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HET R.K. KERKHOF AAN DE DALWEG 
door René van Hal 

De Petrus en Paulusparochie viert dit jaar haar 300-jarig 
bestaan. Zo'n gedenkwaardig feit is vaak aanleiding om be
paalde artikelen over de historie te schrijven. In dit arti
kel zal het RK Kerkhof aan de Dalweg aandacht krijgen. 

Zeker vanaf de 17e eeuw werden de katholieke gemeentenaren 
begraven op de begraafplaats aan de Dalweg (vroeger Holleweg 
geheten) . Pas in 1878 wordt de grond eigendom van de Petrus 
en Paulusparochie, nadat vanaf het begin van de 18e eeuw het 
gemeentebestuur de grond al aan de katholieken voor dit doel 
officieel had afgestaan. 
Een van de vele initiatieven van pastoor Steenhoff, die 
gedurende 29 jaren als pastoor in Soest werkzaam is geweest 
(1851-1880), was het vernieuwen en vergroten van het kerkhof. 
In 1876 werd de huidige ingangspoort met aanbouwen neergezet. 
De graven werden geruimd en het kerkhof werd opnieuw inge
richt. Op het kerkhof werden 4 Klassen onderscheiden, waarbij 
elke Klasse een of meer vakken van het kerkhof omvatte. 
Daarnaast was er op de plek waar thans het elektriciteits
huisje staat een apart deel waar ongedoopte babies en kleine 
kinderen begraven werden. 

™1 

Toeganspoort R.K. begraafplaats aan de Dalweg. 
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Wanneer men naar het hek van het kerkhof toeloopt, dan ziet 
men links in de nis van het stenen gebouwtje de eerste steen, 
die is gelegd bij de bouw van de ingangspoort met aanbouwen. 
Op deze steen staat het volgende vermeld: 

EERSTE STEEN GELEGD 
DOOR DE LEDEN 

VAN HET R.K. P. KERKBESTUUR 

I. KOK 
C. VAN LOGTENSTEIJN 
D. VAN DEN DIJSSEL 

W. VAN ROOMEN 

DEN X. AUGUSTUS MDCCCLXXVI 

Bijzondere graven 
Op dit kerkhof bevinden zich enkele bijzondere graven. Aller
eerst is er een speciaal graf voor Mgr. W. Steenhoff. Dit 
graf is bijna een eeuw voorzien geweest van een speciale 
graftombe, waarop de priester in vol ornaat is afgebeeld. 
Vanwege ernstig verval is deze graftombe in de jaren '70 
afgebroken. 
Daarnaast bevat het kerkhof al sinds de vorige eeuw een 
grafkelder voor priesters en een aparte grafkelder voor de 
eerwaarde zusters, die het St. Josephgesticht hebben bewoond. 
In het priestergraf liggen begraven A.E.A. Smorenburg (18 ok
tober 1880), E.F. Meijer (25 maart 1888), J. Ettema (10 mei 
1897) , H. van Peer (8 maart 1899) , J.G. Berbers (13 juni 
1919), J.P. Reijmer (15 mei 1922), A. van den Dijssel (mis
sionaris 10 maart 1946), W.M. Voss (2 november 1956) en Mgr. 
S.W. Visser (9 maart 1971). De meest recente pastoors van de 
Petrus en Paulusparochie, J.S. Buisman en G.J. van der Beek, 
zijn begraven in een eigen graf. In de grafkelder van de 
Eerwaarde Zusters van O.L.V. van Amersfoort zijn volgens het 
opschrift op de grafzerk 8 zusters begraven in de periode 
1887 tot 1953. 
Al in de vorige eeuw was er de mogelijkheid om een eigen graf 
aan te schaffen. Rond het jaar 1900 waren er 14 graven in 
familiebezit. Het thans nog oudst aanwezige graf met een 
ijzeren hekwerk eromheen bevat het graf van de jonkvrouwen 
Cornelia en Everdina van Dam van Veenhuizen, resp. gestorven 
in 1876 en 1888. Jonkvrouwe Everdina van Dam van Veenhuizen 
is ook de schenkster van de thans nog in gebruik zijnde 
zilveren ciborie in de Petrus en Pauluskerk. Voor de familie
graven werd een bedrag aan de kerk betaald wanneer men nog in 
leven was. Zo werden er ook veel fundaties afgesloten voor te 
lezen missen na een overlijden. Een dergelijke fundatie kon 
een lange tijd doorlopen en leverde de pastoor de nodige 
stipendia op (extra inkomsten). De aanschaf van eigen graven 
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percelen land te Soest. Daarvan werden er drie als "kwekerij" 
aangeduid, samen bijna 3 morgen groot. Twee van deze percelen 
lagen aan de Achterweg (= Noorderweg); een klein perceel lag 
op de brink, vermoedelijk dicht bij de woning. 
In de staat werden nog twee percelen als kwekerij aangeduid, 
nl. een perceel van 3 morgen en 46 roeden van de erven Reijer 
de Graaf, eveneens gelegen aan de Noorderweg en een perceel 
van 513 roeden, eigendom van de heer Maurits Dreijer, gelegen 
ten noorden van de Noorderweg. (5) Mogelijk werden beide 
percelen gehuurd door de weduwe Hak. De kwekerij zou dan 
bijna 7 morgen groot zijn. Aangezien de grens met de gemeente 
Baarn dichtbij genoemde percelen was gelegen, is het niet 
ondenkbaar dat ook percelen in Baarn bij de kwekerij hoorden. 
Gerrit Janse Hak moet tussen 1798 en 1805 zijn overleden. 
Zijn weduwe overleed in december 1812. Van hun 9 kinderen 
waren er 6 volwassen geworden. 
Het boomkwekersbedrijf is in ieder geval door hun oudste zoon 
Jan Gerritse Hak (1766-1816) en hun oudste dochter Maria 
Gerritse Hak (1764-1845) voortgezet, maar mogelijk waren er 
meer kinderen bij betrokken. Jan Gerritse Hak was ongehuwd en 
overleed in november 1816. (6) 

