
monumentenbeschrijving nu eens aanschaffen. Hij zal er niet aan 
bekocht zijn; integendeel er veel genoegen aan beleven en er zijn 
kennis, terstond en bij latere raadpleging, door vermeerderen. 
Utrecht is veel interessanter dan men bij oppervlakkige kennis
neming denkt. v- ^ 

FORNHESE, HEES EN DE NONNENGROEPEN. 

Nu de naam Hezer Eng van de nieuwe grootbladige uitgave van 
de Topografische Kaart is verdwenen en het daarlangs in de richting 
Amersfoort lopende Hezer Spoor gedeeltelijk ten behoeve van het 
vliegterrein Soesterberg aan het verkeer onttrokken is, lijkt het mij 
dienstig nog eens de aandacht te vestigen op de historische betekenis 
van deze namen. 

Wel is nog op een oude villa aan de weg Amersfoort—Soester
berg de naam Fornhese te zien: het in 777 met die naam aangeduide 
woud zal zich wel tussen dat punt en de Hezer Eng uitgestrekt heb
ben. Het bestanddeel Hees = heester wijst op overwegend eiken
hakhout: op de door prof. Van Iterson als bijlage bij zijn ontschat-
bare werk gereproduceerde kaart van de Leusderberg e.o. van 1594 
komt in deze buurt de naam Winterstruycken voor, waaruit ik zou 
willen ommaken dat hier veel winterbrandstof werd gehaald. 

Verschillende gegevens wijzen erop dat ± 1100 deze brandstof
bron ontoereikend werd en er behoefte ontstond het oppervlakteveen 
te gaan ontginnen, óók voor de daaronder liggende akker- en weide
grond. Dr. Maris noemt dit jaartal voor Eemnes (te beginnen bij de 
Zomerdijk bij Eembrug), de oudste concessie van het klooster Oost
broek is van 1122 (De Hullu blz. 88) en de weliswaar vervalschte, 
maar toch belangrijke concessie van het kapittel van St. Jan van 
„1085" stemt hiermee overeen. 

Het lijkt mij dus dat wij pas lang na 1100 aan een bevolkt Laag-
Hees mogen denken en het ligt dus wel voor de hand het in 838 
genoemde Hees ergens bij de Hezer Eng te zoeken, en dit zouden 
wij dan Oud-Hees, Hoog Hees of Overhees kunnen noemen, ter 
onderscheiding van het nu nog als Hees aangeduide gedeelte van 
het landgoed Pijnenburg, waar deze oude naam pas nog in ere is 
gehouden bij de doop van een nieuwe woning. 

Er doet zich nu een interessante vraag voor: was de grens Zeist— 
Hees (ook wel Oosternonnengroep genoemd, als oostgrens van het 
Nonnenland of Vrouwenkloosterveen) identiek met de tegenwoor
dige grens Zeist—Soest? Wij weten zeker, dank zij een kaart van 
De Vuurse in het Alg. Rijksarchief, dat deze Nonnengroep ± 1600 



verder naar het noorden doorliep tot het kruispunt Stulpse Laan— 
Zevenlindenseweg, in 1449 als oud grenspunt Soeststapel in de 
grens Sticht—Gooi genoemd. 

Het ligt voor de hand te veronderstellen dat ook de grens Soest— 
Hees (Wieksloot) tot dit punt doorliep, en het lijkt mij geen toeval 
dat ook de grens Laren—Hilversum er zo duidelijk heenwijst, of 
heenwees, hoewel deze pas in zijn tegenwoordige vorm vastgesteld 
is (1428) lang nadat Soeststapel niet meer op de ,,provincie"grens 
lag. Maar de „breedte" van het Nonnenland is raadselachtig: het is 
à priori zo waarschijnlijk dat dit met Zeist zou samenvallen, maar 
De Roy, die overigens allerminst veel bewijskracht heeft, tekent de 
Nonnengroepen, hoewel op een zonderlinge zwevende manier, „zon
der kop of staart", speciaal binnen de Zeister grenzen, en dat zou 
men in verband kunnen brengen met het stuk van 1307 (Van Iterson, 
blz. 544, De Hullu nr. 1156), waarin Vrouwenkloosterveen als volgt 
omschreven wordt: „acht hoeven beneden Overheze ende nederwerts 
te gaan totter Bilten wert ende daer die eijnden of beghinnen te 
Vuerzen". 

Nu meten de veertellen in deze buurt op z'n allerhoogst 30 m. 
breed, de hoeven dus 120 m. Deze acht hoeven, waarvan toch uit
drukkelijk de grenzen als De Bilt en Overhees worden genoemd, 
geven dus hoogstens 960 m. breedte, terwijl de gemeente Zeist hier 
ruim 1500 m, breed is. 

