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Omslagfoto; De oprijlaan naar huize Egghermonde, Banningstraat 6 Soesterberg. Foto Bert van As,
Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (objectnummer 558.058).
Foto achterzijde: Historische optocht tijdens het Landjuweel 1987, het familiebedrijf Van 't Net is
vertegenwoordigd met een verhuiswagen die ook in de beginperiode van dit bedrijf gebruikt werd.
Fotograaf onbekend.

Aankondigingen:

De Eerste Wereldoorlog
1914-1918, een
oercatastrofe.
Na de jaarvergadering op 31 maart is er een
lezing van historicus Hans van den Berg,
hij gaat met behulp van een powerpoint
presentatie in op de verwoestende werking
van deze oorlog. Een oorlog die ontstaan
In de gemeente Sliest zijn acht
is als een grote veldslag maar door de
slachtoffers gevallen als direct gevolg
verwoestende kracht van het oorlogstuig
van de Eerste Wereldoorlog. Belgische
ontaardt in een slagveld dat zijn weerga niet militairen waren geïnterneerd in het
Kamp bij Zeist en door Nederlands
kende. De lezing probeert in kort bestek
geweervuur neergeschoten bij de
een antwoord te vinden op de vragen naar
opstand van 3 december 1914. Later
oorsprong, verloop en betekenis van de
zijn ze herbegraven in Harderwijk.
Eerste Wereldoorlog.

Koningsdag en Museumplein
Op 27 april vieren we alweer onze 2de Koningsdag, en de eerste keer op 27
april. Op het Museumplein, een mooie naam voor het parkeerterrein bij het
Gildehuis en Museum Oud Soest worden allerlei activiteiten georganiseerd
door de drie organiserende clubs: Museum Oud Soest, Groot Gaesbeeker Gilde
en Artishock. De Historische Vereniging Soest — Soesterberg wil dit initiatief
warm aanbevelen en is druk doende ook aanwezig te zijn met een verrassende
presentatie om de feestvreugde te verhogen. Let u op de media!

Voorwoord van de redactie
In dit nummer
Naar aanleiding van het thema "Op Reis" van de Open Monumentendag
2014 dit keer het tweede deel van het tweeluik van Jan van Steendelaar over
'busvervoer in Soest'. Een familiebedrijf dat 100 jaar bestaat is de aanleiding
geweest voor Jan de Mos om daar een artikel aan te wijden, dit keer het
eerste deel. De veelgelezen rubriek "Verdwenen Soest" in de Soester Courant
krijgt in dit periodiek ruimte voor een wat diepere uitwerking, René van Hal
verzorgt dit. Het eeuwfeest van het familiebedrijf "Van 't Net" was voor Jan
de Mos een goede reden om de geschiedenis van deze familie te beschrijven.
De vervolgserie "Gezondheidszorg" wordt dit keer vervolgd met de 'tweede'
dokterspraktijk, een van de dokters uit deze reeks was de initiator van deze
serie: dokter Kuijpers (1929-2014). Niet alle Soester beeldende kunstenaars zijn
opgenomen in het boek "Beeldende Kunst in Soest en Soesterberg", dit keer
aandacht voor Henk Meeuwissen. Het echtpaar Meeuwissen heeft jaren in de
parkflat "De Soesterduinen" gewoond. Een plekje in Soest waarover nog veel
te weinig geschreven is. Soesterberg had vroeger ook markante inwoners, in
huize Egghermonde woonde de familie Tetrode. Vader Tetrode was directeur
van de Nederlandsche Bank en had Egghermonde als pied-à-terre naast zijn
Amsterdamse woonhuis. Hans Kruiswijk heeft het bijzondere verhaal opgetekend
dat de geniale maar ook ietwat mensenschuwe zoon Hugo een bijzondere
ontmoeting afgewimpeld heeft. Het is alweer bijna 70 jaar geleden dat geheel
Nederland bevrijd werd van Nazi-Duitsland, ook in Soest hebben verzetsmensen
getracht die bevrijding te bespoedigen en dit met hun leven moeten bekopen.
Met deze nieuwe serie willen we proberen om deze mensen hun welverdiende
plaats in de geschiedenisboeken te geven, waarbij de volgorde van plaatsing geen
waardeoordeel inhoudt. Soms krijgen we de opmerking dat de artikelen over
onderwerpen gaan die al zo lang geleden zijn. Dat is bij Foxboro niet het geval,
dit bedrijf heeft haar gloriejaren nog niet zover terug liggen. Piet van Elteren kent
het bedrijf van binnen en buiten, hij is daar jarenlang werkzaam geweest en heeft
de geschiedenis kort en bondig beschreven.
Terugblik op het vorige nummer
De boekrecensie van het boek "Beeldende Kunst in Soest en Soesterberg" was
geschreven door Ton Hartman op persoonlijke titel, dit was bij de vormgeving
weggevallen. Het artikel over de oudste voetbalvereniging van Soest / Soesterberg
is aanleiding tot plaatsing van dit opmerkelijke bericht. Er is in ruim 100 jaar
tijd toch weinig verandert in ons commentaar op arbitrale beslissingen. Dit
krantenknipsel komt uit de Gooi en Eemlander van 23 novenber 1904. Zoals
u weet staan de letters P.H. voor Prins Hendrik, de oudste voetbalvereniging
die voetbalde op de Soesterbergse heidevelden. De tegenstander H.F.C. was uit

Hilversum afkomstig. Onder de
— L.1. Zondag speelde de H. F. .C.
kop Soest worden nog iets meer een competitiematch tegen P. H. uit
details gegeven: in de loop van
Soest. P. H. won met 1-0. Voor ,het
de tweede helft werd het voetbal uitvoerige verslag verwijzen we onder
van de verliezende partij zelfs
Soest. Door H. F. C. is protest ingediend tegen vermeende partijdigheid van
woest genoemd. Een van de
den scheidsrechter.
voetballers werd handtastelijk
en het veld uitgestuurd, het
publiek werd zelfs onhebbelijk. Ia Uit de Gooi- en Eemlander van 23 november 1904
Bisschopswijding in de H. Familiekerk
Van de festiviteiten rond de bisschopswijding in 1948 van Mgr. Wantenaar is
een reportage gemaakt door fotograaf Stevens uit Hilversum. Stevens heeft
in de gehele regio veel foto's van gebeurtenissen gemaakt in de periode na
de oorlog. Al deze foto's zijn terecht gekomen bij het streekarchief Gooi en
Vechtstreek, maar zonder beschrijving van de gebeurtenis. Door de wekelijkse
publicatie van een foto in de Gooi en Eemlander zijn vele foto's herkend. Op
deze foto van 14 april 1948 zijn verschillende mensen wel herkend: de derde
persoon van links is de hoofdpersoon Mgr. Wantenaar. De andere drie mannen
met baarden zijn ook hoge Pieten uit de missionarissenwereld. Daarnaast als
zesde persoon staat duidelijk herkenbaar gemeentesecretaris Jan Batenburg, hij
heeft de hoed in de hand. Of links daarvan burgemeester S.P. Baron Bentinck
staat is niet helemaal zeker. De bruidjes op de voorgrond zijn volgens
mevrouw Kok-Wantenaar allemaal dochters van Heeroomzeggers van Mgr.
Wantenaar. Op de achtergrond zullen de drie pastoors van Soest: Lommerse,
Smit en Voss wel staan, de een met bonnet, de anderen met hoed. De foto lijkt
op het eind van de middag genomen te zijn, voor of na het 'la'?
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Jacques Stevens Streekarchief Gooi- en Vechtstreek
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Berichten van het bestuur
Klitsavond
Voor de historische
vereniging is het
nieuwe jaar goed
van start gegaan.
De Klitsavond in
het Gildehuis is
goed bezocht en
het Klitscomité
dat de avond
georganiseerd had
kon op instemming
van de aanwezigen Impressie van de Klitsavond, jato Fred Engbrink
rekenen. De quiz bleek de juiste moeilijkheidsfactor te hebben, er was
zelfs een deelnemer die alle antwoorden goed had. Temeer daar er
prentbriefkaarten van voornamelijk straatgezichten herkend moesten
worden die al tachtig jaar of ouder zijn.
Commissie Ruimtelijke Kwaliteit
Begin januari is in de gemeente Soest de nieuwe commissie
"Ruimtelijke Kwaliteit" geïnstalleerd, deze zal het werk van de
voormalige welstandscommissie en van de monumentencommissie
overnemen. Hoewel over de totstandkoming van deze commissie
wel wat vraagtekens door het bestuur gezet zijn, is het nu wachten
op hun daden. Het bestuur heeft enkele leden geattendeerd op de
sollicitatiemogelijkheid en daarin is de heer Gérard Derks succesvol
geweest. Hoewel geen inwoner van Soest (net als alle andere
commissieleden) heeft hij wel de kennis over Soest en ook het
`Soest-gevoel', zoals onze oud burgermeester drs. J.J.L.M. Janssen
placht te zeggen.
Open Monumentendag 2015
De voorbereidingen zijn dit jaar wat vroeger van start gegaan, daarmee
hopen we wel een goede organisatie van deze dag voor elkaar te krijgen.
Dit jaar wordt het comité geleid door Henk Groenesteijn. Het landelijke
thema is "Kunst en Ambacht" maar mogelijk kiezen we voor de
plaatselijke variant "Kunst van het Ambacht". Suggesties en vrijwilligers
zijn van harte welkom, de datum van de Open Monumentendag Soest is
12 september.

Ledenbestand
Voor zover ons bekend zijn de volgende leden ons ontvallen: de heer
Mast, deze woonde in het appartementengebouw "De Batenburg" en
mevrouw Sjaan Hartman-Hilhorst. Zij woonde aan de Peter van de
Breemerweg 19. Wij wensen de nabestaanden de kracht toe om het
verdriet te dragen.
Nieuwe leden mochten we ook verwelkomen: de heren Woertman,
Van der Laan, Van Egdom, Bouwman en Van der Torre, mevrouw Van
Alphen, mevrouw Pothoven-van den Brink en de familie Knol
Contributie
Enkele leden hebben spontaan al hun contributie voor 2015 voldaan,
velen hebben dat gedaan na ontvangst van de factuur. Mocht u het
ontgaan zijn dan nog graag uw bijdrage. Door de sterk gestegen
portokosten voor het buitenland zijn wij genoodzaakt de contributie
voor de buitenlandleden te verhogen naar E 35. De betrokken leden zijn
ingelicht en hebben een passende oplossing gevonden.
Bestuur
Om de voorzitter Herman Schoemaker enigszins te ontlastten (hij en zijn
vrouw Walda hebben alle energie nodig voor hun gezondheid), is Ton
Hartman benoemd tot vice voorzitter van onze vereniging. Wij hopen dat
u begrijpt dat de daadkracht van het bestuur door deze omstandigheden
wat beperkt is. Om het bestuur ook in de toekomst goed te laten
functioneren zoeken we nog een nieuw bestuurslid, mogelijk iemand die
de taak van webmaster zou kunnen gaan vervullen.
Museum Oud Soest
Het bestuur wil u stimuleren om Museum Oud Soest eens te bezoeken.
Naast de Koninklijke tentoonstellingen is er veel meer te zien. Zo
is recent een expositie over Foxboro Soest ingericht. Verder hebben
de seniorvrijwilligers de tentoonstelling over de Wereldoorlogen
opnieuw ingericht, er is wat meer ruimte gevonden op de tweede
verdieping. De Stichting Legerplaats Soesterberg 1939-1945, die zich
allang niet beperkt tot Soesterberg, heeft enkele vitrines ingericht.
Het is de bedoeling om in de voormalige nonnenkamertjes een klein
kenniscentrumpje over de Tweede Wereldoorlog in Soest(erberg) te
creëren. Bij onze buurverenigingen Baarn, Eemnes en Hoogland zijn ook
interessante tentoonstellingen, in Baarn over geloof en kerk, in Eemnes
over de Ocrietfabriek (bekend van het Lavet) en in Hoogland over de
Tweede Wereldoorlog.
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Het laatste nieuws
Algenleno ledenverpneering dinsdag 31 moan 20. orn zone nur.

