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VAN OORSPRONG ( deel 2 ) 

Marcel Vossestein 

Aan de hand van het notulenboek van de voorloper van het IVN-Eemland 
blikken we terug op het ontstaan van de natuurbeschermingsactiviteiten in 
Eemland. In krachtige pennenstreken staat het op het schutblad 

r lotuienboen der f /aluurtuacnt {Jereeniqinq 
" O / l" , Q 

(^P.midnd, yei/eitiya te Snoeit 

in een zwierig handschrift is het opgetekend: het ontstaan van het actief 
beschermen van de natuur. Uit eerbied hieronder ditmaal de letterlijke 
weergave van de tweede bijeenkomst van de vijf notabelen, die zestig jaar 
geleden de basis legden voor de natuurbescherming in Eemland. Tijdens 
deze vergadering - 7 februari 1940 - bouwde men moedig verder aan de 
vereniging. De in het eerste deel genoemde kwestie lost men op. Ook werpt 
de tweede wereldoorlog al een schaduw vooruit. Ook notabelen kunnen de 
wereld niet naar hun hand zetten. 

Notulen der Bestuursvergadering op Woensdag 7 Februari 1940 in Hotel 
Trier, 3 uur nam. 

Aanwezig: de H.H. Bosch van Drakestein, de Langen, Wielenga en Lahr. 
Verhinderd: de H.H. Insinger en Vriens. 

De Voorzitter, Ds. Wielenga, opent te 3 uur de Vergadering. 
Hij deelt allereerst mede, dat van den Bond tegen Verontreiniging van 
Natuur en Stad ontwerpen zijn binnengekomen voor Statuten en Reglement 
der Natuurwacht Vereenigingen. Deze zullen met de reeds door het Bestuur 
van "Eemland" gemaakte ontwerpen worden vergeleken. 
De Voorzitter brengt voorts verslag uit over zijn onderhoud met den Heer 
Walgreen inzake het incident met den Heer de Langen, waaruit blijkt dat 
eerstgenoemde vri jwel niet voor rede vatbaar is en het 't beste zal zijn hem 
in zijn sop gaar te laten koken, zulks te meer omdat door het a.s. vertrek 
van den Heer de Langen het belang dat laatstgenoemde bij de zaak heeft, 
zal verdwijnen. 



Op de Jaarvergadering van den Bond tegen Verontreiniging van Natuur en 
Stad te Utrecht op 1 7 Februari zal de Natuurwacht-Vereeniging "Eemland" 
zich doen vertegenwoordigen door den voorl. Voorzitter, Secretaris en den 
wnd. Commandant der Natuurwacht. 
Met leedwezen word t kennisgenomen van de ingekomen mededeling, dat 
de Heer Vriens, to t nu toe waarnemend Commandant der Natuurwacht , 
door drukke bezigheden niet in staat zal zijn deze funct ie te blijven 
vervullen. Hij was zoo vriendelijk zelf iemand aan te wi jzen, die als zijn 
opvolger in aanmerking zou kunnen en wil len komen. Met dezen, den Heer 
J. Rowe, zal door Voorzit ter en Secretaris in overleg worden getreden. 
Besloten wordt voorts om op Woensdag 21 Febr. 8 uur in Hotel Trier een 
Algemene Ledenvergadering van de Natuurwacht-Vereeniging "Eemland" te 
houden, waarop o.a. 

1 ° een definit ief bestuur zal moeten worden gekozen 
2 ° de ontworpen Statuten en Reglement zullen worden 

besproken en vastgelegd. 
Voor deze Vergadering zullen zoowel in de Baarnsche als in de Soester 
Nieuwsbladen oproepen verschijnen, terwi j l gelijktijdig door ingezonden 
stukken de aandacht op de Natuurwacht-Vereeniging "Eemland" en deze 
Vergadering worden gevestigd. 
Nadat de Penningmeester eenige meededelingen heeft verstrekt over de 
financieële positie der Vereeniging, deelt de Voorzitter in verband hiermee 
nog mede, dat de Gemeente Soest over 1939 een subsidie heeft verstrekt 
van fl 50, - terwi j l een even groot bedrag op de begrooting voor 1 940 is 
uitgetrokken. Pogingen zullen worden aangewend om ook van de gemeente 
Baarn een subsidie te verkri jgen, hetgeen de Penningmeester, als ingezetene 
van Baarn, op zich neemt. 
Tevens zal worden voortgegaan met het bewerken der oude contr ibuanten 
der Soester Natuurwacht voor 1 940. 
Niemand verder iets ter tafel brengende sluit de Voorzitter om 4 .30 de 
Vergadering. 

Naschrift: Nadat bekend werd, dat op 21 Febr. Te Soest een 
verduisteringsproef zou plaatshebben, werd door overleg 
tusschen Voorzitter en Secretaris de datum der Algemeene 
Vergadering nader bepaald op Donderdag 29 Februari zelfde 
tijd en plaats. 



SOESTER MONUMENTEN 

Henk Gerth 

Aan de "Bunts Hol leweg" no 6, tegenwoordig de Kolonieweg genoemd, 
staat een prachtig gemeentelijk monument. Hier heeft een van de meest 
beroemde tekenaars van Nederland gewoond: J.H.isings. U kent zijn 
beroemde schoolplaten zeker we l . De heer Isings gaf in 1908 opdracht to t 
bouw van deze villa. 

In d Opgang (vroeger Huize Clasina) tegenwoordig Kolonieweg 6 



Hij had deze plaats uitgezocht vanwege zijn schitterende ligging aan de 
zuid-oostkant van de Eng. Hier heerste rust en het uitzicht was grandioos 
en dat had Isings nodig om rustig te kunnen tekenen. Maar deze rust werd 
reeds in 1910 verstoord door de bouw van "Trein 8 .28 " , een 
gezondheidskolonie voor Amsterdamse bleekneusjes. De heer Isings heeft 
tegen de bouw fel geprotesteerd, maar de bouw ging door. 
Het grappige is dat de heer Isings met de directrice van "Trein 8 .28" is 
ge t rouwd. Hij heeft de villa naar zijn vrouw vernoemd ," Huize Clasina". Na 
zijn overlijden zijn twee dochters in de villa blijven wonen. Vlak na de 
tweede wereldoorlog heeft de villa de naam "In d 'Opgang" gekregen. 
Wanneer U er eens langs komt, ziet U dat deze naam niet voor niets is 
gekozen. 

De architect van de villa was Adriaan Moen uit Amsterdam. De villa is 
vri jstaand en omgeven door een siertuin, die aan de straatzijde wordt 
afgesloten door een beukenhaag. Links van het pand ligt een boomgaard. 
De villa op een rechthoekige plattegrond bestaat uit een bouwlaag en een 
zolderverdieping onder een afgeplat schilddak, gedekt met grijze Oud 
Hollandse pannen. 

