
OVER HET OUDE RHENENSE VEER EN ZIJN VEERLIEDEN

In het maart 1984 nummer van Oud Rhenen,dat voor een groot deel gewijd
is aan de historie van het oude veerhuis van Rhenen(Ref.1.),werden
reeds een aantal pachters van veer en veerhuis genoemd.
Inmiddels is gebleken dat ook de Rhenense smedenfamilie Bovenschen bij
het Rhenense veer betrokken is geweest.
Eeuwenoude papieren met betrekking tot dit veer toebehoord hebbend aan
aangetrouwde families zouden in de laatste wereldoorlog verloren zijn
gegaan.
De eerste Bovenschen die zich in Rhenen vestigde was de in het Graafschap
Meurs(Duitsland) geboren ijzersmid Wilhelm Bovenschen.
Hij was vermoedelijk meegekomen met een Pruisisch leger en trouwde in
1801 met de Rhenense Gerritje Achterberg.
Wilhelm Bovenschen pachtte met ingang van 29 december 1832 het Rhenense
gierpontveer.
Vermeld is dat twee schoonzoons veerlieden waren,namelijk Dirk Jan van
Doorn en Pelgrom Vonk.
Laatstgenoemde behoorde tot de familie Vonck van Lienden die zoals verder
zal blijken eeuwenlang nauw bij het Rhenense veer betrokken is geweest.
Aan een gierpont zat veel ijzersmidswerk;vele rekeningen van de Boven-
-schens gestuurd aan de gemeente Rhenen zijn nog in het Oud Archief te
vinden.
De familie Bovenschen woonde in 1833 onder Lienden.
Vermoedelijk was er in die tijd;en ook in 1847 nog geen veerhuis
meer in gebruik aan de Rhenense kant van het veer.
Haakman(Ref.2.) rept hier namelijk niet over in de beschrijving van zijn
wandelingen anno 1847 in en om Rhenen.
Wel beschrijft hij een herberg aan de Marskant,direkt bij de Marsdijk
aan de "binnenweg"gelegen.
Het oude veerhuis,waarvan onlangs de resten in de wei westelijk van de
veerweg zijn aangetroffen,was waarschijnlijk al omstreeks het midden van
de 18e eeuw niet meer in gebruik als veerhuis.
In de beschrijving bij een kaart van het Koningshuis en zijn tuinen anno
1748 van C.H.von Bonn wordt melding gemaakt van een "geheel vervallen
gebouw" ten westen van de Koningstuin;dit was vermoedelijk het oude
veerhuis.
Op deze kaart(zie Fig.l.Jis het veerhuis niet ingetekend.
Na 1764 worden in de huisgeld kohieren,aanwezig in het Oud Archief Rhenen,
geen gebruikers van het veerhuis meer genoemd.
De laatste gebruiker(ook bewoner?) was Johannes van Vastrick.
De plaats van het oude veerhuis werd reeds aangegeven op oude kaarten
uit ca.1558 en 1740(zie Ref.3,Fig. 8 en 9).
Hieruit blijkt dat het Rhenense veer vroeger circa 300 meter verder stroom-
-afwaarts lag.
Er waren drie toegangswegen door de uiterwaarden,namelijk één uit de
richting van het Paardenveld,langs melatenkerk en kerkhof,één komend van
de Westpoort en één uit de richting van de Rijnpoort.
Vanaf dit veerhuis liep er dan één weg verder naar de aanlegplaats van
het veer.
In 1558 werd deze aanlegplaats getekend als een krib in de Rijn;later in
1603 is deze aangegeven als een insteekhaventje(zie Ref 4 en 5).
Toen begin 17e eeuw de zogenaamde "Koningstuin" behorende bij het
"Koningshuis" van Winterkoning Frederik van de Paltz werd aangelegd in
de wei ten westen van de huidige veerweg,kwam de oude weg van de Westpoort
naar het veerhuis te vervallen.



« * 1 *

ö
— * - 1

«. «- *

-•̂ ,1L-
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Het Koningshuis en zijne tuinen. Naar eene teekening van

1748 in het Staatsarchief" te Hannover.

Fig. l (Topografische Atlas No 473,R.A.Utrecht).



