
10 

voet van de oude kerk, of later op de katholieke begraafplaats aan 
de Steenhoffstraat, die in 1853 werd gesticht tegelijk met het in 
gebruik nemen van de r.k. St. Petrus en Paulus Kerk. 

Voor het samenstellen van dit artikel heb ik gebruik mogen maken 
van de krantenknipsel-verzameling van de heer Bert van Munster 

1) Christina Helena, barones Snouckaert van Schauburg, geb. te 
's Gravenhage 17-11-1883; overl. te Hilversum 7-3-1977 

2) Zie ook van Zoys tot Soest jrg. 1 nr. 3 blz. 11 

BARONES SNOUCKAERT VAN SCHAUBURG EN HAAR FAMILIE 
door G. Staalenhoef 

Geschiedenis behoeft niet altijd lang geleden te hebben plaat ge
had. Ook gebeurtenissen uit een recent verleden kunnen historie 
hebben. 
Een dergelijke gebeurtenis vond plaats in het voorjaar van 1977. 
Ik doel hier op de begrafenis van Christina Helena, barones 
Snouckaert van Schauburg, waarover de heer De Bree vertelde tijdens 
de excursie op 19 september 1981. 

Op de verbinding van deze barones en haar voorouders met Soest zal, 
aan de hand van haar kwartierstaat, hier nader worden ingegaan. (1) 

1. Christina Helena, barones Snouckaert van Schauburg, 
geb. 's Gravenhage 17 november 1883; ovl. 7 maart 1977 (waar ?) 
bgr. in het familiegraf op het (voormalige) kerkhof naast de 

Ned. Herv. Kerk aan de Kerkebuurt te Soest. (2) 
geh. Neerlangbroek (huis Lunenburg) 6 april 1904 
Mr. Everard Bonifacius François Frederik, baron Wittert van 
Hoogland, heer van Hoogland en Emiclaer, vrijheer van Hoogmade (3) 

Uit dit huwelijk (dat in 1921 werd ontbonden) zijn vier zoons 
geboren. 

OUDERS 

Mr. Dr. René Charles Edouard George Jean, baron Snouckaert 
" 3 , 1 C n h a i i h n r r r 

geb. 's Gravenhage 10 mei 1857; ovl. ? 
geh. (I) 's Gravenhage 19 oktober 1882 
Jonkvrouwe Christina van den Berch van Heemstede, 
geb. Leiden 4 oktober 1863; ovl. Utrecht 10 juni 1912 
bgr. Soest, kerkhof Ned. Herv. Kerk. 

GROOTOUDERS 

Willem Carel baron Snouckaert van Schauburg, 
geb. Gent 29 aug. 1823; ovl. 's Gravenhage 9 december 1886 
geh. 's Gravenhage 20 augustus 1856 
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5. Helena Albertina Sarah Louise Citadelle de Schulz, 
geb. 's Gravenhage 24 nov. 1832; ovl, aldaar 12 febr. 1924, 
dochter van de Russische Rijksridder Carl Ivanowitsch de 
Schulz en Georgina Ann Booker. 

6. Jhr. Mr. Isaac van den Berch van Heemstede, 
zoon van Mr. Isaac Godfried van den Bergh en Maria Cremer, 
geb. Zaltbommel 6 jan. 1811; ovl. 's Gravenhage 2 juli 1879 
geh. Zuidlaren 5 september 1840 

7. Christina Elisabeth Roelants, 
dtr. van Mr. Jan Benjamin Roelants en Margaretha Bouwina, 
barones Lewe van Middelstum, 
geb. Leuven 2 maart 1822; ovl. 's Gravenhage 2 dec. 1902 

OVERGROOTOUDERS 

8. Reijndert baron Snouckaert van Schauburg, 
geb. huis Duckenburg bij Nijmegen 23 oktober 1776 
ovl. huis Blij endaal te Soest 2 oktober 1849 (4) 
geh. 's Gravenhage 3 mei 1820 

9. Catharina Henriette Adriana van Cattenburch, 
dtr. van 'Johan Adriaan van Cattenburch en Adriana Vermeulen, 
geb. Zutphen 5 aug. 1792; ovl. 's Gravenhage 8 dec. 1880. 

