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Verenigingsnieuws:

Schenkingen aan de vereniging
In de afgelopen periode ontvingen wij de
volgende schenkingen waarvoor onze
hartelijke dank.
Van de heer F. van Goethem:
-Boek met genealogie aangaande de
familie van Goethem en de familie
Commandeur.
Van mevr. E. Cornelisse-Putter:
-Drie handgeschreven Notulenboeken
(periode ca.1900 tot 1923) van de
Hollandse Melksuikerfabriek te Uitgeest.
Van de heer P. Brantjes:
-Een dagkasboek uit de periode 1899-1906
van P.H. Brantjes, zijnde de grootvader
van de schenker.
Van de heer Chr. Mulder:
-Vier foto’s aangaande de Nederlandse
Spoorwegen en de plaatselijke
verenigingen.
Van de heer Th. de Goede:
-Een fotoboek uit 1960 van de opening van
de Raiffeisenbank Uitgeest.
Geschonken door T. Tromp-Groen.
-Oude rekeningen van Uitgeester bedrijven,
door W. Groen Azn. periode 1902-1948

Dialezing over Oud-Uitgeest
In Dorpshuis de Zwaan aan de Middelweg
verzorgde ons bestuurslid Bank Beentjes
namens de Historische vereniging op 12
november j.l. wederom met succes een
dialezing met veel mooie plaatjes van ons
dorp, gemaakt door wijlen Jan Schermer.

Koninginnedag 2009
Vanwege het landelijk themajaar van de
tradities hield de vereniging in het Regthuys
op Koninginnedag een fototentoonstelling
onder de titel ‘Uitgeest en zijn Tradities’.
Tevens werd in de trouwzaal beneden ons
onderkomen, een zeer geslaagde
diapresentatie over ons dorp gepresenteerd
door ons lid Herman Rasch.
Wederom kunnen wij terugkijken op een
goed geslaagde Koninginnedag.
In memoriam
Hendrica Voorham-Vunderink
Op 24 mei jl. overleed op 87 -jarige
leeftijd Hendrica Voorham-Vunderink.
Henny was al sinds de oprichting in
1980 lid van onze vereniging en heeft
diverse bestuursfuncties bekleed.
Wij bewaren goede herinneringen aan
haar inzet en grote betrokkenheid bij het
tot stand komen van onze vereniging.
Het bestuur van de Historische
Vereniging Uitgeest.

Open Monumentendag
De tentoonstelling die de Historische
Vereniging organiseerde in het Regthuys
op de jaarlijkse Open Monumentendag
zaterdag 12 september, liet uit eigen
collectie een aantal fraaie landkaarten,
plattegronden, en topografische kaarten
van Uitgeest zien.
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Website
De vereniging Oud Uitgeest is gestart met
het plaatsen van genealogische bronnen op
haar website www.ouduitgeest.nl.
Momenteel zijn ter raadpleging:
Lidmaten gf 1624-1668
Trouwen gf 1624-1668
Dopen gf 1624-1645
Kohier 5de penning 1627
Kohier haardsteden 1628
Kohier zout- zeep- heren en redemptiegeld
1683
Kohieren schot 1712, 1716, 1720, 1724 en
1805
Kijkt u ook eens op geneaknowhow.net
Van Papier Naar Digitaal. Dit is een veel
geraadpleegde site door genealogen.

Museum Kennemerland
Museum Kennemerland aan het
Beverwijkse Westerhoutplein 1, is dit jaar
een geregistreerd museum geworden.
In de toekomst gaat dit museum verhuizen
naar het voormalig buurthuis de Schans
voorheen belastingkantoor op de hoek van
de Alkmaarseweg en de Breestraat.
Het wordt een museum met een Historisch
Informatie-en Documentatie centrum waarin
wordt samengewerkt met het Historisch
Genootschap Midden-Kennemerland
www.museumkennemerland.nl
Regionaal Archief Alkmaar
Volgens de huidige planning zullen eind
2010 de studiezaal en het kantoorgedeelte
van het Regionaal Archief Alkmaar naar
de Bergerweg verhuizen.
Voor verdere informatie
www.archiefalkmaar.nl

Nieuw vierkant op Meldijk 21
Op 22 september j.l. is op de Meldijk 21 te
Uitgeest het vierkant geplaatst van
de stolp van Bert Zonjee. Het vierkant staat
weer op dezelfde plaats waar voorheen de
eeuwenoude stolp 35 jaar geleden door
brand verwoest werd.

