
genoemd. Hendrikje F luyt , de bruid was volgens de akte winkel ierster. 
Zi j beheerde, zo weten we uit andere bronnen, al verschillende jaren een soort kleine 
Winkel van Sinkel in de Kerkebuurt. Het komt er dus op neer dat van het moment dat 
zi j met Cees trouwde, brood aan de sortering werd toegevoegd. Cees begon gewoon te 
bakken en allengs is brood het belangrijkste produkt geworden. 
Een laatste interessante vraag is misschien: hoe is het stel aan elkaar gekomen? In 
1838 was de grootst haalbare snelheid nog steeds die van paard en wagen en Soest-
Ri jswi jk liggen toch nog ver uiteen. Vermoedelijk is het oude gezegde "van brui lof t 
komt bru i lo f t " ook op ons paar van toepassing. De oudste broer van Cees, Hendrik, 
trouwde vier jaar tevoren met Aal t je Fluyt een nichtje van Hendrikje. Het feest vond 
plaats in Houten waar zi j ook een bakkeri j t je begonnen. Well icht dat bij deze 
gelegenheid de eerste liefdesvonkjes zi jn overgesprongen. Dat Cees werkel i jk f l ink 
ver l iefd op zijn Hendrikje was, weten we uit een andere bron. De heer J .M. Bredee, 
bewoner van Klein Jonkershofstede (Kerkpad) heeft indert i jd zi jn jeugdmemoires 
opgeschreven en hierin staat, ik c i teer: 
"En hoe zou ik den oude Van Brummelen vergeten kunnen, onze bakker in de 
Kerkebuurt. Wij hebben met Paschen genoten van zi jn heerlijke tulbanden en krenten
brood, welke hij met kwistige hand aan ons cadeau gaf. Maar wi j jongens konden niet 
begrijpen wat hem trok zulke verre reizen te maken om zijn meisje te ontmoeten als 
men nu dit scherp vrouwtje met Aesopus-rug aanschouwde. Deze jongedame woonde 
toenderti jd in Wijk bij Duurstede, naar ik meen. Hi j kon haar des Zondags een enkel uur 
zien, maar dan had h i j , de bakkersknecht, den gansche dag te loopen. In de nacht als 
zi jn werk was afgeloopen, stapte hij op. Als hi j dan 's avonds thuis kwam, moest hij 
dadelijk weer aan het werk. Zoo'n karwei vonden wi j te kras. Maar wi j jongens hadden 
immers geen verstand van liefdeszaken. Hi j was een ootmoedig Christen, die in alle 
eenvoud bad om de bekering van Dominee Bos. Bij deze mensen voelde mi jn moeder 
zich thuis. Zi j was in deze kringen een vaste verschijning en een geliefd bezoekster. 
Hier werd een oud schrijver gelezen, welk werk dikwij ls door m i j , jongen van IA jaar, 
geschiedde. Er werd gedogmatiseerd, gebeden, gezongen en bij alle verschil van 
meening was men in broederli jke eengezindheid tezamen." Tot zover de heer Bredee. 
Wat f i jn dat dit staat ondertekend al is het gegeven niet helemaal ju ist , want Cees 
ging niet van Soest naar Wijk bi j Duurstede (moet zi jn Rijswijk) maar juist andersom. 
De eerste van Brummelen kwam van Rijswijk naar Soest. Dat is of f ic ieel vastgelegd in 
de trouwakte van 15 apri l 1838. Over twee jaar horen we er meer van want broer Evert 
w i l een 150 jarig bestaan niet ongemerkt laten passeren. 

HET VLIEGVELD SOESTERBERG 
door Hans Kraal 

Als we die naam lezen dan denkt iedereen meestal eerst aan de vliegbasis zoals die er 
nu in onze plaats l ig t . Een enorme uitgestrektheid met s tar t - en rolbanen, al lerlei 
l ichtbakens, radio, radar en de verdere ingewikkelde elektronika, die tegenwoordig bij 
het luchtverkeer nodig is. Vroeger was Soesterberg gewoon een "v l iegveld" naar de 
meest le t ter l i jke zin des woords. En dat was dan de bakermat van Neerlands vl ieger i j . 
De geschiedenis van dit bedri j f op de heide is meermalen verteld, vooral bij jubilea en 
vliegfeesten, zodat iedere Soester er wel wat van weet, maar wie kan zich het beeld 
van de oorspronkelijke vlieghei nog voor de geest halen? Ik zie de vooroorlogse 
toestand nog zo voor me en daar wi l ik u dan wat over vertel len. 
Het gebruikte vl iegterrein was in de jaren dert ig en veertig vele malen kleiner van 
oppervlakte. 
De oude Soesterbergsestraat zoals die destijds over het Soester Hoogt liep en dan 
onderaan rechtdoor de heide overstak en uitkwam op de Rademakerstraat bi j het 



De hangars voor stalling en bedrijf. 

