
Historisch-geografische 
ontwikkelingen in en om Soest 
(Bijlage zie achter in dit boek: afbeelding 1) 

door Dr. M. K. E. Gottschalk 

Min of meer toevallige omstandigheden brachten ons ertoe aan de historische 
geografie van Soest aandacht te besteden. Reeds spoedig bleek dat met het oog 
op de nederzettingsmorfologie en de landschapsgenese dit dorp met zijn om
geving verscheiden zeer interessante aspecten opleverde, die een nadere be
schouwing rechtvaardigen. De problematiek die zich hier voordoet kan tot op 
zekere hoogte als „test-case" dienen voor een wijdere omgeving. Wij willen 
hier achtereenvolgens aan de orde stellen de nederzettingsvorm, de eng en de 
laaggelegen graslanden langs de Eem, de vraag of in Soest van een marke mag 
worden gesproken, voorts de betekenis van de Soest-dijk, de middeleeuwse 
ontginningen van de venen, de verdwenen nederzetting Hees en een middel
eeuwse ruilverkaveling. 

Het dorp Soest 
Op plattegronden uit de 19e eeuw, zoals deze voorkomen op de oude staf
kaarten en in de Gemeente Atlas van J. Kuyper (1866), doet Soest zich aan ons 
voor als een krans-esdorp. Rondom de ovale eng, een zandeiland omringd door 
venen, heidegronden en de rivierlaagte van de Eem, sluiten zich het eigenlijke 
dorp Soest en de secundaire nederzettingen Soestdijk, 't Hart, De Eng en De 
Bunt tot een krans aaneen. Ofschoon de dorpsvorm aldus op eenvoudige wijze 
getypeerd lijkt, is de situatie in werkelijkheid veel gecompliceerder. Vooreerst 
hebben wij geen rekening gehouden met verscheiden andere buurten die tot 
Soest behoren (de Grote en Kleine Melm, de Birkt, de bewoning in het Soester-
veen en langs de Wieksloter weg, Soesterberg) en verder moet men zich realise
ren dat de ring van bewoning langs de rand van de eng zich eerst heel laat heeft 
gesloten. Een schuchter begin van de ontwikkeling van de buurten 't Hart en 
De Bunt kan eerst tegen het einde van de 17e eeuw worden waargenomen. In 
de 18e eeuw werd de verdere groei door het dorpsbestuur van Soest sterk af
geremd, klaarblijkelijk omdat men er geen vrede mee kon hebben dat deze 
complexen heide *), die tot de „meentgronden" behoorden2), met huizen wer-

1) De benaming 't harde of 't herde komt herhaaldelijk voor met betrekking tot 
zandgronden die met heide waren begroeid; men sprak b.v. ook van 't herde van de 
(Lage) Vuurse (zie: M. K. E. GOTTSCHALK. De ontginning der Stichtse venen ten 
oosten van de Vecht. p. 214 (Tijdschrift Kon. Ned. Aardrijksk. Genootschap, 1956). 
Bunt is een grassoort op schrale grond. 
2) Meent drukt in het algemeen uit dat er gemeenschappelijke rechten of plichten 
bestonden. Waar in dit artikel sprake is van meentgronden, betekent dit dat er door 
de dorpsgenoten gemeenschappelijke gebruiksrechten werden uitgeoefend. In 't Hart 
en De Bunt betrof dit vooral het steken van plaggen. 
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den bebouwd. Eerst toen Soest in 1809 een gedeelte van deze gronden in eeuwig
durende erfpacht ging uitgeven, werd de mogelijkheid geschapen dat deze buur
ten zich verder konden ontplooien.3) 
De typering van Soest als krans-esdorp is dus slechts onder groot voorbehoud 
aanvaardbaar. 
Zien wij af van de secundaire nederzettingen dan zou men Soest een brinkdorp 
kunnen noemen. Wij vonden de brink van Soest voor het eerst vermeld tegen 
het einde van de 14e eeuw in de rentmeestersrekeningen betreffende het wereld
lijk gezag van de bisschop in het Nedersticht.4) Een nauwkeurige localisering 
van de brink treffen wij aan in een document uit 1557,5) nl. „tusschen die twe 
Baeren-wegen", d.w.z. tussen de huidige Lange en Korte Brinkweg aan de oost
zijde, en een weg aan de westzijde, die voor het grootste gedeelte samenvalt 
met de tegenwoordige rijksweg Baarn-Amersfoort. In het noorden komen deze 
beide wegen onder een scherpe hoek samen (het Lange Eind), in het zuiden 
staat de Eemstraat rechthoekig op de beide Baarn-wegen (het Korte Eind). 
Het aldus ingesloten terrein wordt in de lengte doorsneden door een pad, eer
tijds een voetpad, thans fietspad, dat de naam Kerkpad kreeg. 
Deze drie vrijwel parallel lopende wegen worden genoemd in de in 1569 
op last van Alva op schrift gestelde costumen (rechtsregels) van Soest.6) De 
westelijke Baarnweg wordt hier omschreven als de heerweg, die over de met 
graan bebouwde eng liep; deze weg behoorde 32 voet breed te zijn. De 
oostelijke Baarnweg, die 16 voet breed moest zijn, wordt in de costumen Dood
weg genoemd; blijkbaar gingen de uitvaarten hierlangs naar de kerk. Het voet
pad, 8 voet breed, mocht niet met paarden en wagens worden bereden. De op
gegeven breedten geven onmiskenbaar de resp. belangrijkheid van deze wegen 
voor het verkeer aan. De westelijke Baarnweg op de afhelling van de eng was 
zonder twijfel de voornaamste verkeersweg. De boerderijen lagen echter niet 
aan deze weg maar langs de oostzijde van het voetpad, met de voorzijde naar 
de eng gekeerd en met paden daarmee verbonden. De brink tussen de beide 
Baarnwegen moet dus het gehele terrein hebben omvat, voor zover dit niet 
door de boerderijen en de daartoe behorende erven werd ingenomen. Evenals 
verscheiden complexen heidegronden en veen behoorde de brink tot de meent-
gronden en stond dus ter beschikking van de gehele dorpsgemeenschap. 

De vraag wat precies de functie van de brink was, is niet gemakkelijk te be
antwoorden. Als er in de schriftelijke bronnen over de brink wordt gesproken, 
heeft men vrijwel altijd met uitzonderlijke omstandigheden te maken. Van 
Iterson citeert in zijn dissertatie een groot aantal teksten, die op de brink van 

3) Dit kan worden afgeleid uit verscheiden citaten uit authentieke stukken, aange
haald door W. VAN ITERSON, De historische ontwikkeling van de rechten op de 
grond in de provincie Utrecht, Leiden 1932, p. 589-605. 
4) J. P. VERMEULEN, Bisschoppelijke rekening van 1377-1378 (Codex diplomaticus 
Neerlandicus, Historisch Genootschap, 2e serie. dl. II, Ie afd. Utrecht, 1853, p. 252 vlg. 
K. HEERINGA, Rekeningen van het bisdom Utrecht, 1378-1573; dl. I, Ie stuk, Reke
ningen van het Nedersticht (Werken Hist. Genootschap, 3e serie, no. 50. Utrecht 1926). 
5) Citaat bij VAN ITERSON, a.w., p. 564. 
6) R. F R U I N (ed.), Costumen en usantien van Soest, p. 226 vlg., art. 15-17 (Verslagen 
en Meded. tot Uitg. der bronnen van het Oude Vaderl. Recht. dl. I l l , no. 3. 's Graven-
hage 1895). 
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Soest betrekking hebben. Sedert de 16e eeuw horen wij over allerlei misbruiken, 
zoals het weggraven van zand, het steken van zoden en plaggen, hetgeen een 
grotere omvang had aangenomen dan voor de eigen behoefte was toegestaan; 
voorts over onrechtmatige beplantingen met bomen, over het bouwen van en
kele kleine huizen op het zuidelijk deel van de brink in de nabijheid van de 
kerk; die huisjes zouden echter na de dood van de langstlevende echtgenoot weer 
worden verwijderd; verder over verpachting van de brink bij gedeelten, vnl. in 
tijden van financiële nood, o.a. met het doel de brink te laten afplaggen en de 
plaggen te verkopen; in een ander geval werden een groot aantal kleine percelen 
van de brink verpacht om er koeien te laten weiden. 

Ondanks al deze gegevens komt de eigenlijke bestemming van de brink nergens 
duidelijk naar voren. Het normale, het alledaagse gebruik was natuurlijk aan 
iedereen bekend - behalve aan ons! - en behoefde dus niet in schriftelijke stuk
ken ter sprake te worden gebracht. Wij kunnen ons daarom slechts een vrij vaag 
denkbeeld omtrent de brink vormen, maar voor zover wij tegen de achtergrond 
van het exceptionele daartoe in staat zijn kan worden gezegd, dat de brink een 
open grasvlakte moet zijn geweest, waar alleen boomgroei werd toegelaten in 
de onmiddellijke nabijheid van de boerderijen en vlak langs de scheisloten 
aan de achterzijde ervan. Tussen de boerderijen, waar in de middeleeuwen nog 
vrij grote open ruimten moeten hebben bestaan, en aan de achterkant langs de 
Brinkweg, liet men het vee grazen dat men dicht bij huis wilde hebben, zoals 
melkkoeien, trekpaarden, jongvee en pluimvee. Schapen werden in de 17e eeuw 
nog van de brink geweerd, vermoedelijk omdat deze voldoende weide vonden 
op de heide en in de afgegraven venen; later, in 1822 b.v., verpachtte het dorps-
bestuur van Soest echter 18 percelen „bekend onder de naam dorpsbrinken" 
als schapenweide. 

Het westelijk gedeelte van de brink dat aan de eng grensde, schijnt in de middel
eeuwen te zijn gebruikt voor het optassen van graan- en hooimijten en voor de 
opslag van turf. De 14e-eeuwse rekeningen van de bisschoppehjke rentmeester 
geven enkele aanwijzingen daarvoor. 
Wij brachten reeds naar voren dat er op de brink ook plaggen en zoden werden 
gestoken. In beperkte mate was dit toegestaan, nl. ten behoeve van de dak
bedekking van de huizen. Het was echter verboden - zoals een ordonnantie 
uit 1640 vermeldt - brandplaggen en plaggen voor het afdekken van bijenstal-
len op de brink te graven. Of de brink eventueel plaggen leverde voor de be
mesting van de akkers op de eng komt nooit tot uiting; wel vernemen wij in vrij 
recente tijd dat daarvoor heideplaggen vermengd met schapemest werden ge
bruikt. 
Als wij ons de brink, afgezien van de boerderijen, globaal als een open gras
vlakte mogen voorstellen, kan men met een Engelse term van een village green 
spreken. De Engelse hoogleraar Thorpe (Birmingham) noemt de dorpen met een 
grasveld green villages en rekent ook de Nederlandse brinkdorpen daartoe.7) 

7) H. THORPE, The green village as a distinctive form of settlement on the North 
European Plain (Bulletin de la Société Belge d'Etudes Géographiques, 1961, no. 1, 
p. 93 vlg.) 
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De green villages zijn volgens hem het meest karakteristieke nederzettingstype 
van de Noordeuropese Laagvlakte, waar de boeren in de regel een gemengd 
bedrijf met akkerbouw en veeteelt hadden. Op grond van archeologische 
vondsten en plaatsnamen schrijft Thorpe het ontstaan van de green villages in 
Engeland toe aan de komst van de Angelen en Saksen, die van het continent 
hun traditionele nederzettingsvormen overbrachten. In Schotland en Ierland 
treft men de green villages niet aan. Al naar gelang de vorm van de village green 
zijn een groot aantal verschillende typen te onderscheiden. Waar het grasveld 
een langgerekte rechthoek vormt, spreekt Thorpe van een street green village. 
Deze benaming zou zeker op Soest van toepassing zijn, ware het niet dat de 
auteur dit nederzettingstype identificeert met het Duitse Angerdorf. Een Anger-
dorf was Soest beslist niet, want dit veronderstelt twee reeksen van boerderijen 
langs de wegen, die de langgerekte green insluiten. In Soest echter stonden de 
boerderijen langs één zijde van het voetpad, dat midden door de brink liep. De 
bebouwing langs de beide Baarnwegen dateert hier blijkens de plattegronden 
uit de vorige eeuw uit vrij recente tijd. Wanneer de brink in Soest werd aange
legd weten wij niet, maar het wil ons voorkomen dat deze als een jonger element 
aan de eigenlijke nederzetting werd toegevoegd. 
Als wij de brink buiten beschouwing laten kan Soest als een éénzijdig wegdorp 
worden gekarakteriseerd. Als zodanig reikt de dorpsvorm zonder twijfel terug 
tot vóór het jaar 1000. Met deze typering kunnen wij echter niet volstaan, want 
dit wegdorp vormde geen op zichzelf staand afgerond geheel. 
Als wij in het begin van de 1 Ie eeuw voor het eerst in schriftelijke bronnen over 
Soest horen8) v/ordt het een villa genoemd, hetgeen vrij zeker betekent dat er een 
hof (curtis) aanwezig was met een aantal horige hoeven. Het hofstelsel, dat in 
Frankrijk in de Merovingische tijd opkwam en zijn grootste bloei beleefde in 
de Karolingische tijd, met name in het bekken van Parijs, verspreidde zich van 
daar naar andere delen van Westeuropa, maar onderging ook allerlei wijzi
gingen. 
Het ligt niet in onze bedoeling hier nader in te gaan op de hoforganisatie; daar
voor verwijzen wij naar de studies van Ganshof.9) Wij kunnen volstaan met de 
opmerking dat een hof het economische, sociale en juridische centrum was van 
de onderhorige hoeven. De middeleeuwse hoven in Nederland waren van 
veel geringere omvang dan in Frankrijk, maar wat de organisatie betreft zullen 
vele met de nodige schaalverkleining het Franse voorbeeld weerspiegeld hebben. 
Dat het hofstelsel in het Nedersticht functioneerde lijdt geen twijfel. De bisschop 
van Utrecht bezat o.a. hoven in Zeist en Leusden, waarschijnlijk ook in Soest 
en Hees. Het feit dat de horige hoeven van Soest noch onder de hof van Zeist, 
noch onder die van Leusden ressorteerden, rechtvaardigt de veronderstelling 
dat er in Soest ook een hof is geweest. 
In het begin van de 11e eeuw schonk de bisschop 14 hoeven, gelegen „inter vil
las Heze et Zoys cum omnibus familiis", dus met de bijbehorende horigen, 

