
Nieuwsbrief 19 
december 2021

In deze nieuwsbrief aandacht voor de volgende onderwerpen:

1. Voorwoord
2. De donateurs avond 
3. Boek over de Slag bij Castricum
4. Oproep foto's en verhalen van geëmigreerde Castricummers
5. Nieuws van het bestuur en de taakgroepen

Bestuur
vacature penningmeester vervuld

Archeologie
Archiefbeheer, bibliotheek

boek over Nijenburg
films uit het archief

Cultuurhistorie en Monumenten
Erfgoedbeleid

NB Raadpleeg geregeld onze website www.oud-castricum.nl en volg ons via
Facebook. Vergeet niet uw verhuizing door te geven aan de penningmeester

1. Voorwoord 

Van de bestuurstafel 
  
Corona blijft ons parten spelen. Na een aanvankelijk goed herstel van diverse activiteiten,
lijken we voor onze bezigheden voorlopig weer even terug bij af te zijn. De opleving van
het aantal besmettingen maakt het moeilijk ons werk weer ten volle uit te voeren. De
openstelling van De Duynkant voor publiek en vrijwilligers is tot nader order vanwege de
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overheidsmaatregelen geschorst. 
Vorige maand is wel weer een prachtig jaarboek van Oud-Castricum verschenen. De
redactie is er weer in geslaagd een zeer lezenswaardig boek samen te stellen. Dat
donateurs dit onderschrijven blijkt wel uit het feit dat menigeen een hoger bedrag
overmaakt dan het vastgestelde donateursbedrag. Daaruit maken we op dat donateurs
ons een warm hart toedragen, waarvoor we hen zeer erkentelijk zijn. Inmiddels zijn de
voorbereidingen voor het jaarboek 2022 opgestart. 
Zodra het weer mogelijk is, zal er weer een nieuwe expositie in de Duynkant te zien zijn.
Gedacht wordt aan een tentoonstelling van verhalen en foto’s van en over Castricummers
die in de loop van de tijd geëmigreerd zijn. 
Laten we hopen dat we elkaar weer snel in De Duynkant kunnen zien en spreken! 
  
John Hommes, 
Voorzitter 

 

2. De donateursavond  

De jaarlijkse donateursavond zou plaatsvinden op vrijdag 19 november jongstleden.
Helaas kon het door de corona maatregelen niet doorgaan.

Zie ook het volgende item.

3. Boek over de Slag bij Castricum 

Precies 222 jaar geleden, op 6 oktober 1799 was de Slag bij Castricum tussen de
Engelsen en Russen aan de ene kant en de Bataven en Fransen aan de andere kant. 
Voor het schrijven van het boek staken Bob Latten, John Grooteman en Rob Janssen hun
licht op bij Martin en Pieter Blom van Oud-Castricum. 
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Dit boek schetst deze ‘verzwegen’ periode met maar liefst vijf volwassen veldslagen,
talloze doden en gewonden, vermisten en krijgsgevangenen naast een geheel
verdwaasde bevolking in woord en beeld. De verhalen geven soldaten een stem en een
gezicht, tekenen uit hun eigen mond de ellende en die van de inwoners op, schilderen de
verwoesting van dijken, bruggen en wegen en beschrijven de erfenis die de bevolking van
tal van dorpen aan de bedelstaf zou brengen. Dat het geen hersenspinsel is, maar
realiteit, blijkt wel uit het feit dat er ook nu nog altijd overal sporen uit die tijd worden
aangetroffen. De Werkgroep Oud-Castricum en het Huis van Hilde zijn trotse bewaarders
van deze historie. 
Dit boek is een aanrader! 

Het boek is zo succesvol dat er al een herdruk nodig is. Als donateur van Oud-Castricum
of geïnteresseerde in de geschiedenis van Castricum kunt u het boek binnenkort weer
aanschaffen bij boekhandel Laan in Castricum. 

Lees hier het hele verhaal

 

4. Emigratie, een tentoonstelling 
  
Oud-Castricum is bezig met de voorbereidingen voor een tentoonstelling over de mensen
die ooit Nederland, en dus ook Castricum, hebben verlaten om elders een nieuwe
toekomst op te bouwen. Dat was vooral in de jaren vijftig en zestig en ze gingen
bijvoorbeeld naar Australië, de Verenigde Staten, Canada of Nieuw-Zeeland. 
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De commissie die de tentoonstelling voorbereidt vraagt u materiaal ter beschikking te
stellen om dat voor iedereen duidelijk te maken. Dat kunnen zijn, foto’s (afscheid op
Schiphol of Rotterdam, familiebijeenkomsten) , adressen van geëmigreerde
Castricummers en vooral zoeken wij mensen die ons verhalen kunnen vertellen. Kunt u
ons helpen?  U kunt de taakgroep van Oud-Castricum per email bereiken:
tentoonstelling@oud-castricum.nl 
 

5. Nieuws van de taakgroepen 

Bestuur  
We zijn zeer verheugd te kunnen melden dat er een nieuwe penningmeester is gevonden. 

