
waer voor bij haer Ed: niet meer int Logijsgelt sal betalen voor den 
tijdt van twaelf naestvolgende jaeren ieder jaer de Somme van seven 
gul tien Stuijvers, welcke jaren haer aenvanck sullen nemen, soo 
haest aldaer op de Nieuwe Melm eenige Luyden sullen komen te woonen, 
onder Conditien dat de weert ofte Herbergier, dewelcke op die voorsch 
nieuwe Melm sal comen te woonen niet sal vermogen eenige jongh Spul
len uijt te doen roepen maar hem sal mogen ende oock moeten behelpen 
met die gaende ende komende man, dewelcke hem tot allen tijden sou
den mogen toe comen, op welcke voors Conditien parthijen het selve 
willen voltrecken, waer voor parthijen ieder in sijn qualilite ver
binden haer persoon ende goedwil den selven subject stellende. 

Den E.d: Hove van Utrecht, mitgaders het Gerecht van Baern cum suis, 
ende alle andere Heeren Hoven Rechten ende Gerechten in oirconden 
der waerheijt is deese bij parthijen respective onderteijckent op den 
4 july 1681 en was onderteyckent Jacoba Victoria Bartholottij, Dirk 
Reijerse, Claes Zegertsz Schouten, Marten Hendriksz, Thonis Jansz, 
Härmen Stenwijck, Cornelis Meeusz Gerrit Tomasz, Aert huybertsz, 
Hendrik Wulfertsz. 

HUIJS EN HOFSTEDE LUCHTENSTEIJN TE SOEST II 
door G. Staalenhoef 

D. De familie van Oldenbarnevelt 

Hierbij is o.a. gebruik gemaakt van de publicaties van Mr. Dr. Jan 
Den Tex. De daar gepubliceerde stambomen zijn niet gelijk! 

Als stamvader van deze familie geldt: 

Casijn, die leefde in het midden van de 14e eeuw. 

Hij had een zoon: 

Ernst, de vader van: 
a. Casijn, die richter van de Veluwe was 

Van hem stammen de Veluwse takken van de familie af en 
b. Reijer, die volgt. 

Reijer van Oldenbarnevelt, 

geb. ovl. 

Was in 1436 burger van Amersfoort 

Zoon Claas van Oldenbarnevelt, 
geb. ovl. 
Vanuit Nijkerk naar Amersfoort gekomen 
geh. voor 5 oktober 1487 

Aleijd Jansdr. van Lockhorst 
In 1495 worden Claas en Aleijd vermeld als erfgenamen van 
Dieren Jan de Wysensoen. 

Zoon: 
Reijer van Oldenbarnevelt 

geb. ca. 1490 ovl. voor 13 mei 1534 



Reijer was raad (1530) en schepen (1532) van Amersfoort 

geh. ca. 1522 
Geertruyd Gerritsdr. Verburch, dochter van 

Gerrit Gerritsz en 
Margriete Verburch (Van der Burch) 
geb. ovl. na 17 september 1566 

Zoon : 
Gerrit van Oldenbarnevelt 

geb. Amersfoort ca. 1523 
ovl. 26 juli 1588, bgr. Utrecht 
geh. (voor 17 december) 1544 

Deliana van Weede, vrouwe van Stoutenburg, dochter van 
Johan Eliasz van Weede en 
Christina van der Maeth 

Zoons (o.a.): 
a. Johan van Oldenbarnevelt, de bekende Raadpensionaris en 
b. Elias van Oldenbarnevelt, die volgt 

Elias Gerritsz van Oldenbarnevelt 
geb. ca. 1550 
ovl. Amersfoort 20 juli 1612 in het huis van zijn broer 
Johan in de Spuistraat 

Heer van Middelharnis; Raadpensionaris van Rotterdam 

I geh. 1588 
Johanna van Crimpen (of Cerf) 

II geh. ca. 1597 
Petronella Peterse van Grootveld 
(zie hiervoor onder VIII B) 

Kinderen: 
Uit het le huwelijk 

a. Deliana 
b. Johanna Maria 
c. Gerrit 
d. Willem 

Uit het 2e huwelijk 

e. Reinier volgt IX A 
f. Petronella volgt IX B 

In de, bij Den Tex gepubliceerde, Stamboom I staat Willem vermeld 
als kind uit het 2e huwelijk, doch kennelijk is hij geboren uit het 
Ie huwelijk hetgeen blijkt uit het elders vermelde: ..de jongste 
zoon uit zijn eerste en de beide kinderen uit zijn tweede huwelijk.." 

Reinier en Petronella waren reeds jong wees. Hun vader overleed in 
1612; hun moeder was waarschijnlijk reeds eerder overleden. 
In 1612 woonden zij bij hun grootmoeder Margaretha van Grootveld
van Harn (zie hiervoor onder nr. VII). 
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Leden van de familie van Oldenbarnevelt hebben in de Birkt te Soest 
goederen gehad, zowel in eigen (allodiaal) bezit als in erfpacht 
van het Klooster Mariënhof. 
Op welke wijze het allodiale bezit in hun bezit kwam is nog niet be
kend. 

