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In en rond

het veerhuis te Rheden
door de eeuwen heen

Adriaan Kolkman

INLEIDING

Op de hoge oever van de IJsselligt in het oostelijk gedeelte van het
dorp Rheden de betonwarenfabriek De Meteoor. De producten
die deze fabriek levert, zijn niet alleen in ons hele land bekend,
maar ook ver buiten onze nationale grenzen. Ten behoeve van de
opslag van de gefabriceerde producten heeft deze fabriek een groot
terrein nodig. Hier rijden vrachtauto's af en aan. Leeg komen zij
binnenrijden en volgeladen vertrekken zij naar de plaats van be-
stemming. Het fabrieksterrein is een plek waar vele mensen werken
en ook vele bezoekers komen om met het bedrijf te onderhandelen
over eventuele aankopen van de producten van De Meteoor.

Weinigen weten dat op de uitgestrekte tasplaats vroeger één van de
fraaiste veerhuizen uit ons land, hier bij de Ijssel, heeft gestaan. Het
Veerhuis was in zijn gloriejaren een gewilde oversteek om van de
hoge oevers van de Veluwe in het lager gelegen gebied aan de over-
kant van de rivier te komen en op weg te gaan naar Giesbeek of
Doesburg en verder. Het is bijna niet meer voor te stellen dat hier
aan een wijde bocht van de IJssel, die door passerende schepen
druk werd bevaren, het veerhuis heeft gelegen. De afdamming van
de oude rivierbedding, het graven van een nieuw kanaal en de aan-

Het Veerhuis geZien vanuit het noordoosten,1744, Jan de Beijer

leg van de autosnelweg hebben de situatie onher-
kenbaar veranderd. De tijd staat niet stil. Maar de
herinnering aan dit unieke veerhuis is in het dorp
Rheden nog steeds aanwezig en vele inwoners en
met name de ouderen, betreuren de sloop.

Ik wil in het kort een terugblik geven op de plaats
die Het Veerhuis in de loop der geschiedenis in het
dorp heeft ingenomen.



WAAROM HET VEER HIER

Al heel vroeg heeft de Ijssel zijn oude bedding de Laak ver-
laten en is met een grote boog om het huidige Rhederlaag
gaan stromen. De naam laak houdt in dat deze benaming
een grens aangeeft, zoals laaksteen en laakboom. Het hui-
dige water, de Laak, is thans niet meer dan een dode arm. In
heel vroege tijden waren de waterwegen de enige en daar-
door belangrijkste verkeerswegen en de eerste redelijk
sbegaanbare landwegen lagen zo dicht mogelijk langs de ri-
vieren, maar waren van secundaire betekenis. In het gewest

Gelderland, inclusief het Overkwartier, waren tot het mid-
den van de XVIde eeuw de voor het handelsverkeer belang-
rijkste waterwegen: Rijn, Waal, Nederrijn, IJ ssel, Oude IJssel,
Berkel, Roer en Niers. De schepen die deze rivieren gebruik-
ten, kwamen op hun tochten langs verschillende plaatsen
waar een overzetveer aanwezig was. Zo ook de schepen die
de Ijssel op- en afvoeren en bijgevolg het Rhedense Veer-
huis passeerden.

Een vraag die moeilijk is te beantwoorden gaat over de plaats
van Het Veerhuis aan de IJssel en luidt kort samengevat:
''Waarom ligt het veerhuis juist op de plek waar het ligt en
niet ergens anders, bij voorbeeld in De Steeg of op het
Rhederlaag tegenover Giesbeek ?" Tot op heden zijn geen
bronnen bekend die aangeven waarom het veer juist daar is
gekomen waar het nu ligt. Een veer vindt vaak zijn ontstaan
dàar en verkrijgt tevens zijn belangrijkheid, wanneer het ligt
op een plek die de verbinding vormt tussen twee belang-
rijke plaatsen. Het dorp Rheden was in de middeleeuwen
niet belangrijk en de eerstvolgende plaats met een meer dan



Deze laatste mogelijkheid was de meest logische en daarom
bevond de weg zich hier iets hoger tegen het Veluwemassief
en kon men met paard en wagen deze passage redelijk goed
voorbij komen. Hierop duidt ook een latere verkoop in 1649
aan onder anderen de schout van Rheden van een stuk

regionale betekenis lag aan de overkant van de IJssel, name-
lijk Doesburg. Waarom dan ergens een veer met een weg
door een laaggelegen stuk land en ook nog met een grote
bocht om de Havikerwaard en een passage over de Oude
IJssel, terwijl er al een weg was tussen twee belangrijke plaat-
sen, namelijk de weg van Arnhem naar Zutphen. De afslag
bij Ellecom voer dan rechtstreeks naar Doesburg en daar
vandaan behoefde men alleen nog de IJssel te passeren.

EEN THEORIE

Er is een theorie die probeert een antwoord te geven op de
bovengestelde vraag, maar het is niet meer dan een theorie,
doch interessant genoeg om die hier aan te halen. De weg
van Arnhem naar Zutphen liep via de enkgronden, die ten
noorden van het dorp Rheden lagen, (= ongeveer de hui-
dige Arnhemsestraatweg) en kwam dan even voor De Steeg
in de problemen doordat de enkgronden aldaar smaller wer-
den en tussen de rivier en het Veluwemassief slechts een
smalle strook overbleef. Hier ligt het vroegere gemeente-
huis van de gemeente Rheden uit 1908 en iets verder moest
de weg een scherpe bocht naar beneden maken in de rich-
ting van de rivier om zo weer volgens het oude patroon
verder te kunnen gaan. Vlak voor de afbuiging naar bene-
den lag de weg wat meer hoger op de helling van het Vel-
uwemassief, om een gelijkmatiger verloop te hebben, want
daar lag een vallei, een dal" voor de afwatering van het over-
tollige water dat van de Veluwe kwam. Men moest of door
deze vallei naar beneden gaan en dan aan de andere kant
weer omhoog, wat natuurlijk de nodige problemen zou heb-
ben opgeleverd voor paard en wagen of men moest wat
verd;r naar het Veluwemassief uitwijken, waar in de bodem
het ravijn niet zo diep was uitgesleten.

1) De vallei of het dal en dan met name de uitmonding hiervan in de rivier
de IJssel, is te zien op een kaart van 1.van Geelkercken uit 1661. De kaart
geeft onderdelen weer van het Rhederbos, Rhederoord en het Havelant.
Duidelijk is ten oosten van deze vallei de weg naar beneden aangegeven.

Holt en Hefjveldt ervelick in den Reijderoort tot
vrij heijt derpassanten soo bij avont ende ontzjden
den gemef}tzenwegeReijsen.

De vallei stond in open verbinding met de IJssel en gaf bij
regenval een behoorlijke hoeveelheid water af. Denk hierbij
aan het dorp Rheden dat in vroeger tijden bij hevige regen-
val de huidige Groenstraat veranderen zag in een snelvliet-
ende beek door het water dat van de Veluwe kwam.

Bekijken we nu de situatie bij Arnhem. De Rijn botst bij
Arnhem tegen het Veluwemassief en buigt naar links. Wat
is nu merkwaardig bij de situatie in Arnhem? Zoals reeds is
gezegd lagen de eerste begaanbare landwegen niet ver van
de rivier verwijderd. Maar wat zien wij in Arnhem? De door-
gaande weg naar het westen lag aardig ver verwijderd van de
rivier en was bovendien ook nog heuvelachtig.

Deze weg was wat nu genoemd wordt de weg 'bovenlangs'
(de trechtsestraatweg). Maar waarom niet direct langs de
rivier en dus via 'onderlangs'? We mogen ervan uitgaan dat
onze voorouders kloek genoeg waren om niet opzettelijk
een moeilijke weg te kiezen als er een gemakkelijker weg te
vinden was. Men zal deze weg 'onderlangs' inderdaad in ge-
dachten hebben gehad. Nu wordt beweerd dat de Rijn op
een zeker tijdstip regelmatig een zodanig hoog waterpeil had,
dat de oevers langs de rivier werden overstroomd en
afgeknabbeld, zodat verkeer over land dicht langs de rivier
niet mogelijk was en men dus een veiliger pad moest zoeken
en dat werd bijgevolg 'bovenlangs'.



Kaart uit 1690 met in het midden Het Veerhuis en links daaronder landt
een veeraak aan bij de Giesbeekse veersfad of veerstal, anoniem.

Nu de situatie bij De Steeg. Het is mogelijk dat vanuit de
rivier zoveel hoog water de vallei instroomde dat de door-
gang via de vallei niet meer mogelijk was. En misschien was
er gedurende een lange tijd zoveel regen gevallen, dat door
het wegstromende water van het Veluwemassief de vallei
steeds dieper werd uitgesleten en geen redelijke passage meer
kon plaatsvinden. Als deze passage moeilijk te passeren was,
dan was de rechtstreekse handel tussen Arnhem, Zutphen

en Doesburg niet meer mogelijk en stagneerde dat gedeelte
van de toenmalige economie. Om deze handel toch te kun-
nen laten plaatsvinden, moest een nieuwe verbinding met
Doesburg tot stand komen en de mogelijkheid lag bij wat
wij nu noemen het Rhedense Veer. Hierbij moet wel be-
dacht worden dat in die tijd het veer en het ons bekende
veerhuis absoluut buiten de kern van het dorp Rheden la-
gen en de nieuwe verbinding dus om het dorp heen ging.



Ook mag de vraag gesteld worden waarom het veer niet
aangelegd werd op de plek even ten noorden van de Laak en
bijgevolg dus binnen het woongebied lag van het toenma-
lige dorp Rheden. Hier wordt bedoeld de plaats waar het
vroegere huis van A.B. van Zadelhoff heeft gestaan, dat in
de bocht van de Dorpsstraat was gelegen en een prachtig
uitzicht had op de IJ ssel.

