkt met Oud-Rechterlijke Archieven, waar hij
veel plezier aan heeft beleefd.
Op maandagavond 16 mei hebben we officieel afscheid van Arnold genomen. Een toespraak,
een woordje van Arnold, een boeket bloemen voor zijn vrouw en een cadeaubon voor hemzelf.
Harde werker, goede luisteraar en zachtmoedige, goedlachse, vriendelijke vrijwilliger kom nog
eens langs.
Arnold, het ga je goed!
Albert Lourens

5. Archeologie Dagen
Zoeken met de detector en win de zilveren munt.
Op zondag 19 juni doet Oud-Castricum mee aan de Nationale Archeologie Dagen. Tussen
14:00 en 16:00 kan er naar hartenlust worden gedetecteerd op een landje in de buurt van De
Duynkant.
In Castricum en Bakkum zijn al eerder zes gouden munten gevonden en honderden zilveren
munten.
De activiteit is bedoeld voor kinderen van 6 tot 15. Zij leren detecteren en leren zoeken naar
metalen in de bodem. De detector en een schepje kunnen ze even lenen van Oud-Castricum.
Naast het vinden van metalen voorwerpen kunnen er ook tokens met een nummer worden
gevonden. Het lot bepaalt welk token een echte zilveren Romeinse Denarius heeft gewonnen.
Heb je al eerder iets gevonden dan mag je dat meenemen en Oud-Castricum helpt je
ontdekken wat het is. Deze laatste actie is ook voor volwassenen.
Klik hier --> Ik heb goud gevonden

6. Castricum in Beelden
Op 19 mei is de route Castricum in Beelden gepresenteerd aan
de gemeente Castricum en aan de presentatoren van de
beelden.
Samen met de schrijfster van het boekje Beelden in Castricum,
mevr. Corrie Stam-Zwart en wethouder Ron de Haan is de
route geopend.
Lees meer.
Rino Zonneveld

7. Oud-Castricum schenkt oorlogskranten aan het
NIOD
Vanaf oktober 1944 verscheen het illegale blad “Strijd”. Het was een stencil dat na lezing zo
snel mogelijk moest worden doorgegeven aan ongeveer tien adressen. Veel berichten kwamen
van her en der verstopte radio’s, Direct na de oorlog verscheen er een bijzondere uitgave en
vervolgens werd het Nieuwsblad voor Castricum in de eerst maanden uitgegeven in combinatie
met de naam van de voormalige verzetskrant.
Zo'n tien jaar geleden schonk een particulier het Nieuwsblad voor Castricum, dit zou de
naoorlogse jaren bevatten. Bij ontvangst bleek het niet alleen om het Nieuwsblad van na de
oorlog te gaan maar ook de bijna volledige verzetskrant "Strijd" te gaan van aug. 1944 tot de
bevrijding.
Daar wij ons bezit al meer gaan digitaliseren was ik begonnen om het verzetsblaadje te
scannen. Toen ik daar mee bezig was vroeg ik me af of dit krantje ook ergens ander in
Nederland aanwezig was. Na een zoektocht op internet kwam ik erachter dat het blaadje
incompleet bij het NIOD aanwezig was. Ik heb contact gezocht met het NIOD en geïnformeerd
wat zij in de collectie hadden, dat bleken maar vier nummers te zijn terwijl wij op 10 nummers na
alles hadden. Dat de schenker deze blaadjes bewaard had is op zich al bijzonder daar het best
wel risicovol was om zo'n verzetskrant in huis te hebben. Als de Duitsers deze bij een inval
hadden ontdekt had je een groot probleem.

Uiteraard zijn wij blij dat we die
schenking destijds hebben
gekregen maar ik was van mening
dat deze verzetskrantjes in eerste
plaats aanwezig moeten zijn bij het
NIOD. Het landsbelang overstijgt
hier het lokale belang. Dit is de
instelling waar ze thuishoren. Na
overleg met het bestuur is er
besloten om het over te dragen aan
het NIOD. Op 22 april heb ik deze
blaadjes persoonlijk aan het NIOD
overgedragen.
Peter Levi en Hans Boot
Peter Levi en Hubert Berkhout