8) Oorkondenboek van het Sticht Utrecht (O.B.St.) I, nrs. 162 (a° 1006; onecht). 189 (a° 
1028; echt) en 209 (a° 1050; onecht). 
9) O.a. F. L. GANSHOF. Manorial organization in the Low Countries in the seventh, 
eigth and ninth centuries (Transactions of the Royal Historical Society. 4th series, vol. 
XXXI, 1949, p. 29 vlg. 
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aan de abdij van de Benedictijnen op de Hoge Horst bij Amersfoort, die in 
1054 naar Utrecht werd verplaatst en sedertdien als de St. Paulusabdij te Utrecht 
bekend staat. Blijkens een leen- en tinsregister van deze abdij, dat van ca 1400 
dateert,10) bestond Soest in totaal uit 21 hoeven, waarvan er nog steeds 14 aan 
de abdij toebehoorden en als hofgoederen geregistreerd stonden; 4 hoeven wa
ren in handen van de graaf van Holland en 3 behoorden aan de heer van 
Abcoude. De 14 hoeven van de St. Paulusabdij vormden administratief nog 
afzonderlijke eenheden; een viertal droegen namen, nl. Campshoeve, de Nije 
hoeve, de Oude hoeve en Kreex- of Krixhoeve; de overige hoeven worden aan
geduid met de naam van de gebruikers en wel twee hoeven met één persoons
naam en acht met telkens twee persoonsnamen. Een vérgaande splitsing en ver
splintering van de hoeven had blijkbaar niet plaats gehad. Dit hield verband met 
het hier geldende erfrecht, zoals wij dit kennen uit de costumen van Soest van 
1569. n ) Dit schreef voor dat horige goederen „ongescheiden" op de oudste erf
genaam overgingen. 

Toen kort na het jaar 1000 door de bisschop 14 hoeven aan de St. Paulusabdij 
werden geschonken, waren in Soest vermoedelijk ook al de overige 7 hoeven 
aanwezig, of althans 6. Gezien de namen Oude en Nieuwe hoeve bij die van de 
St. Paulusabdij was het aantal al vóór de overdracht uitgebreid. De vraag rijst 
nu hoe de graaf van Holland en de Heer van Abcoude in het bezit van de 7 
hoeven kwamen. Zonder twijfel gaat dit terug op voormalig bezit van de abdij 
Elten, die behalve in Naardingerland ook goederen in Soest, Baarn, Eemnes 
en enkele andere plaatsen in eigendom had. In een van de vele processtukken 
betreffende de grenzen tussen Gooiland en het Sticht werd op het einde van de 
15e eeuw nog naar voren gebracht, dat de abdis van Elten „in villa de Zoest" 
6 mansos (hoeven) bezat, waarvoor nog steeds een jaarlijkse tijns werd betaald 
onder de linde op het kerkhof te Baarn aan de grafelijkheid van Holland. 12) 
De abdis had in 1280 het Eltens bezit in deze streek overgedragen aan de graaf 
van Holland. Daartoe behoorden uiteraard de 6 of 7 hoeven te Soest. Omstreeks 
1400 bezat de graaf van Holland, zoals wij zagen, nog 4 van deze hoeven; 
de overige 3 zal hij aan de heer van Abcoude hebben afgestaan. 
Hoe en wanneer de abdij Elten de 6 of 7 hoeven in Soest had verworven, is 
niet bekend, maar het is niet onmogelijk dat in het verre verleden alle 20 à 21 
hoeven van Soest aan eenzelfde hof onderhorig waren. Deze hof kan vrijwel 
zeker in de z.g. Kerkbuurt gesitueerd worden. Deze plaats lag bijzonder gunstig; 
niet alleen omdat men hier op de grens van de eng en de Eemvallei zat met het 
akkerland enerzijds en weide en hooiland anderzijds - dit geldt immers ook voor 
de gehele reeks van horige hoeven - maar ook omdat de verbinding naar de 
Eem hier zo kort mogelijk kon zijn doordat de rivier een westwaartse bocht 
maakt. De Eemstraat voert langs het zuidelijk uiteinde van de brink rechtstreeks 
naar de Eem, die reeds in een vroeg stadium voor het scheepvaartverkeer zal 
zijn benut. De (Hervormde) kerk van Soest werd stellig niet eerder gebouwd 

10) Citaat bij VAN ITERSON, a.w., p. 542 vlg. 
11) R. FRUIN, a.w., p. 220, art. 1. 
12) D. Th. ENKLAAR, Middeleeuwsche rechtsbronnen van Stad en Lande van 
Gooiland, p. 91, no. 38, art. 21 en 22 (Werken der Ver. tot Uitg. der bronnen van het 
Oud-Vaderl. Recht, 3e reeks, no. 3. Utrecht 1932). 
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dan toen het dorp een zelfstandige parochie werd, hetgeen in de 14e eeuw plaats 
vond. Waarschijnlijk had de kerk een voorloper in een kapel op de hof. Opmer
kelijk is ook dat het terrein van de kerk en de kerkbuurt juist buiten de brink 
ligt, een situatie die overeenstemt met die in Zeist, waar de hof eveneens aan de 
brink lag. Volgens De Monté Ver Loren13) werd de hof van Zeist in het begin 
van de 14e eeuw buiten werking gesteld. Vermoedelijk was dit in Soest reeds eer
der geschied. 
Thans ligt in de nabijheid van het koor van de Hervormde kerk een driehoekig 
pleintje met een zeer oude lindeboom, die volgens schatting wel 400 jaar oud 
moet zijn. Men herinnert zich nog dat er vroeger drie linden stonden. Op dit 
pleintje komt zowel de Eemstraat uit als het pad, waarlangs de boerderijen zich 
aaneenrijden, dat dus rechtstreeks naar de hof leidde. In de kerkbuurt stond 
eertijds ook een gerechtshuis. Het is zeker niet ondenkbaar dat oudtijds onder 
de linden het hofding werd gehouden. Ook in Baarn speelde een linde bij de 
kerk een rol bij de zeer oude rechtstoestanden, zoals wij zagen. 
De kerkbuurt vormt een kleine dorpskom rondom het pleintje, hoogst waar
schijnlijk ontstaan uit de voormalige hof. Samen met de reeks van ca 20 horige 
hoeven hebben wij hier de oudste elementen van het dorp voor ons. In deze 
vorm moet de nederzetting reeds vóór het jaar 1000 hebben bestaan. Ze werd 
stellig planmatig geconcipieerd bij de stichting van de hof, zodat wij met een 
Duitse term van een Plansiedlung zouden kunnen spreken. 

De eng van Soest 
De eng vormde een cultuureiland temidden van woeste gronden; hier lag het 
akkerland van de boeren bij elkaar. Concrete gegevens daaromtrent ontbreken 
vrijwel geheel. Het noordelijk gedeelte van de eng is tegenwoordig overwoekerd 
door de huizenbouw. Een luchtfoto uit 1947 van het zuidelijk gedeelte (zie afb. 2) 
maakt globaal de indruk van een eenstrepige es. Verreweg de meeste percelen 
strekken zich in de richting ZW-NO uit; alleen langs de randen vertonen klei
nere partijen een dwars op de hoofdrichting staande verkaveling, die jonger 
schijnt te zijn. Gedeeltelijk is dit waarschijnlijk het resultaat van een latere 
herverkaveling. Het wil ons voorkomen dat bij de stichting van de hof te Soest 
aan elk van de horige hoeven langs het voetpad volgens het vooropgestelde 
plan een brede strook grond op de eng werd toegewezen, die tegenover de 
boerderij lag. De paden die de boerderijen met de eng verbinden bevestigen 
deze veronderstelling. Zodoende kan van „Hofanschluss" worden gesproken, 
zoals die ook bekend is van de Waldhufendörfer en van de groepsgewijze veen-
ontginningen, de cope-nederzettingen, die door Van der Linden 14) voor Holland 
en West-Utrecht werden bestudeerd. Een indeling in stroken was bij een nog 
primitieve meettechniek het eenvoudigste verdelingsprincipe. Men ging b.v. 
uit van een weg en zette langs deze de breedte van de stroken uit. In Soest 
kon het voetpad daarvoor dienen. De oorspronkelijk brede stroken op de eng 
zijn op de duur in kleinere percelen uiteengevallen, maar de hoofdrichting is 

13) J. Ph. DE MONTÉ VER LOREN, De rechterlijke organisatie ten platten lande 
in het gebied langs den Krommen Rijn gedurende de middeleeuwen. Utrecht 1948. p. 71 
vlg. 
14) H. VAN DER LINDEN, De Cope. Assen 1955. 
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Afbeelding 2 Luchtfoto van het zuidelijk gedeelte van de Soester Eng (1947). 
Archief Topografische Dienst, Delft. 
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tot op heden in stand gebleven. In verband met het zachtglooiend terrein zal 
deze richting voor de afwatering het best geschikt zijn geweest. Het grootste 
aaneengesloten complex met dwarsverkavelingen zien wij op de luchtfoto in 
het zuidoosten, dat de indruk maakt van een nieuwer aanzetsel van de eng. Daar 
liggen de percelen dan ook in dezelfde richting als de zuidelijke afhelling. 
Nadere bijzonderheden omtrent de akkerbouwproducten van de eng konden 
wij ontlenen aan de rekeningen van de bisschoppelijke rentmeester uit de jaren 
1377-1379.15) Er was een conflict ontstaan tussen de bisschop en de St. Paulus
abdij over de z.g. rode-tienden, die behalve in Soest ook in enkele andere plaat
sen werden geheven, nl. in Hey en Glinde, Hamersveld, Asschat en Scherpen-
zeel. 

Wij hebben hier te doen met novale tienden, die werden opgebracht door nieuw 
ontgonnen land dat door roden aan het oudere cultuurland op de eng was toe
gevoegd. De rodetienden werden in natura geheven van graan en de z.g. smalle 
rodetienden van ganzen, speenvarkens en lammeren, terwijl van bijenstokken 
een bedrag in geld werd betaald. Het graan van de rodetienden werd uiteraard 
slechts van bepaalde percelen, niet van de gehele eng geheven. Op 1 mei 1378 
zond de bisschop brieven naar Amersfoort, Leusden, Soest en Scherpenzeel 
met de boodschap dat de rodetienden uitsluitend door vertegenwoordigers van 
de bisschop mochten worden geïnd en verkocht. Deze mededeling werd nog 
tweemaal herhaald, kennelijk zonder veel succes. Toen de bisschop in juli in 
Overijssel vertoefde, stuurde zijn rentmeester te Utrecht hem een brief in ver
band met de rodetienden „die die heren van Sente Pauwels plaghen te bruken". 
De bisschop achtte deze kwestie klaarblijkelijk zeer urgent, want de volgende 
dag reeds vertrok hij uit Overijssel en keerde via Ter Eem, Amersfoort en 
Stoutenburg naar Utrecht terug. Hij gaf aan zijn rentemeester opdracht de rode
tienden te laten ophalen en, indien mogelijk, te verkopen. De verkoop - naar het 
schijnt van het nog te velde staande gewas - kon in Soest, Hamersveld en As-
schat niet worden verwezenlijkt, zodat de rentmeester zich genoodzaakt zag 
de tienden te laten „mennen". In Soest liet hij ze naar een gehuurde schuur bren
gen. Vele malen moest hij zich persoonlijk naar Soest begeven om van de buren 
te weten te komen „waer die roede tienden aen ende af ghingen". Kennelijk 
was hem volstrekt niet bekend welke landerijen deze tienden moesten leveren. 
Incidenten bleven ook niet uit, want de monniken van de St. Paulusabdij 
verschenen eveneens ter plaatse om deze tienden op te eisen. Hun werd echter 
duidelijk gemaakt dat de rodetienden aan de bisschop toekwamen.16) 
Het volgend jaar (1379) konden de rodetienden te Soest weer niet worden 
verkocht; gedeeltelijk gingen ze weer naar een schuur, gedeeltelijk werden ze in 
mijten opgetast. In de winter werd het dorsen ervan door de rentmeester als 
betaalde arbeid aan de inwoners van Soest uitbesteed. 

