
De Kleine brandnetel, die toch nog een halve meter hoog kan worden 
en die in tegenstelling tot de grote brandnetel, éénhuizig is, 
d.w.z. mannetjes- en vrouwtjesbloemen bij elkaar in "één huis". De 
plant is één-jarig, terwijl de grote brandnetel een overblijvende, 
tweehuizige plant is. Er zijn manlijke en vrouwelijke planten, ze 
"wonen in 2 huizen". 
Men ziet gulden roede het "tuinmansonkruid", ook genaamd, in tuinen 
aangeplant, niet weg te krijgen, ziet men vaak verwilderd. Herik 
(hebben grote snavels). 
Vlasleeuwebek, reigersbek, duizendblad, schijfkamille, kruipende 
boterbloem. Witte klaver, kleine klaver, melkdistel, varkensgras 
evenals straatgras, dat hier ook volop groeit en de weegbree, tred-
planten, d.w.z. ze groeien juist daar waar veel gelopen wordt en 
waar een heleboel andere planten het laten afweten, ze hebben nl. 
ruimte om zich heen nodig. 
Nog andere grassoorten: hanepoot, dravik, kweekgras, gewoon struis-
gras, gewone witbol, trosdravik, groene naaldaar en kropaar. 
Bij de kwekerij in de buurt ziet men haagwinde en kopranken. De laat
ste worden bij het bierbrouwen gebruikt. Men ziet hier ook de vuil
boom, de bessen hiervan zijn giftig, de mens krijgt er diarree van 
(het vuil werd opgeruimd, vandaar vuilboom), maar de vogels kunnen 
er wel tegen, die hebben een sterkere maag dan wij. 
Dit gebied was een oorspronkelijke stuwwal uit de ijstijd-periode. 
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EEKSCHILLERS EN BEZEMBINDER 
door Engelbert Heupers 

De bezembinders woonden in kleine huisjes of in hutten van zoden en 
plaggen in het Soesterveen, op Hees en te Soesterberg. 
De heide was hun dagelijks arbeidsterrein. 
Ze maakten twee soorten bezems: heibezems of -borstels om pannen 
en potten mee schoon te maken en rijsbezems, dit waren bezems van 
dunne berketakjes, die gebruikt werden om de vloer of de deel mee 
aan te vegen. 
In de maand mei verdienden de bezembinders en ook wel anderen een 
extraatje met "eekschillen". Ouderen noemden het ook wel "boeken" 
of "wit maken". Het jonge eikenhakhout werd uit de houtwallen ge-
hcikt 6n niet een stomme bi"*l of hamer van ds schors ontdaan. 1^ 
Het van de bast ontdane hout werd tot bundels gebonden en aan bak
kers verkocht, die het gebruikten in hun ovens. Het hout gaf weinig 
rook en verbrandde snel. Het liet nagenoeg geen as achter. 
De eek of run werd met paard en wagen naar IJsselstein gebracht en 
daar overgeladen in schepen, die het verder vervoerden naar de leer
looierijen in de grote steden in het westen van het land. 

Het eekschillen verdween, toen chemische preparaten de run overbo
dig maakten. 
Bijna alle bezembinders waren arm. Ze verdienden slechts een schrale 
boterham, ook al kostte het materiaal hun geen cent. 



Met de "krooje" of "kruuwoage" trokken ze naar de heidevelden, om 
daar de heide te maaien. Ze deden dit met een "heizeisem" of "heet-
mes", ook wel "oord" of "noord" genoemd. 2) 
Het was een verkorte zeis, die ook wel als "rietdoorn", "rudoorn" 
of "ruitdoorn" bekend stond. Hij werd gemaakt van de lemmer van de 
zeis. De kam, het bovenste gedeelte van de zeis, werd verwijderd, 
waarna men het overgebleven deel om een korte steel boog. Hierdoor 
werd de zeis aanmerkelijk ingekort. Om het geheel te bevestigen, 
werden er nog een paar spijkers ingeslagen. 

Een dergelijk zeisje werd niet alleen gebruikt door bezembinders, maar 
ook door anderen b.v. bij het maaien van gras. 
De bezembinder bracht de afgesneden heide met de kruiwagen naar 
huis, waar de bezems en borstels werden gemaakt. De heide werd op 
maat gesneden en stevig samengebonden. Vroeger gebruikte men hier
voor dunne "tenen" en "spleut", dit waren braamstengels; later werd 
uitsluitend ijzerdraad gebruikt. Bij de bezems werd er een stevige 
stok ingestoken. Op dezelfde manier maakte men "rijsbezems" van 
dunne berketwijgen. 
In het laatst van de 19de eeuw verdween de bezembinderij als huis
industrie, voornamelijk door invoering van de vezels van de cocos-
noot. 

In "de Costumen en Usantiën van Soest van 1569" wordt het bezem
binden al vermeld: 

Item noch hebben dye van Soest een ghemeente genaempt den 
Heybergch, mijtten heetvelden, daerom liggende, daer syluyden 
huer hey halen omme onder huer beesten, paerden, varekens 
mede te streyen, ende oeck eens deel besimmen (= bezems) off 
te maecken  



1) De bast was bestemd voor de leerlooierijen, die het tot run 
vermaalden, dat diende om het leer te looien. Door het looien 
werden de dierenhuiden zodanig bewerkt, dat ze in leer over
gingen. 

2) "Oord" betekende oorspronkelijk: spits van een speer. 
Men gebruikte het woord ook wel om de spits van andere snij
dende voorwerpen aan te duiden, een betekenis van het woord, 
die thans nog gewestelijk voortleeft. In Gelderland gebruikt 
men het woord "oord" voor de vooruitstekende punt van de ploeg
schaar (het kouter); in Noord-Brabant gebruikt men het woord 
voor de punt van een mes; op de Veluwe noemen maaiers de punt 
van de zicht "den Oord". 
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