
HET VEERHUIS AAN DE KLEINE MELM 

In het jaar 1681 besloot "Het Gerecht van Soest" toestemming te ver
lenen om aan de Nieuwe of Kleine Melm een veerhuis te bouwen. Dit 
veerhuis kon tevens als herberg worden gebruikt, en de plannen werden 
financieel gesteund door Juffrouw Jacoba Victoria Bartholotti van den 
Heuvel die woonde op de buitenplaats "Heuvel en Daal" in de Birkt. 
Wij willen over deze familie, alsmede over "Heuvel en Daal" in de ko
mende nummers wat publiceren. 
Hier volgt de overeenkomst zoals die in het "Resolutieboek van den 
Dorpe van Soest" is opgenomen (oud archief Gemeente Soest no. 83). 

Alsoo Juffr Jacoba Victoria Bartholotti van den Heuvell genegen was 
om op den nieuwe Melm te timmeren en oock een herberg te maecken So 
ist dat de voorsch Juffr op de 4e july 1681 heeft tot hare huyse 
versocht het gantsche Gerecht van Soest om met deselve in accoort te 
gaan, over het Logijs geit overmits het tegenwoordigh een ijdel ende 
leedigen plaets is, ende het selve by die van Gerechte oock is ver-
staen ende gelet op het voordeel in 't toecomende van het Dorp, soo 
ist, dan den Buermr geassisteert met het gantsche Gerecht met die 
voorsch. Juffr inaccoort zijn gegaen, dat haer E. naer haer Conten
tement een beguame Herbergh op den voorz: nieuwe Melm mach stellen 
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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 


