
van Etzel, der Hunnen Koning. Maar het komt mij nu voor dat men dien 
Susat zal moeten zoeken, óf in Westfalen, ôf in het brein van den 
dichter van het Walters-lied. 
Uit al het voorafgaande laat zich dus opmaken, dat ik den oorsprong 
van den naam "Soest", voor ons Eemlandsch dorp, niet wel te verkla
ren acht, en van meening ben dat men thans niet beter doen kan dan 
de eeuwenoude, altijd meest algemeene, en thans officieele, schrijf
wijze te volgen, en daarmede te getuigen dat dat schoone dorp, in de 
Provincie Utrecht, Soest heet, met eene S, en niet met eene Z. 

J. H. Isings, 60 jaar geleden 
al op de bres voor het 
landschap van Soest. 

KRANTENKNIPSELS UIT UTRECHTS DAGBLAD 
door J. H. Isings (27 januari 1927) 

"De ondergang van een dorp" 

De bedreigde schoonheid van Soest. 

Het is verheugend, dat over het uitbreidingsplan der gemeente Soest, waarin de 
vernieling van een heerli jk stuk woest landschap wordt beraamd, zóó sterke veront
waardiging opleeft. 

Acht t ien jaren terug lag ons dorp nog vr i jwel ongeschonden. Wel waren er toen reeds 
landhuizen en winkels, die door karakterlooze vormen stoornis brachten in de zuiver-



heid der eenvoudige landelijke bebouwing, maar de velden, de heiden en bosschen lagen 
nog zonder de verscheuring van wegenaanleg, zonder de verwarring van rommelige 
buurtjes. 

De wijde welving van "Den Eng" lag nog in de heerli jkheid van ongebroken ruimte. 
In voor- en najaar zag men nabij en ver de statigheid van ploegen en zaaien tusschen 
en over het sappig groen van winterkoren en de weligheid der rulle kluiten in de voren. 
In den zomer was er de wi jd gespreide weelde van rijpende rogge en het prachtige 
oogsten ernstig-schoon als Bijbelsche beelden. Prachtig deed midden op de hoogte de 
verweerde romp van "De Windhond"; de slag van zijn wieken was door heel 't dorp te 
zien. Het molenaarshuis, zuiver aansluitend bij breede l inden, f i jn van teekening bij 
een groep hooibergen, lag er achter. Een zeldzaam boeiend molenerf. 

Wat verder lagen de schaapskooien. Eén was er, aan de splitsing der wegen nabij den 
toren, met een groep oude beuken en berken, een monument tegen de wijde lucht. 
De schaapskooi verdween in vlammen, de boomen vielen, toen het hout gretig gezocht 
werd in oorlogsti jd. 

De wijde welving van "Den Eng". 

Een bouwvereniging legde dwars over "Den Eng" een vr i jwel gesloten bebouwing, 
huisjes, die hier en daar goede vormen hebben maar als buurt in wankle schamelheid, 
als een dam van baksteen en pannen, de schoonheid van de akkers schond. 
Er werd over geschreven, even, - niemand roerde zich, geen van de gemeenteregeer
ders had oog voor het ingehaalde bederf. 

Het raadslid Notaris Dammers was de eerste, die in den raad eerbied vroeg voor het 
overgebleven schoon van "Den Eng". De bouwverordening kreeg bepalingen, die de 
eenheid van dit wijdsche, zeldzame landschap moest behoeden. 

De Molenstraatbuurt nam aan "De Windhond" den wind uit de zeilen, de molen werd 
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verlaten, werd - en wordt nog steeds - tot havelooze ruïne, langzaam gaat 't sloopers-
werk zijn gang. - Het molenaarshuis viel in de v lam. De Eng gaat er uit zien als een 
verwaarloosd leven. Een begin van uitbreiding der Gemeente schendt den westel i jken 
Eng en 't schijnt wel , of de belemmerende bepalingen in de bouwverordening zoo 
gewijzigd z i jn, dat de zekerheid voor een ongeschonden "Eng" gebroken l ig t . 

