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Voorwoord van de redactie 

KRON I EK Extra bijlage 
Met de normale "Van Zoys tot Soest" heeft 
u ook een themanummer van de "Kroniek" 
ontvangen. Dit themanummer is geheel 
gewijd aan de Belgische vluchtelingen die 
door de Eerste Wereldoorlog hun toevlucht 
tot Nederland zochten. Onze regio heeft, 
hoewel ver van de grens gelegen, toch een 
grote rol gespeeld. De komende tijd zullen er 
herdenkingen, tentoonstellingen en dergelijke 
georganiseerd worden, maar dat kunt u 
nalezen in de Kroniek. De Kroniek is een 
kwartaalblad dat wordt uitgegeven door de 
samenwerkende Amersfoortse instellingen 
zoals Museum Flehite, Archief Eemland en de 
Oudheidkundige Vereniging Flehite. 

Inhoud 
Centraal in deze "Van Zoys tot Soest" de Open Monumentendag 2014, die 
voor Soest alleen op zaterdag 13 september, en voor Soesterberg alleen op 
zondag 14 september georganiseerd wordt. Het landelijke thema is "Op 
Reis". De eerste gedachten zijn dan ook de vervoermiddelen waarmee we op 
reis gaan en dan denken we toch gauw aan de bus en de trein. Er zijn meer 
busondernemingen geweest maar de busonderneming die nu nog genoemd 
wordt en welke grote regionale bekendheid genoten heeft is die van W.C. 
Tensen. Terecht dat daar een artikel aan gewijd wordt. 

Daarnaast een reisverslag van een aankomend dominee uit 1891. Dit 
verslag is eerder in de "Baerne" — het kwartaalblad van de Historische 
Kring Baarn — gepubliceerd. Het is frappant om te lezen waar deze 'ware 
Calvinist' belangstelling voor heeft, maar het lijkt niet voor de kerk! In 
dit nummer het vervolg over de gezondheidszorg in de gemeente Soest, dit 
keer vooral gericht op de periode 1850-1900. Veel aandacht voor dokter 
Sytze Greidanus, uit het verhaal blijkt wel waarom de redactie de ruimte 
beschikbaar gesteld heeft. Betreffende Soesterberg is weer wat meer 
opgehelderd maar qua medische hulpverlening was het in die tijd in dat 
buurtschap wel een lappendeken. De foto's in het rubriekje "Medewerking 
Gevraagd (2)" zijn herkend. Vanwege plaatsgebrek komen de oplossingen 
pas in het volgende nummer. 
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Woonwagenkam 

Door Jan de 'Vas' 

3eukbergen 

De werkgroep Soesterberg van de 
HVS organiseert in september in 
het tijdelijke buurthuis De Linde 
een kleine tentoonstelling over de 
historie van het woonwagenkamp 
Beukbergen. Dit naar aanleiding 
van de Open Monumentendag 
met dit jaar als thema 'Op Reis'. 
De woonwagenbewoners waren 
van oorsprong natuurlijk allemaal 
reizigers. Hoewel het kamp 

Enkele van de vele foto 's die op de tentoonstelling 	officieel op het grondgebied ligt 
te zien zijn. 	 van de gemeente Zeist, maakt het 
voor een groot deel een integraal onderdeel uit van het openbare leven van 
Soesterberg, kerk, school,  etc.  Een stukje over de geschiedenis van het kamp. 

Beukbergen ontstond rond 1920 als een groepje woonwagens in het 
buitengebied van Zeist. Op een van de tot dan onbebouwde vakken langs de 
'Wegh der Weegen', tussen de buitenplaatsen Beukbergen en Sterrenberg. 
Het werd een pleisterplaats voor scharenslijpers, stoelenmatters, venters, 
kermisexploitanten, muzikanten en seizoenarbeiders. Mensen met beroepen die 
een reizend bestaan noodzakelijk maakten en voor wie reizen een manier van 
leven werd. Ze woonden in 'Pipo-wagens' getrokken door een paard. 

Vanaf de jaren zestig 
veranderde het 
woonwagenleven. Steeds 
vaker stond men al dan 
niet vrijwillig op een 
vaste standplaats, al 
bleven velen reizen om 
de kost te verdienen. 
Beukbergen groeide 
ondertussen tegen de 
klippen op. Zelfs toen 
de overheid in de jaren 
zeventig opsplitsing Scharenshep 



Stoelen matten 
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voorschreef van 
de grote kampen. 
De Beukbergers 
bleven zich verzetten 
tegen opsplitsing. 
Hun familie- en 
groepsverbanden en 
hun cultuur wilden 
ze niet opgeven. Ze 
zijn tot op de dag 	Enkele van de vele fito's die op de tentoonstelling te zien zijn. 

van vandaag bij elkaar gebleven. Nadat het eerst werd gedoogd, wordt het nu 
gelegaliseerd. Partijen zijn het daarover eens geworden en in 2013 is begonnen 
met de herinrichting van het kamp. 

Het aantal standplaatsen en woningen op woonwagencentrum Beukbergen in 
Zeist gaat van 170 naar ruim 200 en 
is daarmee het grootste van Europa. 
Zo'n 100 wagens die te dicht op 
elkaar staan worden verplaatst om 
de brandveiligheid te vergroten. 
Woningen die niet in het nieuwe 
plan passen, worden verwijderd, 
maar daar komt nieuwe woonruimte 
voor terug. Nu staan ze, samen 
met overheid en samenleving, voor 
de opgave om met behoud van 
eigenheid een wijk van Zeist te 
worden met ongeveer 800 inwoners. 

De opening van de tentoonstelling 
is op zondag 14 september om 
14:00 uur en is daarna tot en met 
12 oktober elke woensdagochtend 
te bezichtigen van 10-12 uur. Het 
adres van De Linde is: Christiaan 
Huygenslaan 4-A, 3769 XW 
Soesterberg. 



Foto Herman  Schoemaker  met enkele oud 
collega 's op een tentoonstelling over  
"Stay  -  behind"  
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Torenlezing 22 se otember in ce Oude  

Stay-behind,  een geheime organisatie in Nederland, gedurende de Koude 
Oorlog. 

Presentatie door de Soester historicus Herman  Schoemaker,  
in het kader van de vredesweek. 

De Torenlezing is een activiteit die 
gezamenlijk met de Commissie 
Vorming en Toerusting van de PKN 
kerken in Soest Zuid en de RK 
Willibrordparochie georganiseerd 
wordt. Eind vorig jaar was de 
presentatie door Herman  Schoemaker  
in de Oude Kerk gepland. Wegens 
ernstige ziekte moest de bijeenkomst 
worden afgelast. Inmiddels is Herman 
bezig aan een wonderbaarlijk herstel. 
September vorig jaar studeerde hij af 
aan de Universiteit van Utrecht, zijn 

masterscriptie over  Stay-behind  trok landelijke belangstelling in de pers en op 
TV. Inmiddels is de Koude Oorlog weer actueel geworden. Oorlog en vrede 
zijn helaas onlosmakelijk met elkaar verbonden. 

Na de Tweede Wereldoorlog werd door velen serieus rekening gehouden met 
een mogelijke bezetting van Nederland door de Russen. Er werd getwijfeld 
aan de capaciteit van het Nederlandse leger om een communistische aanval 
te weerstaan. Dramatische ervaringen gedurende de bezetting in Tweede 
Wereldoorlog hadden duidelijk gemaakt dat de duizenden slachtoffers, welke 
onder verzetsmensen, burgers en joodse medeburgers vielen, grotendeels het 
gevolg waren van onervarenheid en naïviteit van de bevolking. Gebrek aan 
opleiding en uitrusting waren noodlottig voor het verzet. 

Enkele overlevenden van deze dramatische periode namen zich na de 
bevrijding voor, dat als de Koude Oorlog tot een echte zou escaleren, bij een 
eventuele bezetting van Nederland de Russen met een behoorlijk verzet zouden 
worden geconfronteerd. 

Gedurende de Koude Oorlog, tot omstreeks 1990, bestond er in Nederland een 
geheime organisatie. Enkele tientallen  Stay-behind-agenten waren opgeleid om 
contact te onderhouden met de naar het buitenland uitgeweken staf. 
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Deze staf zou contact houden met de 
uitgeweken wettige regering. In Engeland 
en Noord-Amerika waren bases voorbereid 
van waaruit radiocontact met agenten in 
Nederland kon worden onderhouden. 

De achterblijvende agenten  (Stay-behind)  
waren voorzien van codemiddelen, zend- en 
ontvangapparatuur, geld, wapens en munitie. 
Enkelen beschikten over de noodzakelijke 
technieken en attributen voor vervalsing, 
observatie en communicatie door middel van 
pamfletten en kranten. 

In feite werden de agenten gedurende 
tientallen jaren opgeleid tot strijders, die in 
de ogen van de bezetter als TERRORISTEN 
te boek zouden staan. Wat zou ethisch wel of 
niet verantwoord zijn? Hoever mag je gaan 
in het verzet tegen een bezetter? Is gewapend 
verzet geoorloofd of is alleen geestelijk 
verzet mogelijk? Mochten communisten 
die een voortrekkersrol in de Tweede 
Wereldoorlog vervulden geheim agent 
worden? 

De Soester Herman  Schoemaker  heeft 
vele jaren deel uitgemaakt van de staf 
van deze geheime organisatie. Gedurende 
tientallen jaren heeft hij agenten door heel 
Nederland opgeleid. In zijn presentatie zal 
hij wat aardige wetenswaardigheden over 
betrokkenheid van Soesters bij de organisatie 
onthullen. 

De lezing is op maandag 22 september in de 
Oude Kerk, Torenstraat 1, Soest. Aanvang 
van de lezing 20.00 uur, zaal open om 19.30 
waar dan koffie/ thee klaar staan. De intree 
is gratis en neemt u gerust een introducé 
mee. Wel is er een vrijwillige collecte ter 
bestrijding van de kosten van deze avond. 
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Busexcursie naar het Fort 1881 Hoek van Hol anc 

De evenementencommissie heeft een deel van het programma voor de 
jaarlijkse bus excursie bekend gemaakt. Op donderdag 16 oktober brengen 
we o.a. een bezoek aan het Museum "Fort 1881" in Hoek van Holland. Het 
pantserfort is in gebruik genomen rond 1881 en in dit meer dan honderd jaar 
oude complex is het Nederlands Militair Kustverdedigingsmuseum gehuisvest. 
Het bouwwerk heeft veel ingerichte kamers die een beeld geven van het 
leven in het fort van 1889 tot 1970. Het aantrekkelijkste deel voor de meesten 
onder ons, is de aandacht die wordt geschonken aan de situatie in de meidagen 
van 1940. Er zijn soldatenkamers, een lazaret en de vergaderkamer van het 
Nederlandse Kabinet en koningin Wilhelmina, die daar voor hun vertrek naar 
Engeland in 1940, verbleven. 

Uiteraard zal de bustocht uit meer delen bestaan dan alleen het museumbezoek. 
De overige details van de excursie moeten nog uitgewerkt worden, maar we 
zullen net voor de middag vertrekken, zelf de lunch meenemen en voor 's avonds 
een lekker wok-restaurant uitzoeken. Voor de laatste stand van zaken is het 
handig om de website van onze vereniging te raadplegen: www.hvsoest.nl . De 
komende week hopen we alle details bekend te hebben. Opgave is mogelijk 
bij: hanneke@roskam.nu  per email of telefonisch op: 035 6018750. U dient deze 
uitnodiging als de echte uitnodiging te beschouwen, want wij willen u, via deze 
weg bereiken zodat er geen brief gemaakt en bezorgd/verstuurd hoeft te worden. 
De inschrijving sluit uiterlijk op woensdag 8 oktober a.s.. De bus van "Jan van 
Dijk Tours" mag helemaal vol want: hoe meer zielen, hoe meer vreugd". Wilt u 
de video van de busreis van verleden jaar naar Buren nog terugzien dan kunt u 
ook naar de website www.hvsoest.n1 gaan en dan de link aanklikken. 

Met vriendelijke groeten, namens de evenementencommissie, 
Hanneke Roskam-Slot. 
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Tentoonstelling en boek over de Belgische 

vluchtelingen in Amersfoort en Soesterberg 

Het neutrale Nederland was tijdens de Eerste Wereldoorlog een toevluchtsoord 
voor ruim één miljoen Belgische burgers en uitgeweken buitenlandse militairen. 
Na de Duitse inval in België werd Nederland overspoeld door Belgische militairen 
en hun gezinnen. Daarvan kwamen er zo'n 19.000 naar Amersfoort, die met open 
armen werden ontvangen; een enorm aantal vergeleken met de 25.000 inwoners 
van de stad. Van deze Belgen werden er 15.000 geïnterneerd in de Juliana van 
Stolbergkazerne, kort daarna vervangen door een groot nieuw barakkenkamp in 
Soesterberg, Kamp bij Zeist genaamd. Dat was het grootste kamp van Nederland. 
Voor de burgers zijn drie dorpen van houten huisjes gebouwd, waaronder  Albert's  
dorp aan de Amersfoortseweg (nu bungalowpark Albertsdorp). Het is dan ook niet 
vreemd dat het nationale Belgenmonument in Amersfoort staat. 

Museum Flehite wijdt hieraan een tentoonstelling, die te zien is van 4 oktober 
tot 4 januari. Deze geeft een indruk van het leven van de Belgen in en om 
Amersfoort. Nagebouwde barakken illustreren het sobere leven, de spanningen, 
werk, knutselen en opleidingen, discipline, verveling, ziekte, rammelende 
magen en kou. De mooiste tekeningen en schilderijen van de kampen zijn door 
de Belgen zelf gemaakt, zoals Rik Wouters, Gustave Desmet en Frans Hoste. 

In november verschijnt het jaarboek Flehite 2014. Hierin staat een artikel over 
de burgervluchtelingen van Amersfoort en Soesterberg op grond van nieuw 
onderzoek van  Jeanette  Pors. U kunt dit boek voor €18,90 aanschaffen bij 
museum Flehite, maar ook in Museum Oud Soest. 
Voor meer informatie, zie de website: www.museumflehite.n1  

' 	Jor 	„tor' 
" 1G-/r 41r1".4 

Kamp bij Zeist. Acpturel door L. Decleirq 
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Berichten van het oestuur. 

De zomerperiode loopt weer af, de momenten van rust geven ons weer 
nieuwe energie om een nieuw seizoen in te gaan. 

Ongeveer veertig belangstellenden hebben meegefietst met de fietstocht in 
juni. Via de Malebrug werd koers gezet naar het "Rietmuseum" in Eemdijk 
alwaar ons bijna alles over riet werd vedelt. Om een echt toeristisch gevoel 
te krijgen, maakten we de oversteek met het pontje van Eemdijk naar de 
Eemnesser polder. De evenementencommissie had dat niet gepland maar op 
het fietspad kwam de groep ook nog terecht in een grotere kudde schapen, 
dus daarvoor hoef je niet naar het buitenland. 

Het handmatig rogge maaien op de Eng kreeg een feestelijk tintje. Het 
had zijne majesteit Koning Willem-Alexander (tevens "Heer van Soest") 
behaagd om de organisator van dit gebeuren een lintje te verlenen. 
Burgermeester Metz speldde ter plekke de onderscheiding bij de heer 
Tom Bakker op. Onze aanwezigheid met een informatie-standje werd 
zeer gewaardeerd, de fotomappen werden veelvuldig opengeslagen en 
er werd wederzijdse informatie uitgewisseld. Tevens mochten we enkele 
nieuwe leden noteren. 

Open Monumentendag 2014 
Het comité Open Monumentendag 2014 Soest heeft na ampel overleg 
besloten om geen openstellingen te organiseren op 13 of 14 september. Het 
landelijke thema "Op Reis" gaf voor Soest te weinig mogelijkheden die 
een relatie met monumenten hebben. Natuurlijk zijn de stationsgebouwen 

van de stations 
Soest, Soestdijk en 
Soestduinen echte 
monumenten, maar 
de eerste is een 
particulier woonhuis. 
De laatste is nog 
intern in verbouwing, 
maar in Station 
Soestdijk bent u bijna 
iedere dag welkom, 
er is daar een café 
in gevestigd. Er is 
ook gekeken of er 
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mogelijkheden zijn om de laatste Tensen autobus naar Soest te halen, dit 
bleek op korte termijn niet haalbaar. Wel heeft de werkgroep Soesterberg 
voor zondag 14 september een programma, zie elders in dit blad. Ook in de 
ons omringende plaatsen zijn tal van activiteiten waar u welkom bent. 

Boek over de kunstenaars in Soest — Soesterberg 
Koortsachtig wordt er aan het betreffende boek gewerkt, de planning is 
er helemaal op gericht dat iedereen dit boek met Sinterklaas in huis kan 
hebben. Eenieder die het proces van uitgeven weleens meegemaakt heeft 
weet dat er meer komt kijken dan wat tekst en een plaatje. Na gedegen 
onderzoek wie de kunstenaars waren en met welke disciplines ze een 
plaats in het boek konden verwerven, hebben de schrijvers/samenstellers 
aangegeven dat ze zover zijn dat het boekwordingsproces kan beginnen. 
Natuurlijk worden er nog verschillende discussies gevoerd waar de grenzen 
voor opname te leggen, welke afbeeldingen geplaatst kunnen en mogen 
worden en waar deze vandaan te halen. En dan moet het nog vorm gegeven 

Een opmerkelijke foto: Jac. van Looy (1865-1930) en zijn echtgenote Titia van  Gelder  (1860-
1940) laten zich in huiselijke sfeer fotograveren, also/ze niet poseren, door "Jan Ebbenhorst 
(181.2-1883) en zoon". Zoon Corne' lis (1843-1919), de lbtograaf, was ook beeldend kunstenaar 
Foto collectie RKD 
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worden op een manier dat het werk van de kunstenaars goed tot zijn recht 
komt. Het kost de schrijvers/samenstellers Wim de Kam en Frans Stokhof 
de Jong vele zweetdruppels om dit proces in goede banen te leiden, ze 
komen amper aan hun vakantie toe. 

