WAT ANDEREN DOEN
Uit de regionale historische bladen

Het tijdschrift van de Historische Kring Breukelen (jg. 8, nr. 1, maart 1993) besteedt dit maal relatief veel aandacht aan Kockengen en Nieuwer
Ter Aa, in welke dorpen de vereniging overigens
16 procent van haar leden telt. I n Kockengen waren de onderwerpen de loopbaan van veldwachter Bleumink, die in 1865 met pensioen
ging en de historie van de Hervormde kerk, die
waarschijnlijk dateert uit de veertiende eeuw. De
geschiedenis van Nieuwer Ter Aa was in september vorig jaar onderwerp van een zogenaamde
vertelavond, een soort collectieve 'oral history'.
Het maartnummer geeft van deze avond een
eerste verslag. De oudste herinneringen die
konden worden opgetekend gaan terug tot de
eerste wereldoorlog.
Een ander artikel gaat in op de relatie tussen
Breukelen en het Amerikaanse Brooklyn, dat
thans een district is van de stad New York. Een
Amerikaanse studie van Sesso en White (1980)
veronderstelt dat de naam Brooklyn is afgeleid
van het Nederlandse begrip 'bruyckleen', maar
dit wordt onwaarschijnlijk geacht. Het Utrechtse
Breukelen moet als peetvader worden beschouwd. Andere artikelen in het maartnummer
nemen de lezer mee naar de Dannestraat respectievelijk het Regthuys.
De Historische Kring Eemnes kan in het aprilnummervan haartijdschrift(jg. 15, nr. 1, april 1993) het
verheugende nieuws brengen dat op Koninginnedag de Oudheidkamer van de Kring wordt geopend. Deze oudheidkamer is mede mogelijk gemaakt door 21 bedrijven en vijf particulieren, die
als sponsor optraden. Voor een g root deel van de
apriluitgave is geput uit een bron die voor locaal
historisch onderzoek altijd van grote betekenis is
gebleken, namelijk de begraafplaatster plaatse.
Een uitvoerig artikel beschrijft de oudste grafstenen en degenen die er begraven liggen. Genealogie en 'familieberichten' nemen in het Eemnesser tijdschrift altijd een belangrijke plaatsin en de

artikelen zijn bijna altijd met foto's verlevendigd. In
dit nummer blikken bakkerWiebe van de Kuinder
en de heer G. van Stoutenburg terug.
Van Zoys tot Soest, het tijdschrift van de Historische Vereniging Soest, vervolgt in het voorjaarsnummer (jg. 13, nr. 4, voorjaar 1993) een beschrijving van de familie Van Muijlwijck. Ook de ontwikkeling van de straatverlichting in Soest is goed
voor een tweede artikel en een vervolg wordt in
het vooruitzicht gesteld. Maar de absolute recordhouder op feuilletongebied blijft natuurlijk over de
uit Soest afkomstige Pauselijke Zouaaf Peter van
Doorn. Ook in deze aflevering wordt de soldaat
met zijn compagnie met een trein naar een bergdorp gereden om ter plaatse rovers te verjagen.
Evenals het Eemnesser tijdschrift besteed dit
nummer van Van Zoys tot Soest aandacht aan een
begraafplaats en wel het RK-kerkhof aan de Dalweg. Het artikel beschrijft enkele belangrijke graven en de daar rustende overledenen, maar gaat
ook in op de exploitatie van het kerkhof.
Kijk op Weesp, het contactblad van de Historische
Kring Weesp, blikt in het maartnummer (jg. 8, nr.
2, maart 1993) terug op 1992. In september van
dat jaar kon de Kring een eigen ruimte betrekken
in het Fort aan de Ossenmarkt. Bestuur en leden
zien dat terecht als een hoogtepunt van het verenigingsjaar. Weesp verwierf reeds stadsrechten
in 1355. Voor studie van de locale geschiedenis
is vaardigheid in het lezen van middeleeuwse
handschriften dus gewenst. De wetenschap die
zich met deze handschriften bezighoudt - de paleografie - is onderwerp van een artikel in dit nummer. In de tweede helft van de 17e eeuw kwam
de destilleerindustrie in Weesp tot grote bloei.
Honderd jaar later begon Schiedam deze dominante positie van Weesp over te nemen en een
artikel in het maartnummer van Kijk op Weesp
geeft de redenen hiervoor aan. Deze zijn verrassend actueel van aard: de beschikbaarheid van

goedkope grondstoffen, de mogelijkheden om
productieafval kwijt te raken en internationale handelspolitiek. Terwijl de destilleerderijen in Weesp
verdwenen, kwamen de verwerking van cacaobonen en de produktie van chocolade en cacaoboter sterk naar voren. Het maartnummer geeft een
recensie van een boek over cacao, waarin uiteraard de ondernemer C.J. van Houten en diens in
1828 verleende octrooi i.v.m. de vervaardiging van
cacaopoeder uitvoerig aan bod komen.
Het Historisch Magazine voor Noord-Holland
is
het orgaan van de Stichting Regionale Geschiedbeoefening van de provincie. In het nummer van

het eerste kwartaal (jg. 2, nr. 1, eerste kwartaal
1993) overheersen de nieuwsrubrieken. Het verzamelen en ordenen van nieuws van historieactiviteiten en het weer verspreiden van dit
nieuws lijkt ook een van de hoofdopgaven van
de Stichting en het Magazine te zijn. Het nummer geeft een verslag van de studiedag in Beverwijk, nieuws uit de provincie, nieuws van de
archieven en boekennieuws. Er is een handzaam maar waarschijnlijk nog incompleet overzicht van in de provincie lopend historisch onderzoek.
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