Cursussen
De cursusprogramma ‘s 2009-2010 van het
Noord-Hollands Archief te Haarlem en
Regionaal Archief Alkmaar zijn
verschenen.
Voor meer informatie:
e-mail: regionaal@archieftealkmaar.nl
www.archiefalkmaar.nl
www.noord-hollandsarchief.nl
Archeologie
Boomstamkano
De prehistorische boomstamkano die in
2003 gevonden werd bij
graafwerkzaamheden voor de Kleistunnel
ligt nog steeds in zijn conserveringsbad op
de Bataviawerf in Lelystad. De
verwachting is dat hij er eind van het
volgend jaar uitkomt en dan terugkomt
naar Noord-Holland. Wij houden u op de
hoogte.

Regionieuws
landschapsmonumenten
De Provincie Noord-Holland wil opnieuw
twee gebieden in de IJmond tot
landschapsmonument verklaren om de
archeologische waarde te behouden.
De Hendriksloot te Uitgeest (gelegen direct
ten oosten van de provinciale weg N203)
en het terrein Geest van Heemstede in
Castricum (gelegen ten zuiden van de
spoorlijn tussen Uitgeest en Castricum),
die 1500 jaar geleden deel uitmaakten van
het Oer-IJ.

Archeologisch Depot in Castricum
Het nieuwe archeologische depot van de
provincie Noord-Holland verhuist naar
Castricum, locatie Zanderij.
In de nieuwe ruimte wordt een combinatie
gemaakt van opslag en expositie, zodat de
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historische bodemvondsten straks voor een
groot publiek toegankelijk zijn.
De verwachting is dat het gebouw er over
drie jaar staat, zodat de collectie in 2012
van het huidige depot Mercurius in
Wormerveer, naar het nieuwe onderkomen
wordt overgebracht.

Gevangenisarchieven
Ook in deze archieven is voor de
genealoog veel te vinden. Voor 1811 werd
gevangenisstraf niet vaak toegepast. Men
koos eerder voor lijfstraffen of verbanning.
Langere gevangenisstraffen werden vaak
doorgebracht in tuchthuizen. De bevolking
hiervan bestond behalve uit misdadigers,
ook uit krankzinnigen en lieden die om wat
voor reden dan ook, door hun familie naar
het tuchthuis waren gestuurd.
In 1811 werd het Franse gevangenisstelsel
ingevoerd. Er kwamen verschillende
soorten gevangenissen. Na 1886 kwam pas
het systeem zoals we dit tegenwoordig ook
nog min of meer kennen: In ‘Huizen van
bewaring’ werden de veroordeelden
wegens overtredingen en degenen die
wachten op de behandeling van hun zaken
opgesloten. In ‘Strafgevangenissen’
kwamen de veroordeelden van misdrijven
terecht. Daarnaast waren er bijzondere
gevangenissen, bijvoorbeeld voor hen die
meer dan vijf jaar moesten zitten.
Een bijzondere groep vormden de
bedelaars en landlopers. Bedelen en
zwerven zag men in de 19e eeuw als
strafbare feiten. Tot 1827 werd deze groep
ondergebracht in de gevangenissen te
Veere of Hoorn. Na 1827 werd deze groep
naar de bedelaarskoloniën van de
‘Maatschappij van Weldadigheid’ in
Veenhuizen en Ommerschans gestuurd.

