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Bladen van onze zusterverenigingen
met vaak interessante artikelen
passeren de revue

Baarn – Tijdschrift van de Historische
Kring Baerne

In het septembernummer staan tweeartikelen over kunstzinnige onderwer-pen: een over het gedicht ‘DeVuursche’ van Adam Simons, dietussen 1 april 1793 en 7 april 1799predikant in de Vuursche was en overde dichter zelf, en een over de Soesterglazenier Abram Stokhof de Jong, vanwiens hand zich in het midden van de20e eeuw drie kunstwerken in Baarnbevonden. Helaas is daar nog maaréén van over. 
Laren – Historische Kring Laren

In het Kwartaalbericht nr.2 vinden weeen aantal korte artikelen te beginnenmet een paar alinea’s over de restau-ratie van het voorhuis van deLindenhoeve. Vervolgens een stukover de architect Th.W. Rueter, archi-tect van de landelijke bouwstijl. Hijbouwde onder andere de Spiegelkerkaan de Nieuwe ’s-Gravelandseweg inBussum. Een artikeltje over de hon-denkar sluit mooi aan bij het artikelvan Harry Klein in dit nummer vanons Contactblad. De vraag of Larenooit een rusthuis voor journalistengekend heeft, blijft onbeantwoord. Entot slot is er aandacht voor het oudsteNederlandse R.K. Blindeninstituut teLaren en Eemnes, dat bestaan heeft

van 1842-1851 (deel 1).Deel 2 is te vinden in Kwartaalberichtnr.3. Verder een artikel overbegrafenissen en de doodgraversfami-lie De Wit (het verhaal van de begrafe-nis is beschreven in het boek Rondom
de Coeswaerde door Gerard Koekoek)en in het kader van de serie ‘Het landvan Mauve’ een biografietje van CoBreman.
Ankeveen/’s-Graveland/Kortenhoef– Historische Kring ‘In de Gloriosa’

Het raadsel van een uithangbord meteen olifant bij een banketbakkerij.Verwees het naar vlootvoogd CornelisTromp? Verwees het naar veel oudereuithangborden in Amsterdam? Leeserover in het augustusnummer. Verderartikelen over de drinkwatervoorzie-ning aan het begin van de vorige eeuwaan de Goog in Ankeveen (familieHoetmer), over een gevonden graf-steen in Ankeveen en over de struikgagel die in het verleden heel alge-meen voorkwam in het gebied.
Eemnes – Historische Kring Eemnes

In juni kwam een extra dik nummeruit ter gelegenheid van het 25-jarigebestaan van de Historische KringEemnes. Hierin werd aandachtgeschonken aan het recente verledenvan Eemnes. U vindt een deel van eeninterview met de toenmalige burge-meester De Bekker uit de Gooi- enEemlander van 28 november 1968,artikelen over de nieuwbouw van
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1965, in 1967, 1969 en 1972-1973,alle geschreven door eerste bewoners.Het is interessant te lezen hoe snelEemnes groeide en hoe het groeide.In het septembernummer een pleidooivoor de ‘koe in de wei’. Het nummeris verder gevuld met een paar beschrij-vingen hoe mensen ertoe kwamennaar Eemnes te verhuizen en velegelukwensen en aanmoedigingent.g.v. het 25-jarige bestaan van deHKE.
Blaricum – DEELgenoot, mededelin-
genblad van de Historische Kring
Blaricum

Het thema van nummer 45 is‘Zomerallerlei’. Een bepaald huis vande architect Theo Rueter wordtbesproken door een nazaat van deeerste bewoners. Dezelfde auteur bezitschilderijen van de schilder Paul vander Ven, die in Blaricum gewerktheeft, en hij wil weten of er nog meerwerk van deze schilder in Blaricumhangt. Een artikel over handel ennijverheid in Blaricum en beroepsna-men en tot besluit ‘hot news’ van 75jaar geleden: een auto-ongeval, beidevan de hand van onze eigen hoof-dredacteur.
Nederhorst den Berg – Werinon

Rechercheur De Cock blijkt nog evenin Nederhorst den Berg te zijngeweest. Verder in het augustusnum-mer deel 2 van De Volkstelling van1829: Protestanten, Roomschen,Israëlieten, religieuze eenheden,gemengde huwelijken, de getalletjes

staan er allemaal in. De bewoners vanhet overblijfsel van een Prutmolenvertellen over hun romantische woon-plek; zij hebben de ‘onbewoonbaarverklaarde woning’ gerestaureerd.Schilders van de Haagse Schoolschilderden in de omgeving, zouGabriël hun molen hebbengeschilderd? En een artikel over debetekenis van water voor de verdedi-ging en waterwegen voor het vervoer.
Huizen – De Ratel

In het septembernummer vindt u degeschiedenis van de Oude Kerk inHuizen. De Huizer Jacob Prins heeftin de periode 1823-1866 ‘aantekenin-gen’ gemaakt; deel 2 van deze seriebeschrijft de benoeming in 1854 vanJacob Prins tot havenmeester en zijnactiviteiten. De haven werd op 7 okto-ber 1854 officieel geopend. De OudeHaven van Huizen bestaat dit jaar dus150 jaar en hierover is een boekje ver-schenen.
Weesp – Historische Kijk op Weesp

In het septembernummer kunt u eenartikel lezen over Somme Rurale, eenincunabel (wiegendruk) uit 1483 diezich in het Gemeentearchief vanWeesp bevindt, met uitleg over incu-nabelen en het begin van de boek-drukkunst. Het boek bestaat uit eenverzameling wetteksten verklaardvoor leken (rurael). Aan de hand vaneen erbij horend boekje wordt dewandplaat Een gilde-optocht in
Antwerpen, 1520 van Isings (herinnertu zich de wandplaten nog van de
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lagere school?) beschreven.
En om eens verder te kijken dan onzeGooi- en Eemlandse neus lang is:
Traditie – tijdschrift over alledaagse
dingen, tradities en rituelen

Ria van Mazijk schrijft over haarjeugd in Suriname. Slavernij enjeugdboeken (De negerhut van OomTom). Kruikezeiker, een schimpnaamvoor Tilburgers die een geuzennaam isgeworden. Over badmannen en vis-sersvrouwen – Folklore Vereniging DeWurf uit Zandvoort. Seizoensarbeiduit vroeger tijd: Eekschillen.Vriezenveen: een Nederlandse handels-kolonie met handel op Rusland.Duiven.

Alledaagse dingen – nieuwsblad voor
volkscultuur

Regionale geschiedenis: wetenschap,identiteit en emotie. Kansen enmogelijkheden van stadsgeschiedenis:de casus Rotterdam. Regionalegeschiedenis, heemkunde en erfgoed-beleid: een spannende driehoeksver-houding. Het werk van de hoogleraarUtrecht Studies. Het NederlandsCentrum voor Volkscultuur en delokale en regionale geschiedenis.
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