Voorlopig is de werktitel "Beeldende kunstgeschiedenis in Soest — 
Soesterberg". Meer dan 100 kunstenaars worden beschreven, allen actief 
geweest op het vlak van de Beeldende Kunst. Bekende kunstenaars zoals 
Jac. van Looy, Isings en l'Hoëst, maar ook bijna vergeten talenten zoals 
Johan Kuipers. 

Het bestuur heeft nog niet alle beslissingen genomen, zo is de verkoopprijs 
nog niet definitief vastgesteld. Wel wil het bestuur de leden de kans geven 
om vooraf in te tekenen en daarmee een extra korting binnenhalen. Mocht 
u nadere informatie over dit boek willen hebben of op de hoogte gehouden 
willen worden, stuur dan een  e-mail  aan info@hvsoest.nl. 

Ledenbestand 
Voor zover ons bekend is op 72 jarige leeftijd overleden de heer Wim van 
Doorn, vroeger had hij een bouwbedrijf alhier. Verder was hij betrokken 
bij het onderhoud van de Petrus en Pauluskerk. Op 89 jarige leeftijd is 
overleden de heer Herman Duit, binnen onze vereniging is hij actief 
geweest in onze evenementencommissie. De heer Duit was in vele Soester 
verenigingen actief. Daarnaast was hij een gepassioneerd liefhebber van 
(zang)vogels en daardoor erg betrokken bij de Soester Vogel Vrienden 
(SVV). Als filatelist was hij 'werkzaam' bij de postzegelvereniging 
Eemland. Over beide verenigingen en de inbreng van Herman Duit daarin 
kunt u lezen in respectievelijk het winternummer 2005 (26e jrg. nr. 3) 
en het najaarsnummer 2009 (30e jrg. nr. 2) van dit blad. Wij wensen de 
nabestaanden de kracht toe om het verdriet te dragen. 

Weer enkele nieuwe leden hebben zich aangemeld, wij heten de stichting 
GroeneGraf.n1 uit Baarn, de families Batenburg, Van den Berg, De Ridder, 
Ringenoldus, Roest, Waagmeester, mevrouw Leertouwer, mevrouw De 
Bruin, mevrouw Sickman, de heren Van Keken, Leertouwer, Marcella 
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en Verhoeven welkom. De heer Sickmann Kuipers continueert het 
lidmaatschap van zijn vader J. Kuipers (1929-2014). 

Terugblik op het vorige nummer. 
Bij de nieuwe leden was de naam van de heer Van den Hoed verkeerd 
gespeld. Soms zit het even niet mee. Bij de foto over het ontstaan van de 
sportuitwisseling "Soest-Soest (Duitsland)" op bladzijde 4 zijn er twee 
personen verwisseld. Volgens het onderschrift zou de heer Th. Peet de 
standaard vasthouden, maar volgens zijn zoon J. Peet is de man links met 
de hoed in de hand zijn vader. Links daarvan in de donkere jas met hoed op 
staat de toenmalige gemeentesecretaris Festen en wie dan wel de standaard 
vasthoud is onbekend, mocht u een idee hebben: dan horen we dat graag. 
Deze omissie is ook aan de beheerder van het beeldbank archief van de 
gemeente Soest doorgegeven.n 
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Auto ousmaatschappii W. C. Tensen 

Het landelijke thema voor de Open Monumentendag2014 is "Op Reis". 
Vele inwoners van Soest zullen dan ongetwijfeld terugdenken aan hun eerste 
busreisje met de robijnrode autobussen van Tensen. Tensen was een begrip 
in Soest, maar hoe is het begonnen en waar is het geëindigd? Daarom deze 
beschrijving van de reis in de geschiedenis "Tensen". Deze beschrijving is 
mede tot stand gekomen dankzij de gastvrijheid van Piet en Ria Blom, die 
de glorietijd van Tensen volop meegemaakt hebben. Daarnaast is er gebruik 
gemaakt een krantenartikel uit de Amersfoortse Courant van 26 september 
1979 en van enkele bronnen op internet. 

Door Ton Hartman 

Chaufieur .Kratákamp voor een bus van Joh. van Geerestein 

Inleiding 
Als het oudst georganiseerde openbaar vervoer over de weg beschouwen we 
de paardentram. Maar toen op een gegeven moment de paarden uitgespannen 
werden en er een automobiel als trekkracht voor het rijtuig gezet werd, was het 
gauw gedaan met de paardentram. Een iets grotere automobiel zonder rijtuig in 
de rails geeft veel meer mogelijkheden. De eerste busonderneming in Soest was 
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Joh. van Geerestein en Soesterberg had de firma Leguit. Maar Van Geerestein 
hield het in Soest gauw voor gezien en droeg de zaak in 1930 over aan Willem 
Cornelis Tensen. De eerste lijndienst was Baarn-Soestdijk-Soest-Amersfoort en 
vice versa. Vanaf 1932 ging er ook een lijndienst naar Soesterberg. 

De eerste periode 
Hans Kraal (1922-1987) heeft in dit blad verschillende artikelen geschreven, 
zijn laatste artikel ging over bushistorie, gepubliceerd in het lentenummer 1987. 
Deze alinea is een samenvatting over de vooroorlogse periode en ook wat uit 
de oorlogstijd. De eerste tijd was het betreffende de merken van de autobussen 
een allegaartje, een  Chevrolet  busje, enkele Engelse  Guy's  (waaronder twee 
`zeswielers'), een paar Fords en nog een Belgische Minerva. In de meeste bussen 
konden maar 34 personen, daarnaast werden met de bus de dagbladen gedistribueerd. 

Autobussen van de s firma Job. van Geerestein 

De motoren van de bussen liepen nog op benzine, pas na de oorlog werd door 
Tensen overgeschakeld op diesel. In de oorlog werden er bussen gevorderd, 
enkele bussen bleven rijden met een grote gasgenerator op het dak of op een 
aanhanger. Van de twaalf bussen die Tensen vlak voor de oorlog bezat zijn er 
zeven na de oorlog weer in gebruik genomen. 
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De oudsie jino van busonderneming lènsen 

Familie Tensen 
Als oprichter mogen we dus Willem Cornelis Tensen beschouwen. Geboren in 
Schellinkhout (Noord Holland). Volgens de overlevering is hij in zijn jonge 
jaren in Amerika geweest. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd hij, net als 
andere min of meer 'notabele' Soesters, door de bezetter gegijzeld. In 1948 is 
hij op 71 jarige leeftijd overleden. 

Zijn zoon Piet (1911-1980) zorgde voor de grote bloei, in de hoogtijdagen 
reden er wel 35 rode lijndienstbussen en 15 rode touringcars rond. 
Aanvankelijk gingen de chauffeur en de conducteur gezamenlijk op pad, later 
mocht de chauffeur zelf de kaartverkoop doen. In de gemeente Bunschoten-
Spakenburg reed er vanwege de zondagsrust geen bus en toen de overheid dat 
wel verplichtte sprong Tensen zijn collega Van Dijkhuizen te hulp. Later werd 
dit bedrijf uit Eemdijk door Tensen overgenomen. 

Kleinzoon Rob (1937-1996) en kleindochter Ellen (1941-2001) met haar man 
A.M. (Bert) Hovestad moesten door de omstandigheden besluiten het bedrijf 
in 1980 van de hand te doen. Het bedrijf was gevestigd aan de Birkstraat, op 
de hoek met de Van Lenneplaan, op de plaats waar nu het kantoorgebouw 
Birkstaete staat. Ook het woonhuis van de familie Tensen was aan de 
werkplaats gebouwd aan de zijde van de bakkerij Schothorst/Van de  Flier/  
Faas en nu Van Kooten. Naast de zuivelhandel en kruidenier Kortekaas en ook 
achter de bakkerij was een groot parkeerterrein voor de bussen. 



Clzaziffeur Piet Blom in actie. Collectie jam. Blom 
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De carrière van Piet Blom 
Vlak na de oorlog kon Piet 
Blom (geboren in 1931) 
aan het werk bij Tensen 
als kaartjesknipper, als 
15-jarige werd hij geacht 
om zes dagen in de week 
van 7 uur 's morgens tot 6 
uur 's avonds aan het werk 
te zijn. Wel waren er op de 
keerpunten van de bus genoeg 
rustmomenten. Piet vond dat 
hij als conducteur niet slecht 
betaald kreeg. Maar Piet moest 
in militaire dienst in 1951 en 
gebruikte deze tijd ook om 
zijn rijbewijzen te halen. Aan 
het eind van zijn dienstplicht 

in 1953 is hij nog als soldaat tijdens de watersnoodramp in de omgeving 
van Zierikzee behulpzaam geweest. Toen hij afgezwaaid was kon hij meteen 
weer aan de slag bij Tensen, maar dan als chauffeur. Zijn eerste rit was van 
Lage Vuursche naar het Baarnsch Lyceum. Het bleek dat hij toen ook enkele 
prinsessen vervoerd had. De eerste jaren was Blom vooral lijnbuschauffeur 
maar later reed hij steeds vaker op de touringcar. In die jaren waren dat 
dagtochtjes over de Veluwe, of naar de Holterberg. Op bedevaart naar 
Kevelaer of naar het bronsgroen eikenhout in Limburg. Veel personeelsuitjes 
begonnen met een bustochtje omdat het autobezit nog niet wijdverbreid was. 
De winkeliersvereniging WISO stuurde een hele colonne bussen met kinderen 
naar de Efteling en bij elke terugkomst van 
een schoolreisje gingen de kinderen tussen 

.5! de banken zitten. Steeds vaker gingen 
de bussen ook over de grens en werd hij 
ook geacht de rol van reisleider op zich 
te nemen. Toen in 1980 het doek voor 
Tensen viel konden de touringcarchauffeurs 
bij Beuk Reizen hun werk voortzetten, 
zo ook voor Piet Blom. Daarmee viel 
wel het Soesder tintje weg. Wel heeft hij 
aan het eind van zijn loopbaan het Groot 
Gaesbeeker Gilde op hun Rome-reis (1990) 
gechauffeerd. 
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Bus nummer 46 
De bus met nummer 46, 

.1  evenals 47, werd in 1961 
'41 door de net gevormde 

Naamloze Vennootschap 
W. C. Tensen aangeschaft. 
Het waren weer  Volvo's,  het 
merk dat Tensen al vanaf 
1937 trouw was. Deze twee  
Volvo's  waren uitgerust 
met een 5 versnellingsbak 
en de motor voorin. Een 

Busstation aan de Soesterbergse  straw,  nu winkelcentrum 
opmerkelijke keuze, want 
andere busmaatschappijen 

schakelden over op semi-automatische schakeling en de motor onder de bus. 
Tensen heeft de carrosserie laten maken bij ZABO in Ridderkerk, dit was 
het begin van een jarenlange samenwerking. Volgens het "Nationaal Register 
Mobiel Erfgoed" hadden de bussen bij aanschaf al een beetje een ouderwetse 
aanblik, toch zette Tensen deze bussen in op de hoofdlijnen. De 47 reed 
voornamelijk van Baarn via Soest naar Utrecht, en de 46 ging van Spakenburg 
naar Amersfoort, en weer terug om een rondje om de kerk te maken. Het 
onderhoud van de bussen werd nauwgezet bijgehouden in werkplaatsboekjes. 
Voor de 46 zijn de laatste aantekeningen in november 1973 gemaakt bij een 
kilometerstand van 960.000. Tot maart 1976 bleef de bus nog rijden, daarna 
is de bus overgedragen aan de Stichting Veteraan Autobussen. Deze stichting 
zoekt nog middelen om de bus weer rijvaardig te maken. Als dat gerealiseerd 
is, dan kan deze ingezet worden als een soort attractie bus. 

Het einde van Tensen 
Enerzijds doordat veel meer mensen zelf een auto hadden en ook konden rijden, 
anderzijds de schaalvergroting in de openbaar vervoerswereld maakte het niet 
verstandig om de lijnbusdiensten voort te zetten. De rijksoverheid subsidieerde 
de busonderneming al vanaf 1970. Ook de touringcarsector had het laatste jaar 
verliesgevend gedraaid. De familie Tensen verkocht de onderneming per 1 
januari 1980 aan de Nederlandse Spoorwegen. De gebouwen aan de Birkstraat 
werden gesloopt, er verrees een kantoorgebouw met een bomvrije schuilkelder. 
Een gedeelte van het parkeerterrein bleef gehandhaafd en op een ander gedeelte 
verscheen een dubbel woonhuis. Er werden vijf autobussen van een gele kleur 
voorzien om bij de Veluwse Autobus Dienst te gaan rijden. In 1992 zijn twee 
daarvan in een blauw met witte kleur naar de stad Fez in Marokko gegaan en 
daar een derde leven begonnen. De lijndiensten die Soest en Soesterberg aan 

Soest-Zuid 
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deden werden voortgezet met de gele bussen van Centraal Nederland. Op de plek 
van het huidige winkelcentrum Zuid was vroeger het busstation, het knooppunt 
en overstapplaats voor de reizigers van de Tensen bussen. De Soesterbergse 
straat was redelijk geschikt als aan en afvoerroute, dat kan niet gezegd worden 
van de Korte Ossendam en de Gallenkamp Pelsweg. De wegbreedte is nog 
hetzelfde, dus was het erg netjes rijden als twee bussen elkaar tegenkwamen. De 
naam Tensen blijft bewaard met een straatnaam in de buurt van het voormalige 
busstation: de Tensenhof. Tenslotte hebben we in Museum Oud Soest nog 
diverse attributen die nog herinneren aan het tijdperk Tensen. Ook zijn er nog 
mooie en minder mooie foto's waarvan er enkele bij dit artikel staan. 

Het einde van autobusonderneming Tensen. Foto Henk Gerth (1930-2012) 

Bijzonder gebruik 
Aan het 'leven' van iedere autobus komt een einde, maar soms is het 
laatste gebruik wel heel bijzonder. Een van de autobussen van W.C. Tensen 
schijnt de laatste jaren als Rooms-katholiek kerkje gebruikt te zijn. Op het 
woonwagenkamp Birkhoven, aan de Middelhoefse weg in Amersfoort, vlakbij 
de gemeentegrens van Soest, functioneerde in de zestiger jaren van de vorige 
eeuw een kerkje voor de woonwagenbewoners. Ook sommige buurtbewoners 
bezochten weleens de H. Missen in dat kerkje, er werd niet gezongen, dus 
met een half uur stond je weer buiten en had je als goed katholiek je zondagse 
plicht vervuld. Mocht u ook een bijzonder gebruik weten of een foto van dit 
genoemde kerkje hebben, dan hoort de redactie dat graag. 
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De reistasch om onze schoucers 
Reisoeschriivingen uit ce jaren 1890 tot 1892 
van 3astiaan Wie enga (1873-1949) 

Het maken van meerdaagse wandeltochten door Nederland was een populair 
tijdverdrijf In de 19e eeuw, met name onder (protestants-christelijke) 
studenten. Sommige hielden een reisverslag bij van die wandelingen. Bekende 
voorbeelden zijn het verslag van de voetreis die de Leidse studenten Jacob 
van Lennep en Dirk van Hogendorp in de zomer van 1823 maakten (voor 
het eerst verschenen in 1942) en de verslagen van de wandelingen van de 
doopsgezinde predikant Jacobus Craandijk (publicatie van zijn eerste verslag 
in 1875). Bastiaan Wielenga, theologiestudent uit Kampen, raakt besmet met 
het wandelvirus en ook hij houdt een reisdagboek bij. Zijn reisbeschrijvingen 
zijn nooit in druk verschenen, maar kleinzoon Ido Sybrand Wielenga heeft 
de originele handschriften gedigitaliseerd en verspreid in de familiekring. 
Historische Kring Baernelid Margriet van Ommen-Wielenga gaf de uitgave 
ter beschikking aan de redactie. Onderstaand volgt een weergave van etappe 
4 van de voetreis van Kampen naar Amsterdam die Bastiaan Wielenga met 
zijn reisgenoot Ge Lindeboom van 28 maart tot en met 5 april 1891 maakte, 
voorzien van commentaar. 

Door: Marjo  Stam  

Café  "Mew'  Vosseveld", opmerkelijk is de foute adresvermelding, hel juiste adres was 
Birkstraai 54. Foto collectie Harrie van .Dorresteif n 



Bastiaan Wielenga (1879-1949) 
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Bastiaan Wielenga is in 1873 in Amsterdam 
geboren als zoon van een dominee. Hij studeert 
theologie in Kampen, zal gereformeerd predikant 
worden en heeft later flink wat publicaties op 
zijn naam staan. Tijdens de wandeling in 1891 
is hij 18 jaar. Als het maar enigszins mogelijk 
is, overnachten de studenten tijdens hun voetreis 
bij familie of bekenden, vaak domineesgezinnen 
of andere notabelen. Op zondag wordt er niet 
gewandeld, die rustdag wordt benut voor het 
bezoeken van een kerkdienst. In zijn verslagen 
zet Bastiaan zich af tegen reizigers die zich op 
een luxe manier door Europa laten vervoeren: 
Men zet zich neder in eene gemakkelijke coupé 
en slaat de armen over elkander; de machinist 
zal wel zorgen, dat ik er kom, of men vleit zich neder op den rustbank van eene 
prachtige, welingerichte salonboot en laat den kapitein en stuurman maar 
zorgen. Men is in deze eeuw te bang om zijne beenen te gebruiken en eens eene 
reis te voet te ondernemen om de ledematen te oefenen en te sterken. Denk niet 
dat het wandelen bedoeld is om spannende avonturen mee te maken, wandelen 
is bovenal nuttig en dat nut wordt keurig opgesomd, namelijk voor: 1. Een 
portie menschenkennis; 2. een paar frissche longen; 3. het afleeren van verlegen 
te zijn; ten 4.en en niet het minst: kennis van een deel van ons Vaderland. 

Bastiaan beschrijft dus geen spannende avonturen, maar probeert zo 
realistisch mogelijk te rapporteren over het landschap, de dorpen en steden, de 
bezienswaardigheden en mensen met wie ze onderweg in aanraking komen. 
Toch doet hij zijn best om met literaire middelen het verslag meer te laten zijn 
dan een saaie opsomming. Zo richt hij zich bijvoorbeeld tot de lezer en zijn 
hoofdstuktitels sluiten aan bij de toenmalige mode om al iets van de inhoud 
'weg te geven', zoals Waarin we leeren dat niet alleen dames jokken en de 
zaak een droevig einde neemt of Waarin die lieden veroordeeld worden, die het 
buitenland gaan afreizen, voor ze weten wat er in hun eigen land te zien is. 

