
en voor Oud-Leusden aan de Treek en Hamersveld (het huidige Leusden-
Centrum ). 
Soest grensde (en grenst nog) wel direct aan de lage, voedselrijke 
plaatsen en kwam eigenlijk alleen maar steeds gunstiger te liggen. 
In 1028 voor het eerst genoemd, was het rond 1400 al bijna verdub
beld5 terwijl Hees helemaal stil stond. Zoals hierboven reeds ter
loops opgemerkt is, mogen we echter reeds lang voor de eerste keer 
dat deze dorpen genoemd worden, bewoning aanwezig achten. 
Hoe precies de ontginning van de Birk, die qua ligging, bodemopbouw 
en hydrologie overeenkomt met de nieuwere nederzettingen van Hees en 
Leusden (de Treek), in een groter geheel ingepast moet worden, is 
nog niet geheel duidelijk. Waarschijnlijk hangt deze samen met de 
ontginning van de Gelderse Vallei, aan de rand waarvan de Birk ligt. 

Samenvattend mogen we veronderstellen dat Oud-Leusden (zeker) en 
Oud-Hees (zeer waarschijnlijk) al zeer vroeg bewoning kenden, die op 
een nog extensieve wijze van voornamelijk de hogere delen in het 
landschap leefden; bij overgang naar een "moderner" 1andbouwsysteem 
(ontstaan en noodzakelijk geworden door de grote bevolkingsdruk) 
verdwenen deze dorpjes omdat zij voor deze intensievere vorm qua 
bodemopbouw en hydrologie niet aangepast waren en er zelfs door be
dreigd werden (verstuiving). 
Ook voor Soest mogen we misschien de genoemde oude bewoning aanne
men, maar het blijft hier zeer wel mogelijk, dat er in sommige pe
rioden te weinig droge plekken overbleven om een bestaan op te bou
wen of in stand te houden en de bevolking tijdelijk verdween. De 
andere bodemopbouw/waterhuishouding zorgde er echter later weer 
voor, dat Soest landbouwkundig zeer gunstig kwam te liggen, toen de 
"ouderwetse" dorpjes Leusden en Hees leegliepen. Soest heeft zich 
daardoor landbouwkundig kunnen ontwikkelen, vanaf de 16e eeuw boven
dien nog gesteund door een nieuwe bron van vruchtbaarheid: rond die 
tijd begon de Eem zeeklei, afkomstig uit de Zuiderzee, af te zetten. 

Noten: 

Bloemers, Louwe Kooijmans & Sarfatij, 1981. "Verleden land", 
Amsterdam, P.34 
Ente, P.J. "De Ijsseldelta", overdruk uit Kamper Almanak 1973, 
p.140 
Vervloet, J.A.J., 1984. "Inleiding tot de historische geografie 

van de Nederlandse cultuurlandschap
pen", p. 30 

De Monte Verloren et al. "Bronnen voor de geschiedenis van 
Zeist, deel 2", p.120 

Hilhorst, J.G.M., "Het bezit van de St. Paulusabdij te Hees en 
Soest in 1028 en 1400", in Flehite, 
dec. '80, p.60-70 

HUIJS EN HOFSTEDE LUCHTENSTEIJN TE SOEST 
door G. Staalenhoef 

A. In le id ing 

Tijdens de bijeenkomst van onze werkgroep Genealogie op 15 mei 1984 
toonde de heer J.G. Hilhorst (geb. 1900) een oude kaart van de 
Luchtensteijn. Dit werd aanleiding om ons, reeds eerder verzamelde, 



materiaal in (hopelijk) leesbare vorm te gieten. 
Aanvullingen zijn uiteraard van harte welkom. 

Het hierna volgende is het resultaat van hetgeen onze werkgroep in 
de loop van een reeks jaren heeft verzameld. 
Niet allen die daaraan hebben medegewerkt zullen hier worden ge
noemd, doch een uitzondering wordt gemaakt. 

Een van onze eerste medewerkers was de heer Richardus Petrus van 
Logtenstijn (geb. 1924), die op helaas veel te jonge leeftijd, in 
juni 1976 is overleden. 
De aanzet tot het onderzoek naar deze familie is vooral door hem 
gegeven. 

