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HET SOESTER NATUURBAD 
door Hans Kraal 

De laatste'tijd is ons Natuurbad nogal eens in het nieuws door de 
plannen om het bad te verkopen. Privatiseren heet dat in de huidige 
termen. Dit was voor mij een gegeven om eens een artikeltje te 
schrijven over de historie van dit zwembad. 
We beginnen in de jaren '30, toen er evenals nu, een tamelijk grote 
werkeloosheid heerste. In het kader van de "werkverschaffing", zo
als destijds deze werkelozen arbeid werd genoemd, ontstonden de plan
nen voor het Soester Natuurbad. 
Na veel overleg door de gemeente met de provinciale overheid werd in 
1933 met het werk begonnen en kwam in het jaar daarop het project 
gereed. 
Realiseren wij ons hierbij even, dat al het grondverzet met de spade 
moest gebeuren! Het uitgegraven zand werd voor het grootste deel met 
paard en wagen afgevoerd. Als u dan beseft dat het hierbij ging om 
een hoeveelheid grond van zo'n 20.000 m3, dan kunt u zich misschien 
een kleine voorstelling maken van het werk dat hier verzet is. 
De gehele "badkuip" was omzoomd door een watergoot van ± 1 m breedte, 
zodat iedereen die te water ging nooit kon vergeten even de voeten 
te spoelen. De rest van het corpus werd zeker verondersteld "clean" 
te zijn. 
De diepte van het bad liep van ± 20 cm tot 400 cm. Over de volle 
breedte aflopend vanaf ongeveer de plaats waar nu het terras van het 
restaurant is, tot aan het diepste gedeelte bij de springtoren. Dit 
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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 ais 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, 1787 

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 ge/chied, 
Die, vyf-zes honderd /terk, uit Utrecht, /til 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 gekwet|ten wederkeerden. 
Schroomlyk wierd den Patriot op Soestdyk ge/traft, 
En, zyn Moord en Plunderzugt, Loon na Werk ver/chaft. 
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Christoffel Pullmann 
Monument 

Onder de ver/cheiden beweeginge, die de Patriotten, in den Zomer 
des Jaars 1787, van tyd tot tyd, maakten, was geen van de minjten 
nun uittocht na Soestdyk; zy hadden wel verklaard, dat Willem de 
Vyfden van al zyne Rechten vervallen was, dat zyne Goederen en Be
zittingen verbeurd gehouden wierden; maar zy wisten zelf wel dat 
dit woorden in den wind waaren, die de Vorst niet Jchaaden konden, 
waarom zy, eindelyk, bejlooten, den Prins Stadhouder te ontrooven, 
het geen zy hem niet konden ontneemen: ten dien einde, Jchikten zy, 
op den 26/te July 1787, een gemengelden hoop, om, in alle /tilte, 
des nagts, het Prinfelyk Lusthuis, op Soestdyk, te overrompelen en 
uit te plunderen: dien hoop, be ƒ taande uit Militaire van de 
Regimenten van den Burg en Pallardy, Waardgelders, Amsterdam/s che 
Stads Soldaaten, Voetvolk van Zalm, en Utrecht/che Scherpfchutters, 
gedekt van eenige Hujaren, Curas/iers, en Dragonders te paard, te 
zaamen tus/chen vyf en zes honderd Man Jterk, trokken tot Utrecht, 
des avonds, de Witte Vrouwen Poort uit, en, door een kleinen omweg, 



Leden van de familie van Oldenbarnevelt hebben in de Birkt te Soest 
goederen gehad, zowel in eigen (allodiaal} bezit als in erfpacht 
van het Klooster Mariënhof. 
Op welke wijze het allodiale bezit in hun bezit kwam is nog niet be
kend. 

Het tot nu toe oudst bekende archiefstuk hieromtrent betreft een 
boedelscheiding, gedateerd 10 mei 1589. 
Hierbij werd aan Elias nagelaten: 
"Het erffhuys, hoffstede ende landen daeraen behorende, gelegen in 
de Birkt, streckende van de Turfwech tot in de Eem toe, dair die 
van Mar'enhoeff te Amersfoert ter beijder seijden naest gelegen 
zijn". 
De waarde hiervan werd geschat op 2000 gulden. 
(Zie artikel van J.H. Hovy in Flehite augustus 1973). 

