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"ampliceren en vergrooten." 
En alzoo was, en bleef, de toestand van het jachtrecht totdat de 
Nationale Vergadering, op .. Mei 1795, Soestdijk tot Domein van 
den Staat verklaarde. En Staatseigendom is het gebleven tot 8 
Juli 1815, toen in het Staatsblad der Vereenigde Nederlanden de 
Wet verscheen, waarbij het Domein Soestdijk, door het Nederlandsche 
Volk, werd "afgestaan en opgedragen aan den Prins van Oranje, — 
"Opperbevelhebber van het Nationale leger, — om door Hem en Zijne 
"afstammelingen, in vollen eigendom, en als patrimonieel goed te 
"worden bezeten". Alzoo kwam dus het Huis van Oranje weder in het 
bezit van zijn rechtmatig eigendom, en daarmede van het jachtrecht, 
dat zich, gelijk weleer, ook uitstrekte over de beide Eenmessen, 
een deel van Bunschoten en Hoogland, en een deel van Leusden. 
Hiermede is dit onderwerp eigenlijk afgehandeld, doch men vergunne 
mij nog te laten volgen, wat "Een plattelands-burgemeester", (Mr. 
C.A. Nairec, Burgemeester van Barneveld), ten jare 1878 schreef, 
omdat die woorden eenig denkbeeld geven van het huidige dieren-le-
ven, op datzelfde jachtveld; want het door hem bedoelde plekje 
ligt niet zoo heel ver van dat Soest, en zal wel niet zoo heel veel 
verschillen van Soest voor eene kleine zestig jaren, of ten minste 
vóór het leggen van den Centraal-Spoorweg, was, en voor een groot 
deel nu nog is: "De zandverstuivingen, (in den omtrekt van Koot-
"wijk), zijn rijk aan allerlei gedierte, waaronder, herten, reeën; 
"vossen, hazen, konijnen, bunsings, marters, hermelijnen, wezels, 
"korhoenders, patrijzen, leeuwerikken, kwikstaarten of blokkieften, 
"raven, kraaien, eksters, gele-akkermannetjes, uilen, mollen, 
"muizen, slangen, hagedissen, sprinkhanen", enz. (Een oud hoekje 
der Veluwe; bl. 75, kant.) 

EEN ANSICHTKAART UIT SOEST 
Redactie 

Ons lid G. Staalenhoef uit Amsterdam schonk vorige maand een groot 
aantal oude ansichtkaarten van onze gemeente Soest aan de Histori
sche Vereniging. 
Daarvoor onze hartelijke dank, en wij hopen er veelvuldig gebruik 
van te maken voor ons blad "Van Zoys tot Soest". 
Enkele bijzondere exemplaren laten wij u nu al vast zien. 

I Soesterberg - Ingang Ned. Prot. Bond. 

Aan de Amersfoortse Straatweg te Soesterberg, bijna aan de 
grens met de gemeente Amersfoort, had de Nederlandse 
Protenstanten Bond haar conferentiecentrum (± 1925). In dit 
Kamp waren in de Eerste Wereldoorlog de vrouwen van de in 
Nederland geïnterneerde Belgische Vluchtingen ondergebracht; 
het zogenaamde "Albertsdorp". 

II Soestdijk - Melmweg - Huize "Op Honck". 

Het huis staat er nog. Alleen de omgeving is wel veranderd na 
1922. De straat heeft echter een andere naam gekregen. Zoekt 
u het eens op? 
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III Boschstraat Soest. 

Dit is "de Bosstraat" genoemd naar Ds. J.J. Bos. 
Maar dat wist de man die de kaart liet drukken natuurlijk 
niet, en bos schreef men vroeger met sch, dus "Boschstraat". 
Ook daar is wel wat veranderd. 

IV Soest - Postkantoor en Muziektent. 

Een kaart uit 1909 van ons in 1893, gebouwde gemeentehuis, 
waarin ook het "Postkantoor" was ondergebracht. Zal ons 
nieuwe gemeentehuis net zo mooi worden? 

V Groet uit Soest - Middelwijk. 

1925. Huize Middelwijk aan het Kerkpad, met tussen Kerkpad en 
Middelwijkstraat een weilandje. 
Daar is niets meer van terug te vinden. 

VI Soest, Spreuckenhuysje. 

Het Spreukenhuisje aan het Kerkpad in de vroegere smederij 
van Kees van Hengstum - later fietsenmakerij van Henk van 
Hengstum. Nationaal bekend. "Komt u in Soest, breng dan een 
bezoek aan het spreukenhuisje aan het Kerkpad." Er waren dan 
ook heel wat wijze spreuken op de muur ingemetseld. Jammer, 
het is er niet meer. 

Soesterberfl 
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SOESTER SCHOON BEDREIGD 
door Joh. Hepp 

Uit "De Wandelaar" 7de jaargang Herfst 1935 

Het nieuwe uitbreidingsplan voor de gemeente Soest, dat straks zon
der verzet dreigt te worden aangenomen, omdat de doorsnee-inwoner van 
Soest (maar vooral zij die op bestuurszaken invloed hebben) tamelijk 
onverschillig is voor de belangen van dorps- en natuurschoon, is zóó 
geraffineerd opgesteld, dat ook de argelooze natuurschoonliefhebber 
iedere argwaan aanstonds voelt zakken. 
Dit plan immers wordt onder de leus van de uiterste bescherming van 
het natuurschoon aangediend; een inleiding van de toelichtende be
schrijving tracht den indruk te wekken, of dit nieuwe plan speciaal 
is ontworpen om het natuurschoon voor vernietiging en verminking te 
bewaren. 
Wie dit plan evenwel wat kritisch bekijkt, moet tot de conclusie ko
men öf dat hier een vos is, die de passie preekt en dat al dit mooi 
gepraat over natuurschoonbescherming slechts een middel is om de aan
dacht van het eigen vandalenwerk af te leiden, öf dat men inderdaad, 
om welke motieven dan ook, getracht heeft met den factor van de na
tuurschoonbescherming rekening te houden, maar dat men daarbij door 
gebrek aan inzicht en bekwaamheid volkomen te kort is geschoten. Om
dat het eerste het ergste zou zijn, willen we het laatste aannemen. 
De wijze, waarop volgens dit plan - zonder éénige noodzaak - alle 
mogelijke gedeelten van het Soester gemeentegebied tegelijkertijd 