Gekleed als echte voetreizigers, met een reistas om de schouders en vrolijk 
zwaaiend met een zware eikenhouten knuppel, vertrekken de twee jongelingen 
bij 't krieken van den dag op den 28en Maart 1891 uit Kampen. Omdat het 
de eerste dag ontzettend hard gaat regenen en waaien, keren ze van Elburg 
weer terug naar Kampen en pakken daar 'den spoortrein naar Harderwijk'. 
(59) We moesten kiezen: of nog 7 uur wandelen door den regen of rustig te 
rijden in een droogen wagon. Neen! Het is geen schande te zwichten wanneer 
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herberg De Drie Ringen, waarschijnlijk de oudste herberg van Soest. 

de natuur spreekt, de strijd is te ongelijk en we deinsden dan ook terug en 
bliezen den aftocht daar we onze gezondheid hooger schatten dan de eer. 
Vanuit Harderwijk lopen ze via Ermelo naar Veldwijk en logeren bij een 
doktersfamilie waar ze ook Pasen vieren. Op 31 maart bereiken ze Amersfoort. 
Onduidelijk is bij wie ze logeren - er wordt alleen gesproken van een 
'vriendelijke gastvrouw'. De volgende dag (1 april) wordt er van Amersfoort 
naar Hilversum gewandeld en doen de studenten ook Soestdijk en Baarn aan. 
Gepoogd is deze etappe vanuit het centrum van Amersfoort naar Hilversum te 
reconstrueren en na te lopen. 

Waarin wordt gesproken van den vermaarden Ferdinand Huyck en de lezer 
een bezoek aflegt in het paleis van onzen Vorst 
Het blinkende zonlicht dat die morgen onbescheiden door het venster in 
onze slaapkamer doordrong, noodzaakte ons op te staan en na een kort 
ontbijt en dito hartelijk afscheid de reis naar het Gooi te aanvaarden. Eerst 
profiteerden we van het nette Amersfoort door de lange Lange Straat geheel 
af te wandelen, langs den ranken Lieve-Vrouwentoren, het sieraad der stad, 
en marcheerden de poort uit naar den Amersfoortschen straatweg. De weg 
steeg tamelijk steil en we gingen slechts met moeite voorwaarts, of liever 
opwaarts. Na een half uur hadden we de top van de Amersfoortschen berg 
bereikt en de  verandah  van het hotel, dat zich daar  beyond,  beklommen. 
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De lange Lange Straat' is anno 2014 zo ongeveer de drukste winkelstraat 
van Amersfoort, maar tot het eind van de 19° eeuw was het een deftige 
woonstraat met af en toe een winkel. Voor de huizen lagen privéstoepjes, 
afgebakend met hekjes of stoeppalen met kettingen. Het is één van de 
oudste straten van Amersfoort die al in de  lie  eeuw werd verhard met een 
pakket boomstammetjes, een zogeheten knuppelweg. De reizigers lopen 
vanaf De Kamp en de Kamperbirmenpoort de Langestraat in die na het 
passeren van de Westsingel overgaat in de Utrechtsestraat. Waarschijnlijk 
marcheerden zij langs de plek waar ooit de Utrechtsepoort2  heeft gestaan 
naar de voormalige Amersfoortschen straatweg. Tegenwoordige 
wandelaars steken de Stadsring over naar wat nu de Utrechtseweg heet, 
een van de oudste en belangrijkste wegen die van oudsher het gebied van 
de Amersfoortsche Berg doorkruisten. Tot het laatste kwart van de 
19e eeuw beperkte de bebouwde kom van Amersfoort zich nog 
grotendeels tot binnen de grenzen van de voormalige stadsmuren. Vanaf 
circa 1880 komt de ontwikkeling van villa's op de Amersfoortse Berg 
langzaam op gang en worden aan weerskanten van de Utrechtseweg de 
eerste villa's en buitens ontwikkeld. Op de top van de berg staat nu het 
Berghotel, op dezelfde plek waar hotel De Berg stond, een chaletachtig 
gebouw met een gevelbrede veranda. Het deed dienst als kuuroord en was 
rond 1880 geopend. 

Het weder was schoon. Het uitzicht prachtig. Voor ons strekte zich het 
geheele Gooiland uit, dat ons als 't ware vriendelijk noodde zijn bosschen 
te doorwandelen, zijne steden te bezoeken en zijn heuvels te bestijgen. Het 
was een boeiend tooneeL Het Gooi, zoo terecht om zijne schoonheid in het 
buitenland beroemd, schitterde met al zijn bekoorlijkheden in de stralen der 
morgenzon. Voor ons oog verrezen daar de torentjes van Zoest, van Baarn, 
van Hilversum, Garderen3, Eemnes en vele andere plaatsen uit het dichte 
geboomte. 

Het heuvelland met dicht Bosch begroeid blauwde in de verte, slechts 
van ons gescheiden door de violette heide, hier en daar door kleine 
bosschages afgewisseld Rechts verrees weer de fiere toren van Amersfoort 
en vertoonde zich de stad voor ons, met zijn talrijke torentjes en grootsche 
gebouwen. En aan den voet van den berg, glinsterden de rails van den 
spoorwegs terwijl zich in de verte de witte stoompluim van het metalen 
wonderpaard liet zien, dat met duizelende vaart door den heide snelde. 
Lang hield dit vergezicht ons aan de plaats geboeid Het kostte ons moeite 
van dezen schoonen heuveltop afscheid te nemen en toen we van den berg 
afdaalden, weergalmde het lied:t- 



22 	 VAN ZOYS TOT SOEST 35 -2 

Von meinem Berlein muss ich  scheiden, 
Wo  es so lieblich ist und schan. 

Nog steeds hadden we een vergezicht over het Gooi, dat we nu zouden 
bezoeken en de torentjes die nog steeds hun spits vertoonden zouden we 
weldra van nabij mogen beschouwen. We kruisten de spoorlijn tweemaal en 
kwamen na een poos wandelen door ongebaande wegen op den straatweg 
van Amersfoort naar Zoests [.. .] 

Het is lastig te achterhalen hoe de twee studenten vanaf de top van de 
Amersfoortse Berg naar de 'straatweg van Amersfoort naar Zoest', de huidige 
Birkstraat (N221) zijn gelopen. Het gebied was nog zo goed als onbebouwd, 
een kale, licht glooiende vlakte die bestond uit heide met hier en daar wat 
lage bosjes en struiken. Leeg en overzichtelijk. Er was nog geen Stichtse 
Rotonde, nog geen Dierenpark en ook het kloostercomplex OLV ter Eem 
moest nog worden gebouwd. Bovendien stonden er veel minder bomen dan 
tegenwoordig. Vandaar dat Bastiaan de torentjes van dorpen als Baarn, Soest 
en Eemnes kon zien. Wel was de spoorverbinding op het traject Utrecht-
Amersfoort-Zwolle-Kampen in 1863 gereedgekomen, met als eigenaar de 
Nederlandsche Centraal Spoorweg-Maatschappij (NCS). Ook het landgoed 
Birkhoven bestond al, met park, bos en een buitenhuis dat in 1891 bewoond 
werd door mr. Jan Blomhoff en zijn vrouw jkvr. Sara Maria van de Poll. 
Waarschijnlijk zijn de wandelaars vanaf de Amersfoortse Berg dwars over de 
woeste gronden gestoken over `ongebaanden wegen' en uitgekomen op de 
Birkstraat ergens ter hoogte van de huidige Zandlaan. 

[...]Hoe meer wij Zoest naderden, hoe  schooner  zich de weg liet aanzien. 
Links golfde een hoog heuvelland dat zich donker afieekende tegen de blauwe 
lucht. De weg klom naarmate we voortwandelden en als we even stilhielden 
om op ons pad terug te zien, zagen we de torens van Amersfoort boven het 
geboomte aan den voet van den berg. Weldra vertoonde zich aan den weg 
een primitieve herberg, met een verweerd uithangbord dat het dichterlijke, 
zinrijke opschrift droeg: 

Hier in het Vosseveld 
Tapt men bier en genever voor zijn geld 

Hoewel dorstig, weerstonden we de verleiding binnen te treden; we 
stapten nog eenige minuten flink door en zagen hetgeen Ferdinand Huyck6  
aldus meedeelt: "Het was niet zonder innig genoegen, dat ik de torenspits 
van Zoest in het vizier kreeg en dadelijk was mijn besluit genomen, 
om in dat dorp een oogenblik uit te rusten en eenige ververschingen te 
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gebruiken." We waren het van ganscher harte met onze Ferdinand eens en 
de daad bij het woord voegende, traden we zoodra het dorp bereikt was, een 
herberg binnen die bij een driesprong stond en laafden weldra onzen dorst 
aan een frisch glas bier. 

Nog steeds is er aan de Birkstraat, ter hoogte van de Paardenkamp, een 
boerderij met de naam Vosseveld te zien. Daarnaast, maar vanaf de weg 
bijna niet te zien, ligt het herenhuis Vosseveld. Maar deze boerderij en het 
herenhuis dateren uit 1915 en 1922, en het zijn niet de locaties van de door 
Bastiaan genoemde herberg. Die herberg Vosseveld was onderdeel van de 
buitenplaats met hofstede Heuvel en Daal, die in 1654 was aangelegd door 
de rijke Amsterdammer  Guillermo  Bartolotti. Deze Bartolotti heeft er ook 
voor gezorgd dat de oude weg werd aangepakt. De weg was, in de woorden 
van Bartolotti,  'seer  rauw, ongelijck ende vol sandt-heuvels' en werd op zijn 
kosten geëgaliseerd en voorzien van boombeplanting. De buitenplaats is in 
de 18de eeuw verloren gegaan maar de buurtschap - en de herberg - bleef de 
naam Vosseveld of Nieuw Vosseveld behouden. Latere eigenaars veranderden 
de naam in De Korte Duinen. Het pand heeft als adres Birkstraat 108, het is 
na een brand opnieuw opgebouwd, maar de bovenverdieping is weggelaten'. 
Wie dorstig is en de verleiding niet kan weerstaan, heeft de gelegenheid 
hier iets te nuttigen om vervolgens door te lopen naar 'de torenspits van 
Zoest', d.w.z. de torenspits van de Oude Kerk in de huidige Kerkebuurt, een 
authentiek stukje Soest. Men zegt dat Ferdinand Huyck zijn `ververschingen' 
gebruikt heeft in herberg De Drie Ringen. Dit pand ligt nog steeds tegenover 
de Oude Kerk en kijkt uit op de dorpspomp. Ook Bastiaan en zijn vriend 
zullen zich daar aan een fris glas bier gelaafd hebben. Komend vanaf de 
Birkstraat was de Kerkebuurt het feitelijke begin van het dorp. 

Wat nu? Was de vraag toen we ons tot opstappen gereed maakten. We 
hadden geen bepaald plan. Zullen we vannacht in Baarn of in Hilversum 
overnachten? Het was geen gemakkelijk te beantwoorden vraag. Een besluit 
moest genomen worden. We zouden linea recta naar Hilversum wandelen over 
Zoestdijk en Baarn. 

We wenschten de vergadering goeden morgen en marcheerden het dorp door 
naar den grooten straatweg. Zoest is een mooi dorp. Het buitengedeelte bestaat 
geheel uit villa's van de schoonste soort. Daar vonden we een: Rustoord, Felix,  
Banda  Neira, Sleeswijk, Wel te Vreden, Vredehof en zooveel meer anderen. 
We hadden een half uur flink doorgestapt en waren het paleis van Soestdijk 
reeds dicht genaderd toen we terzijde aan den weg een houten monumentje 
opmerkten aan den kant van het water. Een geschilderde doodskop en 
daaronder twee gekruiste beenderen prijkten boven het volgende opschrifi:o. 
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Christoffel Pullman 
Grenadier van del 1 e Compagnie 

In het regiment Infanterie 
Oud 28 jaar 

Verkiezend liever het leven te verliezen 
Dan zijne wapens over te geven 

In den nacht van den 27e Juli 1787 

Villa Sleesivijk 

Zeker was dit eereteeken opgericht boven het graf van een schildwacht, 
die ten tij de der Fransche revolutie op zijn post vermoord werd. 
We wenschten het gebeente van den held een "wel te rusten" toe en 
marcheerden op het paleis aan. 

De vrienden vervolgen hun weg door Soest,vermoedelijk eerst over het 
dorpsvoetpad, het huidige kerkepad. Daarna over de grote straatweg, de huidige 
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Grqfinonument Chrisigijel 
Pullman 

De Naald 
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Van Weedestraat die overgaat in de Burg. Grothestraat. 
De schone villa's waar ze langs wandelen, zijn in 
de loop der tijd allemaal afgebroken. Rustoord is 
gesloopt in 1922. De buitenplaats Sleeswijk stond 
aan de huidige Burg. Grothestraat ter hoogte van 
de huisnummers 47 en 49. Wel te Vreden, het latere 
Oranjehotel, is gesloopt in 1989 en vervangen 
door appartementsgebouwen En van de 18e eeuwse 
buitenplaats Vredehof die grensde aan de gronden 
van Soestdijk, resteert nu alleen nog de naam in de 
Vredehofstraat en in het appartementencomplex Park 
Vredehof Het huidige Pullman-monument ter ere van 
de Duitse huursoldaat Christoffel Pullman, gedood 
door patriotten tijdens zijn wacht bij toen nog Huis 
Soestdyk, staat nu op het parkeerplaatsje tegenover de 
ingang van het paleis. Bastiaan en zijn medewandelaar 
zagen het oorspronkelijke houten doodskopmonument dat aan de weg van 
Utrecht naar Soestdijk (de huidige Biltsestraat) was opgericht. 

Het paleis heeft een zeer paleisachtig 
voorkomen, meer dan dat in Den Haag. 
Het is gebouwd in den vorm van een 
halven cirkel. Aan de vleugels zijn 
lange gaanderijen door groote pilaren 
gesteund en overigens is er niets dat het 
paleis onderscheidt van de openbare 
gebouwen, bijv. gerechtshoven, cellulaire 
gevangenissen, gymnasia en hoogere-
burgerscholen, dan zijn ontzaglijke 
grootte. 

Alvorens het paleis binnen te 
treden, wandelden we eerst de groote 
Koningslaan door, die vlak tegenover 
Willem 's buitenplaats ligt, naar het 
monument dat aan het einde der allee 
is opgericht ter herdenking van de 
kloppartij bij Waterloo. Het is een 
kolossale zuil, prijkende met een 
opschrift in 4 talen, n.l. in 't Holl., 
Fransch, Engelsch en Latijn, waarmede 
de dapperheid van Willem P wordto> 
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aangetoond. Links en rechts van den kolos staan twee groote kanonnen die de 
Hollanders de moeite hebben genomen daarheen te slepen. We waren gauw 
uitgekeken en ook weer gauw bij 't paleis. We gingen het park recht door, 
klommen de groote stoep op en trokken aan de bel. Weldra verscheen een man 
met een lang uitgesneden vest en jas met groote slippen, die diep boog toen 
we onze wensch te kennen gaven, dat we de boel hier eens op wilden nemen. 
De gids ging ons voor en een uur lang dwaalden we door kamers, salons en 
vertrekken, zoodat we er bijna duizelig van werden. Een beschrijving te geven 
van al de weelde en rijkdom die we zagen is onmogelijk en overbodig. Het ging 
ons zooals het vele anderen bezoekers wel zal zijn gegaan: we konden niet 
begrijpen, waarom Zijne Majesteit nu zoovéél meer noodig had dan een ander 
Waarom moet zijn ledikant tienmaal grooter zijn dan dat van een gewoon 
mensch? Is de Koning dan zo 'n reus? Waarom die lampetkan zoo groot? Hij 
kan zulk een kan niet oplichten en 't gaat toch moeilijk dat door zijn lijfwacht 
te laten doen. En dan, waar dient het voor om in die salons zooveel meubels 
te plaatsen dat een koning er zelfs den weg niet in kan vinden? Al deze vragen 
konden we niet beantwoorden. Toch namen we welvoldaan afscheid van onze 
gids, die, hoewel in koninklijken dienst, toch als een gewoon kelner zijn hand 
ophield voor een fooi. Is dat geen schande voor ons vorstenhuis? 

