
DE HOFSTEDEN TE SOEST 
Het Korte Eind en haar bewoners (II) 

door Gerard Staalenhoef 

In het vorige artikel zagen wij dat Gerrit uit 't Klooster in 1671 
een huis en hofstede in het Korte Eind verkocht (1). 
Hoogstwaarschijnlijk had Gerrit daar nog een huis, hoewel dit nog 
niet is bewezen. 
Wij weten wel dat zijn zoon Hendrik .had "een vierde part in een huis 
en hofstede met d'aanhoorige Landerijen, gelegen op 't Korteijnde 
onder deeze Gerechte, gebruikt wordende bij Aart Gerritsen". 
Na het overlijden van Hendrik wordt dit, op verzoek van de collaté
rale erfgenamen, geastimeerd. (2) 
Dit gebeurde op 8 augustus 1708 door de schout Mr. Willem Henric 
Copes en de schepenen Cornells Gerbrandsen en Gerrit Thomassen. 
De waarde werd geschat op ƒ 125,-. (3) 

Het ligt voor de hand dat dit vierde part is gegaan naar zijn zus
ters Willempje en Annitje en naar zijn broer (?) Aart. 
Helemaal zeker is nog niet dat Aart een broer was. 

Vermoedelijk hadden deze drie ook reeds ieder recht op een vierde 
part en toen het kwart van Hendrik daarbij kwam had ieder dus recht 
op een derde part. 
Voor wat betreft de beide zusters is het bewijs hiervoor te vinden 
in een acte van 30 januari 1709. (4) 

Peter Roeien en Jan Janszen Kok komen dan bij Johan van Sandick, se
cretaris van Soest, mede namens hun respectievelijke huisvrouwen 
Willempje Gerrits en Annitje Gerrits en verklaren verkocht te hebben 
aan Aart Gerritsen tweederde part, waarvan hij zelf reeds het reste
rende derde portie bezat. 
Het gaat hier om: 
"Zeker huis, hov en hovstede, met het aanhoorige land ter grootte van 
omtrent twe morgen, offe zo groot en kleen het zelve gelegen leid, on
der deezen gerechte, daar aan d'eene kant Aart Volkenszen Schouten en 
aan d'ander zijde d'Ervgenaamen van Hendrik Janszen uit Klooster, ofte 
wie anders met regt daarnaast gelegen zouwden mogen wesen". (5) 

Wij hebben reeds gezien dat 1/4 een waarde had van ƒ 125,-. Aart Ger
ritsen moest voor het tweederde part ƒ 300,- betalen. 

Bij deze verkoop worden als de belendenden genoemd Aart Volkenszen 
Schouten en de erfgenamen van Hendrik Jansen van 't Klooster. 

Bij de beschrijving van de familie van 't Klooster is niet vermeld 
dat Hendrik Janse ook "geland" was in het Korte Eind. (6) 
Wel blijkt dat zijn dochter Rijkje een huis en schuurtje "op 't Kort 
Eijnde" heeft nagelaten. 

Aart Volkens Schouten is in 1705 (dus voor de verkoop) gehuwd met 
Annetje Jans van 't Klooster, een dochter van Jan Hendrikse en 
Evertje Aarts en een kleindochter van Hendrik Janse van 't Klooster. 

Een snelle conclusie zou zijn dat Aart Volkense Schouten dus als be
lendende wordt genoemd als man van Annetje, die dit goed bij haar hu
welijk heeft ingebracht. 



"Het Korte E ind" 
Huidige Ferd. Huijcklaan, hoek Kerkdwarsstraat. 
(Schilderij in particulier bezit) 

Maar wei een te snelle en foutieve conclusie. 
Uit hun huwelijksvoorwaarden blijkt namelijk dat Annetje slechts in
brengt de helft van een morgen maatland in het Lange Eind, waarvan 
haar broer Hendrik de andere helft heeft. 

Aart zelf brengt bij zijn huwelijk diverse goederen in, waaronder: 
een huis en hovstede met drie morgen weijland, gelegen op het 
korteijnd strekkende van de korteijnze brink tot aan de Neuvel-
sloot toe en 
een huis en hovstede met berg en schuur ende een morgen bouwland 
met nog een klein huisje daarnevens staande mede gelegen op het 
korteijnde, streckende van de Brinck tot aan de doodweg toe. (7) 

Helaas worden in deze huwelijksvoorwaarden geen belendenden vermeld. 

