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ook de opstallen, zoals garderobes, toiletgroepen en technische in
stallaties waren vernield of geroofd. 
Provisorisch is het een en ander hersteld, waardoor het bad met en
kele wijzigingen nog dienst kon doen tot 1960, waarna een gehele 
vernieuwing tot stand kwam, die resulteerde in een zwemomgeving, 
die bekend stond als de mooiste van Nederland. 
Er bestaat nog een overblijfsel van het oude natuurbad, die denk 
ik, weinigen van u zullen weten te vinden. Dat is een stukje natuur
gebied achter het huidige bad. Het ligt in de richting de Paltz en 
is 'te bereiken via het padvinderskampje aan het Heeserspoorwerk, de 
eerste weg rechts voorbij het zwembad, richting Soesterberg. 
Daar is een stuk terrein dat bestaat uit omdijkte stukken grond. 
Waarschijnlijk werd na het seizoen niet meer te zuiveren water hier
heen gepompt om daar door bezinking en biologische reiniging in grond
water te veranderen. Een methode die heden ten dage wel de nodige 
kritiek en alarmering door de milieuinstanties zou hebben veroor
zaakt. 
Dit afwateringsgebied is dus nu nog duidelijk te onderscheiden, ook 
al door de totaal afwijkende begroeiing tussen de dijkjes. 
U kunt er nu rustig rondwandelen, maar vroeger stonden hier de waar
schuwingsborden: "Levensgevaarlijk", wegens de moerasachtige toe
standen. 
Ik besluit dit relaas met de hoop uit te spreken, dat ons bad in de 
naaste toekomst voor Soest behouden mag blijven. Door de mobiliteit 
van de tegenwoordige recreant is het natuurbadbezoek wel minder ge
worden maar de behoefte aan de zwemsport zal altijd blijven. 

HUIZE "SCHOONOORD" (Witsenburg, Villa Colenso) 
door wijlen ds. J.J. Bos 

Van de vroegere geschiedenis van Schoonoord is mij niets bekend, 
maar ik heb het in 1847 gezien als een huis van twee verdiepingen, 
wit gepleisterd, beneden met vijf ramen en twee deuren, (huisdeur 
en keukendeur), boven met zeven ramen. 
Het stond met de volle breedte, (de keukendeur en het raam er naast, 
naar de zijde van het Oude Grachtje, sprongen een paar el terug), 
langs den straatweg, daarvan gescheiden door eene stevige, geel ge
schilderde balustrade; tusschen deze en het huis stonden zes platge-
schoren lindeboomen, terwijl overigens de ruimte tusschen de balus
trade en het huis met gele klinkers bestraat was. Alles had, van den 
openbaren weg gezien, geheel het voorkomen van een heerenhuis uit de 
17de eeuw. 
Een ijzeren hek, naar de zijde van Soestdijk, gaf toegang, ook voor 
rijtuigen, tot den tuin naast en achter het huis. Aan het achterge
deelte van het huis, dat dus den tuin in schoot, was eene ruime hoo-
ge zaal, die er wel in lateren tijd aangebouwd scheen te zijn, of, 
ten minste, was het huis daar verbouwd, en meer 19de eeuwsch gewor
den. De toenmalige eigenaar van de plaats bezat ook aan de overzr'.j-
de van den straatweg, maar meer naar den Veenhuizerweg, een stuk 
bouwland, waarop hij eenen ruimen stal had laten bouwen. 
Reeds in het najaar van 1825 was de Heer Jan Jacob Kluppel, te Amster
dam, gebruiker, en op 9 Mei 1833 werd hij, bij Acte van Scheiding, 
eigenaar van Schoonoord, en hield er zijn zomerverblijf. Op 10 April 
1848 overleed Godert Alexander Gerard Philip Baron van de Capellen 
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van Berkenwoude, (te Utrecht geboren op 15 December 1778), gewezen 
Gouverneur-Generaal van Neerl. Indië, en ten gevolge daarvan kwam 
het Landgoed "Vollenhoven", te De Bilt, in Juni van datzelfde jaar, 
in publieke veiling. De Heer J.J. Kluppel werd kooper, en niet lang 
daarna kreeg Schoonoord eenen anderen eigenaar. 
Op 2 Maart 1850 werd de Heer Willem Johannes Cremer, uit Amsterdam, 
kooper, en bleef eigenaar tot 1 Mei 1852, toen de plaats in het be
zit kwam van den Heer Karel Lodewijk Harger, ook een Amsterdammer, 
maar die zich, ter wille van zijne gezondheid, uit zijne zaken had 
teruggetrokken; met zijne vrouw en twee dochtertjes bewoonde hij het 
huis winter en zomer. 
Maar ook deze vertrok naar elders, en nu werd op 11 Augustus 1854, de 
Heer Martinus Joan Calkoen kooper, en bleef in het bezit van Schoon
oord tot 24 April 1861. 