Boomkwekerij Van Logtensteijn-Hak 
Maria Gerritse Hak was in 1787 gehuwd met Toon van Logten
stei jn (1755-1822) . Deze was landbouwer en woonde op een 
boerderij aan het Kerkpad (thans Kerkpad ZZ nr. 5/7) . Voor 
zover bekend had de familie van Logtensteijn zich niet eerder 
met het boomkweken ingelaten, maar door dit huwelijk kwam 
daar verandering in: Toon van Logtensteijn combineerde het 
beroep van landbouwer en boomkweker! 
Toon overleed in 1822. Van zijn nalatenschap werd in 1843, 
dus ruim 20 jaar later, een inventaris opgemaakt. (7) Ook 
voor de geschiedenis van de kwekerij zijn daaruit diverse 
wetenswaardigheden te halen. Ten eerste staat vermeld wat er 
aan "kweek" te velde stond, en wat daarvan de waarde was. 
Opgesomd worden berken, beuken, eiken, essen, iepen, kastan
jes, linden, sparren maar ook fruitbomen en bloemen. De kweek 
stond op verschillende plaatsen maar voor het merendeel in de 
Korte Akkers. (Zie bijlage I) 
Interessant is ook de opsomming van de vorderingen en schul
den met betrekking tot geleverde kweek. De kwekerij moet van 
enige aanzien zijn geweest want onder de klanten treffen we 
enkele klinkende namen aan zoals: Rutgers van Rozenburg 
(Amsterdam), Jhr. Faas Slias (Baarn), en de graaf Van Stirum 
(Doorn). Ingekocht werd er o.a. in Boskoop bij Rosbergen en 
bij De Jager en "aan de Blaauwe Capel" bij Jan Kopijn. (Zie 
bijlage II) De in Boskoop gekweekte bomen waren omstreeks het 
midden van de vorige eeuw zeer gewild en werden "alom verzon
den" . (8) Het bekende bedrijf van de familie Kopijn (Copijn) 
bestaat nog altijd en is gevestigd aan de Gageldijk, thans 
onder Utrecht. 
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Vermoedelijk werden door diverse personen bodediensten ver
richt om de contacten met leveranciers en klanten te onder
houden want uit het overzicht van de "schulden en lasten des 
boedels" blijkt dat er nog bodeloon betaald moest worden aan 
o.a. Everd Grift, Gij s Boomhouwer, Gij s van Dorrestein, Jacob 
Vos en Gij s de Bree. 
Van de 6 kinderen van Toon van Logtensteijn en Maria Hak 
legde de jongste zoon Cornells (1803-1870) zich toe op de 
boerderij, terwijl de oudste zoon - ook Toon van Logtensteijn 
genaamd - vooral de kwekerij onder zijn hoede had. 
Deze Toon van Logtensteijn junior (1788-1839) was in 1825 
gehuwd met Besseltje Post, geboortig van Eemnes. Zij woonden 
aan het Lang End en huurden een woning van Fieter de Ruig. 
Toon junior overleed in 1839, nog voor zijn moeder. Uit de 
inventaris van zijn nalatenschap blijkt dat hij zelf maar 
weinig land in eigendom had met slechts één partij eigen 
kweek. Waarschijnlijk werkte hij vooral in het bedrijf van 
zijn moeder. Wel was er kweek geleverd aan Klaas Jansen in 
Hoogland die daarvoor nog 10 gulden en 65 cent verschuldigd 
was. (9) Moeder Maria van Logtensteijn-Hak overleed in 1845. 
Besseltje Post was inmiddels (in 1843) hertrouwd met Hannes 
Staal. Volgens de bevolkingsregisters was ook hij arbei
der/landbouwer en boomkweker. (10) Hannes Staal kreeg door 
zijn huwelijk de zorg over drie stiefkinderen Van Logtenste
ijn, nl.: Maria (1826-1891), Johannes (1828-1902) en Neeltje 
(1833-1906) . Vermoedelijk hebben zij in 1851 aan de Steen-
hoffstraat (rijksstraatweg) een nieuw pand laten bouwen op 
grond van de familie van Logtensteijn. (11) Hoogstwaarschijn
lijk is het de boerderij aan de Steenhoffstraat nr. 40, waar 
vroeger Henk van Logtensteijn met zijn zusters woonde en 
thans de familie Roos. Besseltje Post en Hannes Staal zijn er 
beiden in februari 1886 overleden. Dochter Maria trouwde in 
1857 met de timmerman Johannes Staal. Zoon Johannes van 
Logtensteijn was de laatste boomkweker in deze familie en 
overleed ongehuwd in 1902. Ook dochter Neeltje bleef onge
huwd, zij overleed in 1906 in Eemnes. Met hun overlijden is 
deze tak van de familie van Logtensteijn uitgestorven. 