Nogmaals het is een theorie} maarpast,
mijns inzien~ wel in dit ierbaal.

'T RHEER VEER

Het Gelders Archief te Arnhem bezit een pentekening uit
1690, die gediend heeft bij een proces over het veerrecht in
Rheden, pagina 5. Op deze tekening is het dorp Rheden in
vogelvlucht te zien. Wanneer men de tekening goed bekijkt
moet men constateren dat de aanleg-, c.q. de overzetplaats
aan de Giesbeekse kant, veel zuidelijker ligt dan de ons
bekende veerstoep die aansloot op de Giesbeekse Veerweg.
De aanlegplaats aan de Giesbeekse kant ligt op deze pen-
tekening zelfs zuidelijker dan de Laak. De aanlegplaats aan
de Rhedense kant ligt bij de uitmonding van de Laak in de
IJ ssel. Met andere woorden, afgaande op deze tekening, zou
het overzetveer zuidelijker hebben gelegen dan de ons
ssbekende plaats direct bij Het Veerhuis. Wat verder op deze
tekening opvalt is het grote huis dat zich bij de uitmonding
van de Laak bevindt en het feit dat de weg langs de IJ ssel
ten noorden van de Dorpsstraat is afgesloten met een hek.
Een dergelijk hek gaf de grens aan van de toenmalige dorps-
kern. Maar ook is belangrijk dat op deze tekening is te zien
dat de naam ' 't Rheer veer' niet vermeld staat bij het ons
bekende veerhuis, maar bij het huis op de hoek van de Laak
met de IJ ssel.

Leggen wij naast deze tekening ook de prent van J. de
Beyer met de titel 'Het Dorp Rheede langs de IJ ssel te sien.
25 Julij 1 44', die in het bezit is van het Gemeentemuseum
te Arnhem, dan zien wij een aanblik van ons dorp vanaf de
Schaarweg, afbeelding op pagina 2/3 . Rechts is het huis te
zien dat wij Het Veerhuis noemen, maar links daarvan staat
een hoog huis, zoals dat ook op de zo-even genoemde teke-
ning staat aangegeven, met daarbij twee boten, die eveneens
op de tekening zijn vermeld. Nemen wij nu de topografi-
sche kaart van Het Veerhuis met zijn omgeving, dan zien
wij dat aan de Giesbeekse kant, de hoogtelijn van 10 meter
net even ten zuiden van de uitmonding van de Laak ligt.



Het gebied ten noorden van deze lijn lag lager en zal bijge-
volg wel drassig zijn geweest en bood daardoor geen goede
aanlegmogelijkheden. Gaan wij nu uit van de veronderstel-
ling dat het oorspronkelijke veerhuis lag op de hoek van de
Laak met de IJ ssel en dat deze situatie in elk geval nog zo
was in 1744, dan moet tussen 1744 en 1801 die functie zijn
overgegaan naar het ons bekende veerhuis. Maar als dit juist
is, wat was dan de functie van 'ons' veerhuis vóór 1744 en
wat is er gebeurd met het 'oude' veerhuis? Hoewel het
gesloopte veerhuis dateert uit de XVIde of XVIIde eeuw,
wordt reeds in 1400 melding gemaakt van een veerhuis.

Gedeelte van eengravure uit de eerste
he!ft van de 18d, eeuwgetekend door
A. van den Laan en op koperenplaat
gezet doorH. de Letb.

ORIËNTATIEPUNT

Het ons bekende veerhuis lag op de hoge oever van de IJ ssel
en vandaar keek men uit over de Vaalwaard en zag links het
kasteel Middachten en de toren van de Martini-kerk te
Doesburg, afbeelding op pagina 6/7. Bij helder weer kon
men rechts zelfs de toren van de Stiftskerk te Hoog Elten
zien. Van verre kon men in het veerhuis reeds de schepen
zien aankomen. Voor de schippers was het veerhuis een ba-
ken op hun lange reis en vaak een rustpunt om iets te ge-
bruiken of om het schip af te meren en er te overnachten.
Aan de voet van het veerhuis stroomde de IJ ssel en het wa-
ter ging zijn immer rusteloze gang. Soms was het waterpeil
hoger dan normaal, soms ook lager. De bevaarbaarheid van
de rivieren was onder normale omstandigheden over het al-
gemeen goed voor de toen in gebruik zijnde scheepstypen.
Maar bij ijsgang of overstroming en bij grote droogte was
dat anders.



DE WATERPLAAG

Hoogwater of ijsgang bedreigde niet
direct Het Veerhuis, maar de onmo-
gelijkheid om de rivier te kunnen over-
steken gaf wel veel ongemak. Heel
vaak stroomde de Liemers onder. De
aldaar aanwezige grillige bochten van
Rijn en Waal belemmerden een vlotte
afvoer van het water. Daardoor bra-
ken snel de dijken en zocht het water
zich binnendijks een weg. Daarbij
konden grote stukken land bij Wester-
voort en tot aan Doesburg onder wa-
ter komen te staan met alle gevolgen
van dien.

Natuurlijk zal men vanuit Het Veer-
huis de watervlakten aan de overkant
hebben gezien, maar ook het hoge
water pal voor de deur. In de loop van
vele eeuwen zijn keer op keer de dij-
ken onder de kracht en het geweld van
het water bezweken. In het boek 'De
waterplaag' wordt een overzicht ge-
geven van al deze doorbraken en over-
stromingen. Enkele zullen wij hier
noemen.

1342 In de maand juli zou het hele
gebied tussen Lobith en Wester-
voort overstroomd zijn geraakt.

gaanbaar tot in de maand maart.
Toen begon het te sneeuwen
en viel de dooi in met als ge-
volg een zeer snelle stijging van
het water. Misschien dat ten-
gevolge van de dooi een dijk
door brak tussen Angerlo en
Doesburg.

1421 De bekende St. Elisabethsvloed
van 19 december blijkt ook in
onze streken grote schade te
hebben aan gericht.
Op 20 december brak de dijk
bij Emmerik door met als ge-
volg dat het water via 's-Heeren-
bergh zich bij Doesburg weer
in de IJ ssel stortte.

1634 /1635 Ook deze winter was
in geheel West-Europa zeer
streng. Vermoedelijk tengevolge
van een dijk doorbraak bij Loo
volgde in februari 1635 een
zware overstroming. In het be-
gin van die maand voer men
vanuit Doesburg met aken naar
Angerlo en Olburgen om de
mensen aldaar van brood te
voorzien. Vanuit Het Veerhuis

1564 /1565 Deze winter moet in ge-
heel West-Europa erg streng
zijn geweest. Midden december
was de vorst ingetreden en op
Tweede Kerstdag was de Rijn
toegevroren en was het ijs be-



zal men de aken in de verte heb-
ben zien passeren.

de rivier de IJssel in deze stad
een veilig heenkomen zochten.
Op 10 februari was het moge-
lijk om vanuit Doesburg via het
ijs naar Ellecom te gaan en van-
uit Lathum bracht men via het
ijs het vee naar Rheden en Velp.

1711 De IJsseldijken braken op ver-
scheidene plaatsen door in de
Nieuwgraaf en bij Lathum.

1749 In februari werd de Nieuw-
graafse sluis weggespoeld, maar
ook een deur uit de Lathumse
sluis.De gevolgen waren dat het
gehele gebied tussen Wester-
voort en Doesburg blank kwam
te staan.

1809 In dit jaar was het ijs op 20 ja-
nuari nog zo dik dat men met
karren, die op het vasteland
waren beladen en getrokken
werden door vier paarden, over
het ijs naar Ellecom kon komen.

1798 /1799 Deze winter moet erg
streng zijn geweest. Op 8 fe-
bruari kreeg Arnhem een grote
massa mensen uit Westervoort,
die over het opgekruide ijs van

1816 Lathum, Baer en Giesbeek wa-
ren door hun lage ligging nog
meer dan Angerlo blootgesteld
aan de overstroming.

Zo gaat het maar door tot in de 20
ste

eeuw, tot op de dag van vandaag. Wij
herinneren ons nog zeer goed de
maand januari van het jaar 1995.
Rheden bleef door zijn ligging op de
hoge oever van de IJssel gespaard voor
regelmatige overstromingen, maar Het
Veerhuis keek uit op de langs stro-
mende watermassa's, de voorbij glij-
dende en kruiende ijsschotsen en in de
gelagkamer zal men tevreden hebben
vastgesteld dat men, althans op die
plek, droge voeten hield.

Maar niet alleen overstromingen be-
paalden het angstbeeld dat men van
de rivier had. Ook lage waterstand kon
een bedreiging zijn met noodlottige
gevolgen. In het voorjaar van 1672
veroorzaakten inundaties, ten doel
hebbende de naderende Franse troe-
pen tegen te houden, veel schade en
ongemak. Maar in de zomer was het
waterpeil alweer zo ver gezakt dat op
2 juni 1672 het Koninklijke Franse
leger dwars door de Rijn bij Lobith
de Betuwe in kon marcheren en dat
was het begin van het historische
rampjaar.



IJsselsteden en via de Ijssel met Amsterdam. Vele schepen
beladen met bier, vis, stokvis, koloniale waren, boter, olie,
spek, zeep, kaas, erwten, bonen, raapkoeken, verf, zwavel,
hars, metselstenen, dakpannen en turf passeerden Het Veer-
huis als zij stroomopwaarts gingen, terwijl omgekeerd, dus
stroomafwaarts, werden vervoerd wijn, azijn, molenstenen,
kerkstenen, kalk, leien, tufsteen, ijzer, staal, koper, tin, glas,
salpeter, hout, planken, kaarsen, linnen, katoen en papier.
En al deze drukte op en langs de rivier kon niet voorbij Het
Veerhuis zonder dat het werd opgemerkt.