In een afzonderlijk hoofdstuk wordt een nauwkeurige specificatie gegeven 
van de graanopbrengst van de rodetienden en van de bestemming die aan 

15) Zie noot 4. 
16) De St. Paulusabdij was in Soest de rechtmatige tiendheffer van 2/3 van het dorp; 1/3 
van de tienden van Soest kwamen toe aan de pastoor van Leusden, daar de kerk 
van Soest een dochterkerk van die van Leusden was. De novale tienden kwamen even
als in andere bisdommen (b.v. Doornik) aan de bisschop toe. 
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Afbeelding 3a Fragment van de kaart van Overijssel door Nie. ten Have (ca. 
1650). 

dit graan werd gegeven.17) In Soest bedroeg de opbrengst aan 
haver: 32 mud Amersfoortse maat = 48 mud Utrechtse maat, 
gerst: 25 mud (A.m.) = 37% mud (U.m.), 
rogge: 12 mud en 3 schepel (A.m.) — 19 mud en x/2 schepel (U.m.), 
boekweit: x/2 mud (A.m.) = 3 schepel (U.m.). 

Een gedeelte van de (gedorste) haver, gerst en rogge werd verkocht; de rest 
van de haver ging in hoofdzaak naar de bisschoppelijke verblijven in Utrecht 

17) Rekening van 1378/79 (ed. HEERINGA, a.w., p. 25 vlg.). Aangezien de rekenin
gen op 1 oktober beginnen en eindigen betreffen deze gegevens de oogst van het jaar 
1378. 
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en Stoutenburg en voor een klein gedeelte naar het Huis Ter Eem (aan de rechter 
oever van de Eem tegenover Eembrugge, waar een bisschoppelijke sterkte lag) 
voor de voedering van de zwanen toen het in de winter hard gevroren had. 
De gerst die niet verkocht werd bracht men naar Stoutenburg om de (jacht-) 
honden en de jonge varkens, die als smalle rodetienden waren geleverd, te voe
deren. Een klein gedeelte ging naar Utrecht als kippevoer toen het zeer koud 
was. 
Twee personen uit Soest, die geholpen hadden de rodetienden op te halen, 
ontvingen een beloning in gerst; de een wat meer dan de ander, omdat hij goed 
op de hoogte was van de tot de leverantie van rodetienden verplichte landerijen. 
De rogge, voor zover niet verkocht, werd in Utrecht afgeleverd bij de bakker, 
die de bisschoppelijke huishouding van brood voorzag. De boekweit ging 
als kippevoer naar Utrecht. 
Blijkbaar diende alleen de rogge als broodgraan en al het overige als veevoeder. 
Het stro van de granen werd gedeeltelijk verkocht en gedeeltelijk naar Utrecht 
vervoerd. 
De smalle rodetienden leverden in Soest 7 à 8 ganzen, 4 à 5 speenvarkens, 6 tot 
9 lammeren en 5x/2 1b. in geld van de bijen op. De dieren werden naar het 
kasteel Stoutenburg gebracht, dat in tegenstelling tot verscheiden andere bis
schoppelijke kastelen een permanente personeelsbezetting had. 
Het conflict tussen de bisschop en de St. Paulusabdij omtrent de novale tienden 
betekent niet dat de eng te Soest eerst kort tevoren door nieuwe ontginningen 
langs de randen werd vergroot. Dit kan reeds veel eerder hebben plaats gehad, 
zodat de abdij deze tienden reeds geruime tijd had geusurpeerd. Een aanwijzing 
daarvoor menen wij te zien in de formulering van de rentmeester in de brief 
aan de bisschop van juli 1378 alsmede in zijn onbekendheid met de ligging van 
de percelen die deze tienden opbrachten. 
Of de gewassen die als rodetienden werden geleverd, in hun onderlinge kwan
titeitsverhouding representatief zijn voor de gehele eng, is geenszins zeker, even
min of de bestemming die aan de verschillende granen werd gegeven beant
woordt aan die welke de boeren zelf eraan gaven. Daar overigens niets omtrent 
de middeleeuwse akkerbouw op de eng bekend is, mogen de gegevens uit de 
rentmeestersrekeningen zeker wel als interessant worden beschouwd, vooral 
ook omdat daaruit blijkt dat het graan in belangrijke mate als veevoeder dien
de. Of was dit een luxe die alleen grote heren zich konden veroorloven? 

De graslanden tussen Soest en de Eem 
De laaggelegen gronden van de Eemvallei werden stellig in het natte jaargetijde 
regelmatig overstroomd, zodat hooiwinning het voornaamste rendement gaf. 
In de 14e eeuwse rekeningen van de bisschoppelijke rentmeester worden deze 
graslanden „buerweyde" genoemd. Of dit betekent dat ze destijds tot de on
verdeelde meentgronden behoorden, is moeilijk uit te maken. Wij weten niet 
wanneer dit terrein in strookvormige kavels is verdeeld. In elk geval bezat 
de bisschop in de 14e eeuw een gedeelte ervan, dat als „hoyemade" werd aan
geduid; het was in 1378 aan één persoon in tijns uitgegeven, terwijl de vóór-
en naweide aan twee afzonderlijke personen was verpacht. In 1379 waren er 
twee pachters zowel van de voorweide die in maart inging, als van de naweide, 
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hetgeen op een splitsing van het perceel wijst. De pachters namen resp. „den 
enen camp" en „den anderen camp" in gebruik; in de jaren 1426-1430 spreken 
de rentmeestersrekeningen van „den enen weerdt" en „den anderen weerdt".18) 
In de 14e eeuwse rekeningen worden de onkosten in verband met de hooiwinning 
in een afzonderlijk hoofdstuk verantwoord. Het werk werd door de rentmeester 
aan een opzichter uitbesteed, die 20 à 25 mannen en vrouwen, bijna allen be
woners van Soest, aantrok tegen betaling. Sommigen werkten slechts enkele 
dagen, anderen tot een maximum van 18 dagen. Het hooi werd naar Utrecht 
en naar het kasteel Stoutenburg gebracht. Daarvoor deed men een beroep op 
de spandiensten van de bisschoppelijke horigen te Zeist en Leusden; ook maak
te men gebruik van wagens uit Soest, maar dit vloeide niet voort uit horigheids-
verplichtingen ten opzichte van de bisschop. De beschikbare transportmid
delen waren echter niet toereikend om al het hooi naar Utrecht en Stoutenburg 
af te voeren. Daarom maakte men 4 hooischelven, die later werden verkocht. 
Uit het feit dat er onkosten werden gemaakt om het hooi „uten made op den 
enghe" te voeren, moet men wel afleiden dat de hooischelven op het westelijk 
gedeele van de brink werden opgetast, stellig niet op het akkerland van de eng. 
De brink werd immers aan de westzijde begrensd door de Baarnweg, die in de 
costumen van Soest over de eng heet te lopen (vgl. boven, p. 102). 

Mag in Soest van een marke worden gesproken? 
Toen verscheiden historici in het kader van de Geschiedkundige Atlas van 
Nederland de marken in de diverse provincies in kaart brachten en daarbij een 
begeleidende tekst schreven, klaagde Le Cosquino de Bussy 19) over de „exces
sieve schaarste" aan gegevens betreffende de marken in Utrecht. Van Iterson 20) 
constateerde zelfs dat het woord mark vóór de 19e eeuw in het Utrechtse hele
maal niet voorkwam. De sleutel voor een markenkaart meende Le Cos
quino de Bussy daarom te moeten zoeken in een andere terminologie. Hij 
toetste termen als villa, hoeve, eng, koppel, weide, meent, bunt, grondheerlijk-
heid, en enkele andere op de bruikbaarheid om marken te signaleren. Het 
woord meent scheen hem het meest doeltreffend toe, ofschoon dit ook af
wijkende betekenissen kon hebben. 
Nu drukt het woord meent zeer zeker uit dat een gemeenschap van personen 
ergens bij betrokken was, o.a. bij het gemeenschappelijk gebruik van bepaalde 
complexen grond, veelal ongecultiveerde grond. Alle oudere auteurs zagen in 
het gemeenschappelijk bodemgebruik of -bezit het essentiële kenmerk van de 
marken. Bewust sloot Le Cosquino zich bij dit gangbare markenbegrip aan, of
schoon hij bekend was met de destijds nieuwe opvatting van Martens van Seven-
hoven,21) dat niet het gemeenschappelijk bezit of gebruik van woeste gronden 
het criterium van de marken kon zijn, maar dat er een specifieke organisatie 
van geërfden voor het beheer van deze gronden vereist was om van een marke 
te kunnen spreken. Le Cosquino de Bussy was niet in staat deze conceptie toe 

18) HEERINGA (ed.), a.w.. p. 239. 290, 322 en 348. 
19) A. LE COSQUINO DE BUSSY, Marken in Utrecht, 's Gravenhage 1925, p. 26. 
20) VAN ITERSON, a.w., p. 717. 
21) A. H. MARTENS VAN SEVENHOVEN, Marken in Gelderland, 's Graven
hage 1925, p. 3 vlg. 
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te passen op de toestanden in het Utrechtse, omdat de geërfdenorganisaties 
daar ontbraken; het beheer van de woeste gronden berustte er bij de dorpsge
rechten. 
Ofschoon Martens van Sevenhoven met de nadruk te leggen op de organisatie 
van de geërfden trefzeker het wezenlijke kenmerk van de marken heeft aan
geduid, is zijn hofmarketheorie, die betoogde dat er in iedere marke een hof 
zou zijn aan te wijzen en dat de marken hun ontstaan aan de hoven dankten, on
juist. Deze theorie werd op goede gronden bestreden door Slicher van Bath.22) 
Vóór het verschijnen van dit werk vond de hofmarketheorie echter tal van aan
hangers in ons land. Van Iterson b.v. veronderstelde een genetisch verband tus
sen hof en mark. Deze auteur nam ook de opvatting van Le Cosquino de Bussy 
over, dat op grond van gemeenschappelijk grondbezit of -gebruik, in Utrecht 
van marken kan worden gesproken, o.a. over de mark van Soest. 
Zoals gezegd wees Slicher van Bath de hofmarketheorie van de hand. Hij con
stateerde zelfs dat in Oost-Nederland hof en marke elkaar schijnen uit te slui
ten. In Drente, waar veel marken voorkwamen, waren weinig hoven; in ooste
lijk Gelderland was de verhouding omgekeerd, terwijl Overijssel een tussen
positie innam. Slicher van Bath beklemtoonde ook dat de markgenootschappen 
van aanzienlijk jongere datum waren dan de hoven. De markeorganisaties 
kwamen eerst in de 13e eeuw op, toen ten gevolge van de bevolkingstoename 
de woeste gronden te intensief werden geëxploiteerd en in omvang afnamen. 
Uit economische noodzaak ging men toen het ongelimiteerde gebruik ervan 
beperken tot de oud-ingezetenen van het dorp met uitsluiting van de nieuw
komers. Men berekende voor ieder rechthebbende een waardeel in de gemeen-
schapsgronden. 