IX A Reinier Eliasz van Oldenbarnevelt 
geb. ca. 1600 ovl. 1637, ongehuwd 

Zoals wij reeds zagen werd Peter van Grootveld op nog onbekende da
tum beleend met: 
"Een hofstede, met nog acht verschijde stukken lands, ider vandien 
bêlent als in den Leenbrief, gelegen in den Kerspele van Zoest. 
Heergewaad een halven ouden gouden Vrankrijken Schild." 

De volgende belening luidt: 
"Den 4e Novemb. 1626 Jonr. Reinier van Oldenbarnevelt, na doode 
van voorn. Peter van Grootveld." 

Reinier erfde waarschijnlijk ook het huis, hofstede en landen in de 
Birkt, want op een kaart van ca. 1640 staat tussen de Turfweg en de 
Eem een zeer lange en smalle strook land aangegeven met het op
schrift: "Hier gelanden de erffgenaamen van jr. Reijnier van Olden
barnevelt. " 

Deze erfgenamen waren zijn zuster Petronella en haar echtgenoot. 

IX B Petronella Eliasdr. van Oldenbarnevelt 
geb. 1604/05; ovl. 1683 
geh. 's-Gravenhage 3 augustus 1636 
Jonker Louis Grimault de Taillefer de Margas, heer van Moriacq. 
Kolonel; ovl. 31 mei 1681 

"Den 17en Novemb. 1637 Jonr. Louis de Margas, Heere van Moriacq, 
als getrouwt hebbende Vrouwe Petronella van Oldenbarnevelt, na 
doode van Jonr. Reinier van Oldenbarneveld, zijn vrouws broeder." 
(3) 

De rentmeesterrekening van het convent van Marienhof uit 1656 ver
meldt: 
"De Heere van Moriacg, also getrouwt met joffr. Petronella van 
Oldenbarnevelt heeft van desen conventen in erffpacht omtrent acht 
margen landts, gelegen in de Birkt, voormaals aen de hoffstede van 
Wulphert Willems voornoemt gebruijckt." 

Van dit echtpaar is een dochter bekend: 
a. Wilhelmina de Taillefer (volgt X) 



E. De familie Margas de Moriacq. 

Nadere bijzonderheden over eerdere leden van dit geslacht zijn nog 
niet gevonden. 
De naam Moriacq is kennelijk nog geruime tijd in Soest blijven voort
leven; zij het in verbasterde vorm. 
Dit blijkt uit een artikel van de heer Heupers, waarbij deze poogde 
een, met veel vraagtekens omklede, uitleg te geven aan het Moersiak-
land. 

X. Wilhelmina de Taillefer de Margas, vrouwe van Moriacq 
geh. (otr.) 's-Gravenhage 16 februari 1675 
Daniel Maximiliaan de Hertaing de Marquette 

(wordt vervolgd) 

J. ZOETELIEF - SOEST 
TELEFOON 120 - - KORTE KERKSTRAAT 5 

Runds-, Kalfs- en Varkensslagerij 

Prima kwaliteit Billijke prijzen. 

Speciaal adres voor 

fijne vleeschwaren en w o r s t s o o r t e n . 

BOEKBESPREKING 

"De straat waarin wij wonen" door Ben J. van Os. 
De Weideweg is een weg tussen de weilanden, maar de Bosstraat heeft 
niets met onze bossen te maken. Die is genoemd naar Dominee J.J. Bos, 
van 1847 tot 1892 predikant te Soest. 
En Spad is één van de eerste vliegtuigtypen, terwijl de Beetzlaan 
niet is genoemd naar Nicolaas Beets, maar naar een grootgrondbezit
ter, die voor 1900 op "Nieuwerhoek" woonde. 
In een keurig verzorgd boekwerk van ruim honderd pagina's passeren 
zo alle wegen van Soest de revue. 
Vele foto's van personen, tekeningen van dieren en planten, en re
cente, maar ook historische plaatjes van een of andere straat maken 
er een mooi geheel van. 
Het boek is uitgegeven door Kruseman's Uitgeversmaatschappij BV in 
Den Haag, en verkrijgbaar bij de plaatselijke boekhandel voor de 
prijs van ƒ 29,50. 
Toen in november 1985 in de Oudheidkamer het eerste exemplaar van 
dit boek aan onze burgemeester werd overhandigd, hield de auteur de 
hieronderstaande korte lezing over de oorsprong van wegen. 
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Springplank Soester Natuurbad 