VAREN EN VRACHTEN

Zowel bij hoog- als laagwater bleven de schippers zolang
mogelijk met hun schepen varen en passeerden het veer-
huis. Een gangbaar scheepstype dat in deze regio het beeld
beheerste was de aak". Aken werden meestal gesleept door
een ander schip en waren soms voorzien van een mast waar-
aan een zeil kon worden bevestigd, maar die diende ook om
het schip te laten trekken. Deze schepen hadden globaal
een inhoud van 10 ton en in grotere uitvoeringen kon dat
oplopen tot ongeveer 140 ton. De schepen werden dus
voortbewogen door te zeilen, te roeien, zich te laten trekken
door andere schepen of door paarden op de wal. Er werd in
hoofdzaak overdag gevaren, waarbij een afstand werd afge-
legd van 25 à 35 kilometer. Naar gelang de omstandigheden
duurde een tocht, bijvoorbeeld van Doesburg naar Emmerik,
1 dag en van Doesburg naar Deventer eveneens 1 dag. Be-
kend is dat de Dierense lijnboeren de schepen met behulp
van hun paarden stroomopwaarts trokken. De paarden lie-
pen dan op het jaagpad, dicht langs de waterkant. Zo pas-
seerden vele jaren ettelijke schepen, getrokken door paar-
den, de bochten bij De Steeg en Rheden.
Belangrijk is in dit geval ook dat in die jaren de toenmalige
internationale scheepvaart langs het veerhuis kwam. Keu-
len, dat in de middeleeuwen groter was dan Parijs, onder-
hield druk verkeer met Dordrecht, maar ook met de

EEN LOKAAL VEER

Daar waar de landwegen de rivieren moesten passeren, werd
de verbinding tussen de ene en de andere oever in stand
gehouden door overzetveren. De veren waren van econo-
misch belang, zoals onder anderen de veren bij Arnhem en
Westervoort. Een lokaal veer, zoals dat in Rheden, was eco-
nomisch gezien, veel minder interessant dan de grotere ve-
ren. Maar het lokale veer was wel van belang voor de ver-
binding met het land aan de overkant van de rivier.
Doordat de rivieren van een groot economisch belang wa-
ren voor de gewesten, voelde de heersende macht zich ge-

2)Aak; dit type schip is een lang, platboomd schip
voor de binnenvaart, gewoonlijk zonder een ei-
gen voortbeweging en zonder steven; het wordt
voortbewogen door roeien en maakt zelden ge-
bruik van een zeil; soms wordt de benaming aak
ook gebruikt voor een schuitïje), een roeiboot;
de naam aak wordt ook gebruikt voor grotere
typen schepen, maar wel met een zelfde bouw.
Deze grote aken hebben 1 tot 2 masten en zijn
voorzien van een ra-, spriet- of gaffelzeil en hun

relatief grote laadruimten worden afgesloten
door dekluiken.
Op een kaart van de bezittingen van het Gast-
huis in Worth-Rheden, uit het jaar 1634 en gete-
kend door Nicolaes en Isack Geelkerk, is ook de
rivier de IJssel aangegeven. Daarop zijn een roei-
boot met drie personen te zien, evenals twee zeil-
schepen. Deze zeilschepen zijn waarschijnlijk
sprietgetuigde platbodems. Ook waren op de ri-
vier zogenaamde hektjalken aanwezig, die met

ronde dekluiken waren uitgerust.
Op de kaart uit 1690 zijn verschillende typen
boten te zien: afgemeerd bij de uitmoncling van
De Laak, twee roeiboten, op de tegenover-
liggende oever een boot met meerdere perso-
nen, tussen De Laak en Het Veerhuis twee bo-
ten met zeilen en nog verder stroomafwaarts een
boot met diverse personen. En al deze typen
schepen voeren langs Het Veerhuis of meerden
af om te overnachten of iets te gebruiken.



roepen om daar regulerend op te treden en mee te profite-
ren door het heffen van tol, zowel voor de passerende sche-
pen als voor de oversteekplaatsen, dus de veren. In het verre
verleden kreeg op deze manier de Heer van het Land het
recht om tol te heffen en verkreeg hij ook de eigendom van
wateren en stromen. Het recht van eigendom behoorde tot
de zo genoemde regalia, dat wil zeggen dat het viel onder de
bevoegdheid van het staatsgezag, de landvorst.

VEERRECHT EN TOLHEFFING

De in 1559 ingestelde Gelderse Rekenkamer moest zich ook
bezig houden met de bevaarbaarheid van de rivieren, zulks

de
in verband met de tolheffing. Tot ver in de XVII eeuw was
het daarom ook aantrekkelijk om door middel van kribben
het ontstaan te bevorderen van zandplaten en aanwassen.
Waren deze eenmaal in cultuur gebracht dan leverden deze
een goede pacht op en al de geldelijke voordelen, die de uit-
oefening van deze rechten opleverden, zoals tolheffing en
het verlenen van veerrecht, vielen in de eerste tijden toe aan
de graaf of het gewest.

Het veerrecht is het recht om met uitsluiting van ieder an-
der, personen en goederen over te zetten. Het werd voor
een bepaald gedeelte van de rivier verleend en daarvoor werd
dan een vergoeding bedongen. Een dergelijk gedeelte werd
soms ook wel district genoemd. Belangrijk was in dit veer-
recht dat het oversteken van de rivier binnen het genoemde
gedeelte alleen via het bijbehorende veer mocht plaatsvin-
den en men te gehoorzamen had aan het daaraan gekop-
pelde veerrecht en de bijbehorende tol. Bekend is bijvoor-
beeld dat de heer van Baer, wiens adellijk huis aan de over-
kant van de rivier was gelegen, rond het jaar 1400 ontving:

alsulcke olde schilde endegerechtichf!Y~die die veer-
man tot Reedejaerlix geeft ende wij sus in 't veer
tot Reeden hebben ende ons daervan toecomt ofte
toecommen mochte.

In 1402 was Frederick, graaf van Meurs, ook heer van Baer.
In dat jaar schonk hij alles wat tot dit laatste behoorde aan
Reinoud IV, hertog van Gelre en graaf van Zutphen (1365-
1423). Frederick ontving daarop zijn vroegere bezit terug
als leen. En hierbij behoorde het veerrecht. In 1515 ver-
nieuwde Johan van Egmond de pachtbrief van het veer, die
zijn vader aan Aleid van Meurs en haar erven had gegeven,
met de volgende overwegingen:

dat halve verstat toe Reeden en die hoJlsteededair
toe gehorende omdat haar den eiffPacht briiff
4fhendich is gemaict bijden omwerpen van Bair.

De bewuste pachtbrief zal zijn verbrand of vernietigd toen
het kasteel Baer in 1495 werd verwoest. In de vernieuwde
pachtbrief wordt de pacht genoemd ter grootte van "enen
olden Frankrickxen schildt", maar ook dat de heer van Baer
het recht van vrije overvaart behoudt. Deze voorwaarden
bleven daarna enkele eeuwen onveranderd. Hier wordt na-
drukkelijk het recht van vrije overvaart genoemd. Dat bete-
kent dat degeen die niet een dergelijke overkomst kan tonen
verplicht is om te betalen voor het gebruik van het veer. De
eigenaar van het veer had het gebruik van het veer vaak weer
verpacht aan iemand anders en dat was dan de veerman.
Deze laatste moest er mede op toezien dat het veerrecht
gehandhaafd bleef en eventuele overtreders hun verplich-
ting tot betalen alsnog konden voldoen of dat zij werden
aangeklaagd bij de overheid.



HET EXCLUSIEVE VEERRECHT

Het veerrecht dat behoorde tot het
veer te Rheden heeft een aantal acten
opgeleverd die nu nog aanwezig zijn
en waarin te lezen is dat er door be-
woners aan weerszijden van de rivier
overtredingen van het veerrecht zijn
begaan en worden deze overtreders
bij naam genoemd. Deze acten date-

de
ren uit de tweede helft van de XVII
eeuwen later. Een korte opsomming
van enkele acten met daarbij een sa-
menvatting van het delict, volgt nu:

Het gebied iuaar het veerrecht van Rheden gold

Rond 1660 was de heer Willem EverwijnJr., woonachtig op het buitengoed 'Rhederoord', eigenaar van het veer.
Rhederoord is hier niet te verwarren met het huidige huis Rhederoord, dat pas in 1744/1745 is gebouwd. Als
eigenaar kon hij overtreders van het veerrecht aanklagen om hun veerrecht te voldoen, maar ook overeenkomsten
afsluiten of toestemming verlenen aan verzoeken die gericht waren aan de veerman. De namen van dezelfde

personen zijn in de diverse acten niet gelijk geschreven en zijn derhalve overgenomen zoals zij zijn vermeld.

In 1659 laat heer Everwijn met 'autorisatie' van de richter de aak van Reinder Geerlichs in beslag nemen De
aanleiding daartoe vormde een overtreding van Reinder Geerlichs die voor de tweede keer personen de rivier heeft
overgezet. De eerste keer was zijn aak ook voor een dergelijke overtreding in beslag genomen, maar weer aan hem
teruggegeven met de bepaling dat Geerlichs deze aak alleen mocht gebruiken om te vissen. Bij de opnieuw

gepleegde overtreding heeft de heer Everwijn dan verzocht om de onderschout te Rheden te machtigen 'de aak van Reinder
Geerlichs aan te halen'. Als Reinder Geerlichs weigert het veerrecht te betalen krijgt hij een boete van f 50 en wordt de aak
verbeurdverklaard. De acte waarin dit wordt medegedeeld is onder meer ondertekend door twee gerichtslieden, die beiden de
naam Jansens droegen. Ter onderscheidt van de ene Jansens ten opzicht van de andere Jansens wordt hij aangeduid met
'Jansens aan de Meulenbarg'.