Asymetr ische voorgevel met links van het midden een rondbogige inpandige 
portiek met roeden rond venster en in de rechtermuur een houten 
paneeldeur. Rechts van de portiek en uiterst rechts in de gevel twee 
vensters met tweedel ig in glas in lood bovenlicht en halve luiken. Aan de 
linkergevel een lage aanbouw onder een zadeldakje uit 1948. Alle achter-en 
zijgevels zijn voorzien van halve luiken. Op de vier dakschilden een kapel 
met drielichtvenster. 

Het interieur is nog volledig intact, inclusief een tweetal schoorsteenmantels 
naar het ontwerp vande architect G.Adriaans. Verder heeft de villa een 
zwart geteerde plint, geprofileerde daklijsten en sierankers. Op de nokeinden 
van het dak pirons. Het houtwerk is groen geschilderd. De villa is een parel 
op de Eng. 

BRON: MONUMENTEN INVENTARISATIE PROJECT. 

GEMEENTEARCHIEF 



MR. W.J. DES TOMBE, BURGEMEESTER (1939-1946) 

W i m de Kam 

Als opvolger van de naar Zeist vertrokken burgemeester Visser werd in 
oktober 1939 tot nieuwe burgemeester van Soest benoemd de heer mr. 
Antoine Louis des Tombe, die toen burgemeester was van de gemeenten 
Abcoude-Baambrugge en Abcoude-Proostdijk. 

De heer Des Tombe werd geboren op 1 9 februari 1 907 te Den Bilt als zoon 
van Jacob Wil lem des Tombe en Antoinette Louise barones van Boetzelaer. 

Het geslacht Des Tombe is afkomstig uit Tourcouing in Waals-Vlaanderen. 
Ze moesten als Hugenoten vluchten en vestigden zich eind van de zestiende 
eeuw (vermoedelijk 1592) in Nederland. In Leiden stond in het begin van de 
zeventiende eeuw ingeschreven Martin des Tombe. Via de lakenindustrie 
kwam de familie in Nederland tot aanzien. 
Eén van de nazaten van Martin des Tombe, te weten Jan des Tombe 
trouwde in 1723 te Utrecht met Esther Catharina Drakenborch. Hun zoon 
Jacob werd drost van Amerongen. De achterkleinzoon daarvan, Jacob 
Willem (1861-1921) was de vader van de nieuwe burgemeester van Soest. 
Deze Jacob Wil le, die wethouder was te De Bilt, was blijkens de gegevens 
in de familie-archief van de familie, dat zich bevindt te Utrecht, de grote 
verzamelaar van historische gegevens over de familie Des Tombe. Zelf 
schreef Jacob Wil lem daarover het volgende: 
"Het nivellerende karakter onzer eeuw kan den mens veel ontnemen. Naam, 
titel, positie, fortuin, maar wat het hem niet ontnemen kan is zijn verleden. 
Zijn ouders en voorouders die hem zijn voorgegaan en waaruit hij is 
voortgekomen ". 
Antoine Louis was veertien jaar toen zijn vader in 1921 stierf. Hij bezocht 
toen het gymnasium te Utrecht. In die stad studeerde hij ook rechten. 
Na afronding van zijn studie ging hij werken als volontair ter secretarie in 
Maartensdijk. In juli 1933 volgde zijn benoeming tot adjunct
commies/redacteur op de secretarie van de voormalige gemeente Zuilen. 
Dat duurde to t oktober 1934. Toen werd hij benoemd tot burgemeester van 
de gemeenten Abcoude-Baambrugge en Abcoude-Proostdijk. Hij was daar 
de opvolger van jhr.Dedel die later ( in 1946) nog enige tijd waarnemend 
burgemeester van Soest zou worden. 



Overigens was Antoine Louis niet de eerste telg uit het geslacht Des Tombe 
die burgemeester zou worden. Ook in de gemeenten Breda, Middelburg, 
Zierikzee , Leiden en Utrecht had een telg uit dat geslacht al eens het 
burgemeestersambt bekleed. 
De benoeming to t burgemeester van Abcoude betekende voor de hele 
familie Des Tombe een verhuizing. Zijn moeder, twee zussen en een broer 
verhuisden mee van De Bilt naar Abcoude. Antoine was op dat moment , 
evenals zijn oudere broer en zussen, ongehuwd. 

In 1939 volgde de benoeming tot burgemeester van Soest. En opnieuw 
verhuisde de hele familie mee naar het adres Soesterbergsestraat 11 (de 
villa Anna Marie). 

•̂ Äfe 

Mr. W.J. des Tombe 



Overigens zal Soest niet onbekend zijn geweest voor Antoine Louis. Van 
moederskant was er tante Wilhelmina Elsabé van Boetzelaer die getrouwd 
was met jhr.David Louis Rutgers van Rozenburg die tot 1922 hadden 
gewoond op het landgoed De Palts. Het is alleszins aannemelijk dat vanuit 
villa Kloosterpark te De Bilt in de jeugd wel eens een tocht is ondernomen 
naar het landgoed De Palts. Tijdens de oorlogsjaren vestigde oom David zich 
opnieuw in Soest. Hij nam zijn intrek bij zijn jongste dochter (Alexandra) die 
woonacht ig was op de Genestetlaan. 

Soest had het in de moeilijke oorlogsjaren niet beter kunnen treffen dan met 
burgemeester Des Tombe. Behalve dat hij later werd omschreven als "de 
ziel van het verzet" en in het laatste oorlogsjaar moest onderduiken 
verrichtte hij ook als enig bestuurder ti jdens de oorlogsjaren belangrijk 
bestuurlijk werk. De gemeenteraad was in 1941 door de bezetter buitenspel 
gezet en de wethouders waarmee hij vergaderde hadden slechts een 
adviserende bevoegdheid. In de oorlogsjaren legde mr. Des Tombe samen 
met de stedenbouwkundige Van Embden de basis voor het na-oorlogse 
ruimtelijke beleid. 

Bij de bevrijding van Soest vond mr. Des Tombe een enthousiast onthaal bij 
zijn terugkeer in Soest. 
Zijn verdiensten en juiste houding tijdens de oorlog waren ook anderen niet 
ontgaan. In 1946 werd hij benoemd tot burgemeester van Apeldoorn. Dat is 
hij gebleven tot 1 maart 1972. Inmiddels was er in zijn persoonlijke leven 
het nodige gebeurd. Zo trad hij op 2 juli 1954 in het huwelijk met Alice de 
Vries Robbé uit Baarn. Het echtpaar kreeg één dochter. 
Een hoogtepunt in zijn Apeldoornse periode was de totstandkoming van het 
cultureel centrum Orpheus. 

Op 12 juni 1986 is de heer Des Tombe op 79 jarige leeftijd overleden te 
Apeldoorn. 

N.B. Dit is de laatste publicatie in dit blad van de reeks over burgemeesters 
van Soest. Onlangs is een boekje verschenen waarin alle door de Kroon 
benoemde burgemeesters van Soest in de twee voorafgaande eeuwen zijn 
beschreven. Het boekje heeft de titel "Door de Kroon getekenden". Het is 
verkrijgbaar in het museum Oud Soest en bij de boekhandels in Soest voor 
de prijs van f. 1 7 ,50. 