Tijden veranderen, elke vereniging die bij de tijd wil blijven dient een goed
functionerende website te hebben. De HVS heeft meerdere representatieve
websites zoals www.hvsoest.nl, die echter beter benut kunnen worden.
Binnenkort zal aan de invoerkant van de website www.soestopdekaart.n1
meerdere prentbriefkaarten toegevoegd worden. Wat recent veranderd is, is
de zoekfunctie, als u linksboven een woord of naam invoert verschijnt er
een lijst van resultaten .Nu zal de website www.verdwenensoest.n1 de meeste
vermeldingen geven. Op termijn worden de oudere jaargangen van dit blad
ook toegevoegd. Inmiddels zijn er 840 artikelen verschenen, dus een enorme
bron van informatie. Voor leden die de papieren versie prefereren, van de
meeste jaargangen zijn nog wel enkele exemplaren te koop voor het luttele
bedrag van €1,- per exemplaar.
Laetitia
In de Soester Courant heeft u kunnen lezen dat de voormalige Gym- en
Judoclub Laetitia hun archief heeft overgedragen aan de Historische
Vereniging Soest — Soesterberg. Gezamenlijk heeft er een eerste schifting
plaatsgevonden. Wij willen proberen om een goede ontsluiting en
inventarisatie van het archief te maken en in samenwerking met de gemeente
een goede bewaarplaats te vinden. In gesprek met wethouder Van der Tone
erkende hij het belang van archieven als cultureel erfgoed. Gezamenlijk
moeten we ernaar streven dat belangwekkende archieven niet verloren gaan.

Toon Batenburg
Door Ton Hartman
Tussen het afstuderen en het aanvaarden van zijn
eerste standplaats Westwoud heeft dokter Toon
Batenburg (1886-1957) nog twee maanden weer
thuis bij zijn moeder gewoond. Beroepsmatig zal
hij geen patiënten onderzocht hebben of recepten
uitgeschreven. Maar in het bevolkingsregister 19011915 was hij toch opgenomen als arts. In deze periode
schafte hij een automobiel aan en deze wordt door
broer Jan (de latere gemeentesecretaris van Soest)
afgeleverd in Westwoud. Deze details zijn beschreven
Toon Batenburg
in brieven van Jan aan zijn toekomstige echtgenote.
De auto is gefotografeerd en als ansichtkaart afgedrukt. Deze prentbriefkaart
wordt bewaard in het familiearchief, een gedeelte is openbaar raadpleegbaar
via www.batenburg.biz. Het Adler automobiel zal wel gekocht zijn bij
Nefkens Amersfoort, deze molenaarsfamilie schuwde de vooruitgang niet.
Al in de 19de eeuw was daar een wielerbaan en ze waren ook een van de
eerste auto-importeurs van ons land.

Toen Toon Batenburg even in Soest woonde kocht hij deze automobiel. Foto collectie Paul Batenburg

Tensen kon zelf niet eens rijden, alleen paard...
Dit keer het tweede artikel dat Jan van Steendelaar al eerder geschreven heeft
over autobusmaatschappij Tensen. De basis van dit artikel is de informatie die
Cees van Geerestein aangedragen heef, hij was al chauffeur voordat Tensen de
onderneming overnam.
Door Jan van Steendelaar

Waarschijnlijk de ,Steenhglisiraut

Na de periode Joh. van Geerestein brak de periode Tensen aan. Op 1 mei
1930 nam W.C. Tensen het inmiddels in een nieuwgebouwde garage aan de
Birkstraat gevestigde bedrijf over. Hoe dat precies is gegaan, is niet bekend.
Waarschijnlijk zo min mogelijk officieel, want van Tensen was bekend dat
hij nu en dan impulsief handelde, avonturier die hij was. Daaruit is ook zijn
vertrek naar Amerika te verklaren. Zijn boerderij in Andijk was hem kennelijk
te benauwd geworden. Hij wilde de wijde wereld in en Amerika leek hem wel
wat. Hij kwam in Oregon terecht, waar hij opnieuw een boerderij opzette.
Met succes, want z'n bedrijf bloeide in korte tijd op. Zelfs in Amerika was dat
in die tijd heel wat en de naam Tensen raakte dan ook al snel in de hele staat
bekend, niet in het minst door zijn manier van paardrijden. Hij was nergens
bang voor, zelfs niet voor het wildste paard waar niemand mee over weg
kon. Alleen W. C. (Bill in Amerika) Tensen (die inmiddels de Amerikaanse
nationaliteit had aangenomen) kon het in bedwang houden. In de loop der jaren
kwam W.C. Tensen een paar keer over naar Nederland, zoals ook in 1930. In
dat jaar nam hij per 1 mei de busonderneming van Van Geerestein over. Voor

wie zijn avontuurlijke inslag en impulsieve handelen kende, zou het geen
verbazing hebben gewekt als dat onder een borrel in een café was gebeurd. Een
veronderstelling die aan juistheid wint voor wie bedenkt dat W.C. Tensen niet
eens kon rijden; behalve paard dan.
Later heeft W.C. Tensen toch autorijden geleerd, maar op een bus zou hij nooit
hebben kunnen rijden, want hij heeft zelfs niet het niveau van een gemiddelde
automobilist gehaald. In zijn Ford presteerde hij het een keer onder het rijden
de versnelling in de achteruit te schakelen. Resultaat: de hele versnellingsbak

Garage Tensen aan de Birkstraat hoek Van Lenneplaan

naar de knoppen. Historisch is ook het verhaal dat hij met de auto naar de
kapper ging om zich te later scheren. Bij het weggaan vergat hij dat hij met de
auto was gekomen. Hij zag hem ook niet staan en miste hem pas ("m'n auto is
gestolen") toen hij in de garage terugkwam waar hij ook niet stond...
Geen gemor
Het bedrijf Tensen kwam in de loop der jaren tot grote bloei. De houten
carrosserieën van de bussen werden langzamerhand allemaal vervangen
door metalen. De bussen werden steeds groter en comfortabeler, al bleef één
euvel hardnekkig bestaan: dat van de lekke banden. Er reden nog steeds veel
paardenspannen op de weg. De beslagen paarden verloren nog wel eens een
nagel uit een hoefijzer Het leek wel of de rubber banden die aantrokken, dus
dan was het weer bandje wisselen. De passagiers waren daar zo aan gewend
geraakt, dat niemand erover morde. Tijd was toen nog geen geld en stress
was een woord dat niet bestond. Intussen was zoon Piet Tensen in de zaak
gekomen. Hij had moeilijkheden gehad op school en werd daarom voorgoed

weggestuurd. Vele jaren later kreeg Rob, de zoon van Piet, op dezelfde school
problemen. Hij werd ook van school gestuurd en kwam daardoor eveneens in
de zaak terecht.

Royale en ruime autocars op Volvo-chassis.

Uit een advertentie

In 1936 kwamen de eerste Volvo's in dienst, het merk waarmee Tensen tot
aan de opheffing als zelfstandig bedrijf in 1980 is blijven rijden. Voor die tijd
reden er Minerva's, Diamonds, Fords, en Engelse Guys. Alle bussen werden
in de loop van de oorlog gevorderd. Voor de enkele bus die kon blijven rijden,
werd het steeds moeilijker voldoende benzine te krijgen. Uiteindelijk werd de
leverantie ervan helemaal gestaakt. De oplossing werd gevonden door achter de
ene bus een aanhangwagen te koppelen waarin een gashouder was gemonteerd,
terwijl op de andere bus over de hele lengte van het dak een soort kist werd
gemonteerd met een gasbel erin. Met de gasvoorraad kon net de afstand
Amersfoort-Baarn vice versa worden overbrugd, waarna de gastanks bij de
gasfabriek in Amersfoort weer moesten worden gevuld. In 1944 moest ook de
laatste bus eraan geloven en was er geen openbaar busvervoer meer in Soest.
Rijklaar
Direct na de oorlog doken hier en daar de Tensen-bussen in de bekende rode
kleur -destijds uitgezocht door W.C. Tensen- weer op en kon het openbaar
vervoer, eerst met één bus, korte tijd later met zeven bussen weer van start
gaan. Soms was een bus niet rijklaar. Op een weilandje van Labor aan de Van
Lenneplaan stond bijvoorbeeld een bus zonder wielen op blokken. De monteurs
slaagden erin ook deze rijklaar te maken. Ze hadden hem na weken zwoegen
net op de wielen staan en de motor een beetje aan 't draaien gekregen (de
hele buurt stond blauw van de rook), toen er een vrouw aan kwam lopen die
informeerde: 'Is dit de bus naar Amersfoort?'

De eerste nieuwe na-oorlogse bus werd in 1946 in gebruik genomen. Daarna
volgden er tot 1980 nog tientallen. Tensen - inmiddels was Piet Tensen zijn in
1948 overleden voorganger W. C. opgevolgd - groeide, en daarmee ook het
lijnennet. Nadat al voor de oorlog Soesterberg erbij was gekomen, werden na
de oorlog ook Hees, Pijnenburg en Lage Vuursche (overigens niet voor lang)
bediend, gevolgd door Hilversum, Utrecht en Bunschoten-Spakenburg. Deze
laatste route kwam erbij door de overname in 1959 van het busvervoerbedrijf
Dijkhuizen in Spakenburg. Hoeveel bussen Tensen in de bijna vijftig jaar van
zijn bestaan heeft ingezet, is niet meer te achterhalen. Wél dat er gedurende
het hoogtepunt van de onderneming 49 bussen tegelijk in gebruik waren. Niet
alleen voor de lijndiensten, maar ook voor binnen- en buitenlandse toerritten
die een steeds belangrijker plaats in de activiteiten van de onderneming waren
gaan innemen.
Net geen vijftig
Door de verbetering van het totale openbaar vervoer, maar vooral het
toenemend autogebruik kreeg Tensen, één van de laatst overgebleven
particuliere vervoerbedrijven in Nederland, het in de jaren zeventig steeds
moeilijker. Nadat andere maatschappijen eerdere pogingen tot overname van
het Soester bedrijf zagen stranden, werd besloten het aandelenpakket Tensen
per 1 januari 1980, vier maanden voordat het vijftigjarig bestaan zou kunnen
worden gevierd, over te doen aan de Nederlandse Spoorwegen. De NS paste
Tensen in de dochteronderneming Centraal Nederland in. Daarmee behoorden
de karakteristieke rode autobussen én in dit verband de naam Tensen tot het
verleden!
Alle foto's uit de collectie van Jan van Steendelaar.