Ofschoon Slicher van Bath niet expliciet zegt dat hij Martens van Sevenhoven 
bijvalt voor wat het eigenlijke criterium van het bestaan van een mark betreft, 
toont zijn werk, waarin consequent over nmrkegenootschappen wordt gespro
ken, toch aan dat hij het beginsel van de organisatie aanvaardt. Als organisatie
vorm ontstonden de marken dus vrij laat, in de 13e eeuw. 
Het gemeenschappelijk gebruik of bezit van woeste gronden moet echter tot 
in veel oudere tijden terugreiken. De ongecultiveerde gronden maakten een es
sentieel bestanddeel uit van het boerenbedrijf en besloegen een oppervlakte 
die vele malen groter was dan die van het cultuurland. Alle boeren hadden 
behoefte aan deze gronden, o.a. als aanvullende veeweide, voor het steken van 
plaggen, voor de turfwinning, voor brand- en geriefhout, enz. In streken waar 
het hofstelsel functioneerde hadden de boeren van de horige hoeven de onont
gonnen terreinen even hard nodig als in streken waar het hofstelsel niet was 
ingevoerd. De hofhorige hoeven konden dan ook over complexen woeste grond 
beschikken, die hun van meet af aan werden toegewezen. Deze werden niet in 
afzonderlijke stukken opgedeeld, maar gemeenschappelijk gebruikt. Ze vorm
den tevens een reserve voor de uitbreiding van het cultuurland. Deze „meent-
gronden" vormden niet noodzakelijk een aaneengesloten geheel; ze konden uit 
afzonderlijke complexen bestaan. In Soest behoorden de heidegronden in de 
omgeving van de Soester berg, De Bunt en 't Hart daartoe en verder het Soester-

22) B. H. SLICHER VAN BATH, Mensch en land in de middeleeuwen. I. Assen 
1944. p. 89-95. 
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veen en de brink van het dorp. De eigendom van de meentgronden berustte 
bij de eigenaar van de hof waaronder de horige hoeven ressorteerden. Wat 
buiten het territoir van de hof lag kon uiteraard niet tot de meentgronden wor
den gerekend. Zo viel in Soest het veen bij Soestdijk daarbuiten. Dit behoorde 
aan de bisschop van Utrecht, stellig krachtens zijn wildernisregaal als landsheer. 
Wij komen aanstonds nog daarop terug. Waar de gemeenschapsgronden een 
bestanddeel van de gezamenlijke hofhorige hoeven vormden, waren uit de aard 
der zaak ook alleen de gebruikers van die hoeven daarin gerechtigd. Toen 
deze hoeven na verloop van tijd in kleinere bestanddelen uiteenvielen - on
danks het feit dat ze administratief nog lange tijd als eenheden golden - moet 
ook de individuele gerechtigdheid op de meentgronden in evenredigheid van 
kleinere omvang zijn geworden, waardoor zich een bepaalde verhouding ontwik
kelde tussen de oppervlakte van het akkerland dat door een boer werd bewerkt 
en het aandeel dat hij aan de woeste gronden had. Bij het hofstelsel met de in
herente hoevenindeling en een vrij nauwkeurig begrensd complex van woeste 
gronden ontstond een dergelijke verhouding spontaan. Aangezien het hofstelsel 
veel ouder is dan de marken, is het zeer goed mogelijk dat men bij de opkomst 
van de markenorganisaties de waardelen in de ongecultiveerde markegronden 
naar analogie van de toestanden bij het hofstelsel in een bepaalde verhouding 
tot het individueel gebruikte akkerland berekende. Uitsluiting van niet gerech
tigden lag bij de marken veel meer voor de hand dan in een dorp dat uit hof-
horige hoeven bestond, waar alle beschikbare cultuurgrond deel uitmaakte van 
de afzonderlijke hoeven, waaraan de gebruiksrechten van de bijbehorende 
wildernis geaccrocheerd waren. 

Van lterson meende in de gebruiksrechten op de meentgronden naar rato van 
het individueel bewerkte akkerland te Soest ten onrechte een markeverhouding 
te zien die in het hofstelsel wortelde. Het verband met het hofstelsel is zeer 
zeker aanwezig, maar van een marke kan hier geen sprake zijn. De hoven had
den een eigen juridisch bestel en beheerden zelf de tot de hof behorende woeste 
grond. Een speciale markeorganisatie was hier overbodig en zelfs niet te ver
wezenlijken als deze het recht in eigen hand wilde nemen. Dit verklaart wel
licht het door Slicher van Bath geconstateerde feit, dat in gebieden met veel 
hoven weing marken voorkwamen. De hoven hebben zonder twijfel een hin
derpaal gevormd voor de opkomst van marken. 
In Soest is er nooit sprake geweest van een geërfdenorganisatie; evenmin zijn 
er sporen aangetroffen van uitsluiting van het gebruik van de meentgronden. 
Het gehele dorp was opgenomen in het hóeven-systeem, zodat ieder die deel
nam aan het agrarisch bedrijf ook gerechtigd was van de meentgronden gebruik 
te maken. Dat de meentgronden op de duur door het dorpsbestuur beheerd 
werden is te verklaren uit het feit dat dit een aangelegenheid van de gehele 
dorpsgemenschap was, terwijl de hof zijn functie had verloren. 
Het zou stellig interessant zijn andere Stichtse dorpen, waar men marken of 
markesporen meende te kunnen aanwijzen, aan het voorbeeld van Soest te toel 
sen. Zonder twijfel zal men dan tot de conclusie komen, dat er in het Utrechtse 
veel minder marken hebben bestaan dan men placht aan te nemen. 
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Soestdijk 
Men kan zich afvragen wat deze dijknaam op vrij grote afstand van de rivier, 
ca. 2 km van de Eem verwijderd, te betekenen heeft. Een rivierdijk kan het niet 
zijn geweest, nog minder een zeewerende dijk. Deze dijk had dus geen water
kerende functie. 
Tussen de Soester eng en de zandgronden van Baarn lag een wigvormig stuk 
veen, dat zich van de Eem westwaarts uitstrekte tot aan de heidegronden van 
't Hart. Voor het verkeer tussen Soest en Baarn v.v. moet dit veen een hindernis 
hebben gevormd, vooral in de winer als het veel geregend had. Dit veen be
hoorde op het einde van de 14e eeuw nog in zijn geheel aan de bisschop; er 
werden geen gemeenschappelijke gebruiksrechten door de bewoners van Soest 
op uitgeoefend zoals op de meentgronden. Dit blijkt duidelijk uit de reeds meer 
genoemde rekeningen van de bisschoppelijke rentmeester uit die tijd. Wij 
zien de rentmeester op 12 september 1378 naar Soest gaan om namens de bis
schop aan het dorpsbestuur opdracht te geven de „Zoesdijc", voor zover deze 
binnen het rechtsgebied van Soest lag, op te maken „alsoe dat men (er) te win
ter riden ende gaen mocht". Het dorpsbestuur van Baarn ontving een overeen
komstige boodschap. 23) 

De „Zoesdijc" wordt door de rentmeester ook „mijns heren dijc" m.a.w. dijk 
van de bisschop genoemd. Daaruit moet men afleiden dat de bisschop de dijk 
in het aan hem toebehorende veen had laten aanleggen om in de winter over 
een droge doorgangsweg te kunnen beschikken. Dit was voor hem van belang 
omdat hij zich blijkens deze rekeningen herhaaldelijk met zijn gevolg naar het 
Huis ter Eem begaf, o.a. om zich daar in te schepen als hij naar Overijssel ging. 
Aangezien het Huis ter Eem eerst in het midden van de 14e eeuw bisschoppe
lijk bezit werd, moet de Soest-dijk in 1378 nog vrij nieuw zijn geweest. De 
plaats van aanleg was zo gekozen, dat de te overbruggen afstand slechts gering 
was. Op de nieuwere topografische kaarten (1 : 25.000), waarop hoogtelijnen 
zijn aangegeven, zien wij de lijn van 5 m +NAP aan de Baarnse zijde van de 
Soest-dijk ver naar het zuiden uitbuigen temidden van lager gelegen terreinen. 
De Soest-dijk was dus geenzins een waterkerende dijk, maar een doorgangsdijk, 
een verhoogde weg door het veen. Aan dergelijke dijken, die uitsluitend een 
verkeersfunctie hadden, is tot nog toe slechts weinig aandacht besteed. De 
meeste auteurs die zich met dijken bezig hielden, verwaarloosden deze catego
rie en wekken de indruk dat dijken steeds als waterkerende werken tot stand 
kwamen. Van Iterson is een van de weinigen die op enkele „doorgangsdijken" 
de aandacht vestigde. Hij spreekt weliswaar niet over de Soest-dijk als zodanig, 
maar signaleerde als verhoogde wegen door moerassige gebieden De Dijk te 
Achterberg (gem. Rhenen) en de Weidijk ten noorden van de Rhenense 
Nude.24) 

Wij zelf betoogden enige tijd geleden 2ä) dat de Zanddijk bij Egmond-Binnen 
slechts een droge doortocht door de moerassige laagte tussen twee strandwal-

23) Rekening 1377/78 (ed. VERMEULEN) a.w., p. 402. 
24) VAN ITERSON. a.w., p. 162. 
25) M. K. E. GOTTSCHALK. De Zanddijk bij Egmond en zijn legenden (Geografisch 
Tijdschrift. Nieuwe reeks. dl. Ill, no. 2; 1969, p. I l l vlg.). 
26) S. J. FOCKEMA ANDREAE. Alkmaar Grensstad (Geogr. Tijdschrift, Nieuwe 
reeks, dl. Ill, no. 1; 1969, p. 1). 

116 



len moest waarborgen en dat deze dijk geen waterkerende functie had. 
Iets eerder merkte Fockema Andreae op,25) dat De Dijk te Alkmaar, die het 
stratennet van de stad met de Friese poort verbindt, meer het karaker van een 
opgeworpen weg, een zandbaan in het klei- en veenland had, dan van een water
kerende dijk. 
Opgehoogde wegen in het veen troffen wij ook in het middeleeuwse Zeeuws-
Vlaanderen aan, met name in het Aardenburger Moer, waar men van „zide-
linge" of „ware" sprak;27) ze markeerden hier tevens de ambachts- en water-
schapsgrenzen. Bij de grote stormvloed van oktober 1375 bewezen ze geheel 
onvoorziens uitstekende diensten.28) Sprekende voorbeelden van doorgangs-
dijken in moerassige veengebieden vindt men ook op de 17e eeuwse kaart van 
Nie. ten Have van Overijssel en het aangrenzende Drents-Groningse gebied 
(afb. 3a en 3b), die door Fockema Andreae en Van 't Hoff29) als een van de bes
te eigengewestelijke kaarten wordt gekwalificeerd. Op deze kaart doorsnijdt de 
Holterdijk verscheiden veencomplexen tussen Deventer en Holten; 30) de Noet-
zelerdijk loopt tussen de Haarlerberg en Notter door het noordelijk deel van het 
Rijssense veen;31) de Haekseler dijk door de „Moerige Veenen" ten ZW van 
Daarle.32) Bij de dijken in het Boertanger Moeras gaf Ten Have tevens de mate 
van begaanbaarheid aan. Ten oosten van Emmen tekende hij: de Suytberger 
dijck, de Emmerdijck ('s zomers passabel), de Spoorweg (altijd passabel), 
de Lage Weerdingerdijck ('s zomers passabel) en de Valter dijck (passabel).33) 
Een recent onderzoek van drs. C. Th. Kokke in de gemeente Lichtenvoorde 
wees uit, dat ook in de Achterhoek van Gelderland een groot aantal doorgangs-
dijken voorkomen.34) 

Deze opgehoogde wegen in moerassige gebieden, die men dijken noemde, vorm
den dus geenzins een uitzonderlijk verschijnsel. 
Het veen bij de Soest-dijk wordt in de rekening van 1378/79 35) nog „een wilt 
veen" genoemd, d.w.z. dat het nog niet in exploitatie was genomen. Aan deze 
toestand kwam echter weldra een einde. Op 15 april 1379 reed de rentmeester 
van de bisschop naar Baarn om met de dorpsbestuurders in dit veen de grens 
tussen Baarn en Soest te bepalen. Dit was blijkbaar geen gemakkelijke taak. 
Eerst na een herhaald bezoek en twee dagen onderzoek in het veen kon de 
rentmeester verklaren dat hij nu „de sceydinghe volcomenliken conde vinden". 
Na deskundig advies te hebben ingewonnen omtrent de aanleg van sloten, de 
wijze van graven en de diepte van de ontvening, konden de turfgravers aan het 

27) M. K. E. GOTTSCHALK, Historische geografie van westelijk Zeeuws-Vlaande-
ren, dl. 1. Assen 1955, p. 142 vlg. 
28) Ibidem, p. 163. 
29) S. J. F O C K E M A ANDREAE en B. VAN 't H O F F . Geschiedenis der kartografie 
van Nederland, 's Gravenhage 1947. p. 48. 
30) Op de topogr. kaarten treft men de naam Holterdijk niet meer aan, wel de 
Dorpersdijk ten ZW van Holten in het Holterbroek. 
31) Op de topogr. kaart vindt men hier namen als Goskesdijk, Keizersdijk, Telgen-
dijk en Akkerdijk. 
32) Deze dijk draagt op de topogr. kaart ten westen van Hoge Hexel de naam Oude 
Zwolse weg. 
33) Op de topogr. kaarten vindt men deze dijken niet meer terug vanwege de vele 
veenkanalen en wijken, die hier later werden aangelegd. 
34) Voordracht gehouden op 15 nov. 1969 voor de Historisch-geogr. sectie van het 
Kon. Ned. Aardrijksk. Genootschap. 
35) H E E R I N G A (ed.), a.w., p. 202. 



werk gaan in „die overste" en in „die nederste sijde van den veen", m.a.w. ten 
westen en ten oosten van de Soest-dijk. Naar het schijnt ging men het veen niet 
over een bepaalde oppervlakte weggraven, maar voorlopig alleen uit een drie
tal sloten, die resp. 5 5 ^ en 58 roeden (ca 207J/2 en 218 m) lang waren, vermoe
delijk aan weerszijden van de dijk, terwijl de derde sloot „voer an den dijc" een 
lengte kreeg van 24 roeden (ruim 89 m). Een overeenkomstige wijze van veenex-
ploitatie constateerden wij reeds eerder teOostbroek,36) waareen scheidsgerecht 
in 1277 bepaalde dat volgens oude gewoonte slechts uit één „cespitum fodi-
na" (turfsloot) turf mocht worden gedolven; eerst als deze was uitgeput, of 
als de productie vanwege de te zandige bodem te gering was, mocht een tweede 
sleuf in gebruik worden genomen. 