Als de theologiestudenten uit Kampen in 1891 paleis Soestdijk bezoeken, 
heeft het paleis zijn metamorfose van jachthuis tot een paleis van `ontzaglijke 
grootte' al weer enige jaren geleden ondergaan: vanaf 1815 leidde architect 
De Greef de grote verbouwing waarbij ondermeer de zijvleugels - toen nog 
een open colonnade - waren toegevoegd. Koning Willem  III  had Soestdijk in 
1879 in zijn bezit gekregen na het overlijden van zijn broer prins Hendrik. 
Maar Willem  III  kwam niet zo vaak op Soestdijk, hij verbleef 's zomers 
liever op Het  Loo  in Apeldoorn.° Na zijn dood in 1890 neemt koningin-
regentes Emma, de weduwe van Willem  III,  Soestdijk weer als zomerverblijf 
in gebruik: samen met haar dochter Wilhelmina brengt zij daar vanaf 1892 
de zomers van de even jaren door. Kennelijk was het voor belangstellende 
bezoekers mogelijk een rondleiding te krijgen door de koninklijke vertrekken, 
zoals dat ook nu, na het overlijden van Prins Bernard in 2004, weer mogelijk 
is. Tegenwoordig betalen de bezoekers entree, terwijl onze wandelaars 
konden volstaan met het geven van een fooi waarmee de beheerder nog een 
centje bij verdiende. Bastiaan toont zich — zoals het een calvinist betaamt 
— kritisch ten aanzien van de weelde en de vele meubels die in de loop der 
jaren in het paleis waren verzameld en waar ook Willem  III  zijn bijdrage aan 
had geleverd. Hij had bijvoorbeeld tijdens zijn vakanties in Zwitserland bij 
een kunsthandelaar in Lausanne een grote partij ledikanten, kunstkabinetten, 
vitrinekasten, tafels en stoelen in Italiaanse neobarok gekocht." 
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We gingen de prachtige laan door die naar Baarn leidt, langs het park 
met zijn talrijke koepels en andere sieradiën. Weldra kwamen we aan een 
driesprong.I2  Links ging de weg naar Hilversum, dien we straks moesten 
hebben. Rechts leidde de straatweg naar Baarn. We gingen rechts. Na 
een half uur bereikten we het schoone Baarn dat zich bij het binnentreden 
aanlokkelijk deed aanzien. De heerlijkste villa's scharen zich, hand aan 
hand als een liefelijke krans om het dorp heen, welks straten een gezellige 
drukte vertoonen. Daar ratelen de kostbaarste equipages met derzelver 
niet minder kostbare inhoud, daar heerscht een opgewekte toon, de toon 
die het dorp een welvarend en aangenaam voorkomen geeft. Na een half 
uur vergeefs zoeken naar een restaurant, namen we onze toevlucht tot de  
station's  wachtkamer We hadden niet veel tijd nodig om ons te restaureeren 
en spoedig hervatten we dan ook den weg naar Hilversum. Het is een 
prachtige weg. Aan beide zijden verheffen zich de sierlijkste dennen en 
soms werd het ons vergund een blik te slaan in het duistere Bosch met 
zijn heuvelachtigen bodem dat aan de straatweg grensde. Soms, zeg ik, 
want ons pad was als 't ware door groene wanden begrensd die slechts 
hier en daar een opening lieten. Het was een grootsch gezicht. Weldra 
was het bosch ten einde en werd het gezicht vrijer, maar toch altijd gaven 
de golvende velden met hunne schilderachtigen boerenhofsteden aan den 
landstreek dat eigenaardig voorkomen dat het Gooi voor de reizigers 
zo aantrekkelijk maakt. We passeerden weldra een herberg, geheel in 
de dennen verscholen, die den ons bekenden naam "de Roskam" droeg. 
Onwillekeurig dachten we terug aan onze lotgevallen in den eersten• 
Roskam en nu... verrukkelijk weder, schoone landstreek, alles vriendelijk 
en uitnoodigend. Weldra kruiste onze weg de spoorlijn en toen we de 
villa Heidepark bereikt hadden, konden we ons beschouwen in Hilversum 
aangekomen (...). 

Bastiaan is onder de indruk van Baarn. Niet verwonderlijk, want hij 
bezoekt het dorp tij  dens  de bloeiperiode die aanbrak na de aanleg van 
de spoorlijn en het station, toen welgestelde Amsterdammers huizen 
en villaparken als Amaliapark en Wilhelminapark lieten ontwikkelen. 
De jongens wandelen Baarn binnen via de huidige  Lt.  Gen. Van 
Heutzlaan. Hoe zij precies hebben gelopen valt niet goed op te maken 
uit de beschrijving. Misschien zijn ze linksaf de toenmalige Wittelaan 
ingeslagen en doorkruisen ze de villawijk Wilhelminapark. Ze lopen in 
ieder geval niet door naar het eigenlijke centrum, want anders hadden ze 
daar ongetwijfeld een eetgelegenheid gevonden. De stationswachtkamer 
waarin Bastiaan en zijn vriend uiteindelijk een hapje eten is waarschijnlijk 
de restauratie met terras op de bovenverdieping van het station, die met .1, 
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de trap buitenom te bereiken was, of anders nuttigen zij een versnapering 
in de naastgelegen bierhal. De wandelaars vervolgen hun weg naar 
Hilversum en passeren de herberg De Roskam, gelegen aan de de huidige 
Hilversumsestraatweg, een oude boerderij die al ten tijde van Napoleon 
als herberg fungeerde, en waarin nu restaurant Vuur is gevestigd. Vlak 
voor Hilversum lag het landgoed Heidepark, met een villa, een boerderij 
en enkele arbeidershuisjes. Vanaf 1837 werden de heidegronden ten 
oosten van Hilversum geveild en Heidepark was in 1848 aangekocht 
door muntmeester Adriaan  Bake.  Ten tijde van de wandeling is het in het 
bezit van diens zoon Rudolf Willem Jan Cornelis Van den Wall  Bake,  
directeur bij de Hollandsche IIzeren Spoorweg Maatschappij die ook de 
aanliggende gronden richting Anna's Hoeve koopt. Als de Oosterspoorlijn 
van Hilversum naar Amersfoort wordt aangelegd, verkoopt de familie een 
deel van de grond, tegen een goede prijs. De villa is al voor de Tweede 
Wereldoorlog gesloopt, op die plek bevindt zich nu het astmacentrum 
Heideheuvel met enkele villa's. Bastiaan en zijn vriend lopen Hilversum 
in naar hun overnachtingsadres. Zij blijven twee nachten logeren. De 
volgende dag verkennen zij de omgeving van Hilversum om de dag daarop 
naar Amsterdam te wandelen. 

Met dank aan mevrouw Margriet van Ommen-Wielenga die de 
Reisbeschrijvingen van Bastiaan Wielenga ter beschikking stelde aan de 
redactie. Dank ook aan Ton Hartman en de heer G.J.M Derks, historische 
kring Soest/Soesterberg, en  Thera  Coppens, publiciste Baarn, voor de door hen 
verstrekte antwoorden op mijn vragen. 

Bronnen 
- 	Archief Eemland 
- 	Archief HKB 
- 	Abrahamse, J.E. Wildernis of paradijs?  Guillermo  Bartolotti en zijn keuze 

van een landschap voor een buitenplaats, in: 
Tussen Vecht en Eem, jg. 30 nr. 3 (2012) 
Clarijs, J. en Meihuizen I., Monumentaal Amersfoort, beschrijving 
wandeling binnenstad Amersfoort, Amersfoort, 2009 (pdfi 
Coppens,  Thera.  Vorstelijke bezoekers op Paleis Soestdijk in de 19de eeuw, 
in: Tussen Vecht en Eem, jg. 30, nr. 3 (2012) 
Diverse auteurs, Paleis Soestdijk- Drie eeuwen huis van Oranje, 2009, 
AmsterdainZwolle 

- 	Mak, Geert en Mathijsen, Marita. Inleiding en bewerking van Jacob van 
Lennep, Lopen met Van Lennep. Dagboek van zijn voetreis door Nederland. 
De zomer van 1823, Zwolle, 2000. 
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111111111~11P 	49411111111~~ 
Endnotes 
1 Zie: Monumentaal Amersfoort, beschrijving wandeling binnenstad 

Amersfoort, Jojarmeke Clarijs en Ivo Meihuizen. 
2 Utrechtse Poort aan het einde van de Langestraat, de poort is al 

voor 1516 verdwenen, maar voor de wandelaars is nog duidelijk 
zichtbaar dat hier ooit een stadspoort heeft gestaan 

3 Dit moet ofwel een vergissing van Bastiaan Wielenga zelf zijn of een 
verkeerd gelezen en overgenomen plaatsnaam door de bezorger van het 
manuscript. Wellicht wordt de toren van Oud-Leusden bedoeld. 

4 Spoorweg: Spoorweg Utrecht- Amersfoort, aangelegd in 1863 
5 N221, Birkstraat 
6 Ferdinand Huyck is de historische avonturenroman uit 1840 van Jacob 

van Lennep. De roman was in de 19e eeuw ongekend populair. 
7 Zie: J.E.Abrahamse, Wildernis of paradijs? 
8 informatie verstrekt door de heer Ton Hartman, Historische Vereniging 

Soest - Soesterberg 
9 Hier vergist Bastiaan zich. De gedenknaald is opgericht voor de 

heldendaden van prins Willem Frederik, de latere koning Willem  II  
10 Zie Paleis Soestdijk — Drie eeuwen huis van Oranje, p. 250 
11 Idem, p. 193 
12 Het huidige kruispunt Oranjeboom 
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Gezondheidszorg in Soest (2) 

In het vorige nummer van dit blad hebben we een start gemaakt met de 
beschrijving van de gezondheidszorg in Soest en Soesterberg. 

Door Ton Hartman 

De cholera in 1832 
Schreven we de vorige keer nog dat het niet bekend was of de cholera ook in 
1832 daadwerkelijk in Soest geheerst heeft, via een archiefstuk (raadpleegbaar 
via internet) kunnen we dat bevestigen. Burgemeester Steijn van Hensbroek 
stuurde op 29 september een missive naar de Commissaris van de Koning 
in de provincie Utrecht met de mededeling dat er in het buurtschap Isselt 
een geval van cholera was geconstateerd. De lijder was een medewerker 
van de glasblazerij van de heer Stork. Dit archiefstuk is door Het Utrechts 
Archief op internet gezet voor scholieren om een werkstuk te maken, andere 
archiefstukken geven nog wat meer informatie prijs. Amersfoort was een van 
de plaatsen die wel zwaar getroffen waren door de cholera, in september 1832 
waren daar 28 mensen overleden aan de Aziatische buikloop. Opmerkelijk is 
dat in de notulen van de gemeenteraad van Soest er verder geen vermelding is 
gevonden, waarschijnlijk hebben de burgemeester en dokter Kuijper besloten 
om geen aandacht op dat geval te vestigen: Isselt was een afgelegen buurtschap 
onder de rook van Amersfoort en op paniek zaten ze in Soest niet te wachten. 

Medische beroepsbeoefenaren in de jaren 1850-1880 
In de vorige editie van dit blad heeft u al kennis gemaakt met dokter Frans 
Kuijper en zijn zoon Johannes Cornelis Kuijper. Elders in dit nummer treft u 
het verhaal van Sytze Greidanus. In de periode 1876-1877 is er ook nog een 
dokter Muller actief geweest, we weten niet meer dan dat het al een wat oudere 
man was. Hieronder de andere gezondheidwerkers in de periode 1850-1880. 

Willem Frederik van Bouwdijk Bastiaanse 
Naast dokter Kuijper was ook de heer Willem Frederik van Bouwdijk 
Bastiaanse (1820-1880) actief als geneesheer en heel- en verloskundige. 
Aangezien hij niet als gemeente geneesheer aangesteld is geweest, zijn er geen 
vermeldingen in de notulen van de gemeenteraad gevonden. Via de site www. 
wiewaswie.n1 is gevonden dat hij op 24 juli 1850 in Schiedam in het huwelijk 
treedt. De oudste zoon Jan Hendrik was nogal een 'vroeggeboorte', hij kwam 
op 7 januari 1851 ter wereld. Het gezin woonde toen aan het Lange Eind A112. 
Dankzij de vriendelijke medewerking van de heer Ruud Hopster uit Hoogland 
zijn we onderstaande gegevens te weten gekomen. Van Bouwdijk Bastiaanse 



lIeden overleed, tot groote droef-
heid van mij en mijne Kinderen, na 
het ontvangen der laatste 1111. Sacra-
menten, mijn innig geliefde Echtge-
noot, de WelEd. ZeerGel. heer WIL-
LEM FREDERIK VAN BOUWDIJK 
BASTIAANSE, Geneesheer alhier, in 
den ouderdom van 59 jaren. 

Mevr. Wed. W. F. VAN BOUWDIJK 
I3ASTIAANSE, 

geb.  BRASS.  
LAREN (1)ij lItivEasum.), 

1 Juni 1880. 	(435) 

Advertentie uit De Tijd van .5 juni 1880. 
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had in 1847 al gesolliciteerd in Hoogland naar de functie van gemeentelijk 
geneesheer, maar daar werd zijn plaatsgenoot Johannes de Roth aangenomen 
(beiden waren gestationeerd in Mijdrecht). Johannes de Roth overleed al 
op 28 juni 1851 en vrijwel onmiddellijk vertrok Van Bouwdijk Bastiaanse 
naar Hoogland. Hij woont eerst even in het "Oude Huys" naast de molen, 
maar koopt al op 7 juli 1851 Huize Groot Weede. Gelet op de kommervolle 
omstandigheden waarin de weduwe De Roth beland was, bood Van Bouwdijk 
Bastiaanse het gemeentebestuur van Hoogland aan zonder gemeentelijk 
traktement te beginnen en behield de weduwe drie maanden de vergoeding. 
Slim als ze in Hoogland waren besloot de gemeenteraad na de drie maanden 
dat de genees-, heel-, en verloskundige het verder wel zonder traktement kon 
doen, hij had dat immers aangeboden! Op voorspraak van de pastoor van 
Hoogland krijgt Van Bouwdijk Bastiaanse in 1853 toch een traktement van wel 
75 gulden. Het lijkt erop dat Van Bouwdijk Bastiaanse al snel uitkijkt naar een 
nieuwe vestingplaats, ondanks dat de vergoeding oploopt naar f180,--. Toen 
hij een aangevraagd ontslag wilde annuleren kon dat als de vergoeding weer 
teruggebracht werd naar honderd gulden per jaar. In januari 1864 vertrekt hij 
en zijn gezin naar Montfoort, hij had wel in Hoogland willen blijven als de 
gemeenteraad zijn vergoeding naar 300 gulden verhoogde. 

In Montfoort behoort hij al snel tot de notabelen van het dorp, hij wordt tot 
gemeenteraadslid gekozen. Bij zijn herverkiezing in 1869 wordt hij zelfs 
wethouder en ambtenaar 
van de Burgerlijke 
Stand. Toch komen daar 
al spoedig problemen, 
in juli 1870 wordt een 
zaak betreffende zijn 
raadslidmaatschap bij de 
Raad van State behandeld. 
Als lijkschouwer wordt 
hij door de gemeente 
bezoldigd en dan is volgens 
de gemeentewetten van 
Thorbecke een functie als 
raadslid onverenigbaar. Hij 
komt in 1880 te overlijden 
in Laren  (NH)  waar hij 
inmiddels geneesheer was. 
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Anthonie Marinus Romijn 
Als opvolger van W.F. van Bouwdijk Bastiaanse mogen we Anthonie Marinus 
Romijn (1823-1873), geboren in Bodegraven, beschouwen. Tot nu toe zijn 
er geen vermeldingen in de gemeenteraadsnotulen gevonden, ook in de 
krantenarchieven komt hij niet echt naar voren. Romijn treedt op 21 april 
1853 in Gouda in het huwelijk met Petronella Christina ten Kate (1829-1915). 
Hij wordt als heel- en vroedmeester voorgesteld bij de geboorte van zijn zoon 
Pieter Gijsbertus in 1854 in de Burgerlijke stand van Soest. Met een regelmaat 
van elke twee jaar worden er zes kinderen geboren, als vroedmeester kon hij 
dus thuis al zes keer aan de slag. En voor die tijd met hoge zuigelingensterfte, 
er zijn geen overlijdensakten op die naam gevonden. Opvallend is het grote 
verschil in beloning door de Commissie van Weldadigheid. Terwijl dokter 
Frans Kuijper per drie maanden een vergoeding kreeg van 81,25 moest 
heelmeester Romijn het met 18,75 gulden per drie maanden doen. Hij woonde 
met zijn gezin in huize Engwijk, een villa die aan het huidige Kerkpad ZZ was 
gelegen. Hij vertrok in 1872 met gezin naar Harmelen maar overlijdt een jaar 
later al in zijn toenmalige woonplaats Utrecht. Een van zijn dochters: Hendrica 
Johanna keert terug naar Soest, en is overleden op 4 april 1932. 



Dirkje Boshoorn-Hilhorst (1824-1906). Collectie 
De Rond. 
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Dirkje Bosboom-Hilhorst 
Dirkje Hilhorst wordt gedoopt met de naam Theodora Hilhorst in 1824. Zij is 
een dochter van Jan Hilhorst en Jannetje Staal. Zij treedt op 20 november 1852 
in het huwelijk met Hannes Bosboom (1822-1875). Waarschijnlijk trekt Hannes 
bij haar in en woonden ze aan het Lange Eind in het pand wat nu bekend is als 
het restaurant "Bauers", Burgemeester Grothestraat 55. Bij de geboorte van hun 
eerste kind wordt nog vermeld; zonder beroep, maar bij het tweede kind staat bij 
haar beroep 'vroedvrouw'. Daarmee zal zij een van de weinige vrouwen zijn die 
in de Burgerlijke Stand van de negentiende eeuw niet 'zonder beroep' was. Het is 
niet bekend waar zij een opleiding heeft genoten. 

0p4 juli 1876 verzoekt Dirkje verhoging van salaris voor de verlossingen 
van kraamvrouwen die ondersteund worden door de Commissie van 
Weldadigheid. Zij dient dit verzoek in bij Prins Hendrik der Nederlanden. De 
motivering is wel wat wonderlijk, dat haar man overleden is en dat zij alleen 
voor het gezinsinkomen moet zorgen is begrijpelijk, maar om te vermelden 
dat de oudste van haar zeven kinderen al ruim twintig jaar oud is en ook 
nog afhankelijk van moeder is in die tijd niet normaal. Voor elke verlossing 
verkrijgt zij twee gulden, maar 
"somwijlen moet ze daarvoor wel 
twee dagen en nachten heeft te 
vertoeven in hutten waar de grootste 
armoede heerst" (bron GAS oud 
archief 1292). Haar verzoek is wel 
gehonoreerd, in de jaren 80 en 90 van 
de vorige eeuw werd de toelage drie 
gulden per bevalling 

In eerdere publicaties is opgemerkt 
dat zij vanwege haar belabberd 
handschrift weleens wat minder 
ontwikkeld zou kunnen zijn. 
Misschien moeten we deze conclusie 
wat nuanceren en vermoeden wij 
dat ze gewoon dyslectisch was, de 
fonetisch geschreven nota's lijken 
dit te bevestigen. Meer informatie 
betreffende haar en haar gezin kunt 
u vinden in het zomernummer 2012 
(33e jrg. nr. 1) en het herfstnummer 
2012 (33e jrg. nr. 2) 
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Gezonc heicszorg in Soester oerg in ce 19e eeuw 

Door Jan de Mos en Ton Hartman 

Over de gezondheidszorg in de 19e eeuw in het dorp Soesterberg is opvallend 
weinig bekend, in het gemeentelijk archief is er vrijwel niets over te vinden, 
het ontbreekt ook in het verhaal van dr. J. Kuipers. Soesterberg had in de 19e  
eeuw geen eigen dorpsarts, laat staan een apotheker. Voor de hulp aan huis 
was men aangewezen op de omliggende plaatsen, vooral Zeist. Soesterberg 
vormde samen met de kleine buurtschappen Huis ter Heide en Den Dolder, die 
gezien vanuit Zeist ook in een buitengebied lagen, op een aantal terreinen een 
eenheid: niet alleen economisch (werkgelegenheid), maar ook school, kerk en 
gezondheidszorg. De daggelders werkten voor de heren van buitenplaatsen. 
Kinderen uit die buurtschappen gingen sinds 1837 naar de openbare school in 
Soesterberg. De bewoners maakten vanaf die tijd ook gebruik van de RK Kerk 
in Soesterberg. De hervormden gingen vanaf 1860 naar de gezamenlijke kerk 
in Huis ter Heide (het witte kerkje). 