Villa Colenso 

Toen verkocht hij de plaats aan Gijsbertus Schimmel, eigenaar van het 
daarnaast gelegen logement "De Lindeboom", uit wiens handen zij, op 
3 September 1881, bij Acte van Scheiding, overging in het bezit van 
Mejuffrouw Maria Schimmel, dochter van Gijsbert Schimmel en Antje 
Steenbeek; deze was eenige jaren vroeger in het huwelijk getreden 
met den Heer Anne Willem Witsen Baron Straalman. In die dagen onder
ging Schoonoord eene groote verandering. Het huis werd afgebroken, 
en eveneens het daar aan grenzende logement, met het daarbij behoo-
rende overhuis; eene strook lands, achter het heerenhuis.en het lo
gement, werd er bij gekocht; en op dat terrein, opgehoogd met den 
grond van eenen daarachter gegraven vijver, werd een prachtig hee
renhuis gebouwd, dat nu een schoon en ruim uitzicht kreeg, over wei
de- en bouwland, op den straatweg naar De Bilt, langs de bosschen 
van Soestdijk. Van dien tijd af heette de plaats "Witsenburg". 
Op 14 November 1881 kocht de Heer Jan Luymbartus ten Have, Fran-
çoiszn, Witsenburg van Mevrouw Maria Schimmel, echtgenoote van den 
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Heer Anne Willem Witsen Baron Straalman, en het bleef in diens be
zit tot het, op 20 April 1897, bij publieke veiling, van zijne Erven 
overging op den heer Anthonie Cankrien, Rotterdammer, die er ook al 
weder, met zijn gezin, zoowel des winters als des zomers verblijf 
houdt. Hij gaf aan de plaats den naam "Fair Hill", maar veranderde 
dien later nog weder in "Villa Colenso"; doch hij deed nog veel meer. 
Op 30 Januari 1907 kocht hij, in openbare veiling, voor ƒ 14.050,-, 
het huis en den grond, slechts door het Oude-Grachtje van zijn eigen
dom gscheiden, dat bijna 100 jaren in het bezit was geweest van het 
geslacht Ubbink, zijnde winkelhuis, bakkerij, en woonhuis, onder één 
dak, en een daaraan verbonden heerenhuis, dat afzonderlijk verhuurd 
werd. Hij brak dat alles af, en trok den grond bij Villa Colenso. 
Nadat het huis Witsenburg voltooid was, en daarachter een stal was 
gebouwd, werd de vroegere stal van den Heer Kluppel afgebroken, en 
de grond verkocht aan den boomkweeker Frans van der Linden. 
Deze moest de Kweekerij aan den Brinkweg ontruimen, en bracht ze nu 
over naar dit terrein, zoo nabij Soestdijk. In 1888 echter kwam van 
der Linden te sterven, en werd de zaak overgenomen door den Heer 
G.A. Lodewijks, toen reeds sedert een paar jaren als bloemist in de
ze Gemeente gevestigd. Doch ook deze vertrok niet lang daarna naar 
elders, en nu werd deze grond gekocht door den Heer T.C. Muysken, 
uit Amsterdam, reeds sedert eenige jaren eigenaar, en des zomers 
bewoner, van de Villa Bosch en Heuvel er naast, die nu zijn eigen 
terrein met deze oppervlakte vergrootte. 

UIT DE TIJD VAN DE PATRIOTTEN, 1 787 

Men was in Nederland ontevreden over het bestuur van onze stadhouders 
Willem IV en Willem V en de patriotten verzetten zich tegen de prins
gezinden op oorbare, maar meer nog op onoorbare manieren. 

1787. De patriotten willen paleis Soestdijk bezetten, de residentie 
van Willem V. 
Hun aanval wordt door het optreden van de onverschrokken Christoffel 
Pullman verijdeld. 
Christoffel, soldaat in het huurlingenleger van de Koning van Prui
sen, naar Nederland gestuurd om Prins Willem te steunen, deed dienst 
als schildwacht van het paleis. 
De aanvallers sommeerden hem zich over te geven maar Christoffel 
vuurde een salvo af, waardoor de verdediging van het paleis gealar
meerd werd. 
Het kostte Christoffel het leven, maar Soestdijk werd gered (Dra.Mg. 
Schenk en J.B.Th. Spaan-Soestdijk en zijn bewoners). 

Hoe men e.e.a. toendertijd beschreef kunt u lezen in onderstaande 
artikeltjes uit een oud platenboek. 

Schrik landbedervend Rot, zo vaêk gy hoord en ziet. 
Wat op Soestdyk, uw Maats, de plund'raars is gejchied, 
Die, vyf-zes honderd Jterk, uit Utrecht, Jtil marcheerden; 
Om 't Vorstlyk Lusthuis uit te plund'ren in den nagt, 
Zy hadden, voor den buit, agt Wagens meê gebragt; 
Maar die vol dooden en gekwetjten wederkeerden. 
Schroomlyk wierd den Patriot op Soestdyk gejtraft, 
En, zyn Moord en Plunderzugt, Loon na Werk verjchaft. 