Het veen bij de Soestdijk werd stellig niet ineens opgedeeld in evenwijdige 
stroken. Aangezien hier geen groepsgewijze ontginning plaats had, was dit ook 
niet nodig. Er werd vooreerst uitsluitend turf gegraven ten behoeve van de bis
schop. De turf zou naar Utrecht worden getransporteerd, maar er waren niet 
voldoende wagens beschikbaar. Men maakte toen gebruik van de spandiensten, 
waartoe de bisschoppelijke horigen in Zeist verplicht waren, en bracht de turf 
„aen den berch (schuur?) op 't hoghe opten brenc bij 's kupers" te Soest; ook 
wagens uit Soest werden daarbij ingeschakeld. In de winter zou de turf 
naar Utrecht en elders (waar bisschoppelijke verblijven waren) worden afge
voerd. 
Daar wij niet over de rentmeestersrekeningen van de volgende jaren kunnen 
beschikken, is het niet mogelijk de ontginning van het veen bij de Soestdijk op 
de voet te volgen. Eerst uit de jaren 1426-1430 staan ons weer een viertal re
keningen ten dienste.37) Door de toen heersende oorlogsomstandigheden 
(Utrechts schisma, Hoekse en Kabeljauwse twisten, inval van de Geldersen 
in het Sticht38) was het normale leven op vele plaatsen volledig ontwricht. De 
veenontginning bij de Soestdijk kwam daardoor tot stilstand. De rekening van 
1426/27 39) vermeldt in de rubriek Pachtgoed te Soest: „Item dat vene aen 
Zoesdijck werd niet gebruyct". Het volgend jaar noteert de rekening onder het
zelfde hoofdstuk: „dat veen an Soesdijc is niet verhuert".40) Een jaar later 
bracht dit veen weer niets op.41) De rekening van 1429/30 zwijgt er helemaal 
over. 

Het enige dat wij uit deze rekeningen kunnen afleiden is, dat de bisschop het 
veen bij de Soestdijk niet langer meer in eigen exploitatie had, maar dat hij in
middels ertoe was overgegaan het te verpachten. Zonder twijfel ontstond ten 
gevolge daarvan de indeling in evenwijdige, ongeveer noord-zuid gerichte stro
ken. Eerst na de verpachting, toen de ontginning op ruimer schaal geschiedde, 
zullen zich mensen bij het veen van Soestdijk hebben gevestigd. 

Het Soester veen en de buurt De Eng 
Het Soester veen lag van Soest uit gezien aan de overzijde van de eng. in tegen-

36) M. K. E. GOTTSCHALK, De ontginning der Stichtse venen, p . 211. 
37) HEERINGA (ed.), a.w., p. 233-384. 
38) Zie: K. BURMAN. Utrechtsche Jaarboeken van de vijftiende eeuw; dl. I. Utrecht 
1750, p . 289-342. 
39) HEERINGA (ed.), a.w., p. 239. 
40) Idem, p. 290. 
41) Idem, p. 322. 

118 



LAVE E M E N D A Ï A A 

rrcjis V s £ r. 
a A 

- 3.- a 
• a -

a 

a'3* 
Eerie e * "Bing fpil 

Zuyde Veit 

\ 
V 

T S r G - . S C H 

()«rra!i"-iH, ./•/.•>, 

K 
V, 

0 
">4> 

V 

Afbeelding 3b Fragment van de kaart van Overijssel door Nie. ten Have (ca. 
1650) (het Drents-Gronings grensgebied). 

stelling tot het veen bij de Soestdijk behoorde het Soesterveen tot de meent-
gronden, waarop gemeenschappelijke gebruiksrechten werden uitgeoefend. 
Het vormde eertijds een bestanddeel van de horige hoeven van Soest. 
De eerste ontginningsfaze ging ongetwijfeld uit van de ZW rand van de Soester 
eng, waardoor op de duur de buurt De Eng in het leven werd geroepen. In een 
veel later stadium, toen de eindgrens van de veenontginning werd bereikt, kon 
ook bij de huidige Wieksloter weg een buurt ontstaan. 
Met de veenontginning in de nabijheid van de eng was in de 14e eeuw al een 
begin gemaakt. Vermoedelijk werkte de aanleg van een waterweg voor turf-
vervoer langs de Baarnse zijde van dit veen (13e eeuw) daarbij als stimulans. 
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In 1239 verleende ni. de elect-bisschop aan het kapittel van St. Jan te Utrecht 
vergunning voor het graven van een wetering, die van het aan dit kapittel toe
behorende veen bij de (Lage) Vuurse via Soest naar de Eem zou lopen.42) Naar 
aanleiding daarvan kwam de Oude Gracht tot stand, die thans nog als smalle 
sloot van Soestdijk oostwaarts loopt, met een duiker de Stadhouderslaan (vroe
ger Nieuwe Steeg genaamd) kruisend en uitmondend in de Eem bij de Oude 
of Grote Melm. Wellicht dankt deze buurt zijn ontstaan aan de overslag van 
turf te dezer plaatse. 
Op het einde van de 14e eeuw voldeed de Oude Gracht niet meer. Inmiddels 
was de Soestdijk aangelegd, die de doorvaart door de Oude Gracht ernstig 
moet hebben belemmerd, misschien zelfs verhinderd. In 1398 gaf bisschop 
Frederik van Blankenheim vergunning voor een nieuwe waterweg naar de 
Eem.43) Voor de toenmalige tijd schijnt dit een werk van formaat te zijn geweest. 
De gracht zou minstens 16 voet (ca 5 m.) breed worden met aan weerszijden 
wallen (kaden) en daarbuiten sloten ter breedte van 8 voet (ca 2,50 m). Er 
mochten in deze nieuwe grift een onbeperkt aantal „scutten" (eenvoudige 
stuwen of sluisjes) worden geplaatst. Waar een weg werd doorsneden (de Soest
dijk!) moesten deugdelijke stenen of houten bruggen worden aangelegd. De 
benodigde grond voor de nieuwe gracht ca. zou tegen normale grondprijzen 
worden aangekocht. Niemand mocht weigeren de grond af te staan. Verder 
regelt de oorkonde ook de jurisdictie op de gracht, wallen en sloten. De moti
vering die de bisschop voor de aanleg van de nieuwe turfvaart gaf, luidt: om 
de toestand in „onser kercken ende ondersaten venen" in het gerecht van Soest 
„affter Zoes enghe" te verbeteren. De bisschoppen van Utrecht zouden te allen 
tijde het recht hebben vrijelijk turf, die voor hun eigen gebruik diende, uit het 
aan hen behorende veen via deze gracht te vervoeren. 

De laatste bepaling had stellig betrekking op het veen bij de Soestdijk, maar 
ook op een strook veen aan de Baarnse zijde van de Oude Gracht, die aan de 
bisschop toebehoorde. Wij komen daarop nog terug (zie beneden, p. 126 vlg). 
De nieuwe gracht of grift kreeg later de naam van Praamgracht (pramen zijn 
turf schuiten). De oorkonde van 1398 spreekt ook van een watersloot, die reeds 
eerder door de landgenoten, de gerechtigden in het Soester veen was gegraven. 
Vrij zeker wordt hiermee de Veensloot44) bedoeld, die het Soesterveen op enige 
afstand van de eng in de richting ZO - NW doorsnijdt. Bij 't Hart moet deze 
zich hebben verenigd met de door het kapittel van St. Jan aangelegde Oude 
Gracht. De bisschop gaf in 1398 opdracht dat ieder van de landgenoten de 
(Veen-)sloot „neven sijn veen" op de nodige breedte en diepte zou hou
den, zodat men daar varen en keren kon. 
De Veensloot vormde vermoedelijk een voorlopige eindgrens voor de exploi
tatie van het Soesterveen. Stellig moeten wij de clausule uit de oorkonde zo 

42) O.B.St. II, no. 943. 
43) Rijksarchief Utrecht. Archief der bisschoppen. Register no. 3 (I), fol. 240 vlg. 
Zie ook: S. MULLER Fzn., Regesten van het archief der bisschoppen van Utrecht, 
722-1528. Utrecht 1917/1919. Dl. I, no. 1636, dl. II, no. 2706. De tekst van de oorkonde 
van 1398 is slechts bewaard gebleven doordat deze volledig werd opgenomen in een 
oorkonde uit het jaar 1432. 
44) De naam Veensloot treft men aan op oudere topogr. kaarten; op de nieuwere staat 
Oude Grachtje. Wij willen deze laatste naam vermijden om verwarring te voorkomen 
met de Oude Gracht, die het kapittel van St. Jan in 1239 liet graven. 
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verstaan, dat ieder dat gedeelte van de sloot, dat langs het smalle uiteinde van 
zijn veenstrook liep, moest onderhouden. De Veensloot vervulde dus niet al
leen een functie voor de ontwatering van het veen, maar ook voor de afvoer 
van turf. 
In de tweede helft van de 15e eeuw was de vervening zover voortgeschreden, 
dat men de gedeelten in de nabijheid van de Soester eng in cultuurland omzette 
en er ook huizen ging bouwen. Een drietal processtukken uit de jaren 1475/76 
leveren daarvoor het bewijs.45) De maarschalk van Eemland had iemand ver
oordeeld omdat hij op de meent te Soest „getymmert ende die bepotet solde 
hebben". Toen deze zaak een half jaar later opnieuw in behandeling kwam bij 
de bisschop, werd het eindoordeel opgeschort, omdat men inmiddels had ver
nomen dat ook anderen zich aan dit delict hadden schuldig gemaakt. Tenslotte 
werd de veroordeling, die de maarschalk had uitgesproken, bevestigd. Korte 
tijd later (20 nov. 1476) vaardigde bisschop David van Bourgondië een oor
konde uit, waarin de beklaagden zeer welwillend werden behandeld.46) Welis
waar werd nogmaals benadrukt, dat de maarschalk enige inwoners van Soest 
terecht had vervolgd, omdat zij de meent betimmerd, bepoot, aangegraven en 
„aengeëerdt" (de vergraven stukken geëffend, de gaten opgevuld) hadden, maar 
de bisschop gaf de schuldigen de verzekering dat zij de erfelijke gebruiksrech
ten, die zij sedert lange tijd op deze meent hadden genoten, zouden behouden. 
Bovendien stond hij toe dat de paalwerken en werven (aanlegplaatsen), die zij 
langs de oever van de Eem hadden gemaakt met het oog op de verscheping 
van turf, mochten blijven bestaan; deze werken mochten zelfs nog worden uit
gebreid. 

De ontginning tot cultuurland en de huizenbouw in het Soesterveen moet door 
de maarschalk en het bisschoppelijk gerecht wel als een aantasting van de rech
ten van de gemeenschap zijn beschouwd, daar het Soesterveen tot de meent-
gronden behoorde. Een persoonlijke inbezitname kon men daarom niet tole
reren. Toch wijst de „betimmering" met huizen omstreeks 1475 erop, dat de 
kiem voor het ontstaan van de buurt De Eng toen reeds aanwezig was. Wan
neer deze randnederzetting de kans kreeg zich verder te ontwikkelen, is ons 
bij gebrek aan gegevens niet bekend. 
De verder van de eng verwijderde gedeelten van het Soester veen werden eerst 
omstreeks het midden van de 16e eeuw in gebruik genomen. Daaromtrent ver
schaft een processtuk uit 1581 ons inlichtingen.47) Twee personen betwistten 
elkaar destijds een erfenis. Beiden maakten aanspraak op een stuk „velt ende 
veens" (veld = heetveld, heide), dat duidelijk was afgegrensd tegen andere er
ven, die nog alle „onbeheynt ende onbescheyden" lagen. De een bracht naar vo
ren dat zijn vader indertijd aan de abt van de St. Paulusabdij had verzocht hem 
met dit stuk „veld en veen" te belenen.48) De abt bemerkte toen (1553) dat 
„deze landen geheel woest ende onbescheyden liggende waren". Hij had alle 
geërfden bijeengeroepen om dit terrein te „doen overslaen" in verhouding tot ie-

45) Citaten bij VAN ITERSON, a.w., p. 560 vlg. 
46) Rijksarchief Utrecht, Archief der bisschoppen. Register no. 4. fol. 165 vlg. 
Zie ook: S. MULLER Fzn.. a.w., dl. I l l , no. 4259 
47) Citaat bij VAN ITERSON, a.w.. p. 579 vlg. 
48) Sedert het einde van de 14e eeuw was de abdij ertoe overgegaan de horig-
heidsverhoudingen om te zetten in leenverbanden. 

