
De jaarstukken over 1985 werden behandeld en goedgekeurd. 
De contributie voor 1986 werd ongewijzigd vastgesteld op ƒ 30,- per 
jaar (verenigingen ƒ 75,-). 
De aftredende bestuursleden P.J. van den Breemer, A.J. van de Dijs-
sel en W.C.J.M. Peeters werden bij acclamatie herkozen. 
Na de vergadering werd door de heer Dr. J.G.C.A. Briels op boeiende 
wijze verteld over de Gouden Eeuw en de invloed van de Zuid Neder
landse immigranten in de noordelijke Nederlanden. 

Werkgroep Genealogie 

Iedere 2 maanden komt deze groep in de Oudheidkamer bijeen; er worden 
diverse onderwerpen besproken en onderling gegevens uitgewisseld. De 
families van Logtenstein en Kuijer hadden extra veel belangstelling. 

Werkgroep Karakteristiek Soest 

In samenwerking met de Stichting Oud Soest werden er diverse tentoon
stellingen georganiseerd in de Oudheidkamer. 

Periodiek "Van Zoys tot Soest" 

Wederom verschenen in dit verenigingsjaar 4 nummers van ons blad 
"Van Zoys tot Soest". Dank zijn wij verschuldigd aan de leden die 
hun bijdrage leverden in de vorm van aangeboden copy, aan de verzor
gers van het typewerk, de lay-out, de correctie en aan de vrijwilli
gers die het blad bij de leden hebben bezorgd. 

Overige activiteiten 

1 Keer in de 2 maanden werd er een bijeenkomst belegd in de Oudheid
kamer waar diverse interessante onderwerpen aan de orde zijn geweest. 
We zijn het jaar begonnen met een Nieuwjaarsreceptie met daarop aan
sluitend een dia-presentatie van de heer A. v.d. Dijssel over het ont
staan en het wel en wee van de Oudheidkamer. Verder heeft de heer 
Haanstra gesproken over het archief van de gemeente Soest, de heer 
B. van Os over de straatnamen van Soest en de heer R. Bleydenstein 
over de samenstelling van een monumentenlijst voor Soest waaraan de 
Historische Vereniging zoveel mogelijk medewerking zal verlenen. 

Mét de werkgroep genealogie is er dus in principe iedere tweede 
dinsdag van de maand een bijeenkomst van de Hist. Ver. Soest. 
De verschillende avonden worden in iedere uitgave van "Van Zoys tot 
Soest" middels een bijsluiter bekend gemaakt. 

Tevens heeft de H.V. Soest in 1986 besloten om de Historische Op
tocht te adopteren die gehouden zal worden in het kader van "Het 
Landjuweel" (op zaterdag 22 augustus 1987). 
De Historische Vereniging heeft hiervoor een commissie aangesteld. 

HET GAESBEEKS GERECHT 
Soest 135 jaar onder de Heren van Abcoude en Gaesbeek 

Het Groot Gaesbeeker Gilde of Sint Aechten Schuttersgilde van Soest, 
kortweg genaamd het Groot Gaesbeeker Gilde, is sinds 1970 aangeslo
ten bij de Kring van Schuttersgilden "Land van Cuyk", een van de zes 



gildekringen waaruit de Noordbrabantse Federatie van Schuttersgilden 
is opgebouwd. Als zodanig heeft het Groot Gaesbeeker Gilde, hoewel 
Soest niet is gelegen in het gebied van het oude hertogdom Brabant, 
van genoemde federatie toestemming verkregen een Landjuweel te orga
niseren. 

Het gilde van Soest ontleent zijn naam aan Heer Jacob Gaesbeek, eens 
beleend met grote delen van Soest. Hij had ook een versterkt huis in 
Soest. 
Belangrijker nog is dat hij vele jaren het dagelijks bestuur en be
heer voerde over bijna geheel Soest, en dus met recht Heer van Soest 
kan worden genoemd. 
Hoewel het geboortejaar van Jacob van Gaesbeek niet exact bekend is, 
moet dit omstreeks 1387 zijn geweest. Het gilde heeft daarom gemeend 
in zijn teerjaar 1987 - het gilde teert om de vier jaar - het 600ste 
geboortejaar van zijn oprichter en grote beschermheer, tevens Heer 
van Soest, luisterrijk te moeten vieren. 

Het wapen van Jacob van Gaesbeek in 1434 

Blijkens de leenregisters van de Sint Paulusabdij te Utrecht was 
rond 1400 Soest opgedeeld in 21 hoeven en een aantal gemeenschappe
lijke gronden. Een hoeve was een eenheid van bouw-, weide- en veen
gronden, waarop door de horige voor zijn heer een landbouwbedrijf 
werd uitgeoefend. Dikwijls behoorde daartoe een aandeel in het ge-



bruik van de gemeenschappelijke grond. In later tijden zien wij ook 
splitsing van hoeven en samenvoeging van delen van verschillende 
hoeven. 