Uit de nauwkeurige kaart van 1740 blijkt dat toen de aanlegplaats van het
het veer verder stroomopwaarts verplaatst was (uit de archieven blijkt
dat dit in 1665 gebeurd moet zijn);hier zou het veer zich tot 1957
blijven bevinden.
De veerweg liep toen vanaf het veerhuis onder langs de Koningstuin over
de dijk naar de nieuwe aanlegplaats.
Op 186 en begin 19eeeuwse prenten is bij het nieuwe veer aan 3e Rhenense
kant slechts een klein wachthuisje te zien.
Het nieuwe veerhuis op de plaats van de huidige "Stichtse Oever" werd pas
na 1847 gebouwd.
Over de Koningstuin kan nog vermeld worden dat het een rechthoekige
ongeveer 150 meter brede tuin was die aan drie kanten was omgeven door
een brede sloot;aan de noordkant stond een schutting die doorliep tot in
de sloot.
Ook was aan de noordkant een promenade met bomenrijen ernaast aangelegd.
Aan het einde van deze promenade,aan de westkant,stond een hovenierswoning.
Op de eerdergenoemde kaarten uit 1740 en 1748 zijn nog stukjes te zien
van de oude veerweg naar de Westpoort.
Toen het in verval geraakte Koningshuis in 1812 werd gesloopt en ook de
Koningstuin kwam te vervallen,heeft men in 1833 een direkte route van
de Westpoort naar het nieuwe veer aangelegd;dit is de huidige veerweg.

Uit stukken aanwezig in het Oud Archief te Rhenen blijkt dat het oude
veerhuis tenminste tweemaal grondig is gerestaureerd,namelijk in 1650
en in de periode 1675-1677.
De laatste restauratie was nodig omdat de Fransen in het rampjaar 1672
het veerhuis en bijgebouwen verwoest en in brand gestoken hadden.
Volgens de kohieren van het haardstedegeld,een gewestelijke belasting,
werd bij het veerhuiskomplex voor twee haardsteden belasting betaald.

Hoewel er steeds meer gegevens omtrent veer en veerhuis aan het licht
komen, is er. tot nu toe minder uitgebreid aandacht besteed aan de pachters
van veer en veerhuis.
Hieronder volgen in chronologische volgorde vanaf circa 1600 een aantal
huurders van het Rhenense veer;duidelijk blijkt hoezeer de familie
Vonck van Lienden bij het veer betrokken was.
De Vonck van Liendens waren bastaard afstammelingen van het adellijke
geslacht Van Lijnden.
Zij voerden hetzelfde familiewapen,namelijk een gouden kruis in een rood
veld(tevens wapen van de Gemeente Lienden) , echter het helmteken verschilde.
Over een lid van deze familie,Hillebrant Vonck van Lienden,is bekend
dat hij op 28.11.1527 vrijdom van pondschatting kreeg wegens zijn diensten
bij de inneming van Rhenen.
Hij kocht 12.5.1525 een Culemborgs leengoed onder Lienden en betaalde
lijfrente uit zijn hofstede te Lienden in de periode 1542-1567,overleed
ca. 1567 en was getrouwd met Margriet van Hattum.
De laatstgenoemde was mogelijk verwant aan een zekere Walraven van Hattum
die als laatste probeerde het veel oudere veer tussen Veerhusen en
Remmerden weer te gaan exploiteren(Ref.4,p.76).
De nu volgende reeks van veerlieden begint met de kleinzoon van genoemde
Hillebrant Vonck van Lienden.

I.HILLEBRANT VONCK VAN LIENDEN,
Genoemd als huurder van het veer in de periode 1601-1634;vermeld is dat
ook zijn vader daarvoor reeds het veer huurde(Oud Archief Rhenen No 120).
Vermoedelijk is hij dezelfde Hillebrant Vonck van Lienden,die in 1619
gegoed was onder Meerten en in 1643 genoemd werd als belender te Zoelen.
Deze was een zoon van Dirck Hillebrants Vonck van Lienden.



Hillebrant trouwde circa 1620 als weduwnaar(van N.van Weerdenburg?)
met Agneta Sweders Wtenweerde,overleden vóór 1661,medeërfgename van
een goed genaamd de Sandacker onder Maurik.

II.PELGRIM VONCK VAN LIENDEN,
Overleden vóór 1661,genoemd als veerman en bewoner van het oude veerhuis
in de periode 1642-1657.
Hij trouwde achtereenvolgens met:
(l)Marritje Harmans
(2)0.tr.Rhenen 26.11.1637 Marritje Dircks Vermeer
(3) O. tr. Rhenen 20.10.1650 Gerretgen Gosens van Laeckemondt,volgtlll.•
Uit het derde huwelijk o.a. de volgende kinderen:

Grietien,ged.Rhenen 29.7.1655rzij(of haar moeder?) is het waarschijnlijk
die in 1677 genoemd wordt als bewoonster van het oude veerhuis
(achterhuis),dat toen weer was opgebouwd na verwoesting"door de
Fransen in 1672.

Roelof ,volgt XV.

Pelgrim Vonck van Lienden was in 1643 begonnen met het veerhuis ook als
boerderij te gebruiken;zo stalde hij er"koebeesten" en had hij verder op
eigen kosten een grote schuur"van vier gebinten" laten bouwen.
Aangenomen moet worden dat de latere veerlieden er ook vee bij hielden.