121 



ders gerechtigdheid, opdat er in de toekomst geen twisten zouden ontstaan. 
Vervolgens werden er opmetingen gedaan en „scheygruppelen" gegraven. 
Deze verdeling in 1553 vormde dus de inleiding tot de individuele ingebruik
name van het nog onontgonnen gedeelte van het veen. Men sprak later van 
de „Cleyne slaegen" en de „Groete slaegen" in de Soester venen. Vermoedelijk 
vormde de Veensloot de scheiding tussen beide. Daar het gedeelte ten ZW van 
deze sloot eerst omstreeks het midden van de 16e eeuw onder de belanghebben
den werd opgedeeld, zal het nog geruime tijd geduurd hebben voordat de ont
ginning de achtergrens bij de huidige Wieksloter weg bereikte. 
Op de oude topografische kaarten van vóór 1900 (zie afb. 1) doet zich het 
gebied tussen de Veensloot en de Wieksloter weg voor als een sterk vergraven 
en gedevasteerd terrein met talloze kleinere plassen. De spreiding en de richting 
van de langwerpige plassen verraden nog de voormalige strokenindeling van 
het veen, dat tot een moerassige wildernis werd. Na 1900 is deze toestand ver
anderd. Men treft er thans grasland aan, waarin de strokenverkaveling zich 
heeft gehandhaafd. 

Hees 
Het toponiem Hees, dat op bosbegroeiing wijst, treft men op de oude staf
kaarten aan temidden van bossen en parken ten oosten van de gemeentegrens 
tussen Soest en Zeist. Sedert 1951 is deze naam op de topografische kaart ver
huisd naar het ZO uiteinde van de Wieksloter weg. Hees vormt een proble
matisch, maar zeer interessant onderdeel van de omgeving van Soest. 
In schriftelijke bron komt Hees reeds veel eerder voor dan Soest, nl. in 838. 49) 
Destijds had graaf Rodgar veel goederen in de Liemers en elders aan de St. 
Maartenskerk in Utrecht geschonken. In ruil daarvoor gaf de bisschop hem 
voor de tijd van zijn leven de emolumenten van andere goederen in beneficium, 
zoals in Zeist, Leusden, Hees en Doorn. In Hees kreeg graaf Rodgar de be
schikking over een „familia" (een horige echte) „cum edificiis et terris ipsius", 
dus met verscheiden gebouwen en landerijen, die tot een boerenbedrijf zullen 
hebben behoord. 
Wij kunnen uit dit gegeven niet veel méér afleiden dan dat Hees in de eerste 
helft van de 9e eeuw een door bisschoppelijke horigen bewoond oord was. 
In de 11e eeuw wordt Hees, evenals Soest, een „villa" genoemd, toen de bis
schop 14 horige hoeven „inter villas Heze et Zoys" aan de St. Paulusabdij 
schonk.50) Het woord „villa" moet hier in Hees dezelfde betekenis hebben ge
had als in Soest, dus een hof met een aantal horige hoeven. Waarschijnlijk 
maakten de 14 hoeven in Hees het gehele dorp uit, zodat dit in zijn geheel over
ging aan de St. Paulusabdij. In later tijd wordt nl. nooit gewag gemaakt van 
andere hoevenbezitters in Hees. 
De bronnen zwijgen verder over Hees, totdat wij in 1254 vernemen, dat een 
van de heren van Lokhorst de jurisdictie over Hees, Soest en Emmeklaar uit
oefende. 51) 

49) O.B.St. I, no. 63. 
50) Zie boven, noot 8. 
51) O.B.St. Ill, no. 1321. In Emmeklaar onder Hoogland bezat de St. Paulusabdij 
een hof. Naar het schijnt werden de hoven van Emmeklaar, Soest en Hees door de 
abdij onder één beheer en één jurisdictie geplaatst, waardoor de hoven van Soest en 
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Van ons standpunt uit is de vermelding van Hees in 1308 van meer importan
tie. De bisschop gaf toen in de tegenwoordige gemeente Zeist 8 hoeven woeste 
grond in tijns uit aan het Vrouwenklooster te Oostbroek, kennelijk met de be
doeling deze te doen ontginnen. Volgens de desbetreffende oorkonde52) lag dit 
terrein tussen Overhees in het oosten en De Bilt in het westen; het strekte zich 
van een weg in het zuiden noordwaarts uit tot aan de Lage Vuurse. 
Het woord „hoeven" heeft hier een geheel andere betekenis dan de horige hoe
ven die tot een hof behoorden. De laatste waren bedrijfseenheden, waarvan 
het akkerland op de eng lag en waaraan tevens gebruiksrechten op bepaalde 
complexen ongecultiveerde grond verbonden waren. De hofhorige hoeven 
vormden lang niet altijd een aaneengesloten stuk land. Dat was wel het geval 
met de hoeven woeste grond die ter ontginning werden uitgegeven; deze had
den ook een nauwkeuriger bepaalde oppervlakte. In de oorkonde van 1308, 
waarvan verschillende redacties bestaan, wordt de oppervlakte van de 8 hoeven 
onder Zeist ook aangegeven. Volgens de tekst die De Monté Ver Loren ge
bruikte, zouden deze hoeven elk 32 roeden breed zijn (ruim 120 m); de door 
Van Iterson geciteerde tekst zegt: unus mansus continet 18 jugera. Wij hebben 
hier evident te maken met strookvormige, opstrekkende hoeven van een min 
of meer duidelijk omschreven oppervlakte. 
De afbakening van dit ontginningsterrein van het Vrouwenklooster geschiedde 

Hees reeds vroeg hun functie verloren. In het midden van de 13e eeuw berustte de 
jurisdictie blijkens de oorkonde bij de heer van Lokhorst. In 1325 beleende de 
St. Paulusabdij Zweder van Abcoude met het lage gerecht van Soest en Hees, op voor
waarde dat kwesties betreffende hofgoederen van de abdij normaliter niet door hem 
zouden worden behandeld, tenzij dat hij uitdrukkelijk toestemming daarvoor had ver
kregen van de abt. Als door hem of zijn schout in deze zaken een vonnis was 
uitgesproken, kon men in beroep gaan bij de abt. Dat de hoven van Soest en Hees 
in 1325 niet meer in bedrijf waren en het beheer van de hofhorige goederen gecen
traliseerd was in de nog bestaande hof te Emmeklaar, blijkt uit bepalingen als: dat 
de tienden van de hofgoederen te Soest en Hees naar de korenschuur van de abdij te 
Utrecht moesten worden gebracht; dat de pachters van hofgoederen te Emmeklaar de 
pacht (in natura) naar Hees moesten brengen, van waaruit de tot spandiensten ver
plichte horigen uit Hees en Soest deze naar Utrecht zouden brengen; dat de tijns van 
hofgoederen te Soest en Hees moest betaald worden op de hof te Emmeklaar (zie: 
VAN ITERSON, a.w., p. 545 vlg.). De jurisdictie van Soest en Hees is lange tijd in 
handen van de heren van Abcoude gebleven, ook toen de heren van Gaasbeke in de 
tweede helfs van de 14e eeuw heer van Abcoude werden. Doordat Jacob van Gaas
beke tijdens het Utrechts schisma partij koos tegen Rudolf van Diepholt, kwamen de 
Gaasbeekse goederen in het Sticht aan de bisschop. Aldus verkreeg de bisschop ook 
de jurisdictie in Soest en Hees, waaruit waarschijnlijk het optreden van de maar
schalk in het Soesterveen moet worden verklaard. Blijkens de Costumen van Soest 
sprak men hier in 1569 nog steeds van het Gaasbeeks gerecht, dat destijds echter in 
handen was van koning Philips II. Bij de overdracht van de temporaliteit aan Karel V 
in 1528 was dus ook de jurisdictie in Soest door de bisschop afgestaan. Daarnaast 
bestond er in Soest in 1569 nog het z.g. Frankenhoefs gerecht, dat vermoedelijk func
tioneerde in het niet aan de St. Paulusabdij behorende gedeelte van Soest. Behalve deze 
twee gewone gerechten was er volgens de Costumen ook nog het leengerecht van de 
St. Paulusabdij, dat kwesties betreffende grondoverdrachten behandelde. Deze drie
voudige rechtspraak werd vermoedelijk gesymboliseerd door het embleem van de 
herberg in de kerkbuurt van Soest: drie ineengestrengelde ringen. Tot nog toe heeft 
men nooit een zinvolle verklaring voor dit embleem weten te geven. 
52) Tekst bij DE MONTÉ VER LOREN, a.w., p. 71; citaat bij VAN ITERSON, a.w., 
p . 544; zie ook regest bij J. W. BERKELBACH VAN DER SPRENKEL, Regesten 
van oorkonden betreffende de bisschoppen van Utrecht uit de jaren 1301-1340 (Wer
ken Hist. Genootschap, 3e serie, no. 66. Utrecht 1937), no. 104, p. 4L 
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door middel van greppels. Op de bekende kaart van Bernard du Roy van het 
einde van de 17e eeuw (afb. 4) zien wij twee stippellijnen getekend met de 
bijschriften: De Ooster Nonnengroep en Nonnengroep rooyende op den tooren 
van Seyst. 
Voor ons is vooral de oostelijke begrenzing van belang. Op enige afstand daar
van gaf Du Roy op zijn kaart aan: Hoog Hees en Laag Hees, van elkaar ge
scheiden door „De Gemene wegh". 
Hoog Hees komt overeen met Overhees. Blijkens de vermelding van Overhees 
in de oorkonde van 1308 was dit gedeelte belangrijker dan Nederhees c.q. Laag 
Hees. Het laatste was in deze tijd nog volledige wildernis, die eerst sedert 1399 
ontgonnen werd. Wij komen aanstonds daarop terug. In Overhees moet de 
nederzetting Hees hebben gelegen, die in de 11e eeuw „villa" wordt genoemd. 
Hees wordt ook enkele malen genoemd in een van de 14e eeuwse rekeningen 
van de bisschoppelijke rentmeester. Toen de bisschop op 28 oktober 1377 op 
het Huis ter Eem een rechtszitting had gehouden in verband met de dood van 
een man (doodslag?), bleef hij daar overnachten. Hij zelf en zijn gevolg reisden 
ongetwijfeld te paard maar er gingen ook wagens mee met de bagage en provi
and. De wagens vertrokken op 29 oktober tegen de avond uit Ter Eem en kon
den Utrecht vanwege de duisternis niet meer bereiken. Zodoende bleven de wa-
genlieden in Hees overnachten.53) Dat hier logeergelegenheid was, hetzij in een 
herberg, hetzij op een boerderij, toont aan dat Hees een nederzetting was aan de 
weg die men volgde. Dit moet de Oude Amersfoortse weg zijn geweest, die 
op oudere stafkaarten van Bilthoven uit oostwaarts loopt, op korte afstand 
ten zuiden van de spoorlijn; verderop bij Soestduinen heette deze weg Hezer 
spoor. 

