
LEZING DOOR JOOP REINBOUD 

Jammer, dat maar ca. 30 leden tijd en gelegenheid hebben gevonden om 
op 30 maart jl. Joop Reinboud te beluisteren, want de "Oprechte Ama
teur" Reinboud gaf een stukje geschiedenis ten beste, van het beste 
soort. 
Een boeiend betoog van begin tot het einde! 
Het was niet een herhaling van feiten en gebeurtenissen die al door 
anderen zijn gebracht; neen, de spreker kwam met geheel nieuwe vi
sies over de geschiedenis van de streek rond Amersfoort vanaf de 
tijd van Karel de Groote tot in de middeleeuwen. 

Reinboud heeft jarenlang studie gemaakt over deze streken en in veel 
archieven gespeurd. Zijn bevindingen wil hij gaan publiceren en hij 
hoopt dat zijn publicaties in de loop van 1983 zullen kunnen verschij
nen. 
Wij zijn benieuwd, want de heer Reinboud heeft in zijn lezing wel 
enige dingen losgelaten (voor het eerst naar hij zei) die ons nieuws
gierig maken en die veel van zijn geschriften doen verwachten. 

Zo gaf hij een uitleg over de omvang van Fléhite, dat in 777 door 
Karel de Groote werd geschonken aan de St. Maartenskerk van Utrecht. 
Wat was Fléhite met zijn vier foreesten; wat was Lisiduna; waar was 
de Vroonhof, het bestuurscentrum (curtis) gelegen; hoe groot was 
het en welke gebieden en hoeven behoorden daartoe. 
Allemaal belangrijke punten, die een goed licht werpen op de geschie
denis van onze streek, maar ook juist op onze woonplaats: Soest. 
In ieder geval behoorde ook Soest tot Fléhite. Soest heeft naar de 
mening van de heer Reinboud nooit zelf een "Hof" (= curtis) gehad. 

Ook met betrekking tot Hees - Voorhees - Vorhese - Fernhese was 
door spreker veel onderzoek verricht, waardoor het mogelijk was ge
heel nieuwe denkbeelden over omvang en ligging van Hees te lanceren. 

De heer Reinboud noemt zich in alle bescheidenheid "een oprecht ama
teur" . 
Na zijn lezing bekroop mij de gedachte, dat het "oprecht" inderdaad 
juist is, maar het "amateur" hier in letterlijke zin met "liefheb
ber" moet worden vertaald, want alleen een "oprecht amateur" kan dit 
onderwerp op een zo boeiende wijze professioneel brengen. 

Wij zien met veel belangstelling uit naar zijn publicaties. 

FLORA OP DE ENG 
f\c\f\r IM a\ir f A I i li+iAfiûlûr 

Als men het Engherbergsteegje vanaf de Soester Engweg naar de ge
meente kwekerij afloopt, ziet men diverse kruiden: brede- en smalle 
weegbree, hondsdraf, deze 3 kruiden helpen tegen brandnetelprikken, 
men kneust het blad en dept er de "prik" mee in. De grote brandne
tel groeit welig op de grafheuvel, die we aan de rechterhand passe
ren, goed om er soep van te maken (van de jonge brandnetels wel te 
verstaan). Brandnetels zijn cultuurvolgers, leven op afval (stik
stof) . 
Engels raaigras, ook rogge-gras geheten, werd geacht één van de bes
te grassen te zijn voor het vee, goed maar éénzijdig voedsel, dus 



men is hier weer vanaf gestapt en nu ziet men het gras verwilderd. 
Vogelmuur is goed voor de kanariepiet, maar voor de mens ook eet
baar. 
Voederwikke, hiervan geven de knolletjes in de grond stikstof af, 
net als lupine. 
Akkerwinde ook wel "pispotjes" genoemd. 
Zwarte nachtschade, hiervan wordt het blad wel gegeten als groente. 

(KudUJkomn-

d m c J & Wu^Lus. 
Ziidweegbree. 

Wist u, dat onze aardappel ook een nachtschade is, de "bessen", die 
net kleine gif-groene aardappeltjes lijken, zijn inderdaad giftig, 
evenals de andere groene delen. Akkerviooltje. 
Akkerdistels, Canadese fijnstraal en knopkruid zijn mede-emigranten 
van graan en horen hier oorpronkelijk niet thuis. 
Japanse duizendknoop, ook zo'n vreemdeling, ziet men evenals z'n 
Hollandse familieleden het perzikkruid en schapezuring het hier 
goed doen. Heidespurrie, dovenetel, hennepnetel (de witte en paarse 
hennepnetel), bijvoet (het blad hiervan in de schoenen gelegd helpt 
tegen vermoeide voeten, men heeft er als het ware een voet bij, van
daar bijvoet), ganzevoet, herderstasje in zuidelijke streken wel eens 
de beurs van de pastoor genoemd. 



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. 


