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C O M M I S S A R I S S E N . " 

Het jaar 1546 was voor Veenendaa l zeer belangrijk. Drie jaren 
tevoren hadden de veengenoten, de eigenaars der veengronden, 
keizer Karel V verlof gevraagd de zeventig jaren geleden door bis
schop David van Bourgondië gegraven en sindsdien weer dicht
gegroeide Grift te mogen uitdiepen en ver lengen. 

T e e n de veenheren bereid werden gevonden de kosten te dragen, 
verleende Karel hun in 1546 octrooi om de Grift weer bevaarbaar 
te m a k e n . 1 ) E r werden twee commissarissen aangeste ld om de 
zaak te leiden en te inspecteren, namelijk Adr iaen Nicolai', , ,Raedt 
int Furs t endom Gelre" , en Wil lem van Diemen, „Raed t van de 
keyserlicke majesteit inden Hove van Ut rech t " . D e laatste nu heeft 
in 1546-47 een lijst van contribuerende e igenaars aangelegd, die 
een van de waardevol le handschriften vormt van het V e e n r a a d -
archief, 2 ) niet alleen omdat zij de namen der veenbezit ters ver
meldt, maar ook om de vele genoemde bijzonderheden, zoals wij 
nader zullen zien. 

D e octrooiverlening werkte stimulerend. Ve le e igenaars haas t ten 
zich contr ibuant te worden. Kortzichtigen lieten dit na, maar be
treurden dit later, toen de turf schatten opbracht — in 1555 bij
voorbeeld gelastte het Utrechtse hof , ,ghenen turff uuyt de Landen 
van Ut rech t te brengen overmits tgebreck ende groote duyr te van 
d i e n " 3 ) . Zij mochten als eigenaars van zogenaamde onvrije venen 
geen gebruik maken van de Grift, aan het hergraven waarvan zij 
niets hadden bijgedragen. Voorui tz iende kooplieden kochten venen. 
Z o d o e n d e werd de inschrijving in 1 546 voor V e e n e n d a a l een ge
beurtenis van belang. 

i) Archief Veenraadschap no. 79. Zie ook: L. A. J. W. Sloet, Bijdragen tot de 
kennis van Gelderland, blz. 183. Dit octrooi wordt wel het tweede genoemd ter 
onderscheiding van het eerste, dat bisschop David verleende. 

2) No. 80. 
3) Archief Veenraadschap: 4e Veenregister. 
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Alvorens het verbaal te beschouwen, een enkel woord over de 
gebruikte oppervlaktematen. Er is geregeld sprake van roeden, 
morgens, honten en monders. Men kon destijds geen oppervlak 
berekenen door het product te nemen van lengte en breedte. Om 
nu toch ten naaste bij de grootte van een terrein te kunnen aan
geven, gaf men op hoeveel koren nodig was om de grond te be
zaaien ôf de tijd, vereist om hem op bepaalde wijze te bebouwen. 

In het Nedersticht is de eerstgenoemde wijze de oudste, waarvan 
men al in de 12de eeuw voorbeelden vindt. Men duidde de opper
vlakte aan in mouder of monder, mud, schepel, spint, emmersade, 
vaetsaet, mutsaet enzovoort. Het tweede systeem bedient zich van 
maten als ploeg, juk, morgen, bunder. De morgen komt in de lijst 
het meest voor en gaf een terrein aan, dat tussen zonsop en 
-ondergang kon worden omgeploegd. Zijn onderdelen zijn honten, 
roeden en voeten. Weer andere vlaktematen gaven aan hoeveel 
tijd één man nodig had om een stuk grond om te spitten, 't hooi 
te maaien of er turf te steken. Een schaft, een maat te Amerongen 
gebruikt, kon tussen twee schafttijden worden bewerkt. Een 
clepperschaft zinspeelde op het klokgelui als tijdslimiet en een 
dagmaat of -werk was een veld door één man in één dag bewerkt. 4) 

't Is moeilijk deze maten in ons metriek stelsel om te rekenen, 
want plaatselijk verschillen zij door de aard van de bodem. In onze 
omgeving en in Eemland was een morgen 600 roeden. Een ha. is 
thans 700 roeden, een roede dus 6/7 ha is + 8571,4 m2. Bijgevolg 
bedroeg een roede ruim 14 m2. 