DE KWARTIERSTAAT VAN GRIETJE VAN FULPEN 

Dick van Fulpen 

Over de famiiienaam Van Fulpen is nog weinig officieel gepubliceerd, dit 
artikel is bij mijn weten het eerste dat specifiek betrekking heeft op deze 
weinig voorkomende famil ienaam. Bij de volkstell ing van 1947 zijn er in 
Nederland 147 personen geregistreerd met die naam en de meesten (22) 
wonen in Soest, o.a. Maarssen komt op de 2e plaats met 11 ! In dit en een 
volgend artikel wi l ik een aantal personen 'Van Fulpen' de revue laten 
passeren die vri jwel allemaal in Soest of omgeving hebben gewoond, eerst 
terug in de tijd en later naar het heden. 
Het is in genealogische overzichten gebruikelijk om afstamming in 
mannelijke lijn weer te geven. In geval van buitenechteli jke relaties of 
geboorten stopt de publikatie dan, behalve wanneer men afstamming van 
Karel de Grote probeert aan te tonen. Onder genealogen circuleert de 
opmerking: 'Je weet wel w ie de moeder is, van de vader is men niet alti jd 
zeker! ' en bovendien gaat men door het leven met de naam die je volgens 
de we t krijgt! En dat is niet altijd die van de biologische vader: wet t ig ing of 
erkenning komt veel voor. 

In een kwartierstaat worden meestal slechts de respectievelijke ouders 
vermeld, het lijkt mij belangrijk ook de andere kinderen uit een gezin weer te 
geven! Verder zijn er afkortingen en akte-, deel- en/of pagina verwijzingen 
gebruikt met de volgende betekenis: 

EK - Eemlandse Klappers : Toegangen op archiefbestanddelen betrekking 
hebbend op Eemland, daaronder te verstaan het gebied, dat als kwartier van 
Eemland deel uitmaakte van Utrecht ten tijde van de Republiek / bewerkt 
door J.H.M. Putman en H.A. Burgmans-Feenstra. - [een] uitgave van 
Genealogische Documentatie Service. - [Hollandsche Rading]. 
EK 5: Dopen r.k. parochie Hoogland 1656-1811, het getal na de "/" is 

de pagina verwijzing. 
EK 11: Dopen Baarn en De Vuursche tot 1811 
EK 13: Dopen Soest tot 1812 
EK 14: Huwelijken Soest en Isse/t tot 1813 
EK 26: Huwelijken gerecht Amersfoort 1585-1811 
EK 27: Overledenen in Eemland (excl. Amersfoort) tot 1811 



RAU - Rijksarchief Utrecht 
HUA - Het Utrechts Archief, per 1 januari 1999 de samenvoeging van het 
Rijksarchief Utrecht en de Gemeentelijke Archiefdienst Utrecht. 

De term 'akte' verwijst naar het nummer van de betreffende geboorte-, 
huwelijks- of overlijdensakte. 

- I 

Grietje van Fulpen, werkster , gedoopt op 13 september 1807 te Soest 
(EK 13/122) (doopnetnine was haar nrnntmnprlpr Antip Tfiini^s^ Rne>te>n\ 
overleden op 22 april 1899 te Soest (RAU akte 32). Zij had van een 
onbekende man een zoon (de nakomelingen van hem komen in een later 
artikel aan de orde) en (van een andere man?) een dochter welke op 
jonge leeftijd is overleden. Grietje is getrouwd op 13 januari 1833 te 
Soest (RAU akte 1) met Volkert Schouten, daghuurder en metselaar, 
gedoopt op 7 april 1808 te Soest (EK 13/107) (doopgetuige was Bartje 
Volkerze Schouten), overleden op 23 oktober 1869 te Soest (RAU akte 
64), zoon van Peter Volkerze Schouten (tapper en stoelenmatter) en 
Jannitje Stoffelze de Graaf (werkster). 

-- II - ouders -

Theunis Hendrikse van Fulpen, daghuurder en dagloner, gedoopt op 6 
februari 1778 te Soest (EK 13/121) (doopgetuige was Cornells van 
Fulpen), overleden op 15 juni 1826 te Soest (RAU akte 29). Theunis is in 
ondertrouw gegaan op 26 april 1800 te Soest en get rouwd op 13 mei 
1 800 aldaar en get rouwd op 1 8 mei 1 800 aldaar voor de kerk (RK) met 
Teuntje van 't Klooster, arbeidster, geboren op 28 augustus 1781 te 
Soest (EK 13/25), gedoopt op 9 september 1781 aldaar (EK 13/25), 
overleden op 27 mei 1870 aldaar (HUA akte 39). Teunis Hendrikse van 
Vulpen, minderjarige jongeman, geboren en wonende te Soest, met zijn 
stiefvader Jacob van Maaren, en Teuntje Cake/, minderjarige 
jongedochter, geboren en wonende te Soest, met haar moeder Claasje 
Kakel (EK 14/98) Bij het overlijden van Theunisje van 't Klooster, 
weduwe van Theunis van Fulpen, wordt als haar moeder vermeld 
Elisabeth de Graaf! 
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Uit dit huwel i jk: 
Henricus van Fulpen, gedoopt op 28 oktober 1800 te Soest (EK 13/122) 
(doopgetuige was Antje Hendrikze van Fulpen). 
Henricus van Fulpen, gedoopt op 2 juni 1804 te Soest (EK 13/122) 
(doopgetuige was Dirkje Hendrikze van Fulpen) 
Grietje van Fulpen, gedoopt op 13 september 1807 te Soest (EK 
13 /122) , zie 1 . 
Cornelis van Fulpen, gedoopt op 23 januari 1811 te Soest (EK 13/122) 
(doopgetuige was Dirkje van Fulpen). 
Johannes van Fulpen, geboren op 25 februari 1814 te Soest. 
Klaasje van Fulpen, geboren op 11 december 1816 te Soest. 
Frans van Fulpen, geboren op 1 9 januari 1 81 8 te Soest. 
Antje van Fulpen, geboren op 5 augustus 1821 te Soest (RAU akte 17) 

- Antje van Fulpen, geboren op 18 april 1823 te Soest (RAU akte 30). 

