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Het kasteel Hamelenburg wordt vermeld in "De Tegenwoordige Staat, deel 12 
U t r e c h t " , van 1777. 
Het oud-adel i jke kas tee l , gelegen in het Gerecht Soest, is reeds voor 1370 gebouwd, en 
werd bewoond door het geslacht "Hamelenburg" u i t Amers foo r t . 
Een andere vermeld ing geeft als plaats aan de polder "De Slaagh". 
Deze polder l ig t aan de Ooste l i jke oever van de Eem, tegenover "De Gro te M e l m " . 
Tot het jaar 1814 behoorde deze polder nog to t het Gerecht van Soest, zoals b l i j k t uit 
een verslag van de ver n ader ing van 27 december 1814 van de gemeenteraad van Soest. 
(Oud A rch ie f Gemeente Soest.) 
H ie ru i t b l i j k t dat "de Hond en Slaagpolder, over de R iv ie r den Eem gelegen, welke voor 
voormaals onder de gemeente Zoest behoorden" toegevoegd is aan de gemeente 
Hoogland, in to taa l 129 morgen en 483 roeden groot . 

De ondergrond, tegenover de Grote M e l m , is voor de bouw van een vest ing zeer 
geschikt , want ju is t hier l ig t een hoge zandhorst tussen de venige kleihoudende 
weidegronden. 
Een vroegere bewoner van de M e l m meent nog te we ten , dat er in de daar l iggende 
wei landen sporen van bebouwing z i jn gevonden, doch kan de plek of plekken niet meer 
aanwi jzen. De graslanden dragen nu nog de naam Hamelenburg , in de volksmond 
"Hommelenbarg" genoemd. 
Mogel i jk kunnen archeologen hier nog iets v inden, wan t er zou toch nog iets in de 
grond z i t t e n . 
Hoe het kasteel is verdwenen is n iet bekend. Men g is t , waarsch i jn l i j k verwoest door 
Maar ten van Rossum rond 1540, maar het kan ook door watersnoodrampen in de 
middeleeuwen z i jn verdwenen. 

Bronnen: 
- Ds. J .J . Bos - Geschiedenis van Soest 
- Ir. O.D.M. Bardet - Kastelenboek Prov inc ie U t rech t 
- Tegenwoordige Staat der Verenigde Nederlanden, 12e deel , u i tgegeven bi j de Wed 

Isaak T i r i on 1777 
- Nederlandse Leeuw 1907 en Fami l ieb lad 1883 - 1884, de Fami l ie Hamelenburg . 
- Oud A rch ie f van de Gemeente Soest. 

SOESTERBERG II 
door P.J. v.d. Breemer 

Op zoek naar de eerste vaste bewoners van Soesterberg, naar de 
autochtonen. Welke families hebben zich vanaf ca. 1700 gevestigd op 
de grote heidevlakte van de "Amersfoorder Berch" onder de gemeente 
Soest, die voor die tijd onbewoond was? 
In 1692 mochten de katholieken in Soest weer een parochiekerk gebrui
ken, en de eerste pastoor, die als missionaris van de Propaganda fide 
werd aangesteld was Johannes van Hagen. Na zijn overlijden op 2 juni 
1703 werd tot zijn opvolger benoemd pastoor Justus van Beest. 
Uit de doop-, rouw- en trouwboeken, die door deze Justus van Beest 
werden bijgehouden, zijn gegevens te vinden over die eerste bewoners 
van Soesterberg. Want niet alleen werd b.v. in het doopboek de ge
boortedatum, de naam van de dopeling, en de namen van vader, moeder 
en doopgetuige vermeld, maar pastoor van Beest ging er ook bij aan
tekenen waar de dopeling vandaan kwam. Dit heeft hij gedaan van 1704 
tot 1742. Uit de wijde omgeving worden in de kerk te Soest kinderen 
ten doop gehouden, en er wordt dan bij vermeld, b.v. "Ex (uit) 
Hilversum", "ex Bunschoten", "ex Ceulhorst", "ex Dolre", "ex Baren" 
e.a. 
Maar kwamen de kinderen uit Soest, en dat was toch het merendeel, 
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dan werden de toen reeds gebruikte namen van de diverse wijken in 
Soest genoemd. Wij laten er hier verschillende volgen , zoals 
"Ex Lang end", "Ex Kort end", "Ex Vossevelt", "Ex Hoge Birk", "Ex 
Aüwe Mellem", "Ex IJsselt", "Ex Soestdijk", "Ex Teut", "Ex Aghter 
den Engh", "Ex Bunt", "Ex Aghter den Bergh of ex Montibus (uit de 
bergen)". En met die laatste twee lokaties wordt Soesterberg bedoeld. 
Justus van Beest schreef aldus het oudste adresboek van Soest. 
In de tijd van 1704-1742 zullen er ca. 900 inwoners in de gemeente 
Soest geweest zijn. Het aantal dopelingen was per jaar ca. 30 à 40, 
waarvan er maar enkelen van buiten Soest, maar ook maar enkelen van 
Soesterberg kwamen. 
Ook waren niet alle bewoners van Soest lid van de Rooms-Katholieke 
Kerk, en uit aantekeningen van Ds. J.J. Bos zou het aantal lidmaten 
van de Nederduits Hervormde Kerk in die tijd ongeveer 50 à 60 perso
nen zijn geweest, en dat komt neer op ca. 150 à 200 gezinsleden. 
Van 1748 is bekend dat er 196 huizen waren in Soest, maar hoeveel er 
daarvan in Soesterberg gebouwd waren is niet bekend. Trouwens welk 
huis in Soesterberg zou daar het oudste huis zijn, en van welke datum 
is het dan? Hoeveel huizen van voor 1800 zouden er nog zijn? 
Achternamen kwamen er in die tijd nog heel weinig voor, en er werd 
gebruik gemaakt van patroniemen d.w.z. persoonsnamen, afgeleid van 
de naam van de vader. 
Zo wordt b.v. vermeld: 
Die 15 Octob. 1708 dit is Op 15 Oct. 1708 
Baptiz Goosen Is gedoopt Goosen 
Parent Ruth Goosen Ouders Ruth Goosen 