Busstation aan de Soesterbergsestraat, nu winkelcentrum Soest-Zuid

VERDWENEN SOEST: Sigarenmagazijn aan de
Soesterbergsestraat
Door René van Hal
Sinds juli 1990 verzorgt de Historische Vereniging Soest/Soesterberg in
de Soester Courant een rubriek onder de naam "Verdwenen Soest". In de
beginperiode verscheen de rubriek wekelijks, de laatste paar jaar eens in de twee
weken. In deze rubriek worden foto's geplaatst en wordt de lezers gevraagd of zij
gebouwen en/of personen herkennen en dat met de redactie willen delen.
Na 14 dagen verschijnt in de krant dan een samenvatting van de ontvangen
reacties. In de 25 jaar zijn inmiddels meer dan 500 foto 's gepresenteerd en
van een beschrijving voorzien. Omdat rondom de foto 's door de redactie vaak
ook zelf onderzoek wordt gedaan in archieven, ontstaat er over bepaalde
onderwerpen een redelijk compleet beeld van de historie. Dit betreft dan met
name bijvoorbeeld het gebruik van panden.
Het is trouwens opvallend dat er nog steeds reacties binnen komen van al vele
jaren geleden gepubliceerde foto 's en opgeschreven verhalen. Dit is een direct
gevolg van het feit dat op de webs ite www.verdwenensoest.n1 de artikelen en
foto's ook geplaatst worden en via zoekmachines geïnteresseerden naar deze
rubriek worden geleid. Reacties op de website komen zelfs uit het buitenland.
De redactionele bijdrage voor de Soester Courant is achtereenvolgens verzorgd
door Boris Berkhout, Gijs van Brummelen en Wim de Kam, terwijl thans René
van Hal de rubriek invulling geeft.
Historie eigenaren/gebruikers
"Sigarenmagazijn" aan de
Soesterbergsestraat hoek
Eikenlaan
Het pand aan de Soesterbergsestraat
hoek Eikenlaan, waarin meer
dan 65 jaar een sigarenmagazijn
(zoals op het raam vermeld stond)
was gevestigd, heeft thans als
huisnummer 11. Het pand is in
de jaren '20 gebouwd en was en
is nog steeds onderdeel van een
woonblok met 4 aparte woningen.
In twee daarvan zijn jarenlang
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winkels geëxploiteerd. Bij de
bouw en gedurende de eerste
jaren is het totale woonblok
van nummer 1 voorzien
geweest met de toevoeging
"d" voor het gedeelte waarin
het sigarenmagazijn was
gevestigd. Deze nummering is
ondermeer terug te vinden in
een advertentie uit de jaargids
1926, waarin als eigenaar
wordt genoemd de heer G.W.
Schothorst. De heer Schothorst
was ook de winkelier die het
pand heeft laten bouwen.
De foto uit deze advertentie
is gebruikt in de rubriek
Verdwenen Soest. Omdat in
1925 de bouwaanvraag bij de
gemeente was ingediend, zal
het jaar 1926 tevens het eerste
jaar zijn dat er in dit pand
een sigarenmagazijn werd
geëxploiteerd.

Onder vriendelijke dankzegging voor het sedert vele jaren genoten vertrouwen, geeft
ondergetekende kennis van de overdracht
van haar sigarenwinkel a t-} de heer H G.
Meijering te Soest

TYlevr. A. Brans er.
Ondergetekende geeft hiermede tevens kennis,
dat hij met ingang van heden de sigarenzaak van Mevrouw A. Brouwer heeft overgenomen
Hij hoopt het vertrouwen, dat de familie
Brouwer sedert veie jaren van hun clientele
mocht ontvangen, ook in de toekomst te blijven genieten.

11. 1. Meijering.
Soest, 20 januari 1964.
Soesterbergsestraat 11. Telefoon 3151.
Uit de Soester Courant

Midden jaren '30 heeft de heer Schothorst de zaak overgedragen aan het
echtpaar Brouwer, dat het "Sigarenmagazijn" tot 1963 heeft gerund. In 1963
overleed de heer Adriaan Brouwer. Mevrouw Brouwer heeft de zaak nog enkele
maanden draaiende gehouden, om de zaak in januari 1964 over te dragen aan
de heer Harm Meijering met zijn vrouw. Meijering zocht fysiek wat lichter
werk want hij was al een twintig jaar autosloper geweest bij Luijben. Het bloed
van de kleine middenstander zat wel in hem, zijn vader was eerst melkboer,
later kolenboer aan de Kerkstraat. In tegenstelling tot Meijering was mevrouw
Meijering niet uit Soest afkomstig, zij kwam uit Zeeland. Harm heeft haar
ontmoet vlak na de Tweede Wereldoorlog, hij was chauffeur die evacués naar
huis terug moest brengen. Zij hebben 23 jaar lang het sigarenmagazijn gerund,
om in december 1986 de werkzaamheden te beëindigen. De heer Meijering
was inmiddels 68 jaar geworden. Vanaf 2 januari 1987 werd de sigarenzaak
beheerd door mevrouw Methorst. Zij heeft de zaak maar een beperkt aantal
jaren open kunnen houden, omdat een winkel in rookwaren steeds minder
exploitatiemogelijkheden kreeg. Sinds die tijd (in de jaren '90) is er een
schoonheidssalon in het pand gevestigd.

Foto uit de/aren 60, links staat nog een
telefionpaal (voor de elektriciteit) welke de
schaduw op de fito werpt.

Wat opvalt is dat er aan het uiterlijk van
het pand waarin het Sigarenmagazijn
was gevestigd niet zoveel is veranderd.
Uit de ontvangen reacties op de
rubriek Verdwenen Soest blijkt ook
dat de inrichting van de zaak als
sigarenmagazijn door de jaren heen niet
veel veranderd is. In de loop van de tijd
zijn er natuurlijk wel veel bijartikelen in
het assortiment terecht gekomen, vooral
snoepgoed. En na de oorlog natuurlijk
de toto. Bij het sigarenmagazijn konden
wekelijks de formuliertjes worden
ingeleverd en indien voldoende goede
uitslagen tevoren waren ingevuld, kon een
geldprijs in ontvangst worden genomen.
Wat velen wel opviel in de winkel, was
het feit dat het er altijd warm was. Dat
moest ook wel om de rookartikelen op
temperatuur te houden en dat er tevens
sprake was van een droog klimaat in de
winkel. Daarvoor werd vrijwel de gehele
periode gebruik gemaakt van een (kolen)
kachel in de winkelruimte.
Gezien ook de persoonlijke service was
er altijd wel tijd voor een praatje en was
zo'n winkel een ontmoetingsplek voor
buurtgenoten, zo bleek uit de reacties.
Hierbij stonden de ervaringen met de
familie Meijering wel centraal, omdat deze
nog wat "vers" in het geheugen lagen.
Bijna niemand kon wat vertellen over de
periode met mevrouw Methorst. Er waren
nog wel enkele reacties met herinneringen
aan de zaak van de familie Brouwer.

Zomer 2014, .ffito Rena van Hal

Wat uit de ervaringen met de familie
Meijering opviel was toch het feit

dat zij hun klanten heel
persoonlijk benaderden,
hen met de voornaam
aanspraken en precies
wisten welke wensen ze
hadden. Ook wanneer
kinderen op pad werden
gestuurd om voor pa rokerij
te halen, wist de familie het
juiste merk en soort mee
te geven. Voor de kinderen
was er dan vaak een
snoepje uit een trommeltje
dat op de toonbank stond.

MEIJERING
GAF DE PIJP AAN
NETHORST...
Na bijna 23 jaar heeft de familie Meijering het
vertrouwde "sigarenhoekje" Soesterbergsestraat/Eikenlaan verlaten. De winkel blijft,
Mevrouw Methorst zal de zaken, die zo zorgvuldig door de heer H. J. Meijering werden
opgebouwd, voortzetten. Dat is goed nieuws
voor rokend Soest. De heer Meijering bedankt een ieder, die van zijn diensten gebruik
heeft gemaakt, voor de vele plezierige kontakten en beveelt u de nieuwe "kapitein" op
het schip van harte aan. Mevrouw Methorst
heeft de wacht per 2 januari j.l. met enthou.
siasme overgenomen en heet u van harte
welkom.
Kom even langs; u steekt er altijd wat van op!

Wat veel mensen ook
opviel was dat de heer
Meijering al vanaf
maandag de klanten
een "prettig weekend"
toewenste, een bijna
standaard afscheid. Tijdens
de lintjesregen in 1991
werd de heer Meijering
koninklijk onderscheiden,
Mevrouw Methorst
want naast het runnen
Soesterbergsestr. 11 - 3768 EA Soest
van zijn zaak was hij
jarenlang in bestuurlijke
functies betrokken bij
Uit de Soester Courant, 1987
de Vrije Evangelische
Gemeente in Amersfoort en was daar ook jarenlang voorganger tij dens de
diensten op zondag, omdat de gemeente niet over een eigen full-time predikant
beschikte. Deze achtergrond bepaalde ook vaak zijn mening over bepaalde
maatschappelijke ontwikkelingen wanneer daar met de klanten van zaak over
werd gesproken en bepaalde ook het feit dat hij de zondagsrust nadrukkelijk
nastreefde en op deze dag dan ook nooit zaken deed.
Literatuur:
Artikelen en advertenties in de Soester Courant sinds de jaren '20.
Reacties op de rubriek Verdwenen Soest in de Soester Courant

Eeuwfeest verhuisbedrijf Van 't Net (1)
Ruim 125 jaar geleden vestigde de familie van 't Net zich in Soest en precies
100 jaar geleden werd de basis gelegd voor het huidige verhuisbedrijf Maar
waar kwam zij oorspronkelijk vandaan? Wat is de herkomst en betekenis van
de familienaam? Wat deden zij vroeger voor de kost? Op die vragen wordt in
twee artikelen dieper ingegaan. Dit eerste deel beschrijft de stamreeks van de
familie Van 't Net. In het tweede deel zal uitgebreider worden ingegaan op de
geschiedenis van het inmiddels vermaarde internationale verhuisbedrijf met
meerdere dochterbedrijven.
Door Jan de Mos
Barneveldse boeren zonder achternaam
De stamreeks van de Soester familie van 't Net voert ons vijf eeuwen terug naar
Barneveld en het buurtschapje De Glind. Zij waren lid van de Nederduitsche
Gereformeerde Kerk. Deze is ontstaan in 1571 in de stad Emden (OostFriesland, thans binnen de Bondsrepubliek Duitsland). In 1579 werd zij de
publieke kerk van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Dat werd
beëindigd onder de Franse overheersing in 1795, en kreeg daarna in 1816 van
koning Willem I een nieuw reglement met de naam Nederlandse Hervormde
Kerk. De gemeente Barneveld is vooral bekend vanwege de pluimveesector.
Midden 13e eeuw moet Barneveld al een aanzienlijk dorp zijn geweest.
Daarvan is de toren van de Hervormde Kerk een bewijs, bekend van het relaas
van de Kabeljauwse ruiteraanvoerder Jan van Schaffelaar. Hij sprong hier op
16 juli 1482 van de toren. We pakken de draad van de stamreeks ongeveer 40
jaar later op.
Boerderij Klein Brieler
Achternamen waren op de Veluwe tot 1812 niet gebruikelijk. Men volstond
met patroniemen, vernoeming naar de vader, of, om verwarring te voorkomen
bij veel voorkomende namen, soms een dubbel patroniem: van vader en
grootvader. De oudst bekende voorvader is (1) Hessel Everts, geboren rond
1520, getrouwd met Truije Wolters. Hun zoon (11) Hendrick Hesselz, geboren
rond 1552, getrouwd met ene Willemtgen, was pachter van de boerderij
Klein Brieler aan de huidige Achterveldseweg te Barneveld. De naam Brieler
is ontleend aan een kasteel met die naam. Als familienaam komt Brilare al
voor in de eerste helft van de 14e eeuw. Het kasteel (zie afbeelding) van
deze familie werd voor het eerst vermeld in 1330 toen een zekere Rutghero
de Brielaere beboet werd omdat hij een jachthond had doodgeschoten. De
trotse burcht van weleer werd soms ook wel Den Brielert, Bryler, Brielen en
Den Brieler werd genoemd. Tot de bekendste bewoners van De Briellaerd,

