
Daarom hebbeb wij gewild dat het bekend zou worden aan alle ge
lovigen van God en van ons, zowel van die nu leven als degenen die 
later zullen komen, hoe onze geliefde Bernold, bisschop van Utrecht 
met zijn abt Werinherius van hst klooster van het heilig kruis en 
van de H. Hoeder Gods Maria en de heilige Apostelen Petrus en 
Paulus onze doorluchte hoogwaardigheid hebben benaderd en nederig 
gesmeekt hebben, dat wij de goederen welke in dit klooster dienden 
voor het gebruik van de daarin wonende monniken en door de vroegere 
bisschoppen Ansfridus en Adelbold zijn gegeven, uit kracht van 
ons keizerlijk gebod zouden vastleggen voor hun gebruik. 
Zoals redelijk is, welwillend gehoor gevend aan dit verzoek door de 
tussenkomst en het verzoek van onze gemalin, de doorluchte Keizerin 
Gisela en Henrick, onze enige zoon, de hertog van Pavia, bevestigen 
wij, ten stelligste door dit keizerlijk bevel dat geen enkele 
bisschop van die zetel ooit enige macht zal hebben om de hieronder 
genoemde goederen op enigerlei wijze te vervreemden of daarmede 
zijn ridders te belenen." 

Daarna'vervolgt de oorkonde met de opsomming van wat de twee bis
schoppen aan het klooster hebben geschonken. Een lange lijst van 
goederen, waarbij ondermeer wordt vermeld : "tussen de dorpen Heze en 
Zoys (Hees en Soest) veertien hoeven met al de bewoners." en verder: 
" Wij hopen later op deze lijst van bezittingen terug te komen." 

De oorkonde eindigt dan als volgt: 
" Deze goederen welke ooit gegeven zijn of later mochten gegeven worden, 

bevestigen wij opnieuw als bezit van voornoemde klooster. 
En opdat het gezag van deze bevestiging blijvend en onvernietigd zal 
blijven, hebben wij bevel gegeven dit charter, wat daarna is geschreven 
en onderaan eigenhandig is ondertekend, door indrukken van ons eigen 
waszegel onderaan het stuk te stempelen. 
Het zegel van heer Chonrad, onoverwonnen doorluchtig keizer van de 
Romeinen. 
Odalricus kanselier heeft namens de aartskapelaan Aribon het stuk 
nagelezen. 
Gegeven 3 februari in het jaar onzes Heren duizend acht en twintig 
in het vierde jaar van de regering van heer Koenraad de tweede, in 
het eerste jaar van zijn keizerschap. Gedaan te Utrecht. Heil. Amen." 

G.Staalenhoef 

Veen en Turf is Soesterveen 

door Fred. G. van den Beemt 

Dit verhaal begint ongeveer 750Q jaar geleden. De temperatuurstijging 
was duidelijk herkenbaar. 
Voordien was het honderden jaren zeer droog geweest; warme zomers en 
zeer strenge winters. 
Door de droogte, warmte en koude kon zich geen plantengroei ontwikkelen. 
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Het ontstaan van een hoogveen (volgens Visscher 1949). 
De letters a - h duiden op de opeenvolgende stadia van 
de groei van het veen. 