Hees wordt in dezelfde rekening nogmaals vermeld, toen de bisschop in juni 
1378 met Frederik van Zuilen in de omgeving van Soest op jacht was. Van het 
Huis ter Eem uit, waar hij logeerde, stuurde hij een boodschap naar zijn kas
teel Stoutenburg, dat de jager Werner met de jachthonden naar Hees moest 
komen en hem daar opwachten.34) 
In 1399 werd door de St. Paulusabdij een begin gemaakt met de ontginning 
van Laag Hees.S5) Dit veengebied werd nu verdeeld in 12 (ontginnings)hoeven 
ten behoeve van degenen die hier gerechtigd waren. Er werden tweemaal 6 
hoeven uitgemeten: 6 „te Heze waert" en 6 „tot Zoeswaert". Daarna werden 
de afzonderlijke „hoefslagen" (veenstroken) onder de gegadigden verloot. Het 
ging daarbij niet alleen om hele hoeven, maar ook om halve, vierdelen, halve 
vierdelen enz. Dit betekent dat de afzonderlijke stroken niet van gelijke breed
te waren. Wel begon men met het veen in twee gelijke helften te verdelen; hoogst 
waarschijnlijk was de ene helft bestemd voor de bewoners van Hees, de an
dere helft voor die van Soest. In dat geval toont de verdeling in twee gelijke 
helften aan, dat er in Hees en in Soest een gelijk aantal hofhorige hoeven van 
deze veenontginning zouden profiteren. Uiteraard kwamen alleen hoeven van 
de St. Paulusabdij daarvoor in aanmerking, want het veen van Laag Hees be
hoorde geheel aan de abdij. Wij weten dat er in Soest 14 hofhorige hoeven 

53) Rekening 1377/78. ed. VERMEULEN, a.w.. p. 349 vlg. 
54) Idem. p. 367 en 401. 
55) Citaat bij VAN ITERSON, a.w., p. 578. 
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aan St. Paulus toebehoorden. In Hees moeten er dan ook 14 zijn geweest. In 
tegenstelling tot Soest, waar bovendien nog 6 à 7 hoeven in andere handen wa
ren, moeten de 14 hoeven van Hees de gehele nederzetting hebben uitgemaakt. 
In de 11e eeuw werden dus in feite tweemaal 14 hoeven aan de St. Paulusabdij 
overgedragen, resp. in Soest en in Hees, met een gemeenschappelijke wilder
nis, die zich tussen de beide plaatsen uitstrekte. 
Bij de verdeling van het veen onder Hees zocht men stellig aansluiting bij 
een reeds bestaande begrenzing. Als zodanig bestond er in deze tijd alleen nog 
maar de Ooster Nonnengroep langs het bezit van het Vrouwenklooster. Van 
daar uit zullen de 6 hoeven „te Heze waert" zijn uitgemeten, waarna men zon
der veel moeite ook de grens van de 6 hoeven „tot Zoeswaert" kon bepalen. 
Deze kwam bij de huidige Wieksloter weg te liggen. Zo werd dus reeds in 1399 
de achtergrens van het Soesterveen vastgelegd, lang voordat de ontginning van 
dit veen die achtergrens had bereikt (vgl. boven, p. 119 vlg.). Als ont
ginningsbasis van het veen van Laag Hees moet stellig de „Gemene weg" van 
Bernard du Roy c.q. de Oude Amersfoortse weg worden beschouwd. De ach
teruiteinden van de veenstroken reikten tot aan de huidige Soestdijker straat
weg. Blijkens de oorkonde van 1398 werd hier de Praamgracht gegraven (zie 
boven, p. 118). Hoogst waarschijnlijk vormde dit feit de onmiddellijke aanlei
ding voor de verdeling en ontginning van het veen van Laag Hees, want daar
door werd de mogelijkheid geschapen dit veen te ontwateren en de turf naar 
de Eem te verschepen. 

Evenals Soest bezat Hees een eng. Deze wordt vermeld in 1400 in verband met 
een grond overdracht van een halve hoeve „opten enghe te Heze", waartoe ak
kerland, bos, veen en nog andere wildernis behoorde.56) Aan het akkerland op 
de eng waren dus de gebruiksrechten op de wildernis geaccrocheerd, zoals dit 
bij hofhorige hoeven gebruikelijk was. De eng van Hees komt nog voor op de 
oudere topografische kaarten als een duidelijk begrensd stuk heide en bos
grond dat door de gemeentegrens tussen Zeist en Soest wordt doorsneden (zie 
afb. 1, ten oosten van de spoorweghalte Den Dolder). De Oude Amersfoort
se weg vormde de zuidelijke begrenzing ervan. Evenals Soest moet de middel
eeuwse nederzetting Hees aan de rand van de eng hebben gelegen. Daar Over-
hees in 1499 wordt aangeduid als een buurschap in kerspel Zeist,57) zal de 
nederzetting aan de west- of zuidwestzijde van de eng hebben gelegen. 
Later wordt de buurschap nooit meer vermeld, al bleef de naam Overhees 
nog in gebruik voor het gebied dat ertoe had behoord. Toen er in 1612 moei
lijkheden waren gerezen over de grens tussen Zeist en Soest in de heidevelden 
en men zich in Overhees van de situatie op de hoogte ging stellen,58), schijnt de 
nederzetting reeds te zijn verdwenen. Wij hebben hier te maken met een 
Wüstung, een „lost village". 

Mogelijk moet de ondergang van de buurschap in verband worden gebracht 
met de veenontginning van Laag Hees, die omstreeks 1400 werd geëntameerd. 
Het is niet denkbeeldig dat de van veen ontblote zandige ondergrond ging 
verstuiven, zodat de akkers op de eng in toenemende mate onder het zand be-

56) Idem. p. 559. 
57) Idem, p. 536. 
58) Idem, p. 531. 
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dolven raakten en tenslotte onbruikbaar werden. Ook is het mogelijk dat door 
de ontwatering van het veen de grondwaterspiegel daalde, waardoor de akkers 
uitdroogden en zelf aan verstuiving ten offer vielen. Met de achteruitgang van 
de kwaliteit van de akkers werd de voornaamste bestaansbasis van het boeren
bedrijf steeds smaller. De nederzetting was uiteindelijk ten dode opgeschreven. 
De ondergang moet zich zo geleidelijk en zo geruisloos hebben voltrokken, dat 
het praktisch aan iedereen ontgaan is dat hier eertijds een nederzetting bestond. 
Slechts in een klein artikel in de Nieuwe Zeister Courant d.d. 11 mei 1962 
sprak de heer Abr. van Bergen Henegouwen de overtuiging uit, dat er bij De 
Eng te Den Dolder een oude nederzetting had gelegen, waarvoor hij overigens 
geen bewijzen aanvoert. Ruim een halve eeuw geleden had hij als kind De Eng 
nog gekend als een stuk heide van ca 15 bunder, omgeven door een met eiken
hout begroeide wal, die 20 tot 30 m breed was. 
Inmiddels is te dezer plaatse veel veranderd. De eng is onherkenbaar gewor
den, doordat het grootste gedeelte ervan thans bedolven ligt onder de gemeen
telijke vuilstortplaats. 
Van Iterson, die aan de Hezer eng geen aandacht schonk, spreekt wel over en
kele andere engen, die met de omschrijving van Van Bergen Henegouwen over
eenkomen. In Rhenen en Remmerden lagen nl. soortgelijke engen „besloten in 
haere eycken wallen",59) althans in de 18e eeuw, toen er tevens schaapskooien 
op deze engen stonden. Daaruit concludeerde Van Iterson dat de engen toen 
„nog" gedeeltelijk woest waren en dat het woord eng eertijds de betekenis had 
van weide of grasveld. Deze opvatting werd reeds met klem tegengesproken 
door D. P. Blok.fi0) De engen waren oorspronkelijk, evenals de essen, complexen 
akkerland. Waar ze later als weidegrond werden gebruikt, moet het akkerland 
om de een of andere reden zijn opgegeven. Het zoveel extensievere gebruik 
als weide is ook een Wüstungsverschijnsel. 
Of de met eikenhakhout begroeide wallen rondom de engen tot de oorspronke
lijke toestand behoorden om het akkerland te beschermen tegen loslopend vee, 
wild of eventueel zandverstuivingen, óf dat ze eerst in een later stadium werden 
aangelegd om het vee op de tot weidegrond vervallen eng binnen de perken 
te houden, zou nader onderzoek behoeven. In het eerste geval dringt zich de 
—•gelijking met een estuin aan ons op. Bij de Soester eng is daarvan echter 
niets te bespeuren. 
De namen Hezer eng, Grote en Kleine Eng, komen in het begin van de 19e eeuw 
nog voor als namen van z.g. hofsteden, die geheel of gedeeltelijk door heide 
omringd werden.61) Deze namen waren toen nog slechts vage herinneringen aan 
de voormalige eng van Hees. De Grote Eng ontwikkelde zich tot het landgoed 
De Paltz, waarvan tegenwoordig een gedeelte binnen militair terrein ligt. Dit 
uitgestrekte stuk grond kan niet tot de eigenlijke eng van Hees hebben behoord. 
Namen als Stuifhoogte en Stofhoogte, die in de directe omgeving van De Paltz 
c.q. Grote Eng in het begin van de 19e eeuw voorkwamen, wijzen op zandver-

59) Idem, p. 102-110. 
60) D. P. BLOK, De enken (Driemaandelijkse Bladen, Tijdschrift voor Taal en 
Volksleven in het oosten van Nederland; Orgaan van het Nedersaksisch Instituut der 
Rijksuniversiteit Groningen. 1958), p. 2. 
61) VAN ITERSON, p. 603 vlg. 
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stuivingen. Onze hypothese dat de oorspronkelijke eng van Hees geleidelijk 
door verstuivingen als akkerland onbruikbaar werd, is stellig niet ongemoti
veerd. 

Het veen op de grens van Soest en Baarn 
Oorspronkelijk vormde het veen aan gene zijde van de tegenwoordige gemeen
tegrens tussen Baarn en Soest met het veen van Laag Hees, het Soesterveen 
en het veen bij Soestdijk één geheel. Een eerste scheiding werd teweeg gebracht 
toen in of kort na 1239 het kapittel van St. Jan te Utrecht uit de omgeving van 
de Lage Vuurse de Oude Gracht naar de Eem liet graven (zie boven, p. 118). 
In het midden van de 14e eeuw maakte een zeer lange (ca 5 km), brede (meer 
dan y2 km) strook veen langs de noordzijde van de Oude Gracht deel uit van het 
goed De Eult (die Oelte),62) een „edel eygen" van een zekere Godde Stael. 63) In 
1350 werd het goed De Eult in een noordelijke en zuidelijke helft gesplitst en 
weldra werd de vrije eigendom omgezet in een leenverhouding ten opzichte van 
de bisschop. De zuidelijke helft, binnen het territoir van Soest gelegen, bleef 
voorlopig in handen van de familie Stael; de noordelijke helft, die tot Baarn 
werd gerekend, kwam in 1375 aan Jacob Nenning. 64) 

Gegevens uit het begin van de 15e eeuw 65) doen blijken dat het veen, dat eertijds 
tot De Eult behoorde, zich uitstrekte tot aan het veen, dat in 1308 aan het 
Vrouwenklooster te Oostbroek was gekomen, ten zuiden van de Lage Vuurse 
(zie boven, p. 121). De brede strook was in het begin van de 15e eeuw echter 
reeds gesplitst in smallere, waarvan er verscheidene in handen waren van leden 
van de familie Stael, kennelijk als gevolg van erfdeling. Tussen een strook van 
Jacob Nenning en een van de familie Stael lag een strook die aan de bisschop 
behoorde.66) In 1417 bezat Evert Stael nog een smalle aaneengesloten strook 
veen, die zich over de totale lengte uitstrekte. De overige stroken daarentegen 
waren door de aanleg van de Soestdijk verdeeld geraakt, zodat stukken „boven" 
en „beneden" de Soestdijk in verschillende handen waren gekomen. Zo was 

62) De Eult is thans een boerderij ten oosten van paleis Soestdijk bij het einde van 
de Koningslaan. , . m o n o 
63) Een zoon van Gode Stael figureert in de bisschoppelijke rekening van 1378//y 
(ed. HEERTNGA, p. 20). Hij betaalde aan de rentmeester 4 tb . als smalle rodetienden 
voor bijenstokken op het grondgebied van Soest. 
64) Jacob Nenning sr. en jr. komen vele malen in de bisschoppelijke rekeningen 
voor, o.a. als pachters en kopers van tienden, als pachters van een „hofstat" in Ter 
Eem! als gast van de bisschop op het Huis ter Eem en vooral als leveranciers van 
runderen (slachtvee) voor de bisschoppelijke huishouding (rekening 1377/78. ed. VER
MEULEN, p. 262. 350 en 369; rekening 1378/79, ed. HEERINGA. p. 9. 20, 161, 183, 
184 en 186) In de jaren 1426-1430 had Jacob Nenning jr. onder Baarn ..den Grascamp ' 
van de bisschop in pacht (rekeningen, ed. HEERINGA. p. 238, 290, 321 en 351) als
mede een stuk veen bij Ter Eem. In 1401 werd hij beleend met „het erve te Voerbroeke 
in het gerecht van Eembrugge. Sedertdien noemde hij zich Jacob Nenning van Vore
broek. Hij bekleedde verscheiden hoge posten: in 1402 was hij lid van de Raad van 
het bisschoppelijk Hof; in 1412 was hij maarschalk van Eemland; in 1426 maakte hij 
deel uit van het stadsbestuur van Amersfoort. 
65) Zie citaten uit authentieke stukken bij J. H. H O F M A N . Soestdijk (Utrechtsch 
Jaarboekje, 1905) p. 15 vlg. 
66) Blijkens de rentmeestersrekeningen van 1377/78 (ed. VERMEULEN, p. 256) en 
1378/79 (ed. HEERINGA, p. 9) was 's bisschops „slag in die Oelt" verpacht. In de 
rekeningen van 1426-1430 worden als pachters resp. Izak en Evert Stael genoemd (ed. 
HEERINGA. p. 238, 290, 321 en 351). 
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b.v. het verlengde van de strook van de bisschop ten oosten van de Soestdijk 
aan de pastoor van Eembrugge en nog een ander persoon gekomen. 
Het park achter paleis Soestdijk maakte eertijds voor een groot gedeelte deel 
uit van de oorspronkelijk brede veenstrook van De Eult. Van de lange smalle 
stroken, waarin dit veen in de lengte werd opgedeeld, zijn op de oudere topo
grafische kaarten nog resten herkenbaar langs de zuidzijde van de Soestdijker 
straatweg, waar deze langs het park van het paleis loopt, als ook ten zuiden 
van de Koningslaan. 
Voor de exploitatie van het veen zal de indeling in kilometers lange stroken 
hoogst onpractisch zijn geweest. Wij zien dan ook dat in het westelijkste ge
deelte van dit veen in 1424 een nieuwe verkaveling dwars over de oude werd 
gelegd. Blijkens een oorkonde uit dit jaat6T) geschiedde dit op aandrang van de
genen die hier geërfd waren. De begrenzing van het nieuw te verkavelen terrein 
wordt in de akte omschreven als volgt: in het zuiden de Oude Gracht, die 
langs de venen van Zoesheze en Everheze loopt;68) in het noorden het veen van 
Frederik van Drakenborg, dat hij door ruil van Jacob Nenning van Vorebroek 
had verkregen; in het westen het bezit van het Nonnenklooster (het Vrouwen
klooster te Oostbroek). De oostelijke begrenzing wordt niet vermeld, maar 
aangezien de bisschop volgens deze oorkonde binnen het omschreven terrein 
een strook bezat, die 16% roede (ca 62 m) breed was en 600 roeden (ca 2253 m ) 
lang, moet de oostelijke grens daar gelegen hebben, waar de Veensloot uit het 
Soesterveen in de Oude Gracht uitmondde. Uit het stuk valt verder op te ma
ken, dat de veenstrook van de bisschop zich langs de Praamgracht uitstrekte, die 
wordt aangeduidd als de nieuwe gracht „die nu gegreven is". Vermoedelijk gaf 
de aanleg daarvan de stoot tot de herverkaveling van het veen en een stelsel
matiger exploitatie. 