lil - grootouders 

Hendrik Cornelisse van Fulpen, geboren te Zeist, gedoopt op 11 april 
1727 te Soest Montibus (EK 13/121) (doopgetuige was Neeltie Peeters), 
overleden op 2 januari 1785 te Soest (EK 27/57) . Hendrik is in 
ondert rouw gegaan op 27 maart 1773 te Soest en get rouwd op 21 april 
1773 aldaar met attestatie van Zeist en ge t rouwd op 23 april 1773 
aldaar voor de kerk (RK) met 
Antje Teunisse Roeten, spinster, geboren te Soest, gedoopt op 16 
augustus 1 7 5 1 , overleden op 22 april 1824 te Soest (HUA akte 7). Antje 
is later get rouwd op 8 juni 1798 te Soest en get rouwd op 24 juni 1798 
aldaar voor de kerk (RK) met Jacob Evertze van Maaren, gedoopt op 7 
maart 1754 te Soest (EK 13/27) (RK) (doopgetuige was Henrica Arse), 
overleden op 8 februari 1817 te Soest (HUA akte 5), zoon van Evert 
Aartsen van Maaren en Aaltje Barendsen Westerve/d. Jacob is eerder in 
ondert rouw gegaan op 24 oktober 1777 te Soest en getrouwd op 1 1 
november 1777 aldaar en getrouwd op 11 november 1777 aldaar voor 
de kerk (RK) met Gijsbertje Geurtse van Hogewel, overleden op 14 
februari 1798 te Soest. Uit EK 27 , pagina 145 : Gijsbertje Jacobs van 
Maaren genaamd Gijsbertje van 't Hoogewel, dochter van Geurt van 
Hoogewel. Uit een akte: 27 maart 1773, Hendrik van Vulpen, jongeman 
te Zeijst, en Annetje Teunisse Roeten jongedochter te Zoest zijnde 
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huwelijkse geboden aldaer aengetekent en hebben haere drie huwelijkse 
gebode alhier ongehindert gehad, de laetste op den 11 april 1773, en sijn 
daerop met attestatie vertrokken (RAU no. 44 Zeist ca.). Hendrik van 
Vulpen, meerderjarige jongeman, geboren en wonende voorheen Seijst, 
met zijn moeder Dirkje van den Bergh, weduwe van Cornells van Vulpen, 
en Annetje Teunisse Roeten, wonende Soest, met haar moeder Aeltje 
Jansen Broek, weduwe van Teunis Barentse Roeten (EK 14/97) 

Uit dit huwel i jk: 

- Aaltje van Fulpen, gedoopt op 14 januari 1774 te Soest (EK 13/121) 
(doopgetuige was Antje Hendrikse Steenbeek). 

- Dirkje Hendrikse van Fulpen, gedoopt op 15 februari 1775 te Soest (EK 
13/121) (doopgetuige was Mechteltje Janse ter Horst), overleden op 30 
november 1844 te Soest. Dirkje is in ondertrouw gegaan op 15 april 1803 
te Soest en get rouwd op 2 mei 1803 aldaar voor de kerk (RK) met Dirk 
Jansen Vreeburg, ook genaamd Freeburg, daghuurder, gedoopt op 14 
september 1780 te Hoogland (EK 5/140) (doopgetuige was Antje Jans), 
wonende te Hoogland en te Soest, overleden op 13 januari 1864 aldaar, 
wonende in het Langeind, wi jk A nummer 5 1 , getuige o.a. Wil lem Broek, 
schoonzoon (RAU akte 6), zoon van Jan Willemsen en Petronella Aartsen. 
Dirk Jansen Vreeburg, minderjarige jongeman, geboren en voorheen 
wonende te Hoogland, met zijn moeder Petronella Aartsen, weduwe van 
Jan Willemse, en Dirkje Hendrikse van Fulpen, meerderjarige dochter, 
geboren en wonende te Soest, met haar ouders Jacob Evertsen van 
Maaren en Annetje Teunisse Roeten (EK 14/97) 

- Cornell's van Fulpen, gedoopt op 15 september 1776 te Soest (EK 
13/121) (doopgetuige was Cornelia van Vulpen). 

- Theunis Hendrikse van Fulpen, gedoopt op 6 februari 1 778 te Soest (EK 
13/121) , zie 2. 

- Neeltje Hendrikse van Fulpen, gedoopt op 29 december 1779 te Soest 
(EK 13/121) (doopgetuige was Maria Willemze Kok), overleden op 27 april 
1851 te Soest. In 1831 woonde zij op de Bunt. Neeltje is getrouwd op 18 
januari 1800 te Soest en getrouwd op 3 februari 1800 aldaar voor de kerk 
(RK) met Tomas Tijmense Koelen, daghuurder, gedoopt op 12 september 
1751 te Soest (doopgetuige was Maria Willemse), overleden op 25 maart 
1833 te Soest op de Bunt, onechte zoon van Aaltje Koelen (RAU akte 
18), zoon van Thijmen Jansen Coelen en Aaltje Jans van 't Klooster. 
Tomas is eerder in ondertrouw gegaan op 24 oktober 1782 te Soest en 
getrouwd op 19 november 1782 aldaar met Hendrikje Peterse van 
Schaaken, geboren te Soest, gedoopt op 4 juni 1 735 (doopgetuige was 
Teunisje Meijnse), overleden op 24 mei 1797 te Soest (EK 27/176) , 
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dochter van Peter Evertsen van Schaaken. Hendrikje is eerder in 
ondertrouw gegaan op 29 september 1761 te Soest en getrouwd op 1 9 
oktober 1761 aldaar en getrouwd op 19 oktober 1761 aldaar (3e graad) 
met Hendrik Hannisse Kok, landbouwer, gedoopt op 13 augustus 1723 te 
Soest, overleden voor oktober 1782. Hendrikje wordt ook wel Schaap 
genoemd i.p.v. Schaaken! Tomas Tijmenze Koelen, weduwnaar van 
Hentje Peterze Schaap, geboren en wonende te Soest, en Neeltje 
Hendrikze van Vulpen, minderjarige jongedochter, geboren en wonende te 
Soest, met haar stiefvader Jacob Everze van Maaren (EK 14/52) 

- Andreas van Fulpen, gedoopt op 2 december 1781 te Soest (EK 13/121) 
(doopgetuige was Cornelia Roeten). 

- Joannes van Fulpen, gedoopt op 28 december 1782 te Soest (EK 13/121) 
(doopgetuige was Cornelia van Fulpen). 

- Hendrica van Fulpen, gedoopt op 2 april 1785 te Soest (EK 13/121) 
(doopgetuige was Cornelia van Fulpen). 

6 Gijsbertus van 't Klooster. Gijsbertus had een relatie met 
7 Klaasje Kakel, spinster, gedoopt op 9 februari 1755 te Soest (EK 13/10), 

overleden op 21 april 1833 aldaar in de kerkebuurt, dochter van Wil lem 
Kakel en Grietje Edeling (RAU akte 25). 