Lowis de Moil heeft aan de overkant van de IJssel een weide gepacht waarop hij zijn vee laat weiden. Het is voor
hem lastig om steeds via het veer naar de weide te gaan om zijn vee te melken. Daarom vraagt hij aan heer Everwijn
of deze er mee akkoord gaat dat hij een overeenkomst sluit met de veerman, dat hij en zijn 'maagd' (= dienstmeid)
met zijn eigen aak de IJssel mogen overvaren om het vee te kunnen melken. Dat wordt goed gevonden

onder de voorwaarde niemand anders over te zetten op straffe van een boete van f 50 en verbeurdverklaring van de aak. De
schriftelijke overeenkomst van 2 juni 1659 wordt mede ondertekend door Daniel Arents, de onderschout. Waarschijnlijk heeft
Lowis de Moil in Wort-Rheden gewoond, want de naam Moil is daar niet onbekend.

In 1660 was Geerlich Wichmans, woonachtig in de 'Haffiker weerd' zo brutaal geweest om samen met zijn knech-
ten een aak volgeladen met hout de rivier over te zetten en wel van de Lathumse zijde naar de Veluwse. Maar
voordat deze overtreding zijn gerechte loop kreeg en Wichmans voor de onderschout, Daniel Aerendts, moest
verschijnen, overleed hij. Maar wel wordt door heer Everwijn aan de gerichtslieden gevraagd of zij willen informe-

ren of hij van de weduwe van Geerlich Wichmans, Harmken Harmans, genoegdoening kan krijgen. De twee gerichtslieden
hebben een onderhoud gehad met de weduwe en het blijkt dat zij met Willem, de veerman, tot overeenstemming is gekomen,
maar dat zij geen weet heeft van enige rechten van overvaren.

Jan van Engelen, woonachtig aan de Lathumse kant van de rivier was met de veerman overeen gekomen dat hij
voor het recht, om zijn eigen aak te mogen gebruiken, ' 's jaarlijks twee paar hoenders' zou betalen. Maar op 16
maart 1668 werd hij door de weduwe van wijlen heer Everwijn toe Santbrinck, Geertruid Kelffkens, gerechtelijk
gemaand nu eens eindelijk de jaarlijkse twee paar hoenders te voldoen en dat hij moet nalaten 'vreemde luyden'

over te zetten. Als de schout van Baer en Lathum hem deze 'aanmaning' voorleest, ontkent hij echter dat hij 'vreemde luyden'
heeft overgevaren.

In 1662 heeft Garrit Garrits enige 'aalskorven' op de IJssel liggen, ter hoogte van de Rhedermars of het 'kerkweid-
ken'. Om aldaar te mogen vissen vraagt hij aan heer Everwijn of hij met zijn aak daar mag varen om zijn 'aalskorven'
te lichten en te legen. Heer Everwijn geeft op 1 augustus 1662 daarvoor toestemming onder de gewone condities,
namelijk niemand te mogen overvaren op straffe van een boete van f 50 en verbeurdverklaring van de aak.

Arent Burgers heeft in de slachttijd van 1669 een 'troep beesten' door de Ijssel gedreven zonder veergeld te
betalen. Bijgevolg laat juffrouw Geertruid Keffkens, voor zich en als moedervoogdes van haar onmondige kinde-
ren, en in haar kwaliteit van eigenaresse van het veer aan Arent Burgers vragen of hij de verschuldigde afdracht wil
voldoen, die hij verplicht is te betalen. En Arent Burgers erkent zijn overtreding.



Elias van Laekmond
Custos aldaar

Op 21maart 1673 wordt door juffrouw Geertruid Kelffkens, weduwe van W Everwijn, vergunning verleend aan
Huybert Brandts, wonende op de Baersche Hof te Lathum, dat hij met zijn aak op de Ijssel mag varen, doch alleen
tegenover de Baersche Hof. Deze vergunning geldt voor hem en zijn gezin en eventuele goederen. Voor de toestem-
ming moet Huybert Brandts f 2,50 betalen, plus een kluit boter van tien pond en twee paar hoenders per jaar. Dit alles

onder de normale condities: niemand anders mag hij overvaren, op boete van f 50 en verbeurdverklaring van de aak.

Op 27 november 1694 heeft juffrouw Everwijn tot Sandwick, als tegenwoordige eigenaresse van het veer en het
daarbij behorende veerrecht, Hendrik Bernts gemaand zijn verplichtingen te voldoen te zamen met de door haar
gemaakte kosten. Hendrik Bernts had op 18 october 1693(!) met Gerrit Munster, Coendert van Kerkhoff en Jan
Borcharts vijf beesten door de Ijssel gedreven tegenover het dorp Rheden ter hoogte van de kerkweide.

KERKESPRAAK

Het schijnt dat het de eigenaresse heeft verdroten dat er zoveel overtredingen werden begaan op haar veer-
recht, dat zij dit veerrecht behorende bij Het Veerhuis behoorde opnieuw per kerkespraak laat afkondigen:

Men laat een ieder weten dat de Juffrouwen Everwijn tot
Santbrinci; Eygenaeren van het veer en veergeregtighryttot
Rheeden ende daer onder gehooren district eenyege/yk doen
verbieden) in kragt van haer regt endepossessie) dat niemand
met aecken rif ander vaar- rif veerttfYgen)eenige beesten rif
goederen sal doen over de Riviere de Issul overzetten als tot
Ebeede, daar het veeris, we/kersgeregtighrytstreckt van Rutger
Krachee/s Boomgaertjen tot aan het Munniken Sant.
En soyemant het Contrarie mogt ondernemen) sal daer over
geactioneertwordenendeieder~se verbeurthebben50 Heeren
ponden.
D 'eenseggetde andere voort en verhoedezyn schade.
Dat dit bovenstaande met het oorspronkelijke overeenkomt 't
welk van my' is qfge/eezen en Gemeen gemaeckt op den 23
October 1701 voor de Kerkdeur tot Rheede naegedaene voor
Middags predicatie gettfYgeik)



Maar toch moet de onderschout Tymen van Sadelhof op 16 maart 1708, namens de juffrouwen
Everwijn tot Santbrinck aan Berent Joosten, 'Cuiper' tot Worth-Rheden, 'gerightelickinterdiceren'
en verbieden om mensen over te varen voordat hij met de veerman Jan Donck overeenstem-
ming heeft bereikt.

Op 26 januari 1720 wordt door de pachter van het Rhedense veer, Jan Donck, een 'abonnement' ver-
leend aan Claes Berents, wonende aan de Groenstraat te Worth-Rheden, dat hij met zijn huisgezin zal
mogen overvaren vanaf Petri (= 22 februari) 1720. De kosten van dit abonnement bedragen 2 gulden
en 10 stuivers. De overeenkomst is ondertekend door de schout van Rheden L.(?) van Arnhem.
(De Groenstraat in Worth-Rheden is de huidige Brinkweg. A.K.)

Op 17 mei 1721 erkennen Jacob Coman en Gerrit Coman dat zij aan juffrouw Everwijn hebben betaald één
ducaton of drie gulden, drie stuivers, omdat zij met hun aak het veerrecht hadden overtreden. Bovendien zullen zij
nog een 'sooi visch' en een 'sooi aal' geven. Ook beloven zij dat zij het nooit weer zullen doen op straffe van f 50
boete voor elke reis en op verbeurdverklaring van de aak.

11 augustus 1730 wordt in een acte medegedeeld dat Gerrit Cock(?) erkent dat hij met zijn aak op 29 december
1729 de pachter van het veer, Arent Donck, en Juffrouw Everwijn als eigenaresse heeft benadeeld. Om onkosten
te voorkomen gaat hij vrijwillig akkoord om aan ieder, zowel veerman als eigenaresse, f 7 te betalen. Hij verklaart
tevens dat hij het nooit weer zal doen op straffe van f 50 voor elke reis te voldoen aan juffrouw Everwijn en aan

de pachter diens schade.

Jan Valck wonende op de Baerse Pol te Lathum verklaart dat hij in de herfst van 1743 in het district van het veer
van de heer griffier Brantsen te Rheden bij , 't Sandt' voor 'Renesseweide' en ' 't Nieuwland' enige goederen en
personen over de rivier heeft gebracht. Hij is gedagvaard en zal f 3 betalen en verklaart dat hij het niet weer zal
doen en dat hij met vergunning van de genoemde heer griffier zijn aak tot wederopzegging mag behouden en zal

vasdeggen en dat hij niemand anders dan zich zelve of zijn gezin zal overbrengen op straffe van een boete van f 25 voor elke
reis en verbeurdverklaring van de aak. Voor de zo-even genoemde vergunning zal Jan Valck jaarlijks aan de veerman Hermen
Otten Brouwer 15 stuivers betalen op Petri-dag.

I

Op verzoek van mr. Gijsbert van Hasselt wordt aan de schout van de Heerlijkheid Baer en Lathum verzocht om
Geerlich Crayvanger aan te zeggen dat hij op 6 maart 1775 in het district van het veer te Rheden met een aak
'toebacg' over te hebben gebracht van de Lathumse zijde en dat Crayvanger binnen acht dagen alle schade toege-
bracht aan het veerrecht zal moeten vergoeden, bij gebreke daarvan zal tegen hem worden geprocedeerd. Op 22

mei 1775 deelt de schout van Baer en Lathum mede dat Geerlich Crayvanger heeft gezegd dat hij binnen de bepaalde tijd bij de
weledele en gestrenge Heer zal komen.



- Voetganger: f 0,08
- Persoon met rijwiel, kruiwagen of kinderwagen: f 0,15
- Tandem met twee personen: f 0,25
- Kar en paard, met voerman: f 0,35
onbeladen en f 0,40 beladen

- Vierwielige wagen met paard en voerman: f 0,40
onbeladen en f 0,50 beladen

- Personenauto, licht model, met een gewicht t.m.
duizend kg, met bestuurder: f 0,40

- Vrachtauto, met een laadvermogen tot 3 duizend kg,
met bestuurder: f 0,50 onbeladen en f 0,65 beladen

- Tractor: f 0,40
- Grote dieren (paard, koe en dergelijke) per stuk
met begeleider: f 0,25

- Personen beneden 12 jaar half geld:
personen beneden vier jaar vrij.