8. De website van Oud-Castricum is vernieuwd!
Na vele maanden werk van ontwerpers, tekstschrijvers en bouwers en overleg met tal van
betrokkenen heeft Oud-Castricum een vernieuwde site (gebouwd door Made Marketing )
gelanceerd. De belangrijkste verandering is dat niet langer de organisatie zelf, maar de
bezoeker op deze vernieuwde site centraal staat. Hij vindt op de homepage in heldere logo’s
(gemaakt door Sanne Kloppenburg), een overzicht van activiteiten die Oud-Castricum hem te
bieden heeft. Bij het ontwerp van de nieuwe site is daarnaast speciale aandacht besteed aan
kleurgebruik en contrast waardoor de site nu ook beter leesbaar is voor mensen met een
visuele beperking. Tot slot zijn alle teksten waar nodig geactualiseerd.
We hopen dat de bezoekers van onze vernieuwde site makkelijk hun weg vinden en genieten
van al het moois dat Oud-Castricum biedt. De jaarboekartikelen van de vorige jaren, de
informatiebank met o.a. foto’s en links naar historische bronnen, de films op ons YouTubekanaal, de tentoonstellingen en natuurlijk alle andere activiteiten waaronder het maken van
fiets- en wandelroutes.
We wensen u veel klik- en leesplezier!
M.

9. Schelpenvissersdag

Op zondagmiddag 10 juli staat Bakkum in het teken van de schelpenvisser. Zeker vanaf de 13e
eeuw, en wellicht eerder, verdiende 80% van de Bakkummer bevolking een inkomen met het
vissen van schelpen, of op zijn Bakkums gezegd ’t skullepen. Dit vissen werd in de laatste
eeuwen steeds minder en stopte rond 1943 toen de kalkovens in Bakkum werden gesloopt.
Er is momenteel nog één schelpenvisvergunning en één schelpenviskar.
Klik HIER voor uitgebreide informatie over dit evenement.

10. Vlaggetjesdag
Een poosje geleden werd het bestuur van Oud Castricum door de organisatie van
Vlaggetjesdag Scheveningen benaderd om een bijdrage te helpen leveren aan 75 jaar
vlaggetjesdag te Scheveningen. Vanwege het ‘’kroonjuwelen jubileum’’ en het 2-jarig uitstel als
gevolg van de coronamaatregelen voor dit nationale evenement wil men groots uitpakken en
vroeg men Menno zijn schelpenvisserslied te komen zingen en te vertellen over de
schelpenvisserij.
Natuurlijk kon onze Bakkumse schelpenkar bij dit spektakel niet ontbreken. Door
vakantieafspraken blijft de bijdrage vanuit Castricum echter beperkt tot het brengen en halen
van de schelpenkar, zodat onze’’ Bakkumse trots ‘’wel als een van de historische objecten op
een van de drie podia op Scheveningen kan pronken op de kade bij de haven in Scheveningen
op 18 juni 2022. En zo mag dienen als decor bij diverse optredens zoals van een drietal
bekende shantykoren uit de omgeving.
Er moest natuurlijk even kennis gemaakt worden met de mensen van de organisatie en we
kwamen in contact met niemand minder dan onze ‘’evenknie’’ in Scheveningen namelijk de
initiatiefnemer van de bouw van ook een replica, een zeilwagen uit de 17e eeuw, John van der
Bruggen.
Ontworpen en gebouwd
door Simon Stevin voor
prins Maurits van
Nassau. Deze nam zijn
belangrijke en edele
relaties mee op een
tochtje in zijn wagen.
De eerste rit ging van
Scheveningen naar
Petten, zo'n 90
kilometer verderop,
destijds nog niet
gehinderd door de
pieren en
Noordzeekanaal bij
IJmuiden. Met de wind
in de zeilen zou men
daar 2 uur over gedaan
hebben. Zouden onze
schelpenvissers
destijds ooit deze wagen hebben zien langs suizen op het strand?
De bouw van het voertuig werd in 2018 afgerond en net als bij onze schelpenkar uitgevoerd
door leerlingen van een techniekopleiding. Daarna werd het voertuig ingezet bij verschillende
evenementen zoals bij de Volvo Ocean Race en de Vlaggetjesdag.
De wagen is 9,5 meter lang en 11 meter hoog. Ter vergelijking; onze schelpenkar is ca. 4 meter
lang en 1,8 meter hoog.
De standplaats van de zeilwagen is in de tuin van Muzee Scheveningen, Neptunusstraat 90-92,
2586 GT Den Haag

