
Nieuwsbrief 17 
september 2021

In deze nieuwsbrief aandacht voor de volgende onderwerpen:

1. Voorwoord
2. De Castricumse beeldenroute
3. De donateurs avond 
4. Boek over de Slag bij Castricum
5. Oproep foto's en verhalen van geëmigreerde Castricummers
6. Het Joodse leven voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog
7. Het 44e jaarboek komt eraan
8. Nieuws van het bestuur en de taakgroepen

Bestuur
vacature
skulper

Archeologie
Archiefbeheer, bibliotheek

diverse boeken en tijdschriften
Cultuurhistorie en Monumenten

open monumenten dagen
Tentoonstelling 75 jaar bevrijding

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

1. Voorwoord 

Het “normale” leven komt gelukkig in zicht. Met zijn allen kunnen we nu –als de
voortekenen gunstig blijven- weer meer activiteiten ontplooien dan voorheen.
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Dat neemt niet weg, dat er ook al veel is gerealiseerd en ook op stapel staat. In
deze nieuwsbrief wordt daar aandacht aan geschonken. 
Zo is er bijvoorbeeld een beeldenroute tot stand gekomen, blijft de
tentoonstelling 75 bevrijding nog te zien in de Duynkant en zal er in november
een donateursavond worden gehouden, waar de Slag bij Castricum van 6
oktober 1799 een prominente plek krijgt. 
Naast deze onderwerpen treffen jullie nog vele andere interessante items aan.
Ik wens jullie veel leesplezier! 

John Hommes, 
Voorzitter 

2. De Castricumse Beeldenroute

Castricum in beelden is een kunstroute door Castricum en Bakkum langs
verschillende beelden. Beelden die bedoeld zijn ter decoratie, maar vaak ook
willen ze de kijker een boodschap meegeven. En sommige beelden leren je
ook wat over het heden en het verleden van Castricum en Bakkum. 

 

Sommige beelden herken je gelijk: ze springen in het oog als je er langs loopt
of fietst. Maar aan sommige andere beelden loop je makkelijk achteloos voorbij:
ze vragen weinig aandacht. De kunstroute ‘Castricum in Beelden’ voert je langs
een groot aantal (14) beelden die Castricum en Bakkum rijk zijn. In september
wordt gestart met het produceren van een meer uitgebreide beeldenroute met
nog 22 beelden. 

Klik hier voor het hele verhaal 

Deze route is terug te vinden in de app izi. TRAVEL die gratis te downloaden is
in de App store en in Google Play. Flyers van de route zijn gratis op te halen bij
o.a. boekhandel Laan en de bibliotheek in Castricum. Deze video's zijn
gemaakt door Henk Waal en zijn voorzien van foto's van Karin Cijsouw.

3. De donateursavond  
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De jaarlijkse donateursavond vindt plaats op: 
vrijdag 19 november 2021 @ 20:00 – 21:30
in het Clusius College 
op de Oranjelaan 
te Castricum

De avond wordt gevuld met een lezing over 1799 door twee auteurs van het
boek ‘Invasie 1799 Onheil over Noord-Holland’ Bob Latten en John Grooteman.

Het belooft weer een interessante avond te worden voor de donateurs en
vrijwilligers van Oud-Castricum. 

Zie ook het volgende item.

4. 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. 

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!  
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Als donateur van Oud-Castricum of geïnteresseerde in de geschiedenis van
Castricum kunt U nu al intekenen op het boek. Voor u geldt een
introductiekorting. In plaats van € 25 betaalt u € 22,50

Bestellen kan via een simpele mail aan boblatten1949@gmail.com. Vermeld
dan alstublieft uw naam en adres, de tekst ‘Oud-Castricum’ en geef aan hoe u
het boek wilt ontvangen.

1. Meenemen aan het einde van de donateursavond op 19 november, als u
deze bezoekt

2. Afhalen op de open dag in De Duynkant op 21 november van 13.30-
16.00 uur

3. Verzenden per post. In dat geval komen er portokosten ad € 4.60 bij.

Lees hier het hele verhaal

 

5. 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 
 

6. Het Joodse leven voor en tijdens de 2e Wereldoorlog 

Hierbij aandacht voor de meest recente uitgave van een boek in de Alkmaarse
Historische Reeks. En wel een boek over de joodse familie Drukker. Het boek
geeft een mooi beeld van het joodse leven in Alkmaar, voor en tijdens de
Tweede Wereldoorlog. 

