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men gewoonlijk in de bosschen van Pijnenburg aantreft. Nogal in het 
begin van dat bosch, vindt men dat bergje. 
Naar de plaats waar, op sommige kaarten, de naam "Beks" gelezen 
wordt, acht ik het niet onmogelijk dat daarmede dit hoekje van Hees 
bedoeld wordt. 
De andere plaats is dicht bij de heide, op een stuk grond dat on
middellijk aan Ewijkshoeve (Zeijst), grenst geheel achter Staalwijk, 
om. Men vindt daar een slingerend berceau, van eikenhakhout en ande
re paadjes om akkertjes, eindigende in eene laan die voert naar een 
dwars daar voorbijgaand rijspoor, dat een deel is van den weg van 
Koudhoorn naar Den Dolder, waar de wegen samenkomen van De Bilt, 
Maartensdijk, en Soestdijk. 
Zouden deze beide punten overblijfselen zijn van vroegere plaatsen, 
in het groote Pijnenburg opgelost? 

1) Journaal van Const. Huygens, den Zoon; in de Werken v. W. 
Hist. Genootschap te Utrecht. Nieuwe Serie, No. 46, in dato. 

2) v. Bemmel, Beschr. den Stad Amersfoort, blz. 835. 

FOTO'S UIT DE OUDE DOOS 
In het jaar 1895 werd "de Soester paardentram" in gebruik genomen. 
Het traject liep van Soest (remise aan de Torenstraat) langs het 
paleis naar Baarn (buurtstation aan de Generaal van Heutszlaan) vice 
versa. 
De tramwagens werden getrokken door twee paarden, en het personeel, 
de. wagenvoerder en de conducteur, was in keurig uniform gestoken. 
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Op de eerste foto ziet u een tramstel, bespannen met twee paarden, 
voor de tramremise, die gebouwd was aan de Torenstraat, op de plaats 
waar nu het Koningin Emma Monument is opgericht. Langs de linker 
zijmuur ziet u nog juist een stukje van het dak van de N.H. Kerk in 
de Kerkebuurt. Let u ook op de twee tramwagens in de ingang van het 
gebouw. 

Want die twee wagens ziet u weer op de volgende foto. Wat is er ge
beurd? In 1924 wordt de Soester paardentram opgeheven. Tegen "Bello", 
die van Utrecht naar Baarn reed als echte trein, was niet meer te 
concurreren. Al het materiaal wordt geveild. En waar vinden wij de 
twee tramwagens weer terug? Aan de Beukenlaan, naast de toenmalige 
maalderij van de Bruin aan het einde van de Molenstraat. Daar woon
den toen in een hol in de grond, afgedekt met platen en zeilen 
Teus de kat en Frans de Rooij. Zij kochten deze wagens, en men zou 
denken: Dat is een vooruitgang, van holbewoners naar woonwagenbe
woners, dat is een goede vooruitgang. 

Maar dit is niet juist gezien. Teus de Kat en Frans de Rooij (ware 
namen zijn bij de redactie bekend) bleven in hun hutten wonen en de 
wagons werden gebruikt voor opslag van allerhande materiaal dat 
werd verzameld, en er werden kanarievogeltjes in gehouden. 
Teus en Frans leefden voort in hun hutten, samen met de bok en de 
geiten, en zij voelden zich daar best thuis. 
Zij kookten hun potje op de kachel in de open lucht. 
Vanaf de Beukenlaan, waar toen inderdaad nog beukenbomen stonden, 
was hun behuizing niet te zien. 
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Alles was weggestopt achter een wal van afvalmaterialen. Teus en 
Frans, zij wilden vrij zijn, zij waren niet arm, zij kozen voor een 
vrij bestaan. 
Foto's uit de oude doos, en het verhaal is ons verteld door een van 
hun buren. 

Café „De Windhond" 
Molenstraat 95 Soest 

HENGELOSCHE BIEREN 
Gunstig gelegen tegenover het feestterrein. 

Stalling voor Fietsen en Auto's 
Prima Consumptie. Gelegenheid tot ontbijt. 
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HOTEL „TRIER" 
SOESTDIJK 
B:a~K8:xam ;::::: ~.-

Pracht ig te r ras 
met gezicht op het 
Paleis van H.M. 
Koningin Moeder 

Gerecommandee rd familie-Hotel« 