Reeds in november 1962 werd in Gens Nostra een beknopt overzicht ge
publiceerd van de eigenaren in de periode 1434-1727. 

De titel hiervan was eigenlijk onjuist, want in feite waren zij 
geen eigenaren. 
Van oudsher bezat de Sint Paulus-abdij te Utrecht veel goederen te 
Soest en omgeving en gaf die goederen in leen uit. 

Tot die leengoederen van de abdij behoorde ook de Luchtensteijn. 

Gepoogd is een overzicht samen te stellen van degenen die in de 
loop der eeuwen bindingen hebben gehad met de Luchtensteijn, hetzij 
als leenman of later als eigenaar. 

Bij het opstellen van dit artikel is (wederom) gebleken hoe voor
zichtig men moet zijn met het citeren van eerdere publicaties. 
Zelfs een gedegen publicatie als dat van Den Tex over Van Olden-
barnevelt blijkt op bepaalde punten niet geheel foutloos te zijn, 
zoals hierna zal worden aangegeven. 

B. De oudste leenmannen 

In het begin van de 15e eeuw werd de Luchtensteijn in leen uitgege
ven aan Beatrijs Jacob Hendrik Swagensdochter, die het in 1434 over
droeg aan Margrite Rijcout Willemsdochter. 
Margrite droeg het in 1452 weer over aan Willem Ricouts. 

Over de familie van Beatrijs is niets nader bekend; ook niet of er 
verwantschap bestond tussen Beatrijs en Margrite. Aangenomen wordt 
dat Margrite en Willem zuster en broer waren. 

In 1473 ontvangt Ricout Willems het leen; vrijwel zeker was hij een 
zoon van Willem Ricouts. 
Het leen erfde daarna kennelijk nog enkele malen van vader op zoon 
gezien de volgende leenmannen: Willem Rycouts (1516) en Rycout 
Willemsen (1553). 
Laatstgenoemde draagt het leen daarna over op zijn broer, die dan 
wordt genoemd: Peter Willemsen van Grootveld. 
Het vorenstaande kan leiden tot het volgende familie-overzicht: 
(de vermelde data zijn uiteraard bij benadering) 

I Willem; geb. ca. 1340. Zijn zoon is: 

II Rycout Willems; geb. ca. 1370, vader van: 
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a. Margrite; geb. ca. 1400; ovl. ca. 1452? 
Wordt beleend met de Luchtensteijn; 1434 

b. Willem; volgt III 

III Willem Rycouts; geb. ca. 1400; ovl. ca. 1473? 
Wordt beleend met de Luchtensteijn; 1452 
Zoon: 

IV Ricout Willems; geb. ca. 1430; ovl. ca. 1516? 
Wordt beleend met de Luchtensteijn; 1473 
Zoon: 

V Willem Ricouts; geb. ca. 1460; ovl. ca. 1553? 
Wordt beleend met de Luchtensteijn; 1516 
Zoons : 

a. Rycout Willems; geb. ca. 1490 
Wordt beleend met de Luchtensteijn; 1553 

b. Peter Willemse van Grootveld; volgt VI 

C. De familie van Grootveld 

Deze familie (of een tak hiervan) woonde te Amersfoort hetgeen o.a. 
blijkt uit de lijst van "Naamen van Burgemeesteren, Schepenen en 
Raaden der Stad Amersfoort" zoals Van Bemmel deze publiceerde in 
zijn Beschrijving van de stad Amersfoort. 

Een (?) Cornelis van Grootveld of Groetvelt was van 1560-1576 (be
halve in 1562) onafgebroken raad of schepen. 
In 1577 en 1579 is een Sander van Grootveld raad van Amersfoort. 
Verwantschap tussen hen en de hierna volgenden is nog niet vastge
steld. 

