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Andere ondernemingen volgden alsmede de Willem Arntz Hoeve. Er kwam 
een perron voor een halte. In 1914 werd het huidige stationsgebouw 
gerealiseerd. Twee jaren daarvoor, dus 1912, had de nederzetting toe
stemming gekregen tot het voeren van de naam Den Dolder, naar de 
Dolderscheweg, de Grintweg die voerde naar de Nieuwe Dolder. Deze 
hoeve ontleende haar naam aan een oude riddermatige hofstede "De 
Dolder" die naast Pijnenburg gelegen was. 

De gevolgen van deze ontsluiting voor Soest 

Door de goede bereikbaarheid kwam Soest steeds meer in trek bij be
middelde mensen die in een mooie rustige omgeving wilden wonen maar 
ook als vakantieoord. 
De woningbouwactiviteiten nam steeds grotere omvang aan. De bevol
king groeide van ongeveer 4000 rond de eeuwwisseling naar 18.3 50 in 
1940 en thans ruim 41.000. 
Nadat Soest eeuwenlang een rustig slechts langzaam groeiende agrari
sche gemeenschap was, die alleen eens per eeuw verstoord werd door 
krijgshandelingen, werd het door de spoorlijn een welvarende gemeen
schap die een geweldige groei doormaakte. 

Tot besluit zij vermeld dat in 1917 de N.C.S. overgenomen werd door 
de Staatsspoorwegen die in 1934 de N.V. Nederlandsche Spoorwegen werd. 

Literatuur: 
Geschiedenis der Nederlandsche Spoorwegen 1832-1938 
J.H. Jonckers - Nieboer 1938 
Rails rondom de peperbus J.H.S.M. Veen 1980 
De Spoorwegarchitectuur in Nederland 1841-1938 Drs. H. Romers 
De Nederlandsche Centraal Spoorwegmaatschappij 1973 D.A. Immink 
De Nederlandsche Centraal Spoorwegmaatschappij 1973 
N.J. van Wijck Jurriaans 
Rapport betreffende een onderzoek naar de sociaal-geografische 
structuur van de gemeente Soest 1951 P.P.D. Utrecht 
Gegevens ontvangen van de familie Rutgers van Rozenburg 

De opgenomen kaartfragmenten zijn van oude topografische kaarten van 
de Topografische Dienst te Emmen. 

GESCHENK VOOR DE KLEINE BEATRIX 

Soestdijk, 6 Febr. 1939 - Ter gelegenheid van den eersten verjaardag 
van Prinses Beatrix heeft hedenmiddag omstreeks twaalf uur een vier
tal Soester schoolkinderen, twee jongens en twee meisjes, als ge
schenk van de geheele Soester schooljeugd, een pop in Soester boeren 
kleederdracht aangeboden. 

Verleden jaar, ter gelegenheid van den eersten Landbouwdag in Soest 
werd aan H.K.H. Prinses Juliana reeds een pop in Soester boerinnen-
kleeding aangeboden, zoodat thans de kleine Beatrix in het bezit is 
van een "poppen-echtpaar". 
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1938. Eerste Landbouwdag in Soest. Aan H. K. H. Prinses Juliana wordt een pop aangeboden, 
„in Soester boerinnen kleeding". 

Prinses Juliana heeft de schoolkinderen zelf op het paleis Soestdijk 
ontvangen en ze met enkele vriendelijke woorden toegesproken. De kin
deren waren zooals te begrijpen is, zeer onder den indruk van dit 
groote gebeuren en met hoogroode kleurtjes van opwinding op de wangen 
stapten zij dan ook vanmorgen de breede oprijlaan naar het witte 
huis over. 
Eén van hen droeg de groote doos waarin de pop was, de anderen had
den een bouguet rose anjers met gele fresia's bij zich. De bloemen 
waren met groene en witte linten, de kleuren van Soest, samengebon
den. Deze bloemen waren bestemd voor Prinses Juliana. Bij de pop was 
een gedicht gevoegd, gemaakt door Benny Vreden uit Soest. 
Voor dit aardige geschenk voor de kleine prinses hebben alle school
kinderen uit Soest en Soesterberg bijgedragen. 
Het gedicht dat bij de pop is aangeboden luidt als volgt: 

Jarig, klein Prinsesje, Trots van Nederland, 
Op Uw eersten jaardag, Kom 'k als afgezant, 
'k ben een Soester boertje, k' Woon hier in de buurt, 
En de Soester kind'ren, Hebben mij gestuurd. 
Alle Soester kind'ren, Lief Prinsesje klein, 
Zullen in gedachten, Heden bij U zijn. 
'k Wensch U daarom namens Heel die kinderschaar, 
Thans op Uw verjaardag Een voorspoedig jaar. 
En die zelfde kind'ren Wenschen stuk voor stuk 
U een tijd van voorspoed. Liefde en geluk. 
'n Rijk en zonnig leven, Vol van levensvreugd, 
Dat zijn thans de wenschen, Van de Soester jeugd. 
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JsscHenk der 

Ooe&s school kugd 

Ter gelegenheid van den eersten verjaardag van Prinses Beatrix wordt 
door de schoolgaande kinderen van alle gezindten te Soest als een 
passend geschenk een pop aangeboden, uitgevoerd in de origineele 
Soester kleederdracht en voorstellende een Soester boertje. 

Het huis van kleermaker Jan van Hees - Korte Kerkstraat. 
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Het costuum werd vervaardigd door Kleermaker Jan van Hees uit de 
Korte Kerkstraat. De pet was een produkt van Kledingbedrijf Vervat 
aan de Heuvelweg. Jan van de Kant maakte de klompen en het onder
goed, nl. hemd, boezeroen en blauwe onderbroek met bandjes, en de 
zwarte kousen waren het werk van Mevr. A.C. Berndsen, Kerkpad 
N.Z. 61, die ons al deze gegevens verstrekte. (Redactie). 

Na een lang verblijf te Soest, o.a. als echtgenote van Hannes de 
Bree, de melkboer, komen toch de kinderjaren steeds weer in gedachte. 
Als dochter van brugwachter Elias van IJken, denkt zij weer terug 
aan de weg naar school. 

Redactie 

EEN HERINNERING 

Eembrugge - Baarn 