Wie weet, wat ons boven het hoofd hangt, wanneer ook over deze prachtigen 
akkerheuvel, waar een wi jd verschiet van hei en zand - de berdreigde heide, het 
bedreigde zand - u i tkomt tegen de heerli jke blauwen en paarsen van den Utrechtschen 
heuvelrand - de zegeningen van wegenaanleg en bouwterreintjes geworpen worden. 
De prachtige Soesterbergsche straat viel voor de b i j l . De straat moest breeder worden 
- ' t is waar - maar geen van de regeerders zocht naar af leiding van het verkeer naast 
de prachtige eiken. Een dwaze onrustige beplanting - eik en spar om beurte - tobt nu 
al jaren om te bestaan; de boschranden liggen er als gerafeld kleed. A l wat geschonden 
werd in Soest kon breken zonder klacht. Een beroep om eerbied en aandacht, op 
bescheidenheid ook, - die luisteren wilde naar oordeel van anderen bleef stem in de 
wildernis. 

Natuurschoon bleef hier prooi van lust en gri l - of van waan, die vereert alle eigen 
verzinning. 

De heide tusschen Soesterbergsche straat en Bosstraat kreeg een wegennet. Huisjes 
kwamen er ook. Praten helpt hier niets meer. Ieder, die zien kan, die oog ontv ing, 
vatbaarheid voor zuiverheid en samenstemming kan hier gekweld worden. Er is 
gewaarschuwd, er is gepleit telkens weer - de ambtenaren gingen hun gang. Het 
weinige, dat aan zuiver schoon bewaard bleef, l ig t nu al reeds in de nabuurschap van 
het bederf. Een prachtig terrein rondom "Vosseveld" werd - helaas - van deft ige 
buiten-huizinge met rust van boschbezit - tot vi l la-park - eerste aanranding, van 
kleine maar heel bijzondere boschweelde. Bij het aanleggen van dit vil lapark werden 
bosch en heide achter "Vosseveld" ontdekt. 

"Vosseveld" werd tot villa-park. 
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De woeste gronden werden in orde gebracht; 't werd daar "Soester Wandelbosch". 
"Modern" gekleurde bordjes wi jzen u den weg. Hoe u er in komt en hoe u er u i tkomt. 
De laatste aanwijzing is nu t t ig ; ze kan uw snellen aftocht verhaasten. 

De zandpaden over de heuvels in het bosch zi jn nu keurig, geli jk in burgerl i jke 
stadstuintjes, gevangen in randen van heizoden; die buigen mee met de hellingen, 
dartelen wat om boschjes - niet te losbandig - maar fatsoenli jk in meetkundige 
vormen. Een ruige heuvel, met prachtige door den wind vergroeide dennen - "de 
Zevenspar", sierl i jk strak van teekening als een oude Japansche prent - heeft nu 
geriefel i jke traptreden, geschoord met palen. Natuurl i jk is er ook een bank boven op. 
Alles heel netjes. Men mag wel hopen op een onweersbui - een gutsende stroom, die 
alles kan wegslaan. 

>0 >=», <^iM^ Or> 

De Zevenspar heeft nu gerieflijke traptreden. 

Maar - men kan niet meer dwalen achter "Vosseveld" en bij "Zonnegloren" - a l t i jd 
vindt u in het wandelbosch den goeden, officieel-schoonen weg. 

Nu is er niet zoo veel meer in Soest. Rechts en links langs de Soesterbergsche straat 
liggen groote en kleine landhuizen, l igt ook het sanatorium "Zonnegloren" met eigen 
bosch en heidebzit binnen scherpe omrastering. De ta l r i jke heidehuisjes brengen 
allerlei afval naar de brandgreppels. De ruige hei-randen zi jn ontgonnen; in r i j en gelid 
staan er de grove dennetjes en liggen er de berkensingels. Aan den kant van 
Amersfoort zi jn nog prachtige ruwe heuvels, meest in part icul ier bezit ; nabij "Birkho-
ven" zi jn nog plekken, die wonderli jke verrassingen bewaren. Maar ' t is wel mogelijk, 
dat we dan al op Amersfoortsch gebied terecht komen. Het stedebestuur van 
Amersfoort bleef wel waakzaam, 't Heerl i jke, grootendeels zuiver, w i j l ongebaand 
gelaten "Birkhoven" is een schat voor de stad, een eere voor het bestuur, een voorbeeld 
voor het land. 