"Een Peter van Grootveld komt voor als schepen van Amersfoort in 
1581, als raad in de admiraliteit van Hoorn namens de provincie 
Utrecht in 1601; als burgemeester van Amersfoort op 26 september 
1613; weer als schepen in 1614 en 1615 en als "renteheffer" voor 
Reinier en Petronella van Oldenbarnevelt in 1622. 
Het is bepaald niet steeds dezelfde Peter, die in al deze gevallen 
vermeld wordt. Als de schepen van 1581 Elias (van Oldenbarnevelt's ) 
schoonvader was en de renteheffer uit 1622 zijn zwager, dan is de 
waarschijnlijkheid groot dat de burgemeester uit 1613 en de schepen 
uit de volgende jaren met de laatste en niet met de eerste identiek 
is. 
Over de admiraliteitsraad uit 1601 is niets te zeggen", aldus 
Den Tex. 

Deze opgave van functies is niet compleet, hetgeen blijkt uit de 
reeds genoemde lijst van Van Bemmel. 
Van 1583-1601 is een Peter van Grootveld (Groetvelt) ononderbroken 
(behalve in 1585) raad, schepen of burgemeester te Amersfoort. 
Wellicht is hij, na jarenlang zitting te hebben gehad in de 
Amersfoortse Raad, daarna benoemd tot lid van de Admiraliteit van 
Hoorn. 
Vrijwel zeker betreft dit Peter Peterse "de eerste". 

Eveneens ononderbroken is van 1610-1615 een andere Peter van Groot
veld afwisselend schepen of burgemeester te Amersfoort. 
Dit betreft dan kennelijk zijn zoon Peter Peterse ("de tweede"). 
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Een andere (tak van de) familie Grootveld woonde mogelijk te Lien-
den hetgeen kan blijken uit de aantekeningen van Van Buchell. 
(Zie Mr. J.W.C, van Campen, Notae Quatidane, blz. 92/93). 

Het familie-overzicht kan als volgt worden voortgezet: 

VI Peter Willemse van Grootveld; geb. ca. 1490 
Wordt met de Luchtensteijn beleend, na de dood van zijn broer 
Rycout; na 1553 
Zoon: 

a. Peter Peterse (volgt VII) 

VII Peter Peterse van Grootveld 
geb. ca. 1520/'30, ovl. ca. 1601 (?) 
geh. ca. 1550/'70 
Margaretha van Harn 

Peter is vermoedelijk na de dood van zijn vader beleend met de 
Luchtenstei j n. 

Kinderen: 

a. Peter Peterse ("de tweede") van Grootveld 
geb. ca. 1550/'70 
ovl. ca. 1626?; ongehuwd? 
Raad en schepen van Amersfoort; 1610-15. 
Renteheffer; 1622 
Is vermoedelijk na het overlijden van zijn vader beleend 
met de Luchtensteijn; ca. 1601? 
Dit leen gaat over op zijn neef Reinier van Oldenbarnevelt, 
zoon van zijn zuster Petronella 
b. Petronella Peterse (volgt VIII) 

VIII Petronella Peterse van Grootveld: 
geb. ca. 1550/'70; ovl. ca. 1605 
geh. ca. 1597 
Elias van Oldenbarnevelt 

(wordt vervolgd) 

LANDGOED "PIJNENBURG" 
door wijlen Ds. J.J. Bos 

Al is het Huis Pijnenburg, met zijne omgeving, onder de Gemeente 
Baarn, (Vuursche), gelegen, dat wat het eigenlijk tot een Landgoed 
maakt, de boerderijen met bouw- en weilanden, met lanen en bosschen, 
ligt onder Soest, (Hees), en dat deel is het grootste en was tot 
1860 nog grooter dan thans. Daarom moet Pijnenburg ook bij Soest be
sproken worden. 
Op eene gekleurde landkaart, boven aan den titel dragende: "Dominii 
Ultrajectini Tabula Auctore Frederico de Wit Amsterodami"; en onder
aan geteekend: "tot Amsterdam bij Frederick de Wit in de Calverstraat 
bij den Dam in de Witte Paskaert", wordt Pijnenburg reeds met name 
genoemd. Deze kaart is zonder jaartal, doch daar de rechte weg, die 
van Amersfoort, over den Berg, naar De Bilt loopt, er niet op voor
komt, blijkt het dat ze gemaakt is vóór 1647 tot 1652, tusschen welke 


