
DE WAPENBORDEN IN DE NED. HERV. KERK TE SOEST 
De families Edmond en Livingstone 
door G. Staalenhoef 

Tot de rouwborden die ca. 1821 aanwezig waren doch in 1887 niet 
meer, behoort ook een bord gewijd aan een Livingstone (Liveing-
stone); overleden 20 februari 1679. (1) 
Het bord droeg als hoofdwapen een gewoon schild en betreft dus een 
man uit de bedoelde familie. 
Uitgaande van de beschreven wapentjes kan het volgende staatje wor
den opgesteld: 
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In de kerk is nog wel aanwezig een bord (ruitschild; ons nr. 7) 
voor een ongehuwde dochter van het echtpaar Edmond-Tijssen; over
leden 11 oktober 1692. 
Haar kwartierstaatje ziet er als volgt uit: 
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Wij zien nu dat de vader van dit meisje een broer is van de moeder 
van de heer Livingstone van het vorige bord. 

Het verloren gegane bord Edmond (met ruitschild) dat in 1821 nog 
wel aanwezig was betrof een meisje dat ongehuwd overleed op 
22 mei 1680. (1) 
Haar acht kwartieren zijn dezelfde als van de vorige, zodat hier 
sprake is van zusjes. 



Het andere in de kerk nog aanwezige bord Edmond (ons nr. 8) is van 
een gehuwde vrouw (overleden 26 januari 1684), gehuwd met een heer 
Livingstone. 
Haar kwartieren zijn: 

r—Edmond 

Edmond 

-Edmond 

LBerck-

i—Van de Werve 

-Van de Werve — 

'— Bronckhorst• 

Edmond 

L-Chrichboun 

|—Berck 

LTack 

r- Van de Werve 

*— Varnewi jck 

r- Bronckhorst 

—Heerjansdam 

Dit betreft dus de moeder van de heer Livingstone van het eerst 
genoemde bord. 
Van de familie Livingstone heb ik nog slechts weinig gevonden. (2 

Van de familie Edmond is de onderstaande (zeer onvolledige) kwar-
tierstaat opgesteld. 
Vanzelfsprekend zijn aanvullingen van harte welkom. 



Kwartierstaat Edmond 

1 a) N. Edmond (zn), geb. ca. 1622-'32 
geh. ca. 1645-'50 ? 

N. Tijssen. 
Uit dit huwelijk: 
aa) N. Edmond (dtr.) 

geb. ca. 1650 ? 
ovl. 22 mei 1680; ongehuwd (bord verloren) 

ab) N. Edmond (dtr.) 
geb. ca. 1650 ? 
ovl. 11 oktober 1692; ongehuwd (bord nr. 7) 

1 b) N. Edmond (dtr.) 
geb. ca. 1622-'32 
ovl. 26 januari 1684 (bord nr. 8) 
geh. 

N. Livingstone 

Uit dit huwelijk: 
ba) N. Livingstone (zn), 

geb. 
ovl. 20 februari 1679 (bord verloren) 

2. Thomas Willems Edmond 
geb. ca. 1593 
ovl. 5 maart 1632; 39 jaar oud (3) 
geh. 1622 

3. Maria van de V/erve 

4. William Edmond, geb. ca. 1570 ? (4) 
ovl. vóór 1642 
geh. 

5. Agnes Berck, geb. 
ovl. 's Gravenhage 1642 
overluid Utrecht 25 juli 1642 

6. Hendrik van de Werve 

7. Geertruit Bronckhorst 

8. N. Edmond 
9. N. Chrichboun 
10. Mathijs Berck 

12. Dirk van de Werve, ridder 
13. Françoise Varnewijk (Vaernewijck) 
14. Peter van Bronckhorst 
15. Maria van Heerjansdam 

(1) Volgens A.C. Snouckaert van Schauburg (zie van Zoys tot 
Soest, 2e jrg. nr. 4, blz. 10) 



(2) J. Mac Lean "De garnizoenen der Schotse Compagnieën voert 1665" 
in Gens Nostra, 27 jrg. (1972) blz. 362/386'. 
In dit artikel wordt een aantal militairen genoemd met de naam 
Livingstone (Levistone); het is echter nog niet gelukt vast 
te stellen of hierbij ook leden zijn van de hier bedoelde fa
milie. 

(3) Volgens het Wapenboek, getiteld "Grafs en wapens der kerken 
van Uytrecht" deel 1 folio 159 (in handschrift aanwezig in het 
Gemeente-archief van Utrecht) hing in de St. Janskerk te 
Utrecht een grafbord van Thomas Willemsen Egmond, overleden 
5 maart 1632; oud 39 jaar. Het wapen wordt als volgt omschre
ven: "In blauw een keper, geschakeerd met goud en rood, gaan
de over twee schuingekruiste zilveren zwaarden met gouden ge
vesten naar boven en vergezeld beneden van een gouden ster 
tussen de punten der zwaarden geplaatst". 
De Heer R.T. Muschart (De Nederlandsche Leeuw, 65 jrg. (1948, 
kolom 100) heeft er indertijd op gewezen dat de familienaam 
foutief werd aangegeven en diende te luiden Edmond. 
Er wordt daarbij verwezen naar een waDenbord te Soest (ons 
nr. 7). 

(4) Gebruikmakende van de artikelen Snouckaert en Mac Lean kan van 
hem de volgende loopbaan worden opgesteld: 
1589 Zaltbommel (Col. Edmond) 
1589; 10 juni, kapitein over compagnie Lanciers (Guillaume E.) 
1592-'93 Breda (Col. Edmond) 
1593 Bergen op Zoom (Sir William Edmond) 
1594 Heusden (Col. Edmond) 
1597 Ritmeester in slag bij Turnhout 
1599; 11 juni Kolonel van het regiment Schotten van wijlen 

Alexander Murray (Guillaume Edmond) 
1599; 10 augustus kapitein over een Kompagnie colonelle 

(Lijfkompagnie) van wijlen capitein Routing 
1600 kolonel over Infanterieregiment Schotten bij de tocht in 

Vlaanderen en de slag bij Nieuwpoort (1600 ! ! ) , benevens 
voor Oostende 

1600 Gorcum (Col. Edmond) 
1600 Dordrecht (Col. Edmond) 
1603-'07 Utrecht (Col. Edmond) 
1605 's Gravenhage (Sir William Edmond) 
1614 Montfoort 

JAN MUIS 
door Engelbert Heupers 

Hij was de bijkans legendarische figuur "Jan Muus", die tot 1922 
in zijn plaggenhut aan het Vaarderhoogt, in het Soesterveen, woonde. 
Jan Muis stond in de wijde omtrek bekend als een vermaard belezer, 
afstrijker en leverancier van katte- en hondevet, een veel gevraagd 
geneesmiddel. Hij was de laatste medicijnman-wonderdokter van Soest, 
al zijn deze titels mogelijk wat te wijds voor een holbewoner. Hoe
wel hij een zonderling was en een enigszins teruggetrokken leven 
leidde, werd hij toch door de buurt aanvaard en was hij beslist 
geen onaangepaste, die als een paria werd gemeden. 