Uit deze relatie.' 
- Teuntje van 't Klooster, geboren op 28 augustus 1781 te Soest (EK 

13/25), gedoopt op 9 september 1781 aldaar (EK 13/25) , zie 3. 
- Willem van 't Klooster, geboren op 31 mei 1788 te Soest (EK 13/25), 

gedoopt op 15 juni 1788 aldaar (EK 13/25) (ger). Wi l lem is in ondertrouw 
gegaan op 8 december 1810 te Soest en getrouwd op 23 december 1810 
aldaar en getrouwd op 23 december 1810 aldaar voor de kerk (ger) met 
Johanna Boshuizen, geboren rond 1788 te Soest. Willem Klooster, 
jongeman, geboren te Soest, en Joanna Boshuizen, jongedochter, geboren 
te Soest (EK 14/50) 

- Johanna van 't Klooster, geboren op 31 mei 1788 te Soest (EK 13/25), 
gedoopt op 15 juni 1788 aldaar (EK 13/25), overleden op 7 mei 1880 
aldaar (HUA akte 36). Johanna is getrouwd op 6 september 1806 te 
Soest en getrouwd op 21 september 1806 aldaar voor de kerk (ger) met 
Dirk van Woudenberg, daghuurder, geboren rond 1779 te Soest, 
overleden voor 1880. Dirk van Woudebarg, jongeman, geboren en 
wonende te Soest, en Hanna van het Klooster, minderjarige jongedochter, 
geboren en wonende te Soest, met haar moeder Klaesje Kaakel (EK 

14/102) 
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IV - overgrootouders 

8 Cnelis Cnelisse van Fulpen, overleden voor april 1773. 
Cnelis is getrouwd in het jaar 1 720 met 

9 Dirkje van den Berg. Dirkie, dochter van Peeter Janse of Meuwisse en 
ivwuie /-MiuilGSe ui ticuuiiKoc /o ufj o-u- i / *L i yciuiyt kjtj t-itr UUKS^ va>i 

Goose Sapharden, Montibus, (EK 13/103). Dirkie Peeters is op 15-5-
1727 getuige bij de doop van Hannes Verdijk, Montibus (EK 13/120). 

Uit dit huweli jk: 
- Neeltje van Fulpen, gedoopt op 22 oktober 1722 te Soest Montibus (EK 

13/121) (doopgetuige was Marie Dirk). 
- Neeltje van Fulpen, gedoopt op 25 januari 1724 te Soest (EK 13/121) 

(doopgetuige was Marigie, dochter van Dirk Janse en Neeltje Andrise). 
- Cnelis van Fulpen, gedoopt op 6 juni 1 725 te Soest Montibus (EK 1 3/1 21 ) 

(doopgetuige was Marigie, dochter van Dirk Peeterse en Neeltie Hendrise). 
- Hendrik Cornelisse van Fulpen, geboren te Zeist, gedoopt op 11 april 

1 727 te Soest Montibus (EK 1 3 /121) , zie 4 . 
- Peeter van Fulpen, gedoopt op 27 januari 1729 te Soest Mont ibus (EK 

13/121) (doopgetuige was Aeltie, dochter van Hijmen Tijmense en Egie 
Jans). 

- Joanna van Fulphen, gedoopt op 4 maart 1731 te Bunnik; bij de moeder 
word t vermeld: petri conjugis; de vader genaamd Cornelis van Fulpen 
(RAU doopboek RK parochie Bunnik) (doopgetuige was Maria van 
Fulppen, Ex Sijst). 

- Petrus van Vulpen, geboren te Zeist, gedoopt op 7 april 1733 te Bunnik 
ex Zijst (RAU doopboek RK parochie Bunnik) (doopgetuige was Anna van 
der Velden). 

- Petronella van Vulpen, geboren te Zeist, gedoopt op 27 april 1735 te 
Bunnik ex Zijst (RAU doopboek RK parochie Bunnik) (doopgetuige was 
Cornelia van Kampen). 

- waarschijnl i jk Neeltje van Vulpen. Neeltje is in ondertrouw gegaan op 1 9 
april 1751 te Zeist en getrouwd op 9 mei 1751 aldaar met Jacob Abels 
Volkamp, geboren te Esens. 

Jacob Abels Volcamp, meerderjarige jongeman, geboortig van Esens in 
Oostvriesland, en Neeltie van Vu/pen, jongedochter alhier, geassisteert met 
haar moeder de huijsvrouw van Cornelis van Vulpen (RAU no. 9 Zeist ca.) 
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10 Teunis Barentse Roeten, gedoopt op 25 november 1709 te Soest, 
overleden op 18 september 1753 aldaar. Teunis is in ondert rouw gegaan 
op 25 december 1745 te Soest en getrouwd op 10 januari 1746 aldaar 
en getrouwd op 10 januari 1 746 aldaar voor de kerk (RK) met 

11 Aeltje Jansen Broek, gedoopt op 26 oktober 1721 te Soest. Teunis 
Barents Roeten, meerderjarige jongeman van Soest, wonende te Soest, 
en Aaltje Jans Broek, meerderjarige jongedochter van Soest, wonende te 
Soest (EK 14/76) 

Uit dit huweli jk: 

- Antje Teunisse Roeten, geboren te Soest, gedoopt op 16 augustus 1 7 5 1 , 
zie 5. 

14 Egbert Janse Kakel, gedoopt op 19 maart 1702 te Lage Vuursche. 
Bij de dopen in de Vuursche heet hij Ebbert Jansen van Pootwijk, 
gehuwd met Arisjen Kornelissen van der Pol (EK 11/64). Egbert is 
eerder getrouwd op 3 januari 1 734 te Soest voor de kerk (ger) met 
Ernsje Cornelisz van der Pol, overleden voor augustus 1 7 4 8 , 
dochter van Cornells van der Pol (van Zeijst). 
Egbert is get rouwd op 22 september 1 748 te Soest (2) met 

15 Grietje Klaas Edelis, overleden in het jaar 1762 (EK 13/25) . Egbert 
Janse Kakel, weduwnaar van Arisje Kornelis, en Grietje Klaas Edelis, 
wonende te Soest (EK 14/45) 

Uit dit huweli jk: 
- Teunis Kakel, gedoopt op 25 december 1749 te Soest (EK 13/9) . 
- Jan Kakel, gedoopt op 12 december 1751 te Soest (EK 13/10) . 
- Errisje Kakel, gedoopt op 22 april 1753 te Soest (EK 13/10) . 

Klaasje Kakel, gedoopt op 9 februari 1 755 te Soest (EK 1 3 /10) , zie 7. 
Jacob Kakel, geboren in het jaar 1760 te Soest (EK 13/25) , gedoopt op 
11 juli 1762 aldaar (EK 13/25) (doopgetuige was Jacob Fluit, 
Armmeester). 
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-- V - betovergrootouders --

16 Cnelis Hendrikse van Fulpen. Cnelis was gehuwd met 
17 Marrigje. 
Uit dit huweli jk: 

Cnelis Cnelisse van Fulpen, zie 8. 

18 Peeter Janse. 
Peeter is get rouwd voor 1 700 met 

19 Neeltie Andries. Neeltje was later gehuwd met Dirck Meuwisse, 
overleden op 28 mei 1708 te Soest, voorzien van alle sacramenten, 
Aghter den Bergh (Doodboek RK parochie Soest). Neeltje is later in 
ondertrouw gegaan op 3 april 1712 te Soest en get rouwd op 24 april 
1712 aldaar en get rouwd op 1 mei 1712 aldaar voor de kerk (RK) met 
Jan Willemsz van Rijn, wonende te Utrecht en te Soest. Jan was 
weduwnaar van Maria Abrahams, overleden voor april 1 71 2. 

Uit dit huweli jk: 
Dirkje van den Berg, zie 9. 