IIIGEERTJE GOOSSEMS VAN LAECKEMONDT,
Weduwe van Pelgrim Vonck van Lienden(zie onder II);genoemd als huurster
van het veer in 1661 en als veervrouw in 1677.
Zij ondertrouwde te Rhenen 16.2.1662 Dirck Geurtsz,geboren te Achterberg,
overleden vóór 1678.
Hij werd genoemd als veerman in 1665,1670 en 1671.

IV.ROELOF VONCK VAN LIENDEN,
Ged.Rhenen 12.11.1651,genoemd als veerman en bewoner van het veerhuis in
1687.
Trouwde achtereenvolgens:
(l)Rhenen 4.7.1683,Stephanie van de Waal,weduwe van Ot van Setten,uit de

Marsch.
(2) Rhenen 10.11.1684 Woutertjen Peters van Emmickhuysen.
Uit het eerste huwelijk geboren o.a.Steven,volgt V.

V.STEVEN VONCK VAN LIENDEN,
Ged.Rhenen 17.2.1684,overl. vóór 20.5.1735.
Hij werd genoemd als veerman en veerhuisbewoner in de periode 1704-1730.
Hij bezat verder grond aan de Marschkant tussen Leegenweert en Verhuysen.
Trouwde:
(l)Amerongen 26.4.1705 Jacomijntje Huygen van Lagerwey.
(2)Lienden 24.7.1712 Elisabeth van Lutterveld,ged.Lienden 1.7.1683,dochter

van Arien Teunisse van Luttervelt en Angenietje ven Westreenen.

VIGOEBEL AERTSEN VINK,
Geboren te Lienden,zoon van Aert Vink,schepen aldaar,en Neeltje van Versen-
-daal;zij hertrouwde later met Ds Petrus Bisschop.
Goebel werd genoemd als veerman en veerhuisbewoner in 1729 en in de periode
1732-1741.
Niet bekend is of er enige relatie bestond met de familie Vonck van Lienden.
Hij trouwde te Lienden op 8.10.1724 met Cornelia van Ingen,uit de Marsch;
zij was eerder te Lienden op 3.4.1719 in het huwelijk getreden met Gerrit
Amberg,weduwnaar van Willemke Cornelisse van Grootveld.



VII.JOHANNES VAN VASTRICK(VASTLIGT),
Ged.Randwijk 28.10.1717, trouwde te Ochten op 7.12.1738(ondertr.Lienden
11.11.1738) Neeltje de Kat.
Zij gebruikten het oude veerhuis in de periode 174231764.
Johannes was een zoon van Peter van Vastrick en Anna Roest.
Niet bekend is of hij ook veerman was,óf het veerhuis slechts als
boerderij gebruikte.

VIII.inde periode 1765-1793 worden geen bewoners van het oude veerhuis meer
genoemd in de huis en familiegeldkohieren.
Waarschijnlijk was het veerhuiskomplex inmiddels volledig vervallen geraakt.
Bij het nieuwe veer bevond zich aanvankelijk aan de Rhenense kant slechts een
wachthuisje dat nog op oude prenten te zien is.
Het echte veerhuis stond waarschijnlijk aan de Marschkant(herberg?).

IX.WILHELM BOVENSCHEN,
Geboren te Werthausen,ged.Hoch-Emmerich(in Duitsland) 18.2.1777,ijzersmid,
overl.Lienden 30.7.1833.Hij was een zoon van Hendrich Bovenschen en
Trincken Kuckes.
Hij pachtte met ingang van 29.12.1832 het veer te Rhenen.
Hij trouwde te Rhenen op 25.10.1801 Gerritje Achterberg,ged.Rhenen 4.10.1778
overl.Lienden 20.1.1839,dochter van Jacobus Achterberg en Johanna Gadermans.
Kinderen o.a.:
Johanna,geb/ged.Rhenen 14/25.8.1805,overl.Lienden 4.4.1832.

Zij trouwde te Rhenen op 21.3.1827 Dirk Jan van Doorn,geb./ged.
Lienden 9/16.4.1797,schipper en veerman,overl.Lienden 23.3.1833.
Hij was een zoon uit het tweede huwelijk van Johannes van Doorn
herbergier(van het veerhuis in de Marsch?) en Margaretha Berendina
de Haas.

Catharina ,volgt x.

X.PELGROM VONK(VAN LIENDEN),
Geb.Lienden 14.2.1806,veerman,overl.Lienden 22.8.1880.
Hij was een zoon van Wlllem Vonck van Lienden die te Lienden op 10.6.1792
trouwde met Johanna Veldkamp,geboren te Zoelmond.
Pelgrom trouwde Catharina(Trijntje) Bovenschen,geb./ged.Rhenen 7/28.5.1806,
overl.Lienden 29.12.1877.
Hij nam in 1833 de pacht van het Rhenense veer over na de dood van zijn
schoonvader Wilhelm Bovenschen.
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