11. Tentoonstellingen
De taakgroep Tentoonstellingen is gedurende de afgelopen maanden druk bezig geweest met
de voorbereiding voor een nieuwe grote tentoonstelling, "Emigratie".
In deze tentoonstelling proberen we een beeld te schetsen van waarom en hoe Castricummers
een nieuw leven hebben opgebouwd in het buitenland. De opening van deze tentoonstelling
was op 1 mei 2022 in de Duynkant en is de hele zomer te zien.
Het roept herinneringen op en er komen veel verhalen boven tafel. Op de eerste open dag
ontstond er een spontane familiereunie met onder andere een echtpaar uit Australie.
Kom langs, wellicht zie je nog wat bekenden.
Klik hier voor een reportage over een paar emigraties van Castricummers.

12. Fotografie en Films
Digitaliseren van Oud-Castricum films.
Oude films worden slecht: films raken bekrast en vervagen en banden breken en kunnen
uiteindelijk verloren gaan. Daarom is eind 2019 besloten om te beginnen met het digitaliseren
van video's, films en dvd’s van de werkgroep.
Tijdens het digitaliseren worden de films ook omschreven met zoals titel, onderwerpen, filmjaar,
maker, speelduur. Hierdoor wordt het mogelijk om films met een onderwerp te vinden. Ook kan
de kwaliteit van films soms worden verbeterd. Na voltooiing van de worden de films goed
bewaard, zodat de films steeds weer bekeken kunnen worden.
Momenteel zijn er ongeveer 140 films gedigitaliseerd naar MP4, een formaat dat op iedere
PC kan worden afgespeeld.
Maar nog lang niet alle films zijn gedigitaliseerd. Het is spannend en leuk om de nog niet eerder
bekeken films te zien. Daarna worden de film ontsloten voor U, ons publiek.
Van de 140 gedigitaliseerde films kunt U nu op YouTube al zo’n negentig korte en lange OudCastricum films bekijken.
Tegelijk met het verschijnen van de nieuwsbrief is de film “Toen school nog leuk was” van Hans
Kinders op YouTube gezet. Een beetje nostalgie kan geen kwaad.
Uiteraard wordt tijdens elke open dag in de filmzaal van de Duijnkant een selectie films
vertoond.
Op YouTube komt elke maand weer een extra film. U kunt erachter komen welke film nieuw is,
door….
Hoe dan ook: Heel veel kijkplezier!
Peter van Son.

13. Even voorstellen
Peter de Ruijter, 54 jaar, geboren en getogen te Castricum.
Sinds een paar maanden ben ik vrijwilliger bij Oud Castricum,
waar ik nu de Facebook berichten plaats.
Ik wil straks ook helpen bij het beheer van de website en wie
weet wat er verder nog op mijn pad komt.
Ik ben sinds 4 jaar met (vervroegd) pensioen, want na 24 jaar
in de IT gewerkt te hebben, was het plan vanaf mijn 50-ste te
stoppen en (nog) leukere dingen te gaan doen, als vrijwilliger.
Zo ben ik als vrijwilliger verzorger van de ringstaartmaki's bij
dierenpark Landgoed Hoenderdaell in Anna Paulowna.
Verder sta ik een ochtend in de week in De Hoep achter de balie en sinds kort doe ik ook wat
voor Stichting Welzijn.
Kortom, ik begin mijn vrije tijd langzaam te vullen met leuke dingen, waaronder dus bij Oud
Castricum.
Groeten, Peter