De nieuwe verkaveling wordt in de akte zeer uitvoerig omschreven met de 
namen van alle gegadigden. De bisschop kreeg in ruil voor zijn strook van 16% 
x 600 roeden (ca 14 ha) een strook in het westelijk deel, die 66 roeden breed en 
151 roeden lang was, dus van vrijwel dezelfde oppervlakte van 14 ha. Alle 
andere stroken werden eveneens 151 roeden lang (ca 567 m): de breedte daar
entegen liep sterk uiteen. Van west naar oost bedroegen de breedten resp. 
66, 33, 66, 21, 5 2 ^ , 50, 15, 31%, 14, 44, 14, en 8% roeden. In deze getalsver
dingen is geen enkel systeem te ontdekken; wij kunnen alleen constateren dat 
de bezitsverhoudingen sterk verbrokkeld waren geraakt in zeer ongelijke delen. 
Alle stroken waren rechtlijnig begrensd, maar zodoende schoot er in het wes
ten een driehoekig terrein over, een „gheerkin veens", zoals de akte zegt, dat 
overeenkomt met het terrein van het huidige landgoed Pijnenburg aan de noord
westzijde van de Soestdijker straatweg. Dit stuk veen werd toegewezen aan 
Jacob Nenning van Vorebroek, die de leiding bij de herverkaveling van het 
veen op zich had genomen, als vergoeding voor de „oncost ende arbeit" die hij 
ten bate van de gehele gemeenschap had gespendeerd. Daar hij en zijn vader 
sedert 1375 in het bezit waren van de noordelijke helft van het goed de 

67) Rijksarchief Utrecht. Archief der bisschoppen, Register no. 46, fol. 53 vlg. Zie ook: 
S. MULLER Fzn., a.w., dl. II, no. 2417. 
68) Everheze = Overhees. De venen van Zoesheze en Everheze waren de tweemaal 6 
hoeven, die in 1399 in Laag Hees werden uitgemeten; zie boven, p. 122. 
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Eult met het bijbehorende veen, deelde hij ook mee in de nieuw uitgemeten 
stroken, waarvan er verscheidene aan hem toevielen. Het driehoekige gedeelte 
in het uiterste westen werd hem evenwel niet toebedeeld uit hoofde van zijn 
vroeger bezit. Onder goedkeuring van de „gemeene landtgenoten", d.w.z. de 
overige gerechtigden in dit veen - gerechtigdheid die hier geenszins voortvloei
de uit gemeenschappelijke gebruiksrechten van een dorpsgemeenschap, zoals 
op de meentgronden onder Soest! - kocht Jacob Nenning dit overschietende 
gedeelte van het veen van Steven en Willem Stael, op voorwaarde nochtans 
dat degenen die reeds van de beide Stael's het recht hadden verkregen hier veen 
te graven, dit recht ook mochten effectueren.69) 

De turf exploitatie in dit veen, die vóór 1424 stellig zeer ongeordend geschiedde, 
zal na de ruilverkaveling zonder twijfel systematischer en voortvarender zijn 
aangepakt. 

Slotbeschouwingen 
Soest en Hees hebben zich als nederzettingen in tegenovergestelde zin ontwik
keld. Terwijl Soest uitgroeide tot een respectabel kerkdorp met tal van kleinere 
buurten op kortere en langere afstand van de oude dorpskern, is het oude Hees 
van het toneel verdwenen. Een parochie is Hees nooit geworden; het behoorde 
tot het kerspel Zeist. Naar het schijnt was Soest reeds bij de invoering van het 
hofstelsel als een grotere nederzetting gepland dan Hees. Dit was vermoede
lijk te danken aan de grotere oppervlakte van het voor akkerbouw geschikte 
terrein, dat aan meer boerenbedrijven een bestaan kon bieden. Soest moet om
streeks het jaar 1000 reeds ca 20 boerderijen hebben geteld. Wij menen aanne
melijk te hebben gemaakt dat het aantal in Hees 14 bedroeg. Als kort na het 
jaar 1000 gezegd wordt dat de 14 hoeven, die aan de St. Paulusabdij werden 
geschonken, „inter villas Heze et Zoys" lagen, kan „inter" geheel letterlijk wor
den opgevat. Soest lag aan de oostzijde van de eng, Hees aan de westzijde van 
de eigen eng. Het gebied tussen de beide nederzettingen in omvatte dus de bei
de engen alsmede de wildernis, die zich van de ene eng tot aan de andere uit
strekte. Enerzijds konden de bewoners van Hees, anderzijds die van Soest hun 
aan de horige hoeven verbonden gebruiksrechten daarop uitoefenen. Men hin
derde elkaar daarbij niet omdat de uitgestrektheid groot genoeg was. Onmerk
baar gingen de 14 hoeven van Soest en Hees in dit ongecultiveerde terrein in 
elkaar over. Een grensscheiding was er niet. Doordat de 14 hoeven aan weers
zijden in een en dezelfde hand waren, zal de behoefte daaraan niet zijn gevoeld. 
De ontginning van dit gemeenschappelijk terrein liet overigens nog lang op zich 
wachten. Toen in 1399 uiteindelijk het veen van Laag Hees werd ontgonnen, 
vond kennelijk een gelijkelijke verdeling plaats tussen Hees en Soest. 
De veenexploitatie verschafte de boeren een bredere bestaansbasis dan het agra
risch bedrijf alleen. De turfwinning geschiedde niet uitsluitend voor de eigen 
voorziening van brandstof; de turfvaarten naar de Eem getuigen van export; 
zo ook de Turfweg, die uit het Soesterveen dwars over de Soester eng naar de 

69) Op de kaart van Bernard du Roy (17e eeuw) treft men de naam Stael aan ten 
zuiden van Drakenstein tussen de beide Nonnengroepen. Op de oude topogr. kaarten 
ligt hier het landgoed Staalbergen: bovendien komt tegenover Pijnenburg de naam 
Staalwijk voor. 
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Oude Melm voerde. Toen de veenontginning reeds in een gevorderd stadium 
verkeerde, verschafte deze ook een zelfstandige bestaanswijze, losgekoppeld 
van het oude argrarische bedrijf. Enkele frappante voorbeelden daarvan uit 
de tijd omstreeks 1400 - de tijd waarin de veenontginning van Laag Hees op 
gang kwam - worden aangehaald door Van Iterson.70) Uit verscheiden docu
menten blijkt dat sommige boeren hun akkerland aan anderen overlieten en al
leen hun rechten op de woeste grond behielden. Het omgekeerde kwam even
eens voor. Dit was alleen mogelijk doordat de veenexpoitatie en de daarop 
volgende ontginning tot cultuurland de gelegenheid bood voor de stichting van 
nieuwe bedrijven. Niet iedere boer zal trouwens over de nodige mankracht 
hebben beschikken om naast de gebruikelijke activiteiten het nieuwe werk zelf 
te verrichten. Behalve dat zich voor de jongere generatie nieuwe perspectieven 
openden, waren er misschien ook lieden die de rechten van de boeren op de veen
gronden kochten, zodat afstoting van die rechten een aantrekkelijke en winst
gevende transactie was. 

De veenontginning in de omgeving van Soest had een geheel ander verloop dan 
in de grote aaneengesloten veengebieden van Holland en het westelijk gedeelte 
van het Nedersticht, zoals deze werd beschreven door Van der Linden71) en door 
ons zelf voor wat de venen ten oosten van de Vecht betreft.72) Temidden van de 
zandige Utrechtse heuvels waren de veencomplexen kleiner en behoorden in het 
algemeen ook niet tot de landsheerlijke wildernissen, maar tot de hoven en hof-
horige hoeven, soms ook tot het vrije eigen van een voornaam heer, zoals het 
goed De Eult. Deze omstandigheden moeten vertragend hebben gewerkt op de 
ontginningen, die dan ook eerst veel later plaats hadden dan de grootscheepse 
veenontginningen in Holland en West-Utrecht. De systematische groepsgewijze 
ontginningen met een indeling in stroken van gelijke breedte en daarmee corres
ponderende wegdorpen van ontginners kennen wij hier niet. De strokenindeling 
van de venen rondom Soest was onregelmatiger, afhankelijk van de gerechtigd
heid in het veen naarmate de hofhorige hoeven door meer dan één boer werden 
geëxploiteerd (Soesterveen en Laag Hees) of door erfdeling, ruil en verkoop 
de rechten ongelijkelijk verbrokkeld raakten (De Eult) of waar de bisschop het 
veen ging verpachten (Soestdijk), waarbij misschien de pachtprijs die iemand 
wilde besteden, bepalend was voor de breedte van een veenstrook. Deze ontwik
kelingen zijn van aanzienlijk latere datum dan het ontstaan van de cope-ontgin-
ningen in het Hollands-Utrechtse veen. 

Opmerkelijk is dat de ontginning van de venen tussen de zandige heuvels in de
zelfde tijd onder handen werd genomen toen in Oost-Nederland de marken op
kwamen. Wij menen te hebben aangetoond dat er in Soest geen marke heeft be
staan. Toen men in de markegebieden de exploitatie van de ongecultiveerde 
gronden ging beperken, werd hier de bestaansbasis verbreed door de commer
ciële turfwinning en de omzetting van afgeveende gronden in cultuurland. Het 
veenpakket was op de meeste plaatsen in deze omgeving niet dik, zodat het na 
betrekkelijk korte tijd verdween. De zandige ondergrond werd tot bovengrond 
en veelal omgezet in akkerland, zoals ten westen van de Soestdijk en in het aan 

70) VAN ITERSON. a.w.. p. 559. 
71) H. VAN DER LINDEN. De Cope. Assen 1955. 
72) GOTTSCHALK, zie boven, noot 1. 
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de Soester eng grenzende gedeelte van het Soesterveen. Nog op de topografische 
kaarten van vóór 1900 treffen wij daar overwegend akkerland aan. Op latere 
kaarten daarentegen heeft het grasland sterk de overhand gekregen. Waar de on
dergrond van het veen minder geschikt was voor cultuurland, zoals in de verder 
van de eng verwijderde gebieden van het Soesterveen en in Laag Hees, heeft de 
heide zich sterk uitgebreid. De oude stafkaarten tonen dit duidelijk aan. Op de 
meeste plaatsen is het veen zo volledig verdwenen, dat de moderne bodem-
kaart 73) nog slechts enkele kleine resten ervan weergeeft, nl. ten oosten van 
Soestdijk en in het Soesterveen. Met betrekking tot de oude cultuurgrond van 
de Hezer eng laat de bodemkaart volledig verstek gaan. Als excuus mag geiden 
dat het laatste spoor van de voormalige nederzetting, de eng, - nog bijtijds door 
de oude stafkaarten vastgehouden - onder een enorme vuilnisbelt verdween. 

73) Bodemkaart van Nederland (1 : 50.000); uitg. 1966. Stichting voor Bodemkartering. 
Blad 32 West, Amersfoort. 
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