Op 24 october 1796 erkent Margareta van Munster, weduwe van Adolph Brouwers, dat zij in september 1796 door
schipper Albert Dolbatter, wonende aan de Lathumse zijde 'op grond van de kinderen van Berent Kip ofte Egbert
van Hal', ongeveer een kwartier beneden de Nieuwgraaf gelegen, enig hooi heeft laten overvaren en aan de Groene-
straat (= de Brinkweg in Worth-Rheden) laten brengen en van waar het met karren naar haar huis is

gebracht. Om haar schuld te voldoen 'belove (zij) derhalve tot afmaking van den ingreep en indragt in het regt van vheer tot
Rheden van den heer Griffier Brantsen competerende te betalen een halve Rijndaelder'. Margareta van Munster bewoonde de
oude herberg 'De Roskam' in Worth-Rheden. Dat is het huidige hotel De Roskam aan de Arnhemsestraatweg.

TOLGELDEN

Hoe hoog de tolgelden of veerrechten waren ten tijde van
al die overtredingen is niet bekend. In een in de Franse taal
opgestelde acte van 25 augustus 1812, die verleden is voor
L.J. van der Sluis, keizerlijk notaris te Velp, verklaren een
zestal inwoners uit het dorp Rheden, dat zij weten dat aan
het veer te Rheden betaald moest worden:

- Voor een kar met paard heen en terug 63 centimes
- Voor een rijtuig met twee paarden heen en terug
1 franc, 26 centimes

- Voor ieder persoon heen en terug 11 centimes
- Voor een varken elke keer 3 centimes
- Bij hoogwater of ijsgang werd er dubbel
tarief geheven.

Gezien de beperkte duur van de Franse bezetting zal de
Franse munt niet lang in gebruik zijn geweest.
Vóór 1800 zal men vermoedelijk voor een kar met paard 2
schellingen betaald hebben en voor één persoon heen en
terug 1 stuiver.

Wel is een tarievenlijst bekend van het Rhedense veer rond
1940, opgenomen op pagina 17. Enkele tarieven daaruit wor-
den hier aangehaald:

Ook wordt op deze tarievenlijst onder het kopje 'Bijzon-
dere bepalingen' medegedeeld dat het tarief van toepassing
is gedurende de periode van 1 april tot en met 31 october
van 6 uur tot 22 uur. In de periode van 1 november tot en
met 31 maart is het veer geopend van 7 uur tot 21 uur.



.RHEDEMSE VEER

TARIEF
Onbel.denBtlad.JJ

1. Voetganger f 0.08
2. Persoon met rijwiel, kruiwagen of kinderwagen " 0.15
3. Tandem met twee personen " 0.25
4. Persoon met bakfiets of handwagen ,,0.20
5. Tweewielig rijtuig, met paard en koetsier " 0.35
6. Vierwie1ig rijtuig met paard en koetsier ••0.40
7. Kar en paard, met voerman ••0.35 f 0.40
8.e Vierwielige wagen met. paard en voerman ,,0.40 ,,0.50
9'. Blokwagen met paard en voerman " 0.40 ,,0.55
IQ. Landbouwmachine, met paard en voerman ." 0.40'

. lt. Ieder paard meer in de bespanning ••O.\0
t2. Motorrijwiel, Hcht model, tot en met een gewicht van 60 kg., met berijder .•• 0,20
13. Motorrijwiel, zwaarder model, met een gewicht van meer dan 60 kg., met berijder " 0.30
14. Motorrijwiel, met zijspan, met berijder . ••0.35
15. Personenauto, licht model, met een gewicht t.m. duizend kg., met bestuurder ••0.40
16. Personenauto, normaal model, met een gewicht van meer dan duizend kg., met best. ••0.50

. '17. Autobus. of touringcar, met bestuurder . ••0.70
lSo Bestelauto, licht model (zie 15), metbestuurder ••0.40 •• 0.45
19. Bestelauto, normaal model (zie 16), met bestuurder ,,0.50 ,,0.60

'20. Vrachtauto, met een laadvermogen tot 3 duizend kg., met bestuurder ,,0.50 ,. 0,65
21. Vrachtauto, met een laadverm. van meer dan 3 duizend kg. t.m, 7 duizend kg. m. best, ,,0.55 ,,0.75

, 22. Vrachtauto, met een laadvermogen van meer dan 7 duizend kg., met bestuurder ,,0.65 ,,0.85
23. Trailer met bestuurder .' ,,0.70 .,1.-,
24. Aanhangwagen, met een laadvermogen van 2 dalzend kg. t.m, 5 duizend kg. "0,50,, 0.60
25. Aanhangwagen, met een laadvermogen van meer dan 5 duizend kg. ••0.55' ,,0.75
26. Tractor • . •• 0040
27. Grote dieren (paard, koe e.d.) per stuk met begeleider " 0.25
28. Grote dieren, ieder dier meer dan één ,. O.lD
29, Kleine dieren (schaap, kalf e.d.) per stuk met begeleider ••0.15
30. Kleine dieren, ieder dier meer dan één " 0.10
3J. Ieder persoon, op of in enig voertuig aanwezig buiten de bestuurder ••0.08

,. 32. Personen beneden 12 jaar half geld; personen beneden vier jaar vrij.

aijxonder~ be~aUngeft. on t~et is van mepauirtg gedurende de periode van 1 Apl'lI tot en met 31 October 'I':ëIn ,6 UUf" tot
22 \lur, en gedwende de: periode vee 1 Novemb"r tot en met 31 Ma~t't van 7 IAl,lt~ot21 uur. Na dé genoemde ~Yol)duren is de
j(eerdlefUt getloten, behalve Îh eeer noodZ6kelijke gevallen. :raai, 'lOOt het veá.rljgen of verlenen ven medische hulp e.d. en 11«' af:pruk.
Dubbel tarief wotdt 91!1heven bij hoog water, d.I. bij een waterttand van 10]0 m. plus N,AP. en hoger. alsmede bij ijsgang. indien
alsdan wordt overgezet Bij zware Ijsgang wordt niel overgezel

Bij besloten water kan VOOr het troffen von voorrleningen ten hehoev-$-v.n het ovorga"nde verkeer, xaats het aarueggen--en onder-
houden van eee plankJer en een IJ1!n1d. 3 cent per persoon werden gtthoven; voor goederen. doOf' de veerman overgebracht, per
50 -kg. 10 çe.t\~ en oYerîgllns het g8Wooe tltrîei.

Geen veergeld is verschuldlg'd ooÖr- de ambtètlllfi!n van de Provînclale W.têrstaat Yen G$lder14nd. die 11\de uitoe.fe.nit\9 van hun
functie Y4H~ he-t veel' gebruik mo~tê'n maken. eeeh voor de door hen ge'bezigde vervoermiddelen,

Hoewel het veer buiten de genoemde
uren gesloten was, kon men in zeer
noodzakelijke gevallen, zoals voor het
verkrijgen of verlenen van medische
hulp en dergelijke en na afspraak, toch
gebruik maken van het veer. Tevens
was de mogelijkheid aanwezig om een
dubbel tarief te berekenen. Dat gold
voornamelijk bij hoogwater. Maar
wanneer was het nu hoogwater? Daar-
over zouden de meningen kunnen
verschillen. Om dit laatste te voorko-
men wordt op de lijst precies aange-
geven bij welke waterstand een dub-
bel tarief gerekend mag worden. Die
waterstand was 10.70 mtr. plus N.A.P.
en hoger, alsmede bij ijsgang, indien
alsdan wordt overgezet. Toch volgt
nog de waarschuwing dat bij zware ijs-
gang niet zal worden overgezet. Wan-
neer er ijs ligt of zoals de overheid
het uitdrukt bij 'besloten water', kan
voor het treffen van voorzieningen
ten behoeve van het overgaande ver-
keer, zoals het aanleggen en onder-
houden van een plankier en een ijs-
pad, 3 cent per persoon worden ge-
heven, voor goederen, door de veer-
man overgebracht, per 50 kg 10 cent
en overigens het gewone tarief. Maar
geen geld is verschuldigd door de
ambtenaren van de Provinciale Wa-
terstaat van Gelderland, die in de uit-
oefening van hun functie van het veer
gebruik moeten maken, noch voor de
door hen gebezigde vervoermiddelen.



HET VEERHUIS IN DE WINTER

Van het veer en Het Veerhuis zijn prachtige winter-
opnamen bekend. De schepen liggen tegen de wal
en alles is onder gesneeuwd en het water toegevroren.
De stilte en de rust zijn bijna tastbaar aanwezig bij
het bekijken van deze foto's.
Roepen we daarbij ook de foto's in herinnering waar-
bij de veerpont bezig is de rivier over te steken en
men ziet op deze foto's het weidse landschap dat
nog niet aan het oog is onttrokken door een hoge
dijk waarover de auto's voortsnellen, dan beseffen
we eens te meer dat het verdwijnen van Het Veer-
huis een aanslag is geweest op ons culturele erfgoed.
De foto is omstreeks 1964
gemaakt door K. van Doorn, Velp.



MOORD IN HET VEERHUIS

In Het Veerhuis, en met name in de gelagkamer, zal
vaak gepraat zijn en gediscussieerd over de overtre-
dingen en de opgelegde boetes. Het was iets dat de
gehele gemeenschap van Rheden aanging. Ook werd
in Het Veerhuis vaak vergaderd door de ambts-
jonkers, de bestuurders van het Schoutambt Rheden,
die allerlei maatregelen en besluiten afkondigden, die
de gehele gemeenschap betroffen. Maar in 1681
schrok de dorpsgemeenschap op door een moord
die in Het Veerhuis was gepleegd. Het was niet zo-
maar een moord. Neen, het feit was gepleegd door
een ambtsjonker. Deze werd daarop, wegens een
belangrijk aandeel aan de aldaar gepleegde moord,
uit zijn functie ontheven, althans hij moest deze op-
geven wegens zijn veroordeling tot 'eeuwige' gevan-
genschap. In het blad 'Mededelingen' van de Oud-
heidkundige Kring Rheden-Rozendaal, heeft het
overleden bestuurslid, de heer Kerkkamp, een inte-
ressant stuk over deze moord geschreven, dat in een
overzicht van Het Veerhuis niet mag ontbreken.