Genealogie
CBG digitaliseert Duitse Akten
Op dit moment digitaliseert en indiceert
het Centraal Bureau voor Genealogie de
zogenaamde ‘Duitse Akten’. Het betreft
akten van geboorte, huwelijk en overlijden
van Nederlanders die tijdens de
oorlogsjaren al dan niet gedwongen in
Duitsland verbleven, anders dan in
concentratiekampen. Deze akten zijn na de
oorlog op bevel van de geallieerden
opgemaakt en later overgedragen aan het
land van herkomst. In totaal gaat het om
ca. 60.000 akten.
De akten documenteren belangrijke fasen in
het leven van deze groep Nederlanders, Ze
vormen de weerslag van gezinsvorming,
collaboratie, ’Arbeitseinsatz’, internering en
verzet. Zo is het reilen en zeilen te
reconstrueren van Nederlanders die in de
vaak troebele oorlogsjaren in Duitsland
verbleven. Door de Duitse Akten te
digitaliseren en toegankelijk te maken
worden ze niet alleen behouden, maar ook
doorzoekbaar gemaakt via het internet.
Het CBG zal de namenindex toevoegen
aan de catalogus op de website.
Hierbij houdt het uiteraard rekening met
bestaande privacyregels.
De akten die voor openbaarheid in
aanmerking komen zijn straks in de
digitale studiezaal van het CBG in te zien.
Het project wordt dit najaar door het GBG
afgerond.
Het CBG kunt u bezoeken van maandag
t/m vrijdag van 9.30 uur tot 17.00 uur.
Donderdag tot 21.00 uur en zaterdag van
9.00 uur tot 13.00 uur.
Adres: Prins Willem-Alexanderhof 22
2595 BE Den Haag
www.cbg.nl
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De kans dat u een voorouder vindt die in de
gevangenis heeft gezeten, is helemaal niet
denkbeeldig. Het aantal gevangenen was
midden 19e eeuw even hoog als nu, terwijl de
bevolking inmiddels vervijfvoudigd is.
De archieven van gevangenissen van voor
1811 vindt u in de gemeenten -en
streekarchieven, die van na 1811 zijn
aanwezig bij de rijksarchieven.
De registers van de gevangenissen geven
informatie over de straf en bevatten ook
een signalement.

Dorestad, een wereldstad in de
Middeleeuwen
door Annemarieke Willemsen
In dit prachtig geïllustreerde lees- en
bladerboek een schat aan archeologische,
historische en kunsthistorische informatie.
Uitgever: Walburg Pers
prijs € 29,95 te koop bij de boekhandel

Oudere jaargangen Hutgheest
Jaarboeken van diverse jaargangen zijn bij
ons nog uit voorraad te verkrijgen.
Sommigen tegen een gereduceerd tarief.
U kunt hiervoor langskomen op de
dinsdagavonden van 19.30 uur tot 21.00
uur in het Regthuys, Kerkbuurt 3 te
Uitgeest.

Stedelijk Museum Alkmaar
Grote Najaarstentoonstelling getiteld:
‘Stap In. Vier eeuwen onderweg in NoordHolland’. Een tentoonstelling over vervoer
in Noord-Holland van 1650 tot heden.
Nog te bezoeken tot 12 april 2010.
Openingstijden: dinsdag t/m zondag 10.00
tot 17.00 uur.
Maandag gesloten, evenals op 25
december, 1 januari en 30 april.
Canadaplein 1, Alkmaar.

Boekennieuws en tentoonstellingen:
Boerenhekken
Fotograaf Cor van
Sliedregt toont heel
veel, soms
verdwenen hekken.
Hij vertelt over de
regionale
verschillen en de
constructie van deze
‘deuren in het landschap’.
ISBN: 978-90-78381-21-1. Prijs € 17,50

Museum De Hermitage Amsterdam
De heropening van de Hermitage in
Amsterdam, een dependance van het
museum in St. Petersburg, werd juni j.l.
verricht door koningin Beatrix in
aanwezigheid van president Medvedev van
Rusland. Op de openingstentoonstelling
Aan het Russische Hof. Paleis en Protocol
in de 19e eeuw’, zijn ruim 1800 objecten
van het moedermuseum in St. Petersburg te
zien. Het is één van de grootste
tentoonstellingen over het Russische Hof
ooit in Nederland getoond en nog te
bezichtigen tot 31 januari 2010.
dagelijks geopend van 10.00-17.00 uur en
op woensdag tot 20.00 uur. Gesloten op 25
december,1 januari en 30 april.
Adres: Amstel 51, Amsterdam.
Meer informatie: www.hermitage.nl

Luc Panhuysen schreef Rampjaar 1672
Hoe de republiek aan de
ondergang ontsnapte
Een spannende,
meeslepende
geschiedenis van de
grootste crisis van de
Gouden Eeuw.
Uitgever: Atlas
Prijs: € 39,90
ISBN 9045013282
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