


Het Kromme-Rijngebied 1999. - Dl.33 De verpachting Tijdens de openbare verpachting werd het veermet het veerhuis door Cornelis van Bemmeiingezet op 1200 gulden en vervolgens ver-hoogd met 125 gulden. Met dat bod van 1325gulden per jaar werd hij opnieuw pachter vanhet veer en het veerhuis, want blijkens de aktewas hij dat voordien ook al, waarschijnlijkeveneens voor twaalf jaar. Als borgen tradenop Johannes van der Weyden (zijn stiefvader)en A.P. de Vree te Maurik.Cornelis van Bemmei en zijn gezin woondenin het veerhuis bovenaan de dijk, op de plekwaar ook het huidige veerhuis staat, al functio-neert dat niet meer als zodanig. Dit gebouw isin de plaats gekomen van het veerhuis dat in1872 werd gesloopt. De eerste vrouw van onzeveerbaas Cornelis van Bemmei was NeeltjeLokhorst, afkomstig van de boerderij De Kat-winkel te Darthuizen. Zij werd op 17-8-1804te Wijk begraven in de N.H. kerk, in het zuiderpand, tweede verdieping, nummer 50. Omdat de weduwnaar op een gegeven moment wildehertrouwen, werd op 13-4-1807 eerst een in-ventaris opgesteld van de

boedel in het veer-huis. Deze inventaris geeft ons inzicht hoe hetveerhuis was ingedeeld en wat zich daar perkamer allemaal in bevond&quot;. Het oude veerhuis had een bovenkamer, eenkeuken, een zijkamer, een karnhok, een kelder,een klein keukentje, twee of drie schuren, eenzolder en een knechtenkamer. Volgens de in-ventaris bevonden zich: -  in de bovenkamer 2 grote schilderijen, 12kleine schilderijen, 1 spiegel, 2 blaadjes, 14witte borden, 3 dito 'assietten' [borden], 3tafels, 18 stoelen, 5 paren gordijnen, 2 parenmet val voor de bedsteden, 2 bedden mettoebehoren en nog 2 dezelfde; -  in de keuken 23 schotels, enig grotendeelskapot porcelein in een kastje, 4 blaadjes, 1Friese hangklok, ijzeren haardgereedschap, 2tafels, 12 stoelen, 1 buffet met enige glazen Het veeren het oude veerhuis uit 169,'i dat in 1872 werd gesloopt (olieverf op eikenhouten paneel, gesigneerd H.V. en ge-dateerd 1846. formaat 29 x 42 cm; collectie gemeente Wijk bij Duurstede) 63



Het Kromme-Rijngebied 1999. - Dl.33 Het huidige in 1873 gebouwde veerluiis aan de Lekdijk op een prcntbrici'kaart uit ca. 1920 (Streekarchivariaat Kidiiinie-Rijngebied - Utrechtse Heuvelrug, Collectie J.A.F. Thienie) en 1 'spoel lobbetje&quot; |?|, 9 bierkannen. 2gordijnen, 1 schoorsteenval en 1 tabaks-komfoortje: in de zijkamer 1 linnenkast met enig koperen tin, 1 eiken klerenkast, 2 tafels, 1 lesse-naar, 3 stoelen, 1 spinnewiel, 1 spiegel, 1stel van vijf [vazen?] op de kast. 3 kommenop de linnenkast, 1 trommel, 5 schotels, 12borden, 1 mand, 2 schilderijen, 1 schoor-steenval, 1 'bed peulu' |hoofdmatras| en 2kussens, 1 theestoof en ketel;in het karnhok melkgereedschap. 1 ketel,enige dagelijkse borden, 1 bank, 1 paarschalen en een balans, 1 ijzeren pot, 1 was-tobbe, 1 koekepan, 1 treeft [een ijzeren drie-poot voor boven het kookvuur];in de kelder ingezouten goed en winterpro-viand; in de schuur een partij turf en hout;in het kleine keukentje 1 tafel, 5 stoelen, 1treeft, 1 koffiemolen, 1 ketel, enig niets be-duidende prullen, 1 'bedpeuluw', 1 kussen en 2