behoort ongetwijfeld de
familie Bentinck, in Soest
geen onbekende naam.
Gedurende vele jaren
maakten ze deel uit van het
college van ambtsjonkers
dat het ambt Barneveld
bestuurden. Het kasteel
werd begin 1800 afgebroken
en vervangen door een
landhuis. Het zestien kamers
tellende huis 'De Briellaerd'
werd in februari 1872 afgebroken. Bij het landgoed hoorden onder andere
een watermolen en de boerderijen Groot en Klein Brieler: "gelegen in de
Buijrschap De Glinde". Bij de Kleine Brieler hoorden twee stukken bouwland
genaamd 't Engetje en 't Breetje. De zoon (111) Willem Hendricksen Hessels,
geboren omstreeks 1590, getrouwd met Reijntje Gerritsen, werd pachter van
de boerderij Klein Bitterschoten. Deze was wat meer westelijk gelegen van
Barneveld aan de Glinderbaaijhoek vlakbij de buurtschap De Glind (nu aan
de Helweg 6 en 8). Zijn zoon (1V) Dieuwes Willems Hessels, geboren 1634 te
Barneveld, getrouwd met Geertje Beertsen, was eerst pachter van de boerderij
Davelaar maar keerde daarna terug naar Klein Brieler van zijn opa. Zijn zoon
(V) Beert Deeuwissen, geboren 1683 te Barneveld, getrouwd met Gerritjen
Gijsberts, blijft vervolgens op de Klein Brieler wonen en werken.
Erve Het Net(h)
Zijn zoon (V1) Gijsbert Beertsen, geboren 1721 te Barneveld, getrouwd met
Jannetje Roelofsen, blijft eerst ook boeren op Klein Brieler, maar verhuist
daarna naar de boerderij Het Net onder Barneveld. Over deze boerderij is
verder weinig bekend. Uit een verkoopakte van 19 mei 1745 van "het erf
en goet Schoonderbeek" weten we wel iets meer over de ligging: "Barendt
Baron Lewe verkoopt aan Hendrik Jan Baron van Essen, Heer tot Schaffelaer,
het erf en goet Schoonderbeek, den verkoper aangekomen uit den boedel
van Freule Charlotta Wilhelmina Bentinck tot Briellert (aangeërfd) gelegen
in de buurtschap Glint, alwaar oostwaarts het goet het Net en westwaarts
het Kalfslant, zuid Droffelaar en Schaffelaar en noort Willem Wouters naast
gelegen zijn". Dat is nu tussen de Schoonderbekerweg, Havikhorsterpad en de
Heiweg, met daardoor lopend de Modderbeek, in het noorden van De Glind,
net onder Achterveld. De boerderij Het Net is in 1783 afgebroken, de laatste
bewoner in 1782 was Hendrik Jansen. Helaas zijn van deze oude boerderij geen
afbeeldingen bewaard gebleven. Op die plek bouwde Cornelis Petersen van
naastgelegen Schoonderbeek in 1790 een nieuwe boerderij. Boerderijen met

de naam Schoonderbeek, Schaffelaar en Droffelaar bestaan op die plekken nog
steeds, destijds allen eigendom van de familie Bentinck, evenals Kalfslant. Om
het gebied loopt nu het mooie klompenpad De Snorrenhoef, startend bij de kerk
en de oude dorpsherberg De Roskam in Achterveld, een aanrader.
Boerderij De Peut
Gijsbert Beertsen was getrouwd
met Jannetje Roelofsen. Hun
oudste zoon (VII) Roelof
Gijsbertsen Beerssen, geboren
1748 in Barneveld, trouwde in
1776 met Gerritje Aartse. Het
jonge echtpaar woonde in bij de
ouders op de boerderij Het Net,
waar ook de eerste twee kinderen
werden geboren. In 1778 werd
no,/don de Pent 1950, lot° Ion cle Pew
Roelof Gijsbertsen pachter van
boerderij De Peut, noordelijker gelegen in de buurtschap Harseler te Barneveld,
tot zijn overlijden in 1806. Van deze boerderij is meer bekend. De oude
boerderij de Peut is in 2001 afgebroken. De daarvoor in de plaats gekomen
nieuwbouw van de boerderij "De Peut" ligt aan de Peutweg 1, ter hoogte van
de afslag naar industrieterrein de Harselaar. De Peutweg wordt voor het eerst
genoemd in de straatnaamverordening van 15 mei 1939 met als omschrijving:
"loopende links van de Nijkerkerweg", nu doodlopend met een bocht langs het
spoor onder de A30 door.
Barnevelders moeten achternaam kiezen, mijn naam is ...
Dan breekt de Franse tijd aan. Bij keizerlijk decreet van 18 augustus 1811
werd iedereen in Nederland bevolen binnen een jaar een geslachtsnaam aan
te nemen. Sommigen namen dit bevel niet ernstig op en kozen namen die hun
nageslacht dikwijls in grote verlegenheid hebben gebracht. Anderen gaven er
in het geheel geen gehoor aan. Daarom werd in 1825 bij Koninklijk Besluit
het kiezen van een vaste achternaam nog eens verplicht gesteld. Koos men
in het Rivierengebied vaak voor herkomstnamen, in de Achterhoek vooral
boerderijnamen, terwijl op de Veluwe patroniemen meer gebruikelijk waren.
Binnen het gezin Roelof Gijsbertsen kozen de acht kinderen opmerkelijk
genoeg voor drie verschillende achternamen! Het was even wennen, de eerste
jaren werden de nieuwe familienamen bij huwelijken, geboortes en overlijden
niet altijd consequent gehanteerd, wat stamboomonderzoek er niet eenvoudiger
opmaakte. Zes kinderen kozen voor de naam van de boerderij waar zij waren
opgegroeid: (van de) Peut. Jacobus Roelofsen (1784-1847) behield als enige
het patroniem als achternaam. De oudste zoon (V111) Aart Roelofsen, geboren

1777 in Barneveld op de boerderij Het Net van zijn opa, neemt echter op 26
september 1812 (register naamsaanneming Barneveld nr. 228) als enige uit
het gezin de familienaam Van het Net aan, later verbasterd tot Van 't Net.
Daarmee is de betekenis van de familienaam verklaard. Deze komt overigens in
Nederland maar weinig voor, volkstelling 2007: 60 personen, waarvan 13 in de
gemeente Soest woonden.
Aart Roelofsen van 't Net (1777-1834) trouwde in 1801 te Putten met Jannetje
Dirks (aangenomen achternaam Woudenberg) (1779-1840). Aart is geen
pachter meer maar daggelder. Hij verhuist later naar Nijkerk waar zijn vrouw
vandaan komt. Zij kregen zes kinderen, waarvan de jongste Jannetje Roelofsen
(1819-1905) opmerkelijk genoeg weer het patroniem als achternaam houdt.
Bij de andere kinderen wordt Roelofsen en van 't Net nog steeds door elkaar
gehanteerd. Dat geldt echter niet voor de zoon (1X) Willem Roelofsen van 't
Net (1812-1897). Hij trouwt in 1834 te Nijkerk met Aaltje Gijsberts van den
Biezen (1802-1873) uit Hoevelaken. Hij is boerenknecht en landbouwer. Zij
kregen zes kinderen, die allemaal eenduidig de familienaam Van 't Net kregen,
vanaf nu zonder patroniem Roelofsen.
Jan van 't Net verhuist naar Soest
Zoon (X) Jan van 't Net (1843-1919) trouwde in 1875 te Putten met Elbertje
van de Beerenkamp (1847-1907), genoemd naar een 15e eeuw kasteel in
Wullenhoven (Beerencamp), nu gemeente Nijkerk. Hij was eerst landbouwer
en later arbeider van beroep. Hij verhuisde op 26 juni 1888 van Putten
naar Soest en ging wonen op 't Hart C104. 't Hart was een buurtschap
dat bestond uit schapenhouders en turfstekers. Vermoedelijk gingen zij
wonen aan de weg welke in 1911 de naam Veenhuizervveg kreeg, de latere
Koningirmelaan. Zij kregen vijf kinderen, de eerste vier geboren in Nijkerk,
de jongste in 1889 in Soest.
Zoon (X1) Aart van 't Net (1883-1957) was nog in
Nijkerk geboren. Hij trouwde in 1907 te Soest met
Cornelia Karelsen (1881-1955), dochter van Elbert
Karelsen en Cornelia Rietveld. Elbert Karelsen
was voor het koninklijk domein Soestdijk (Soest,
Soesterberg en Zeist) aangesteld als "opziender der
jagt" en tevens onbezoldigd rijksveldwachter, evenals
zijn vader Barend Jan K(C)arelse (1796-1861).
Opmerkelijk genoeg trouwde zijn zus Jannetje van 't
Net (1879-1953) met Jan Nijeboer (1880), ook al een
telg uit een geslacht van rijksveldwachters, beiden
actief en woonachtig in Soesterberg.

Aar( van 't A'ef

Aart van "t Net begon in dit
pand zijn broodbakkerij, en
dankzij deze bakker kreeg hei
straatje de naam Bakkersweg.
Veel inwoners van Soest
zullen amper weten waar
de Bakkersweg is, het is
een zijstraaije van de Burg.
Grothestraat. Wellicht is dit
straatje de kortste straat in de
gemeente Soest, hooguit 100
meter Met de aanleg van de
Beatrixlaan en bijbehorende
bebouwing is de Bakkersweg
ingekort en nu staan er nog
maar twee woonhuizen aan.

Bakker Aart van 't Net
verhuisde naar de fulianalaan
50 waar hij zijn bakkerszaak
voortzette, steeds meer ging hij
zijn brood bezorgen.

Spoedig betrok het gezin Van
't Net het volgende pand,
nu ingericht als woning en
transportbedrijf dit is de
Nieuwstraat 24. Volgens de
huidige buren was het een
doorrijschuur, met paard en
wagen kon door de schuur heen
gereden worden.
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Dat zal geen toeval zijn
geweest. Zijn oudere
broer Aalt (1881-1960)
trouwde in 1910 te Soest
met Aafina Catharina
Rusch. Zij verhuisden
in 1923 naar Hilversum
en hij begon daar als
arbeider en opperman
en later een eigen
bouwbedrijf.

A. van 't Net
NIEUWSTRAAT 24a

SOEST.

Vrachtrijder
soest- tmersfoort.
Bestellingen worden ook aangenomen ,
It
K. ER SWEG 3.
Houdt zich tevens beleefd aanbevolen veal-•4i'
VERHUIZINGEN.