EEN SOOPIEN BRANDEWIJN

De ambtsjonker die hierboven werd genoemd, was Her-
man van Delen en woonde op de Hof te Loo in Span-
keren. Maar de daadwerkelijke moordenaar was zijn
broer Valenus. Hoe zat het drama in elkaar? Op 19
juli 1681 keerden de gebroeders uit Arnhem huiswaarts,
met de degen op zij. Zij waren vergezeld van een twin-
tig jarige jongeman,Johannes Mostert. Deze jonge man
moet landmeetkundige kwaliteiten hebben gehad, want
hij zou een stuk land in drieën verdelen.



Het weer was drukkend warm. Er zat onweer in de lucht.
Nadat zij de herberg 'de Roskam' waren gepasseerd, trok-
ken zij niet huiswaarts over de weg door de enk, maar gin-
gen via de afslag naar Rheden. De afslag was de (oude)
Arnhemseweg, die later overging in de Veerweg en zo kwa-
men zij bij Het Veerhuis aan. Dachten zij dat de nabijheid
van de IJssel wat verkoeling kon geven en dat zij daarom
deze weg hadden genomen?
Aangekomen bij Het Veerhuis
waren daar meerdere personen
aanwezig en werden zij uitge-
nodigd om met hun drieën mee
te doen aan een partijtje zwem-
men en op deze manier een
verfrissend bad te nemen. Her-
man van Delen zou zich met
de boot laten overzetten naar
de andere kant, want hij vond
de stroming van het water aan
de kant van Het Veerhuis te
diep en te gevaarlijk. Het is niet
bekend of de andere twee ook
naar de tegenover liggende
oever gmgen, maar men zou
weer samenkomen in Het
Veerhuis en dan wat gebruiken.
De jongeren arriveerden het
eerst en bestelden een glas
brandewijn. Inmiddels ontlastte zich een regenbui. De oudste
ambtsjonker, Herman van Delen, trad binnen en verlangde
'een soopien brandewijn'. Dit door de waardin volgeschonken
glas bood Herman van Delen vervolgens haar aan, maar deze
antwoordde: "lek drincke geen brandewijn op den dach."
Een dreunende donderslag weerklonk. " 't Is sswaer weer"
gaf Johannes Mostert te kennen. Hierop antwoordde de
oudste jonker met: "Off 't dondert of weerlicht dat is

mij eveneens, 't is ons lieve heers weder." De waardin ant-
woordde hierop met: "De duyvel zit u al op beyden oren, hij
sal u wel haest wegh hebben." Dit gezegde beviel de oudste
jonker niet en hij voegde haar toe: "Gij zijt een Caronie." (=
karonje, Frans charogne: boze, ondeugende vrouw.) "Kom
wij gaen", sprak Johannes Mostert, die de atmosfeer binnen
niet veel beter dan buiten scheen aante voelen en een uit-

barsting vreesde. Maar de
oudste jonker, Herman van
Delen, zei: "lek wil eerst een
glas brandewijn drinken" en
gaf de waardin opdracht een
glas vol te schenken. Nadat zij
dit had vol geschonken bood
hij haar voor de tweede keer het
gevulde glas aan. Dat weigerde
zij opnieuw en zei tegen Her-
man van Delen: "lek drincke
niet met sulck volck als gij bent
ende soo een schelm als gij
zijt."

Zicht op de Vaalwaard. Fotogemaakt in 1969
doorAat Kolkman vanuit Het Veerhuis

CARONlE, SCHEI:MEN SCHANDVIEK

En voor de tweede keer voegde
Herman van Delen haar toe: "Gij
sijteen Caroniein u hart" Datwerd
weer beantwoord met "Gij een
schelmen een schandvlekvoor ons

geslacht" Zo vlogen de scheldwoorden over en weer, totdat
de waardin uitriep: "Ter Camer uyt" en trok de stoel waarop
Herman van Delen was gezeten, onderuit. Jonker Herman viel,
maar krabbelde overeind, trok zijn degen en gaf de waardin
vier of vijf slagen op haar hoofd. Bloed begon tussen heur
haar door te sijpelen. "Moord, moord" gilde de vrouw. Johannes
Mostert sprong tussen beiden en greep de degen vast en
riep uit: "Jonker wat begint gij. Steeckt u degen op ende



gaen wij maar." Maar op de noodkreten van de vrouw storm-
den de veerman, Hendrik Stevens en zijn knecht,Jan Entink,
de gelagkamer binnen. De eerste was gewapend met een
'gaevel', de tweede met een 'draechboom'. Hendrik Stevens
keert zich tegen Valenus van Delen, die tot nu toe een zwij-
gend toeschouwer was geweest. Valenus pakt een punt van
de dreigende gaffel, draait die weg en vlucht naar buiten,
echter achtervolgd door zijn belager Hendrik Stevens. Dan
keert deze naar de gelagkamer terug. Maar Valenus is hem
achterna gelopen en brengt hem van achteren in de zij een
dodelijke steek toe. Hendrik Stevens keert zich weer om en
komt nog tot de deur. Daar zegt hij tegen zijn knecht, Jan
Entink, die ondertussen Herman van Delen naar de schoor-
steen had gedreven, maar was weggelopen omdat de jonker
hem 'onder de stock is gekomen en denselven bij de mouw
hebbende' dat ?e jonker hem drie steken had toegebracht,
één in elke arm en één in de rechterzijde.

Jan Entink kwam nu terug met een 'twijnstock' om daarmee
zijn tegenstander te lijf te gaan. Dan roept Hendrik Ste-
vens: "lek ben gequetst, ick heb genogh, daer is de gaevel,
keert hem daer in so langh als je kont, goeden nacht tot
inder eeuwigheijt", en hij zijgt bij de deur ineen. Herman
van Delen wilde zich nu ook uit de voeten maken en stond
op het punt door het opengeschoven raam te springen, maar
dit werd hem door Jan Entink met behulp van de gaffel
belet. Daarop ontbloot de jonker zijn borst en zegt tegen
Jan Entink: "stootter door". Maar Jan Entink antwoordde:
"Daer magh de beul sijn geld aen verdienen." Herman van
Delen bood nog aan om zijn mes en degen over te geven,
als men hem wilde laten gaan. Dat is niet gebeurd en hoe de
arrestatie precies is verlopen is niet bekend, maar spoedig
waren de gebroeders van Delen in handen van de schout.
Na zijn aanhouding verklaarde Herman van Delen dat hij
wenste dat de knecht dood was. Zo niet, dan zou hij hem
doen sterven, als hij weer vrij kwam.

BUITEN BANDEN EN PIJN

De schout Zeger van Arnhem nam de eerste verhoren af.
(De grafzerk van Zeger van Arnhem is in de kerk van Rheden
te vinden en ligt in de vloer dicht bij de huidige doopsteen.)
Uit de stukken blijkt uit een onderzoek door een chirurgijn
naar de dood van Hendrik Stevens, dat het slachtoffer maar
één steek had ontvangen die dodelijk was. Valenus van De-
len bekende die te hebben toegebracht. Hij bekende deze
daad 'buiten banden en pijn' (= zonder de pijnbank) te heb-
ben begaan en hij was niet dronken. De kosten van het von-
nis kwamen voor één derde voor rekening van het schout-
ambt, vandaar dat bij de uitzetting van de verponding de
volgende post werd opgenomen:

Voor vacatien der Hrn. Raden, Griffier, S ecreta-
rissen, alsmede der verteringe over d'apprehensie
examinatie en detentie van de Jrn. Herman en
Valenus van Delen tot den dagh der Sententie 123
gld. 19 str. 10 p.

De verdachten kregen logies in de 'St. Johans-poorte' te
Arnhem. Deze poort stond tussen de Jansstraat en het Nieuwe
Plein. Het oordeel kwam nu aan de Raden van het Hof.

ONTSNAPPING

Hoewel het buiten het bestek van het onderwerp valt, is het ver-
volg van deze rechtspraak te interessant om het niet te vermelden.
Op 5 augustus 1681, dus 17 dagen na de fatale gebeurtenis,
werd besloten d'absente Heeren (op te roepen) om tegen den
12' deses J morgens ten acht ueren inden Rade t'erscbijnen in
de zaak van Herman en Valenus van Delen over het dooi-
steecken van seeckeren Weerdt tot Rheden en het quetsen van
sijn knecht met drie wonden. De uitspraak van het Hof ten
opzichte van Valenus van Delen luidde dat hij zijn leven
verbeurd had en op een plaats, te bepalen door de justitie,
door de scherprechter met het zwaard zal worden geëxecu-



teerd datter de doot nae volge anderen ter exempel.
(Criminele sententie van 15 augustus 1681)
Valenus was de daadwerkelijke moordenaar, maar moreel
was zijn broer Herman eigenlijk veel schuldiger. Dit wordt
ook duidelijk gemaakt in de tekst van de sententie en de
zwaarte van de straf.

In de nacht van 21 op 22 augustus werd Valenus uit zijn kerker
bevrijd. Op 23 augustus vergaderde het Hof en richtte in eer-
ste instantie een brief aan de magistraat van Arnhem om haar

te versoecken om sigh pertinentelick te informeren
off en wie van deselsere lngesetenen mochtplichtig
sijn aen het publicq gewelt tussen de 21' en 22-
deses des nachts aende bovenste kouwe off
gevanchenisse van St.Janspoort gepleechtj waer door
Valenus van Delen) die wegens begane manslagh
aen den weerdt tot Rheden gecondemneert was
onthoift te worden) de Handen van Justitie is ont-
komen) met beliftenissee voor den aenbrenger vande
plichtige van eenpremium van 200 ducatons.

