
 

Cees Hazenberg 

Oud gemeentesecretaris Beverwijk, nu zelfstandig bestuursconsultant, woont in Uitgeest. 

Cees Hazenberg: Dat Oer-IJ-

verleden biedt vooral kansen 
  

Wat heeft hij met het Oer-IJ 
 
,,Wij wonen nu 25 jaar in deze prachtige provincie. Ik ben altijd dol op het strand en de zee 
geweest, maar kom er steeds meer achter hoe boeiend het gebied achter de duinen is. Het 
ontstaan ervan, de ontwikkeling in de tijd. Hoe het zichzelf heeft gevormd en wat je daar nog 
van kunt terugzien. Ik heb ook een grote belangstelling voor geschiedenis. Dan is het 
landschap hier in dubbel opzicht meer dan interessant. Niet zonder reden ben ik voorzitter 
geworden van de Stichting Museum Kennemerland.’’ 
 
Wat zie je dan nog van dat Oer-IJ ? 
 
,,Genoeg. Neem nou Beverwijk. Een interessante stad, met een prachtige geschiedenis. En 
die begint met het Oer-IJ. De 18de eeuwse buitenplaatsen hier herinneren nog aan het 
Wijkermeer en de Gouden Eeuw. Er is een haven gekomen en die heeft nog steeds een 
belangrijke functie in de overslag van aardappels naar de rest van de wereld. De aanleg van 
het Noordzeekanaal bij de economische groei hier, is ook zo’n mooi voorbeeld. Juist die 
dynamische ontwikkelingen door de eeuwen heen maakt het verleden zo fascinerend.’’ 

,,Het Oer-IJ is zo bepalend geweest voor de ontwikkelingen in deze regio. Dat willen wij als 
Huis van de Geschiedenis graag vertellen. We zijn nu bezig met een uitbreiding van ons 
streekmuseum en zoeken in samenwerking met andere erfgoedorganisaties en historische 



verenigingen naar een aansprekende aanpak om dat onder de aandacht van een breed 
publiek te brengen. Niet alleen voor de echt geïnteresseerden, maar ook voor de doorsnee 
burger en met name voor de jonge generatie. Het is belangrijk dat we weten waar we wonen 
en hoe zo’n gebied tot stand is gekomen. Dan kijk je daar ook met andere ogen naar. Gaat 
het leven.’’ 

Hoe moeten we daar mee om gaan? 
,,Ik zeg niet maak er een openluchtmuseum van. Kennemerland is een levend gebied, waar 
je je bewust van de waarde en met respect voor het verleden mee moet omgaan. Maak die 
geschiedenis zichtbaar waar het kan. Bouw niet alles zo maar vol. Denk goed na bij nieuwe 
plannen. Wees zuinig op dat buitengebied. Zo zie ik wel kansen voor bijvoorbeeld 
natuurontwikkeling en recreatie. Er zijn al mooie voorbeelden van waterberging vanwege 
klimaatwijziging waarbij rekening wordt gehouden met oude rivierbeddingen in het 
landschap. Dan kun je dingen combineren; een probleem oplossen en een mooi verhaal 
vertellen’’. 

,,Vanuit mijn historische belangstelling en bestuurlijke ervaring ben ik ook betrokken geraakt 
bij een stichting die aan het Uitgeestermeer een historisch houtzaagmolencomplex wil 
realiseren als eerbetoon aan Cornelis Corneliszoon van Uitgeest. Die man heeft rond 1600 
een belangrijke uitvinding gedaan en daarmee een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling 
van ons land geleverd. Te weinig mensen weten dat. Daar kun je iets moois mee doen. Het 
biedt kansen. Het is een aanknopingspunt om veel meer te vertellen. Je kunt verbanden 
leggen, ontwikkelingen zichtbaar maken. Daar wil ik me graag voor inzetten.’’ 

(Eerder gepubliceerd in Nieuwsblad De Kennemer) 