De vroedvrouw 
De enige thuishulp bestond uit een baker of vroedvrouw, meestal praktisch 
geschoold. De eerst bekende baker was de hoogbejaarde Willemijntje 
Smorenburg (1772-1852), die tot haar overlijden actief bleef. Pastoor 
Rademaker wilde graag een RK-opvolgster. Dat werd later Christina van der 
Valk (1821-1878), getrouwd met Petrus (Pieter) Perton (*1819), metselaar (ook 
geschreven als  Parton,  Pardon, Porton). Pastoor Rademaker was over haar erg 
tevreden. Hij liet haar een opleiding volgen bij de heer Romijn, accoucheur te 
Soest. Accoucheur is de van oorsprong Franse term die werd gebruikt voor een 
mannelijke arts die een vrouw bijstaat gedurende haar zwangerschap, bevalling 
en nazorg, vergelijkbaar met een gynaecoloog nu. Na vier jaar deed zij met 
goed gevolg examen. Zij was bovendien godsdienstig zodat hij (Rademaker) 
zich geheel en al op haar kon verlaten. Christina werd in 1864 ziek en moest 
vervangen worden, dat werd, tegen de zin van pastoor Rademaker, "eene 
vuilaardige protestantsche vrouw, die op eigen gezag, zonder examen, de 
bediening op zich nam en uitvoerde". 

Wie deze opvolgster was is nog niet bekend. Vrij spoedig konden de 
katholieke vrouwen terecht bij de vroedvrouw uit Soest; Dirkje Bosboom-
Hilhorst (1824-1906). Dat Dirkje Bosboom-Hilhorst niet alleen vroedvrouw 
was, maar ook geestelijke taken verrichtte lezen we in het doopregister van 
de Roomskath.olieke Carolus Borromeeuskerk van Soesterberg. Op 15 mei 
1888 wordt Dirkje geroepen bij Henrica Majoor-Weerdesteijn (1856-1925) 
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te Soesterberg voor assistentie 
bij haar eerste bevalling. 
Blijkbaar is de toestand van 
de pasgeboren zoon Willem 
nogal verontrustend zodat 
Dirkje mogelijk in overleg 
met vader Cornelis Majoor 
(1852-1925) besluit om het 
kind thuis te dopen. Pastoor 
Moes noteert in het doopboek:  
"(hie  willem is gedoopt in 
huis door de vroedvrouw de 
weduwe Bosboom uit Soest) 
het kind is niet in de Kerk 
gedoopt, omdat het thuis goed 
gedoopt was." In die tijd werd 
de kindersterfte geaccepteerd 
als bij het leven behorend, 
maar bij katholieken was het 
erg belangrijk dat het kind 
wel gedoopt was. Want een 
niet gedoopt kind kon niet in 
gewijde aarde (RK kerkhof) 
begraven worden en zou zijn of haar gemoedsrust nooit in het hemelse rijk 
vinden. Voor Willem Majoor was dit niet aan de orde, zijn overlijdensdatum 
is woensdag 20 juli 1960 te Soest, (zie www.wiewaswie.n1). De ouders van 
Willem zullen later wel gedacht hebben: 'hadden we de anderen kinderen 
ook maar thuis laten dopen', van de zeven kinderen zijn er maar drie 
volwassen geworden. 

Het Soesterbergse raadslid Geurt van Heertum kreeg in de raadsvergadering 
van 13 april 1890 de opdracht naar een andere vroedvrouw uit te kijken, nadat 
eerdere pogingen waren mislukt. De weduwe Dirkje Bosboom-Hilhorst is dan 
inmiddels 66 jaar. Mej. Sprang uit Zeist had bedankt om in Soesterberg dienst 
te gaan doen. Daarna kende Soesterberg zelfs twee vroedvrouwen. Rond 1900 
was Theodora Hendrika Kolochoorn (1848-1928) actief als vroedvrouw. Zij was 
getrouwd met  Elbert  van Doom (1844-1921), de tuinbaas van het landgoed De 
Sterrenberg. Zij was tevens hulp in de huishouding bij de dames Van der Wiel 
van het gelijknamige pension (het vroegere Hoog en Wel, het latere Missiehuis 
St. Jan). Zij deed haar werk altijd in gezwinde pas, wat haar de bijnaam 
opleverde van "Hazewindhond". 
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De andere vroedvrouw was Petronella (Nel) Broek (1864-1944), zie foto. Zij 
was geboren in Hilversum als dochter van Antonie Broek en Elisabeth Ruig. Zij 
trouwde in 1886 te Soest met Cornelis (Kees-oom) Weerdestein (1860-1944). 

Uit de archieven van de gemeente Soest blijkt nergens dat zij ook door 
de gemeente werden betaald. Wel krijgt de vroedvrouw van Soest, Dirkje 
Bosboom-Hilhorst, in 1894 een jaarwedde van 150 gulden, plus een gratificatie 
van 50 gulden, waarschijnlijk voor haar diensten aan de armlastigen, ook 
in Soesterberg. Niets over een vergoeding voor de andere vroedvrouwen in 
Soesterberg, die er blijkbaar wel waren. 

Huisartsenhulp in de 19e eeuw 
Voor de Soester huisartsen was het 
Soester Hoogt een bult die in de 
niet gemotoriseerde tijd moeilijk 
was te nemen. Het uitblijven van 
goede zorg leidde regelmatig 
tot klachten. Dat gold voor de 
gemeente-arts Greidanus en 
helaas ook voor zijn opvolger, de 
gemeente geneesheer Batenburg. 
In de vergadering van 21 oktober 
1881 van het Rooms Katholiek 
Armbestuur van de Carolus 
Borromeuskerk wordt gemeld, 
dat de gemeentegeneesheer 
Batenburg praktijk gewijgerd 
heeft voor armen, voor wie niet 
betaald wordt. Hij had dat aan 
pastoor Peelen medegedeeld, 
deze was commissaris in het 
armbestuur. Waarschijnlijk was hij 
ook de notulist, want de notulen 
zijn van geoefend handschrift 

en geheel anders dan de houterige handtekening van de secretaris. In de 
volgende vergadering (8 maart 1882) van dit bestuur, waar P. van Maaren 
de rol van president en W. Weeresteijn de rol van secretaris hebben, zijn ze 
nog licht positief. In de zaak met de dokter van Soest heeft men nog geen 
inlichting gegeven. Wel schijnt het dat genoemde geneesheer wat meer hart 
heeft voor Soesterberg. Nu verkeerde het R.K. armbestuur van Soesterberg in 



Pastoor J.  WD.  Deelen (1835-1888). 
Collectie KDC 
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de gelukkige omstandigheid dat ze een legaat van mevrouw de douarière  Ch.  
Bosch van Drakestein-Steenberghe ontvangen heeft. Velen wisten wel een 
advies voor de bestemming van de achtduizend gulden te geven. Volgens de 
notulen van de vergadering van 14 juli 1882: Ook moet de dokter van Soest 
zich wel af dat legaat laten voorstaan. Want ter gelegenheid dat hij dit briefje 
(ter lezing aangeboden) afgaf aan de weduwe Westerveld wier dochter ernstig 
ziek lag, zoude hij gezegd hebben "het R.K. Armbestuur van Soesterberg 
kan van de interest van het ontvangen legaat voor zijns armen best de dokter 
betalen". Het is een wat wonderlijk citaat, waaruit wij voorzichtig afleiden dat 
Batenburg zich toch erg zakelijk opstelde. Vanuit Soesterberg wordt besloten 
om een brief aan het gemeentebestuur 
van Soest te sturen. In de notulen bevindt 
zich een afschrift dat er geen doekjes om 
windt. Zij verwijt het gemeentebestuur 
dat na het echec van Greidanus ook met 
zijn opvolger geen goede afspraken zijn 
gemaakt, Batenburg krijgt 1000 gulden 
subsidie voor de armenpraktijk maar 
weigert naar de armen van Soesterberg 
te komen! Burgemeester Grothe bezoekt 
de pastoor van Soesterberg en op de 
vergadering van 26 augustus wordt de 
dokterskwestie aangehouden. In de 
vergadering van 3 oktober meldt de 
pastoor dat de burgemeester een tweetal 
brieven aan hem heeft gestuurd en dat 
er een overleg tussen pastoor en dokter 
komt. Ondertussen worden er wel weer 
mensen ziek en op 20 november meldt 
dokter Batenburg aan de gemeente en 
via deze weg ook aan het armbestuur 
dat: Jannetje Baart is lijdende aan 
maagbloeding, als die niet tijdig 
behandeld wordende een ernstig lijden 
kunnen veroorzaken. Het armbestuur 
reageert negatief betreffende geneeskundige hulp en wijst het gemeentebestuur 
op haar zedelijke plicht om haar moeder: de weduwe Baart, had vroeger 
geneeskundige hulp door de commissie der Koningin-Moeder en leeft hier 
eenvoudig maar onbesproken met haar drie dochters. Ook hier is een juiste 
interpretatie niet eenvoudig. Enkele dagen later komt eerste wethouder Klooters 
de berg over en stelt voor om dokter Snellen uit Zeist te vragen, 
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het gemeentebestuur wil daarvoor zelfs 150 gulden subsidie geven. Pastoor 
Peelen denkt dat dokter Snellen daartoe te fatsoenlijk is om dat aan te pakken! 
De dokter van De Bilt wil wel maar woont te ver weg. De wethouder vraagt of 
er een persoonlijk geschil tussen de pastoor en de dokter is, maar de pastoor 
ontkent dat. Er wordt een compromis voorstel gemaakt: tien jaar lang 100 
gulden voor geneeskundige hulp aan de RK. Armen, uitgezonderd de armen 
die al door de Commissie van Weldadigheid worden behandeld. Wethouder 
Kloosters verliet opgelucht Soesterberg en gaf voor Jannetje Baart nog vijf 
gulden af, de vorige keer had hij al een gulden gegeven, die Jannetje aan 
dokter Batenburg gepresenteerd had, ze kreeg zelfs nog een kwartje terug! 
Maar het armbestuur verwierp het voorstel op de vergadering van 23 november 
1882, ze hadden weinig vertrouwen meer in Batenburg. Uiteindelijk doet het 
armbestuur een rechtstreeks voorstel aan Batenburg om de geneeskundige hulp 
voor vijf jaar aan te besteden. Batenburg antwoordt dat hij per visite en per 
recept betaald wil worden. Er volgen nog wat brieven maar de uitkomst is toch 
verrassend: G. van Heertum en P. van Maaren moeten in Zeist geneeskundige, 
verloskundige en apotheekhulp regelen op kosten van de gemeente Soest. 

Daarvoor werd voor de waarneming van de huisartsen(armen)praktijk in 
Soesterberg al een beroep werd gedaan op de gemeente-arts van Zeist. 
Dat was tot 1879 dr. Frans Adriaan Jan Snellen (1802-1886), zoon van Jan 
Bartholomeus Cornelius Snellen en Henriette Geertruid Boon. Hij trouwde 
in 1827 te Rotterdam met Agatha Petronella Messchert. Hij liet in 1863 een 
huis bouwen aan de Laan van Beek en Royen 2 en vierde in 1876 zijn gouden 
jubileum. Drie jaar later werd hij als gemeente-arts opgevolgd door zijn zoon 
Karel Snellen (1838-1921). Karel trouwde in 1873 met Catharina Christine 
Hugenholtz (1851-1915). Op 26 maart 1889 besloot de Raad van Soest om 
hem, evenals in voorgaande jaren, een gratificatie toe te kennen voor "zijne 
belangeloze geneeskundige hulp aan behoeftigen in de buurtschap Soesterberg 
gedurende het jaar 1889". 

In 1894 wordt in het eerder geciteerde rapport over het toezicht op het medisch 
handelen in de gemeente Soest het volgende vermeld bij de vraag over de 
geneeskundige dienst bij armen, verpleegd in hun woningen: "wordt evenals 
vroegere jaren nog steeds bijna geheel voorzien door de Commissie van 
Weldadigheid van H.M de koningin weduwe Regentes en voor het overige door 
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de gemeente". Dus de gezondheidszorg wordt deels betaald door de commissie, 
wellicht ook de vroedvrouw voor Soesterberg. De geneesmiddelen te Soest 
worden gratis geleverd, terwijl voor geneesmiddelen te Soesterberg in 1894 fl 
7,95 werd uitgegeven. Dat laatste waarschijnlijk omdat ze geleverd zijn door 
de gemeente-arts van Zeist, die dat in rekening bracht. Een paar zalfjes en 
drankjes, veel meer zal het niet zijn geweest voor dat bedrag. Kennelijk vinden 
B&W die paar guldens per jaar voor geneesmiddelen die zij aan Zeist moeten 
betalen zelfs nog te veel, in de notulen van de raadsvergadering van 18 mei 
1896 lezen we daarover: "Op voorstel des voorzitters wordt, daarna besloten 
voor de levering van geneesmiddelen voor de armenpractijk te Soesterberg te 
trachten een overeenkomst te sluiten met een der apothekers te Zeist tegen een 
lager tarief dan thans door hen wordt toegepast". 

bronnen: "De geschiedenis van Soesterberg en directe omgeving tot de 20e eeuw", 
notulen van het RK armbestuur en het doopregister 1838-1907 van de RK kerk 
Soesterberg.V 

De dokters van Soest hadden allemaal weinig interesse om de  'huh'  over te gaan. 
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SYTZE GREIDANUS 
Zelfs een eervol ontslag was hem niet gegund 
In de beschrijving van de gezondheidszorg in vroegere tijden en met name 
de huisartsen zijn we toe aan dokter S. Greidanus. Tijdens de ziekte en 
na het overlijden van dokter Frans Kuijper was er nauwelijks medische 
hulp voorhanden. In de archieven wordt nog wel gerept over een dokter of 
heelmeester Muller maar die scheen ook al op leeftijd te zijn. Opmerkelijk is 
dat er in veertig jaar tijd nog steeds maar één dokter in Soest actief is, terwijl 
de bevolking wel met meer dan duizend zielen is vermeerderd. Tegelijkertijd 
was het 'instituut' heelmeester tot een uitstervend beroep gemaakt. Er moest 
dus een nieuwe gemeente geneesheer komen en een arts voor de behoeftigen 
aangesteld door de Commissie van Weldadigheid Terecht kunt u opmerken 
dat deze arts een wel zeer uitgebreid levensverhaal krijgt toebedeeld, te 
meer daar hij maar drie jaar in Soest in functie geweest is. Het verhaal rond 
deze medicus maakt korte metten met het 'heilige huisje 'dat de dorpsdokter 
bijna onaantastbaar op een voetstuk gestaan zou hebben. Het volgende 
artikel is overgenomen uit een dissertatie met als titel: "Onder Studenten". 
Het proefschrift handelt over studenten in de geneeskunde aan de Leidse 
universiteit in de negentiende eeuw. Een van deze studenten was Sytze 
Greidanus, tussen 1877 en 1880 de gemeente geneesheer van Soest. Greidanus 
heeft veel schrifielijke herinneringen nagelaten. De promovendus jhr. G.Th.A. 
Calkoen heeft dankbaar gebruik gemaakt van dit en ander bronnenmateriaal 
en het resultaat laat een goed tijdsbeeld zien van een dorpsdokter in de 
negentiende eeuw. De redactie heeft zich beperkt tot het inbrengen van 
informatie uit de annotatie en wat plaatselijke nuances, herkenbaar als 
cursieve tekstgedeelten. Wij zijn de heer Calkoen erkentelijk voor zijn 
medewerking en het beschikbaar stellen van de tekst. Mocht u meer interesse 
voor dit onderwerp hebben, met deze gegevens kunt u alle informatie opzoeken; 

"G.Th.A. Calkoen, Onder studenten. Leidse aanstaande medici en de 
metamorfose van de geneeskunde in de negentiende eeuw (1838-1888) 
(Dissertatie Universiteit Leiden 2012; Leiden: Ginkgo, 2012, 732 pag., ISBN 
978 90 71256 20 2; gebonden €48,50)." 

Door jhr. G.Th.A. Calkoen 

Sytze Greidanus is geboren op 7 augustus 1843 te Leeuwarden, zijn vader Taco 
was daar kruidenier en grossier Later waren zijn ouders in Amsterdam actief 
als importeur van koloniale waren. De laatste levensjaren woonden zijn ouders 
ook in Baarn. 



Dokter Sylze Greidanus in zijn 
jongere /aren, gefotografeerd 
door E.  Fuchs,  Leeuwarden. Foto 
beschikbaar gesteld door Stichting 
Groene graf: n1 Baarn. 
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Als medisch candidaat helpt Sytze Greidanus 
gedurende de laatste cholera-epidemie te 
Leiden (1866) enige tijd bij de behandeling 
van de zieken in het daartoe speciaal ingerichte 
cholerahospitaal in de Lakenhal. Hij is al ziek 
wanneer zich het eerste geval van cholera in 
de stad voordoet en zijn gezondheid wordt er 
lopende de epidemie niet beter op. Volgens zijn 
eigen memoires zijn twee mede studenten die 
enige hulp verleenden aan de cholera gestorven. 
Niettemin slaagt hij erin om tussen de bedrijven 
door zijn studie af te ronden, zijn dissertatie 
over Chirurgische waarnemingen te voltooien, 
en op 20 juni 1866 te promoveren, nota bene 
cum laude. Daarbij staat er voor hem druk op de 
ketel, zoveel maakt hij wel duidelijk: 
"In die benauwde dagen stond ik op het punt 
om te promoveeren, maar kon door alle drukte 
en beslommeringen niet veel uitvoeren, toen 
mijn promotor, de chirurgische professor mij 
kwam vertellen, dat vrouw en kinderen angstig werden en dat hij over eenige 
dagen de stad ging verlaten; wilde ik mijne promotie nog doen, dan moest ik 
binnen eene week gereed zijn. 

