
LEVEN E N BEDRIJF 
IN HET LAATMIDDELEEUWSE VEENENDAAL. 

In ons opstel „Van die aanbrenginge der veenen voir commis
sarissen" 1) noemden wij de namen der veeneigenaren in 1546, 
merendeels Utrechtenaren. Uit hun midden kozen deze zogenaamde 
„geërfden" een college van zeven Veenraden, in 1563 door koning 
Philips II officieel erkend.2) In feite was hierdoor de unieke toe
stand ontstaan, dat Veenendaal bestuurd werd door . . . vreemde
lingen! Juridisch ressorteerde het onder Rhenen, maar de macht der 
veenraden maakte deze jurisdictie tot een papieren! Een vreemdeling 
was bij voorbeeld een invloedrijk man als de cameraar of penning
meester, die een borgstelling moest doen van ten minste 1500 gulden 
aan „immobile onbeswaarde goederen", een geweldig bedrag voor 
die tijd. Hoe zou men ook onder de armelijke bevolking een zo wel
gesteld man hebben kunnen vinden? Als cameraar fungeerde in 1550 
Jan van Leeuwen Aertszoon, in 1575 Lubbert van Compostelle, in 
1576 Aert Foeyt, in 1577 Wouter van Leeuwen. 

De veenraden benoemden voorts een directeur, twee kerkmees
ters, die een jaar hun functie vervulden, een bode, een koster, een 
vaartmeester en een sluiswachter aan de Grebbe. De leidende func
ties echter bleven in handen van niet-Veenendalers, wier namen 
men herhaaldelijk in de oude stukken ontmoet. Greep er iets be
langrijks plaats, dan was dit geen bemoeienis voor de inwoners, 
maar voor de veenraden en anderen o.a. de landcommandeur van 
de Duitse Orde te Rhenen 3 ) , de proost van Sint Jan, de gravin van 
Culemborch, prins Maurits, stadhouder van Utrecht i), de dom
proost mr. Dirck Pijnssen van der Aa 5 ) , de landmeter Evert van 
Schayck, de kanselier van Gelre. ja zelfs Margaretha van Parma 
en de befaamde Viglius, lid van de consulta of achterraad. 6) Braaf
jes reisden elk jaar in begin augustus beide kerkmeesters naar 
Utrecht om aan het eind van het boekjaar hun rekening te doen 
goedkeuren door de veenraden ten huize van Jacob die Edel, waar 
het college placht te vergaderen. 7) 

Overdenken wij deze vreemde toestand, waarbij onderhandeld 
werd óver en zonder de Veenendalers, dan vragen wij ons af: Wie 
waren toch de kleine luiden op de achtergrond? Hoe heetten zij en 

!) Maandb lad Oud-Ut rech t apri l 1956. 
2) Het oct rooi is l a te r v e r n i e u w d in he t „ R e g l e m e n t v a n Regeer ing bij de Veen

r a d e n over de Geldersehe en St iehtsche Veenen bij R h e n e n en bij zijne Hoogheid 
den H e e r e n Willem Kare l H e n d r i k Fr iso in 1751 geapp robee r t en gera t i f iceer t" . 

3) J. J . de Geer van Oudegein, Arch i even der r idder l i jke Dui tsche Orde. Bal ie 
v a n U t r e c h t — Ut rech t 1872. Oorkonde no. 667 van Aelber t v a n Egmondt v a n Mere -
s teyn over de s t icht ing ener k e r s p e l k e r k op he t Groote Venlo. 

4) A(rchief) V(eenraden) no. 440. 
5) A. V. no. 443. 
«) A. V. no. 437. 
7) A. V. no. 452 ( rekeningen k e r k m e e s t e r s ) . 



wat was hun bedrijf? W i e waren zij, de turfgravers en -baggeraars, 
de turf- en houtschippers, de scheepsbouwers, zeilmakers en touw
slagers? 

