
 

Arie Zonjee, Opticien, filatelist. Woont in Castricum. .Actief bij de historische vereniging Oud 

Uitgeest. 

 

Arie Zonjee: De meeste mensen 

hebben er eigenlijk geen weet van 

hoe bijzonder het hier is 
 

Wat heb jij met het Oer-IJ ? 
 
,Castricum mag dan mijn woonplaats zijn, ik leef in Uitgeest. Er is daar historisch gesproken 
zoveel gebeurd, de meeste mensen hebben hier geen weet van. Dat moet veranderen en 
daar zet ik me voor in. Vanuit de historische vereniging Oud Uitgeest ben ik actief betrokken 
geraakt bij twee erfgoedstichtingen; het Oer-IJ en Cornelis Corneliszoon van Uitgeest. Die 
houden zich elk voor zich bezig met het verleden. De een vooral met het ontstaan van het 
landschap dat we nu als Noord-Holland kennen en de ander met de bouw van een historisch 
houtzaagmolencomplex als eerbetoon aan de uitvinder van de houtzaagmolen. Uitgeest 
speelt daarin bij beiden een prominente rol en dat moet wat mij betreft meer op de kaart 
worden gezet. Ze zijn hier veel te bescheiden.’ 

,De fascinatie voor Uitgeest bij mij komt ook door mijn familie. Zonjee zit hier al sinds 1765. 
We zijn vooral bekend door de stokkenfabriek, maar zaten ook in de horeca, hadden een 
kaarsenmakerij en exploiteren nog steeds een jachthaven.’ 
 
Wat zie je nog terug van die geschiedenis ? 
 



, Het was hier altijd een eilandenrijk. Een verzameling buurtschappen. Met jagers, boeren, 
vissers, zeevaarders en later nijvere ambachtslieden. Hier ligt de oudste strandwal. Er is een 
kano gevonden van duizenden jaren oud. In Uitgeest wordt al eeuwen voor de jaartelling 
gewoond. En dat is in het landschap terug te zien. Ook in het dorp zijn nog genoeg sporen 
terug te vinden die verwijzen naar dat rijke verleden; de haven, waterlopen; maar ook 
markante gevels en gebouwen.’ 

Hoe moeten we omgaan met dat verleden? 
,Gelukkig zijn er nu twee stichtingen met mooie plannen die meer recht zullen doen aan de 
betekenis van deze regio. Het meer bekend en publiek beleefbaar maken van het Oer-IJ is 
een project waar ik me graag voor inzet. Daar hoort voor mij ook de herbouw bij van die 
houtzaagmolen aan het Uitgeestermeer bij.’ 

,De stichting Oer-IJ probeert het gebied als Geo-park op de Werelderfgoedlijst van de 
Unesco te krijgen. Het zou prachtig zijn als dat lukt. Met zo’n erkenning zijn er nog meer 
kansen om met die bijzondere kwaliteiten iets moois te doen voor het toerisme en de 
recreatie hier. Ik hoop ook dat de betrokken gemeenten in Kennemerland nu eens gaan 
inzien wat voor mogelijkheden de historie hier biedt’. 
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