


Tussen Rijn en Lek 1994 2. - Dl.28 2 Detail van hlad 15 van een kaart van de Lekdijk tussen Amerongen en het Klaphekhij Vreeswijk. Opgemeten in 1876 door E.G. Wentink, de toenmalige dtjkmeester vanhet hoogheemraadschap van de Lekdijk Bovendams. Steendruk A. Grolman (l'opogra-fische verzameling van de gemeente Houten) herinnert aan het veer dat sinds de middeleeuwen 't Waal met I lagesteinverbond. De vroegste vermelding dateert van 2 oktober 1322, toen Otto, heerVan Cuyk, Joffrouw Margriete Uylen Goye Jansdr beleende met de gerechtenHouten, 't Waal, Honswijk en Tuil etc, alsmede met het veer te Tuil en'Adenslic' (Oudslijk)' 1 Rijksarchief in Ciciderland (RAGld.), Archief heren en graven van f^ulemborg nr 4728 fol.1-Vnendehjke mededeling drs M.S.P. Kemp te 's-Gravenhage.



Tussen Rijn en Lek 1994 2. - Dl.28 2 Dit veerrecht behoorde sedert 1406 tot de Stichtse hoge heerlijkheid Hagesteinen werd aldus in 1510 eigendom van de kapittels van de Dom en Oudmunsterals heren van I lagestein^. De kapittels droegen de heerlijkheid inclusief hetveerrecht in 1674/1675 in eigendom over aan de graaf van Waldeck-Pyrmont,heer van C-ulemborg'. De plaats van het veer werd in de loop van de 17de eeuw verlegd, zoals hieron-der zal blijken. Het veerrecht werd in pacht uitgegeven. De pachters woondenniet aan de I lagesteinse, doch aan de Waalse zijde van de Lek. De verpachting in de periode 1619-1634 De verpachting van het veer geschiedde in 1619 bij openbare inschrijving^. Devoorwaarden waartegen werd verpacht volgen hieronder: -   verpachters leveren de pont, welke overigens gedurende de pachttermijnvoor risico is van de pachter ('is gehouden de pont wel te bewaren');

-  de pachter draagt op zijn kosten zorg voor het onderhoud van de pont ende daarvoor benodigde kabels, touwen, lijnden, rollen, schuifbomen en andergereedschap; -  verpachting geschiedt voor de duur van twee jaren ingaande St. Johansdag inde zomer; -  bij het einde van de pachttermijn zal de pont 'goed dicht en wel gerepa-reerd' moeten worden opgeleverd door de pachter; -  de pachter zal zijn passagegelden slechts mogen ontvangen volgens een doorverpachters geleverde en door hen aan beide zijden van de rivier geplaatstetarieflijst op straffe van verval van de pacht (zie de bijlage); -  betaling der pachtpenningen dient te geschieden in twee termijnen, de eerstehelft met pasen en de andere helft St. Johan in de zomer; -  de pachter zal voor de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van het 2     M. van Vliet, Het hoogheemraadschap van de Lekdijk Bovendams, Assen 1961, p.325 en

Rijksarchief in Utrecht (RAU), Archief Domkapittel nr 792 en Oudmunster nr 627. 3     Rijksarchief in Utrecht (RAU), Domkapittel nr 805 en Oudmunster nr 629. 4     RAU, Oudmunster nr 635.







Tussen Rijn en Lek 1994 2. - Dl.28 2 van 100 gulden omdat zij is 'eene weduwe belast met vijff cleijne vaderloosekinderen'^. Verplaatsing van het veer In 1654 delen de kapittels van de Dom en Oudmunsier als eigenaren van hetOudslijckerveer aan de Staten van Utrecht mee dat 'hetselve veer ter plaatse daert altijt gelegen heeft vermits het cleijn en leegh water in de lecke t eenenmaleonbruijckbaer is geworden en dat het nootzackelijck zal moeten worden verleijdtom de reijsende luijden te accomoderen'*. Zij verzoeken om het veer te mogen verleggen 'voor den nieuwe dijck in t Waeldaer den inbreuck int jaer 1624 is geweest en dal alsdan een cleijne openinge ofte doorsnijdinge int voorschreve hooft soude dienen gemaeckt te worden sonderdat dezer wt eenige (...) schade was te verwachten. Alsoo den veerman t'voorschreve veer in voege als voor niet derft te verleggen sonder