"Zwaant je" , dat zal zo ongeveer de toenmalige oostgrens geweest z i jn. Vanaf het punt 
waar nu de Batenburglaan afbuigt van de Montgomeryweg, liep er een verharde weg 
langs de zuidgrens die verderop overging in een fietspad dat weer een bocht 
westwaarts maakte op de plaats waar Camp New Amsterdam l ig t . Daar had je dan de 
westel i jke grens die praktisch parallel liep met de Dolderseweg, waar later ook de 
Hertenlaan is gekomen, die dichter bij de rand van het vliegveld komt. In het noorden 
was er nog een fietspad dat lag in het verlengde van 't Heeserspoor westzijde te 
beginnen bij de Platzerweg. Di t pad kwam in Den Dolder uit en liep praktisch weer 
paral lel aan de spoorlijn naar Den Dolder. Nu loopt dit pad naast deze l i jn en komt uit 
bij Hote l Hiensch bij het station Den Dolder. 
D i t was dan globaal beschreven de vroegere oppervlakte van het vliegveld Soesterberg. 
De betonweg die nu vanaf onderaan het Soesterhoogt naar de ingang van de basis le id t , 
is er ook vroeger geweest en liep achter de houten hangars naar de plaats waar nu de 
immense zandafgraving is en kwam zo ui t op de Paltzerweg naar Soestduinen bi j 
' t Berkenlaantje. 
Het eigenli jke technische gebeuren op het vliegveld speelde zich af op een tegelperron 
voor de hangars en was van de kant van Soesterberg makkeli jk te volgen. 
Hier stonden de Fokkertjes en Koolhovens geparkeerd en werd er voor de start nog 
even vol gas proef gedraaid. 
De hangars dienden niet alleen voor de stall ing van onze luchtmacht maar ook de 
schi lder-, t immer - en motorafdeling was daar toen ook al in vol bedri j f . 
Onze mi l i ta i re vliegtuigen bestonden toen uit een gelaste buizenconstructie, bespannen 
met zogenaamde vliegtuiglinnen, en daar hing dan nog een motor aan, die er nooit 
a fv ie l , hetgeen mi j als jongen a l t i jd verbaasd heeft. 
Op het tegelperron waar al di t moois dus geparkeerd stond, liep ook een spoorl i jn. 
Deze kwam vanaf station Soesterduinen, ging een paar ki lometer met de l i jn naar 
Utrecht mee en boog dan bij het Berkenlaantje af naar het vl iegveld. Benzine, olie en 
diverse materialen werden zo per t rein op de basis aangevoerd. Pas enkele jaren 



geleden is deze rails opgebroken, men kan het toenmalige tracé nu nog volgen. Wat ook 
nog terug te vinden is; de plaats waar nu de vroegere weg naar Soesterberg ophoudt. 
Het beton loopt nog een stukje door r icht ing 't Zwaantje, trouwens aan de overkant op 
de hoek Batenburglaan-Montgomeryweg, is deze aanzet ook nog te zien. Nu ri jden we 
een aardig stukje om, wanneer we naar ons overbultse gebiedsdeel wi l len. 
De verharde startbanen, die in de oorlog door de bezetter zi jn aangelegd, zi jn bij de 
intrede van de straaljagers op de basis aanmerkelijk verlengd, waardoor de grote omleg 
noodzakelijk werd met de weg die ons nu over het Soester Hoogt voert. 
De linnen Fokkertjes hadden geen echte startbaan nodig. Ze stegen op en landden 
midden op de heide. De tweedekkers hadden dan ook niet zo'n enorme opstijgsnelheid 
nodig als een F16 van nu. 
A l de vliegbewegingen speelden zich af vlak voor de a l t i jd aanwezige toeschouwers en 
het was een boeiend schouwspel. De propellers veroorzaakten bij droog weer enorme 
stofwolken bij het opstijgen, maar het lawaai was maar een f ract ie van de straalmo
torendecibels. 

ff'sasr m 

Naast de goederen spoorlijn was er ook een smalspoor voor het vervoer van de 
duizenden bezoekers. 

