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LUSTPLAATS SOELEN ONTDEKT! 
WANDELING DOOR DE SCHOOLTUINEN 

NAAR DE SPOREN VAN SOELEN 

Start bij de poel van Nemoland Westerpark  

De bezoekers van de Schooltuinen en Nemoland hebben een primeur. 

We gaan de Lustplaats Soelen ontdekken! met een wandeling en 

voordrachten. Nemoland brengt de lustplaats Soelen van Christoffel 

Beudeker (1676-1756) weer tot leven. Deze lustplaats lag op het terrein 

van de Schooltuinen en Tuinpark Nut en Genoegen. 

We hebben een boek gevonden uit 1723 met een lofdicht op Soelen door 

Claes Bruin, en we presenteren Soelen en het lofdicht op de juiste 

locatie…  



LUSTHOF SOELEN ONTDEKT! 
 
Nemoland Polen heeft de afgelopen jaren het verhaal over lusthof Soelen en het tragische leven van 
haar bewoner Christoffel Beudeker (1676-1756) weer tot leven gebracht, met een combinatie van 
wandelen en theater. Soelen lag in de zuidwestelijke hoek van Nut&Genoegen, naast de Schooltuinen 
en grenzend aan het Nemocentrum.  
 
Nemo heeft een boek uit 1723 gevonden met een lofdicht op Soelen door Claes Bruin waarin hij veel 
gegevens over natuur en landschap verwerkte. Beudeker verzorgde in de voetnoten uitgebreide 
achtergrondinformatie  Alle herinneringen aan Soelen zijn vrijwel verdwenen, en alleen voor ingewijden 
nog zichtbaar. Gelukkig zijn er nog kaarten bewaard gebleven van de tuinaanleg. 
 
Lustplaats Soelen was een fraaie hofstede met een groot woonhuis een Franse tuin aan de voorkant en 
moestuinen met een poel aan de achterkant. Er zijn geen sporen meer over van de lustplaats, behalve 
de slootpatronen. Bewoner was o.a. Christoffel Beudeker, “Suikerbakker over de Noordermarkt”, die zijn 
bedrijf had aan het begin van de Prinsengracht, dus vlakbij de Noordermarkt. Hij was een amateur 
historicus, verzamelaar van penningen en prenten. Hij voer met zijn sloep over de Haarlemmervaart van 
Soelen naar zijn werk. Je kon er alleen per boot komen. 
 
Nemoland verbindt het verhaal van Soelen met andere mythen en legenden uit de buurt, zodat via het 
Soelenverhaal ook het verhaal verteld kan worden over de oorsprong van het veenlandschap en de 
ontwikkeling tot het huidige tuinpark en de schooltuinen. Daarbij wordt vooral de tegenstelling zichtbaar 
tussen de wilde/woeste natuur en de aangelegde lusthof/parknatuur. Dat contrast wil Nemo in 
theatervorm presenteren, tijdens de wandeling van Soelen naar de wilde natuurtuin en de poel van 
Nemo. Maar ook in het tuinpark en de schooltuinen wordt het contrast tussen ‘gecultiveerde’ natuur en 
‘natuurlijke’ natuur opgenomen in de wandeling. 
 
Ook in de toekomst wil Nemo weer wandelingen en optredens organiseren in en rond het tuinpark en de 
schooltuinen, en zoekt hiervoor samenwerking met de tuinders van het tuinpark en de medewerkers van 
de schooltuinen. Het Soelenproject is uitstekend geschikt om de buurt meer te betrekken bij het tuinpark. 

 

CHRISTOFFEL BEUDEKER 1675-1756 

Christoffel Beudeker (Amsterdam, rond 1 mei 1676 - 1756?) was een Amsterdams koopman, letterkundige, 

kunstverzamelaar en mecenas, bekend van de Beudeker-collectie. Beudeker begon zijn carrière als suikerbakker, 

maar raakte als snel in goeden doen. Beudeker bezat een buitenplaats genaamd de Lustplaats Soelen, die aan de 

Haarlemmertrekvaart lag, die hij overigens weer verkocht, waarschijnlijk omdat een van zijn zoontjes daar 

verdronken is. Hij gaf zich over aan uitgebreid verzamelen, tot zijn collectie behoorden onder meer prenten, 

schelpen en mineralen en mineralen, daarnaast had hij ook een veelgeroemde penningcollectie, en een 

verzameling kaarten en atlassen. Zijn 'Atlas' bestond uit 27 delen van 100 tot 150 bladen en was gewijd aan de 

noordelijke en zuidelijke Nederlanden; van de in 1788 en 1855 geveilde collectie kwamen 24 van de 27 delen 

terecht in de British Library. De Beudekerbrug over de Leidsegracht is naar hem vernoemd. 

Beudeker (Christoffel), gedoopt. in de Luthersche kerk te Amst. 1 Mei 1676, was er koopman, letterkundige en 

teekenaar en bekend verzamelaar van prenten, penningen, schelpen en mineralen. Van Loon vermeldt hem in de 

opdracht van het 4. dl. zijner Penningkunde; zijn beroemde Atlas werd het eerst in 1778, daarna in 1855 geveild en 

diens inhoud toen verspreid. Ten behoeve der ‘Kerken, toegedaan de onveranderlijke Augsb. geloofsbelijdenis,’ 

schreef hij: De CL Psalmen Davids op nieuw in 't Nederd. berijmt; Benevens een getal van 198 Lofz. en Geestel. 

Liederen uit versch. Hoogd. Gezangb. vertaalt en berymt, Amst. 1739, 3e dr. 1769; De sprekende kunstkamer, 

vertoonende het regte gebruik der boeken, konsten en natuurk. wetensch. in zedige gedachten voorgestelt, gedr. 

voor den auteur, Amst. 1748. Toen Claas Bruin, z.a., de Lustplaats Soelen bezong, die aan de Haarl. trekvaart lag 

en het zomerverblijf van Beudeker was, bezorgde deze de oudheid- en geschiedkundige aanteekeningen daarop.  



 

Plattegrond van Soelen,  

gemaakt door Schijnvoet,    

de ontwerper van de tuinen. 

Haarlemmervaart onderaan. 

  


