
UIT DE TIJDSCHRIFTEN 
Het decembernummer van het Tijdschrift van de 
Historische Kring Loosdrecht (j'rg 22, nr 105) 
opent met een verhaal over ds Willemsen, 'een 
predikant uit de pruikentijd'. Deze Zeeuwse pre-
dikant maakte door zijn medemenselijkheid zo'n 
indruk op zijn tijdgenoten dat er een beeldje van 
Loosdrechts porselein van hem gemaakt is door 
één van zijn studenten, de Loosdrechtse predi-
kant Joannes de Mol. Het tweede artikel in HKL 
heeft een sterk genealogisch karakter. Het is het 
eerste deel van de geschiedenis van de familie 
Loenen. Redactie F. Brand, 035-5824102. 

Het artikel dat in het juninummer van Baerne in 
het oog springt is gewijd aan een boek over drie 
Oranjevorstinnen. In dit boek, uitgegeven ter ge-
legenheid van de expositie in het Oranjemu-
seum, zijn brieven gepubliceerd van de koningin-
nen Emma, Wilhelminaen Julianaaan familie en 
vriendinnen. De begeleidende tekst is van de his-
toricus Osta. Ook in het septembernummer van 
het blad zijn de Oranjes prominent aanwezig. In 
1818 werd door koning Willem II en zijn gemalin in 
de gemeente Baarn de Commissie van Welda-
digheid opgericht. Deze commissie was werk-
zaam op het gebied van de armenzorg. In het de-
cembernummervan dit blad staat een artikel over 
de schilder Cornelis Troost de beroemdste Hol-
landse schilder van de achttiende eeuw. Aanlei-
ding voor het artikel is een schilderij van hem dat 
in de hal van het Baarnse gemeentehuis hangt. 
Redactie: mw E.J. Heun-ten Holt, 035-5422951. 

Het Mededelingenblad van de Historische Kring 
Blaricum (nr. 22, november '95) besteedt aan-
dacht aan de kunstverzamelaar Regnault in rela-
tietotdeBlaricumse kunstenaars. In zijn verzame-
ling zaten onder meer schilderijen van Picasso en 
Chagall. Regnault had een speciale band met de 
in Blaricum wonende kunstenaars als Herman 
Gouwe, Gustave De Smet, Frits van den Berghe, 
Leo Gestel, Herman Kruyder en Quirijn van Tiel. 
Naast dit artikel staat er een bijdrage in over de 
17e-eeuwer Johan Stachouwer. Aanleiding voor 
een artikel over deze eigenaar van slavenplanta-
ges in Brazilië is een grafsteen in de Hervormde 
Kerk. Redactie: G.Th. Adema, 035-5315015. 

De familie Pen is onderwerp van een groot artikel 
in Het Tijdschrift van de Historische Kring Eem-
nes (jrg. 17, nr. 2,1995).Ditachttiende-eeuws ge-
slacht dat in Eemnes en in Baarn bivakkeerde 
bracht uit hun midden boeren, notarissen en 
burgemeesters voort. In het volgende nummer 
(3) gaat de aandacht uit naar de van oorsprong 
Loosdrechtse familie Seldenrijk. Sinds 1824 
komt deze familie in Eemnes voor. Redactie: B. 
van Raaij, 035-5386594. 

De Huizer Kring Berichten (jrg. 16, nr. 2, 1995) 
werpen zich op de Nederlandse walvisvaart in 
de zeventiende en achttiende eeuw. Tevens staat 
er een bijdrage in over het boerenberdijf in Hui-
zen. In dit artikel wordt ingegaan op wat er zoal 
op de eng werd verbouwd. Het septembernum-
mer (nr. 3) richt de aandacht op de geschiedenis 
van de Zuiderzee en met name op de afsluiting 
en drooglegging ervan. De auteur gaat terug tot 
de oudste bekende stormvloed, namelijk die van 
1287/88. Redactie: mw G.E.E. van Noppen, 
035-5253783. 

De nummers 1,2 en 3 van het tijdschrift VanZoys 
tot Soest (jrg. 16, 1995) zijn voor een groot ge-
deelte gewijd aan 'wijlen' het Soester natuurbad. 
Daarnaast staat in het blad een artikelenserie 
over de geschiedenis van hotel café restaurant 
Eemland. Redactie: P.J. van den Breemer, Vos-
seveldlaan 21, Soest. 

Het novembernummer van het Tijdschrift van de 
Historische Kring Bussum (jrg. 11, nr. 2, 1995) 
heeft een gevarieerde inhoud. Er wordt op 121/2 
jaar historische kring teruggeblikt. Verder komt 
de tweede wereldoorlog in vijf bijdragen aan-
bod. Er is een stukje kerkgeschiedenis en de 
Broodoorlog van Bussum tegen Naarden van 
1764 wordt behandeld. Redactie: mw. J. Vos-
Bogaard, 035-6936710. 

Ook het blad van de Historische Kring Maarssen 
komt met een artikelenserie. De nummers 3 en 
4 (jrg. 22, 1995) besteden aandacht aan de 
Nieuwe Hollandse Waterlinie. Bij Maarsseveen 
staat een fort dat van deze linie deel uitmaakte. 



Daarnaast wordt in het laatste nummer stilge-
staan bij archeologische vondsten aan de Park-
weg en bij de gang van zaken tijdens de Dolean-
tie in Maarssen. Redactieadres: Mozartlaan 5, 
0346-565471. 

Het Tijdschrift Historische Kring Breukelen (jrg. 
10, nr. 3,1995) wijdt drie artikelen aan de tweede 
wereldoorlog. Allereerst het conflict tussen de 
Nederlandse BinnenlandseStrijdkrachtenende 

Duitse bezettingsmacht op 5 mei 1945. Ook de 
oorlogservaringen op de boerderij van J.W. Win-
kel in Oukoop worden aan het papier toever-
trouwd. Tenslotte wordt verslag gedaan van de 
activiteiten van de Breukelense kring tijdens de 
herdenking in mei 1995. Naast deze artikelen zijn 
er nog bijdragen over veldwachters in Koeken-
gen en Breukelen in de periode 1914-1940. Re-
dactie: mw H.A. Manten-Werker, 0346-262253. 
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