Een aantal van hun namen is bewaard in de rekeningen en ma
nualen (dagregisters of journalen) van de cameraars 8 ) , maar 
vooral in de rekeningen van de kerkmeesters9), die uiteraard in 
nauwer contact kwamen met de eenvoudige bevolking, vooral bij 
begrafenissen. Bij de familienamen valt het op, dat de meeste af
geleid zijn van de (voor)naam van de vader, zogenaamde patrony-
mica. De overgrote meerderheid van onze familienamen, consta
teert dr. P. J. Meertens 1 0 ) , zijn van persoonsnamen afkomstig, wat 
trouwens ook op psychologische gronden voor de hand ligt. W e 
vinden in Veenendaal o.a. de namen Gelissen, Gerritsz., Adriaans, 
Anthonisz., Gorisz., Ghijsbertz., Aelbertsz., Huygens, Lodder (af
geleid van Hlodger; Luther, Loder), Remmeltsen, Arisz. Namen als 
Jacob Willemszoon Kuyper en Ot de Brouwer wijzen op beroepen; 
Steven Joostzoon van Ommeren, Jan Huybert van Rhenen, Jacob 
op de Vendel r l ) , Ghijsbert Janszoon Hespel r i ) , Adriaen Ariens-
zoon Brabander op de oorspronkelijke woonplaats. 

Interessanter is een veel oudere 12) naam, die uit de rekeningen 
opduikt, namelijk die van Budding. Het achtervoegsel- ing, in 
Twente en De Graafschap -ink, betekent: tot-de-familie-behorend-
van. Budding, Emmink, Immink beduiden: behorend tot de familie 
van resp. Buddo, Emmo, Immo. De 19de eeuwse letter- en oudheid
kundige D. Buddingh, die vele overleveringen om hals bracht in 
zijn „Mirakel-geloof en Mirakelen in de Nederlanden" (1845), 
schiep zelf een nieuwe fabel door zijn familienaam te verklaren als 
een samentrekking van de woorden boetding-heer (d.w.z. boete-
rechter) tot boetdingh. Hij schreef een fantastische studie over het 
boetrecht K i ) . Johan Winkler verwierp in 1885 in zijn nog steeds 
waardevol werk over de Nederlandse familienamen deze gezochte 
verklaring 1 4 ) . Op de kaart der erve-namen, eindigend op -ink, in 
Overijssel en Gelderland, die H. J. Moerman in 1945 tekende, gaf 

s) A. V. no. 279. 
:') A. V. no. 452 (de rekeningen beginnen in 1574). 
10) Nederlandse familienamen in historisch perspectief door dr. K. Roelants en 

dr. P. J. Meertens. Bijdr. en meded. der Naamkunde-commissie van de Kon. Ned. 
Akademie van Wetenschappen te Amsterdam II 1951 bldz. 36. 

H) Veenendaal is op twee diluviale bodemverheffingen gebouwd', de Kleine en 
de Grote Vendel. De Hespel of Haspel is een gehucht ten zuidoosten van Veenen
daal. 

i2) Johan Winkler, De Nederlandsche geslachtsnamen in oorsprong, geschiede
nis en beteekenis Haarlem 1885 bldz. 26. 

lä) Het boetregt, bevattende een oudheid-, geschied- en letterkundig onderzoek 
naar oorsprong en naambetekenis van het geslacht Buddingh', benevens de gene
alogische verspreiding van dien stamboom en zijne takken. Delft 1863. 

14) T.a.p. blz. 33. 
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hij ten noorden van Denekamp de erve Boeding of Budding aan 1 5 ) . 
In 1578 nu t r ad Wi l l em Anthoniszoon Budding te V e e n e n d a a l 

op als kerkmeester . D e Buddings behoorden tot een oud geslacht 
van schaarmees te rs , opzichters over de gemeenschappeli jke weide, 
ambtena ren die het aanta l schaarbeesten bepaalden , dat iedere 
gerecht igde op de gemene weide mocht b rengen . D a a r o p wijst hun 
wapen , da t een droogscheerder of schapenschaar ver toont . 

