
WAT ANDEREN DOEN 
Uit de regionale historische bladen 

In de Gloriosa, het tijdschrift van de Historische 
Kring Ankeveen, 's-Graveland en Kortenhoef 
(jg. 7, nr. 4, november 1990) beschrijft twee hui-
zen met historie. In augustus 1840 legde de bur-
gemeester van Kortenhoef de eerste steen voor 
de nieuwe pastorie aan de dijk. De 150e verjaar-
dag van de pastorie was aanleiding voor een 
kleine tentoonstelling en voor dit artikel. Vooral 
de bouw van het pand wordt uitvoerig beschre-
ven. In het andere stuk, dat gaat over het Regt-
huys te Ankeveen, ligt het accent meer op de be-
woners. Het zeventiende-eeuwse pand is gedu-
rende diens bestaan vele malen in andere han-
den overgegaan, maar staat nog altijd trots en 
gerestaureerd een sieraad van het dorp te we-
zen. In het laatste nummer van In de Gloriosa 
wordt verder een document uit 1290 beschreven 
van de deken van het kapittel van Utrecht. In on-
dubbelzinnige taal deelt de deken mee dat al-
leen aan Egidius genaamd Blok de rechtspraak 
in Kortenhoef en Ankeveen toekomt. 

Het mededelingenblad van de Historische Kring 
Blarlcum (nr. 12, october 1990) besteedt aan-
dacht aan huismerken. Zij komen voor in Blari-
cumse en in andere acten en dienden als hand-
tekening van personen die niet konden schrij-
ven. Het tijdschrift citeert uitvoerig hetRegistrum 
Memoriale van de parochie in 1890 waarin de 
toenmalige pastoor Geerdes zijn plannen voor 
een processie ontvouwde. Notariële archieven 
zijn een rijke bron van informatie over het dage-
lijks leven. De acte van verkoping van notaris P. 
de Roeper te Naarden in 1840 geeft een over-
zicht over de inboedel van ene Jannetje Vos. 

Soest heeft deze zomer 400 jaar onderwijsge-
schiedenis herdacht. Het begon rond 1590 in 
een schooltje aan de Eemstraat. Sinds 1985 kent 
Soest ook een Desmond Tutuschool. De Zuid-
afrikaanse bisschop kwam persoonlijk het feest 
meevieren. Naar aanleiding hiervan geeft het 
tijdschrift van de Historische Vereniging Soest 
Van Zoys tot Soest (jg. 11, nr. 2, herfst 1990) ineen 
drietal artikelen een overzicht van vier eeuwen 
onderwijs in het dorp. De aandacht voor dit jubi-

leum en voor het hoge bezoek ging ten koste van 
de in het vorige nummer beloofde serie over 
oude Soester families. Wel voortgezet werd de 
reeks over middelen van bestaan in vroeger tij-
den. Voor de visserij stond alleen een stukje van 
de Eem ter beschikking. Het artikel gaat uitvoe-
rig in op het ontginnen van de gronden rond het 
dorp voor veeteelt en landbouw. 

De landbouw, of liever het landbouwonderwijs, is 
ook het thema van een artikel in het Tijdschrift van 
de Historische Kring Breukelen (jg. 5, nr. 3, sep-
tember 1990). Het derde artikel over de kaas-
markt beschrijft de verhuizing naar Boom en 
Bosch in 1927, de oorlogstijd en het uiteindelijk 
opheffen van de markt in 1969. De bebouwing in 
de omgeving van Nijenrode in de 16e en 17e 
eeuw wordt u itvoerig i n twee andere arti kelen be-
schreven. De stijve stadhuistaal van burgemees-
ter Baron van Reedein 1844 kan ternauwernood 
zijn heilige verontwaardiging verbergen als hij 
gedeputeerde staten de wandaden van zijn 
schoolmeester beschrijft. Kennelijk konden noch 
de staten noch de burgemeester de onderwijzer 
ontslaan, maar lag die bevoegdheid bij de 
schoolopziener, die door de onderwijzer telkens 
werd 'ingepakt'. Het zou aardig zijn te weten hoe 
dat heden ten dage bestuurlijk geregeld was. 

Uit het laatste nummer van de Klink, het officieel 
orgaan van het Genootschap Oud Zandvoort 
(jg. 10, nr. 4, oktober 1990), waait de zilte zee-
lucht je tegemoet. De stranding van de bark 
'F.H. von Lindern' precies honderd jaar geleden 
geeft droefheid en opwinding in het dorp. Eén 
van de redders, Dirk Koper, sloeg overboord en 
verdronk. Maar de lading van het gestrande 
schip, o.a. tonnetjes arak, was voor de Zand-
voortse jutters 'bijzonder aantrekkelijk'. Een arti-
kel over zedige verkleedfaciliteiten op het strand 
beschrijft de opkomst van Zandvoort als bad-
plaats in het begin van deze eeuw. De bad-
meesters dragen schilderachtige namen als Jan 
Jiffie, Stijfseltje en Wullem de Bul. 
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