Er moest nu hals over kop gewerkt worden, de dissertatie gedrukt, 
drukproeven gecorrigeerd, tegelijk moest de hospitaaldienst worden 
waargenomen en zieken in de achterbuurten worden bezocht. Ik was dag 
en nacht in de weer en promoveerde. Dat was een droevige promotie. Alle 
vrienden waren gevlucht of door de ouders thuis gehaald; ik zelf voelde mij 
niet wel. Twee mij bijna vreemde lieden, een Kapenaar en een jong mensch uit 
Java, die wel in de stad moesten blijven, daar zij geen familie hadden, waar zij 
heen konden gaan, dienden als paranymfen." De cholera-epidemie van 1866 
heeft ook in Soest maatregelen tot gevolg gehad, midden op de Eng werd de 
schaapskooi van Berend van de Deijssel bestemd tot hospitaal, de patienten 
zullen wel het gevoel gehad hebben dat zij door God en alleman verlaten 
waren. Hij is dan wel afgestudeerd, maar tegelijk overwerkt geraakt, 

"gekweld door gruwelijke hoofdpijnen en doffe drukkende pijnen in de 
lendenstreek en moest eenige dagen na de promotie het werk opgeven. Ik kon 
niet meer, het was mij onmogelijk eenigen arbeid te verrichten en ik moest 
mijn post verlaten. Ik ging naar huis en kreeg de  typhus."  



De eerste 'dokterswoning 'in Buitenpost. 
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Toch lukt het hem, nog op 23 oktober van hetzelfde jaar, via stellingen en  magna  
cum laude, art.obst.Dr. te worden, om op 15 november 1867 in de heelkunde 
te promoveren - het inmiddels verlaten opleidkundige traject, want sinds 1865 
vigeren de artsenwetten van Thorbecke, die voorzien in slechts één, ongedeelde 
medische bevoegdheid, die van arts. Zijn derde doctoraat heelkunde behaalt 
hij aan de universiteit van Groningen als hij reeds als zodanig gevestigd is te 
Buitenpost, in het noord-oosten van zijn geboorteprovincie. 

Praktijk in de Friese wouden 

000
,. Als jonge doctor medicinae komt Greidanus 

voor een tegenstrijdig probleem te staan. 
De banen liggen voor beginnende artsen 
niet voor het opscheppen, terwijl het op het 
platteland aan medische hulp schort. Het ligt 
zo beschouwd voor de hand dat hij op het 
platteland terecht komt, al heeft dat niet zijn 
voorkeur. Alle begin heet moeilijk te zijn en 
dat ondervindt ook onze jonge dokter. Nog 
Wir zijn vestiging in Buitenpost montert de 

burgemeester hem op met de retorische vraag: "Man, wat doe je hier, er is geen 
droog brood te verdienen." Zijn huisvesting is aanvankelijk schamel, niet meer dan 
een kamer en pension bij de molenaar van het dorp, die tevens dienst moet doen 
als apotheek, wachtkamer, eetkamer, salon en wat dies meer zij. Uiteenlopende 
ervaringen doet hij op bij het huisbezoek - tot 1880 de belangrijkste vorm van 
gezondheidszorg - daarna slechts een onderdeel ervan, zij het een door de patiënt 
hoog gewaardeerd onderdeel van de praktijk van de huisarts. Hij begint zijn 
werkzaamheden te Buitenpost in hartje winter, op 8 februari 1867. Maar terwijl 
na regen de zon te voorschijn heet te komen, verandert een na sneeuwval fraai 
winterlandschap in een smerige modderpoel als de dooi intreedt. Zijn vochtige 
vertrek en het dieet dat hij bij de molenaar voorgezet krijgt - dat "stond (...) bijna 
gelijk met een hongerkuur, zoo onsmakelijk werd alles toebereid en opgediend" 
- doet hem naar een ander en vooral beter onderkomen omzien. De aanvankelijk 
stugge bevolking ontdooit geleidelijk, net als het winterse weer en hij ontmoet 
steeds meer gemoedelijke hartelijkheid. De praktijk wordt langzaam maar zeker 
drukker en omdat hij ook op omliggende dorpen wordt geroepen, komt de aanschaf 
van een paard in beeld, gevolgd door een rijtuig. En na enige tijd kan hij zich 
zelfs permitteren een nieuw huis te laten bouwen. Intussen ontdekt Greidanus dat 
geleerde kennis niet altijd een zegen is en uitkomst biedt. Zonder de kwakzalver en 
zijn nering te prijzen, blijken sommige van diens pillen en drankjes te helpen, 
bijvoorbeeld laxeermiddelen voor regelmatige inwendige lichaamsreiniging. 
Hoofdzaak is dat de dokter een medicijn voorschrijft - want dat is nu eenmaal 



De dokterswoning van Greidanus in 
Buitenpost. 
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zijn prerogatief. En hij krijgt te maken met drankzucht, destijds "in menig 
huisgezin oorzaak van armoede en ellende." Aangezien ook collega's in de buurt 
zich hier wel aan te buiten gaan, schrijft hij er de bloei van zijn eigen praktijk aan 
toe. Zelf onthoudt hij zich tijdens het werk principieel van deze slechte gewoonte 
en stijgt daardoor naar eigen zeggen uiteindelijk in de achting der mensen. Die 
overigens bij elke denkbare gelegenheid wijn, likeur, brandewijn - boerenjongens 
bij geboorten - presenteren. Dronkenschap, tot delirium toe, blijkt vooral onder 
de zeer gegoede boerenstand een 
onuitroeibare kwaal. Ook met andere, 
minder schadelijke gebruiken komt hij 
in aanraking, zoals het werven van een 
meisje door aanbidders. De  deem  reikt 
de uitverkorene een lange goudse pijp 
aan, het teken dat hij mag blijven, en 
voor de anderen het sein om de aftocht 
te blazen. Om een uur of tien 's avonds 
gaan de ouders en verdere familie naar 
bed, en worden de vrijer en het meisje 
alleen gelaten en zijn zij bijeen tot 's 
nachts drie of vier uur toe, terwijl het 
licht van de lamp wat wordt geminderd. Volgens Greidanus hebben de gelieven 
het dan niet alleen over politiek. En hij raakt vertrouwd met de eigenaardige 
gebruiken bij overlijden en begraven. Hygiëne is bij dit alles een goed waarvoor 
amper aandacht is, voor zuinigheid, om een dokter te consulteren bijvoorbeeld, 
des te meer. En boerenslimheid is eveneens een karaktertrek die hij tegenkomt, 
zoals bij het boerengezin dat bij zijn komst rap enkele grote schotels etenswaar van 
de tafel haalt en verstopt - want als de dokter "zag hoe rejaal wij het hebben dan 
zou je ook wel meer opschrijven en de rekening hooger maken!!". Eenvoudiger 
volk is te vinden onder de arme heidebewoners, met wie Greidanus in het begin 
van zijn praktijk te Buitenpost eveneens te maken krijgt. Zijn arbeid voor deze 
paupers is zeer vermoeiend en tijdrovend én weinig lucratief. Aan de uiterst 
primitieve woonsituatie van deze lieden - meestal niet meer dan een plaggenhut 
of een ander krot - moet de jonge dokter merkbaar wennen. Ongemakkelijk is hun 
bestaan wel, maar ongelukkig of ontevreden zijn zij lang niet altijd, al is het slechts 
omdat zij niet beter weten. Is er voor hen in de zomer op het land genoeg te doen 
én te verdienen, vooral 's winters hebben zij moeite om de eindjes aan elkaar te 
knopen. Niet al hun activiteiten vinden onder gezonde leefomstandigheden plaats, 
en zo komt Greidanus nogal eens in aanraking met keel- en borstaandoeningen. 
Weliswaar betalen de diaconieën van de aangrenzende dorpen de geneeskundige 
hulp aan de heidebewoners, maar met verloskundige bijstand is het treurig gesteld, 
terwijl de dokter dikwijls te ver weg woont om tijdig van nut te kunnen zijn. 
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"Bovendien, het is hard om te zeggen, maar verlies van schaap of koe werd 
vaak zwaarder gevoeld dan van de vrouw; eene vrouw kon men altijd gratis 
weér krijgen, soms nog met eene geit, schaap of kalf toe, maar verlies van vee, 
dat werd in den zak gevoeld." 

Onder deze volkse groep is zindelijkheid ver te zoeken, in tegenstelling 
tot de jeneverfles. Ook ziekte door onoordeelkundige voeding komt 
veel voor. Desondanks constateert Greidanus "in die oer-menschen 
een levenskracht en weerstandsvermogen, waarover men zich moest 
verwonderen." Onderlinge bijstand, nabuurschap, geldt onder de 
heidebewoners als vanzelfsprekend. Aangezien zij gewoon zijn drinkwater 
uit poelen en sloten te scheppen - een pomp en waterput zijn een luxe 
- doet tyfus zich veel voor. Hun kleurloze en eentonige bestaan doet 
verlangen naar simpele genoegens zoals zang en dans, vermaak waarbij 
sterke drank een vaste gast is. Toch staan sommigen, de besten onder 
hen, open voor geestelijke zorg; er wordt zelfs een kerkje gebouwd. 
Normen en waarden zijn hen zeker niet vreemd - zo is vloeken tijdens 
het werk en daarbuiten taboe. Anderzijds is het geloof in en de vrees voor 
heksen en spoken, duivelbanners en bezweerders, onder deze eenvoudige 
zielen wijd verbreid en sterk ontwikkeld. Greidanus neemt bijgeloof op 
geneeskundig gebied en omtrent volksmiddelen overigens evenzeer bij 
hogere standen waar. Wonderdokters krijgen zo hun kans, geholpen door 
de aantrekkingskracht van het wonderbaarlijke, van het geheimzinnige en 
mystieke, op de al dan niet lijdende, in elk geval goedgelovige mensheid. 
Greidanus leert dat en hoe mensen bedrogen willen worden door allerhande 
waarzeggers en andere mooipraters. En hij stelt vast dat bij  hysteric  
dikwijls slaapwandelen (somnambulisme) om de hoek komt kijken; wel 
weet hij zich dan te bevinden in de wereld van het bovennatuurlijke, van 
verschijnselen waarvoor ook hij geen verklaring heeft. Kortom, hij moet 
in de Friese wouden dikwijls onder uiterst moeilijke omstandigheden zijn 
werk verrichten - "Baggerend door kniediepe poelen moest hij zijn zieken 
bereiken" via onbegaanbare en onverlichte wegen en paden. En toch, 
hoewel hem in het lommerrijke Soest een aanzienlijk comfortabeler leven 
wacht, ziet hij er tegenop om van zijn omvangrijke praktijk in Buitenpost 
afscheid te nemen "en het onbekende tegemoet te gaan." 

Toch had Soest meer overeenkomsten met het Friese platteland dan 
Greidanus had verwacht, ook hier was het platteland redelijk uitgestrekt en 
de verbindingswegen bijna allen onverhard. Zijn woonhuis "Buitenzorg" was 
gelegen op de grens met Baarn. Vanaf dat huis naar een patient op Isselt, 
Soesterberg of Laag Hees moet niet te licht opgevat worden. 
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Soesa in Soest 
"Wat waren wij verrukt over de schone 
natuur, voor ons, die uit het vlakke land 
kwamen, scheen het een Eden. Dat eerste 
jaar, 1877, was een jaar van genoegen en 
betrekkelijke weelde, gelukkig als wij waren 
met de mooie omgeving, bezoeken van 
familie en vrienden en de gelukkige opbloei 
der kinderen, die heel gezond waren." 

Aanvankelijk bevalt het het gezin Greidanus 
uitstekend in de Soester dreven, in een 
weldadiger ambiance na de vaak kille ruigte 
van het Friese platteland. Maar aan die haast 
idyllische situatie komt al binnen enkele jaren 
een eind. 

Voor de Soester inbreng heeft de auteur 
dankbaar gebruik mogen maken van de 
kennis en zoekdrift van onze toenmalige 
archiefassistent Joop Piekema. 

De echtgenote van Greidanus: Jitske 
Kuipers (1843-1929). 

Begin november 1876 verzoekt dr. Franciscus Kuijper aan de 
gemeenteraad van Soest om gezondheidsredenen ontslag uit de functie van 
gemeentegeneesheer, "ten zij de Raad middelen en termen mogt kunnen 
vinden zijne taak te verligten". Als de raad besluit hem vanaf 1 januari 1877 
"te blijven belasten met de armenpraktijk in den meer bebouwden kom der 
gemeente", is de weg vrij voor 

Uit Soest wordt ons van 21 Januarij gemeld 
Uit goede bron vernemen wij dat Doctor 

Greidanus , thans te Buitenpost (Friesland) , be-
noemd tot Geitieente-geneesheer te Soest, aan 
wien tevens is opgedragen de genees- en heel-
kundige practijk der Cominissie van Weldadig-
heid van wijlen  IL  M. de Koningin-moeder al-
daar, zich met 1 Maart e. L in die gemeente 
zal vesti en. 

Uit de Ainersfoorl.sche Courant van 23 januari 1877 
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"sollicitanten (...) naar de betrekking van Gemeentegeneesheer en aan die 
betrekking te verbinden eene nader te bepalen jaarwedde, met bepaling dat 
de eventueele candidaat zij: Medicinae Chirurgiae et Obstr. doctor dan wel arts 
als bedoeld bij de wet van 1865 (Stbl. N. 59)." 

Sollicitant Sytze Greidanus voldoet aan die voorwaarden, en wordt op 21 
december 1876 door de raad met algemene stemmen als gemeentegeneesheer 
gekozen. Veel werk van zijn sollicitatiebrief lijkt Greidanus niet gemaakt te 
hebben, de ingekomen brief bevat niet meer gegevens dan dat hij "Med. Chir. 
Et Arts Obst. Doctor was. De raad kreeg een voordracht met drie namen, 
naast Greidanus dr. K Plantinga te Katwijk en dr  PD.  Couvee uit Diepenheim. 
Hebben de gemeenteraadsleden op basis van zijn 'mooie blauwe ogen' voor 
Greidanus gestemd? 

MEVROUW GREIDANCS te SoEsT-
DIU vraagt tegen 1 Februarij 

a. a. eene 

Dienstbode. 
Aanbiedingen franco,  LIME  BUITENZOHG. 

Aclvertentie uit de Amersfoortsche Courant van .18 januari 1878 

Zijn jaarwedde zal 600 gulden bedragen, terwijl hij de eerste twee jaar bovendien 
een jaarlijkse toelage van 300 gulden tegemoet mag zien. Maar hij dient zich wel 
vóér medio februari 1877 in Soest te hebben gevestigd. Het is onze dokter echter 
niet genoeg, aangezien hij zich bij brief van 23 december 1876 bereid verklaart 
"de betrekking van Gemeente geneesheer op zich te nemen, indien de Raad alsnog 
kan besluiten het jaarlijks salaris te brengen op 700 Guldens." Kennelijk negeert 
de raad Greidanus' wens, want hij laat op 30 december 1876 schriftelijk weten 
"dat, hij dank zeggende voor de eer hem aangedaan, de benoeming op de gestelde 
voorwaarden niet kan aannemen." Of het hem met die salariseis echt menens 
was blijft de vraag, daar hij uiteindelijk op 25 januari 1877 benoemd wordt tot 
gemeentegeneesheer per 1 maart daaropvolgend, hoewel de jaarwedde 600 gulden 
blijft en hij slechts het eerste jaar van zijn vestiging in Soest een toelagevan 300 
gulden zal beuren, bedoeld ter compensatie van zijn verhuiskosten. 
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In zijn eigen herinneringen is Greidanus erg terughoudend over de Soester 
periode, opmerkelijk is dat hij zijn vrouw enigszins laat opdraaien voor 
het fiasco. In de toenmalige verhoudingen binnen het huwelijk zullen de 
beslissingen, zeker bij een gestudeerd man, door hem genomen zijn. Naast 
gemeente geneesheer ambieerde hij het ook om de arts te zijn van de 
Commissie van Weldadigheid, dit was ook niet onlogisch want zijn voorganger 
dokter Kuijper was dat ook Ook hierbij beklaagde hij zich dat de revenuen 
wat laag waren, te meer door de allengs gestegen prijzen van medicijnen. Deze 
laatste opmerking was ondoordacht want de toelage voor medische zorg aan 
onvermogenden was exclusief medicijnkosten. 

Ingekleurde prentbriefkaart van de dokterswoning van Greidanus in Soest. Collectie CUM Derks. 

Na een maand in Berlijn te hebben vertoefd om zijn medische kennis 
op te frissen, arriveert Greidanus op 3 maart 1877 in Soest om er zijn 
werkzaamheden aan te vangen als gemeentegeneesheer én als arts van prins 
Hendrik, broer van koning Willem  III,  op Soestdijk. Drie jaar later gooien drie 
gemeenteraadsleden de knuppel in het hoenderhok. De gemeenteraad was op 
één na ongewijzigd met de raad die Greidanus aangenomen had en bestond 
uit de volgende leden: A. Kuijer, E.A. Smorenburg, C. van Logtenstein, G. van 
Hofslot, R. Hilhorst, B. v.d. Deijssel, FC. Kuijper, G.C. Klooters, P Voskuilen, 
M Muts en P Hartman. Alleen Muts behoorde tot de N. Hervormde Kerk, 
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de anderen waren Roomskatholiek. Als we M Muts, G. C. Kloosters 
(wethouder) en P Voskuilen (Soesterberg) buiten beschouwing laten kunnen 
we de andere acht omschrijven als redelijk gefortuneerde landmannen. Zij 
geven op 19 februari 1880 uiting aan "ontevredenheid over de willekeurige 
handelingen, die den Gemeentegeneesheer (Dr. S. Greidanus) zich meer en meer 
veroorlooft tegenover patienten", en stellen in het belang der ingezetenen voor 
hem "te ontheffen van de waarneming zijner betrekking en naar eenen anderen 
gemeentegeneesheer om te zien". Zij voeren daarbij verschillende gronden aan: 
"de veelvuldige afwezigheid uit de gemeente, weinige bereidvaardigheid 
tegen over een groot deel patienten, weinigen ijver, en belangstelling tegen over 
patienten waarvan hem de behandeling ambtshalve staat opgedragen". 