Geleidelijk aan was het landklimaat in een zeeklimaat veranderd. 
De winters werden milder en de neerslag nam sterk toe. Voor de plan ten T. 
groei heeft dit sub-tropische klimaat grote gevolgen. 
Er ontstaan op vele plaatsen uitgestrekte bossen en weldra is het land, 
wat later Soest zou heten, geheel bedekt met een rijkdom aan bomen, zoals 
beuk, iep, els, hazelaar en wilg. 
Door het warme klimaat smelt de ijskap en het zeewater stijgt. Door deze 
stijging ontstaat op de lagere plaatsen - eens uitgewaaid door de wind' 
de moeras vorming, de latere venen-. 
Ook het Soesterveen ontstaat nu. De oorspronkelijke zandondergrond 
van het Soesterveen is kort na de vierde ijstijd (12.000 jaar geleden) ^, 
uitgestoven tot een lemige laag (keileem); ondoordringbaar voor water. 
Door de lemige ondergrond bleef het hemel-en het kwelwater afkomstig 
van de Soestereng en de Soesterduinen in deze kom staan. Er ontstond een 
'stilstaand' meer vlak achter de Eng. In dit meer ontwikkelden zich 
plantensoorten zoals zegge, kalmoes, waterzuring, bies en verschillende 
rietsoorten. Aan de randen van het meer, vanaf de hogere gronden ontstond 
bos veen, rietveen en veenmosveen. 
De overbegroeiers verschaften jaarlijks grote hoeveelheden dood 
plantenmateriaal dat naar de bodem van het meer wegzakte. Waar aanvankelijk 
riet groeide treft men korte tijd later de snel uitbreidende zegge aan. 
De wortels van de dode en levende planten hielden slib vast, waardoor 
een moeras ontstond. Na verloop van jaren kreeg deze waterrijke ondergrond 
vastigheid en werd land. 
De vorming van het veen heeft waarschijnlijk geduurd tot omstreeks het 
begin van de jaartelling. 

De verven ing van het Soesterveen 

Rietveen en zeggeveen, waaru i t het Soesterveen voornamel i jk bestaat 
i s i n f e i t e a l s grondstof ongeschikt voor ve rvaard ig ing van t u r f , 
omdat e r te vee l as o v e r b l i j f t . Toch heeft men, door de heersende a r 
moede, het Soesterveen op vele plaatsen u i tgegraven voor het winnen van 
deze b rands to f . 
W a a r s c h i j n l i j k i s i n het midden van de 14de eeuw een begin gemaakt 
met het afgraven van het veen i n Soest. I n 1398 gaf de bisschop van 
U t rech t , F reder ik van Blankenheym, vergunning om een waterweg te graven 
naar de Eem om de t u r f u i t het Soesterveen af t e voeren. 
De mo t i ve r i ng van de bisschop voor het graven van deze nieuwe waterweg 
l u i d t : "om de toestand i n onsen kercken en de ondersaten venen " i n het 
gerecht van Soest" a f t e r de Zoesenghe" te verbe teren . De bisschoppen 
van Ut recht zouden te a l l e n t i j d e het recht hebben v r i j e l i j k t u r f , d ie 
voor hun eigen gebruik d iende, u i t het aan hen behorende veen v ia deze 
nieuwe gracht te vervoeren. (Gottschalk 1970) . 

1} Nog steads hebben de bewoners in de nieuwbouwhuizen, die de laatste 
jaren in het Soesterveen z i jn gebouwd, hinder van deze keileemlaag. 
Voortdurend staan b i j verschillende huizen de kelders vol met zakwater, 
dat niet door de keileemlaag weg Kan zakken. 
De gemeente Soest is thans bezig deze ondoordringbare Keileemlaag te 
perforeren om de wateroverlast op te heffen. 



Deze nieuwe gracht, de Praamgracht geheten is nu nog voor ons een 
bekende naam. 
In de tweede helft van de 15de eeuw is de afgraving van het Soesterveen 
zover gevorderd, dat men stukken voormalig veen in de buurt van de 
Soestereng in cultuurland omzette en er huizen ging bouwen. 