't Voorsz. Hoff daer opgeleth (degeschetste gang
van zaken en de bedreiging). Alsmede op sijne en
voorige quade leven en menichvuldige gepleechde
Faute en misdaden en dat vordere omheiJlen te vree-
sen stonde voorts op alles waer op wijders te letten
stonde heefft de gevangen Herman van Delen
gecondemneerdt en condenmeert hier mede tot een
ewige gevanckenisse mitsgaders in de kosten en
misen vnjustitie . . . . . De ontsnapping zelve wordt in een algemene

publicatie beschreven. Hierin staat onder meer:
Maar daarmee was de zaak nog niet afgehandeld, want het
volgende voorjaar, 28 maart 1682, behandelde het Hof een
request van vrienden en bloedverwanten, die een andere ver-
blijfplaats voor Herman van Delen wilden dan de 'kouwe'
op de St. ]anspoort. Maar zij dienden geen voorstel in ter
zake van de kosten, inclusief die van de verzorging. Wel werd
verzocht Herman van Delen uyt pure gratie toe te staan zich
naar het buitenland te begeven. Als dat zou worden toege-
staan wilden de vrienden een cautie stellen, nadat de onkos-
ten van de cipier van de gevangenis zullen zijn vol-
daan. Bovendien zullen zij hem so verre verseijnden dat
hij niet sal konnen wederkeren in desen Furstendomb ende
Graiffschap op straffe vande hoochste straff aen 't lijf!.

.... eenige quaetwillige menschen sigh onderstaen
hebben op het rondeel van St. Johanspoort een seer
lange leder met noch een deiJne daer aen gebonden
van buijten aen de Hoochdte gevanckenisse te set-
ten ende deseiue daermede te beklimmen en ko-
mende voor de bovenste kouwe waerinne Valenus
van Delen die Hendrick Stevens Weerdt tot
Rheden met siJn degen van achteren dootgesteecken
hadde en Ter oorsaecke van dien ter doot
gecondemneert iuas, gevangen was sittende, de sware
en seer dicke Eijcken plancken omtrent het mid-
delste slotb vande deure so verre met eengrote bijle
en beiJ/el Oftehouwen dat siJ·met een breek Iser
het seloe slotb sodanigh hebben geforceerd dat het

Het leven van Herman van Delen is na dit verzoek niet ver-
der beschreven. Maar hoe was nu het verdere lot van Valenus
van Delen, de eigenlijke moordenaar in dit drama?



beeft'moeten Lassoringen ook noch daer boven de
twee bujjtenste sloten vande deure afteslaen, daer
door het dan Gebeurt is dat de kouwe geopent is,
en sij verders geholpen hebben) dat de voorn:
Valenus van Delen Ontvlucht en de handen van
Justitie ontkomen is. )

Ook wordt de uitloving van de premie van 200 ducatons
aangehaald. Deze premie geldt voor diegene, die de daders
of medeplichtigen aanwijst, want een dergelijke zaak 'van
publicq gewelt en violatie en pernicieuse gevolge' kan niet
worden getolereerd en is ten hoogste strafbaar. Ook wordt
er op gewezen dat indien de aanwijzer medeplichtigheid er-
kent, hem zulks 'vergeven en gepardoneert worden'. Maar
ondanks de hoge premie is geen enkele aanwijzing
gekomen en van Valenus van Delen werd niets meer
gehoord.

In het veerhuis zelve zal zeker nog lang over
deze trieste zaak zijn gesproken. De affaire
kunnen we heden nog navertellen doordat
de desbetreffende acten bewaard zijn ge-
bleven. Van Het Veerhuis, waar de
moord heeft plaats gevonden, is niets
anders overgebleven dan een ver-
vagende herinnering op teke-
ning of een schilderij, maar
geen enkel tastbaar voor-
werp.

In Het Veerhuis werd

van de mark Rheden overgingen tot schouw over de wegen,
hekken, heggen en andere zaken, moesten zij vaak constate-
ren dat er overtredingen waren begaan om de 'gemene' grond
(= de gemeenschappelijke grond van de marke.) te gebrui-
ken om er bomen, mest, tabakshout of andere zaken te de-
poneren. Dat was verboden en werd beschouwd als 'quade
schouw'. Hierop stond vaak een boete van een ton, vaen of
kan bier, al naar gelang de ernst van de overtreding. Ook
werden boeten in geld betaald. Dat geld werd in bier omge-
zet en dat 'aenstonds op 't Vheer (= het Rhedense veerhuis)
gegevens en verdroncken is' geworden.



VEILIGE VLUCHTHAVEN

Het Veerhuis heeft altijd een belangrijke plaats ingenomen,
wanneer de inwoners van het dorp zich niet meer veilig voel-
den in hun huizen en de beschutting opzochten van de an-
dere oever. Het jaar 1795 is algemeen bekend als het jaar
waarin de Fransen onder leiding van de generaal Pichegru
ons land binnen vallen via de toegevroren rivieren. In dat
zelfde jaar vlucht de stadhouder Willem V naar Engeland
en krijgt ons land de naam van Bataafse Republiek. Maar
ook in dat zelfde jaar raken wij weer eens in oorlog met
Engeland.

In de zomer van 1795 schijnen vele jongelieden zich aan de
militaire dienst onttrokken te hebben. Zij staken de Ijssel
over, waarna de Pruisische- of Kleefse grens (Duiven, Zeven-
aar) niet ver meer was. Maar waren degene die de IJssel over-
gingen alleen maar Nederlanders? Of waren er soms ook
Fransen bij? Want ook de zonen van de vrijheid kregen soms
tegenzin in het dragen van de wapenrok. Maatregelen moes-
ten worden genomen tegen 'het enrolleren der Soldaten van
de Fransche Armeé'. Een Franse instantie heeft het dan ech-
ter over 'désertation des Soldats Hollandais et des
mécontents'. Burgemeester Jurrien van Duren, burgemees-
ter van Velp, vermeldt dit laatste niet in zijn rapportage aan
de Provinciale Commissie, na zijn inspectietocht langs de
rivier de Ijssel van Velp naar De Steeg en bijgevolg langs
Het Veerhuis te Rheden.

Het schijnt dat in die periode de veerman te Rheden, Aart
Brouwer, velen met zijn aak heeft overgezet. De inwoners
van Rheden, toen burgers genoemd, wilden geen wacht hou-
den bij het veer en lieten de veerman zijn gang gaan. Men
zegt dat ook velen via het Dierense veer de overkant bereik-
ten. Het waren roerige tijden.

Ets van Maarten LIJ_i/i. gemaakt voor de Nieuujaarsbrief
van de directie van -'lo:ormfabriek Thomassen de buurman
van Betonfabrz"ekDe Xleteoor

ROERIGE TIJDE:-;

In 1799 deden de Orangisten, onder bevel van baron van
Heeckeren tot Zuideras een inval in het oosten van ons land.
In Rheden ontstond ook een begin van verzet tegen een
detachement of patrouille gewapepde burgers uit Arnhem,
die naar Rheden waren gestuurd om de belangrijke over-
gang over de IJssel, het veer, te bezetten.



De belangrijkheid van het veer wordt ook in 1813 aange-
toond, als de Pruisische troepenmacht onder Von Bülow
vanuit de Achterhoek oprukt naar de IJssel, richting
Doesburg. Want na de val van Doesburg zetten de Fransen
wachten uit bij de veren te Dieren, Rheden en Lathum. Toen
de Fransen er toch nog een keer in slaagden Doesburg voor
een kort moment weer in hun handen te krijgen, moesten
zij uiteindelijk weer terugtrekken en via het veer te Rheden
ontsnapt nog een veertigtal Franse soldaten.

In 1939 als oorlog over ons land dreigt uit te breken, had de
legerleiding voor de Nederlandse troepen die ten oosten van
de IJssel waren gelegerd, overgangsplaatsen over de rivier
gecreëerd. Dat waren onder anderen het Lathumse voet-
veer, het pontveer te Rheden, het voetveer te Bingerden,
het pontveer te Dieren en andere overgangen over de rivier.
Nadat op 10 mei 1940 de oorlog daadwerkelijk over ons
land was gekomen, moest op diezelfde dag de Nederlandse
bezetting van het fort Westervoort zich overgeven en daar-
door was het onklaar maken van de Doesburgse schipbrug
en de ponten van Rheden en Dieren zonder betekenis ge-
weest. Na de algehele capitulatie op 14 mei 1940 kon het
normale leven weer worden opgenomen. Ook de pont bij
Het Veerhuis werd weer in ere hersteld.

Als op het eind van de oorlog en na de capitulatie vanDuits-
land in mei 1945 vele vluchtelingen uit Duitsland onderweg
zijn naar hun vertrouwde omgeving, ziet Het Veerhuis aan
zijn voeten vele van deze mensen het veer passeren. Na de
bevrijding in 1945 kreeg de pont te Rheden weer zijn oude
vertrouwde bestemming terug, maar het is nooit meer ge-
worden als voor Mei 1940.