En nu gaat men aan de doodsklok over de stuifzanden. Rinke Tolman heeft in "Buiten" 



12 

en in de N. Ro t t . C r t . de fijne waarheid gezegd. Prof. De Graaff en de heer A.S. (men 
zie onderscheidenlijk het Ut r . Dagblad van 25 en 26 januari , Avondeditie) roemen het 
schoon van de "lange duinen". Daar mag geen woord b i j , daar kan ook niet één woord 
af. 
Eenmaal werd deze strook wi lde, waardelooze grond voor fabrieksterrein bestemd. 
Nabij "Soesterduinen" kwamen ook fabrieken, 't Bleef er gelukkig b i j . "Zomers bui ten" 
l iet er steedsche woningen bouwen voor menschen die komen om de stad voor een poos 
te vergeten. Maar dat is nog wel te boven te komen. Zon en regen tooien ook een 
bouwwerk, dat in eigenwill ige schamelheid bestaat. Moet nu de spade slechten, wat 
ontroerend mooi geboetseerd werd in den machtigen slag van Gods wind? Moet de 
prachtig geteekende Juniperus, moet de zilverige kartel ing van den kruipwilg vallen 
door handen zonder eerbied? 

Iedere gemeente van meer van 10.000 zielen moet een uitbreidingsplan vormen. De 
woningwet 1901 schr i j f t 't voor. Komt Soest nu in nood wanneer deze schoone gronden 
ongerept gelaten worden? Daar is in Soest nog grond in overvloed - die ru imte biedt 
voor bebouwing. En daar bli jven nog kansen te over om elk deel der gemeente langs 
goede wegen te bereiken zonder dat men schendt wat heerli jk is. Soest begint karakter 
te verl iezen. Soest gaat li jden onder weerbarstigheid van ambtenaren die buiten hunne 
geaardheid en buiten hunne bekwaamheid macht verkri jgen en niet wi l len loslaten voor 
waarschuwing, die onbaatzuchtig de hand opsteekt. 

De schatten van het dorp, de hooge akkers, de Eemoever, de bosschen, de zanden 
mogen toch niet verpi ld worden zonder noodzaak, 't Zi jn Godsgeschenken, behandel ze 
eerbiedig. 

Laten de technische ambtenaren, die bekwaam zi jn in eigen funct ie , toch verstaan, dat 
het zien van grenzen in eigen bevoegdheid geen zwakheid, doch karaktersterkte toont . 
Worde onze gemeente er voor bewaard, dat het gemeentebestuur als een doorbrenger 
handelt met het overschot der weelde in ons landschap. Maar gelukkig, we zi jn nog in 
de dagen, waarin het technisch advies wordt overwogen. 

1. Het van ouïs heuende per- 3. Een villa mei garage 
ceel „Het huis mei de drie rin- schuur erl. en tuin 
ngp" aan de Molenstraat O.Z., nr. 23, 
best. uit twee woonh. met erven, ^ Soest> & roo t 6 A" 8 6 C 'A ' 
tuin en bouwland, aan de Kerk- [ ftl} hUJS Ml SCllUUP, W\ 
straat nrs. 11 en 11a te Soest, M <,.:-
tezamen groot 15 A. 92 c.A. Gil lUIII 

Te veilen in 2 perc. en comb. aan den rlartweg nr. 28 tç Soest, 

vmjmmmwm fiow^ierïeinen 
, ., , . 0 0 aan de Waldeck Pyrmontlaan te 

aan den Kolonieweg, nrs. 22 en g groot oneeveer 9 Are 
23, te Soest, tezamen groot 21 b ° e s t ' ?f . o n ë e v e e r * A f e . 
A en A Te veuen m 3 perc. comb, en 

Te veilen ïn 2 perc eri comb. 