Het tot nu toe oudst bekende archiefstuk hieromtrent betreft een 
boedelscheiding, gedateerd 10 mei 1589. 
Hierbij werd aan Elias nagelaten: 
"Het erffhuys, hoffstede ende landen daeraen behorende, gelegen in 
de Birkt, streckende van de Turfwech tot in de Eem toe, dair die 
van Mar'enhoeff te Amersfoert ter beijder seijden naest gelegen 
zijn". 
De waarde hiervan werd geschat op 2000 gulden. 
(Zie artikel van J.H. Hovy in Flehite augustus 1973). 

IX A Reinier Eliasz van Oldenbarnevelt 
geb. ca. 1600 ovl. 1637, ongehuwd 

Zoals wij reeds zagen werd Peter van Grootveld op nog onbekende da
tum beleend met: 
"Een hofstede, met nog acht verschijde stukken lands, ider vandien 
bêlent als in den Leenbrief, gelegen in den Kerspele van Zoest. 
Heergewaad een halven ouden gouden Vrankrijken Schild." 

De volgende belening luidt: 
"Den 4e Novemb. 1626 Jonr. Reinier van Oldenbarnevelt, na doode 
van voorn. Peter van Grootveld." 

Reinier erfde waarschijnlijk ook het huis, hofstede en landen in de 
Birkt, want op een kaart van ca. 1640 staat tussen de Turfweg en de 
Eem een zeer lange en smalle strook land aangegeven met het op
schrift: "Hier gelanden de erffgenaamen van jr. Reijnier van Olden
barnevelt. " 

Deze erfgenamen waren zijn zuster Petronella en haar echtgenoot. 

IX B Petronella Eliasdr. van Oldenbarnevelt 
geb. 1604/05; ovl. 1683 
geh. 's-Gravenhage 3 augustus 1636 
Jonker Louis Grimault de Taillefer de Margas, heer van Moriacq. 
Kolonel; ovl. 31 mei 1681 

"Den 17en Novemb. 1637 Jonr. Louis de Margas, Heere van Moriacq, 
als getrouwt hebbende Vrouwe Petronella van Oldenbarnevelt, na 
doode van Jonr. Reinier van Oldenbarneveld, zijn vrouws broeder." 
(3) 

De rentmeesterrekening van het convent van Marienhof uit 1656 ver
meldt: 
"De Heere van Moriacq, also getrouwt met joffr. Petronella van 
Oldenbarnevelt heeft van desen conventen in erffpacht omtrent acht 
margen landts, gelegen in de Birkt, voormaals aen de hoffstede van 
Wulphert Willems voornoemt gebruijckt." 

Van dit echtpaar is een dochter bekend: 
a. Wilhelmina de Taillefer (volgt X) 



E. De familie Margas de Moriacq. 

Nadere bijzonderheden over eerdere leden van dit geslacht zijn nog 
niet gevonden. 
De naam Moriacq is kennelijk nog geruime tijd in Soest blijven voort
leven; zij het in verbasterde vorm. 
Dit blijkt uit een artikel van de heer Heupers, waarbij deze poogde 
een, met veel vraagtekens omklede, uitleg te geven aan het Moersjak-
land. 

X. Wilhelmina de Taillefer de Margas, vrouwe van Moriacq 
geh. (otr.) 's-Gravenhage 16 februari 1675 
Daniel Maximiliaan de Hertaing de Marquette 

(wordt vervolgd) 
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Runds-, Kalfs" en Varkensslagerij 

Prima kwaliteit Billijke prijzen. 

Speciaal adres voor 

fijne vleeschwaren en w o r s t s o o r t e n . 

BOEKBESPREKING 
"De straat waarin wij wonen" door Ben J. van Os. 
De Weideweg is een weg tussen de weilanden, maar de Bosstraat heeft 
niets met onze bossen te maken. Die is genoemd naar Dominee J.J. Bos, 
van 1847 tot 1892 predikant te Soest. 
En Spad is één van de eerste vliegtuigtypen, terwijl de Beetzlaan 
niet is genoemd naar Nicolaas Beets, maar naar een grootgrondbezit
ter, die voor 1900 op "Nieuwerhoek" woonde. 
In een keurig verzorgd boekwerk van ruim honderd pagina's passeren 
zo alle wegen van Soest de revue. 
Vele foto's van personen, tekeningen van dieren en planten, en re
cente, maar ook historische plaatjes van een of andere straat maken 
er een mooi geheel van. 
Het boek is uitgegeven door Kruseman's Uitgeversmaatschappij BV in 
Den Haag, en verkrijgbaar bij de plaatselijke boekhandel voor de 
prijs van ƒ 29,50. 
Toen in november 1985 in de Oudheidkamer het eerste exemplaar van 
dit boek aan onze burgemeester werd overhandigd, hield de auteur de 
hieronderstaande korte lezing over de oorsprong van wegen. 