De indruk bestaat dat in het derde kwart van de vorige eeuw 
de activiteiten van de familie Van Logtensteijn met betrek
king tot de kwekerij op een laag pitje waren komen te staan. 
Mogelijk werd de kwekerij rond die tijd verkocht of vanaf die 
tijd verhuurd. Misschien is het dan ook deze kwekerij, die 
werd verhuurd aan Frans van der Linden, zoals Ds. Bos ver
meldde in zijn bijdrage. (12) Wie weet hier meer van? 

Noten 
RAU = Rijksarchief Utrecht 
GAS = Gemeentearchief Soest 
1. Van Zoys tot Soest, 13e jaargang, nr. 1, blz. 10 en 11. 



19 

2. Deze inwonerslij st werd gepubliceerd in Van Zoys tot 
Soest, 9e jaargang, nr. 3 (winter 1988/89), blz. 2 t/ra 8. 

3. GAS. Oud Archief Soest, invnr. 129, Quochieren van het 
haardstedegeld 1703, 1715. 

4. GAS. Oud Archief Soest, invnr. . .., Staat van opneming 
der landerijen. 

5. Maurits Dreijer was gehuwd met Elbertha van Lilaar. Dit 
echtpaar bezat in Soest, vooral in de Birkt, vele lande
rijen. Hij was zelf geen boomkweker en zal dit perceel 
dus wel verhuurd hebben. 

6. Zijn zuster Petronella Gerritse Hak (1767-1829), verkocht 
in 1817 aan haar zwager en zuster Anthonie Logtestein en 
Maria Hak een boerenwoning aan het Kerkpad, mogelijk was 
dit de ouderlijke woning van de familie Hak. De koopakte 
d.d. 7.5.1817 opgemaakt door notaris Gerrit van Steijn 
van Hensbroek moet nog geraadpleegd worden. 

7. Inventaris van de nalatenschap van Anthonie Teunissen 
Logtenstein; 31.5.1843 en 1.6.1843. RAU, notariële ar
chieven, invnr. 382 (notaris Harmanus Pen), akte 349. 

8. Zie: A.J. van der Aa. Aardrijkskundig Woordenboek der 
Nederlanden. Gorinchem, 1839-1851. Deel B, blz. 624/625 
(Herdruk Zaltbommel 1976). 

9. Inventaris van de nalatenschap van Anthonie Logtenstein; 
2 0.7.1839. 
RAU. Notariële archieven, invnr (notaris Harmanus 
Pen), akte 370. 

10. GAS. Bevolkingsregisters vóór 1861 (blad 164) en 
1861-1879 (blad 168). 

11. Het bouwjaar staat vermeld in het bevolkingsregister van 
vóór 1861 (blad 164) . In de oudste bevolkingsregisters 
wordt van meerdere panden gebouwd in de periode ± 
1850-1870 het bouwjaar vermeld. Zodra met zekerheid be
kend is of deze panden nog bestaan en welk adres daar nu 
bij hoort is ook het bouwjaar bekend. 