Engeltie Peeters van den Berg. Enge/t/e, dochter van Peeter Jansen en 
Neeltie Andrise, is op 13-10-1721 getuige bij de doop van Wilmijntje 
Schipper, aghter den Bergh (EK 13/104) Engeltie is getrouwd op 13 
oktober 1711 te Soest voor de kerk (getuigen waren Helena Mulders en 
Gerrigie Gijsbers) (1) met Peeter Peeterse van Fulpen, overleden voor 
1 720 . Peeter Peeterse van Vulpen en Engeltie Peeters van den Bergh 
(EK 14/98) Engeltie is daarnaast in ondertrouw gegaan op 17 november 
1719 te Amersfoort en getrouwd op 1 december 1719 aldaar (2) met 
Cnelis Barten de Langh, zoon van Bart Putten de Langh en Wi/mpie 
Teunis van 't Geijn, jansenist (EK 13/31). Cornells Bartsen de Langh, 

jongeman, wonende in de vrijheid van Amersfoort, geassisteerd door zijn 
moeder Willemtje Teunis van 't Geijn, weduwe van Bart Putten de 
Langh, en Engeltje Peters van den Bergh, weduwe van Peter van 
Vu/pen, wonende in de vrijheid van Amersfoort, geassisteerd door haar 
moeder Neeltje Andries, /aast weduwe van Jan Willemsz van Rijn (EK 
26/184) 
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28 Jan Willemsz Kakel, geboren rond 1675. 
Jan was gehuwd met 

29 Teuntje Egberts. 
Uit dit huwel i jk: 

- Egbert Janse Kakel, gedoopt op 1 9 maart 1702 te Lage Vuursche, zie 1 4 . 
- Willem Kakel, gedoopt op 14 maart 1706 te Lage Vuursche Hees (EK 

11/56). 

— VI - oudouders 

56 Willem Kakel. Wil lem was gehuwd met 
57 Jannigjen. 
Uit dit huwel i jk: 

Maria Willems Kakel, geboren rond 1675 . 
Maria is getrouwd op 3 april 1701 te Lage Vuursche voor de kerk (ger) 
met Paulus Jansz Koelen, wonende te Hooge Vuurse. Paulus Jansz 
Coelen, jongeman van de Hooge Vuursche, en Merritje Willems, 
jongedochter van Hees (EK 12/26) 
Jan Willemsz Kakel, geboren rond 1675, zie 28. 
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OORLOGSJOURNAAL VAN 

AALTJE BUTZELAAR-STALENHOEF ( DEEL 2 ) 

van een inleiding voorzien en bewerkt door G . J . M . Derks 

Vervolg (1943-45) 

In september 1 998 kreeg de heer Derks een bijzonder schriftje onder ogen 
met op het et iket : Mevr. Butzelaar, In dit schriftje heeft Aaltje Butzelaar-
Stalenhoef vanaf het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog in Nederland 
tot even na de bevrijding in 1945 met enige regelmaat aantekeningen 
gemaakt en vele, zorgvuldig uitgeknipte, kranteberichten ingeplakt. Het 
schriftje werd bewaard door haar kleinzoon, de heer F. van Daatselaar te 
Hilversum, die toestemming gaf om de inhoud van het schrift te mogen 
publiceren. 

Aaltje Butzelaar-Stalenhoef 



1943 

2 februari Hevig ofweer geschut, licht te schude op bed. 
6 februari Zater[dag] Generaal Seyffart voor zijn huis dood geschoten. 
8 februari. Maandag 8 febrew. Worde jonge studenten afgekomen van 

de school en van hun huis weg gebracht, niet weten waar 
heen 
E e n z o o n v a n d e bakker v .d. Flier weg gehaalt smorgen half 
vijf uit de bakkeri j , is na 2 dagen weg geweest zijnde weer 
terug gekomen om dat hij tot tot de werk klas behoorde. 
De boter nu 17 guide per pond. Kaas is nu f 4 ,50 per pond, 
hooikaas per p. 3 ,50 . 

6 maart 6 maard hebben onse klokken voor het laatst De Deum geluid. 
En 8 maard zijn ze weg gehaalt met het opschri f t Wie met 
gewijden koggels schiet, wind de oorlof niet. En ook van 
Peters en Pauwelskerk en Soest zuid en van de Portestante 
kerk. 

[N.B. deze aantekening komt nogmaals voor, maar wi jk t enigszins af : 
Maandag 8 maard hebben onse klokken voor het laast geluid. Woensdag 10 
maard zijn ze weg gehaalt met het opschrift : Al wie met gewijde kogel 
schiet, w ind de oorloch niet. Ook in Soest Petreus en Plouw zijn ze weg en 
in de Kerkbuurd zijn ze verstroken.] 
12 maart En Vrijdag 12 maard zijn veel jongen jongens en jonge manne 

uit de werkende stand vertroken naar Duidsland om te 
werken. 
1943, in de week van 15 maard alle briefjes van Duisend en 
vi j fhondert opgeijst. 
5 pond kippenmeel voor 6 ,50. 1 geit verkocht voor de 2de 
keer lamen voor f 600 ,00 in maard 1943. 
Nuchtere kalfere koste f 50 , 70, 80 guide. Jonge geitjes 
koste 30 en 40 gul . , bokjes 20 guide, keuje van 6 weken 
koste 100 ,30 guide, de eijere worde verkocht voor 80 cent, 
boter f 3 0 , het pond in mei 1 943. 
In mei 1943 1 ham groene verkocht voor f 23 ,00 het pond. 
Paling word verkocht voor 4 a 5 guide het pond. eijere 8 0 
eend het stuk. De boter is op heden f 20 guide en op de bon 
niet te kri jgen, ook geen kaas. 

maart 

maart 

mei 

1 mei 
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m e i ? M e t moetwi l een agend van politsie dood geschoten C.J. Wolf 
ouwd 36 jaar NSB te Baarn. Van 23 mei of moeten alle radios 
ingeleverd worde. 

7 mei De Lange van de Heuvelweg een over s morgens om half 4 en 
om half 7 mee genomen 

8 mei Tunesen [ = Tunesië ?] is 8 mei gevale. 
1 juni Een koe verkocht voor vierduisend en vi j fhondert gulden 1 

junij. 
c a J u l i De eijere worde nu verkocht voor een guide het stuk. 
9 /10 ju i i Van 9 op 10 julij een aanval op Sicilië begonnen. 
1 7 juli De Rietakerk in Amsterdam geheel in puin, over het IJ. 
22 juli Jan Kaats aan gehouwde 22 julij donderdag en 2 maande vast 

gehouwde. 
23 julij de Hooftstad van Sicilië zich overgegeven. 
J u , i ? 0 o k op Leerdam zijn bomme omlaag gegooit. Pasterie en kerk 

erg beschadigt de pastoor met een gebroken arm er uit puin 
gehaalt, ook op het kerkhof, als het waren omgeploegt 

2 augustus Jan Brouwer en zijn v rouw opgehaalt, 2 augustus maand 
1943. 

september Het laast van september 1943 bomme gevale in Laren 2 
boerderijje, 2 vila en verschelene straten de ruiten stuk. 

9 november Mijnheer Revers [ = Bevers ?] en zijn vrouw wegehaald. 
smidag half 4 

10 november Een overval op het polisie buro. 12 hondert patronen en 6 
revolvers mee genomen. En de acht in de cel gesloten. 