daer toe tehebben consent van U Mdele Mogendheden'. Op 12 juli 1654 verklaren de Staten zich accoord na eerst nog advies te hebbengevraagd aan het hoogheemraadschap van de Lekdijk Bovendams. Wel zullen dekapittels het desbetreffende punt van hel dijkhoofd voor eigen rekening dienente onderhouden en 'voldoende materialen bij de hani te houden waermee de tedoene insnijdinge 't allen tijde weder sal connen worden opgemaeckt''.Kennelijk minder bang dan gesteld en in de verwachting dat de vergunning welaf zou komen, had Bernt Jans, de toenmalige veerman (mogelijk de directeopvolger van de weduwe Marcelis Adriaensz.), het dijkhoofd inmiddels aldoorsneden om zijn broodwinning te kunnen voortzetten. De dijkgraaf van de Lekdijk Bovendams, gealarmeerd door het advies dat aan deStaten moest worden uitgebracht, straft de voortvarendheid van de

veermanogenblikkelijk af door hem een boete op te leggen wegens het maken van eengat in het dijkhoofd. Daarop wendt de veerman zich weer met een nederig verzoek tot dijkgraaf enhoogheemraden van de Lekdijk Bovendams om hem te ontslaan van de opgeleg-de boete. I lij voert aan dat zonder verlegging van het veer 'de passagiers en deopgeseienen van de omleggende dorpen ten hoochsten (zouden) sijn ontriefl.' Nude doorsnijding nog voor de winter in minder dan een halve dag weer in deoorspronkelijke toestand kan worden gebracht, en hij niet 'de minste intentie 7     als 4. 8     als 4. 9     als 4.



Tussen Rijn en Lek 1994 2. - Dl.28 2 heeft gehad om te dclinqueren' volgt dat hij geen boete kan hebben verbeurd,temeer nu er geen schade is geleden of kon ontstaan omdat het hooft 'gelegen isvoor een hele brecdcn dijck die noch ettelicke roeden aerde buijien heeft'.Daar komt nog bij dat hij 'een ellendige ziecke vrouw met een huijs vol kinde-ren is hebbende die hij bij deze quade jaren qualick de cost te voren kanwinnen''°. C)f dit bewogen pleidooi van Bernt Jans het hoogheemraadschapsbe-stuur heeft weten te vermurwen is helaas niet bekend. De verlegging van het veer is kennelijk geen succes geweest, want in 1664bericht Bernt Jans aan het kapittel van Oudmunster dat hij in 1663 'aen hetnieuwe veer wel omtrent 500 gulden, jae meerder costen heeft gehad', waaruitmag worden afgeleid dal er in dal jaar een ingrijpende reconstructie heeftplaatsgevonden. I lij vraagt uitstel van betaling van de pachipenningen

ookomdat het veer in 1664 'overmits den swaren regen opt veer soo veel nietgeprofiteert en heeft, dat hij sijn knechi de cost daerop niet en heeft kunnengeven, veel rnin sijn loon betalen'. Hij verzoekt uitstel van betaling tot juni1664, waarbij hij de bereidheid uitspreekt om eerder te betalen in het geval 'hij eerder aen de winnende hant komt'&quot;. Na 1669 Bernt Jans heeft een zoon: Jan, die hem in 1670 als pachter van het veer opvolgt.Waarschijnlijk was Bernt Jans reeds enige jaren voordien overleden en was hetlopende contract gecontinueerd tot de afloop van de termijn.De voorwaarden waarop deze Jan Bernts (of Berends) van Schayck op 21 februari1670 de pacht aangaat wijken aanzienlijk af van de uit 1619 bekende voorwaar-den, redenen om ook deze hieronder te vermelden'^: -  verpachting geschiedt voor de duur van zeven jaar ingaande 1 october 1670; -  de jaarlijkse pachtprijs bedraagt 100 gulden, te voldoen

in twee termijnen teweten 1 april en de laatste dag van september; -  de pachter dient zorg te dragen voor het onderhoud aan de veerweg en dekrib en deze bij het einde van de pacht in goede staat op te leveren; 10   als 4. 11   als 4. 12   vgl. ook RAU, Oudmunster nr 483-53.