Het voorstel van het trio krijgt na "veelzijdige bespreking" de instemming 
van de meerderheid van de raad; wel sputtert de voorzitter c.q. burgemeester 
jhr F.W.H.P.J. Martini van  Geffen  wat tegen, omdat betrokkene zijns inziens 
gelegenheid behoort te krijgen zich tegen de ingebrachte kritiek te verweren, om 
"in den vervolge de oorzaak van 's raads ontevredenheid te voorkomen", dan 
wel binnen een redelijke termijn zelf om ontslag te vragen. Het lijkt erop dat 
burgermeester Martini van  Geffen  zelfs letterlijk zijn vingers gebrand haft aan deze 
kwestie, hij tekent de notulen twee keer met de vermelding 'dat hij een brandwond 
aan zijn regterhand en vingers had'. Niettemin is de geest definitief uit de fles, en 
persisteert de gemeenteraad. Allereerst wijst een meerderheid van de raad er op, in 
de voorbije drie jaren steeds meer in Greidanus teleurgesteld te zijn geraakt, vooral 
na het overlijden van diens ambtsvoorganger, hoewel zijn toegenomen bekendheid 
met Soester personen en omstandigheden hem de uitoefening van zijn taak als 
gemeentegeneesheer gemakkelijker zou hebben moeten maken. Vervolgens meent 
men dat "de willekeurige handelingen en aanmatigingen van dezen titularis" in het 
belang der ingezetenen niet langer getolereerd mogen worden, en dat verbetering 
van de situatie niet valt te verwachten, ook niet van aanscherping van de instructie 
voor de gemeentegeneesheer. 

Burgemeester en wethouders brengen Greidanus bij schrijven van 21 
februari van de zienswijze van de raad op de hoogte. Daarin wordt impliciet 
zijn "gebrek aan humaniteit tegenover patiënten onder den mingegoeden stand 
in het algemeen" gelaakt. En wanneer hij als gemeentegeneesheer zou willen 
aanblijven maar niet "op afdoende wijze" tegemoet komt aan de opgesomde 
grieven, heet het dreigend: "om ingeval naar zijn oordeel de handelingen van 
den Gemeentegeneesheer nogmaals hiertoe aanleiding zouden geven, omtrent 
dien titularis nader te beschikken." Vanuit Soestdijk reageert Greidanus op 
29 februari "Met bevreemding en leedgevoel". Hij laat blijken zich in de 
beschuldigingen niet te herkennen, en zich er niet van bewust te zijn 
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"veelvuldig uit de Gemeente afwezig te zijn geweest, meestal gaven 
familie- aangelegenheden, slechts zeer zelden het waarnemen van genoegen 
daartoe aanleiding, doch steeds werd dan door mij in de vervulling der 
geneeskundige dienst voorzien, en in geen geval geloof ik daardoor in strijd te 
hebben gehandeld met de Instructie, mij bij de aanvaarding mijner betrekking 
verstrekt." De andere klachten acht hij "te onbestemd" om zich daartegen te 
kunnen verdedigen en 

"in het algemeen werp ik die verre van mij; mocht Uw College kunnen 
goedvinden in bijzonderheden te treden, dan zal ik gaarne trachten de bezwaren 
op te helderen en vertrouw dan beoordeeld te zullen worden, met de zelfde 
welwillendheid, waarmede ik uit een andere betrekking door U werd geroepen 
en waarmede ik hier in deze Gemeente ben ontvangen." 

De raad, bijeen op 9 maart 1880, met deze reactie geconfronteerd, vindt het 
"zeer opmerkelijk" dat daaruit "zelf niet blijkt van den wensch of bedoeling 
om de redenen van 's raads ontevredenheid in den vervolge te voorkomen", en 
kiest voor de ramkoers. In zijn vergadering van 11 maart (dus maar twee dagen 
later) besluit de raad met negen stemmen vóór en één onthouding (Kuijper, 

Voskuilen uit Soesterberg was afwezig), Greidanus te ontslaan uit zijn 
functie per 1 april 1880. Burgemeester en wethouders "worden uitgenoodigd 
maatregelen te nemen om in de bestaande vacature zoowel tijdelijk als in de 
toekomst, te voorzien." Greidanus, er blijkbaar van doordrongen dat de wal 
het schip niet kan keren, heeft op 18 maart nog wel één verzoek, namelijk om 
eervol ontslag te krijgen. Als de raad, anders dan het college van burgemeester 
en wethouders, in zijn vergadering van 15 april niet geneigd lijkt te zijn om 
hierop in te gaan, herhaalt hij zijn wens op 3 mei "daar ik dat ontslag voor 
andere doeleinden noodig heb", stellig in verband met sollicitaties naar een 
functie elders. In zijn vergadering van 20 mei besluit de raad het verzoek van 
Greidanus om eervol ontslagen te worden, definitief van de hand te wijzen. 

Over de oorzaken van het 
Soester debacle zal elke 
historicus anders kunnen 
denken, en wordt dat in 
dit geval ook gedaan. Ons 
inziens is de koopmansgeest 
en enige arrogantie die 
dokter Greidanus al snel 
uitstraalt de reden dat de 
gemeenteraad van Soest ,  

Soest, 20 Mei. Door den Raad is, 
ter vervanging van Dr. S. Greidanus, die 
met ingang 1 April 11. van de verdere waar-
neming dier betrekking was ontheven, 
benoemd: tot gemeentegeneesheer alhier 
den med. en arts J. A. G. Batenburg, 
sedert 1874 als zoodanig gevestigd te 
Groenlo (Gelderland.) 

 

Bericht uit de Nieuwe Amersfoorisehe Courant van 31 
maart 1880. 



Door eenige ingezetenen van Soest en 
Soestdijk is aan Dr. S. Greidanus, ter 
gelegenheid van zijn ontslag als gemeente-
geneesheer aldaar, een geschenk aangebo-
den, bestaande in twee prachtwerken van 
Gustave Dor, als blijk van achting en 
sympathie. 

Bericht uit de Nieuwe Amerijbortsche Courant van 22 mei 1880. 
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als een blad aan 
de boom omdraait. 
Natuurlijk bestond 
de gemeenteraad 
uit bijna allemaal 
bemiddelde 
roomskatholieke 
boeren, maar zij 
waren het ook gewend 
dat de notabelen 
van het dorp tot 

de protestantse religie behoorden. De oudere raadsleden herinnerden zich 
vermoedelijk de katholieke burgermeester Gallenkamp Pels nog wel, die 
regelmatig met zijn geloofsgenoten in de clinch lag. Het feit dat Greidanus 
tevens arts van Prins Hendrik werd en zich misschien ook wel manifesteerde 
als gestudeerd arts voor de nieuwe buitenplaatsbewoners zal zeker zijn 
invloed gehad hebben.. Intussen dingt de arts Johannes Gerhardus Arnoldus 
Batenburg, gemeentegeneesheer te Groenlo, op 16 mei 1880 naar de Soester 
vacature. De gemeente laat er geen gras over groeien, en benoemt Batenburg 
reeds vier dagen later, in de raadsvergadering van 20 mei, met tien stemmen 
vóór en één onthouding (Kuijper). De nieuwe gemeentegeneesheer zal behalve 
een jaarwedde van 1.000 gulden, bij vestiging 300 gulden én voorwaardelijk 
500 gulden per jaar aan vergoeding voor huishuur ontvangen. Greidanus legt 
zich overigens niet zonder meer neer bij zijn congé en onderneemt drieërlei 
actie. Hij legt zijn zaak voor aan gedeputeerde staten van Utrecht die op 4 mei 
van de gemeente Soest een nadere uiteenzetting verlangen, hij slaagt erin om 
hem toegenegen patiënten te mobiliseren en hij zoekt de publiciteit. Reeds in 
maart ondertekenen 25 personen een verklaring, waarin zij zich wensen "te 
vereenigen tot het aanbieden van een Cadeau aan Dr. S. Greidanus te Soest, als 
blijk van achting en sympathie, tegenover de onheusche behandeling, door hem 
van het Bestuur dezer Gemeente ondervonden", en toezeggen daaraan bij te 
dragen; tot dit gezelschap behoren vooraanstaande families, zoals Van Limburg 
Stirum, Van der Honert, Poggenbeek, Cambier van Nooten, Nachenius, 
Muijsken en  Rutgers  van Rozenburg, alsook de weduwe van Greidanus' 
voorganger F. Kuijper. Ook dominee en de eerste dorpsgeschiedschrijver 

Bos ondertekende de petitie. En 75 ingezetenen van Soest zetten om 
dezelfde reden hun handtekening onder een adres van gelijke strekking. Of de 
tweede lijst openbaar gemaakt is valt te betwijfelen, de raadsleden moesten 
zich bij het college van B & W vervoegen om de namen te raadplegen. Op 
7 juni 1880 antwoordt de gemeente op de apostille uit mei van de provincie 
Utrecht. Aan de ingezamelde handtekeningen moet volgens de gemeente 



Gustav Doré (1832-1883) was een 
Parijse boekillustrator, waarom de 
Soester ingezetenen voor zijn werk 
gekozen hebben zal wel verborgen 
blijven. 
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niet te veel waarde worden toegekend. 
Daaronder "staan niet alléén vermeld 
meerdere leden uit hetzelfde gezin, maar 
bevatten daarenboven meerendeels namen 
niet in ons bevolkingsregister bekend". 
Bovendien zijn de 75 handtekeningen niet 
representatief "op eene bevolking van 800 
gezinnen", en zouden zij zijn verkregen, 
"gelijk ons door ooggetuigen is verzekerd," 
(...) "bij aanverwanten van patienten of 
schuldpligtigen; onder opmerking: "dat de 
doctor anders wel eens niet meer zoude 
kunnen komen en dat het misschien in 
de rekening ook wel eens verschil konde 
opleveren"." De gemeente zegt te betreuren 
dat Greidanus van meet af aan "zoo weinig 
blijken van de menschlievende gezindheid 
heeft gegeven, die hem als student zoozeer 
eigen scheen dat de geneeskundige faculteit 
te Leiden, na verloop van 14 jaren bij 
gelegenheid van adressants sollicitatie te 
Rotterdam vertegenwoordigd door loco 
President en Secretaris, de herinnering daar van constateerd." 

Volgens de gemeente zijn Greidanus' "willekeurige en weinig humane 
handelingen als `Gemeentegeneesheer" steeds vergoelijkt, maar omdat geen 
verbetering intrad en omdat "Dr. Greidanus, die bemiddeld heet te zijn, niet 
meer schroomde om zelf ruchtbaarheid te geven aan genoegens, die hij steeds 
menigvuldiger opzocht, verre verwijderd van zijnen werkkring, met voorbijzien 
der wenschen van ingezetenen, die zijne hulp konden behoeven; waarvan 
voorbeelden en klagten bij ons bestuur regel waren geworden", is nu de maat 
voor de raad vol. Ook heeft Greidanus niet de moeite genomen om te beloven "in 
den vervolge zijne gedrachtslijn als zoodanig te wijzigen", met andere woorden: 
zijn leven te beteren. Evenmin heeft hij zijn zaak goedgedaan "door opgesmukte 
en scheeve voorstellingen in dagbladartikelen". Tevens uit de gemeente het 
vermoeden dat "de Geneeskundige Raad in deze Provincie bij herhaling termen 
heeft gevonden van ontevredenheid over gebrek aan naleving der wettelijke 
voorschriften door den geneesheer artsenijmenger Dr. Greidanus, al zijn ook die 
tot heden niet officieel geconstateerd geworden". Tenslotte laat burgemeester 
Martini van  Geffen  als voorzitter van de gemeenteraad weten met diens 
beslissing in te stemmen en desgewenst bereid te zijn tot een nadere toelichting.> 
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Op 1 juli 1880 repliceert het college van gedeputeerde staten van de provincie 
Utrecht op de uitvoerige verantwoording van de gemeente Soest met betrekking 
tot haar handelwijze in de zaak-Greidanus. Al krijgt de gemeente een veeg uit 
de pan - "ofschoon hun Collegie met leedwezen kennisgenomen hebbende van 
de door den Raad der gemeente Soest ten zijnen opzichte genomen beslissing, 
omdat daarbij niet de gewenschte bezadigdheid en welwillendheid schijnt te 
zijn in acht genomen en de raad ten deze de door adressant bewezen diensten, 
zooals die, uit door den adressant in afschrift overgelegde Verklaringen 
van ingezetenen schijnen te blijken, niet heeft geapprecieërd" -, toch kan 
het provinciale college in deze kwestie niet ingrijpen "omdat bij art. 145 
der gemeentewet aan den Raad de bevoegdheid is gegeven om naar eigen 
goedvinden de door hem benoemde beambten en bedienden te ontslaan en deze 
bevoegdheid niet aan de contróle of het toezigt van hoogere autoriteiten is 
onderworpen, terwijl bovendien de veelal gebezigde uitdrukking eervol, 
bij het geven van ontslag nergens in de wet is voorgeschreven en mitsdien 
de raad geenszins gehouden was, zelfs in het geval dat hij van de ijverigste 
plichtbetrachting overtuigd was deze uitdrukking te bezigen." En daarmee is het 
pleit beslecht. In augustus 1881 treedt Greidanus in dienst van buurgemeente 
Baarn, eveneens in de functie van gemeentegeneesheer. 

Wat gaat er in Soest mis - zelfs een eervol ontslag wordt hem niet gegund. 
Aangezien hij zowel in Buitenpost als later in Baarn goed, althans naar 
volle tevredenheid, gefunctioneerd moet hebben, lijkt het wel buiten kijf 
te staan dat in Soest incompatibilité d'humeur hem parten heeft gespeeld. 
Door zijn gedrag heeft hij het hem kwaadwillige krachten mogelijk gemaakt 
om hem aan te pakken en munitie verschaft om hem uit Soest weg te werken. 
Het irriteert sommigen wellicht dat Greidanus reeds doende is in het naburige 
Baarn én op Soestdijk terwijl hij geacht mag worden zich aan de Soester 
geneeskundige zaak te wijden. 
Maar er is hoogst waarschijnlijk meer aan de hand. De autochtone 
samenleving van Soest is rooms-katholiek van signatuur en Greidanus is 
"van hervormde godsdienst". Hij is een vreemde eend in de  locale  bijt, 
blijft een relatieve eenling in die roomse dorpsgemeenschap en lijkt zich wat 
aristocratisch gedragen te hebben. Misschien was er in 1876 doodeenvoudig 
geen RK solicitant? Opmerkelijk is dat geen van de zoons van Kuijper 
interesse heeft om hun vader op te volgen, ze hadden dan min of meer in een 
gespreid bedje terechtgekomen. Verder dient wel vermeld te worden dat ook 
Batenburg weinig fiducie had om de overwegend katholieke bewoners van 
Soesterberg van medische hulp te voorzien. Gemeentegeneesheren blijven 
der Soester traditie getrouw vele decennia op hun post, bijvoorbeeld Kuijper 
een krappe veertig jaar, Batenburg ongeveer dertig jaren. Een betrekking als 
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gemeentegeneesheer blijkt in Soest steeds een baan voor het leven te zijn - 
men behoort als zodanig tot de notabelen van het dorp. Op deze respectabele 
regel is Greidanus een notoire uitzondering. De gemeenteraad, bestaande uit 
Roomskatholieke boeren, laat zien dat zij lak heeft aan de notabele status van 
de geneesheer en de andere buitenplaatsbezitters. 

Arts aan het hof 
Gedurende zijn verblijf in Soest is Greidanus arts van prins Hendrik (1820-
1879), broer van koning Willem  III  (1817-1890), later tevens van de 
vorst zelf en van diens echtgenote Emma (1858-1934). In Baarn blij  ft  hij dus 
als zodanig werkzaam, tot 1907. Reeds spoedig na in 1877 in Soest te zijn 
gearriveerd, komt Greidanus in contact met het hof, als prins Hendrik, in het 
voorjaar en 's zomers, op Soestdijk vertoeft. Dan aanzittend aan een diner valt 
hem "de stille trage persoonlijkheid" van de hoogheid op. Als er het jaar 
daarop trouwplannen bekend worden tussen prins Hendrik en prinses Maria 
van Pruisen (1855-1888), worden er twee erewachten gevormd, een van 
heren en een van boeren, om het bruidspaar na hun huwelijk (1878) bij hun 
intocht in Soestdijk en Baarn luisterrijk te ontvangen. Greidanus neemt deel 
aan de erewacht van (24) heren, en maakt de festiviteiten volop mee: "ik heb 
nimmer vroeger, noch later een feest bijgewoond met zo waarlijk eerlijke 
en spontane feestvreugde als bij dit huwelijksfeest van de man, die, wat ook 
zijn eigenaardigheden waren, door jong en oud, hoog en laag om zijn innige 
goedheid en adel van karakter ten hoogste werd vereerd en bemind." 

Na afloop verzamelen de leden van 'zijn' erewacht zich voor een diner, waarbij 
"volgende de gewoonten dier tijden, een streng glas wijn werd gebruikt." 
Greidanus vergeet daarbij zijn eigen leefregel uit Buitenpost. Als hij, net in bed 
gelegen, gewekt wordt voor de behandeling van "een man en een vrouw (...) met 
hevig bloedende wonden ten gevolge van een snijpartij", weet hij met zijn "niet 
geheel nuchteren waarnemingsvermogen" niet beter te doen dan het stel "stevig 
te verbinden", daardoor de bloedingen te stoppen, "en de patiënten de volgende 
ochtend te laten terugkomen." Dit voorval is voor hem "een les geweest, in welke 
omstandigheden ook, altijd zeer matig en op mijn qui-vive te blijven." Ongeveer 
een week na haar komst op Soestdijk wordt Greidanus bij prinses Marie geroepen 
in verband met een lichte ongesteldheid als gevolg van de vermoeienissen van 
alle feestelijkheden. "Dat was voor mij, die tot nu toe slechts boeren en burgerlui 
en slechts een enkele maal personen van hogere stand had behandeld, een heel 
evenement". De kamerdame die de dokter ontvangt, instrueert hem "dat ik 
de hoge patiente nooit moest vragen om de tong te laten zien, noch mocht ik 
informeren naar ontlasting, dat zou zij, kamervrouw, mij iedere maal voor het 
bezoek melden. Ik moest mij daar wel bij neerleggen. Later zou ik misschien 
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bezwaar hebben gemaakt, omdat zulke informaties uit tweede hand, toch altijd 
minder serieus zijn. Vervolgens werd ik bij de prinses toegelaten, die op de  canape  
lag, terwijl de goede oude Prins nevens haar op een stoel zat. Het onderhoud 
ging eerst in 't Frans, maar toen de Prinses vroeg of ik Duits sprak en ik de vraag 
bevestigend beantwoordde, ging het gesprek verder in het Duits. De ongesteldheid 
was niet erg en met een paar dagen rust en dieet kwam het spoedig weer in orde." 