16 november in de avond Schiphol gebomedeert, ook weer Berlijn 
gebomedeerd. 

november/ De koeje worde verkocht met de vrijhandel van 1000 to t 4 
duisend. Varkensvlees 11 

december guide en spek 18 guide en gesmolten vet 25 guide. Een klos 
garen 5 guide anders niet te krijgen. De eijere 1 1 0 a 125. 

december De keuje van 6 weken ouwd worde verkocht voor f 115 ,00 
per stuk, de eijer koste 1 guide per stuk, de boter 23 a 24 
guide per pond. 

4 december Op 4 desember zijn bomme gevale op Hoogland, geen 
slagtofers, maar veel materiale schade. 

23 december Baarn. Vrouw Brouwer 23 desember thuis gekome uit 
contrasiekamp uit Vucht . 
Soest. En ook Mevrouw Otten uit Niew Marienburg. 

27 december De tandarts Koning [of Koring ?] in Hoevelaken 
doodgeschoten en daar in een veld begrafen. 
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29 december Een overval op het klooster op de Lagen Vuursche met drie 
atous [ = auto 's l , alle levens mindele en dieverse meegenome. 
En de Eerwaarde Rector en de Eerwaarde Moeder ook en de 
andere zusters opgesloten van smorgen kwart voor 8 tot 
savons 9 uur zonder eten en wat ook. 

1 9 4 3 ? ? [op een los briefje :] Van de Grift de bewoonde van de 
boerderij de Uilt voor joode verraade 3 jaar al in de kamp 
geweest en nu 20 jaar. En Baron Van Lynde ook al een ti jd 
weg en nu f 500 hondert duisen guide boeten. Al teburg in 43 
opgehaald en 3 duisend guld boeten en komt weer los in mei 
1947. 

1 9 4 4 Soest in dieppe rouw. 

11 januari Maandag. SS man op 11 janewarie doodgeschoten die op 
zoek was naar onder duikers. 

13 en 14 jan Donderdag 13 en vrijdag 14. Jonge Heer Koevoets aan 
geschoten en ook Jan Schalks aangeschoten. Houwtman 
onderwijser en Goor gemeente opzichter doodgeschoten. 
Avond . Boons [?] mr. smit uit de Eijgedomsweg ook. 
En dondterdag] en vrijdag 13 en 14. Zijn verschilende 
menschen opgehaald als gijselaars, zoo men zegd 26 in getal . 

1 5 januari en zaterdag 1 5 janewarie om 9 uur binne wesen. 
1 5 januari eijere koste nu 1 50 het stuk. 
19 januari De zusters van St. Jozef verdreven en het gest icht en de 

schoole in beslag genomen. De zusters van St. Jozef moeten 
er uit en hebben onderdak gevonde in het huis van Mevrouw 
Bevers, Korte Brinkweg. De ouwde vrouwtjes mee genomen 
en de ouwde manne hun eijgen weg zoeken bij famil ie. 

28 januari Een inval gedaan vrijdag 28 janawarie aan de 
Stadhouwderslaan door veraad een 2tal jooden die gevlugd 
zijn en later weer gevonde en naar het Poliesie Burouw 
gebracht waar ze zelfmoord gepleegd hebben en op een 
andere vila de Radio gevonde en de ouwde meheer 
meegenomen. 

29 en 30 jan 5 huisen op de Wilemienalaan in beslag genomen en de 
bewoonders er uit en ander huisvesting zoeken en ook de St. 
[Mues ?] hoeven 
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30 januari Bomme gevale in Amersfoort Luesderweg en Kapelstraat. 
Kapelstr. alle panne van de [diaken en alle ruiten stuk, hälfe 
meter zand in de kamers uit een gat in Leusderweg waar een 
bom gevale was. 

8 en 9 febr 8 en 9 febrewarie 1 944. De telefoon toestele weg gehaald en 
verboden te gebruikke. 

12 februari 12 febrewarie. 2 manne dood geschoten van de Groenne 
Polezijn. 

14 februari Als straf 12 jonge jongens opgehaald en het personeel van t 
rt r-i rvt n n r . t n k i i i f i f - i " - i -~ i<- K l I I P n û C + 1 I I I T n i-\ r~t i # --i r-ï r l i n \ J ~J I II f~ï û P" < 

y c i i i c c n i G i i u i o n a a i I I U I O y c o i u u i u , c ; i i v a n u i c \ £- z l i j f l c; i <̂  

dood[ge]schoten 
21 februari 10 ,000 uit geloofd als belooning voor diegene de moordenaar 
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van de straat of wesen, en om 8 uur alle cafes gesloten zijn. 
21-23 februari Op 21 en 23 hebben de Engels Nijmegen, Arnem en 

Enschë gebommedeerd welk Keete van oom Wouter is 
wonder boven wonder er goed of gekomen door haar man 
haar tegen de grond trok. Er zijn 53 gernaat scherte uit de 
kamer gehaald. 

22 februari Nijmegen gebomedeert, de half stad is weg. 
8 maart Bomme gevale op Soesterberg, heel veel doodde en gewonde. 

Veele huisen berooft van panne en glas en de heele straat 
baan vernield en 80 mense aan de weg bedient. 

17 maart Ju f rouw Revers uit de contrasie kamp verlost, haar man 
opgezonde naar Duidsland. Kleef. 

26 maart Zon 26 maard. Umuide en Velsen gebommedeerd, het moet 
vreeselijk geweest zijn, boome eewen ouwd als punters uit 
elkander gevlooge. En wij konde het hier goed vernemen maar 
niet weten waar het was. 

maart De boter kost nu 25 guide het pond, eijere 70 en 80 eend. 
april De Eerwaarde Moeder en de Re[c]tor is ook thuis gekomen, 

maar de consersie [conciërge?] nog niet. 
april Een zog met 14 keujen verkocht voor 6000 gul, een dood 

keuj van 14 dagen voor f 25 guide, de boter kost nu 30 
guide, 1 klos garen is nu 10 guide 

mei In de mei maand erg rustig en st i l , in het laast van mei de 
treine beschoten en op de lokmotiefs, veel doode en 
gewonde, 

begin juni / 8 Soestenaare weer opgehaald en weg gebracht naar Vucht, 
ook de v rouw van Cors Lam. 
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6 en 7 juni Weer los gekome 22 juni. In Eemnes een overval geweest van 
2 Duidsers en 3 boereknegs om geld los te krijgen en gouwd . 

6 juni De ovasie [ = invasie] begönne in Frankrijk. De heele maand 
juni de treine beschoten. Onder reizigers en masinisten en 
stokers honderde doodde en gewonde. 

1 6 juni De Lange thuis gekomen. Tensen ook thuis. 
4 juli Zaterdag de trein in Amersfoort beschoten. 
20 juli Hiltely [ = Hitler ?] aanslag gepleegd, 6 onderofesiere dood 

geschoten. 
25 juli Weer om 10 uur binne wesen. 
15 augustus Soesterberg gebommedeerd. Veele doodde en gewfonden] . 

