VINDPLAATSEN
HISTORISCHE INFORMATIE
SOEST EN SOESTERBERG

INLEIDING
De gemeente Soest kent een eeuwenoude historie. Inmiddels is daar al veel onderzoek naar gedaan. Toch
is er ook nog veel dat om verder onderzoek vraagt. De Historische Vereniging Soest/Soesterberg heeft
sinds haar oprichting in 1980 al veel verhalen gepubliceerd via het verenigingsblad Van Zoys tot Soest dat
viermaal per jaar verschijnt, maar ook door het uitbrengen van themanummers en diverse boeken. Ook
veel (amateur-)historici hebben inmiddels verhalen over de historie van Soest gepubliceerd, zoals de
Baarnse schoolmeester T. Pluim, de Soester ambtenaar E. Heupers, en dorpsverteller Hans Kruiswijk.
Daarbij bieden de archieven van de plaatselijke en regionale kranten veel informatie over de historie van
ons dorp.
Door de digitalisering is er veel historische informatie al via de computer, tablet of telefoon terug te
vinden.
In deze notitie wil de Historische Vereniging Soest/Soesterberg een overzicht bieden van belangrijke
vindplaatsen van historisch materiaal over Soest en Soesterberg. Deze notitie sluit ook aan op de
informatie die tijdens een op 21 september jl. gehouden workshop is gepresenteerd.
Het document kan geen compleet beeld bieden. Daarvoor is de informatie te divers en wordt deze
informatie via te veel kanalen aangeboden. Via het gebruik van zoekfuncties op internet kan specifiek
gewenste informatie worden gevonden.
Ondersteuning vanuit HVS
Daarnaast beschikt de Historische Vereniging Soest/Soesterberg (HVS) over een uitgebreide bibliotheek en
archief, die zich bevinden in ruimten van het Museum Soest. Wilt u daarvan gebruik maken, neem dan via
de mail contact op met de secretaris van de HVS (info@hvsoest.nl), of de webmaster van de HVS
(webmaster@hvsoest.nl). Zij kunnen u dan verder helpen.
Wilt u meehelpen om dit archief in de komende periode verder uit te breiden en toegankelijk te maken
voor belangstellenden, dan nodigt de HVS u daarvoor van harte uit. Via eerdergenoemde mailadressen
kunt u uw interesse en bereidwilligheid kenbaar maken.

Contactgegevens
Historische Vereniging Soest/Soesterberg
Steenhoffstraat 46, 3764 BM SOEST
Secretariaat: info@hvsoest.nl
www.hvsoest.nl

1. BRON HISTORISCHE VERENIGING SOEST/SOESTERBERG
•
•
•

Bibliotheek in Museum Soest
Historisch Archief in de kelder van het Museum Soest
Website (www.hvsoest.nl); o.a.
• Digitale versies van het sinds 1980 uitgebracht verenigingsblad “Van Zoys tot Soest” als ook
de artikelen afzonderlijk die daarin zijn opgenomen. (Laatste 5 jaar alleen op verzoek in te
zien; onderwerpen van artikelen zijn wel terug te vinden op de website).
• Stamboominformatie (zie punt 5)
• Bidprentjes van overleden Soesters
• Historische Informatie1 (nieuws, artikelen, beeldmateriaal, oude boeken e.a.)

•
•

Verdwenen Soest (website en 2-wekelijke rubriek Soester Courant) www.verdwenensoest.nl;
Soest op de Kaart: foto’s geordend naar straten in Soest/Soesterberg. (www.soestopdekaart.nl)
met uitgebreide toelichting per foto over geschiedenis van panden e.a.
Verenigingsblad “Van Zoys tot Soest”
Diverse themanummers en boeken uitgegeven sinds 1980 (voor overzicht zie ook website over
bijzondere publicaties (onder VZTS).

•
•

1

In Bijlage 1 een nadere toelichting op het inmiddels brede aanbod aan historisch onderzoeksmateriaal dat op de site
www.hvsoest.nl is terug te vinden en te downloaden.

2. ARCHIEF EEMLAND www.archiefeemland.nl
•
•
•
•

Oude kranten als Soester Courant, Amersfoortse Courant, Eembode, De Soester
Fotomateriaal
Historische kaarten
Informatie over Personen

Een streekarchief dat ook informatie aanbiedt over Soest en omgeving is
-

Archief Gooi- en Vechtstreek gevestigd te Hilversum: www.gooienvechthistorisch.nl

3. HET UTRECHTS ARCHIEF www.hetutrechtsarchief.nl
Wat betreft de gemeente Soest is van belang:
• Kranten als Utrechts Nieuwsblad
• Beeldmateriaal
• Informatie over personen (geboorte-, overlijdens- en huwelijksakten).