Misschien kunnen oude kaarten hier nog uitkomst brengen1). Prof. 
Van Iterson geeft twee oude omschrijvingen van de grens Zeist— 
Hees, ± 1550 vastgesteld tot het Barense Harde (Vuurse) toe (blz. 
529, 531—'32, 582—'83). Het is wel verleidelijk de daar genoemde 
schaapherdersput met de Viskom aan de 300 roedenlaan te vereen
zelvigen, en de groote steen met Soeststapel, maar de andere ge
noemde grensmerken zouden daar dan toch mee in overeenstemming 
gebracht moeten kunnen worden, en daar ontbreekt veel aan. 

Tot slot mag ik nog wel vermelden dat ik als oudste bron voor de 
naam Den Dolder in 1245 Bernardus de Dolren vermeld vond als 
getuige voor het klooster Oostbroek ( Codex diplomaticus Neer
landicus 2e serie, 4e deel, 2e afd., blz. 21). 

De heer Moerman opperde mij nog de mogelijkheid dat Fornhese 
verband zou kunnen houden met duitsch föhre = pijnboom. 

M. R A V E N 

1) Zie het naschrift, en de door de van de Poll-stichting te Zeist in reproductie 
uitgegeven kaart van Zeist-Driebergen van De Roy van 1677. 

NASCHRIFT 

Door de bereidwilligheid van de heer Rijksarchivaris te Utrecht mocht ik een 
fotocopie ontvangen van de kaart van De Roy van 1698 van Laag- en Hoog Hees. 
Bij de boerderij De Kooi is hierop een „vervallen Koy" aangegeven, „die Limiet-
scheydinge tusschen Soest en Laagh Hees" loopt langs de wieksloterweg en weste-
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lijk v a n de Hezer Eng, aangegeven m e t de e igenaa r snaam Aerd t de Graaf t is een 
ie ts g ro te r perceel a a n g e g e v e n m e t daarbi j d i t vee lbe tekenende N.B. : „He t l and t 
v a n den Heer Ha t t i ngh legh t o n d e r Seyst doch behoor t onder den Heeser T i e n t " 
( „compe te rende aen Abdye v a n St. P a u l u s te Ut rech t " ) . 

Als dit perceel , da t zich v lak ten oos ten van he t s tat ion Den Dolder aan w e e r s 
zijden van de t egenwoord ige spoorweg u i t s t r ek t e , in 1307 nog geheel to t Hees b e 
hoo rde viel de oorspronkel i jke Ooster N o n n e n g r o e p a l le rmins t me t de l a t e re ge 
m e e n t e g r e n s samen en k u n n e n de in 1307 g e n o e m d e hoeven best de n o r m a l e b r e e d t e 
v a n r u i m 100 m. hebben gehad. De w e s t g r e n s v a n het Hezer percee l H a t t i n g h bl i jkt 
bij globale in t eken ing op de topograf i sche k a a r t vri jwel op het p u n t Soests tapel 
te raa ien . M* R ' 

SAKEN V A N CLEYNDER IMPORTANTIE. 

Onvoordeelige gasten. 
Franchoys Scheffer en Maria van der Velde waren „ordinaris 

houdende", dat wil zeggen: zij hadden een gaarkeuken in bedrijf, 
in dit geval was het ook het houden van commensalen. Maar het 
was een deftig kosthuis, dat zelfs bij vreemdelingen te goeder naam 
en faam bekend stond. 

Zoo hadden daar van 26 Februari tot 2 Juli 1652 „Joncker Lau
rens Roman met noch drie persoonen" verblijf gehouden. Zij had
den „huysfestinghe, cost ende dranck" te hunnen huize genoten, 
maar waren zonder te betalen vertrokken. Datzelfde was het geval 
met Jor. Andreas Peterson Grouw (of Groubb). Deze had ,,met 
zijn knecht vanden vüffden Februarij totten derden Septembris 
van hetzelfde jaar bij hun zijn verblijf gehad. 

De eerste, wonende te Stockholm, was hun 331 gulden en vier 
stuivers schuldig gebleven, — de ander, wonende „tot Nikepinck 
mede in Sweden", een bedrag van 356 gulden en 12 stuivers. 

Twee andere gasten: „Joncker Hans Gearge Stochhen ende 
Joncker Godefrit Selerus, beyde commessalen ter woonsteede van 
Sr. Franchoys Scheffer" legden een verklaring af, dat het hun be
kend was, dat de twee eerstgenoemden „beyde neffens hun knechts 
bij hun, deposanten, bijde voors. echteluyden inde cost gegaen 
ende thaerluyder woonsteede huysfestinge genoten hebben ende 
onlanx geleden d'een naar d'ander vande echteluyden gegaen ende 
vertrocken zijn sonder oock aende echteluyden ende hun hospes 
ende hospita contentement hebben gedaen, nemaer aende selve 
echteluyden merckelicke penningen schuldich gebleven zijn". 

Om het hun toekomende van de schuldenaars te innen zonden 
de echtelieden nu, 18 September 1652, hun zoon Johannes naar 
Zweden. Zij machtigden hem de genoemde bedragen van hun 
schuldenaars „te eysschen, inne te vorderen ende te ontfangen met 
recht ofte met vruntschappe". 
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