In voormobil isatie van 1938 en de latere volledige opkomst van ons leger in 1939, was 
Soesterberg volop in gebruik. Toen stonden we met verbazing te kijken naar de 
vernieuwing van het vliegarsenaal met de beroemde Fokker GI, TV en D21, maar in het 
vroege voorjaar van 1940 is al het materieel vertrokken. Waarschijnlijk was de grote 
bekendheid van dit vliegveld wel de oorzaak van deze mutat ie. 
De vliegschool ging naar Haamstede en de jachtvl iegers vertrokken met hun toestellen 
naar Schiphol en Waalhaven. Tevens werden nieuw aangelegde bases in gebruik 
genomen in Bergen aan Zee en Ockenburg bij Wassenaar. 
Waar jarenlang dus de Fokker- en Koolhovenprodukten de vele ruwe landingsoefenin
gen hadden overleefd, daar werd in 1940 de hele heide gestoffeerd met autowrakken en 



andere obstakels om eventuele landingspogingen van niet bevriende naties te voorko
men. 
Op de 2e Paasdag waren er in de dert iger jaren alt i jd rondvluchten voor enthousiasten 
die ook de luchtdoop wel eens wilden ondergaan. Dat kon, de K L M kwam dan met een 
Fokker F7 éénmotorig passagiersvliegtuig deze attract ie vervullen. 
Het vertrekpunt was bij het hek voor restaurant "het Soesterdal", dat stond ongeveer 
waar nu garage Tammer is aan de Batenburgweg. 
D i t etablisement was eigendom van de famil ie Conturier, die tevens een kleine 
speeltuin exploiteerde met daarbij een permanente vl iegtuigtentoonstel l ing met alweer 
- u raadt het - enkele Fokkervl iegtuigen. 
Bij goed weer was de belangstelling op zo'n dag enorm, hoewel het merendeel van het 
publiek uiteraard wel uit ki jkers bestond. Voor het Soesterdal waren dit topdagen. 
Reeds in 1938 werd gestopt met dit fest i jn want op Soesterberg was er toen van 
mi l i ta i re zijde zoveel te doen met de vl ieger i j , dat men de K L M daar niet bi j nodig 
had. Ik was erbij toen op die 2e Paasdag duizenden mensen teleurgesteld weer naar 
huis gingen, want het niet doorgaan van dit jaarlijkse evenement was niet door de pers 
gemeld. 
Wat wel doorging was de steeds uitgebreidere verdediging van het vl iegveld. Op 
diverse hoeken van het veld verscheen luchtdoelgeschut in "bunkers" van zand en 
planken en dit wapen heeft zich in de meidagen van 1940 danig geweerd, want er was 
wel belangstelling voor Soesterberg. Heinkels en Derniers van de Luf twaf fe kwamen 
eens kijken naar hun aanstaande basis voor bombardementsvluchten naar Engeland. 
Voor dit doel is toen het oorspronkelijke vliegveld veranderd in een echte vliegbasis. 
U i t die t i jd stammen ook de betonnen rolbanen, die nu onderdeel zi jn van de 
oefenterreinen van de Pr. Bernhardkazerne bij de Vlasakkers in Amersfoor t . Op enkele 
weekends is dit gebied geopend voor recreatie en ik kan u een excursie daarheen zeer 
aanraden. 
Vanaf het Eisenhouwerplateau heeft men een prachtig panorama van Soest, de bossen 
en zelfs de Eempolders zi jn bi j helder weer goed te zien. 
Natuur l i jk heeft Soesterberg ook gedurende de oorlog vele bombardementen moeten 
doorstaan, waarbij ook onder de burgerbevolking slachtoffers zijn gevallen. 
In het laatste oorlogsjaar heeft het vliegveld met een grote aanval van de Amerikaanse 
luchtmacht het loodje gelegd om het maar eens naar de let ter te zeggen, want er werd 
nog stevig door de Duitsers terug geschoten. Ik zie nog twee toestellen brandend naar 
beneden komen, waarbij zelfs geschoten werd op vliegers die aan brandende parachutes 
naar beneden kwamen. 
D i t alles is zo'n dikke veert ig jaar geleden en ons Soesterberg is veranderd in een up to 
date luchtmachtbasis, waar nog steeds de naam Fokker voorkomt, nu op de 
F27 Friendship waarvan er twaalf op Soesterberg hun diensten verrichten als trans
port toeste l . 

R A D I O - I N R I C H T I N G 
vars S. F. BesseSsen 
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