14. Open Monumenten dagen
Dit jaar kan de jaarlijkse traditie van de Open Monumentendagen gelukkig weer plaatsvinden.
Op 10 en 11 september openen veel monumenten in onze gemeente, en natuurlijk ook de
Duynkant, weer hun deuren. Het thema voor dit jaar is "duurzaamheid duurt het langst".
Veel monumenten in onze gemeente hebben tijdens hun rijke historie meerdere functies gehad,
ze zijn doorontwikkeld met de tijd. Oude monumenten zijn daarom per definitie al duurzaam,
omdat ze nog steeds deel uitmaken van onze huidige samenleving. Maar hoe duurzaam ziet de
toekomst van ons monumentaal verleden er eigenlijk uit?
Rond het thema van duurzaamheid zal er in de Duynkant een tentoonstelling worden
georganiseerd over de ontwikkeling van het spoor in Castricum, een station met een
monumentaal gebogen perron en de niet verstommende discussie over de tunnel en een
rondweg. Voorafgaand aan de Open Monumentendagen zal op 2 september door Hans van
Weenen een lezing worden gehouden in Cultureel Centrum Vredenburg te Limmen met het
thema: 'Duurzame ontwikkeling, landschap en erfgoed'
Deze lezing wordt georganiseerd door de samenwerkende erfgoed-verenigingen en de
gemeente Castricum.

Don van Lier

15. Cultuurhistorie en Monumenten
Bezoek aan boerderij Cronenburg
Op uitnodiging van de eigenaren hebben vertegenwoordigers van Oud-Castricum op 25 april
2022 een bezoek gebracht aan de boerderij Cronenburg Heemstederweg 1. Aanleiding
hiervoor is de voorgenomen van restauratie van de boerderij en de wens het gebouw geschikt
maken voor bewoning door drie gezinnen. Cronenburg en zo’n 30 ha omringend weidegebied is
aangewezen als provinciaal monument. De ontstaansgeschiedenis van de boerderij is nauw
verbonden met kasteel Cronenburg.Ten noorden van de boerderij bevinden zich nog resten van
dit waarschijnlijk uit de dertiende eeuw daterende kasteel. De boerderij is omstreeks 1700
gebouwd en heeft aanpassingen ondergaan. In de gewelfde kelder, waant men zich nog in het
kasteel. De familie heeft een ontwerp laten maken, waarbij de historische componenten niet
worden aangetast. De Erfgoedcommissie van Mooi NH heeft zijn waardering voor het plan
uitgesproken. De contouren van de oude zo prachtig in het landschap staande boerderij worden
gerespecteerd.
Uit de rondleiding van leden van Oud-Castricum in de boerderij is wel duidelijk geworden dat
restauratie urgent is. Oud-Castricum doet een beroep op de gemeente Castricum en de
provincie om de nodige procedures zo snel mogelijk aan te vangen en af te ronden en aandacht
te hebben voor ondersteuning van de redding van dit icoon.
Taakgroep Cultuurhistorie en Monumenten

16. Het CasGis project - interactieve kaarten
Interactieve historische kaarten van Castricum-Bakkum: het CasGis project
Een jaar geleden is begonnen met de ontwikkeling van een interactieve historische kaart van
Castricum-Bakkum. Op dit moment omvat de kaart drie tijdlagen: 1832, 1898 en 2020. De kaart
van 1832 toont alle gebouwen en kadastrale percelen in die tijd. Via een muisklik wordt van
ieder gebouw getoond wie in 1832 de eigenaar was, wie er woonden en wat de leeftijd, de
geboorteplaats en het beroep van de hoofdbewoner was. Ook namen van de wegen en
waterlopen en veldnamen zijn met een muisklik zichtbaar te maken. De kaart van 1898 bevat
dezelfde typen aanklikbare informatie. Ter vergelijking is ook een kaartlaag van 2020
toegevoegd met de huidige bebouwing, wegen en waterlopen.
Belangrijk is dat aan dit type interactieve kaarten allerlei aanklikbare informatie kan worden
toegevoegd. Onder meer wordt er gewerkt aan (i) historische street view aan de hand van oude
en recente foto’s en (ii) aanklikbare links met achtergrondinformatie over bijvoorbeeld gebouwen
of personen.
De onderliggende gedachte van CasGis is dat de Werkgroep Oud-Castricum over heel veel
informatie beschikt. Veel hiervan kan via CasGis in onderlinge samenhang voor een breed
publiek toegankelijk worden gemaakt, via een website of op een andere manier. Maar voor dat
het zo ver is, moet nog werk verzet worden.
CasGis bouwt op het nationale HisGis programma van de Fryske Akademy en de KNAW, dat
het eerste volledige Nederlandse kadaster van 1832 digitaal toegankelijk wil maken. Aan het
CasGis project werken mee Roel van Driel, Peter Levi, Rino Zonneveld en Simon Zuurbier.
Roel van Driel
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