Nie t alleen noemen de rekeningen vele namen, ook het bedrijf 
der bewoners v a n V e e n d a a l word t nu en dan vermeld. Omst reeks 

•1575 oefende Jan Anthonisz . het beroep van t immerman uit. Hij 
zette o.a. een deur in de gevel van de kerk, w a a r d o o r het mogelijk 
w e r d op 't gewelf te komen. O o k repareerde hij ,,de b rugge gelegen 
inne de k e r c k e w y c k " en ontving daarvoor van de kerk, die „eene 
rechte de rdendae l l " moest betalen — dit was in 1562 overeenge
komen met mr. Dirck Pijnss. van der Aa en El izabeth van Scaijck, 
w e d u w e van Di rck van Bredevelt 1 6 ) 1 £ 7 stuivers en 8 pen
ningen. (£ betekent Libra of gulden. De stuiver bedroeg 16 pen
ningen; 1 reaal was 3 st. 8 p.; 1 oortje was 4 p.; 1 kroon had een 
w a a r d e van ]/i s t - ) - ^n 1576 werk te Jan aan de roosters van de 
kerk. D e ke rkhoven w a r e n destijds omringd door een lage muur, 
een sloot of gracht, terwijl een in hards teen geklonken rooster aan 
de ingang va rkens en honden a f w e e r d e 1 7 ) . D e roosters duidden 
ook de grenzen aan tussen het geestelijk en wereldlijk gezag of 
r e c h t 1 8 ) . Een jaar later ankerde hij twee houten op de vleugels 
van de kerk (hof?) muur en herstelde hij weer de roosters, samen 
voor 16 s tuivers . D e brug over de Kerkewijk had het toen ook 
weer begeven . Jan t immerde opnieuw en de kerk be taa lde als van 
ouds het dardendeel l , namelijk 13 st. 12 p. 

N a a s t de t immerman t rad de metselaar op „in de w a n d e r i n g e 
Blanckert genaemt" : hij maakte immers alles blank, d.i. wit . W a a r 
schijnlijker is het, dat het zijn familienaam w a s . Dr . P . J. Meer -
t e n s 1 9 ) merkt op: . .Kenmerkend voor de V l a a m s e gewesten zijn 
( tenslot te) de ges lachtsnamen op -aert , die in N o o r d - N e d e r l a n d 
hoogst zeldzaam zijn, b.v. Blancquaert , Blommaert , Boddaer t , Lom-
baert , M e y v a e r t , Pickaert , Plasschaer t . W a n n e e r deze elders voor
komen (b.v. weer in Z e e l a n d ) , dan ligt ook hier de veronders te l 
ling voor de h a n d da t de aldus genoemde families van V l a a m s e her
komst zijn". In 1577 werd hem aanbesteed de kerk te pleisteren en 
te wit ten voor de som van 7 £ 15 st., w a a r b o v e n hij nog 1 £ 10 st. 

15) Tijdschr. Kon. Ned. Aardr. Genootschap Tweede reeks, deel LXII no. 1, 
Oct. 1945. Plaatsnamen op -ink in het oosten van Nederland, blz. 53—70. 

1«) A. V. no. 443. 
!') Dr. C. Catha van de Graft, De dodenbezorging bij de volken van Europa, in

zonderheid in Nederland, deel II van „Dodenbezorging en Cultuur" blz. 30. Am
sterdam 1947. 

18) j . Verdam, Middelnederlandsch Handwoordenboek, 's Gravenhage 1949, i.V. 
rooster. 

i") De betekenis van de Nederlandse familienamen. Naarden 1941 blz. 51. 
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bedong. Ook werd hem „noch betaelt van dat hij kalck ende sant 
in de kercke gedragen ende gevoert heeft drye dachhure (dag
lonen) 's daechs", samen 16 st. 8 p. Blanckert bouwde dat jaar op 
het kerkhof ook een „kernekelhuysen" d.i. een knekelhuisje en her
stelde de vleugels van de kerkhofmuur bij de roosters, die bijna 
„verbroken" waren. 