Wie waren nu de veenheren, die ,,'t effect van tvoirscreven 
octroye" wilden genieten en zich daartoe van 10 juni 1546 af aan
meldden? Uiteraard konden het geen Veenendalers zijn, want die 
kende men in feite nog niet! De veeneigenaars waren bijna alle 
Utrechtenaren, rijke kooplieden of invloedrijke personen uit de 
magistratuur5): Joncker van Pallant, zoon van Elizabeth, Vrouwe 
van Hoochstraten, gravin van Culenborch; Claes feroensz. en 
Frans Andriesz. beiden uit Amsterdam; Vincent Cornelisz., tresorier-
generaal; Frans en Ernst van Nijenrode, de eerste raad te Utrecht; 
Joncker fan van Holswilder, drost op 't huis te Hattem; Willem 
Vonck jr.; Cornells Gerritsz.; Floris Foeijt en diens schoonvader 
Jacob Lam; Cornells Thin; Jan Fox en diens zuster Machteid; Jan 
Boll; Jacob van Beusichem; Gerrit Pot; Beernt Proeys; Cornells 
van Leeuwen, in 1559 maarschalk van Eemland; Jan van Leeuwen 
Aertsz.; Jacob Deel of De Edel; Robbert Reyersz. Taelman; Jan 
Roek; Hermen de Jong; Lodewijk van Couwenhouen; Jacob Gram-

*) Vgl. W. van Iterson, De historische ontwikkeling van de rechten op de grond 
in de provincie Utrecht I, Band I (1932), blz. 105-107. 

5) Enige namen in Groot Placaatboek van Utrecht I en vooral II (Lijsten van 
Praesidenten en Kaden, Maarschalken enz.). 
Vele namen zijn van bekende Utrechtse families. 
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maye; Frans en fan Bogaert; Dirck van Bredevelt; Claes Gerritsz. 
van Gorcum; Evert van Clee[[; Goort Gerritsz.; Peter Pau Hu-
brechtsz.; Gijsbevt van de Voort Valentijnsz.; de procurator van 
de Utrechtse Kartuizers; Cornelis van Voordt; mr. Steven van Ru-
melaer; fan en Cornelis de Keyser; fan Verway; Evert fansz. van 
Scaick; fan van Cuyck; Egge en Peter Gerbrandtsz.; foncker fan 
van Montfoort; fan van Cu'enborch, ridder, schout der stad Utrecht; 
fan Bollick, cipier der stad Utrecht; Nelle Tonis fansz., dochter; de 
prior van het regulierenconvent binnen Utrecht; Adriaen Cornelisz. 
ter Goude (Gouda); mr. Wouter van Coddenoord: Adriaen van 
Renesse, domscolaster; Evert Cornelis van Loevensteyn; de abt 
van St. Paulus te Utrecht en Broeder Jan van Zutphen, procurator 
van het klooster Mariendale bij Arnhem. 

Onder genoemde contribuanten vinden we zowel klein- als groot
grondbezitters. Ook kooplui van professie of grondspeculanten 
ontbreken niet. Zo richtten Floris Foeyt en Jan van Cuyck in 1551 
met de Fries Dekema de Utrechtse Veencompagnie op, die in Op-
sterland, Schoterland en Engwirden een begin maakte met de 
verveningen aldaar. 6) 

De grootte van de percelen liep uiteen van enige roeden, toch 
rendabel door vervening in de diepte, tot een aanzienlijk getal 
morgens. Joncker van Pallant bezat de grootste terreinen, namelijk 
250 morgens „zuytwert een loth (stuk grond) veens en noordwert 
een loth." De Antwerpenaar Ghilibert van Schoonbeecke bezat 100 
morgens. De som van de aantallen morgens is, naar wij berekenden, 
ruim 1009. de roeden, honten en dergelijke niet meegeteld, dat 
is ongeveer 900 ha, wat heel aardig klopt met de oppervlakte van 
de huidige gemeente Veenendaal, die 1145 ha. bedraagt. W a n t 
de gevonden 900 ha. zijn slechts de oppervlakte van de zogenaamde 
vrije venen. Daar komen nog bij de onvrije venen, 'wier eigenaars 
zich niet financieel geïnteresseerd hadden voor de hergraving van 
de Grift. Dat deden zij later tegen dubbele contributie. Daar was 
bijvoorbeeld het Capelleveen van mr. Balthazar van Blyenborch, 
de ons reeds bekende dokter, wiens gronden in 1556 ,,in de Grifte 
gebracht werden." Ook foncker Evert Zoudenbalch, dijkgraaf Lek
dijk Bovendams, maakte zijn onvrije venen in 1560 vrij, evenals 
Christoffel van Montfoort in 1572 en fohan en Willem Ruysch 
in 1579.7) 