Nadat prins Hendrik in januari 1879 aan de mazelen is overleden, en zijn 
jonge weduwe in de lente van dat jaar op Soestdijk is teruggekeerd, wordt 
Greidanus "bij voorkomende kleine ongesteldheden" geraadpleegd. Zoals 
die keer dat zij veel last en pijn vanwege een eksteroog heeft, en Greidanus 
haar vraagt de bewuste plek te mogen zien: "Nu daartegen was geen bezwaar. 
De Prinses trok het schoentje uit en nu kwam de zwart zijden kous te voorschijn, 
maar twee tenen staken onbescheidenlijk door de kous, die waarschijnlijk bij het 
aantrekken gescheurd was. (...) De Prinses kreeg een geweldige kleur en ook ik 
van de weeromstuit. Er hielp echter geen lieve moeder aan, het was gebeurd en 
gelukkig was ik in staat een goede raad te geven. Een poosje later verzwikte zij 
de voet bij het uitstappen uit het rijtuigje. De zaak was niet ernstig en ik gaf 
advies de voet door de kamervrouw te laten masseren, maar reeds de volgende 
dag kreeg ik bericht, dat zij naar  Metzger  ging om zich te laten behandelen; die 
heeft haar 6 weken aan het lijntje gehouden." 

In de zomer van 1882 "was mijn hulp nog ingeroepen voor de hertogin 
von Mecklenburg-Strelitz, die er logeerde. Zij leed aan een keelaandoening, 
die mij suspect voorkwam, in ieder geval vond ik het nodig dat zij niet met 
andere personen in aanraking kwam en beval ik dus kamerarrest, vooral met 
het oog op mogelijk gevaar van besmetting voor de Prinses Friedrich-Carl, de 
Moeder van Prinses Maria, die er logeerde. Na mijn bezoek bij de Hertogin 
moest ik bij de prinses komen en vond er ook de Moeder, die mij dadelijk 
begon te interpelleren over de homoeoptithische geneeswijze. Prinses Marie 
kwam mij te hulp door te zeggen "Ich glaube der  Herr  Doctor halt nicht viel 
auf die Homoeopathie" wat ik toestemde en toen begon Mama dadelijk 
de verdediging van die geneeswijze, wat ik misschien niet met voldoende 
tegemoetkoming beantwoordde. (...) Voor mijn vijf visites ontving ik twee 
povere beloningen. En zo was het eerste bedrijf van mijn positie als hofarts 
afgelopen, trouwens ik had nog geen titel en word per visite betaald." 

In de herfst van 1882 moet prinses Marie Soestdijk verlaten. Prins Hendrik had 
verzuimd een testament te laten maken waarin de belangen van zijn gade waren 
veiliggesteld, en nu eist koning Willem  III  Soestdijk op als zomerverblijf 
voor zijn gemalin. In 1883 neemt het koninklijk gezin zijn intrek op 
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Soestdijk, maakt Greidanus kennis met het eigenzinnige en wispelturige 
gedrag van Willem  III,  en komt daarover ook het een en ander aan de weet 
dankzij zijn omgang met hofdignitarissen. Zoals die keer dat de vorst een 
gezelschap Japanse gezanten ontvangt (in 1862 of 1864). Nu had Greidanus 
destijds als Leids student "de eerste Japanners, die met het gezantschap waren 
meegekomen, om in Holland te studeren, in hun schilderachtige landskleding 
gezien. Later vertoonden zij zich in Europese kleding en met een kaasballetje 
op het hoofd zagen zij er toen heel wat minder voornaam uit. Daar zij 
Hollands verstonden en meer of minder goed spraken en zij hun kennis ook uit 
Hollandse leerboeken hadden gehaald, bewogen zij zich al spoedig tussen de 
studenten en kwamen ons van hun, van de ons zo zeer afwijkende opvattingen 
der morele houdingen, vooral op geslachtelijk gebied al spoedig verscheidene 
erg pikante geschiedenissen ter  ore."  

De Japanse gezanten echter, "onder welke zeer hoge persoonlijkheden", 
blijven gekleed in landskostuum als zij op het paleis aan het Noordeinde 
in Den Haag worden ontvangen. Maken "de kleine Japannertjes" met hun 
diepe buigingen geen grootse indruk, als zij zich na de audiëntie rugwaarts 
verwijderen, zegt de monarch tot zijn adjudant, uit wiens mond Greidanus 
het Koninklijk Woord verneemt: "Het lijken G.V.D. wel wandluizen." Dat de 
majesteit in het algemeen "de schrik zijner omgeving" is, merkt de dokter al 
vrij snel: "Een mijner eerste patienten, nadat de Koning in '83 voor het eerst 
het Paleis te Soestdijk had betrokken, was een der zilverknechten. Hij kwam 
onder behandeling met absolute heesheid en onmogelijkheid één woord luids 
te spreken. Vroeger had hij een goede stem gehad, maar hij had die verloren 
door schrik, toen Z.M. hem hëchst eigenhandig of liever eigenvoetig de kamer 
had uitgetrapt, toen de man bij vergissing met een verkeerde soepterrine was 
binnengekomen. Zes weken is hij stom gebleven. Gelukkig is het eindelijk 
toen beter geworden, maar ik wil niet beweren, dat die behandeling van Z.M. 
de man bijzonder sympathiek is geweest." 

Zo'n onheuse bejegening kan een ieder uit zijn omgeving overkomen, van 
lijfjager  tot paleisintendant. Tegenover 's konings beledigingen staat 
"de vriendelijke en minzame behandeling van Koningin Emma, die op alle 
manieren trachtte goed te maken, wat de Koning misdreef'. Willem  III,  gul 
voor zijn minnaressen, houdt Emma echter financieel kort. Dat hij zich ook 
anderszins erg zuinig toont, ondervindt Greidanus aan den lijve. Als hij eens 
voor zieken onder het personeel op het paleis is, deelt de koning kort over 
hem mede: "Nu dan moet hij maar zien, hoe hij zijn geld krijgt, ik betaal het 
niet!" Om toch aan zijn trekken te komen moet Greidanus, en menigeen met 
hem, sjoemelen met de rekeningen, teveel kosten opvoeren om de werkelijke 
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vergoed te krijgen. Greidanus schrijft de bizarre handelingen van de koning, 
althans ten dele, toe aan "het nierlijden, waaraan de Koning toen reeds 
souffleerde en dat later de oorzaak is geworden van zijn dood. Wel was hij 
altijd een hoogst prikkelbaar man, die dikwijls handelde op impuls en verder 
heeft de ellendige opvoeding waarvan elke vorstentelg het slachtoffer is, er toe 
bijgedragen. Men moet niet vergeten, dat een vorstenkind bijna altijd onder de 
slechtst mogelijke omstandigheden verkeert, wat betreft karaktervorming." 

Al verklarend lijkt hij zo enerzijds het wangedrag van Willem  III  goed te 
praten, maar vindt hij het aan de andere kant niet verwonderlijk dat dit "een 
terugslag had bij het personeel (...) en waar ik als arts het meeste mee te 
kampen had waren de overprikkelende zenuwen en nerveuse stoornissen 
bij velen der beambten", zoals "agitatie en opwinding en lijdende aan een 
nerveuse maagaandoening". 

Dan wil de koning, "die zoals meer hoge lui gaarne docterden en zo als meer 
anderen het knapst was in zaken, waar hij niets van wist", zelf nog wel eens voor 
arts spelen. Greidanus ziet in dat in zulke situaties de patiënt het maar moet doen 
voorkomen dat hij 's konings medische 'raad' opvolgt, want wie hem naar de 
mond praat kan heel wat van hem gedaan krijgen. "Als hij echter uit zijn humeur 
was, kon hij erg ruw en onhebbelijk zijn." Wanneer hij bij het spel, domino of 
kaart, aan de verliezende hand is, wordt hij humeurig en lastig, want hij kan niet 
tegen zijn verlies. Soms is de koning echter "vreemd goedmoedig" en kan hij 
een grap waarderen. Daarentegen: "Tegenspraak kon Z.M. absoluut niet dulden, 
dan stoof hij in woede op, maar bleef men kalm op zijn stuk staan, door te 
zwijgen en te volharden in eigen opvatting, dan kon dikwijls ineens de stemming 
omdraaien en gaf hij beloning of goedkeuring als men een standje verwachtte. 
(...) Tegenover buien van onbeschoftheid kon hij hartelijk en vriendelijk zijn." 

Als Greidanus in 1890 met het oog op een buitenlandse reis aan Willem  III  
verzoekt om de titel van hofarts te mogen voeren, staat de majesteit hem 
dit genadig toe, mits Greidanus afziet van enige geldelijke vergoeding. Nog 
op de dag van het overlijden van de vorst, 23 november van hetzelfde jaar, 
benoemt diens weduwe Emma hem definitief tot Hofarts, voor een salaris 
van 700 gulden per jaar. Emma is in de ogen van Greidanus "een vrouw 
met zeer hoogstaande en edele gevoelens (...), in alle dingen eenvoudig en 
strikt rechtvaardig", "zeer overlegzaam", zuinig noch gierig (...) "wanneer de 
behoefte blijkt." Wanneer haar dochter, de jonge koningin Wilhelmina 
(1880-1962), op 8 september 1898 wordt ingehuldigd in de Nieuwe Kerk 
te Amsterdam, is Greidanus gezeten tussen de hoge hoffunctionarissen. Ook 
met Wilhelmina's echtgenoot, hertog Hendrik van  Mecklenburg-Schwerin  
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Greidanus in zijn uniform voor de officiële gelegenheden op Paleis Soestdijk. Foto Ach: Boer 
Baarn. Foto beschikbaar gesteld door Stichting Groenegrof n1 Baarn. 

(1876-1934), maakt hij kennis. Aanvankelijk speelt deze Hendrik "geen erg 
beduidende rol" en bemoeit hij zich weinig met openbare aangelegenheden. 
Jagen doet hij des te meer; tevens spant hij zich in voor bebossing van woeste 
gronden. Bij het grote publiek is hij echter "onbekend en dus ook onbemind, 
tot hij bij het vergaan van de Berlin blijk gaf van moed en flinkheid", welke 
betrokkenheid "hem een tijdlang zeer populair" maakt. "Goedmoedig, 
maar weinig ontwikkeld kan de Prins soms erg onhandig zijn en vervreemdt 
hij velen van zich, misschien meer uit gebrek aan tact dan opzettelijke 
onbeleefdheid", zoals Greidanus zelf ondervindt: "Vorig jaar, 1907, sprak hij 
mij aan, toen ik uit het stalgebouw kwam, waar ik een patiënt had bezocht. Het 
was midden op de dag in Juli, met felle zonneschijn. Natuurlijk nam ik mijn 
hoed af en sprak ik tot hem met ongedekte hoofd terwijl de zon op mijn knikker 
brandde. Het onderhoud betrof de gezondheidstoestand van de Intendant en 
duurde nogal enige tijd. In plaats van te zeggen: Dank u Docter, liet hij mij, 
de ruim zestigjarige man, daar tegenover hem, de jonge kerel al die tijd met 
ongedekte hoofd staan. Ik vond dit zeer onaangenaam en heb hem dit ook niet 
vriendelijk afgenomen." 
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In zijn goede dagen is de prins-gemaal vrolijk en royaal en handelt hij 
als grand seigneur, terwijl hij ook graag grollen uithaalt met de heren van het 
hof. Anderzijds kan hij wel nukkig en veranderlijk, grof en haatdragend zijn, 
en heeft hij "er dikwijls een ondeugend pleisier in zijn omgeving te plagen 
of liever te treiteren". In het najaar van 1908 verkeert "het gehele volk in 
spanning i.v.m. de toestand der Koningin. Reeds 4 malen is haar hoop op 
een erfgenaam verijdeld en nu is er weer uitzicht, dat zij Moeder zal worden, 
als alles goed afloopt. Ook voor de Prins is het te hopen, daar men, vooral de 
medische wereld de slechte afloop der vroegere zwangerschappen toeschrijft 
aan het vermoedelijke feit, dat bij hem de oorzaak ligt der teleurstellingen. 
Men meent n.l., dat hij bij het sluiten van het huwelijk lijdende was of 
aan een niet geheel genezen gono.... of aan  syphilis.  In beide gevallen heeft 
hij of dom of misdadig gehandeld. Dom, als hij geen medisch advies heeft 
ingewonnen voor het huwelijk, misdadig, als hij toch lichtzinnig het verbond 
heeft gesloten, wetende, dat hij niet geheel genezen was. Nu is er nog een 
derde mogelijkheid, dat niemand hem gewezen heeft op de gevaren, waaraan 
hij zijn jonge vrouw blootstelde en dat zou dan het enige excuus zijn." Deze 
'jonge vrouw' intussen "schijnt nu in het midden van haar zwangerschap 
erg prikkelbaar te zijn en overdreven angstig." Maar aan alle onzekerheid 
komt een gelukkig einde, wanneer op 30 april 1909 een gezonde telg het 
levenslicht aanschouwt: prinses Juliana (1909-2004). Eind 1908 terugkijkend, 
verzucht Greidanus: "Ik heb nu een dertig jaar in de nabijheid van het hof 
verkeerd en ben met vele leden der Hofhouding in aanraking gekomen. De 
meesten zijn hun positie moede, maar uit eersucht en naijver blijven zij, wat 
zij zijn, ook al omdat, wanneer zij geen hofcharge hebben zij eigenlijk niets 
meer zijn en ook schijnt er een eigenaardige weelde in gevonden te worden zich 
te kunnen koesteren in de glans des Majesteits." 

In het villadorp Baarn weet Greidanus zich op vele terreinen zeer 
geliefd te maken, en wordt hoog opgegeven van zijn verdiensten als 
gemeentegeneesheer. 

Ofschoon hij dan al de 65-jarige leeftijd gepasseerd is, voelt Greidanus, 
sinds 1902 lid van de Baarnse gemeenteraad, zich blijkbaar vitaal genoeg 
om in 1909 een wethouderspost (publieke werken) van de gemeente 
Baarn op zich te nemen, welk ambt hij tot zijn dood op 25 oktober 1914 
zal bekleden. De frustrerende confrontatie met het gemeentebestuur 
van Soest in 1880 heeft hem het politieke handwerk blijkbaar niet tegen 
gemaakt. Eveneens op latere leeftijd moet Greidanus ook aardigheid in 
een ander handwerk hebben gekregen, dat van de schrijfkunst. In deze 
jaren publiceert hij zijn herinneringen aan zijn Leidse studententijd 
en aan zijn praktijk in de Friese wouden, onder de titel De dagen van 
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1974 is een van zijn boeken heruitgegeven, alleen is 
de titel veranderd. 
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Olim. In 1904 verschijnen 
tevens De leer van  Malthus  
een leugen! en Geneeskundig 
onderzoek voor het Huwelijk 
een redelijke verplichting, 
welke titels qua onderwerpen 
iets van zijn opvattingen 
prijsgeven. Uit zijn publicaties 
blijkt belangstelling voor 
maatschappelijke vraagstukken. 
Zelfs reeds als jong geneesheer 
leeft hij mee met zijn patiënten 
en is hij zich bewust van hun 
sociale en persoonlijke noden 
- al leidt dat bij hem niet tot 
maatschappijkritiek. 

Balans 
Tussen dorpsdokter in een van de 
armoedigste streken van ons land 
en hofarts ten paleize ligt een 
wereld van verschil, maar het was 
de wereld van Sytze Greidanus 
en hij heeft beide polen bezocht, 
Buitenpost en Soestdijk. Hij 
heeft dit maar al te goed beseft: 
"Terwijl ik daar zo tussen al die 
hoge lui rondliep, dwaalden de 
gedachten onwillekeurig terug naar het verleden en bedacht ik, dat het lot 
een mens toch zo vreemd kan voeren en dat ik zeker, toen ik als gewoon 
boerendokter mij in Buitenpost vestigde, nooit gedacht zou hebben, dat ik, 
als behorende tot het huis des Konings of Koningin als gast zou aanzitten 
aan een familiefeest van het vorstenhuis." Zijn jaren in Soest moeten, ook 
voor hem, een teleurstellende ervaring in zijn leven en loopbaan hebben 
betekend. Een aanwijzing daarvoor is dat hij die tijd in zijn herinneringen 
met enkele regels heeft afgedaan, terwijl hij zowel over zijn verblijf in de 
Friese wouden als over zijn belevenissen in het hofcircuit tot in de meest  (on)  
smakelijke bijzonderheden heeft uitgeweid. De eerste, gelukkige tijd te Soest 
stond in schrille tegenstelling tot de onverkwikkelijke dorpshetze die zijn leven 
gedurende de eerste helft van 1880 vergalde. Zelf wilde hij er slechts over 
kwijt: "Het is te weinig interessant, om al de kleine strubbelingen en bezwaren o,  
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op te schrijven", en dat liet hij dan ook achterwege. Aan de andere kant maakte 
hij de indruk zich niet al te veel van de affaire te hebben aangetrokken, en er 
zich nogal gemakkelijk overheen te hebben gezet; hij had tenslotte nog werk, 
en het jaar daarop een nieuwe baan. 

Uit zijn Herinneringen als hofarts komt Greidanus naar voren als een 
conventioneel medicus, die weinig moest hebben van niet-reguliere geneeswijzen, 
zoals van Mezgers gymnastiek en massage en van homeopathie. 

De patiënten van dokter Greklanus hadden wel heel verschillende woonhuizen. 
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