
Kareken und Gaetzhuises van Sunt Petri tUt re th t , als vulmechtich 
des Eerwerdigen Herrn Deckens und Capittels daer selves." Bijgevolg 
is het onjuist, wanneer de opgave der Fabrica Minor reeds in 1556 
Wil lem noemt „quondam sculteti nostri filius", „de zoon van onze 
vroegere schout" 14). Ook andere onjuistheden schijnen er op te 
wijzen, dat deze opgaven eerst veel later werden geregistreerd.  

H. W A G E N V O O R T 

14) Ook elders, b.v. Signaat van 17 jan. 1558, komt hij als schout van St. Pieter 
voor (t.a.p. heet hij Quirin Willemsen). 

U I T H E T V E R L E D E N VAN SOEST 

In het noordoosten van het Sticht ligt een brede heuvel, die tot 21 m 
boven A.P. reikt. Deze is in de z.g.n. 3e Ijstijd gevormd, zodat zijn 
ouderdom ongeveer 180.000 jaren zal bedragen. Hij bestaat uit zand 
en grint, waar ook wel wat keileem bij zal zijn, al zijn leemgroeven 
daar ons onbekend. Langs de noordwestelijke zijde scheidt een smal 
dal deze heuvel van het Baarns-Gooise heuvel land; nog geen acht 
eeuwen geleden heeft men hier in de z.g.n. Praamgracht gegraven, 
om hierdoor turf af te voeren. Dit dal is zo smal dat het geen ernstige 
hindernis voor bewoners van het Gooi geweest kan zijn. Men kan er 
dus op rekenen, dat de vroegste bewoners van het Gooi (waarvan 
sporen uit ongeveer de 15e eeuw voor Chr. gevonden zijn) ook wel 
op de Soester heuvel gewoond zullen hebben. Inderdaad zijn er 
mensensporen bij Soestdijk aangetroffen, doch de ouderdomsbepal ing 
ervan laat te wensen over. 

Ui t later tijd zijn eveneens mensensporen gevonden, doch niet 
in 't noorden der gemeente. Bijvanck vermeldt vondsten bij Soest-
duinen en bij Soesterberg i ) . Verder her inneren wij ons een bericht 
in een Soester weekblad van omtrent twintig jaren geleden, waar in 
een vondst nabij de spoorbaan Utrecht-Amersfoort genoemd werd. 
Daarbij zou o.a. een met veldkeitjes geplaveide weg gevonden zijn, 
wat zeer merkwaardig moet worden genoemd. Wellicht weet iemand 
daar nog bijzonderheden over, zodat deze vondst vastgelegd zou kun
nen worden. Mijn navragingen hierover leverden tot dusverre nog 
geen baat op. 

Over de vroegste bewoning hier kan men nog geen voorstelling 
krijgen, doch over die uit latere tijd wel enigszins. Die tijd noemt men 
Nieuwe Steentijd omdat de stenen die gebruikt werden, vooraf door 
hakken of slijpen bewerkt werden. Daarop volgt de Bronstijd, waar in 
het kl imaat zoveel droger en kouder werd dat de voordien dichte 
bossen ijler wrerden en hier en daar hei ontstond. De mensen ui t die 
tijd kregen daardoor gelegenheid om aan landbouw te doen. W a n t 

a) A. W. Bijvanck: „De voorgeschiedenis van Nederland". 
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vóórdien hadden zij geen werktuigen bezeten om bomen te rooien. 
De vroegere bewoners jaagden, visten en verzamelden wat de streek 
opleverde. De lateren bedreven ook wat veeteelt en landbouw. Voor 
uit laatste was de Soester stuwheuvel zeer geschikt (de top heet 
Lazarusberg) omdat men bij gebrek aan een ploeg lichte zandgrond 
verkoos. Misschien kan men hier dus de oudste sporen van landbouw 
terugvinden. Ten westen hiervan ligt de naam Eng, wat zo'n oud 
woord is, dat geen germaanse afleiding ervan bekend is. Daarom zijn 
ook hier sporen ui t de Bronstijd mogelijk. 

Veeteelt daarentegen had grotere kans van beoefening op de lage 
landen ten westen van de Eem, terwijl visserij in de Eem zelf ge
pleegd kon worden. Daarom beschouwen we de ligging van het oude 
dorp Soest (met de hervormde kerk op de oostelijke ilank) als een ge
volg van belangen van de laatste twee beroepen. Het is daarom zelfs 
mogelijk dat mensen hier ettelijke eeuwen vóór Chr. woonden! Oud
heidkundig onderzoek zou hierop antwoord kunnen verschaffen. 

Ook andere aardrijkskundige namen doen een hoge ouderdom 
vermoeden. Zo Birkt (berkenplek?) en Hees (heesterplek?). En hoe 
staat het wel met de naam Soest? 