Vermoedelijk dezelfde metselaar, zekere Anthonisz., werkte in 
1577 vijf dagen in het „kerckenhuys", de pastorie, en streek er in 
de voorwinter de pannen. In 1578 herstelde hij drie kerkvensters. 
De glazen blijken vaak gebroken te zijn. In 1576 moest de glazen
maker ze repareren en stoppen. Ze waren „gebroucken vande groo-
ten wyndt". Hij had er drie dagen voor nodig en ontving er 7 £ 
voor met 15 st. voor de verteringen. Het volgend jaar waren de 
glazen weer stuk. Toen riep men de Rhenense glazenmaker Gerrit 
Vastrick. Wee r was de wind de schuld „ende andere ongemack", 
helaas niet nader aangeduid. Waren het oorlogshandelingen of bal-
dadigheden? Ook de ruiten in de pastorie hadden het begeven. De 
kosten bedroegen 4 £ 10 st. Vastrick dichtte en stopte in 1579 de 
vensters weer voor 1 £ 12 st. Een hoge dunk van de glaskwaliteit 
krijgen wij niet. In 1593-94 werden de glasgaeten zelfs met stro 
gedicht! 

Veel bedrijvigheid heerste er aan de Grift en de Grebbesluis door 
de houthandel. Een groothandelaar in hout en een soort „reder" 
blijkt een zekere Willem Harmanss. uit Ede geweest te zijn. Zijn 
schippers betaalden in 1589 de som van 18 K(arolus) gulden aan 
sluisgeld. Peter Neyten betaalde voor een schip hout 2 K. gulden, 
evenals Ebbe van de Veluwe, Ook in het boekjaar 1589-90 werden 
veel schepen met hout in de Grift gebracht „daer van de kerck-
meesters toecompt van een yeder schip een croon, vermoegens (vol
gens) die ordonnantie". Vermoedelijk mochten de kerkmeesters 
van ieder geschut schip 1 kroon voor zich behouden, want de re
kening vermeldt steeds voor ieder schip 2 £. Als schippers van 
„eeck" worden genoemd Egbert Wolterss., Peter Denis Wisch, Jan 
van Ghysen, Cornells Kortpenninck, Peter Neyten, Lubbert van 
Raveswaye, Johan Corneliss. Goetcoop, Melchior Gherritss., Roe-
loff Henrickss., Jan Hermanss., van Eist, Hendrick Janss., Peter 
Peterss., Johan Thueniss. In 1591 vinden we nog als houtschippers 
genoemd Lubbert Gosens, Matheus Thyssoon, Thuenis Bastiaenss. 
(van wegen Gherrit die Keyser), Jacob Mertenss., die 9000 tal
houten laadde en uitvoerde. Boten met talhout, waarvoor 5 st. be
taald moest worden, voeren Jan Willemss. van Thuyl, Jan Cor
neliss., Jacob van Wynssem en Jan Claessen van Mourick. Turf
schippers waren Jan Wolterss., Cornells Janss. van Mechellen, 
Claes Peterss, Elisabeth Meuss. Zij voerden „onvrije" turf uit 
d.w.z. zij hadden niet gecontribueerd in de gelden voor de kerk
stichting. 
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In de rekeningen komen de oude namen Swaluwesteert 20) en 
Cromme Hoeck voor, plaatsen gelegen hebbende in de bocht van 
de Grift, thans geheel vergeten. 

Tenslotte een verontschuldiging aan de lezer voor al deze 
„Kleinmalerei". Het bewustzijn, dat de mededeling van vele „saken 
van cleynder inportantie" enigermate een reconstructie geeft van 
leven en bedrijf, van mens en maatschappij in het 16e eeuwse Vee-
nendaal en een indruk van de economische en sociale toestanden, 
deden mij besluiten ze neer te schrijven. Een volgend maal willen 
wij iets verhalen van kerkelijke gebruiken en toestanden te Vee-
nendaal omstreeks 1590. 