Aart Volkense Schouten wordt beschouwd als een zoon van Volken Thomasz 
en Petertgen Aerts de Beer, genaamd Schouten, die bij hun huwelijk in 
1673 beiden "aent corte-eijnde" woonden. 

Schenken wij nog enige aandacht aan de beide schepenen die in 1708 het 
huis en hofstede, nagelaten door Hendrik Gerritse, taxeerden. 

Gerrit Thomassen was hoogstwaarschijnlijk een broer van Volken Thomasz 
de vader van Aart Volkense Schouten. 



Cornells Gerbrandsen was een zoon van Gerbrand Peters en Antje 
Hendriks van 't Klooster, de dochter van Hendrik Janse van 't 
Klooster. (8) 

Voetnoten: 

1. Zie blz. 14 "Van Zoys tot Soest", Jrg. 1 nummer 2. 
2. Collatérale erfgenamen zijn meestal verwanten in de tweede en 

verdere graad. Dus andere dan kinderen of kleinkinderen. 
Aestimeren wil zeggen het officieel, gerechtelijk, vaststellen 
van de waarde van onroerend goed. 

3. RAU - Recht.Arch. nr. 1144 deel 24 fol. 179/179 vs. 
4. RAU -. Recht.Arch. nr. 1144 deel 24 fol. 198/199. 
5. Ook hier weer een voorzichtige omschrijving omdat men kennelijk 

niet precies wist wie op dat moment eigenaar was van het belen
dende perceel. 

6. Zie "Van Zoys tot Soest", Jrg. 1 nummers 1 en 2. 
7. RAU - Recht.Arch, nr. 1144 deel 24 fol. 105/107 vs. 
8. Zie "Van Zoys tot Soest", Jrg. 1 nummers 1 en 2. 

DE PALTZ 

door MW. CA. Luitwieler 

Op het Soester Hoogt ligt het landgoed "De Paltz". 
Namen als "Stuif-hoogte" en "Stof-hoogte", die in het begin van de 
19e eeuw, in de directe omgeving van "De Paltz" voorkwamen, wijzen 
op zandverstuivingen. Een deel van "De Paltz" zelf, werd vroeger 
"het Ezelsveld" genoemd. 
Honderd jaar geleden was het hier nog een groot heidegebied. De oude 
postweg van Amersfoort naar Utrecht, waarover de postkoetsen reden, 
liep door dit gebied. Met grote snelheid ratelden de koetsen hier 
doorheen, want het was in deze omgeving niet pluis met struikrovers 
en bosgeesten. 
Het landgoed veranderde ontelbare malen van eigenaar. 
In de dertiger jaren, de crisistijd, zette men hier een boomkwekerij 
op, ten behoeve van het opkweken van een zgn. bosplantsoen. Nu is dat 
nog altijd te zien. 
Er groeien ni. hemlocksparren, douglassparren, fijnsparren, hazelaar, 
meidoorn, boswilg, acacia, tamme kastanjes, populieren, esdoorns, 
kreutenboompjes, amerikaanse eik, zomereik en behalve de gewone beuk, 
de rode beuk en haagbeuk. Deze haagbeuken ziet men onder andere in 
het labyrinth, dat de toenmalige eigenaar daar voor zijn dochtertjes 
heeft aangelegd. 
In plaats van een meelbes in het centrum of lachspiegels, ziet men 
een op een hunebed gelijkende "grot". Hier stond Mozes bij de stenen 
tafelen en een waterval, die de waterdoorgang door de Rode Zee voor
stelde. In dit gebied is omstreeks 1895 een stenen bijl gevonden van 
ongeveer 2000 jaar voor Chr. en voorts een vuurstenen werktuig, dat 
waarschijnlijk bij de jacht werd gebruikt. 
Tussen Den Dolder en het station Soestduinen aan het eind van het 
Beukenlaantje, kon de familie de trein laten stoppen en opstappen. 