dekens; -  op de zolder 4 tonnen: -   in de knechtenkamer 1 kinderstoel, 2 fuiken.1 'bed peuluw', 2 kussens en 2 dekens: -  in de twee schuren 12 zakken aardappels, 16kolven en 2 hekken. Bovendien was er buiten nog een hek, eenmestvaalt en een mijt hout.Het veermansgereedschap bestond uit eenveerpont en reep [kabel|, 2 boten en 1 zeil-pontaak alles tezamen gewaardeerd op 1700gulden. Ook was er nog een vordering vanvierhonderd gulden op het Rijk wegens hetovervaren van militaire troepen. Daarnaast wa-ren er schulden en lasten waaronder een ach-terstallige huur aan de stad Wijk van driehon-derd gulden. Het totale bezit werd gewaar-deerd op 3313 gulden en de schulden en lastenop 980 waardoor het batig saldo 2330 guldenbedroeg, waarvan aan veerbaas Cornelis vanBemmel de helft toekwam en de andere helftaan zijn drie kinderen. 64



Het Kromme-Rijngebied 1999. - Dl.33 Het tweede huwelijk Op 15-4-1807 stelt notaris Leendert vanSchaik de huwelijkse voorwaarden op voorCornelis van Bemmel 'wonende in de vrijheidvan Wijck', en zijn tweede vrouw Maria Ked-de, wonende te Maurik'. De bruid zou inbren-gen: linnen en wollen klederen, goud en zilver,1400 gulden aan contante penningen en eenbed met toebehoren. In die tijd was een goedbed een belangrijk bezit, want er moest vaakjaren donsveren van pluimvee verzameld wor-den voor men een lekker verenbed met matrasen kussens had verkregen. Dat verenbeddenhoog gewaardeerd werden blijkt uit sommigetestamenten, waarin 'het beste bed' aan eenerfgenaam werd gelegateerd als een extragunst. Beddenzakken gevuld met stro warenalgemener, ook nog in de eerste helft van dezeeeuw. Nevenactiviteiten Uit de lasten die in 1807 op het bezit van Cor-nelis van Bemmel rustten, blijkt dat hij ookboerde want hij was nog kooppenningen schul-dig voor gekochte weit, hooigras en tiend- koorn. Dat tiendkoorn had nog te maken metzeer oude rechten van

kerkelijke en wereldlijkepersonen en instellingen op 1/10 van de oogstvan het land, waarop die oude rechten rustten.Vaak werden de gedeelten van die oogst open-baar verkocht. De kopers waren de tiendpach-ters. Op 17-7-1811 hield Leendert van Schaik -'openbaar keizerlijk notaris in het Kanton Wijkbij Duurstede, Arrondissement Amersfoort,Departement van de Zuiderzee' - binnen Wijkbij Duurstede een verkoping van vruchten uitde boomgaard genaamd Lieve Vrouwe Kerk-hof bij het Wijkse Veer. De vruchten werdendoor veerbaas Cornelis van Bemmel gekochtvoor 21 gulden met als 'toepacht' een zakvruchten uit die boomgaard (Deze boomgaardlag op dezelfde plaats als het door Dekker ver-melde LeprozenkerkhoO^.Op 30-7-1817 kocht Cornelis van Bemmel,veerman te Wijk bij Duurstede, op een publie-ke verkoping van tienden te Wijk bij Duurste-de ten overstaan van de rentmeester der Do-meinen van Oud Munster voor 306 gulden ge-was van de Overeng Maat aldaar^. Prentbriefkaart van de Wijkse gierpont uit ca. 1950 (Streekarchivariaat Kromme-Rijngebied - Utrechtse

Heuvelrug, Col-lectie J.A.F. Thieme) 65