Een afleiding uit het Nederlands is beproefd, doch niet geslaagd, 
want met „Soezen" (dat „suizen", of „dommelen" betekent) kan geen 
gebruikelijke aardrijkskundige naam gevormd worden. Als men naar 
verwante namen zoekt, stoot men alras op de naam Soestwetering in 
Salland, waar echter geen dorp of gehucht van die naam bij ligt. Deze 
thans rechtgegraven beek was bijna 40 km lang en ontstaat bij de 
westelijke voet van de Holterberg uit enkele onderaardse welletjes, 
die elk zelf slechts weinig water leveren. Er is dan ook meestal geen 
stroom in die weibeekjes. Verder ligt in Westfalen een stad Soest, 
welke naam als „soost" uitgesproken wordt. Ook hier komen bron
netjes voor, die er de stadsvijver vormen. Sommige ervan leveren zou-
tig water, zodat men er een verband met het begrip „zout", „salt" 
in zocht. Daarbij steunde men op een paar verkeerd verlatijnste oude 
naamsvermeldingen, zodat deze verklaring heel zwak staat. 

Wij troffen verder in een opstel over Oost-Twente 2) een woord 
„soes" aan dat daar algemeen, d.w.z. als soortnaam gebruikt wordt. 
Het geeft een bronnenplek of -gebied in een beekdal aan. Indien 
men derhalve ergens rondom de voet van de Soester heuvel een plek 
kan terugvinden, waar (althans in regenrijke tijd) zwakke welletjes 
optreden, dan zou tie naam Soest uit het twentse woord verklaard 
zijn. W a n t de slotletter t behoort niet tot het stamwoord. Dat blijkt 
uit de oude naamsvormen, die in het oorkondenboek van het Sticht 
Utrecht voorkomen. In nr. 162 uit 18-11-1006 „Hese et Sous" (B: 
Soys, C. Zoyst). In nr. 189 uit 3-2-1028 „Heze et Zoys". In nr. 209 uit 
20-0-1050 „Hese et Soys". In nr. 943 uit 1239 een wetering van Vuurse 
langs „Villain Sus". In nr. 1321 uit 22-2-1254 „in Soze". 

2) V. Westhoff & J. van Dijk: „Landschap en plantegroei van Oosttwente" in 
„Natuur en landschap I" (1946, 7). 
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De slotletter t komt hier dus vrijwel niet voor 3), zodat het stam-
woord „Soes" was. Daarmee is o.i. de afleiding uit de naam van een 
bronnetjesplek mogelijk geworden. Een onderzoek ter plaatse kan 
dit nu bevestigen. 

Wij hebben hierboven twee oorkonden gebruikt, die onecht heten. 
Meestal betekent dit dat een ouder stuk later op onderdelen gewijzigd 
is overgeschreven. Het in zulk een onechte oorkonde genoemde jaar 
mag men dan niet meer vertrouwen, doch oude naamsvormen vaak 
wel. Daarom zijn ze hier genoemd. De letters B en C wijzen op andere , 
meestal jongere afschriften. 

Dit verslag over wat ons over de oudheid van Soest bekend is, heeft 
alleen de bedoeling om onze vreugde te ui ten over de opricht ing van 
een geschied- en oudheidkundige vereniging daar. Indien ergens in 
't Sticht, dan vormt Soest o.i. de allerbeste gemeente om merkwaardig
heden uit 't verleden te ontdekken. Het lijkt erop alsof hier de oudste 
mensenvestiging ontdekt zal worden. Men heeft ook p lannen op an
der gebied, en daaronder zou het aanleggen van geslachtslijsteri voor
komen. Dit moge een gezellige sport zijn, doch het ontaardt helaas 
weleens in een soort patience-spelletje met namen van voorouders. 
Daarom hopen wij dat de andere onderdelen van het program niet 
vergeten zullen worden. 

J. VAN G A L E N 

«) Zo reeds J. W. Muller in N.G.N. 12 (1948, 8.5) onder verwijzing naar W. N. T . 

16 (1934, 626). 

KLEINE M E D E D E L I N G E N 

„RIJN EN ZON" ZAL VERDWIJNEN 

„Rijn en Zon", de molen in de Adelaarstraat te Utrecht, de enige te Utrecht 
overgebleven molen werd in 1949 door de wind geweldig toegetakeld. Indien de 
doorbraakplannen-Hopakker verwezenlijk worden, zal de molen zijn plaats moeten 
ruimen. Restauratie zou wel mogelijk zijn, maar kan om bovengenoemde redenen 
niet doorgaan. 

„Rijn en Zon" stond aanvankelijk als walmolen op het Paardenveld, doch werd 
in 1912 gesloopt en in de Adelaarstraat herbouwd. Het Centraal Museum bezit 
de gevelsteen van de oorspronkelijke molen; men leest er op: 

De Rijn en Son 
Een suyvere Bron 
Met warme straale 
Tot Utrechts pronck 
Belofte schonck 
Om wel te maale. Anno 1745. 

BETERE TOEKOMST VOOR KERKJE BLAUWKAI'EL? 

Het ministerie van onderwijs, kunsten en wetenschappen heeft toegezegd de 
restauratiekosten van het kerkje te Blauwkapel voor negentig' procent te willen 
dragen, met dien verstande echter, dat deze subsidie niet eerder verleend kan 
worden dan in 1964. Vermoedelijk zal de restauratie daarop niet behoeven te 
wachten. 
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