Er wordt door de ict taakgroep hard gewerkt aan een opfrisbeurt voor onze website. 

Archeologie 
Weer een uitzonderlijke vondst: Minerva 

Na het beeldje van de Romeinse godin Victoria dat in 2010
in een maisveld werd gevonden, is er vrij recent in
Castricum weer een Romeins beeldje gevonden. De
beeltenis is van godin Minerva. Het betreft een hanger van
ongeveer 4 cm en wordt gedateerd in de eerste drie eeuwen
na Chr. Het beeld is aangetast, maar na zorgvuldig en
verantwoord schoonmaken zal het beter herkenbaar zijn.
Het is gevonden met een metaaldetector. Onze archeologie
vrijwilligers houden de vindplaats geheim om
‘parkeerproblemen’ te voorkomen. 

Minerva is dezelfde godin als de Griekse Athena die werd
geboren uit het hoofd van Zeus. Het is de godin van
wijsheid en tactische oorlogvoering. De vinder heeft de vondst gemeld bij PAN onder
nummer 00093949. Wat is PAN? PAN staat voor Portable Antiquities of the Netherlands.
Het is een project dat zo’n 5 jaar geleden door de VU is opgezet met als doel om
oudheidkundige vondsten in privébezit, met name metaalvondsten gevonden met behulp
van een metaaldetector, te documenteren en online te publiceren, en zo de informatie
over de vondsten beschikbaar te maken voor wetenschap, erfgoed onderzoek, musea en
alle andere geïnteresseerden.Het staande bronzen beeldje  is 22,5 cm hoog en staat in
het Rijks Museum voor Oudheden. 
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Hieronder een borstbeeld van Minerva. 

Archiefbeheer, bibliotheek 
Dit najaar is er een boek verschenen over: 
"300 jaar Nijenburg, 800 jaar blauw bloed"  

Klik op deze link om de flyer te lezen 

Films uit het Archief 
"Schuilen in de duinen" . 

Vele schilderijen uit het Rijks en Stedelijk museum en een deel van de Rosenthaliana-
collectie zijn bij het uitbreken van de tweede wereldoorlog opgeslagen in een bunker in de
Castricumse duinen. Jonkheer Willem Sandberg betrokken bij het Stedelijk Museum
organiseerde de kunstschuilplaats. Later werd de bunker gebruikt als archief voor films
van het filmmuseum. Henk de Smidt die geruime tijd beheerder van de bunkercollectie
was, vertelt... 

Het is de bedoeling dat Oud-Castricum films uit het archief met u deelt. Geniet ervan. 
Klik hier voor de film. 

Cultuurhistorie en Monumenten 
Er zijn veel lopende zaken waarbij de taakgroep een constructieve rol tracht te spelen.
Daarbij vindt regelmatig overleg plaats met de gemeente. De publicatie van het
voorontwerp van de gemeentelijke omgevingsvisie zal spoedig plaatsvinden. 
Vanzelfsprekend zal onze aandacht vooral uitgaan naar de vertaling van de
cultuurhistorische waarden in de plannen. We hebben ook voorstellen gedaan voor
aanpassing van de gemeentelijke website. Verder is een krantenpagina met informatie
over diverse actuele aspecten van erfgoedbeleid in voorbereiding. We hebben het
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gemeentebestuur gevraagd mee te werken aan een monumenten-informatiebord bij
boerderij Albert’s hoeve. Aan dit pand en omgeving is een lange historie verbonden. We
onderzoeken of het mogelijk is de oude gevelornamenten van het voormalig ‘Burgerlijk
Armenhuis’ (1912) op de hoek van de Schoolstraat en de Overtoom te herstellen. 

Het Armenhuis in de oorspronkelijke uitvoering  
  
Partijprogramma’s 
Oud-Castricum heeft de plaatselijke politieke partijen opgeroepen in hun programma’s
voor de verkiezingen van de gemeenteraad in maart 2022 ook aandacht te besteden aan
Castricums erfgoed. Gepleit is voor meer ondersteuning van eigenaren van beschermde
monumenten. De subsidieregelingen moeten nodig worden herzien. In een persbericht
zijn onze voorstellen samengevat.     
  
 Klik hier voor het persbericht   
  
Herstel graftekens 
Op de begraafplaats bij de Protestantse kerk stonden drie oude houten graftekens. In
2007 zijn ze gerestaureerd. Nu is opnieuw restauratie noodzakelijk.  De opschriften
kunnen weer aangebracht worden, nadat het drogingsproces voltooid is. We zijn op zoek
naar iemand die de kunst van het letter-schilderen machtig is. 
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graftekens ten noorden van de Protestantse kerk 
  

 

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 
Uitschrijven voor deze Nieuwsbrief
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