D. PHILIPS. 

-<>) De heer M. Raven te Den Dolder was zo vriendelijk mij te wijzen op een 
citaat in Enklaars Zestiende eeuwsche wandelingen door Nederland (1934), luidend: 
„dat upt eynde van den Were (Weersloot) daer zij den Vecht genaect, dat se dair 
heefft twee strengen ende maect een zwaleffenstart ende tegen den elcken staet 
een sluyse aen de Vecht." De naam Swaluwensteert komt dus ook aan de Vecht 
voor. Vgl. ook ,,Veldnamen in Nederland" door M. Schönfeld (Meded. der K. N. A. 
v. W. afd. Letterk. Nieuwe reeks, deel 12, no. 1 — 1950) blz. 36 en 123. Ook „Over 
de perceelsnamen van het Nederlandse rivierkleigebied" door prof. dr. C. H. Edel
man en dr. A. W. Vlam (Bijdr. en Meded. der Naamkundecommissie v. d. K. N. A. 
v. W. te Amsterdam 1949) blz. 41. 

KLEINE MEDEDELINGEN 

Het huis aan de Vecht. Onder deze titel 
schrijft de heer Henri A. Ett in het Va
derland van 22 maart 1956 het volgende : 

Aan de Vecht onder Maarsen staat een 
huis, dat gedurende eeuwen het buiten
verblijf van de familie Huydecoper is ge
weest. Tot aan de nazomer van 1945 was 
mij deze voormalige „hofstede" slechts 
van afbeeldingen bekend, maar in het be
gin van de maand september van dat jaar 
leidde mijn weg naar het jaagpad, in de 
naaste omgeving waarvan het nog altijd 
indrukwekkende „Goudesteyn" verrijst. 
Deze beschrijving moge wat ouderwets 
aandoen, voor mij schept zij juist de 
sfeer, waarin over zulke eerbiedwaar
dige gebouwen gesproken of geschre
ven dient te worden. 

Het was intussen geen gemakkelijke 
opgave in de eerste maanden na de be
vrijding de Maarseveense dreven te be
reiken. Ik herinner mij tenminste die ge
denkwaardige dag in september, 's mor
gens in de vroegte voor het Centraal 
Station te Amsterdam in queue te hebben 
gestaan, teneinde een kaartje-derde-klas 
naar Maarsen te kunnen bemachtigen. In 
een goederenwagen ondernam ik vervol

gens, in een sterk verouderd tempo, mijn 
reis naar het laatste station vóór Utrecht, 
vanwaar ik, eindelijk aangekomen, mijn 
tocht naar het woonhuis van een verre 
nancef van de achttiende-eeuwse taal
kundige en historicus Balthazar Huyde
coper te voet voortzette. 

Want om deze man — Balthazar Huy
decoper bedoel ik — was het mij ten
slotte begonnen. Ik koesterde in die da
gen namelijk nog het vaste voornemen 
binnen niet al te lange tijd een biografie 
van deze vermaarde geleerde in het licht 
te zenden, waartoe ik reeds een groot 
aantal gegevens had verzameld. Zo was 
het mij bij voorbeeld al bekend gewor
den, dat een Amsterdamse notaris in 
1779, een jaar na de dood van Balthazar 
Huydecoper, o.a. diens nagelaten papie
ren beschreven had, welke echter sinds 
de overdracht aan de executeuren-testa
mentair vrijwel spoorloos verdwenen 
waren. 

Nu wilde het lot blijkbaar uitdrukke
lijk, dat ik de verre naneef niet thuis 
trof, zodat ik voldoende tijd overhield 
om op de terugtocht het buitenverblijf 
„Goudesteyn", dat ik op de heenweg al 
gepasseerd was, te gaan bezichtigen. 
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