Tussen Rijn en Lek 1994 2. - Dl.28 2 Gedeelte van een recente topografische kaart. De pijl geefi de ligging aan van hetOudslikkerveerhuis. 10



Tussen Rijn en Lek 1994 2. - Dl.28 2 kunnen worden om het veer ter gelegener tijd op de hoogste markt te verpach-ten. Inderdaad vinden we dat in 1677 de pacht wordt verhoogd en wel tot 150gulden om in de jaren 1692-1697 zelfs op te lopen tol 200 gulden''.Arien Peters was toen al lang geen pachter meer. liij was reeds overleden op 25juli 1683'^ Boedelinventaris (1686) l'',en boedelinventaris welke op 3 november 1686 werd opgemaakt ten behoevevan de uitkoop van de kinderen uil de eersle twee huwelijken van NeeltjeGerrits Uytman, geeft enig inzicht in de sociaal-economische positie waarin zijtoen verkeerde'*. De waardering in geld van haar gehele bezit geschiedde door twee buren, teweten Anthonie van Slackenburgh en Arien Jacobs van Rossum. De waarde vanhet totale bezit onder aftrek van de schulden bedroeg 3.436 gulden.Dochter C'atharina uit hel eersle huwelijk met Jan Berends van Schayck ont-vangt

terzake van haar vaders versterf 400 gulden. De voogden over de drieonmondige kinderen uit het tweede huwelijk met Arien Petersz van Schayckverklaren zich akkoord met uilkering van 400 gulden per kind voor hun vadersversterf 'wanneer deselve tol hare mundige jaren ofte met wederzijdse vrienden,raadt ende consent tol een weltigh houwelijck ofte andere geapprobeerde siaatesullen zijn gecomen'. De weduwe belooft verder aan de voogden de onmondige kinderen 'te latenlesen en schrijven, alsmede een goei ambacht ofte hantwerck, naer dal dekinderen haer vernuft en versiant toerijkt, om met eeren de cost te verdienen'.Uit hel feit dat de twee dochters in hun 'mundige' jaren in goed geoefend hand-schrift hun naam schrijven mag worden afgeleid dat hun moeder haar belofteheeft gehouden. De weduwe zelf vertoont in haar handtekening overigens ookeen redelijk geoefend handschrift, zeker in vergelijking met

haar eerste echtge-noot. Jan Berends van Schayck, wiens handtekening met zekere moeite werdgeplaatst. I laar tweede echtgenoot, Arien Peters van Schayck, brengt het er beteraf, want zijn vlotte handtekening doel een betere schoolopleiding vermoeden.Als onroerend goed wordt in de boedelinventaris allereerst genoemd 'een huys,berch en schuer, staende aan de voel van de I.eckendijck opt Outslijckerveeronder de gerechte van 't Waal daar de boedelharster in woont' ter waarde van 16   RAGld., Archief heren en graven van C.ulemborg nr 6456. 17   Zie voor zijn voorgeslacht Nederlandse Leeuw jrg. 1991, kolom 185-213. 18   Gemeentearchief Utrecht (iJAU), Nots. P. I.eechburg 3 november 1686. 11









Tussen Rijn en Lek 1994 2. - Dl.28 2 voorschrcve veer te gebruijcken'&quot;. Onderzoek naar latere pachters is niet verricht. Het veer heeft nog tol in onze eeuw gefunctioneerd. Op 1 maart 1931 werd hel definitief opgeheven^'. 'I'hans resteert nog het fraai gerestaureerde veerhuis aan de Lekdijk. Bijlage&quot; 'Lijst vant geene den passagiers gebruijckende het veer tot Ouwerslcijck in deheerlickheijt van llagcstein soo voor haerlieder persoonen haeff en coopman-schap sullen beladen voor de gerechiicheijden vant selve veer, [1619?]. -     een wagen mit peerden gins en weder de voerman daerinnen gereeckeni.......................IV stuivers -     item ijder mensch die op de wagen sith ofte andersins oock overgevoert wordt.....................IV penningen -     van een gesadell peerdt de man daer bij begrepen ............................... I stuiver III penningen -     een bloodt peerdt ...............................XII penningen -     een koe ofte

osch ................................X penningen -     een hoel weijls, bonen, garsl, erriiicn minder ofte meerder mudden naar advenandt ........................ I stuiver -     een hoel haveren................................XII penningen -     een duseni hoepen................................... I stuiver -     van een kist koffer mii vier hoecken ofte pack behclielijk dal in de handt ofte onder den arm gedrage wordt........XII penningen Bij ijscaringe ofte hochwater voor vier paersonen endemeer ijder dubbelt veer enonder de vier persoonen tol discretie en de na gelegenheijt van weder en wijnt. (Toegevoegd in ander handschrift): Welvcrstaende dal de ingesetenen van Hagesteijn voor een wagen met peerdennijet meer en sullen betalen dan drie stuivers en voorts int vorder henliedenreguleeren nade lijste.' 27   GAU, Not U 136 a 002 acu- nr 33. 28   J.A.M. Smits en O.]. Wtiewaall, Historische bebouwing gemeente Houten. Zeist 1989,p. 173. 29   RAU, Oudmunster

nr 632. 15