Ingevolge de schenkingsakte van het jaar 1028 van bisschop Ansfridus, 
het oudste document waarin Soest wordt genoemd, behoorden 14 hoeven 
"inter villas Hese en Sous" aan de Benedictijner abdij op de Hohorst 
of Heiligenberg bij Amersfoort. De abdij verhuisde in 1050 naar 
Utrecht en is verder bekend als de Sint Paulusabdij. 
Ze« hoeven, waarschijnlijk gelegen in de Birk, waren oorspronkelijk 
van de abdij van Elten en later eigendom van de graaf van Holland. 
Mogelijkerwijs verkreeg de graaf deze hoeven in het jaar 1280, toen 
ook het uitgestrekte Gooiland van de abdij overging aan de graaf van 
Holland. 

Een hoeve, gelegen in het huidige Soestdijk, verbleef bij de bisschop 
van Utrecht. Op een bepaald moment zien wij dat de Heer van Gaesbeek 
beleend is met een halve hoeve van de Sint Paulusabdij en met een 
halve hoeve van de graaf van Holland. Ongetwijfeld heeft hij echter 
nog meer gronden in Soest in bezit gehad, in het bijzonder in de om
geving van de huidige Kerkebuurt, het oudste centrum van onze ge
meente, waar ook zijn "huis" stond. 

Na de verplaatsing van de Benedictijnerabdij van de Hohorst naar 
Utrecht droeg de abdij het dagelijks beheer van haar bezittingen op 
aan het adellijk geslacht Lokhorst. Voor de betaling van de tins, 
de schuldplichtigheden van horigen, resideerde de abdij te Emiclaer 
in Hoogland. 
De horigen van de hoeven van de graaf van Holland moesten jaarlijks 
hun tinsverplichting aan de graaf voldoen onder de linde op het kerk
hof te Baarn. 

In een brief van het jaar 1325 wordt door de Sint Paulusabdij het da
gelijks beheer van haar hoeven te Soest, het dagelijks gerecht van 
Soest en Hees, beleend aan de Abcoudes. Deze verleibrief verschaft 
ons uitgebreide inlichtingen over de verhoudingen tussen de abdij, 
haar vertegenwoordiger in Soest en haar horigen: 

Int eersten dat ie, myn erfname off myn richter te Zoes en te 
Hese over gheen eyghendom van hoire goetshuys hofgoede en sul
len Sitten bider buren ten wair by 's abts wille off en wair 
litteken dair off hadde van der abt. Ende die dan eyghendom van 
den goede heeft ontfaen dien salmen setten in des abts tins-
brief van Emiclaer mit twivoldighen tinse. 

Voort so seilen die van Zoes en van Hese die des goetshuys hof-
goet hebbe haer tynden van Zoes en van Hese mennen tot Utrecht 
in hair goetshuys en leveren op haer corenhuys. En die van 
Emiclaer die het goetshuys hofgoet hebben seilen hun pacht van 
den hove tot Emiclaer mennen tot Hese. En die van Zoes en die 
van Hese seilen voorseyden pacht voort mennen en brengen tot 
Utrecht binnen haer convent op haer corenhuys. Ende dan sal men 
hen geven hair provende alser vanouts gelegen is. 

Uit de eerste passage spreekt de vrees dat schout en buren - er wa
ren toen nog geen schepenen - zullen beslissen over het goed van de 
abdij. In de tweede passage blijkt dat de horigen verplicht waren 
vrachtdiensten te verrichten. 
Betaling werd hiervoor niet gegeven. Men kreeg in Utrecht een maal 
eten. 



Hij die met het dagelijks gerecht was beleend en de door hem aange
stelde schout moesten zorgen voor de ordehandhaving en de nakoming 
door de horigen van hun verplichtingen. 

In 1390 geeft bisschop Frederik van Blankenheim toestemming aan de 
abt de horigheidsverhouding van de hoeven om te zetten in een leen-
verhouding. De daarvan gehouden leenregisters geven een goed inzicht 
in de vroegere geschiedenis van Soest. 

