
WAT ANDEREN DOEN 
Uit de regionale historische bladen 

Het juli-nummer van het tijdschrift van de histori-

sche kring Loosdrecht (jg.19, nr. 88, juli 1992) is 

voor het grootste deel gewijd aan de familie 

Ploos van Amstel. In 1636 erkende prins Frede-

rik Hendrik een telg uit dit geslacht als edelman. 

Bij deze erkenning heeft een memorie tafel - een 

familieschilderij met het Van Amstel wapen - een 

belangrijke rol gespeeld. De auteur van het arti-

kel - zelf een jonkheer Ploos van Amstel - gaat 

hier uitvoerig op in. En passent komen we in dit 

artikel de naam van de familie Ruwiel tegen, die 

dit maal ook in het Breukelse tijdschrift aan de or-

de komt. 

Het september-nummer (jg.19, nr.89, septem-

ber 1992) opent met een artikel over 20 jaar 

kringleven. Tevredenheid gaat gepaard met de 

overtuiging dat er nog veel te doen is. Een vol-

gend artikel gaat over de pest-epidemieën in de 

16e eeuw, waarvan ook vele ouders van jonge 

kinderen het slachtoffer werden. Loosdrecht 

ging in 1556 over tot een gestructureerde op-

vang en verzorging van de weeskinderen. Een 

ander artikel heldert de betekenis van Loos-

drechtse straatnamen op. Waar de voor ons 

buurdorp zo kenmerkende naam Vuntus van-

daan komt, blijkt niemand te weten. 

Het tijdschrift van de Historische Kring Breuke-

len gaat in hetjuni-nummer(jg. 7, nr. 2, juni 1992) 

wel zeer ver in de historie terug. In de 6e en 7e 

eeuw lag de pagus (het landelijk district) Niftarla-

ke, dat ongeveer de huidige Vechtstreek omvatte 

in het grensgebied tussen Friezen in het noor-

den en Franken in het zuiden. Een uitvoerig arti-

kel gaat in op de kerstening van deze streek. 

De aanleg van het Merwedekanaal is jongere 

geschiedenis. Het tracé werd vastgesteld in 

1884. In 1892 en 1893 werd het kanaal in fasen 

geopend. Een artikel beschrijft hoe het kanaal 

grote economische gevolgen voor de mensen in 

en rond Breukelen had. De Vecht verloor snel 

aan betekenis. In het september-nummer (jg. 7, 

nr. 3, sept. 1992) gaat een vervolgartikel vooral in 

op de sociale gevolgen van de aanleg. Het ka-

naal werd geheel met de hand gegraven waar-

voor uit het gehele land honderden arbeiders 

waren gerecruteerd. Velen daarvan streken met 

hun gezinnen metterwoon in Breukelen neer om 

na enige tijd weer te vertrekken. De 'gastarbei-

ders' van honderd jaar geleden zorgden in het 

rustige dorp voor de nodige sociale opschud-

ding. 

Verder in dit nummer artikelen over het ge-



slacht Van Ruele, over kastelen in Nieuwe Ter Aa 

en over de verdediging van Kockengen in 1794-

1795. 

Van Zoys tot Soest, het tijdschrift van de Histori-

sche Vereniging Soest, publiceert veel uit het 

werk dat Ds. J.J. Bos in de vorige eeuw (?) heeft 

nagelaten. Van diens hand staat in het herfst-

nummer (jg. 13, nr. 2, herfst 1992) een artikel over 

de Wieksloot en een verhandeling over de ge-

schiedenis van de Rooms-Katholieke gemeente 

in Soest. De herinneringen van de Soester zou-

aaf Peter van Doorn blijken onuitputtelijk. In deze 

aflevering heeft hij gevochten tegen de rovers 

van Garibaldi. 

Het hoofdartikel in het laatste nummer van het 

tijdschrift van de Historische Kring Eemnes (jg. 

14, nr. 3, okt. 1992) beschrijft de voortdurende 

strijd van de dorpelingen tegen het water. De his-

torie van Eemnes wordt vanaf het jaar van stich-

ting 1339 getekend door de aanleg van dijken, 

sluizen, vaarten en weteringen. In de rubriek 

'Een Eemnesser vertelt' is oud loco-burgemees-

ter Bep de Bruijn aan het woord. De genealo-

gische rubriek is gewijd aan het geslacht Wig-

gerts. 

De strijd tegen het water is ook aan de orde in het 

juni-nummer van Baerne, het tijdschrift van de 

gelijknamige historische vereniging (jg. 16, nr. 2, 

juni 1992). Zware stormen joegen het Zuiderzee-

water in november 1921 tot in het dorp. Het num-

mer beschrijft uitvoerig een eerdere en ernstiger 

ramp, die Baarn trof in 1481, toen de Hollanders 

onder Joost van Lalaing het 'dorp met stads-

rechten' totaal verwoestten. Het heeft eeuwen 

geduurd voordat Baarn daar weer bovenop 

was. 

Het september-nummer (jg. 16, nr. 3, sept. 

1992) besteedt aandacht aan de Pauluskerk op 

de Brink. De kerk dateert van vóór 1385, werd in 

1888 onherkenbaar gerestaureerd en is deze 

winter wederom aan een opknapbeurt toe. 

AvdS 

Geschenkabonnement op een jaargang 
Eigen Perk 

De kersttijd is niet alleen een periode om in 

knusse binnenkamers de donkere periode 

door te komen maar ook een tijd om vriend-

schapsbanden weer eens aan te halen. We stu-

ren elkaar kaartjes en goede wensen, meer en 

meer samen met geschenken. 

Hebt u er ook moeite mee om een origineel ca-

deautje te vinden? We hebben voor u een sug-

gestie. Wat zou u er van zeggen om uw familie-

lid, bevriende relatie of goede kennis een ge-

schenkabonnement op dit blad te geven? En 

dat voor f 15 *, de prijs van een goede fles wijn! 

Een cadeautje dat namens u in 1993 vier keer 

wordt bezorgd. 

* in verband met de hogere kosten voor bezorging, kost 
een geschenkabonnement buiten Hilversum f 20. 

Als u iemand wilt verrassen, dan moet u het vol-

gende doen: 

1. schrijf een briefje of briefkaart aan onze le-

denadministratie (adres zie voor in dit nummer, 

bellen mag ook!); 

2. vermeld uw naam en adres als schenker en 

de naam en adres van degene die het cadeau 

krijgt; 

3. wacht met betalen tot u een acceptgirokaart 

van de penningmeester krijgt. 

Wij stellen de geadresseerde op de hoogte van 

wie de gift komt. Na een jaar zullen we deze 

voorstellen het abonnement op eigen kosten 

voort te zetten door lid te worden van onze ver-

eniging. 