Aart van 't Net, bakker wordt vrachtrijder
Aart van 't Net en Cornelia Karelsen blijven in Soest en gaan in 1907 wonen
achter de Eng in Soestdijk aan de Bakkersweg 1 (officiële naam bij raadsbesluit
van 30 november 1911). Oorspronkelijk heette deze weg Bakkerssteeg, te
danken aan het feit dat daar een bakker woonde. Dat was dus Aart van 't Net
(en wellicht een voorganger). Zij krijgen zes kinderen. Hij begon daar dus zijn
eerste eigen bedrijf: een bakkerij en bezorger van brood. Een paar jaar later
verhuisde de bakkerszaak naar de Julianalaan nr. 50.
In begin 20e eeuw emigreerden veel Nederlanders. Ook Aart van 't Net was
dat van plan. Hij verkocht begin 1914 zijn bakkerij aan G.H. Rense, maar
zijn vrouw zag op het laatste moment af van het emigratieplan. Aart besloot
toen maar weer een eigen bedrijf te starten, hij werd in 1914 vrachtrijder.
Hij liet in dat jaar in de Nieuwstraat twee huizen bouwen, nummer 22 en
24. Hij verkocht nummer 22 aan een marktkoopman die in lederwaren
handelde. Hij begon op nummer 24 met paard en wagen en een T-Ford een
bodedienst op Amersfoort en ging meel bezorgen bij de bakkers in de regio,
hij zag toen kennelijk meer brood in het bezorgen dan in het bakken. Vanaf
1920 plaatste hij wekelijks een advertentie in de Soester, ook toen was hij al
gespecialiseerd in verhuizingen. Over de ontwikkeling van het verhuisbedrijf
meer in deel 2.
Foto grondlegger Aart van 't Net, bron: fam. Van 't Net.
Bronnen o.a.:
Barneveldse Krant, Huis de Brielaerd aan de Achterveldseweg (2011)
Stamreeksen van de Peut en Roelofien
Gelders Archief (DTB), Wie was wie (na 1812)
Registers naamsaanneming Barneveld en Putten 1812
Archieffamilie van 't Net
Archief Barneveld, kroniek 18e eeuw, verkoop Sehoonderbeek 1745
Boerderij en huisnamen Barneveld, Voorthuizen en Garderen, van de Krol
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Gezondheidszorg in Soest (4), een tweede dokter
Aan het einde van de negentiende eeuw komt er wel wat ruimte voor een
tweede arts. Deze moet het dan hebben van de 'kruimels' die dokter Batenburg
laat liggen. Begrijpelijk dat deze dokters het dorp Soest alweer gauw verlaten
om zich te vestigen in een plaats met meer mogelijkheden. Inderdaad krijgen
de kort in Soest werkzame artsen navenant meer aandacht, hun weerslag in de
archieven is meestal groter.
Door Ton Hartman
Docter Bax
De eerste dokter die het
probeert als vrije vestiging
was Dirk Bax (1864-1937).
Zijn vader was predikant,
onder andere in StadDelden, de geboorteplaats
van Dirk. Docter Bax
*
1,4
vestigt zich vanuit
a
J.
Utrecht (waarschijnlijk
lIIllIlU
net afgestudeerd) op 13
maart 1895 te Soest, hij
gaat inwonen bij Hendrik
Ebbenhorst en Cornelia de
Dokter Bas voor zijn huis aan de Korte Brinkweg
Ruijter op de Brinkweg B
90. Volgens de interpretatie van Gérard Derks is dat in de huidige situatie ter
plaatse van het appartementencomplex Beverstein aan de Korte Brinkweg. Hij
plaatst een advertentie in de krant "Het nieuws van de dag: kleine courant"
van 8 april 1895. Als promotie laat hij zich fotograferen voor zijn woonadres en
dankzij de Stichting Groene Graf is een fotokaart bewaard gebleven.

Gevestigd te S o e s t

de Arts D . BAX.
Spreekuur voorloopig
van 3--9 uur, beginnende .00
dag 8 April 1895.
Advertentie uit de krant Nieuws van den dag 8
april 189.5
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In de levensbeschrijving van
dokter Batenburg (1846-1912),
gepubliceerd in het winternummer
2014 van dit blad, wordt het fatale
`comazuipen' bij de oplevering
van de boerderij van Kraaikamp
op 3 juni 1996 al gememoreerd.
Volgens enkele kranten was dokter
Batenburg de reddende engel
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voor drie drinkebroers, maar volgens De Standaard van 10 juni 1896 was het
juist dokter Bax die het leven gered had van de onfortuinlijke drinkers. Voor
Jacobus van 't Klooster (24 jaar) en Gerrit Westerveld (22 jaar) mocht de hulp
van de dokter niet meer baten. De jenever die rijkelijk gevloeid had is nog wel
op de kwaliteit onderzocht.
Op 31 augustus 1896 wordt
pir Die iets te vorderen hebben
Dirk Bax benoemd tot
van, of verschuldigd zijn aan
gemeente geneesheer van
den Arts D. BAX, kunnen hunne rekede Wieringerwaard, daar
ningen insturen of betalingen doen ten baize
vond hij ook de ware liefde.
van den Heer H. EBBENHORST, Mr. TimEr verschijnt een ingezonden
merman en Makelaar te Soes t.
brief in "Het nieuws van de
dag: kleine courant" van
Uit de Gooi- en Eemlander van 21 augustus 1897
19 september 1896 waarin
in bedekte woorden betreurd wordt dat de gemeente Soest geen financiële
vergoeding aan de vertrekkende dokter wil geven. Uit een reactie op deze
ingezonden anonieme brief in dezelfde krant van 5 oktober 1896 wordt iets
meer duidelijk. Ongeveer 50 gezinnen maken al langere tijd gebruik van een
dokter uit Baarn (dat zal Sytze Greidanus zijn). Voor de overige 800 gezinnen
is er misschien wel werk genoeg, maar er zijn te weinig draagkrachtige
gezinnen die de kosten kunnen opbrengen. Verder wordt opgemerkt dat
niet elke bevolkingsgroep zijn eigen dokter kan hebben, vrijwel zeker doelt
degene die reageert (ook zijn of haar identiteit wordt niet vermeld) op de
geloofsovertuiging. Betalingstermijnen werden vroeger nogal ruim genomen,
de oproep om de laatste zaken te regelen verscheen pas op 21 augustus 1897
in de Gooi en Eemlander.

Dokter Vermeij

••••••••••••••.1.1•1

Gevestigd te Soest

Jan Albertus Wouter
Vermeij (1851-1939)
is geboren in het
Friese Wonseradeel.
Waarschijnlijk was zijn
vader daar Hervormd
predikant in de kerk
Uit de Gooi- en Eemlander van 14 november 1896
van Exmorra. In 1877
trouwt hij in Amsterdam voor de eerste maal, zijn beroep is dan officier van
de gezondheidsdienst. In 1887 huwt hij te Maastricht met Cecilia Henriette
de Waal (1864-1938). Vermeij was de eerste dokter met tropenervaring in
Soest, zijn 2de vrouw was te Batavia geboren. Ook de twee oudste kinderen
zijn te Ambonia geboren, een van de Molukse eilanden. Via Arnhem is hij

J. A. W. VERMEIL

Arts.

naar Soest gekomen.
Bij het raadplegen van
het bevolkingsregister
van Soest komen we
regelmatig mensen tegen
die teruggekeerd zijn uit
de koloniën, voor hen
zal het zeker vertrouwen
gegeven hebben dat
dokter Verweij daar
ook ervaringen had
opgedaan. Drie kinderen
zijn in Nederland geboren,
Rét huis van dokter Vermeij aan het Kerkpad ZZ (ter
hoogte van nr. 25)
waarvan twee in Soest. Het
huis, dat het gezin Vermeij bewoonde, had al meer dokters gehuisvest, als
eerste de heelmeester en accoucheur Romijn (zie het herfstnummer 2014 blz.
32 ) en ook dokter J.C. Kuiper voor een kortere periode (zie het zomernummer
2014, blz. 40). Het huis stond aan het Dorpsvoetpad, het huidige Kerkpad
ZZ, en had verschillende namen. In de Tweede Wereldoorlog is het zodanig
beschadigd dat ervoor gekozen is om te slopen.

J. A. W. VERME1.1, Arts
TE SOEST,

zal voortaan des blinsdags en Vrijdags
voor twaalf uur, de buurt Pijnenburg
bezoeken. Personen, die hem wensoben
te consulteeren kunnen hiervan opgave doen
bij G. VAN DONKELAAR, Kruidenier, aldaar.
Uit de Gooi- en hem/ander van 15 oktober 1898

Dan kht ii

p.

De ondergete.,kende betingt langs dezen
we zijn hartelijken dank aan Dr.
VEIZMEIJ, Arts to Soest, voor de hulpvaardigheid en liefderijke behandeling, tijdens de
bevalling en daarna plaats gehad hebbende
ziekte zijner vrouw.
Soest,
S. F. BESSELSEN,
11 Maart 1897.
Postbode.
Uit de Gooi- en Eemlander van 13 maart 1897

De ziekte tuberculose (tering)
heeft Nederland eeuwenlang in de
greep gehad en voor de bestrijding
werden sanatoria opgericht. Elke
Soester kent nog wel Zonnegloren,
maar voor dat het opgericht
was, was er al veel water door
de Eem gestroomd. Vermeij was
een van de ondertekenaars die
in Baarn voor de gemeenten
Soest, Baarn en Eemnes een
afdelingscomité gevormd hadden
voor de vereniging tot stichten van
volks-sanatoria voor behoeftige
longlijders. Soms wordt de dokter
wel erg uitgebreid bedankt, zie
de advertentie uit de Gooi en
Eemlander van 13 maart 1897.
Besselsen, een brievenbesteller
die aan de Wijksloterweg woonde
en zijn vrouw Jannetje van Ginkel

plaatsten een advertentie. Vermeij
egens vertrek naar Bussum wordt
ambieerde de armenpraktijk van
ieder, die iets te vorderen heeft
van of te betalen heeft aan ondergeteeSoesterberg, het is wel duidelijk
kende,verzoeht daarvan opgave of betaling
dat zijn praktijk nog wat patiënten
te doen vóór i Maart 1902 ten zijnen
kon gebruiken, vanaf 1899 was hij
huize te Soest, Kerkpad A 365.
officieel aangesteld als genees-,
J. A. W. VERMED, Arts.
heel- en verloskundige voor het
Soesterbergse gedeelte van de
Uit de Gooi- en Eemlander van 1 maart 1902
gemeente, dr. J.G.A. Batenburg
bleef belast met de lijkschouwingen. Ook voor dokter Vermeij bleek Soest
geen vetpot, hij hield het begin 1902 alweer voor gezien en vestigde zich op 27
maart met gezin in Bussum. Daar is hij nog ruim 30 jaar huisarts geweest tot
op hoge leeftijd. In 1934 legde hij zijn praktijk neer. Helaas heeft een zoektocht
naar een portretfoto van deze dokter nog geen resultaat opgeleverd, zelfs het
gemeente archief Bussum en de Historische Kring Bussum konden ons daarbij
niet helpen.