Naast het gerecht van de Sint Paulusabdij wat in 1325 werd beleend 
aan Zweder van Abcoude, kende Soest nog het Frankenhoeffs gerecht, 
hetwelk aan de bisschop van Utrecht toebehoorde. Dit betrof echter 
alleen Vrancke hoeve, de hoeve van de bisschop zelf. 
Nergens komt men een verwijzing tegen naar een dagelijks gerecht 
over de hoeven van de graaf van Holland. Met een grote mate van ze
kerheid mogen wij veronderstellen, dat de graaf het dagelijks ge
recht over zijn hoeven, mogelijk reeds vóór 1325, heeft beleend 
aan de Heer van Abcoude. 
Na de belening aan de Abcoudes van het gerecht van de Sint Paulus
abdij zijn beide gerechten administratief samengevoegd, waarna zij 
in 1459 na het overlijden van Jacob van Gaesbeek geheel en al zijn 
overgegaan aan de bisschop van Utrecht. 

'ê 

De twist tussen Jacob van Gaesbeek en zijn zoon (Fantasie-schilderij) 

Het dagelijks bestuur van Soest en Hees was op deze wijze vanaf 1325 
tot 1459 bijna geheel bij de Heren van Abcoude, achtereenvolgens 
Zweder van Abcoude en Wijk bij Duurstede, gestorven 1347, zijn zoon 



Gijsbrecht, overleden in 1397, vervolgens diens zoon Zweder, vanaf 
1356 Heer van Gaesbeek, gestorven in 1400 en tenslotte Jacob van 
Gaesbeek, gestorven in 1459. 

Blijkens de 'Costumen en Usantiën' van Soest waren er in 1569, dus 
een eeuw na de dood van Jacob van Gaesbeek, nog drie gerechten in 
Soest: een leengerecht en twee dagelijkse gerechten. Het leengerecht 
was het leengerecht van de Sint Paulusabdij op grond van de akte van 
1390. 
Het ene dagelijks gerecht werd 'Gaesbeeks gerecht' genaamd. Dit gaat 
terug tot het jaar 1325, het jaar waarin de Abcoudes werden belast 
met de behartiging van de belangen van de Sint Paulusabdij. Zij ver
zorgden zoals eerder gezegd ook de belangen van de graaf van Holland. 

Het tweede dagelijks gerecht was het Franckenhoeffs gerecht. Dit werd 
bediend door de schout van Leusden, waar de bisschop van Utrecht een 
gerecht had en beliep slechts de hoeve van de bisschop. Dit laatste 
gerecht was in 1569 in onbruik geraakt, waarschijnlijk omdat in 1459 
de rechten van de Heer van Gaesbeek waren overgegaan op de bisschop 
en deze van toen af aan een gerecht in Soest zelf bezat. 

Ruim een eeuw na de dood van Jacob van Gaesbeek spreekt men nog van 
het Gaesbeeks gerecht en wordt dit door toedoen van de Spaanse over
heerser uitgeroepen tot het centraal gerecht van Soest. 
Men sprak niet van het Abcoudes gerecht, maar van het Gaesbeeks ge
recht. Dit mag gezien worden als een duidelijke aanwijzing van de 
grote invloed in Soest van in het bijzonder Jacob van Gaesbeek, die 
meer dan vijftig jaar het dagelijks bestuur van Soest behardigde. 
Zijn naam bleef verbonden aan het Soester gilde, maar jammer genoeg 
werd de vroegere Gaesbeecker steeg omgedoopt in Eemstraat. 

(Uitgave Comité Landjuweel Soest 1987). 

DE BUNT EN OMGEVING OMSTREEKS 1900 II 
door W.H.A. Klein 

Ongeveer waar nu de Dr. 's Jacobstraat is, was een pad naar de boer
derij van Hendrik van der Grift (35). Toen diens zoon Willem, die bij 
de PUEM werkte, ging trouwen, kocht deze in 1920 van zijn vader een 
stuk grond aan de Ossendamweg naast het Mollenkerkhof. Hij liet daar
op toen een huis bouwen (36) dat als huisnummer 2a kreeg. 
Het Mollenkerkhof (37) had nl. nr. 2 en nummer 4 was reeds uitgege
ven. Met bezorging op nummer 2 heeft de postbode het zeker niet druk 
gehad! Bijgaande foto van 1930, geeft een goed beeld van deze kleine 
begraafplaats, die binnenmaats ongeveer 4 x 5 meter was. Los er van 
heeft nog een lijkenhuisje gestaan dat al lang geleden afgebroken 
werd. 
Vermoed wordt dat het oorspronkelijk aangelegd is om terechtgestelden 
te begraven. In latere jaren, aan het einde van de vorige en begin 
van deze eeuw, werden er drenkelingen uit de Eem, zelfmoordenaars en 
zwervers begraven. De laatste die er begraven werd was een verdron
ken vrouw die in 1923 bij de Kleine Melm in het riet gevonden werd. 
Daar niet achterhaald kon worden wie zij was, sprak men van Riet van 
de Melm. Voorheen was er een poortje in de muur met twee openslaan
de deuren. Toen die deuren verrot waren, werd besloten de opening 
dicht te metselen. 


