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BELLECHIER 

Het merendeel der eigenaars in de gelderse en stichtse venen, de 
veengenoten of -geërfden, woonde te Utrecht. Vandaar dat hun 
hoofden meermalen op reis naar de venen gingen, vooral in de 
kinderjaren van de veenderij, het tijdperk van 1546 tot 1553. 

Een veelomvattend program van arbeiden wachtte de werkers van 
het eerste uur: Frans van Nijenrode, Joachim van Heumen, Bru-
ninck van Cuyck, Cornelis Thin, Jan van Leeuwen Aertsz., Johan 
van Culemborg, Jan Bogaert en Floris Foeyt. De Grift van bisschop 
David van Bourgondië, van 1473—1481 gegraven, moest hergraven 
worden, de Rijnsluis en de schutten gesteld, het zand „geschoten", het 
ijzerwerk aangebracht, vimmen i) rijs, heide en zand op de veendijk 
gelegd. 

De reizen vergden telkens uitgaven voor teercosten, bier, wijn, 
slapinge, vracht, wagen-, peert- en schuythuyr, rou voeder voir de 
peerden en bellechier d.i. drinkgeld of kosten van maaltijden. 

Op de reis van Utrecht naar Rhenen werd vaak gepleisterd te 
Doorn of te Eist. Soms maakte men de reis via Cothen. Men volgde 
dan blijkbaar de weg naar Wijk bij Duurstede en verder over Ame-
rongen naar Rhenen. Daar werd vaak vertoefd in de herberg bij de 
Grebbe, waar in 1546 Jan Janszoen waard was, in 1551 Tonis Gijs-
bertsz. Jan de Keyser blijkt ook een herberg gehad te hebben. In 
1546 betaalde de cameraar Johan van Leeuwen Azn. voor vertering 
ten huize van Jan de Keyser tot Reenen X £ XVI st. „Item daer die 
voorsz. personen ten sehen tijde sliepen in drien huysen, so die to 
Keysers niet all slapen en mochten, betaelt voor bellechier XII st." 
Nog twee herbergen worden genoemd: De Swaen en De Sluetel, van 
welke laatste Gheryt Lijster waard was. Om de concessie of het 
octrooi, wat Karel V de veengenoten in 1545 verleend had 2 ) , te 
1) Een vim was ongeveer 100 bossen. 
2) Inventarisnr. 79. 
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publiceren, werden ook reizen gemaakt naar Wageningen, Culem-
borch, Arnhem en andere plaatsen in Gelre. 
De gedachte dat het hergraven der Grift „mit haeren aencleven" min 
of meer van primitieve aard geweest zou zijn, wordt gelogenstraft 
door de notities in de archivalia: u i t de registers en rekeningen blijkt 
het tegendeel. Alvorens begonnen werd, ging men sluizen, wijken, 
schutten e.d. elders bezoeken; er werden bestekken gemaakt en op vele 
plaatsen in het Sticht „uuytgehangen", kaarten getekend, aanbeste
dingen gedaan. De hoofden reisden naar Westbroek en Acht t ienhoven, 
Vreeland en naar 's-Gravenmoer in de brabantse venen. Zij toonden 
zich bekwame initiatiefnemers, vooral onder inspiratie van de geniale 
Frans van Nijenrode, die van 1546 tot 1550 de zaken leidde en wiens 
machtige persoonlijkheid allen begeesterde. Later was het de stimu
lerende ijver van Jacob die Edel, 23 maar t 1551 tot directeur der 
werken „voir den toecomenden tijt" benoemd, die het veenbedrijf 
bevorderde. 

Toen Karel V in december 1545 op jacht van Utrecht naar Eist 
reisde, haastten Bruno en Jan van Cuyck, Cornells T h i n en Ernst 
van Nijenrode zich Zijne Majesteit „te ver thonen de situatie ende 
gelegentheijt des veens ende biscop Davids oude grift." De interesse 
van de keizer zal wel naar die venen zijn uitgegaan, waarvoor hij op 
12 maar t van dat jaar octrooi verleend had. In feite was er echter nog 
niets gebeurd. 
Begin 1546 reisden J a n van Cuyck, Jacob Lam en Cornelis T h i n naar 
Westbroek „om die mate te nemen van bruggen,scutten etc. om 't be
steck van den grifte daernae ghemaeckt te worden". De secretaris van 
Tienhoven, een zekere Bronckhorst, zorgde voor gegevens tot het 
ontwerpen van de watergangen. 