ijzeren bouwsel stond dan weer tussen twee watervallen, die gevormd 
werden door imitatie rotspartijen, waarover het verse of ververste 
water in het bassin kwam. Leverancier was uiteraard het pompstation 
van de Utr. Waterleiding naast het bad. Dit bedrijf leverde zgn. 
condenswater waardoor de temperatuur van het zwemwater altijd zo'n 
18° Celsius zou bedragen, maar ik herinner mij nog heel goed dat we 
op vrije woendag- of zaterdagmiddagen in temperaturen van 14 tot 
16 graden doken. 
Schoolzwemmen bestond niet. Je ploeterde wat in het ondiepe en als 
je meende de zwemkunst voldoende te beheersen, dan ging je naar de 
badmeester en vroeg of je in het "diepe" mocht. "Zwem maar eens naar 
de overkant" zei de toenmalige chef tegen mij. En toen ik nog niet 
halverwege dit beoogde doel was, moest de man alweer op iets anders 
letten maar vond toch later mijn prestaties voldoende om in het 
diepe te zwemmen. U weet het dus hierbij, dit seizoen zwem ik weer 
zonder diploma A of B. 
In de beginjaren was er wel "gemengd" zwemmen toegestaan, maar op de 
zandstranden werden de bokken van de geiten gescheiden. Als het ge
zin op een mooie zondag in het bad ging recreëren, dan moest pa, 
wanneer hij zich niet meer in het water bevond, aan de Soester kant 
op het droge en ma kon dan uitrusten aan de Soesterbergse zijde, al 
of niet vergezeld van het meegekomen kroost, waarvan de sexe niet 
zo stringent werd gesepareerd. 
Het toezicht op het zwemgebeuren werd namelijk streng gehouden, deels 
door de badmeester - geassisteerd door enkele lagere emploijé's, maar 
ook door enige functionarissen die een pet droegen, waarop de onder
scheiding "Strandwacht" vermeld stond. 
Eventuele aanwijzingen of verboden werden letterlijk omgeroepen door 
scheepstoeters. Geluidsinstallaties moesten nog uitgevonden worden, 
denk ik. 
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Soms was er toezicht vanuit een roeibootje, dat afgemeerd lag aan een 
steiger, die dwars door het diepe gedeelte liep en tevens dienst deed 
als startpunt bij wedstrijden. Voor ons jongens een attractie om on
der door te kruipen en dan aan het bootje van de badmeester te gaan 
hangen, om onder dreigementen met de roeiriemen los te laten! 
Het gebruik van het bad nam in de latere jaren steeds toe, zeker in 
de eerste oorlogsjaren, mede wegens gebrek aan andere vormen van 
recreatie. Zondagen van zes à zeven duizend bezoekers waren heel ge
woon. Amersfoort en Baarn leverden daarbij ook veel klandizie en 
zelfs de trein voerde zwemgasten aan. 
Op zo'n drukke zondag voor de oorlog is door het publiek, dat veel 
kritiek leverde op de sexenseparatie, de afrastering tussen de strand-
gedeeltes volkomen tegen de grond gewerkt en ging het gezamelijke 
strandvermaak zijn intrede doen. 
Dit gebeuren heeft nog heel wat discussies in de raad opgeleverd en 
was ook een dankbaar gegeven voor ingezonden stukken pro of contra 
in de Soester pers. 
Later ontstonden aparte ochtend- en avonduren voor diegenen die nog 
persé aan de destijds gangbare opvattingen wilden gehoorzamen, maar 
langzamerhand zijn deze speciale zwemtijden opgeheven. 
Het oude bad heeft in het laatste oorlogsjaar veel schade opgelopen. 
Het bassin kreeg enkele voltreffers waartegen de betonnen bodem niet 
bestand was. 
Deze vloer bestond dan ook uit beton, dat gewapend was met kippe-
gaas en op een afdekking van asfaltpapier was aangelegd. Gewapend 
beton met betonijzer gevlochten kenden we toen nog niet? Het kan 
natuurlijk ook zijn, dat we toen al moesten bezuinigen op de be
groting? 
In ieder geval, het bassin was in 1945 aan een renovatie toe, maar 

Restaurant Soester Natuurbad 
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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 