Uit een stuk van koning Philips II uit 1569 blijkt, dat de afgraving 
van het Soesterveen één van de meest belangrijke inkomsten was van de 
bevolking. We lezen:" Er is hier een zeer arme schamele gemeente van 
volk, die voor het merendeel haar brood met handenarbeid moet winnen. 
De mensen wonen veelal in gehuurde huizen en akkers, zij verdienen de 
dagelijkse kost met turf , de één die ze graaft, de ander die ze naar 
Amersfoort of Utrecht ter markt brengt". 
In 1B15 werd door het Departement van Oorlog een vragenlijst verzonden 
aan alle Burgemeesters met het verzoek deze in te vullen. Uit het 
antwoord van de burgemeester van Soest op de vraag of er in de gemeente 
delfstoffen aanwezig zijn, antwoordt deze: "Er wordt alhier een ligte 
kwantiteit turf gestoken en gebaggerd, als ook plaggen gemaaid, zoo 
wel om te branden als ter mesting. Van de turf wordt jaarlijks een ze.s 
à zeven duizend tonnen gebaggerd en gestoken en naar elders vervoerd". 
Tot het begin van deze eeuw werd nog zeer incidenteel turf gestoken 
of gebaggerd. Oude topografische kaarten van 1860 en 1890 laten een 
sterk vergraven landschap zien met strokenverkaveling. Na 1900 is het 
verveende land sterk veranderd, door o.a. de ontwatering en in cultuur 
brengen van het Soesterveen. Het voormalige moeras is veranderd in gras' 
land en nieuwbouw. Op sommige plaatsen vinden we nu nog kleine akkertjes 
en moestuinen, waar duidelijk de sporen van het voormalige veen aanwezig 
zijn. 

Het veen van Soest is grotendeels afgegraven, maar de namen zoals Praam
gracht, Veensloot, Veenzoom en Soesterveen leven voort in de toekomst. 
Deze namen herinneren aan het "natte goud", dat voor de armelijke Soester-
bevolking eens een onmisbare bron van bestaan was. 
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Een korte schets over het klooster Mariënburg te Soest 

Even ten oosten van de Nederlands Hervormde kerk, tussen de 
Eemstraat, Hooiweg en Peter van den Breemerweg ligt een van de 
schilderachtigste en intiemste plekjes van Soest, n.l. de rijk 
omgroeide boerderij 'het klooster'. 
De naam roept herinneringen op uit de tijd dat hier eens het klooster 
Mariënburg stond, deeluitmakende van de orde van de Heilige Birgitta 
van Zweden. 
Het klooster moet omstreeks 1400 op deze plaats zijn verrezen, op 
een stuk grond dat door Jacob van Gaesbeek aan deze orde is geschonken. 
Op 5 maart 1393 wordt voor het eerst melding gemaakt dat hier een 
klooster was gesticht. 
Het klooster Mariënburg was een Maria-klooster en werd opgezet als 
dubbelklooster, dat wil zeggen dat het een klooster is waarin mannen en 
vrouwen gescheiden leefden, maar naar buiten toe een eenheid vormden. 
Als het klooster volledig bezet was, bestond dit convent uit 60 nonnen 
en 25 monniken, n.l. 13 priesters, 4 diakens en 8 lekebroeders. 
Deze getallen waren zinnebeeldig; de 13 priesters herinnerden aan de 
11 apostelen, die getrouw waren gebleven samen met Matthias en Paulus. 
Voorts de overige 72 religieuzen die aan de 72 leerlingen van de Heer 
herinnerden. 
Hoofd van het Birgittenklooster was de abdis, die het gehele klooster 
bestuurde. 
Of het klooster Mariënburg een grote bloei heeft gehad is niet bekend. 
Wel staat vast dat dit naar voor een korte duur is geweest. In 1543 
wordt het klooster door Maarten van Rossum 'bezocht'.Hij was een van 
de meest beruchte krijgsoversten uit de 16de eeuw. 
Overal waar hij doorheen trok bracht hij veel verdriet en grote 
vernielingen aan. 
Na grote verwoestingen in het zuiden van ons land te hebben verricht, 
trok hij in het jaar 1543 de Veluwe op met 25 vaandelknechten en 1200 
ruiters. 
Met dit bijeen gescharrelde leger, doet hij een inval in het Sticht 
van Utrecht. Hij plunderde vele dorpen en ook Soest werd niet gespaard. 


