
HET OUDE VEERHUIS VAN RHENEN

TERUGGEVONDEN

Medio November 1983 stuitten enkele grondwerkers, die in op-
dracht van de Gemeente Rhenen een stuk uiterwaarde, gelegen
ten Westen van de Veerweg, egaliseerden, op een bijzonder in-
teressante oudheidkundige vondst. Men bleek hierbij namelijk
de resten, van een put en een oude tegelvloer blootgelegd te
hebben, die naar alle waarschijnlijkheid hebben toebehoord
aan heteeuwenoude veerhuis van Rhenen. Dank zij de bijzondere
medewerking van de Gemeente Rhenen bestaat er ruime gelegen-
heid tot verder onderzoek naar deze resten.

Wegens gebrek aan vakkundige steun van officiële instanties,
die met voortdurend personeels- en geldgebrek te kampen heb-
ben, werd gedurende vele dagen door een aantal vrijwilligers,
meest leden van de Historische Vereniging Oudheidkamer voor
Rhenen en Omstreken, een aanvang gemaakt met het onderzoek
van een oppervlak van enkele honderden vierkante meters kale
kleigrond. Schrijver dezes heeft zich over de put mogen ont-
fermen. Het was een ovale waterput, van binnen geheel bekleed
met bakstenen, de diameter bedroeg 100 x 130 cm, de diepte
bleek uiteindelijk 3,90 m te bedragen. Nadat ruim 3 m puin-
laag gemengd met aarde was verwijderd, kwam, naast puin ook
meer zand en een grote hoeveelheid scherven tevoorschijn. Met
behulp van een geleend aggregaat en een klokpomp werd het
snel binenstromende kwel- of grondwater continu weggepompt.
Hoewel over de schervenvondsten, ook die in het terrein ge-
vonden, later nog uitvoeriger zal worden gepubliceerd, kan
hier over de vondsten uit de put voorlopig het volgende wor-
den medegedeeld. In het algemeen betrof het vrij laat aarde-
werk (18e en 19e eeuws), scherven van kannen en kommen, veel
scherven van geglazuurde borden, kleine kommetjes porcelein,
zeer weinig glaswerk, voorts veel pijpekoppen en —steeltjes
(één steeltje met de inscriptie Veenendaal). Onder het hoofd
diversen valt een geheel gave deksel van een koperen kan of
ketel, een houten borstel, een restant van een vork en een
houten bal met metalen pennen in de drie loodrechte richting-
en, vermoedelijk een kaats- of klootspel bal.
Toen de bodem nagenoeg uitsluitend nog zand bleek te bevatten
kwam er plotseling met een onderaardse stroom veel zeer fijn
zand uit een van de voegen tevoorschijn waardoor de pomp ver-
stopt raakte en waarop besloten werd het onderzoek van de nu
vrijwel leeggehaalde put te staken. Gezien het vrij jonge



aardewerk vermoeden wij dat er nog een andere, oudere put in
de omgeving aanwezig zou kunnen zijn. De grote hoeveelheid
scherven, zowel in de put maar vooral ook in de met "keuken"
door ons aangeduide deel van de opgraving, wijst ongetwij-
feld op de aanwezigheid van een gelagkamer en misschien ook
wel op een eenvoudige herberg, behoord hebbend bij het oude
veerhuis.
Op grond van beschrijvingen op een tweetal kaarten, uit 1602
en 1603 van de hand van de Utrechtse -landmeter Marcelis van
Oort, aanwezig in het Oudarchief te Rhenen ) en met behulp
van de beschrijving in de publicatie van W.van Iterson over
de Geschiedenis van het Pontveer te Rhenen 2) werd het dui-
delijk dat wij hier te maken hadden met de resten van het
oude veerhuis. Omdat in het oud-Nederlandse handschrift uit
die tijd vaak geen onderscheid bestond tussen de v en de w,
werd aanvankelijk uit de beschrijving bij de kaart opgemaakt,
dat het hier het "weeshuys" betrof.