Niet steeds werd de contributie tijdig betaald. Er werden „diverse 
mandementen van debitis gedepecheert tegens den ghenen die heure 
contributien nyet en betaelden." En daar bleef het niet bij. Er volg
den ..acten van sommat'.en ende executien tegens die veengenoten 
die haer contributie nyet en wilden betaelen." 

6) M. Hartgerink-Koomans: Het begin der groote verveningen in de provincie 
Groningen, Historia 1943, blz 60-62. 
Zie van dezelfde: Het geslacht Ewsum, (diss.) Gron. 1938, blz. 33T. 

T) Archief Veenraad^chap: 4e tot 10e veenregister . 
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De ligging der venen wordt helaas in het verbaal slechts globaal 
aangegeven. Eén maal is er sprake van negen roeden „streckende 
vanden berch tot aenden Grote Venlo," Talloze landerijen waren 
gelegen in de Witte Eder venen. Naar zijn samenstelling onder
scheidt men rood-, wit- en zwartveen. Witveen nu is het weinig 
ingekoolde veen, in hoofdzaak het jonge mosveen 8 ) , vaak begroeid 
met het witte wuivende wollegras, ook v/el bonk- of bolsterveen 
genoemd. Eén maal ook is er sprake van de Zwarte ovevvenen. Vele 
terreinen worden opgegeven te liggen in de Mäander venen en in 
de Rhenense venen, al of niet over de Grift. Ergens staat in het 
verbaal: Dan also die lantscheydinge noch niet gedaen en was 
ende mitsdien (hij) niet en wiste of die vande Utrechtsche zyde over 
die Grift eenige veenen behouden souden." De gewestelijke grens 
was dus in 1546 nog niet nauwkeurig vastgesteld. 

De Kartuizerprocurator gaf een bezit op ,,in 't karspel van Reenen 
int gerecht van Rijnswouwde streckende tot aende witte Eder 
venen." Renswoude viel namelijk als heerlijkheid (in 1674 zelfs als 
hoge heerlijkheid) niet onder de jurisdictie van Rhenen. 

Intussen kwam in 1553 de Grift gereed 9) en werd Aert Joosten 
als vaartmeester aangesteld. De eertijds verlaten venen begonnen 
een beeld te bieden van bedrijvigheid. De uitvoer van turf begon. 
Het preludium van Veenendaals bloei zette in  

D. PHILIPS. 
8) Dr. J . J. F a b e r m.i . Nede r l andsche Landschappen , blz. 178 (1947). 
9) Groot Gelders P lacaa tboek I, blz. 208. 

NOG E E N S MOZART. 

In het artikel over Mozarts verblijf in Utrecht heb ik gezegd, 
dat de betiteling ,,Capital Esel", voorkomend in het dagboek van 
Leopold Mozart „weinig vleiend" was voor de Utrechtse musici, 
die het betrof. 

Enige belangstellende lezers wilden de betekenis ervan echter 
in een geheel andere richting zoeken en vroegen zich af of Mozart 
met „Capital Esel" de „Eerste lessenaars" van het orkest bedoeld 
kan hebben. Wanneer zij gelijk hadden, zouden de Utrechtse musici 
van tweehonderd jaar geleden bekwaam geacht moeten worden. 

Na bestudering van Leopold Mozarts dagboek1) bleek mij, dat 
deze over de muzikale kwaliteiten van de heren Kirchner, Winter 
en Gorge allerminst te spreken is geweest. Het bewijs hiervoor geeft 
het bewuste dagboek nog op dezelfde bladzijde. Daarop staan na
melijk de aantekeningen vermeld over het verblijf te Dyon (Frank
rijk) twee maanden later. Voor de zijn zoon begeleidende musici 

1) Dr. Arthur Schwig, Leopold Mozart, Reise-Auf-zeichnungen 1763—1771. Dresden, 
1920. Door vriendelijke bemiddeling van Pro t dr. H. E. Reeser heb ik van dit werk 
kennis kunnen nemen. 
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