12. Frans van der Linden werd omstreeks 1836/37 in Baarn 
geboren. De kwekerij zal hij dus niet omstreeks 1850 
hebben gehuurd (hij is dan pas ca. 13 of 14 jaar oud!) 
maar op zijn vroegst vanaf ca. 1860. 

Bijlage I Kweek te velde 

In den Akker 
Berken en beukenheesters op vijfentwintig gulden 25,00 
Eijkenstek op eenhonderdzestig gulden 160,00 
Bij de hofstede van de weduwe de Beer 
Bloemen en castagneboomen op vijfenveertig gulden 45,00 
Beukenheesters en stek op vijfentwintig gulden 25,00 
Sparrenheestes en stek op vijfentwintig gulden 25,00 
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In de tuin 
Sparren en vruchtboomen op vijfendertig gulden 35,00 
Bloemstek op zes gulden 6,0 0 
Op de brink 
Eiken op zes gulden 5,0 0 
In de Korte akkers 
Sparren en eijkenheesters op vijftig gulden 50,00 
Sparren, linden en Iepenheesters op 
eenhonderdveertig gulden 140,00 
Castagne en beukenheesters op zesenvijftig gulden 56,00 
Essen, linden en hülsen op negentig gulden 90,00 
Essen, beuken en eikenheesters op 
eenhonderddertig gulden 
Iepen en beukenheesters op tweehonderd
vijfentwintig gulden 225,00 
Beukenheesters op eenhonderdvijftig gulden 150,00 
Eijken, essen en berkenheesters op 
zesennegentig gulden 96,00 
Eijken en essenheesters op tweehonderd gulden 200,00 
Op den Heuvel 
Eijken en beukenheesters op tweehonderd gulden 200,00 

Bij lage II Vorderingen en schulden wegens geleverde kweek 

Te vorderen voor geleverde kweek, van: 
- den Heer Rutgers van Rozenburg te Amsterdam 5 8,70 
- den Heer Storm te Haarlem 142,00 
- Jonkheer Faas Elias te Baarn 120,00 
- den Heer Schuijt te Utrecht 4,2 0 
- den Heer Fabricius te Amsterdam 102,30 
- den Heer Romond te Zeijst 78,5 0 
- den Heer Lummel te Hilversum 8,05 
- den Heer Jan van Aken te Eemnes 11,50 
- den Heer Gij s Schimmel te Soest 57,58 
- den Heer van Zeijl te Amersfoort 4,50 
- den Heer Heimans te Amersfoort 12,3 5 
- den Graaf van Stirum te Doorn 4,00 
- Mietje Kok te Soest 10,00 

Schulden en lasten des boedels, voor geleverde kweek, aan: 
- den Heer Niekerk te Utrecht 40,45 
- Jan Rosbergen te Boskoop 16,50 
- Pieter de Jager te Boskoop 57,53 
- Jan Kopijn aan de Blaauwe Capel 20,00 
- Dirk Butke te Utrecht 25,00 
- Hendrik Bosch te Soest 42,00 
- Mevrouw de weduwe Gildemeester te Zeijst 48,00 
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Beknopt familieoverzicht Hak/van Logtensteijn 

Gerrit Janse Hak x ca. 1690 Geertje Peters 
ca. 1665 -?? 

Jan Gerritse Hak x 1 1722 Maria Willems (Huijgen) 
ca. 1695-?? x 2 1732 Maria Hendriks 

Gerrit Janse Hak x 1761 Evertje Peterse Schouten 
1723-?? ± 1730-1812 

Maria Hak Jan Hak Pieter Hak Bartje Hak Antje Hak 
1764-1845 1766-1816 1771-1841 
x 1787 ongehuwd x 1798 x 1805 
Toon van I Maria Seger 
Logtensteijn Nelletje Hak Hagebakker de Beer 
1755-1822 1767-1829 1772-1839 

ongehuwd 

1773-1836 1777-1834 
x 1808 
Isaak 

Stalenhoef 
1772-1845 

Toon van 
Logtensteijn jr. 
1788-1839 
x 1825 

Besseltje Post xx 1843 Hannes Staal 
1798-1886 1802-1886 

Cornells van 
Logtensteijn 
1803-1870 
x 1844 

Jaakje Stalenhoef 
1814-1882 

(geen kinderen) 

Maria van 
Logtensteijn 
1826-1891 
x 1758 

Johannes 
Staal 

1814-?? 

Johannes van 
Logtensteijn 
1828-1902 
ongehuwd 

Neeltje van 
Logtensteijn 
1833-1906 
ongehuwd 


