
De familie van ' t Klooster (II) 

De genealogie van de oudste tak (1) 

Uitgaande van hetgeen is beschreven in het eerste artikel over deze 
familie kan de volgende genealogie worden opgesteld. 
Nogmaals wijzen wij er op dat door het ontbreken van doopboeken e.d. 
op grond van het wel voorhanden zijnde materiaal vaak conclusies 
moeten worden getrokken, die niet geheel steunen op bronnen. 
Dit geldt voor alle families in de periode vóór ca. 1650-1700. 

A 1 

Jan Thonisz 
geb. ca. 1570 (bij benadering) 
ovl. ca. 1645 ; Geertje is dan weduwe 
geh. ca. 1600 (bij benadering) 

Geertje Hendriks, dochter van nog onbekende ouders en zuster van 
Hendrik Hendrikse. 
Uit dit huwelijk zijn bekend: 
a) Thonis Jan Thonisz, volgt onder A 11 
b) Hendrik Jan Thonisz, volgt onder A 12 en waarschijnlijk 
c) Gerrit Jansz uit 't Clooster, volgt onder A 13 

Over Jan Thonisz is niet meer bekend dan zijn naam; zijn echtgenote 
"Geertgen int Clooster" betaalt ƒ 16,- huisgeld; 1645. 
Na het overlijden van haar broer Hendrik Hendrikse wordt Geertje be
leend met "de helft van een stuk lands, strekkende van Zoetschen 
Brinck tot aen Morssenmaeth, gelegen tot Zoest"; 8 februari 1640. (2) 
Na haar dood gaat dit over op haar zoon Hendrik Janse. 

A 11 

Thonis Jan Thonisz, ook Thonis Janse van 't Clooster 
geb. ca. 1600 (bij benadering) 
ovl. na 1656; hij ontvangt in dat jaar nog land 
Vermoedelijk ongehuwd. 

Thonis Jan Thonisz betaalt ƒ 10,- huisgeld; 1645. 

Thonis Janse van 't Clooster en Isaac Aerts, gehuwd met Anna Gijs-
berts, ontvangen tezamen van Aert Hendriks, wonende in de Hoge Birkt 
"een perceeltje, groot 1 morgen op de Engh boven Meijenbergh"; 
17 juli 1656. 

A 12 

Henrick Jan Thonisz, ook Hendrik Janse "Den Ouden" 
geb. ca. 1600 (bij benadering) 
ovl. ca. 1674 
geh. ca. 1630 (bij benadering) met een nog onbekende vrouw. 

Uit dit huwelijk zijn bekend: 
a) Jan Hendrikse van 't Klooster, volgt onder A 121 
b) Meerten Hendrikse van 't Klooster, volgt onder A 122 
c) Rijkje Hendrikse van 't Klooster, volgt onder A 123 
d) Antje Hendrikse van 't Klooster, volgt onder A 124 en wellicht 
e) Marritgen Henrick Jan Thonisdochter, volgt onder A 125 
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Hendrik Janse ontvangt in leen, na de dood van zijn moeder, "de 
helft van een stuk lands" tussen de Soester Brink en de Morssenmaat; 
9 juli 1653. 

"Henrick Jans den Ouden wonende op 't Clooster Erff ende goet, ge-
naamt Marienborch" ontvangt samen met Henrick Aerts, ieder voor de 
helft, een perceel bouwland; 19 mei 1663. 

Henrick Jan Thonisz heeft, samen met Henrick Aerts, het "Spicket-
land" in gebruik; 29 oktober 1663. 

Henrick Jan Thonis betaalt ƒ9,- huisgeld; 1645. 

A 13 

Gerrit Jans "wt 't Clooster Marienburgh" 
geb. ca. 1600 (bij benadering) 
ovl. 1685/1696; in 1685 gildelid; in 1696 is zijn vrouw weduwe 
geh. ca. 1645 

Marritgen Willemsdochter, dochter van nog onbekende ouders. 

Uit dit huwelijk zijn bekend: 
a) Henrick Gerrits, volgt A 131 
b) Aert Gerritsen, volgt A 132 
c) Willempje Gerrits, volgt A 133 en 
d) Annitje Gerrits, volgt A 134 

Er is nog geen bewijs dat deze Gerrit ook een zoon is van Jan 
Thonisz en Geertje Hendriks, doch het ligt wel voor de hand. 
Gerrit Janse wordt in 1645 niet vermeld in het huisgeldregister; 
wellicht woonde hij toen nog niet zelfstandig. 

Gerrit en Marritje zijn samen gildelid van het Groot-Gaasbeeksgilde 
in 1685; Marritje is in 1696, als weduwe, lid. 