Het zal de lezer genoegzaam bekend zijn, dat de Mars, aan de
overzijde van de Rijn in de Betuwe gelegen, eens Utrechts
grondgebied was en tot de Vrijheid van de Stad Rhenen behoor-
de (zie het boek ) ABR afb. 1). Vroeger bezaten de Kerk, de
Diakonie en het Gast- en Weeshuis van Rhenen veel grond en
boerderijen in deze Mars. Het zou hier te ver voeren, meer op
details in te gaan, het zij genoeg te vermelden, dat de hoofd
stroom van de Rijn vroeger onder Rhenen een grote boog Zuid-
waards maakte en wel om het gebied heen, dat toen Marsch en
nu nog Mars heet. De stad Rhenen heeft toen hooguit aan een
nevenarm van de Rijn gelegen. Kort na het begin van de 13e

eeuw moet de Rijn zijn bedding hebben verlegd naar de huidige
situatie. Van Iterson geeft in zijn uitgebreide studie veel
informatie over de topografische veranderingen en bezitswis-
selingen in het gebied rond de Mars.

De oudste bronnen van het Rhenense veer gaan terug tot 1350.
Van Iterson noemt de naam van Aelbrecht van Hemerten, die
een veerschip exploiteerde maar het eigendom berustte bij de
Heren van Abcoude. De exploitatie bleef in de familie, want
in 1408 wordt het veer door Willem van Hemerten en in 1416
door zijn zoon Jan Bor van Hemerten geëxploiteerd. Het eigen-
dom van het veer gaat in 1462 over op het Karthuizer klooster
Nieuwlicht bij Utrecht, die het in 1463 overdroeg aan bis-
schop David van Bourgondië, waarbij de Karthuizers het veer
in leen hebhen behouden. Tot de eerste pachters ervan behoor-
den toen Henric Mom en Willem de Bruyn.



In 1528, toen vrijwel alle Utrechtse kerkelijke goederen
overgingen naar Karel V, behielden de Karthuizers het leen
over het veer, waarvan de eigendom in 1581, na de afzwering
van Philips II, overging naar de StateCn van Utrecht. De
eeuwigdurende erfpacht van het veer ging in 1665 over op de
stad Rhenen (later de gemeente Rhenen) hetgeen, met uitzon-
dering van de Franse tijd, tot aan de opheffing van het veer
in 1957 heeft voortgeduurd.

Het oude veer is aanvankelijk geen gierpont geweest, dit
systeem is pas einde 16e eeuw uitgevonden. We moeten ons het
oude veer voorstellen als een bootje, zoals op de vele schil-
derijen van Jan van Goyen (rond 1650) afgebeeld (zie ABR )
afb. 65). Het wordt uit de prenten en tekeningen niet duide-
lijk, wanneer het veer gebruik gaat maken van een kabel of
ketting. Wij moeten ons hierbij wel realiseren, dat de stroom
in de Rijn en de hoogte van het waterpeil vroeger veel ge-
ringer waren dan tegenwoordig (vóór de kanalisatie).
Het Rhenense veer is overigens niet het enige geweest in deze
contreien. Van ouder datum was zelfs het iets Westelijker
gelegen veer van Remmerden naar het Betuwse Veerhusen. Ver-
moedelijk door verzanding is deze veerdienst gestaakt tussen
1378 en 1465.
Het veerrecht van het Rhenense veer heeft zich uitgestrekt
vanaf het nu nog steeds bestaande veer van Heusden (=0pheus-
den) in de Valkenaarswaard (= Blauwe Kamer) tot aan Veerhu-
sen. In een later stuk wordt gesproken over de "Kleyse
Spees", een boerderij "de Spees" gelegen in de Klei (de Be-
tuwe) bij Opheusden.
Volgens Van Iterson moet het veer ca. 1600 door de stad Rhe-
nen zijn gepacht en verder onderverpacht voor 160 guldens
van 20 stuivers het stuk. Dit zou de aanleiding geweest kun-
nen zijn voor het vervaardigen van de kaart van 1603 door
Marcelis van Qort, want eigenaar was toen nog steeds het
Karthuizer Klooster. Wij vonden in de uitzetcedullen van het
haardstedegeld (een soort onroerend goed of personele belas-
ting op bewoonde huizen en gebouwen) van Rhenen (betreffende
de 17e eeuw slechts aanwezig over 1606 en 1665) over 1665:
"huys en haerdstedegeld van het veerhuys, Eygenaar de Cathuy-
zers en Dirck Geurtsz bruycker 2 Gulden". Dirck Geurtsz was
dus de feitelijke huurder van het veer. In hetzelfde jaar
1665 heeft de Rhenense stadsregering het veer in eeuwigdu-
rende erfpacht verkregen. In een overzicht over de jaren
1704-1709 vinden wij dat de stad eigenaar en Steven Vonck de