Centraal staat het verhaal van het gezin Drukker-Cohen: 

vader Abraham, moeder Julie en
dochter Marjan. In een boeiende stijl
wordt het joodse leven in de jaren
dertig en veertig in Alkmaar geschetst,
waarbij het verhaal van Drukker als
leidraad is genomen.  

Klik hier voor een recensie van het
boek.

7. Het 44e Jaarboek komt eraan! 

Het 44e Jaarboek komt eraan! 
Nog een maand of twee en het nieuwe jaarboek rolt weer van de persen. 
Op 18 augustus zijn kopij en afbeeldingen ingeleverd bij uitgeverij Pirola in
Schoorl, waar de komende weken wordt gewerkt aan de lay-out en de opmaak. 
De redactie is er opnieuw in geslaagd om een zeer gevarieerde inhoud te
realiseren met 22 onderwerpen/artikelen die ook in grootte sterk van elkaar
verschillen. 
De korte artikelen betreffen bijvoorbeeld de boerderij van Piet Dam, een
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rampzalige stranddag van vier Amsterdamse meisjes in 1939, de duinresidentie
Prinses zu Wied, de boerenknecht van Johanna’s Hof die met de noorderzon
vertrok, de laatste eigenaar van de Rustende Jager, de aardbeienteelt,
herinneringen aan de Augustinusschool en de Vogelwerkgroep. Langere
verhalen vertellen over het leven van burgemeester Smeets, dat van muzikant
Jan van der Schaaf, missionaris Dirk Schut, de geschiedenis van
Atletiekvereniging Castricum en die van verzorgingshuis de Santmark. 
Ook de beschrijving van dit keer de Castricumse familie Admiraal en de
gebruikelijke rubrieken ontbreken niet, waaronder Oud over Nieuw, Castricum
en Bakkum 100 jaar geleden, de Kroniek 2020 en het Jaarverslag. 
Wij hopen het nieuwe jaarboek eind oktober te kunnen presenteren, zodat de
bezorging en verzending begin november kunnen plaatsvinden. 

                                                                                      Hans Boot   

  
Burgemeester Smeets en aannemer Jan Biesterbos poseren in 1962 bij de
eerste steen van de tweeduizendste naoorlogse woning.

8. Nieuws van de taakgroepen 

Bestuur  

Vacature Penningmeester  
De huidige penningmeester van de Werkgroep Oud-Castricum heeft
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aangegeven zijn functie per 1 januari 2022 neer te leggen. 
Daarom zijn wij op zoek naar een nieuwe penningmeester. 
  
Wat vragen wij van de nieuwe penningmeester? Lees hier de complete
vacature. Reageren voor 15 september. 

De Skulper 
Op 27 augustus is in Bakkum het beeld van de laatste Skulper onthult door
burgemeester Toon Mans. 

Archeologie 
Onze archeologievrijwilligers waren de afgelopen drie maanden vooral actief in
de regio buiten Castricum.  
In juni hebben we aan de Kapellaan te Limmen een mooie Romeinse as
gevonden. 

Eveneens in juni gaven beroepsarcheologen informatie over sporen van een
13e eeuwse waterburcht, gevonden op terrein van kasteel Marquette in
Heemskerk. 
In juli wordt een 5e eeuwse met zilverdraad versierde fibula gevonden op niet
nader te noemen locatie ivm geheimhouding. 
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Bij assistentie van een professionele archeoloog treffen we in Heiloo
eergetouwsporen (ploeg) en een bewerkt bot aan.  

En waar zou dit nou voor bedoeld zijn? 
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Archiefbeheer, bibliotheek 
In de corona-periode is er veel interessants binnengekomen. Alle
tijdschriftnummers van 2019 en 2020, waaronder natuurlijk veel bijdragen over
de bevrijding in 1945 van de diverse plaatsen bij ons in de buurt. Van enkele
tijdschriften zijn ook de eerste nummers van 2021 binnen. 