W

Dokter
Schoonenbeek
Hendrik Pieter
HP. SCHOONENBEEK GEBOREN 25 FEBRUARI 1872
Schoonenbeek
OVERLEDEN 11 SEPTEMBER 1952
(1872 -1952) is in
ARTS TE SOEST VAN 1903 TOT 1919
Amsterdam geboren,
zijn vader was
koffiehuishouder
aan de Kalverstraat
Zo zien we het graag: iets meer informatie naar wie de straat
bij de Dam. De
vernoemd is.
eerste vermelding
die we tegenkomen is dat hij zich gevestigd heeft in Baarn. De pas
afgestudeerde arts heeft een reis naar Zuid-Amerika gemaakt (G&E 10-21900). In de Gooi en Eemlander van 2 maart 1901 wordt vermeld dat hij
benoemd is tot gemeentegeneesheer in de gemeenten Usselmuiden, Wilsum
en Grafborst. Voordat dokter Schoonenbeek benoemd wordt, worden zijn
gegevens nog nagetrokken, bij de burgemeesters van Baarn en Waddinxveen
(hij was daar tijdelijk werkzaam) wordt gevraagd naar bijzonderheden. Wat
de precieze reden van zijn kortstondige carrière in de drie Usselgemeenten
is geweest zal niet meer achterhaald kunnen worden, maar een combinatie
van factoren zal meegespeeld hebben. Dokter Vermeij was vertrokken, dokter
Greidanus in Baarn was wethouder geworden, zijn moeder en zus woonden
nog in Baarn. Mogelijk was de landelijke omgeving te rustig voor de geboren
stadsjongen. Per 1 mei 1903 verkrijgt hij op eigen verzoek eervol ontslag
in de Usselgemeenten, vermoedelijk was verhoging van de jaarwedde niet

DOKTER SCHOONENBEEKLAAN

,
,
5

Dokter Schoonenbeek heeft een keurig handschrili.
Foto André van Westendorp

De eerste woning in Soest van dokter Schoonenbeek.
nu Van Weedestraat 52.

mogelijk. Hij vestigt zich in
Soest op 5 mei 1903 en wordt
op de gemeentelijke lijst
van medici in 1904 voor het
eerst genoemd. Zijn eerste
woning in Soest stond aan
de latere Van Weedestraat,
aan de polderzijde, ongeveer
ter hoogte van de latere F.C.
Kuijperstraat. Ook in zijn
Soester tijd bleef hij betrokken
bij de Baarnse samenleving,
hij werd daar bestuurslid van
de plaatselijke afdeling van
"Toonkunst" (G & E 30-91905). Toen dokter Batenburg
met zijn praktijk stopte
(eind 1910) kwam ook het
gemeentelijk geneesheerschap
vrij. Aangezien dokter
Schoonenbeek al aardig
ingeburgerd was, vonden
verschillende inwoners van
Soest dat deze functie wel aan
hem toebedeeld mocht worden.
De gemeenteraad moest daarin
de beslissing nemen en koos
met 7 stemmem voor en 4
tegen voor de nieuwkomer
J.H.A. Rupert. Er waren nog
wat ingezonden brieven in de
kranten die het opnamen voor
hem, maar dat mocht niet
meer baten. Wel verkreeg hij
de betrekking als arts voor de
Commissie van Weldadigheid
voor de minder bedeelden per
ingang van 1 januari 1911.

Moderniteit
Schoonenbeek was een dokter die met zijn tijd meeging, hij was de eerste
dokter in de gemeente Soest die zich met een eigen automobiel ging

vervoeren. In december 1909
verkreeg hij zijn rijbewijs en
de 'kentekenplaten', zal ooit
nog achterhaald worden welk
automerk met nummer L 1032
rond reed? Vooruitziende op
Spreekuren 81 12-9/ 2 uur.
deze wijze van vervoer doet hij
1-2
19
al op 21 maart 1908 een adres
(verzoek) bij de gemeenteraad
Uit de Gooi- en Eemlander van 9 mei 1903
van Soest om verbetering van
de weg langs de `Wijksloot' (G & E 21-3-1908).

Cevestigd te Soest

H. P. Schoonenbeek,
Arts.

Werkzaamheden
Enkele bijzondere gevallen waar dokter Schoonenbeek bij betrokken was
hebben de krant gehaald. De vergiftiging van de kinderen van A.J. Heins
(handelaar in kunstmeststoffen en werktuigen) is daar een voorbeeld van.
Het gezin had zich in april 1914 tegoed gedaan aan boterhammen met kaas,
waarna de jonge kinderen van 6 maanden, 1 1/2 jaar en 2 1/2 jaar ernstig ziek
werden. Het oudste kind was zelfs bewusteloos, maar gelukkig is het gehele
gezin weer hersteld. De Rijkspolitie ging de kaas onderzoeken.
Nu er volop aandacht is voor de herdenking van de Belgische vluchtelingen
tijdens de Eerste Wereldoorlog, is deze vermelding toepasselijk. Nadat de
eerste maanden de Belgische militairen streng geïsoleerd waren (wat tot
de opstand op 3 december 1914 in Kamp bij Zeist leidde) kwam er meer
vrijheid. Dit had tot gevolg dat het aantal geboorten in Albertsdorp (waar de
gezinsleden van de soldaten ondergebracht waren) toenam. Bij de bevalling
van Madam Poncelet op 19 april 1916 werd dokter Schoonenbeek ontboden,
achteraf was er kritiek dat de (goedkopere) vroedvrouw het ook wel had
kunnen redden.
Hill Grove
Als we de geslaagdheid van de carrière afmeten aan de grootte van de woning,
dan kunnen we van Schoonenbeek zeggen dat hij succesvol was. Rond 1916
verhuist hij naar Hill Grove, dit was een van de imposante buitenplaatsen in
Soestdijk. De realiteit lijkt anders, dokter Schoonenbeek had uit dat oogpunt
gezien de juiste bruid gekozen. Hij betrok dat huis na zijn huwelijk op 25 april
1916 met Elisa Carolina de Kat (1877- 19??), geboren in Mijnsheerenland
en Westmaas, waar haar vader burgermeester was. Overigens stond in
de kadastrale leggers het huis op haar naam. Elisa de Kat woonde in huize
"Groenhof", ook al een imposante buitenplaats die bij de lezers nog bekend is
als het "Oranje hotel" (gesloopt in 1989). Zij woonde daar met haar suikeroom

Arnoud Marie de
Kat (1857-1916).
Evenals dokter
Schoonenbeek
was hij een
van de eerste
automobielbezitters
in Soest. Gezien
haar latere carrière
zal zij weleens
vaker in de ernaast
gelegen huize "Hill
Grove" geweest
zijn, want daar
woonde W.J.Th.
Huize Groenhof waar Elisa de Kat voor haar huwelijk woonde, later
Naessens. Deze
het Oranje Hotel aan de Burg. Grothestraat.
was samen met
zijn compagnon de eigenaar van de "Amsterdamsche Piano en Muziekhandel
Duwaer en Naessens". Naessens liet zich door een chauffeur rijden tot op de
fatale dag in januari 1915, bij een ernstig ongeluk werd hij dodelijk verwond.
Zijn echtgenote vertrok op de dag van de begrafenis uit het landhuis. Notaris
Prillevitz kreeg de opdracht een veiling te organiseren om de buitenplaats te
verkopen. Blijkbaar was Elisa de Kat erg geïmponeerd van Hill Grove, dat zij
onderhands het complex kocht, waarbij zij ook gedacht zal hebben dat het een
representatieve dokterswoning voor hen kon worden. De tuinen van Groenhof
en Hill Grove werden gekoppeld tot een park. Schoonenbeek was niet de
„
eerste dokter die
in dit pand ging
wonen, dokter D.F.
van der Pant heeft
er tussen 1826 en
1832 met zijn gezin
gewoond. Maar alle
voorbereidingen
leken voor
niets gedaan
te zijn, dokter
Schoonenbeek werd
ziek en hij schreef
daar later over: de
heer Schoonenbeek
Huize Hill Grove waar het echtpaar Schoonenbeek-de Kat ging
wonen en waarin dokter Sehoonenbeek praktijk hield.
nl. werd in Febr.
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1916 zoo ernstig ziek ten gevolge van een infectie na eene operatie, dat alle
hoop op zijn behoud werd opgegeven, lets verder vervolgt hij: de patient
keerde gezond terug. Ook de krant (G & E 5 april 1916) berichtte hierover. De
wittebroodsweken werden nogal ruw verstoord door het overlijden van de
protegé van Elisa: A.M. de Kat. Hij was op 9 mei 1916 in het diaconessenhuis
in Utrecht geopereerd en overleed op 11 mei. Het kersverse echtpaar had
vermoedelijk een huwelijksreis gemaakt en betrok op 10 mei huize Hill Grove.
Daar Arnoud Marie de Kat ongehuwd was, kwam binnen enkele maanden de
buitenplaats "Groenhof" in de verkoop. Het echtpaar Schoonenbeek krijgt in
juni 1917 een zoon, de namen van het kind: Arnoud Marie geeft duidelijk weer
aan wie ze veel te danken hadden.

Einde aan de Soester periode
Hoewel Nederland buiten de
Eerste Wereldoorlog is gebleven,
waren de gevolgen wel merkbaar.
Dokter Schoonenbeek ziet zich
genoodzaakt om aan de Commissie
van Weldadigheid zijn ontslag als
geneesheer aan te bieden. Hij schrijft
daar zelf over: De Europeesche

oorlog, die 1 augustus 1914 begon
en zoo veel ellende alom veroorzaakt

Mevrouw SCHOONENBEEK—
DE KAT, Ruiterstraat 5, Den Haag,
vraagt tegen half April of 1 Mei
vondig

Keukenmeisje
en een net

19850

Werkmeisje P.G
Uit De GraOchapsbode van 9 maart 1920

[hij zal dit geschreven hebben voor
het einde van die oorlog], had ook een noodlottigen invloed op een deel van
den werkkring van de Corn. v.Weld. Dr. H.P. Schoonenbeek [hijzelf] zag zich

verplicht, den 24 augustus 1917 een schrijven te richten aan het Bestuur met
verzoek om ontslag uit zijn functie, daar l e benzinegebrek hem verhinderde
zijn uitgebreide pracbjk naar behooren te vervullen en 2e de lagere kosten
aan apotheekbenodigheden en middelen van vervoer van dien aard waren,
dat het salaris, na aftrek van die onkosten geen behoorlijke vergoeding
bleek voor de geleverde arbeid. Erg sympathiek klinkt het allemaal niet, om
louter alleen vanwege de centen de minstbedeelden hun gezondheidszorg
te onthouden. Er zijn nog wel pogingen gedaan voor benzine toewijzing
maar dat is niet gelukt zodat dien geneesheer onder dankbetuiging eervol
ontslag te verleenen. H.M. de Koningin Moeder (Emma) besloot daarop om
de Commissie van Weldadigheid te reorganiseren en de geneeskundige hulp
over te dragen aan het gemeentebestuur van Soest. Volgens Schoonenbeek
waren er 170 gezinnen afhankelijk van deze hulp. Dokter Schoonenbeek doet
zijn praktijk over aan Karel van Dongen, maar per 1 januari 1919 is voor het
gedeelte Soesterberg dokter Breen uit Huis ter Heide benoemd tot gemeente
geneesheer op een jaarwedde van 600 gulden.