Ook in augustus overval op de treine geschoten. Een klos gare 
10 guide, 

augustus de laaste week 2 koeje gestolen geslagt in het land en erg 
gebeult 

augustus Op Soestdijk gehoord. 2 autos met munusie [ = munit ie] 
achter het St. Antonius ziekehuis wegens vonke uit elkander 
gesprongen, alle ruiten stuk van achtere. 

3 september Soesterberg gebommedeerd voor de 5de keer. 
4 september Maandag 4 september en Dinsdag 5 alle Duitsers weg 

getroken met pak en zak. Een woensdag weer terug gekom 
met legen wagens en autos. Een woen[s]d[ag]nacht aan de 
hoofdweg alle f ie[s]tse en wagens en alle wa t naar hun 
gading gestolen, ook autofete [?] en N.. 

6 september om 8 van de straat. 
15 sept. De Engels in Maastr. omgeving 
1 7 sept. Einhove en omstreke 
17 sept. Op de Utrechseweg 6 doode. Zondag 17 september de heele 

lucht vol met Engelse vliegtuigen en hevig schieten op 
A[u] tos, en de heele week schieten op treine en lokende 
motiefe. Veele doode. 

20 sept. Nijmegen ook hevig gevochte, de Rijn over getroken. 
Woensdag 20 looppen geen treine meer, ook geen post 
bezorgt. De boeren aan de brink alle 2 koeje levere. 

24 sept. de trein van Utrecht naar Amer[s]foort beschoten. 2 doodde, 
de trein met krij[g]sgevangene. De laaste ti jd altijd maar 
schieten op A[u] tos. 

13 oktober 1 trein met munutie in de lucht geschoten heel 
Soesterkwart ie[r] de ruiten stuk en veele huisen als kaartehuis 
in elkander gevalen. 
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1 5 Oktober 

1 6 oktober 

££ oktober 

26 oktober 

27 oktober 
9 november 

Henk opgepik[t ] . [Wie is Henk ????]. 
Veele vlu[ch]telinge uit Arnem, 3 0 0 0 komen op Soest. 19 
October kome nog twaalf duisend uit Barneveld en omstreken. 
Hevig bomedeere in richting Amersfoor[t ] in het 
Soesterkwartier en sporen sta[t ] ion. Alle manne van 17 tot 45 
jare opgeroepen om in Soesterkwart ier te gaan werke. 
Een boot die klaar om naar Duitsland te gaan met erdal 
schoensmeer een bom op gegooit en de boot gezonke en de 
Eem lag vol met erdal doosje 
een bom gevaie op 2 huisen aan de Koninginnelaan en de hele 
straat van voore de ruiten stuk en drie doodde. 
De boerderij van wed . Kok in de lucht geblazen. Weer 6000 
vlu[ch]tei inge uit Appeldoorn in Soest en omstreken gekomen. 
Het huis van Baselij ook in lucht geblaas. 
Rasie [ = razzia] op alle manne v[an] 17 tot 50 jaar. 1 klos 
garen verkocht voor 8,50 per stuk. 

1945 

januari ?? 
januari 

3 februari 

5 februari 

5 februari 

1 9 maart 

19 juli 

In Scheveninge zijn 12 mane gijselaars dood geschoten. 
Kost de boter 45 guide het pond, het vlees 16 guide het 
pond, fles olie 70 gul[den]. 
Op 3 febrewarie een bombardemend mee gemaak[t ] . 7 
doodde net achter ons huis. 
20 menschen uit contrasiekamp gehaald om alva [?] 
doodgeschoten te worde om dat er een huisje na munuitsie in 
de lucht gevlogen was. 
De gouwtrenet t [ = goudreinetten] zijn verkocht 10 kilo voor f 
2 1 , - [?] 
Burgemeester Reigerstraat gebomedee[rd], veel huisje weg, 3 
dood en 1 9 gewonde. 
8 manne doodgeschoten omdat er een Es6 [ = SS-er ?] 
doodgeschoten hadde in de Westerstraat. 
Het vlees kost nu 25 g[ulden] het pond, rogemeel 11 guide, 
tarwe 14 g[ulden], luisevers [ = lucifers] f 22 het pak, fles oh 
f 60 , boter en spek niet te krijge, alleen ruile 
Jan Brouwer thuis gekomen. 
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Hier eineiigen de aantekeningen van mevrouw Butzelaar-Stalenhoef. 
Geleidelijk aan zal na de bevrijding het "normale" leven weer op gang zijn 
gekomen. Het contact van mevrouw Butzelaar met haar (stief)zoon Piet 
verliep echter aanvankelijk nog zeer moeizaam. Uit een brief van Piet 
verzonden vanuit Nyegezi (of Ngegezi?) van 24 juli 1945 - dus ruim twee 
maanden na de bevrijding - blijkt namelijk dat het postverkeer vanuit het 
noorden van Nederland nog altijd niet goed op gang was gekomen. Wel 
werd in Nyegezi gezegd dat in Nederland weer genoeg te eten was, maar 
Piet maakte zich nog ernstige zorgen over zijn moeder en vooral ook over 
zijn (half)zuster Martha en haar gezin met kleine kinderen. Hij was benieuwd 
naar de verdere familie en of de huizen nog overeind stonden en waarom 
zijn moeder naar de Heuvelweg was verhuisd 



De leden van de Historische Vereniging Soest werken in een aantal 
werkgroepen om onderzoek te doen en gegevens vast te leggen. Voor nadere 
informatie kunt u met de contact-personen overleggen, t .w . 

Werkgroep: 

Archeologie : de heer J . van der Putten, telefoon 035 - 6 0 1 8 9 6 5 
Genealogie : de heer W. Routers, telefoon 035 - 6 0 1 0 1 6 9 
Mondelinge geschiedenis: 

de heer W.P. de Kam, telefoon 035 - 5 8 8 0 0 4 8 
Contact Gemeenteli jke Monumentencommiss ie : 

de heer H. Gerth, telefoon 035 - 6 0 1 6 6 3 5 
Contact Museum Oud Soest: 

de heer A . J . van den Dijssel, telefoon 035 - 6 0 2 7 2 3 8 

De contr ibutie bedraagt f l . 3 5 , 0 0 per jaar 
Betaling is mogelijk : - op de postrekening van de penningmeester 

Historische Vereniging Soest nr. 54 59 218 
- dan we l op de bankrekening van de Vereniging bij 

de Rabobank te Soest, rek.nr. 3 5 9 9 . 0 2 . 2 3 5 
(Giro van de bank: 21 27 75) 

Losse nummers : Verkri jgbaar bij de secretaris. 
Leden f l . 5,00 
Niet-leden f l . 10,00 

INHOUDSOPGAVE LENTENUMMER 2000 

Blz. 
Van oorsprong (deel 2) 1 
Soester monument "In d 'Opgang" 3 
Mr. W.J . des Tombe, burgemeester van Soest 5 
Kwart ierstaat van Grietje van Fulpen 8 
Oorlogsdagboek Aalt je Butzelaar-Stalenhoef (deel 2) 17 




