
UIT DE TIJDSCHRIFTEN 
Het eerste artikel in het januarinummer van het 
Contactblad van de Historische Kring Bussum 
draagt een op het eerste gezicht wat vreemde en 
dus ook nieuwsgierigheid opwekkende titel. Het 
stuk heet 'Aannemer Van Norren en de gang van 
zaken bij een overlijden'. Al snel echter wordt ont-
huld wat aannemer Van Norren met de gang van 
zaken bij een overlijden te maken had. Het be-
drijf verzorgde de kisten voor de begrafenisvere-
niging "Eerbied en Trouw". Eén van de voormali-
ge timmerlieden van Van Norren - de heer Klijn-
man-tekent zijn herinneringen op. Tevens wordt 
er aandacht besteed aan de centale keuken tij-
dens de Tweede Wereldoorlog en wordt een 
aantal monumenten ter herinnering aan WO II 
nader bekeken. Redactie: mw. J. Vos-Boogaard, 
035-6936710. 

Het blad van de Historische Kring Maarssen (jrg 
23, nr1,1996) wijdt zijn eerste bladzijden aan een 
confict tussen een RK-priester uit Maarssen ge-
naamd H. Berendtzen en de Utrechtse advokaat 
J. Heydendaal. Heydendaal vraagt zich af of ka-
tholieken wel goede vaderlanders kunnen zijn. 
Dit speelt zich af in de periode 1769-1777. De 
oude Republiek loopt dan op zijn laatste bene-
nen zal in 1795 vervangen worden door de Ba-
taafse Republiek. Hettweede artikel handelt over 
het ontstaan van de R.K.-school te Maarssen. De 
vraagstelling spitst zich toe op de tot standko-
ming en hoe het was om er leerling te zijn. De laat-
ste bijdrage is het derde deel van een artikelen-
reeks over het landgoed Ter Meer. Redactie: Mo-
zartlaan 5,3603 BD Maarssen, 0346-565471. 

De Stichting Gooisch Vervoer Museum Hilver-
sum publiceert in haar Nieuwsbrief (jrg 4, nr 1, 
1996) een artikel over de geschiedenis van het 
"tramdorp" aan de Goudenregenlaan. In 1947 
besloot de Hilversumse raad dertien tramrijtui-
gen aan te kopen en ze voor bewoning geschikt 
te maken. De locatie, die gekozen werd, was de 
Goudenregenlaan. Verderwordterin de Nieuws-
brief aandacht geschomken aan het ontstaan 
van de Gooise waterwegen en de geschiedenis 
van de Hilversumse haven. Redactie P.E. Bomli, 
035-6240745. 

Het Tijdschrift van de Historische Kring Breuke-
ien (jrg 10, nr 4, 1995) bevat naast artikelen een 
uitgebreid register op de jaargangen 1991-1995. 
Het blad levert ook deze keer weer een keur aan 
artikelen. Het tijdschrift opent met de eerste ja-
ren in het bestaan van de polder Oukoop (1). Ver-
volgens komt Joost van Rietveld aanbod als ge-
tuige ten behoeve van het Leenhof van Nijenro-
de. Jan I van Nijenrode had bij het verrichten van 
rechtshandelingen - in het bijzonder de uitgifte 
van leenbrieven - uit het oogpunt van de ver-
eiste rechtsgeldigheid getuigen nodig. Een on-
derzoek naar de inwoners van de gemeente 
Breukelen (eerste deel in jaargang 10 nr 1,1995, 
blz. 39-44) wordt in dit artikel voortgezet. Een telg 
uit het geslacht Borra verhaalt over het Kocken-
gense gedeelte uit de geschiedenis van dit ge-
slacht over de periode 1609-1819. De "waterwe-
gen" tussen 's-Heerenwagenweg en Danne zijn 
onderwerp van een bijdrage van H.J. van Es. 
Kaatsen en kaatsbanen is laatste artikel. Deze in 
de 15e eeuw al populaire volkssport werd ver-
moedelijk voor het eerst in de 16e eeuw in Breu-
keleveen beoefend. Redactie: mw. H.A. Manten-
Werker, 262253. 

Hettijdschrift van de HK Naarden, De Omroeper 
(jrg 9, nr 1,1996) wordt voor een groot deel in be-
slag genomen door twee artikelen. Het eerste 
handelt een rampentoerist in de 19e eeuw. Na 
het opgeven van de Fransen in 1814 van het be-
legerde Naarden komen veel Amsterdammers 
kijken hoe naar de belegering doorstaan heeft. 
Onder hen is Willem de Clerq, vriend van Groen 
van Prinsterer en Da Costa en een belangrijk fi-
guur in het latere Réveil. Zijn dagboek geeft een 
verslag. Een militair artikel over een 'commando-
probleempje' (1914-1918) is de tweede grote bij-
drage in dit nummer. Redactie: H. Schaftenaar, 
035-6946860. 

Het dubbelnummer van In het land van Bredero-
de (jrg 29, nr 1/2, 1995) brengt een groot artikel 
van M.J. van Gent over de rol van de Brederodes 
als partijleiders van de Hoeken. Hun streven om 
vergroting van hun invloed in Holland en het 



Sticht stuitte op de expansionistische machtspo-
litiek van de Bourgondiërs. De achtergronden 
van dezeongelijke strijd wordt in dit artikel belicht. 
Het artikel is verlucht met mooie kleurenafbeel-
dingen uit 15e-eeuwse handschriften. Redactie 
V.F.C. Leeuwenberg-Steegh, 0347-373250. 

De besproken tijdschriften liggen ter inzage in 
het Streekarchief. 
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