In 1550 wordt de bouw van de nieuwe sluis in de Rijndijk gegund 
aan Cornelis Reyersz. te Vreeland. Het tweede veenregister 3) noemt 
hem een „suvelcoper". Gerrit Hugen heet zijn werkman, Wil lem de 
Wi t zijn borger (borgsteller). Ook Jan Damen wordt vermeld. Her
haaldelijk volgen nu reizen naar Vreeland: Betaelt tot Vrelant van 
teringe gedaen bij Jan Bogert, Floris Foeyt ende Cornelis Claiszoon 
in 't opnemen van 't houtwerck van de nyeuwe sluys X X I I I I s. I tem 
noch van wagenhuer die dezelve gecommitteerden tot Vrelant ende 
wederom tot Utrecht gebrocht X X s, tsamen II £ I U I s. 

In 1551 wordt aan Pauwei Jansz., een voerman, 25 st. betaald „dat 
hij Evert Wijersz. ende Corn. Claisz. gesworen th immer lu iden ge
brocht heeft tot Vrelant" met hetzelfde doel. De sluis was echter niet 
gereed. Genoemde voerman bracht Jacob die Edel, J a n en Frans 
Bogaert en de cameraar Johan van Leeuwen Azn. in zijn wagen naar 
Vreeland om de bodem van de sluis te bekijken. Het reisje werd ook 
wel per schip gemaakt. T e Vreeland werd dan overnacht. „Item des 
avontz ende des anderen daechs s morgens verteert by den voirs. 
t immerluiden, scipper ende wachmeester van de sluys X X st." 

De veenhoofden begaven zich ook „buytenslantz", een u i td rukk ing 
3) Dit loopt over de jaren 1550—1553. Fo. XXIV. 
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wijzend op het part icularisme der gewesten. Zij bezochten de Bra
bantse venen om de schutten en sluizen daar te bezichtigen om daar
naar de bestekken te maken. (Willem van Noordt maakte een bestek 
van steen voor 6 £). He t eerst gingen mr. Dirck Pijnssen van der Aa 
met Bruno van Cuyck, welk reisje ruim 31 pond kostte. Vervolgens 
reisde J a n die Eedel met twee t immerlieden naar 's-Gravenmoer. Ook 
een zekere Quirijn, een t immerman trok er met Cornelis IJsbrantsz., 
van hetzelfde beroep, heen. Nóg verder ging men visiteren. Rochus 
Adriaensz., een bode, haalde te Woudenberg een t immerman om met 
hem een tocht naar Moerbeecke te maken en daar te zien hoe men 
de schutten ophaalde en neerliet. Hoogstwaarschijnlijk was dit Moer
beecke in het land van Waes nabij de zeeuwse grens. De veenderij 
zowel in Westbroek en Achtt ienhoven als te 's-Gravenmoer en Moer
beecke blijkt van oudere da tum dan die te Veenendaal. 

O p 17 oktober 1552 tekende de cameraar aan „dat die grifte ten 
beyden eynden navigabel ende mit groete scepen vairbair was": de 
uitvoer van turf over de Rijn nam een aanvang. 

D. P H I L I P S 

P I E R R E M I N U I T 

O p 28 mei wordt door het German American Day Commit tee in de 
Verenigde Staten een herdenking gehouden, waarin aandacht zal 
worden geschonken aan het feit, dat Pierre Minui t in 1626 voor wat 
goederen ter waarde van ongeveer zestig gulden van de Ind ianen het 
eiland Manhat ten kocht en onder beheer van de West Indische 
Compagnie stelde. Hij wordt door deze transactie met de Ind ianen 
beschouwd als de grondlegger van de staat en de stad New York. 

Begrijpelijk is het, dat men in de betreffende l i tera tuur over de 
geschiedenis van Amerika zijn naam vele malen ontmoet. Zo was hij 
de eerste gouverneur-generaal van Nieuw-Nederland, afkomstig ui t 
Wesel en bekend om zijn voortvarend optreden. Vooral om deze 
laatste eigenschap schijnen de bewindhebbers van de West Indische 
Compagnie het oog op hem te hebben laten vallen voor de ver
kenning van de Nieuwe Wereld, waar vele handelsmogelijkheden 
lagen. 

Wij laten de vraag of Pierre Minui t in Wezel (Duitsland) geboren 
werd, óf dat hij van franse origine was, in het midden. Voor ons is 
van meer belang, dat deze voor Amerika zo belangrijke figuur in 
Utrecht gewoond en gewerkt heeft. O p 20 september 1615 werd 
namelijk in het register van transporten en plechten een „Pierre 
Minui t " aangetroffen, diamantsnijder van beroep en gehuwd met 
Geertruyt Raets van Cleeff. He t feit, dat hij er tevens als burger van 
de stad Wezel wordt vermeld, doet vermoeden, dat hij in 1614, toen 
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