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VAN OORSPRONG ( deel 5 ) 

Marcel Vossestein 

Aan de hand van het notulenboek van de voorloper van het IVN-Eemland 
blikken we terug op het ontstaan van de natuurbeschermingsactiviteiten in 
Eemland. In krachtige pennenstreken staat het op het schutblad: 

Notutenboef^der Natuurwacfit 'Vereenißing 
l(EemCand" gevestigd te Soest 

In een zwierig handschrift is het opgetekend: het ontstaan van het actief 
beschermen van de natuur. Uit eerbied hieronder ook ditmaal de letterlijke 
weergave van de eerste bestuursdaden in oorlogstijd. 
De volgende aflevering gaat het om twee bijeenkomsten van het bestuur. Het 
gaat dan om de Algemene Vergadering van 1942 voor te bereiden, een rooster 
van aftreden samen te stellen. Ook moest er nog een Kascommissie komen. Ook 
moest er nog het een en ander worden geregeld. 

Bestuursvergadering, 10 maart 1942 Hotel Trier 3 uur. 

Opgekomen Ds Wielenga en de Hr'n Rowe en Vellenga; 
afwezig de Hr. Bosch v. Drackesteijn en Insinger. 
De vergadering wordt voor onbepaalde tijd verdaagd. 

Soest, 10 maart 1942 

De Secretaris v/d Natuurwacht Eemland. 

Bestuursvergadering woensdag 6 mei '42 in Hotel Trier 3 uur. 

Aanwezig Ds Wielenga, Jhr. Bosch v. Drakestein Hr. Rowe en Vellinga. 

Na opening leest de secretaris de notulen van de vorige bestuursvergadering 
voor; deze worden goedgekeurd. 
Besloten wordt om een Algemene Vergadering uit te schrijven tegen Woensdag 
27 mei, in Hotel Trier te 3 uur. 
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Toestemming zal worden gevraagd en in de plaatselijke bladen zal een 
bekendmaking verschijnen, de leden ontvangen bovendien een convocatie. 
Een rooster van aftreden van de bestuursleden wordt vastgesteld. 
In 1941 trad de voorzitter af. in "42 de penningmeester en in '43 de secretaris, in 
1944 het 4e lid de Hr Insinger. 
Voorts wordt een commissie aangewezen voor het controleren van de kas. 
Hiervoor zullen worden aangezocht de leden: Beckering, Pierson en v Berkum. 
De voorzitter zal de medewerking van onze natuurwachter de Lange trachten te 
krijgen voor het aanwerven van nieuwe leden en het opwekken van oud-leden 
om weder tot onze vereeniging toe te treden. Het blijkt n.l. uit een overzicht van 
den penningmeester dat zeer vele van de verzonden contributie4iwitanties 
onbetaald zijn teruggekomen. In verscheidene gevallen voorzien van de 
opmerking dat geen contributie als lid was betaald, doch slechts een gift voor 
één maal. 
Agenda voor de Algem. Vergadering: Opening 

Verslag secretaris 
Verslag penningmeester 
Bestuursverkiezing 
Rondvraag. 

Op de vergadering van de Natuurwachters is er over geklaagd dat de gemeente 
Soest tijdelijk eenige personen heeft aangesteld als bosch-politie met passeering 
van onze natuurwachters. De Leider zal hierover gaan spreken met de 
burgemeester. 
De voorzitter zal ook een onderhoud aanvragen met de burgemeester van Baarn 
en de Heer Broekhuyzen, vorzitter van het VV Baarn. Eventueel ook een 
onderhoud met de tegenwoordigen intendant-domeinen. 
Ook zal er weer contact gezocht worden met de V,V. Soest, waarvan indertijd 
geen antwoord is ontvangen. 
Geopperd wordt om de Kampbaas van 't Pluismeer natuurwacht te maken, zulks 
met goedkeuring van de A.N.W.B. De Leider zal hierover correspondeeren met 
de Heer Westrouen van Meeteren. 
Hierna sluiting te 4 uur. 

De Voorzitter, De Secretaris, 

D.K. Wielenga. P.J. Vellenga. 
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De volgende aflevering gaat over de Algemene Vergadering. Met vrijwel 
alle zaken ondervindt de vereniging in oorlogstijd tegenslagen. Er zijn veel 
gebreken en niet iedereen werkt mee. Maar men probeert er het beste van te 
maken. 

OPMERKELIJK 

Aanschaf klewangs in de crisisjaren voor de Soester politie 

Redactie. 

In "Soester Politie Historie", samengesteld door W. ter Haar, wordt vanaf 
bladzijde 119 melding gemaakt van enige voorvallen in relatie met de naderende 
Tweede Wereldoorlog waarmee de Soester politie werd geconfronteerd. Een 
citaat: "Reeds meerdere malen werd des zaterdagsavonds ons dorp bezocht door 
eenige in zwart uniform gestoken propagandisten der Nationale Socialistische 
Beweging. Zoo ook zaterdagavond. De propagandisten stonden op het 
Nieuwerhoekplein in het middelpunt van de belangstelling. Op de van 
Weedestraat werden de achtervolgers brutaler en gingen tot schelden over. Ook 
werd van een langzaam rijdende auto, waarvan de inzittenden bevriend waren 
aan de propagandisten een der portieren opengetrokken. Dit was een teken om 
de hulp van de politie in te roepen, die de achtervolgers spoedig uiteendreef." 
(18 augustus 1933). Met nog meer voorbeelden toont de samensteller van het 
boek aan, dat het ook in Soest bepaalde roerige tijden zijn geweest. Doch niet 
alleen door de activiteiten van leden van de NSB. Ook de slachtoffers van de 
crisisperiode waren lastig. "Ook de politie van Soest werd in haar werk 
geconfronteerd met de heersende ellende: werkeloosheid en het overmatige 
gebruik van alcohol met als gevolg asociaal gedrag." 

In die jaren had het gemeentebestuur de volledige zeggensmacht over de politie. 
De gemeenteraad stelde de verordening vast en regelde de organisatie en het 
aantal en de rangen van de politiefunctionarissen. Hij bepaalde ook de materiële 
uitrusting van het korps. Dat leidt tot de behandeling van een voorstel van 
burgemeester en wethouders tot het verlenen van een krediet voor de aanschaf 
van wapenen voor de politie, (raadsvergadering 1 augustus 1934). De 


