
schouwde, het liep zoo ver het wierdt 5 uren. de boeren 
bragten hunne ossen en schapen in de weide en wij stonden op 
en zouden weder onze weg gaan naar Rezede want wij zagen toch 
niets, wij gingen die zelfde berg weer over die wij des 
avonds van te voren waren opgeklommen en kwamen om 8 uren in 
de stad Rezede aan. wij hadden geen netten schoenen meer aan 
de voeten van het loopen op steen bergen. Wij hebben daar 
maar 8 dagen geweest en die anderen dagen hebben wij niets 
meer behoeven te doen zoodat wij toen geheel konde uitrusten 

„PUBLIEKE VERKOOPINGEN VAN ROERENDE GOEDEREN" 
Redactie 

Ruim honderd jaar geleden, en wel op 11 Januari 1887, werd er 
te Soesterberg boedelveiling gehouden. 
Evert Wijnen, wonende op de boerderij "Oudersvrucht" aan de 
huidige v.d. Griendtlaan is overleden. 
De boerderij wordt gekocht door Gijsbert Willemse Stalenhoef 
en alle roerende goederen zullen "in het openbaar" worden 
verkocht. Er worden niet minder dan 148 objecten ten verkoop 
aangeboden en van heinde en verre komen kopers opdagen. 
Gijsbert Stalenhoef gaat daarna trouwen, en betrekt met zijn 
vrouw Catharina Meijers het pand. Er worden uit dit huwelijk 
zes kinderen geboren, en drie daarvan blijven samen ongehuwd 
in "Oudersvrucht" wonen. In 1989 overleed als laatste Gerar-
dus Stalenhoef op 84-jarige leeftijd, zodat wij kunnen stel
len dat twee generaties Stalenhoef ruim 100 jaar daar hebben 
gewoond. 
Van de 148 nummers van de verkoping van 11 januari 1887, die 
samen ƒ 1836,59 opbrachten laten wij er hier enige volgen, 
waaruit u zich een beeld kunt vormen van een "inventaris", 
zo'n 100 jaar geleden, van een klein boerenbedrijf. 

Tabakspot en 
twee kandelaars 
Zes kopjes en 
schoteltjes 
Zes borden 
Vijf kommen 
Acht schotels 
Koperen schotel 
Vijf porseleinen 
Drie schilderijen 
Klok 
Kabinet 
Chiffoniere 
Vijf stoelen 
Rookverdri jver 
Een stoof met marmeren 
blad 

aan Jan van Lint 

aan Antje van der Valk 
aan Johannes Baart 
aan Johannes Nijboer 
aan Jan Wijnen 
aan Mozes Aronson 
aan Levi Cohen 
aan Gerrit Middelman 
aan Willem Geitenbeek 
aan Jan Desijn 
aan Gerrit Middelman 
aan Gerrit Donselaar 
aan Arie Knoops 

aan Andries Tammer 

ƒ 0,35 

0,80 
2,80 
1,30 

10,— 
20,— 
5,10 
2,90 
13,— 
38,— 
20,— 
5,60 
4,25 

3,50 



Melkstaar 
Karn met tree en deksel 
Twee ijzeren potten en 
vier melkpotten 
Ton met zuurkool en 
twee ijzeren potten 
Doofpot, tang en 
hangijzer 
Drie houten emmers 
Zak met rogge 
Zak met boekweit 
Twee zeeften 
Bed met strooizak 
Dito met dito 
Een koe 
Een dito 
Vijf zakken mot 
Wanmolen 
Twee eggen 
Ploeg 
Baktrog en trap 
Weesboom met 
burriehouten 
Partij dorsvlegels 
Boerenwagen 

aan Jan Verkroost 
aan Denzelven 

aan Gerrit Wouters 

aan Hendrik Tammer 

3 , 2 5 
1 3 , — 

4 , 1 0 

3 , 3 5 

aan Cornells de Man 3,90 
aan Barend van Maaren 3,10 
aan Reijer Hilhorst 5,25 
aan Evert van Amerongen 4,50 
aan Jan van der Flis 2,65 
aan Arie v. Dort 3,50 
aan Jan van Lint 14,25 
aan Arie Dijkman 100,— 
aan Cornells Tussenbroek 133,— 
aan Arie v.d. Broek 3,20 
aan Jan Deijn 15,— 
aan Barend van Maaren 6,75 
aan Hendrik Stiggelenbeek 4 , — 
aan Willem van Roomen 6,50 

aan Frans Wijnen 3,20 
aan Jan v. Lint 2,55 
aan Pieter van Roomen 6 3 , — 

Boerenwagen aan Pieter van Roomen f 63,-



Kruiwagen 
Slijpsteen 
Hond met hok 
Vier varkens 
Birkenstik 
Partij brandplaggen 
Partij slieten 
Partij eiken stommels 
Parij roggestroo 
Parti j haver 
Hooi 
Aardappelen 
Kippen 

aan Pieter van Maaren 3,50 
aan Hendrik Butselaar 6,50 
aan Willem van Asselt 1 , — 
aan Jan Weerdenstein 125,— 
aan Anton van den Broek 7,25 
aan Jan Weesdenstein 4,40 
aan Hendrik van Zijl 4,20 
aan Barend Meijers 5,60 
aan Pieter Kuijer 12,50 
aan Klaas Sukkel 2 1 , — 
aan Cornells Tammer 78,50 
aan Hendrik Butselaar 6,25 
aan Jan Harsink 14,75 

De overige nummers zijn grotendeels "Dito" nummers, b.v. 
12 partijen aardappelen - e.a. 

DE GESCHIEDENIS VAN HEES (II) 
door Rainoud van Dorresteijn 

Ontginning Hezerveen 

De moeilijk toegankelijke en voor onbekenden levensgevaarlij
ke veenmoerassen vormden eerst slechts natuurlijke grenzen, 
maar nu ze economisch waardevoller werden, moesten ze tussen 
de aangrenzende dorpen verdeeld worden. In deze streken was 
de woeste grond eigendom van de bisschop (Bodenregal), die de 
gebruiksrechten aan de bovengenoemde hoeven in Soest en Hees 
verleend had. Dit wordt volledig bevestigd door een kopie uit 
1394 van een dus eerder opgemaakte akte, waarin de bisschop 
een officiële scheiding bekend maakt tussen Soester- en 
Hezerveen. Uit de akte wordt duidelijk dat er reeds activi
teiten gaande zijn in het veen, wat de noodzaak van een 
(officiële) scheiding groot gemaakt zal hebben *10*. 
De Soesters werkten vanaf de zuidwestrand van de Eng, lood
recht op diens lengte-as, het Soesterveen in. In de 14e eeuw 
werd op ca. 700 meter ZW van de Engrand de Veens loot als 
voorlopige eindgrens van de veenexploitatie gegraven. Een 
ieder moet dat deel van de Veensloot "neven sijn veen" zoda
nig op breedte en diepte houden, dat men er varen en keren 
kon, zo beval de bisschop in 1398 *11*. Blijkbaar is dit deel 
van het veen dus al verdeeld onder de gerechtigden. We vinden 
hier vooral bouwland na de ontginning. 

In 1399 vindt de verdeling van het Hezerveen plaats. Het 
Hezerveen werd aan de oostkant begrensd door de grens met 
Zeist, in het noordoosten door de toen net gegraven Praam-
gracht en een de noordwestzijde door de Wiek-("Wijck")sloot, 
de scheiding tussen Soester- en Hezerveen; de enige natuur
lijke grens was de hogere grond in het zuiden. 