Annigie Beeren Annigie Beeren 
Suscept Baertie Rütse Getuige Baertie Rütse 

Ex Montibus Uit de bergen 

Anderhalf jaar later wordt er een zusje geboren nl. 4 mei 1710. 
Bartie dochter van Rutgert Goosen en Anna Berens, getuige Bartie 
Rutte, Aghter de bergh. 

Maar interessanter wordt het wanneer er achternamen worden genoemd, 
en dat gebeurt voor het eerst in 1712. 

Hier volgt een aantal aantekeningen van geboorten tussen 1712 en 
1742, waarin een achternaam is genoemd. Zeer waarschijnlijk zijn er 
nog familieleden hiervan in Soesterberg woonachtig. 

Datum en naam Naam ouders Doopgetuige en 
dopeling plaats van herkomst 

20-3-1712 Peeter van fulpen en Neeltie Dirk 
Pieter Engeltie Peeter Ex montibus 

16-3-1713 Peeter Peeterse van Vulphen en Maritie Aeltie Baü-
Arisie Engeltie Peeter dewijn Ex montibus 

28-7-1717 Baudewijn, z.v. Mengs Verdijk Marie Cnelis v Soest 
Leijsbet en Maria en Fijgie Teunisdijk 

Marie Aeltie Stautenburg en 
Lijsbet 

4-1-1718 Hermen van Cnelis de Swart en Wilmijn van Jan van 
Jan Hanna de hoos en Vrij en Jannetie Jans 

Mertie d.v. Jan van Noij en Aghter de bergh 
Jannigie Jans 
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27-2-1718 
Cnelis 

13-10-1721 
Wilmijntie 

22-10-1722 
Neeltie 

14-10-1727 
Gerrit 

Cors z.v. Arie Jan Schipper en 
Wilmpie 
Metie d.v. Teunis Cuier en 
Seijmetie 

Jan z.v. Jan Aartse Schipper 
en Gerrigie Teunis en 
Aeltie Teunis d.v. Teunis Cuijer 
en Seijmetie Hendriks 

Marie v. Aelt Rijers 
en Lijsbeth 
ex aghter de bergh 

Engeltie Peeter Janse 
Ex aghter de bergh 

Cneelis Cnelisse van Vulphen Marie Dirk 
z.v. Cnelis Hendrikse van Vulphen Ex montibus 
en Dirkie Peeterse, d.v. Peter 
Meijnesse en Neeltie Andriesse 

Wilm z.v. Ari Jan Aartse Schipper Peternelle v. 
et Gerrigie Theunis en Rijertie et 
Huibertie d.v. Toon de Ridder Jan Artie Teunis 
en Maria Ex montibus 

Deze gegevens komen dus uit het doopboek van de RK kerk van Soest. 
Tot ca. 1800 zijn er echter nog meer namen van inwoners van Soester-
berg bekend, en wel uit het "Huwelijksregister van de Gereformeerde 
Gemeente Soest", en uit het "Huwelijksregister van het Gerecht Soest". 
Een zeer veel voorkomende naam is "Smorenburg". De hierboven genoem
de familie "Schipper" is die familie "Smorenburg", welke naam na ca. 
1740 steeds is gebruikt. 
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Verder komen in de bovengenoemde registers tot ca. 1800 nog de vol
gende namen voor van inwoners van Soesterberg: 
Van den Berg-van Maeren-van Maaren-Bosch-van Hattem-Wouter Theunisse, 
geh. met Johanna Hartman-Weerdensteijn-van Dijen- en Wijnen. 
Voor 1800 zijn er dus al meerdere families in Soesterberg woonachtig. 
Hoe het er begin 1800 uitziet proberen wij een volgende keer te be
handelen. Voor op- of aanmerkingen houden wij ons zeer aanbevolen, om 
ook daarmee zo veel mogelijk van de geschiedenis van Soesterberg vast 
te leggen. 

Bronnen: Doopboek Parochie H H Petrus en Paulus Soest 
Eemlandse Klappers deel 14 J H M Putman 

Hôtel Okhuijsen - Soestdijk 
Pension - Café - Restaurant ^# 

Burg. Grothestraat, 32 Tel. 173 J | 

Vergunning m 

Lunch — Diners — en den geheelen dag Restaurant M 

à la Carte tegen concurreerende prijzen. I 
Aparte zaal voor partijen — Schitterend Terras 

Hotelkamers met warm en koud water Ir 
Uitzending van Diners met servies en glaswerk ;| 

Vooi- g e z e l s c h a p p e n s p e c i a l e t a r i e v e n P* 