4. DIVERSE INFORMATIEBRONNEN MET GROTE DIVERSITEIT AAN DIGITALE STUKKEN VIA
INTERNET TE BENADEREN zoals:
•
•
•
•

•
•

Krantenberichten/tijdschriften (via www.delpher.nl): gaat terug tot begin 19e eeuw
Universiteiten
Koninklijke Bibliotheek (www.kb.nl)
Collega Historische Verenigingen en Kringen
i. Baarn: https://www.historischekringbaerne.nl/
ii. Amersfoort: Oudheidkundige Vereniging Flehite: https://historisch-amersfoort.nl/
iii. Hoogland: https://historischekringhoogland.nl/
iv. Eemnes: https://historischekringeemnes.nl
v. Den Dolder: www.historischeverenigingdendolder.nl
vi. Laren: https://historischekringlaren.nl/
vii. Leusden: www.historieleusden.nl
viii. De Bilt: https://historischekringdebilt.nl/
ix. Samenwerking Vechtstreek-Eemland: www.tussenvechteneem.nl
Cultureel erfgoed (https://beeldbank.cultureelerfgoed.nl )
Nederlands Instituut voor Militaire Historie; o.a. veel foto’s van vliegbasis en luchtfoto’s van
Soest (https://nimh-beeldbank.defensie.nl/)

5. INFORMATIEBRONNEN VOOR STAMBOOMONDERZOEK
De HVS heeft een Werkgroep Genealogie die stamboomonderzoek doet. Ze komen maandelijks bij elkaar
(buiten juli en augustus) op de tweede dinsdag van de maand in een van de ruimten van Museum Soest.
Via de werkgroep en hun eigen website (www.hvsoest.nl/stambomen) zijn er vele mogelijkheden om meer
te weten te komen over personen, i.c. familieleden. Inmiddels staan op die site van de HVS al meer dan
106.000 personen waarover informatie bekend is. Vaak uitgebreid soms nog maar heel beperkt.
Op internet staan diverse vindplaatsen, zoals hieronder genoemd, die mogelijkheden bieden om informatie
over personen op te zoeken. (Let op: voor uitgebreide zoektochten moet betaald worden, c.q. moet men
lid worden):
1 - Wie Was Wie - https://www.wiewaswie.nl/
Akten van geboorte, overlijden en huwelijk.
Doop-, Trouw- en Begraafboeken
Bevolkingsregisters
2 - Archief Eemland - kranten - https://archiefeemland.courant.nu/
Soester Courant, De Soester, Amersfoortse Courant, en anderen
3 - Delpher - https://www.delpher.nl/nl/kranten
Landelijke kranten, Staatscourant, en meer
4 - Familieberichten - https://www.online-familieberichten.nl/
Familieberichten in dag- en weekbladen
5 - Begraafplaatsen - https://www.online-begraafplaatsen.nl/zoeken.asp?command=zoek
Afbeeldingen van grafzerken
6 - Graftombes - https://graftombe.nl/
Het doel van graftombe is zoveel mogelijk begraafplaatsen en kerkhoven in Nederland te digitaliseren en
dit op internet beschikbaar te stellen.
7 - Centrum voor Familiegeschiedenis - https://cbg.nl/
Vooral overlijdensberichten, vanaf ca. 1800!
Persoonskaarten en persoonslijsten
8 - Stichting Groenegraf.nl - https://groenegraf.nl/
Voor, door en over Barinezen

BIJLAGE 1:

RESULTATEN HISTORISCH ONDERZOEK terug te vinden op de site van de HVS
Op de website van de Historische Vereniging Soest/Soesterberg is een speciale pagina met bronnen voor
historisch onderzoek over Soest/Soesterberg. De Provincie Utrecht en de gemeente Soest hebben het door
een financiële ondersteuning mogelijk gemaakt verschillende bronnen te digitaliseren.
(https://www.hvsoest.nl/bronnen-hist-onderzoek)
Welke bronnen zijn te raadplegen:
-

-

-

Adresboeken die in periode 1924 - 1970 zijn uitgegeven door de gemeente Soest
Het manuscript geschreven door dominee J.J. Bos waarin zijn bevindingen zijn vastgelegd over o.a.
bevolking, wegen, bronnen van bestaan, oorlogsrampen, de Nederduitsche Hervormde Gemeente, de
Roomsch Catholieke Gemeente, het Lager Onderwijs, het verenigingsleven, en de verschillende
buitenplaatsen.
De gildeboeken van het Groot Gaesbeeker Gilde of Sint Aechten Schuttersgilde van Soest,
onderscheiden in de periode 1683-1788 en van 1789-1907. Gezien de gebruikte taal en het soms
moeilijk te lezen handschrift is er ook een transcriptie van de gildeboeken geschreven.
De Historie van het Oude Grachtje
Een in 2000 uitgevoerd elite-onderzoek naar de bestuurders van de gemeente Soest.

Verwacht wordt dat er nog meer bronnen in de komende periode kunnen worden toegevoegd.
Daarnaast zijn er de afgelopen jaren twee boeken uitgegeven die het resultaat zijn van uitgebreid
historisch onderzoek:
1. Soest, Hees en De Birkt van de achtste tot de zeventiende eeuw. Auteurs Jan H.M. Hilhorst en Jos G.M.
Hilhorst; 2001; ISBN 90-6550-652-7
2. Soest in de zeventiende en achttiende eeuw. Auteurs G.J.M. Derks en W.A. Heurneman; 2010.
Uitgegeven door de Historische Vereniging Soest/Soesterberg. ISBN 908054813-8.