"bruycker" is, haardstedegeld 2 gulden en 3 stuivers.
De eerstvolgende opgave van het haardstedegeld vinden wij dan
over 1720, waarbij als eerste op de lijst voorkomt: "De stad,
Eijgenaar vant Veerhuijs: huijs en haerdstedegeld 6-//-// (dus
6 gulden). Over de jaren 1721 tot 1728 is nog steeds of weer
Steven Vonck (van Lienden) de "bruijcker". In 1729 was dit
Gobel Vink en van 1742 t|m 1763 Johannes (van) Vastrik, nog
steeds voor 6 gulden haardstedegeld per jaar. Dan, in 1765,
is de stad voor het eerst "eijgenaar" en "bruijcker" tegelijk
en dit duurt voort tot en met 1805. In 1806, het laatste jaar
waarvan de cedullen van het haardstedegeld aanwezig zijn,
(hierna afgeschaft ?) is er sprake van het Departement
Utrecht (Napoleontische tijd ! ). de lasten bedragen nu
slechts 4 gulden en 5 stuivers ).
Vemoedelijk was de "bruijcker" eeri pachter, en deed vanaf
1765 de stad het verpachten in eigen beheer, want schrijver
dezes is in het bezit van een pamflet, waarin wordt aange-
kondigd dat op l Mei 1781 een "PUBLIQUE VERPAGTING van het
VEER over de Riviere de RYN voor den tijd van 12 aan een vol-
gende Jaaren" zou geschieden.
De reeds genoemde Steven Vonck kwamen wij in dit verband ook
tegen in het Kerkelijk Archief van Rhenen: "Nogh betaald aan
Steven Vonck van Lienden Vheerman tot Rhenen voor een jaar
vheerloon, over desen jaere xvijc en aghtien l Gulden en 10
stuivers'.' Ook over het erop volgende jaar 1719 staat dezelfde
post vermeld ̂ ). De familie Vonck van Lienden heeft in de
17e en 18e eeuw diverse burgemeesters, schepenen en raden ten
behoeve van het Rhenense stadsbestuur voortgebracht, zie ook
Belonje 5).
De erfpacht, welke door de stad Rhenen in 1665 werd aangegaan
blijkt voor het laatst in 1806 te zijn betaald aan het Kar-
thuizer klooster. Na de Franse tijd moest rente worden be-
taald aan de rentmeester der Domeinen maar in 1842 werd de
erfpacht afgekocht waardoor de inmiddels 'gemeente' geheten
stad Rhenen juridisch eigenaar werd van het veer. Toen, na de
bouw van de nieuwe verkeersbrug over de Rijn het veer in 1957
werd opgeheven, heeft dit veer dus meer dan 6 eeuwen haar
nuttige functie vervuld.

Waar heeft het gelegen? Wij moeten hierbij onderscheid maken
tussen het veer zelf en het veerhuis. Bij de opheffing van
het veer in 1957 liep het veer vanaf de veerstoep, aan het
einde van de (huidige) veerweg, bij het nog steeds bestaande
veerhuis (zie ABR3) afb. 683, 693). Het veer, het veerhuis en



De kaart van Marcelis van Oort, 1602.Rechts boven het veenhuis, links
onder de Nieuwe Veenendaalseweg, horizontaal de Bantuinweg, de molen
stond op de Zandheuvel. Het stuk B, Spitsbergen, behoorde aan het
Sinte Cuneren gilde.



