
VAN DE REDACTIE 

Het eerste nummer van de derde jaargang van ons tijdschrift ligt nu 
voor u. 
U zag al wat vreemds aan de foto op de omslag; niet het al weer ver
trouwde beeld van de Kerkebuurt in vogelvlucht, maar nu een foto van 
het gemeentehuis in het begin van deze eeuw. Het mag dan geen antiek 
gebouw zijn in de zin die wij in het algemeen aan dat woord toeken
nen; het is toch in elk geval een sierlijk gebouw, dat in het lande
lijke Soest van weleer toch een monument genoemd kon worden. In hoe
verre het woord "antiek" als bruikbaar voor de huidige bestemming 
kan worden gebruikt, daarover laat uw redactie zich niet uit! U 
kunt dit beter bij B & W informeren! 
In elk geval is het zo, dat het nu afgebeelde gebouw als oudheid
kamer geen gek figuur zou slaan. Wie weet  
Veel belangrijker dan een nieuwe omslag om ons blad, is het te ver
melden dat in de algemene ledenvergadering van onze H.V.S. op 
26 april jl. een nieuwe voorzitter is gekozen. U weet natuurlijk al 
wie het is geworden: de heer P.J. van Doorn, Schoutenkampweg 113 te 
Soest. Sinds het vertrek van de heer Van den Beemt was de vereniging 
toch wat verweesd achtergebleven ondanks de koesterende zorg van de 
waarnemend voorzitter, de heer A.J. van den Dijssel. 
Redactie en medewerkers van Van Zoys tot Soest heten de heer Van 
Doorn hartelijk welkom in het vertrouwen, dat zijn leiding en 
enthousiasme nieuwe impulsen zal geven aan het werk van onze ver
eniging en aan ons tijdschrift in het bijzonder. 

Als eindredacteur wil ik van deze gelegenheid nog graag gebruik ma
ken om de schrijvers, die de beide vorige jaargangen op een zo pret
tige wijze hebben gevuld, hartelijk dank te zeggen. Mogen wij ook 
in de nieuwe jaargang weer op u rekenen, en niet op u alleen 
maar ook op al de leden van de H.V.S.? Toe, probeer eens een bij
drage voor ons blad op papier te zetten. Mocht u dit niet lukken 
en u hebt wel een aardig voorval in gedachten of wellicht een idee 
van vroegere toestanden in Soest, laat u dit dan eens weten. Mis
schien kunnen wij in een gesprek met u er toch een aantrekkelijke 
bijdrage voor ons blad van maken. 
Er schuilt onder de leden van de vereniging vast wel veel kennis 
over vroeger. U denkt misschien, het is niet de moeite waard. Dan 
bent u te bescheiden! Voor anderen - en zeker voor diegenen die na 
ons komen - kunnen uw ervaringen en kennis wel van grote waarde zijn. 

Dankwoorden spreken is altijd heel gevaarlijk, omdat je gauw iemand 
vergeet. 

Toch mogen wij een paar vrijwillige medewerkers niet vergeten. 
Ik denk dan aan onze typiste, mej. Fijnenberg; de correctrice me
vrouw De Bree; de man die elke keer weer met weinig woorden maar 
met een scherp snijdend mesje vorm geeft aan ons blad, de heer 
Elsman; de heer De Haan, Vinkenweg 49, die spontaan heeft aange
boden de nummers van Van Zoys tot Soest telkens weer bij u te be
zorgen, ter besparing van kosten. Het is als redactie-commissie 
fijn om met al deze mensen samen te werken. Dat ook de bestuursle-



den van H.V.S. elk een wijk hebben om ons tijdschrift te bezorgen 
zal niemand verwonderen. De enige die alles van die activiteiten 
merkt is onze penningmeester! 

Dit dankwoord is geschreven zonder voorkennis van de redactie
commissie en daarom is het mij mogelijk ook de beide andere leden 
van deze commissie te danken voor hun aandeel bij het tot stand ko
men van elk nummer. 

F.S.I. Knaapen 

JAARVERSLAG 1981 

Ledenbestand 
Per 1 januari 1981 telde onze vereniging 132 leden/donateurs; 
in de loop van het jaar steeg dit aantal tot 165 per 31 december. 

Bestuurssamenstelling 
Wegens vertrek naar Assen - waar hij een betrekking heeft aanvaard 
bij het Drents Museum - heeft de heer G. van den Beemt moeten be
danken als lid van het bestuur en als voorzitter van onze vereni
ging. Op 26 november jl. werd afscheid van hem genomen, waarbij hem 
dank werd gebracht voor zijn grote inzet ten behoeve van onze ver
eniging. 
De functie als voorzitter zal tot de eerstvolgende algemene leden
vergadering in 1982 worden waargenomen door de heer A.J. van den 
Dijssel. 
Het bestuur kwam in 1981 zeven maal bijeen, waarbij o.a. een roos
ter van aftreden werd vastgesteld. 

Ledenvergadering 
De jaarvergadering werd op 12 mei in "De Rank" gehouden. 
Na het huishoudelijke gedeelte werden door de heer B. van Os beel
den vertoond van "Soest in oude ansichtkaarten". 

Tijdschrift "Van Zoys tot Soest" 
Gedurende het verslagjaar verscheen ons blad elk kwartaal. Redac
tiemedewerkers en schrijvers van de artikelen hebben er ook dit 
jaar weer een prettig leesbaar en goed verzorgd blad van gemaakt. 

Werkgroepen 
De werkgroep genealogie kwam tweemaal bijeen, waarbij diverse gege
vens werden uitgewisseld. De werkgroep archeologie hield één bij
eenkomst, waarbij een samenwerkingsvorm werd aangegaan met de A.W.N. 

^ —^^w -.w^j.ii^wü *_Ai ^^.v,wj.OJ.CO vau uc rt.w.i^. O O K gratis voor 
onze leden toegankelijk zijn. 
De werkgroep bescherming en behoud cultuurgoed werkt samen met de 
Stichting Oud Soest om te komen tot een verantwoorde inrichting van 
de Oudheidkamer, het inrichten van tentoonstellingen enz. 

Oudheidkamer 
De Oudheidkamer aan de Ferdinand Huycklaan werd 19 december offi
cieel door de burgemeester - Mr. P. Scholten - in het bijzijn van 
vele genodigden, geopend. De bij die gelegenheid gehouden tentoon
stelling over ons koningshuis zo'n honderd jaar geleden, was on
danks het slechte winterweer toch goed bezocht. 