Naar Den Haag
In de gemeenteraadsvergadering van 7 februari
1919 vraagt dokter Schoonenbeek ontslag aan,
hij was gemeentegeneesheer van Soesterberg en
bediende de armenpraktijk aldaar. Samen met zijn
gezin vertrekken ze naar Den Haag, hij gaat daar
verder als arts. Na hun vertrek uit Soest gingen ze
wel van het leven genieten, aan het einde van 1920
begonnen ze aan een rondreis langs verschillende
steden zoals Wenen, Rome, Napels, Soirente
(Sorrento?), Meran en Bozen. Thuisgekomen na zes
maanden mochten ze een medaille voor de opvang
van Oostenrijkse kinderen in ontvangst nemen.
Gezien de vermelding in de Soester Courant van
11 juni 1921 zal deze hulp nog betrekking hebben
fig° van Dokter HP
op de Soester periode. Mij is wel bekend dat er
Schoonenbeek
sommige Oostenrijkse kinderen, die hier mochten
aansterken na de Eerste Wereldoorlog, definitief in Nederland gebleven zijn. Zijn
vrouw ambieert een zangcarrière. Niet geheel onverdienstelijk, want ze treedt
zelfs op in Wenen, met een 'sonore goedgeschoolde altstem en haar artistieke
voordracht' in de katholieke Augustinerkirche (Het Vaderland van 22 mei 1923).
Verder verleent ze in Nederland medewerking aan concerten en is zij ook op de
nog prille radio te horen.

Manuscript dominee Bos
Voor onze Historische Vereniging Soest — Soesterberg is Schoonenbeek ook
van betekenis geweest: hij heeft van de erfgenamen van dominee Bos (18171913) diens manuscript over de geschiedenis van Soest aangekocht. Dokter
Schoonenbeek heeft daar nog het een en ander aan toegevoegd, met name
zijn eigen gezondheidstoestand en de gebeurtenissen rond de buitenplaatsen
Groenhof en Hill Grove. Niet overal heeft hij zijn toevoegingen gemerkt.
Welke omzwervingen dit lijvige geschrift daarna nog gemaakt heeft is mij niet
bekend, maar nu ligt het veilig in het gemeentehuis van Soest. Digitaal kunt u
dat inzien via onze website: www.hvsoest.n1 en dan in de tweede regel (onder
de oude kerk) de button Hist.bronnen aanklikken, dan kunt u de scans van
ruim 570 beschreven pagina's lezen, enige ervaring van het oude handschrift
en de verouderde termen is wel vereist. Maart 1931 vernemen we nog het
een en ander over de ervaringen van dokter Schoonenbeek in zijn vroegere
standplaats Soest, de Baarnse schoolmeester en historicus Pluim verhaalt over
de toverheks van Soest naar aanleiding van een brief van dokter Schoonenbeek.
Aan de Birkstraat zou 'manke Geertje' het een en ander uitgespookt hebben:
kinderen werden onverklaarbaar ziek en de koeien zouden `zwarte melk' hebben

gegeven. De beweringen lijken sensationeel, kwalijker is de conclusie van H.P.
Schoonenbeek dat nog een groot gedeelte van de Soester bevolking in het volkse
bijgeloof heil ziet. Verschillende kranten nemen de verborgen reclame voor het
tijdschrift "Eigen Volk" serieus en zette Soest weer een eeuw terug in de tijd.
K. van Dongen
Karel van Dongen (1897-1956) is geboren in Nederlands
Oost-Indië. Voordat hij de dokterspraktijk overnam,
had hij al eerder kennis gemaakt met Soest, specifiek
met een Soester meisje. Op 13 april 1917 treedt hij in
het huwelijk met Eva Titia Vlaanderen, een dochter
van kunstschilder Johan (J.J.L.) Vlaanderen en Eva Titia
van Gelder. Hij komt daarmee in een milieu wat zijn
latere loopbaan mede zal bepalen. Zijn schoonmoeder
overlijdt op te jonge leeftijd, en zijn schoonvader huwt
met de zus van dokter Schoonenbeek. Daarmee lijkt wel
aangetoond dat de overname van de praktijk enigszins
fbto van Dokter Karel
van Dongen
geregisseerd was.
Toch zal de start voor dokter Van Dongen niet geheel gladjes verlopen zijn, de
armenpraktijk van Soesterberg was naar dokter O'Breen gegaan. Dokter De Vos
had zich vrij gevestigd als derde dokter en speelde de verzuiling ook mee? De
bevolking van Soest was voor 2/3 Rooms-katholiek, deze zouden dan volgens de
logica van de verzuiling voor dokter Rupert moeten kiezen. De overige 1/3 van
de inwoners had twee dokters om uit te kiezen. Het is te hopen dat de Roomskatholieken een goede gezondheid hadden of hun principes niet te nauwkeurig
namen. Wel nam de bevolking in die tijd snel toe, zodat er wel ruimte voor drie
artsen kwam. Dokter Van Dongen dient zelf voor een dokterswoning te zorgen,
hij gaat aan de Middelwijkstraat wonen. Vanaf 1919 tot in 2014 is de woning
bewoond geweest door de achtereenvolgende dokters Van Dongen, Donker en
het artsenechtpaar Kuipers. Vrij onverwacht vertrekt Karel van Dongen in 1928
uit Soest, waarschijnlijk is de echtscheiding daarvan de oorzaak. Zijn laatste
woonplaats is Driebergen-Rijssenburg. Zijn opvolger is dokter Donker die later
behandeld wordt, hij mag nog even in de wachtruimte plaatsnemen.
Geraadpleegde bronnen
*De heer André Westendorp van de Historische Vereniging Jan van Arkel, die de IJsseldelta als
werkgebied heeft, is mij behulpzaam geweest met tal van gegevens uit die gemeente.
* De heer Gérard Derks met aantekeningen over eigenaren en bewoners van buitenplaatsen en
herenhuizen.
* Gemeente archief Soest, bevolkingsregisters enraadsnotulen, met dank aan J Akker en A. Geers.
*Het Utrechts Archief, rijbewijs en nummerbordregistraties.
* Websites Koninklijke Bibliotheek, krantenarchief Wiewaswie, beeldbank Soest, Stichting Groene
Graf Baarn.

Beeldende Kunst in Soest en Soesterberg (1)
Henk Meeuwissen
Door Ton Hartman
De schrijvers/samenstellers Wim de Kam
en Frans Stokhof de Jong wisten bij de
start van het bovengenoemde project
al dat ze niet volledig zouden zijn. In
voorbereiding op een tweede druk willen
wij alvast de gelegenheid bieden om wat
'vergeten' kunstenaars te beschrijven, deze
keer Henk Meeuwissen.
Hoewel Henk Meeuwissen ( 1920-1994)
voldoet aan de criteria gesteld voor het
bovenstaande boek, is zijn relatie met
Soest marginaal geweest en hoeven wij
zijn afwezigheid niet als een hiaat te
beschouwen. Henk is geboren in Den
Haag als zoon van een kelner. Het gezin
verhuisde in 1924 naar Amersfoort, daar
Zelfportret van Henk Meeuwissen. Foto
starten
zijn ouders de exploitatie van hotel
Jaap de Jager
café "De Karseboom". Henk begon al op
jonge leeftijd met schilderen en schetsen in de stijl van de "Haagse School".
Grote namen van die stijl zijn Josef Israëls, Anton Mauve en Willem Mesdag.
Na de MULO volgde hij de Kunstnijverheidsschool te Amsterdam. Daar
behaalde hij de akte handtekenen met pedagogische aantekening. Aanvankelijk
zou hij daarna de Academic voor Beeldende Kunst in zijn geboorteplaats
volgen, maar bij nader inzien is daarvan afgezien. In de oorlog verloofde hij
zich met Annie Engel en een studie aan de Academie zou een langer uitstel tot
trouwen zijn. Wel kreeg hij van de bekende Amersfoortse straatschilder Willem
van Dam privélessen.
In de Tweede Wereldoorlog begon hij beroepsmatig met schilderen en tekenen:
onder andere Amersfoortse stadsgezichten op tegeltjes gebrand. Na de oorlog werd
hij leraar technisch tekenen in Scherpenzeel, in de avonduren deed hij reclame
tekenen. Na zijn huwelijk (28 februari 1949) met Annie Engel werd hij eerst
medewerker en daarna vennoot bij zijn schoonouders: "Engel's lichtdrukinrichting
en kantoorboekhandel". Bekendheid verwierf hij met ontwerpen van glas-inloodramen die door de bekende glazenier Alex Luigjes werden uitgevoerd,

Maar zijn oeuvre was
veel groter, hij beheerste
verschillende stijlen
en technieken. In 1956
verhuisde het gezin
Meeuwissen, waarin
inmiddels twee zonen
Hans (1950) en Jos (1952)
waren geboren, naar
Leusden. Daar woonde
het echtpaar tot 1986, toen
ze naar Soest verhuisden.
De keuze voor Soest was
De entree van parkflat De Soesterduinen gecreëerd door Henk
pragmatisch: een geschikt Meeuwissen. Foto Frans van Loenen
appartement met veel
natuur in de nabije omgeving, het werd het wooncomplex De Soester Duinen aan
de Soesterbergsestraat. Oneerbiedig gezegd beschouwden ze Soest een beetje als
hun 'groene graf', ze hadden geen belangstelling om deel te nemen aan de Soester
samenleving. Nu klinkt dat 'groene graf' misschien ietwat negatief, vroeger was
het een teken van welstand. Na een werkzaam leven in een stedelijke omgeving
kunnen verhuizen naar een bosrijke omgeving om van de rust te genieten, zo slecht
is dat niet. In Soest heeft hij tenminste nog een herkenbare schets geproduceerd:
de entree van het appartementencomplex waar zij woonden. Toch hebben we nog
een Soester tintje kunnen ontdekken, Henk Meeuwissen heeft het proefschrift van
mevrouw Prof. Dr. C. Isings (1919) geïllustreerd. Gezien de leeftijd van mevrouw
Isings en het feit dat zij altijd in Soest gewoond heeft behoort zij toch tot een
select gezelschap die minimaal 95 jaar hier gewoond hebben.. Mevrouw Ina Isings
vertelde mij desgevraagd dat zij om te promoveren zelf de uitgave van de dissertatie
moest bekostigen. Er werd dan ook voor een kleine oplage gekozen in 1957. De titel
van het proefschrift is "Romans glass from datum finds", Engelstalig, en voorzien
van meer dan 100 technische tekeningen van Henk Meeuwissen. Mevrouw Isings
weet niet (meer) hoe het contact tussen de promovendus en de tekenaar tot stand is
gekomen, ze dacht aan een of andere archeologische club.
Zoon Jos beschrijft zijn vader als een zachtmoedige, bescheiden man die niet
ambieerde om op een voetstuk gezet te worden, maar alleen al de kwaliteit van
de twee geplaatste afbeeldingen rechtvaardigt deze korte levensbeschrijving.
Er is gebruik gemaakt van het artikel in "Leusden Toen" (september 2014)
geschreven door Frans van Loenen met medewerking van Jos Meeuwissen,
onze dank daa oor. Daarnaast heeft Frans Stokhof de Jong medewerking
verleend.

Een ontmoeting in Soesterberg die niet door ging
Door Hans Kruiswijk
De gemeente Soest hanteert al een aantal jaren de goede gewoonte om een
ontmoeting te organiseren voor nieuwe inwoners van ons dorp. In het verleden
werden nieuwe Soesters en Soesterbergers, die zich het jaar daarvoor hadden
ingeschreven als ingezetenen, uitgenodigd op het gemeentehuis. Daar vond in
de raadzaal een ontmoeting met het college plaats, gevolgd door presentaties
van gemeentelijke medewerkers in de centrale hal, met hapjes en drankjes.
In 2014 werd gekozen voor een andere aanpak: nieuwe inwoners werden
uitgenodigd om met ondergetekende als dorpsgids te gaan wandelen. De
belangstelling bleek groot: tientallen meldden zich. De groep in Soest moest
zelfs gesplitst worden. Sien Overduin nam ook een groep voor haar rekening.
Ook in Soesterberg bleek veel animo te bestaan voor zo'n wandeling met
burgemeester Metz als deelnemer. Ter voorbereiding ben ik enkele malen naar
Soesterberg getogen om een mogelijke route te verkennen. Ik koos voor een
'heen-en-weertje' Banningstraat/Rademakerstraat. Onderwerpen waren o.a.