Baron Reijndert was de broer van de baron Hendrik Philips, wiens 
wapenbord nog in de kerk te Soest aanwezig is. 
Hun voorouders zullen nader worden besproken bij het artikel over 
dat betreffende rouwbord. 

Aangezien de barones waaraan hier aandacht werd geschonken een ach
terkleindochter was van een bewoner van het Huis Blij endaal is hier
mede haar verbinding met Soest verklaard. 
Voor ons lijkt deze verbinding erg vaag, doch voor de barones zelf 
had dit kennelijk zoveel gevoelswaarde dat zij beslist te Soest be
graven wenste te worden. 

(1) De voorouders welke geen duidelijk aanwijsbare band met Soest 
of omgeving hebben gehad zijn hier niet verder uitgewerkt. 

(2) De grafsteen is nog aanwezig en wel op de hoek van het koor 
aan de zuidermuur. 
In dit graf zijn achtereenvolgens begraven: 

Hendrik Philips Snouckaert van Schauburg (1772-1844); 
dezelfde als waarop het rouwbord nr. 4 betrekking heeft 
Reijndert Snouckaert van Schauburg (1776-1849); 
broer van de vorige 
Jacoba Schuijt (1767-1853); echtgenote van Hendrik Philip 
Christina van den Berch van Heemstede (1863-1912); echtge
note van René Snouckaert van Schauburg, kleinzoon van de 
hiervoor genoemde Reijndert 
Christina Helena Snouckaert van Schauburg (1883-1977); doch
ter van de vorige 

(3) De heer Wittert van Hoogland heeft een groot aantal genealo
gische publicaties op zijn naam staan, waarvan enkele van be
lang zijn geweest voor de bespreking van de op de diverse wa-
penborden voorkomende geslachten. 
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(4) Aan het Huis Blij endaal en zijn bewoners zal in een volgende 
aflevering nader aandacht worden besteed. 
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HET KLEINE GILD 
door een lid van het Kleine Gild 

"Ende dat zij ootmoedelich ende eendrachtelik mit malkander moghen 
teren". 
De in dit artikel aangehaalde citaten zijn ontleend aan het origi
nele - uit 1805 daterende - exemplaar van "Conditie En voorwaarden, 
waar naar dat Hendrik Jansze Kok als Ouderman van St. Anna Gild, 
Beneffens zijn Raaden, Hannus Staal, en Gijsbert van den Berg zijn 
van meeninge bij Openbaare afslag, aan de Minst aanneemende te Be
steeden, het Leveren en Bereijden van de Navolgende Mondkost; aan 
de Gilde Broeders en Zusters, van Voorn: Gild, hier nader gespeci
ficeerd, en dat voor den tijd van twee dagen en den Derde Dag 
zijnde Paartjesdag. Dewelke zullen zijn den 11, 12 en 13 februarius 
16Ö5". 

En dat deden de leden van het "Kleine Gild", ofwel "Het Sint Anna 
Gilde" de 22 ste Januari 1.1. in Restaurant Soester Natuurbad. 
Het Kleine Gild is een eeuwenoude vereniging in onze Soester ge
meenschap, die echter nooit aan de weg timmert. 
De oudste ledenlijst dateert van het jaar 1640. Evenals het "Grote 
Gild" (het Groot Gaesbeeker Gilde) bezit dit Gilde een perceel gras
land nl. het "Gildsmaatje", gelegen dicht bij de Kleine Melm. Van 
de pachtopbrengst wordt "geteerd". Volgens aloude gebruiken wordt 
twee keer in de 14 jaar, nl. in het zesde jaar, en daaropvolgend 
in het zeven jaar "teerdag" gehouden. 