de veerstoep hebben vroeger ongeveer 300 meter meer naar het
Westen gelegen (tegenover het huidige Paardeveld), zoals
door Van Iterson aannemelijk werd gemaakt. In verband met
problemen, zoals aanslibbing en stroomveranderingen moet het
veer omstreeks 1670 300 meter naar het Oosten verplaatst
zijn, naar de plaats waar heden ten dage nog de veerstoep en
het veerhuis gelegen zijn. Op de prent van Doesburgh (ABR3),
afb. 2) uit ca. 1695 zien wij dan ook het veer op de nieuwe
locatie weergegeven.
Het veerhuis intussen heeft nog ruim 100 jaar op de oude
plek gestaan. Deze oude plek zien wij voor het eerst op de
bekende kaart (ca. 1558) van Rhenen en nabije omgeving door
Jacob van Deventer (zie ABR3) afb. 8). Het staat vast, dat
Van Deventer zijn karteringen zeer nauwkeurig heeft uitge-
voerd "). Bij zeer recent onderzoek is gebleken, dat zijn
plattegronden, geprojecteerd over in moderne tijden vervaar-
digde plattegronden, slechts zeer geringe verschillen in
nauwkeurigheid vertonen ̂ ). Op de plattegrond van Van Deven-
ter is het veerhuis naar alle waarschijnlijkheid het gebouw,
ten Westen van de stad, aan de Rijn gelegen, daar waar een
drietal weggedeelten bij elkaar komen. Naast de reeds door
Van Iterson gereproduceerde kaart van Marcelis van Oort van
1603, geeft ook diens kaart van 1602 een aanduiding van het
veerhuis. Deze kaart is bij dit artikel gevoegd. Ook staat,
naar wij vermoeden, het veerhuis weergegeven op de platte-
grond van Rhenen van ca. 1740 (zie ABR3) afb. 9) geheel aan
de linkerzijde. De veerweg loopt hier eerst in Zuidelijke,
daarna in Oostelijke richting.
Overigens zijn er helaas geen gedetailleerde kaarten bekend,
waarop het veerhuis staat afgebeeld. Van Iterson concludeerde
aan de hand van een kadastrale kaart uit 1830, dat het oude
veerhuis kennelijk vóór 1830 moet zijn afgebroken. Wij heb-
ben een nog vroegere, pre-kadastrale kaart gevonden uit het
jaar 1811 ), waarop de oude, oorspronkelijke veerweg nog
staat aangegeven, het veerhuis, dat op perceel 1076 moet heb-
ben gelegen, was toen reeds niet meer aanwezig. Ook op de ka-
dastrale kaart van 1819 8) is de oude veerweg nog te vinden,
lopend naar een nieuw veerhuisj e of -hutje. Tot slot vonden
wij op de z.g. Rivierenkaart 1:10.000 van Goudriaan, in de
tweede herziene editie van 1916 (maar niet op de eerste edi-
tie van 1838), een aanduiding van een deel van de oude veer-
weg, eindigend bij een verhoging in de uiterwaarde, op welke
verhoging het veerhuis gestaan moet hebben. Een fragment van
deze kaart is hierbij, op ware grootte, weergegeven. Het is



Fragment van de pre-kadastrale kaart van de Gemeente Rhenen, 1811



bekend, dat de nieuwe veerweg in 1833 door de Koningswei
werd aangelegd. Het voorlaatste veerhuis, dat in 1944/45
werd verwoest, werd in 1850 aanbesteed 2) .