Huize Egghermonde waar de Millie Tetrode woonde, nu Banningstraat 6, Soesterherg. Foto
Derks
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De Wegh der Weegen,
de Oude Tempel, het
Landgoed Egghermonde,
het Zwaantje, Huis ten
Halve, de bakermat van
de Nationale luchtvaart,
enz. Om het verleden
zichtbaar te maken was
ik `gewapend' met een
tiental historische foto's
van Soesterberg op A-3
formaat. Tijdens de
voorbereiding ontmoette
ik mevrouw Klomp, al
meer dan vier decennia
inwoner van Soesterberg.
Ik sprak haar toen ze in
de sfeervolle tuin naast
haar huis, de vroegere
tuinmanswoning van
Egghermonde, aan het
Albert Einstein (1879-1955) in 1927. Foto E Schniutzer
werk was. Zij vertelde dat
ooit Albert Einstein (die van E=mc2) in Soesterberg op bezoek was geweest.
Dat zat zo. Mevrouw Klomp: "Op Egghermonde woonde begin vorige eeuw
Hugo Tetrode (1895-1931), een vergeten genie. Hugo was ziekelijk en leidde
een teruggetrokken leven. Hij was fysicus en schreef in 1912 op 17-jarige
leeftijd een artikel over het onderwerp dat wij nu de kwantumtheorie noemen.
Het werd zelfs gepubliceerd in een wetenschappelijk tijdschrift. Die publicatie
trok de aandacht van topwetenschappers zoals de professoren Lorentz en
Kamerling Onnes. Daar bleef het echter niet bij. Ook Albert Einstein merkte
het op. Hij toog naar Soesterberg om Hugo Tetrode de bezoeken. Op zekere dag
belde Einstein aan bij het grote landhuis. De dienstbode deed open en deelde de
grote denker mee dat 'mijnheer vanmiddag niet ontvangt'. Daar bleef het bij.
Albert Einstein droop af en Soesterberg heeft de wereldberoemde fysicus nooit
meer teruggezien.
Met dank aan mevrouw Klomp.

Soester verzetsmensen (1)
Flip Masselman
Onderlaatst kregen wij het verzoek van
scoutinggroep HMG of zij het verhaal
van Flip Masselman van de webpagina
Verdwenen Soest mochten overnemen.
De auteur Gijs van Brummelen had
hiertegen geen bezwaar. Wel heeft de
redactie nog wat gegevens nagetrokken.
Daarmee hopen we te bereiken dat
duidelijker wordt waar de "Hopman
Masselmangroep" naar vernoemd is.
Philippus Wilhelmus (Flip) Masselman
(1917-1942) was geboren te Amsterdam
als helft van een tweeling, zijn broer
kreeg de naam Jo of Joop. Vader
Antonius Henricus was bij zijn huwelijk
magazijnbediende, bij moeder Elisa
Hermanna Vink staat geen beroep. We
lzfastelnicin
kunnen het gezin van deze vier personen
omschrijven als een normaal burgergezin. Het gezin verhuisde in 1929 naar
Zeist, daar volgden de broers de MULO. In de adresboeken van 1934 en 1937
voor de gemeente Soest woont de familie Masselman aan de Nieuweweg 64
of 66, in het naamgedeelte is vader reiziger, in het register op straatnaam is hij
winkelier. In de Soester Courant van 7 mei 1938 wordt vermeld dat het gezin
A.H. Masselman verhuisd is van de Nieuweweg 66 naar de Schoutenkampweg
6. In het adresboek van 1940 komt de familie niet voor, waarschijnlijk zijn ze
dat jaar weer naar Zeist verhuisd.
Flip vervulde zijn dienstplicht bij de marine als kustwachter. Na zijn diensttijd
werd hij lijstenmaker bij een kunsthandel in Amersfoort. Zijn grote hobby was
de padvinderij, eerst bij de Bizongroep in Zeist, later in Soest. Reeds in oktober
1936 was hij groeps- en verkenningsleider van de Paltz-scoutsgroep, drie van
zijn verkenners slaagden voor hun EHBO-diploma. Zaterdag 11 februari 1939
volgt de erkenning, de Paltz-Scouts groep wordt officieel geïnstalleerd en
Masselman wordt de hopman (Soester Nieuwsblad 18-2-1939). Acht dagen
eerder had E. van E. (Eduard van Eeden 1898-1953) al een wervend gedicht
geschreven voor nieuwe leden. Een eigen honk was toen een probleem, de
oprichting was in het Openluchttheater. Een jaar later (9 maart 1940) werd

het eerste clubgebouw van de Paltz-Scouts geopend achter het huis van de
heer D. van Aurich aan de Burg. Grothestraat 8. Er werd voorgesteld om Flip
Masselman een telegram te sturen, vanwege de mobilisatie zal hij er niet
bij geweest zijn. Het is niet bekend waar hij tijdens de meidagen van 1940
gelegerd was. Terwijl het grootste gedeelte van de bevolking in de eerste
maanden van de bezetting in gelatenheid de bezetter accepteerde, broeide bij
Flip al het een en ander. Volgens de website van oomzegger Elisa Masselman
was Flip de oprichter van de verzetsgroep Nederland Oranje Vrijschaar de
"Leeuwengarde". Wellicht was er wel sprake van jeugdige overmoed, want
hij zag zichzelf als algemeen militair commandant. Met behulp van andere
jongemannen, waaronder Andries Stemerding (over hem in een volgende Zoys
meer), weet hij een redelijke organisatie op te bouwen. In Rotterdam worden
er sabotage daden gepleegd en vindt er spionage plaats. Door verraad worden
veel leden van de Leeuwengarde door de Duitsers opgepakt. Flip Masselman
wordt gefusilleerd op de Leusderhei op 29 december 1942. Na de oorlog zijn
de stoffelijke resten opgegraven en herbegraven in Zeist.
Padvinderij werd in de loop van de bezetting verboden, maar na de oorlog
komt de padvinderij weer op gang. Ter ere en herdenking van Flip Masselman
wordt de naam Paltz-Scouts gewijzigd in "Hopman Masselmangroep", wat
meestal afgekort wordt tot HMG. In de zomer van 1946 komt de toen al
aanzienlijke groep bij elkaar aan de Sparrenlaan voor een groepsfoto met het
nieuwe vaandel.Binnenkort wordt deze foto ook op de website geplaatst met
enkele namen die nu al bekend zijn, aanvullingen kunnen dan via de website
gedaan worden.
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Foxboro
Op 24 december 2014 vond in Museum Oud Soest de feestelijke opening
plaats van de permanente expositie over meer dan 30 jaar Foxboro in Soest.
Het was een feest van herkenning voor de aanwezigen. Ex-medewerkers,
inmiddels uitgezworven over de hele wereld, betuigden hun steun aan de
expositie. Mensen stelden foto's ter beschikking, instrumenten, krantenknipsels,
brieven, Foxboro kwam tot leven. Dat alles werd zichtbaar na de officiële
openingshandeling door bestuursvoorzitter van het museum, de heer Cees Vos.
De gasten bogen zich met een blik van herkenning over de vitrines en haalden
herinneringen op. Bij de borrel na afloop werd er enthousiast nagepraat over
de mooie jaren bij Foxboro.
Door Piet van Elteren, oud medewerker
Bovenstaande
tekst komt uit een
nieuwsbericht, geplaatst
op de website voor oudFoxboro medewerkers.
Een expositie in
het museum, niets
bijzonders zult u
denken. Daar heeft u
in principe gelijk in.
Het bijzondere echter
is het feit dat bijna 25
jaar na het verdwijnen
van Foxboro uit Soest,
er nog zoveel mensen zijn die een warm gevoel hebben overgehouden aan dit
bedrijf. Dat komt natuurlijk omdat het een goede en vooral sociale werkgever
was, die veel mensen een kans heeft gegeven zich te ontwikkelen binnen het
bedrijf of als aanloop naar een carrière erbuiten.
Het verhaal begint in 1959 als een paar Amerikanen een groot stuk grond
aankopen aan het einde van de toenmalige Koninginnelaan, de huidige
Beckeringhstraat. In de volksmond heette dat gebied ook wel het bos van
Beckeringh. De Koningsweg bestond nog niet. De bedoeling was om een
bedrijf op te richten van waaruit de Europese markt kon worden bediend.
Onder de naam Foxboro Nederland N.V. werd er begonnen in een kleine

fabriekshal waarin een
tiental mensen zorgden
voor de kalibratie en
distributie van door
het moederbedrijf
toegestuurde producten.
Binnen twee jaar was
het bedrijf uitgebreid
met twee grote
fabriekshallen, modern
en schoon en voorzien
van alle faciliteiten.
Zoals gezegd, in het begin gelegen aan de toenmalige Koninginnelaan en na
verloop van tijd aan de in de ontwerpfase verkerende Koningsweg.
Ruim 250 mensen hielden zich in de beginjaren bezig met productie van
meet- en regelapparatuur, onder andere voor bekende bedrijven zoals Shell,
Esso, DSM, Avebe, etc. Door de bouw in de zeventiger jaren van een nieuwe
bedrijfshal met verdieping, kon Foxboro uitgroeien tot de grootste werkgever
in Soest met bijna 600 werknemers. Nog geen tien jaar daarna kwam er een
verandering in de aard van het bedrijf. Van pneumatische apparatuur ging
men over op elektronika en werden er complete meet- en regelsystemen
gefabriceerd. Veel productiepersoneel moest afvloeien omdat hun werk werd
overgeheveld naar een zusterbedrijf in Engeland. De nadruk kwam dus te
liggen op ontwerp en fabricage van systemen, waarvoor een ander soort en

hoger opgeleió •,-ersoneel nodig "as Van heinde en ver werden deze mensen
aangetrokken, c Dk uit het buitenland. Dat waren de gouden jaren waarin ook
een grote trainingsschool werd gebouwd voor de opleiding van technici en
operators van diverse bedrijven uit heel Europa.
Aan het eind van de tachtiger jaren kwam er een kentering. Er werd een nieuw
product gelanceerd dat nogal wat software problemen had (ook toen al) en
dat het daarom niet erg goed deed bij de vertrouwde afnemers. Inmiddels
was de productie van de oude systemen gestopt zodat levering daarvan geen
alternatief was. Klanten stapten over naar andere leveranciers en Foxboro
kwam in financiële problemen. Uiteindelijk moest het bedrijf worden
verkocht. De nieuwe eigenaar had andere ideeën over de bedrijfsvoering
en had daarvoor niet meer dan een veertigtal werknemers nodig. Daarmee
stonden begin negentiger jaren 250 mensen op straat en verdween het bedrijf
Foxboro uit Soest.
Ondanks deze trieste afloop is er bij veel mensen toch een warm gevoel
gebleven en misschien ook een gevoel van weemoed. Dat moet haast wel,
anders hadden er niet zoveel oud-werknemers hun medewerking gegeven om
het project in Museum Oud Soest te realiseren. Het is nog niet af, want zodra er
ruimte is komt er nog meer ten toon te stellen materiaal bij.
Alle foto's uit de collectie van Piet van Elteren
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