De Nieuwsbrief Erfgoed Alkmaar (nr 30.23) is van kleur en inhoud veranderd.
Het heet voortaan Erfgoedmagazine Alkmaar en is groen. In het nieuwe
nummer (nr 60) o.a. interessante nieuwe inzichten in de bouw van
middeleeuwse huismuren op grond van vondsten op het terrein van de
Harmonie. (Zie hier). 

Maar we hebben ook veel nieuwe boeken verworven.
De grootste indruk op me maakte het boek van Jan van Baar, De familie
Drukker en de tragiek van Joods Alkmaar. Deze uitgave van het Regionaal
Archief Alkmaar biedt meer dan alleen de geschiedenis van deze joodse familie
en de heldhaftige mensen die hen geholpen hebben. Het is ook een monument
voor de overige joodse families uit de omgeving die in de oorlog zijn
omgekomen (nr 3.24). 

Een leuk boek met veel wetenswaardigheden, ook over de Castricumse
duinen, is de verzameling artikelen die Jan Butter vanaf 1985 schreef over de
duinen bij Heemskerk. Het is nu als boek verschenen onder de titel Op & rond
de Kruisberg (nr 2.67). 

Als je je blik verder terug wilt laten dwalen, pak dan De archeologische kroniek
van Noord-Holland 2019 en geniet van de grote hoeveelheid vondsten en
werkzaamheden die in 2019 een stuk van het verleden van onze omgeving
hebben helpen verduidelijken (nr 11.24.10). 

Cultuurhistorie en Monumenten 
Open Monumentendagen 
Na een onderbreking van een jaar vanwege Corona, worden er op 11 en 12
september weer de landelijke Open Monumentendagen gehouden. In een
brochure, die onder andere in De Duynkant verkrijgbaar zal zijn, worden de
activiteiten in Castricum en in de regio vermeld. De Werkgroep Oud Castricum
neemt deel met de prolongatie van de tentoonstelling, waarin drie dagboeken
centraal staan, opgetekend tijdens de Tweede Wereldoorlog in Castricum. 
Taakgroep Cultuur en Monumenten 
Met de gemeentelijk beleidsadviseur Erfgoed wordt regelmatig contact
onderhouden. In samenwerking met de gemeente is een krantenpagina in
voorbereiding, waarin aandacht wordt besteed aan de vele aspecten van het
erfgoedbeleid. Verder is het gemeentebestuur gevraagd om plaatsing van een
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monumenten-informatiebord bij de Albert's hoeve mogelijk te maken.
Voorgesteld is om bij de tekst, een tekening van de voormalige boerderij te
plaatsen en een luchtfoto waaruit de relatie duidelijk wordt tussen wijk,
boerderij, eendenkooi en buitengebied. Een ander plan is om in samenwerking
met de eigenaar de gevels van het vroegere Armenhuis op de hoek van de
Schoolstraat en de Overtoom weer in de oorspronkelijke staat terug te brengen. 
De bijzondere houten graftekens op de begraafplaats van de dorpskerk, die
vele jaren geleden op initiatief van Oud-Castricum zijn gerestaureerd, verkeren
momenteel weer in slechte staat. Bouwbedrijf Borst is bereid gevonden deze
op haar locatie te laten drogen, ter voorbereiding van het mogelijke herstel. 
Er is de afgelopen tijd een begin gemaakt met het CasGis project. Doel is om
samen met andere taakgroepen een voor iedereen toegankelijke interactieve
digitale kaart van Castricum te bouwen, die verschillende soorten informatie
verenigt. Het project sluit aan op het landelijke HisGis project van de Fryske
Akademy en de KNAW. Startpunt is de eerste kadastrale kaart en de
eigendomsgegevens uit 1832. 
De taakgroep Cultuurhistorie en Monumenten is vertegenwoordigd in een door
de gemeente geïnitieerd Groenplatform. Dit platform is betrokken geweest bij
de voorbereiding van de bijzondere bomenlijst en bij het nieuwe
groenbeleidsplan. De bomenlijst is inmiddels officieel vastgesteld. 
Over de begraafplaats op het terrein van Duin en Bosch is overleg geweest met
de beheerder (PWN) over de inrichting en het onderhoud van dit
rijksmonument. 

Tentoonstelling 75 jaar bevrijding 
Omdat de Duynkant zo lang gesloten is geweest blijft de tentoonstelling 75 jaar
bevrijding nog te bekijken tot eind september. 
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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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