Hoe heeft het veerhuis er uit gezien? Uit een stadsrekening
is bekend, dat als gevolg van de schade, in 1672 door de
Fransen toegebracht, voor het herstel van het veerhuis een
bedrag van 221 gulden en voor de wederopbouw van de erbij
behorende schuur 495 gulden moesten worden gevoteerd -'-'-').
Het is merkwaardig dat, terwijl Rhenen toch in de loop der
eeuwen van alle kanten door vele kunstenaars getekend en ge-
schilderd is, wij niet over een duidelijke afbeelding van het
veerhuis beschikken. Wel is op enkele tekeningen en gravures
na goed zoeken iets van het veerhuis te zien, maar duidelijk
zijn ze geen van alle. In dit verband verwijzen wij naar de
tekening van Rhenen, gezien vanaf de overzijde van de Rijn
door C.Pronk (ABR2) afb. 125) die anno 1729 het veerhuis
uiterst links op een tekening zette, voorts naar Jan de
Beijer, die in 1745 van hetzelfde punt uit een tekening
maakte, (ABR 2) afb. 125) welke door J.C.Philips in gravure
werd gebracht (ABR 2) afb. 124) en naar De Beij er's tekening,
5 jaar later vanaf de Galgenberg (ABR ) afb. 139, vlak boven
de staande jager) terwijl ook Tb.C.Schutter (ABR2) afb. 141)
in 1752 op dezelfde plek een tamelijk groot gebouw tekende.
Het is van De Beijer bekend, dat hij altijd zeer natuurge-
trouw tekende.
Helaas moeten wij ons met deze nogal vage tekeningen (voorlo-
pig?) tevreden stellen. Laten wij deze vage gegevens eens
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Fragment van de Rivierenkaart 1:10.000 , de z.g. Goudriaan kaart, in de
tweede herziene editie van 1916. Ware grootte. Let op de pijl.



de revue passeren. De oudste schetsen vinden wij op de kaar-
ten van de landmeter M.van Oort van 1602 en 1603. Dan volgen
er twee vage, vrijwel identieke aanduidingen van Pronk uit
1729 en twee nagenoeg identieke (maar van Pronk afwijkende)
tekeningen van Jan de Beijer (1745 en 1747) en tenslotte de
tekening van hem vanaf de Galgenberg (1750).
Zou de tekening van Verrijk (ABR ) afb. 171), het gezicht op
de Molle toorn, misschien een vrije impressie kunnen zijn
van het veerhuis? Deze tekening is vermoedelijk een geroman-
tiseerde, gefantaseerde versie van de werkelijkheid, omdat
deze situatie, als deze al in Rhenen zou zijn getekend, in
feite rondom Rhenen nergens thuis te brengen is. Met veel
fantasie zou de rechts afgebeeldstoren, de toltoren in de
Zuidelijke stadsmuur kunnen zijn en de tekening moet dan
gemaakt zijn, kijkend in Westelijke richting, in de richting
van het veerhuis. Het blijft echter een zeer speculatieve
veronderstelling.

De vraag doet zich voor, of het niet merkwaardig is, dat zo'n
belangrijk gebouw midden in een uiterwaarde stond, die bij
het minst geringste hoog water onderloopt. Hierbij moeten wij
bedenken, dat het beeld van de grote rivieren er in die tijd
heel wat anders uit zag dan vandaag. In de 17e en 18e eeuw
lagen er in de Rijn vele zandbanken en het is bijvoorbeeld
bekend, dat de legers van Lodewijk XIV in het rampjaar 1672
te voet en te paard de Rijn over konden steken. Vooral in de
17e eeuw voerde de Rijn zeer weinig water af en gebeurde het
wel meer, dat 95 % van het Rijnwater, komende vanuit Duits-
land, via de Waal wegstroomde waardoor de Nederrijn en de
IJjssel opdroogden. Hier kwam verbetering in toen van 1707 tot
1708 het Pannerdens Kanaal werd gegraven waardoor een grote
verandering in de waterverdeling optrad. Na enkele andere
werken is de verdeling tegenwoordig ongeveer 6/9 via de Waal,
2/9 via de Nederrijn en 1/9 via de iJfssel. Wél is het zo, dat
sinds deze wijzigingen de grote Rijnoverstromingen uit de
18e en 19e eeuw plaats hebben kunnen vinden.

Het onderzoek naar de resten van het veerhuis is nog in volle
gang. Dank zij de medewerking van een aantal leden van de
Archeologische Werkgroep Nederland (afd. "Arnhem") wordt er
nu, begin Maart, met vereende krachten gezocht naar de con-
touren van dit gebouw. Reeds is bekend dat er diverse bouw-
stadia aan te wijzen zijn. Wij hopen dat er binnenkort nog
meer aan het licht komt van dit gebouw, dat in de loop der
eeuwen een belangrijke rol heeft vervuld in de economische



ontwikkeling van Rhenen, vooral voor wat betreft het handels-
verkeer met de Betuwe.

H.P.Deys
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