In 1671 woonden zij "aen 't corte eijndt" (3; 
(wordt vervolgd) 

1. Inzake de nummergeving van stambomen (genealogiën) en paren
telen zijn uitvoerige verhandelingen te geven. Hier is een sy
steem gebruikt dat elders in dit nummer wordt beschreven. 

2. Hendrik Hendriksen en zijn vrouw Evertgen waren met de hiervoor 
genoemde helft beleend door opdracht van de voogden van Volkert 
Gerridsen "vermids diens innocentie" (onnozelheid); 20 oktober 
1627. 

De andere helft van dit stuk land werd op dezelfde dag door 
dezelfde voogden overgedragen aan Wulphert Willsemsen en zijn 
vrouw Marrichjen Teunisdr. 
Over Volkert Gerridsen is niets bekend. 
Wulphert Willemsen is tweemaal gehuwd geweest. Voor de eerste 
maal, volgens het protocol van huwelijksvoltrekking voor de 
Schout van Leusden en Hoogland met Gerritje Hendriksz, wonende 
in de Birckt, op 22 november 1611. 
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Als weduwnaar hertrouwt hij, voor het gerecht van Stoutenburg, 
op 2 oktober 1625 met Marritgen Teunisdochter, eveneens wonen
de in de Birkt. 
(Deze gegevens zijn ontleend aan de Eemlandse klappers, deel 4 
blz. 122). 
Wulphert is kennelijk tussen 1645 en ca. 1650 overleden. Want 
volgens het huisgeldregister van 1645 wordt hij aangeslagen 
voor ƒ 15,- en in de Memorie der Landerijen hebben de kinderen 
van Jan de Bruin de zorg voor de dijk langs de Eem over een 
breedte van 11 roeden en deze kinderen hebben dit verkregen van 
de kinderen van Wulphert. 
Marritje Teunis heeft haar man vele jaren overleefd, want in 
1685 is zij, als weduwe van Wulphert Willemse, gildelid. 

3. Er wordt in een artikel in de serie "De Hofsteden" uitvoerig 
ingegaan op een akte waaruit dit blijkt en wel onder de titel 
"Het Korte Eind en haar bewoners". 

EEN STUKJE GESCHIEDENIS VAN DE „OUDE KERK" IN DE KERKEBUURT TE 
SOEST, VOOR DE REFORMATIE DE „ST. PETRUS EN ST. PAULUSKERK" 

Omstreeks het jaar 1350 werd de Oude Kerk bij de Kerkebuurt in 
Soest gebouwd en gewijd aan de Heiligen Petrus en Paulus. 
Van de oudste geschiedenis van het kerkgebouw is niet veel bekend. 
Tijdens de restauratie van de kerk in 1957, werd een oudheidkundig 
onderzoek ingesteld naar de bouwgeschiedenis. 
Hoewel de Parochie Soest tot de oudste van het Sticht behoort en 
tot de reformatie (1580) als dochterkerk van Leusden, de St. Paulus
abdij te Utrecht onderhorig was, werd er geen spoor teruggevonden 
van een bakstenen of turfstenen voorgangster 1). 
Wel zijn er funderingen teruggevonden van een sacristie, die was 
uitgebouwd aan de noordzijde van de kerk. Voorts bleek uit het 
onderzoek, dat de toren jonger is dan de kerk en hiermee werd ver
bonden door de kerk in westelijke richting te verlengen. 
Om de kerk te vrijwaren van overstromingen van het Eemland, is de 
kerk gebouwd op een afgeplat gedeelte, - de oostflank - van de 
Soester Eng. 
Al is de kerk gevrijwaard gebleven van water, het gebouw heeft veel 
te lijden gehad door de Middeleeuwse beroeringen. 
Als wraak op de brandstichtingen in Muiden en Weesp door de troepen 
van de Utrechtse bisschop werd Soest (Zoys), in het jaar 1356 door 
de troepen van Gijsbrecht van Nijenroden op bevel van Hertog Willem 
van Beieren geheel platgebrand. 
In het jaar 1481 herhaalde de geschiedenis zich. 
Het brandde toen niet alleen in Soest, maar ook Eemnes en Baarn 
werden in de as gelegd. Na deze brandstichtingen is waarschijnlijk 
eerst de toren en daarna het koor gebouwd. 
Voor de reformatie moeten kerk en toren één ruimte zijn geweest, 
zodat het licht door het mooie gotische raam boven de deur van de 
toren op het altaar kon vallen. 
Daarna zijn kerk en toren waarschijnlijk door een muur van elkaar 
gescheiden. 
De huidige kerk is in gotische stijl opgetrokken met een éénbeukig 
schip en een smal koor; beide zonder steunberen. 
Het plafond bestaat uit een fraai houten tongewelf, waarvan het mid
dendeel is verhoogd. De rozetten boven in het plafond zijn gemaakt 
naar een voorbeeld van de gerepareerde rozet, die nog in het koor 
aanwezig was. 


