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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. 
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Christoffel Pullmann 
Monument 

Onder de verjcheiden beweeginge, die de Patriotten, in den Zomer 
des Jaars 1787, van tyd tot tyd, maakten, was geen van de minjten 
hun 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-Jtilte, 
des nagts, het Prinjelyk Lusthuis, op Soestdyk, te overrompelen en 
uit te plunderen: dien hoop, be/taande uit Militaire van de 
Regimenten van den Burg en Pallardy, Waardgelders, Am/terdamJsehe 
Stads Soldaaten, Voetvolk van Zalm, en Utrecht/che Scherpjchutters, 
gedekt van eenige Hujaren, Curasjiers, 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, 



17 

regt aan na Soestdyk, daar zy omftreeks 12 uuren, in den nagt, aan
kwamen. Het eer/te dat zy ontmoeten, waren twee man, van Hessen-
darmstad, die op de buitenpost Jtonden, deeze riepen, "werda", zy 
antwoorden "Deserteurs," de Schildwagten wederom "avanceer 
Dejerteurs!" waar op zy naderden en die twee Mannen overweldigden: 
aan de tweede buitenpost komende, ging het op dezelve wys, doch die 
Schildwagt: wantrouwende, loste zyn Geweer, waar op zy hem dood 
Jchooten, waar door de weinige Man/chap, die, op Soestdyk en Soest, 
de post hadden, verwittigt wierden, die hun, by hunne aankomst, zo 
dapper, met Snaphaan J"chooten, begroeten, dat wel dra hunne Caval-
lerie, en vervolgens, den gant/chen hoop in verwarring geraakten: 
de Darmstadters vuurden onophoudelyk zonder beweeging of zonder 
Commando, zo dat de Aanvallers begosten te gelooven, dat er wel 
1000 waaren die op hun Jchooten, de Kogels vloogen als hagel en 
zand door hunne gelederen, en het ge/chreeuw der vlugtende, by het 
gekerm der gequetfen, wierd zo alleräkeligst, dat alles in verwar
ring raakten, en zy zelf elkander vertrapten en dood/chooten, vee-
len verdrongen elkander in de Slooten, daar men ze gevonden heeft 
tot hun Jchouders toe in den /lik en modder, yder vlugten, zo hy 
best kon, en des anderen daags, kwamen de acht Wagens, die zy meê 
genomen hadden, om den buit te laaden, vol met dooden en gekwet
sten, tot Utrecht aan, hoe wel veelen nog gevonden en elders heen 
gebragt zyn. 

DE GLASBLAZERIJ TE ISSELT 
door E. Heupers 

In 1731 besloten een drietal ondernemende zakenlieden te Isselt, on
der het Gerecht van Soest, maar onder de rook van de stad Amersfoort, 
een glasblazerij op te richten. Hierop heeft betrekking een koopakte 
van 6 januari 1731, verleden voor Notaris Samuel Wiselius te Amster
dam. Partijen in deze waren: Gerrit Meyer, Willem Coopzen en Jan 
Veerssen. In het gemeente-archief van Amersfoort lezen wij: 

Willem Coopzen heeft gekocht van Gerrit C. Meyer 
IS morgen met schuur en huzinge geappropeerd tot 
'n glasblazerij in 't gericht Isselt voor ƒ 4000,-

In een akte van 1 juli 1732 wordt gesproken over de "glasblazerije, 
tegenwoordig competeerende Willem Coopzen gelegen bij de rivier de 
Eem" . 
Dat de glasblazerij aan de rivier de Eem werd gebouwd had economi
sche voordelen. Het transport van grondstoffen en kolen geschiedde 
per schip en in de glasblazerij zelf gebruikte men ook veel water. 
Was er een bedijkte rivier, dan bouwde men de glasfabriek veelal 
buitendijks, om de aan- en afvoer van de benodigde en vervaardigde 
Produkten gemakkelijker te maken. 
De Isseltse industrie was de eerste glasblazerij in ons land, waar 
vooral flessen voor allerlei doeleinden werden gefabriceerd en waar 
massaproduktie werd bedreven, iets wat nog niet eerder in ons land 
in deze industrie had plaatsgehad. 
Begonnen in 1732, eindigde het bedrijf een goede honderd jaar later. 
Wat de produktie van de toenmalige glasfabriek betreft worden wij 
ingelicht door een rapport van de toenmalige Burgemeester van Soest; 