EIGENAREN VAN HET VEER EN HET VEERHUIS

Het Veerhuis was een trefpunt van twee wegen: de weg met
de passagiers en goederen via het veer over de IJssel en de
schepen met hun ladingen op het water. Bijgevolg ontmoet-
ten veel mensen elkaar bij het veer om te rusten en iets te
gebruiken. Wit gepleisterd, een dak met rode pannen, groene
luiken, gebouwd met een hoog gedeelte en een wat lager dat
als gelagkamer diende en daar achter het nog iets lagere ge-
deelte dat de bedrijfsruimte vormde, was het door zijn mar-
kante vormgeving en fleurige kleuren reeds van verre te zien.
Het woongedeelte dat twee etages bezat, bood uitzicht op
de altijd levendige rivier. Het pand was een dwarshuis met
schuiframen. Dit deel van het gebouw rees opmerkelijk hoog
op boven de lage nok van het met riet gedekte bedrijfs-
gedeelte dat net achter de weg was gelegen en voorzien van
een wolfsdak. De ingang naar de gelagkamer lag aan de
Schaarweg in een kleine nis, die afgesloten werd door een
rondboog. De ramen waren voorzien van luiken en diverse
fraaie muurankers aan de buitenkant hielden het metselwerk
samen. Het Veerhuis was van een zodanige landelijke schoon-
heid, dat de bekende Twentse architect Jan Jans, reeds om-
streeks 1930 enige fraaie tekeningen van dit veerhuis heeft
gemaakt. Het Veerhuis was voor hem ook belangrijk ge-
noeg om het op te nemen in zijn standaardwerk 'Landelijke
bouwkunst in Oost-Nederland'. Jan Jans zegt dat de schuur
(het bedrijfsgedeelte) later werd aangebouwd. Ook meent
hij dat de roedenverdeling van de bovenste vensters in de
negentiende eeuw werd gewijzigd.



Wat zouden de Hoegere bewoners en eigenaren van Het
Veerhuis "el zeggen als zij konden zien dat hun geliefde
herberg met veer totaal is verdwenen? Het blijft een vraag
die niet te beantwoorden is. Wij kunnen slechts een poging
doen om de namen van de eigenaren en bewoners te achter-
halen. Helaas kennen wij niet alle eigenaren of bewoners en
van enkelen is slechts iets bekend.
Rond 1659 is reeds genoemd heer Everwijn toe Santbrinck
als eigenaar, die woonachtig was op Rhederoord te De Steeg.
Na zijn overlijden wordt zijn weduwe, Geertruid Kelffkens,
in 1668 als eigenaresse genoemd. (In het archief van het
huis Biljoen wordt een Johanna Kelffkens genoemd als echt-
genote van Willem Everwijn. Had Geertruid twee namen?)

De heden bekende cabaretier, Her-
man Finkers, bladerde op een gege-
ven moment in dit boek van Jan Jans
en werd getroffen door de afbeeldin-
gen van het veerhuis. Een dergelijke
vorm had zijn voorkeur voor zijn
nieuw te bouwen huis. In samenwer-
king met de zoon van Jan Jans, werd
een ontwerp gemaakt dat door de
welstandscommissie werd goed ge-
keurd en zo verkregen 'de binnenlan-
den van Beuningen' (Twenthe), waar
zijn woning staat, een 'vertwenst
rivierendwarshuis '.

Tekening van Het Veerhuis gemaakt door de iJfk.m.1c artbitea Jan Jans in
1930 voorhet standaardwerk 'Landelijke bOIfIJR.II'L7 in Oost-Nederland'

Vele malen is dit karakteristieke veerhuis gefotografeerd en
geschilderd: gezien vanaf de Schaarweg, de Dorpsstraat, van
de overkant van de rivier en van de lage oever vlak langs de
rivier. Het was inderdaad de moeite waard om dit stukje
prachtige landelijke bouwkunst op een foto of schilderij als
herinnering mee te nemen. Maar helaas moeten wij het thans
alleen maar doen met een dergelijke herinnering, omdat Het
Veerhuis tijdens de sloop gewoon de IJ ssel werd ingeschoven
in het water dat eeuwenlang aan zijn voeten heeft gestroomd.
Er is geen enkele tastbare herinnering overgebleven. Een
historisch verlies dat niet te rechtvaardigen valt en ook niet
meer hersteld kan worden.



In 1681 is Hendrik Stevens de bewoner van Het Veerhuis
en tevens de veerman. In 1694 komt de naam voor van
juffrouw Everwijn tot Santwick en ook in het jaar 1708
wordt zij nog als eigenaresse genoemd. In 1730 is eigena-
resse Anna Everwijn en wordt als bewoner van Het Veer-
huis genoemd de veerman Arent Donck. In 1743 is Her-
men Otten Brouwer veerbaas en bijgevolg woonachtig in
Het Veerhuis.

de
Eind XVIII eeuw is eigenaresse Elisabeth Brantsen, we-
duwe van wijlen mr. Gijsbert van Hasselt. Zij laat in 1801
het 'Erve en Goedt het Rhedense Veerhuijs' met acht mor-
gen grond publiekelijk veilen. De nieuwe eigenaar wordt
Arent Brouwer. Hij koopt het oude veerhuis met de bijbe-
horende grond voor f 5100.

Na het overlijden van Arent Brouwer gaat het bezit in 1810
over aan Helrnich Swakenburgvoor de som van f 3395. De
verkoop door de erfgenamen van Arent Brouwer geeft een
duidelijk beeld wat in die tijd, 1810, tot Het Veerhuis be-
hoorde en laat verschillende namen zien die in onze
Rhedense gemeenschap niet onbekend zijn.

Het Veerhuis wordt in de verkoop gebracht op:

Een gedeelte van het tasveld met betonefementen van de Betonfabnek: De Meteoor
Foto - van de oorspronkelijke lokatie -gemaakt in 2002 vanuit hetzelfde standpunt

Dingsdag den28 van Slagtmaand 1809
des nademiddags om 2 uuren ten huise
van H. Avelingh Castelein in Logement
te VeijJ

met de volgende aankondiging:

Het Erve en goed het Rhedense
Vheerhuis genaamd met de vheerpont
en Aak en desselue toebehaere be-
staande in een Capitaal huis N 58,
geschikt voor een herberg te Rheeden
met zyn Schuin berg en Schaapschot
hof en Boomgaart. Voorts 2 stukke
best bouwland 't eene gelegen achter
de Hof! en het andere daartegen over,
het Schaar genaamt met Rjjsweerde
en Eijke hout langs het Schaar mede
gelegen onder Rheden benevens een
weijde De Vheer weijde genaamt over
de Ijssel onder Latum in ~jjn bekende
bepalingen gelegen. Zijnde voorn.
We.zjdevoormaals leenroeriggeweestaan
de Pro vin tie van Gelderland te
Zutphense regte ~jjnde 'tLand thiend
vrg.



Doch er zijn lasten die voldaan moeten worden en tevens
rust ook nog een enkel recht op het veer van derden op vrije
overvaart.

Zijnde voorn. vheernogbeijVaardaan deDomaine
van Gelderland met een uitgangjaerlijks ad 2-,-2
verder met de last dat de eijgenaar van het Erve
Gijsbeek de vrije voetvaar over voorn. vheer beeft,
het huijs is thans in Nieuwe verponding aangesla-
gen op f 7.

Ook wordt medegedeeld dat het huis kan
worden aanvaard op Petri 1810 aanstaande.

Het is interessant om te zien hoe de prijs tot stand is geko-
men. Het huis en alles wat daartoe behoort is Ingeset bij
Gerret Mol op 2300. Maar hij verhoogt de inzet 40 keer met
in totaal 160. Dan komt Adolf Brouwer en heeft op den 2
van Winterm. 1809 des avonds om 6 uuren 135 maal gehoogt
dus 540. Op den 12 van Winterm des j middags om 12 uure
heeft Helmich Swakenberg nog 50 maal gehoogt tot 200. Ver-
volgens wordt het door Frederik Nijenhuis afgemijnd op
140. De borgen die hierbij horen worden met name genoemd
en zijn Rokus Menting en Jan Rensing uit Angerlo. Het Veer-
huis wordt uiteindelijk verkocht aan Helmich Swakenberg
voor f 3395. Ook hier zijn weer borgen nodig en dat zijn in
dit geval Jan van der Burg en Hendrik Jan van der Burg. De
koopacte bevat 16 bladzijden en wordt als volgt afgesloten:

Aldus bovenstaande verkoPinggedaan en borg-
stellinggeschied voor mij Mr. L.J. van der Sluis
S choltus des Ampts Rheden en ondergetekende
geerfde gerigtslieden ondertekening. Was gete-
kend L.J. van der Sluis Scholtus, W Daamen,
H. Avelingh

Helmich wakenberg was behoorlijk 'geoctroyeerd', dat wil
zeggen dat hii gerechtigd was om te kunnen kopen. Ten
tijde van Helznich wakenberg werd het veer 's zomers door
één persoon bediend en in de winterdag door twee. Hierbij
werd gebru.:.i;:~ aakt van een pont en een schuit, zoals
ook genoemd.i:; in de erkoopacte. Na Helmich Swakenberg

de
is op het eind van de XIX eeuw eigenaar Wichert Zwaken-
berg, nu ge_cill:e\en met een 'Z'. Hij was gehuwd met
Hendrika Lim _ ers en is overleden 19 juli 1887. Deze
Hendrika Limpers heeft bij acte van 1 november 1906, waarin
zij wordt aangeàlid met

houdstertan 'ZIJ teerentapster; verkochtaanNicolaas
vanHelomaJaIlAlbertszoon,grondeigenaar,eenstuk
boundand; getJoomd 'hetHaieiand', gelegenaan den
Schaam'f2, nab!;' den Ijsel te Rheden, groot vier en
zestig aren m-ee en zestig centiaren. . . . . voorden
prijs tan tii dttizendgulden

Bij de verkoop treedt zij tevens als gemachtigde op voor
familieleden, waaronder haar dochter Jacomina Reinetta
Zwakenberg, ech enote van Johan Post, molenaar. Zij wo-
nen in Heerde.

Op 21 maart 1921 "orden Gerrit Brouwer, zonder beroep,
en Gerrit Bennink, metselaar, samen eigenaar, elk voor de
onverdeelde helft van

een woonhuis, waarin tevens kifftehuis met verlof
en boerderij~genaamdHet Rhedensche Veerhuis:
met theetuin, waarin vijf koepel~ afzonderlijk
staande groote schuur, moestuin, grasland, loswal
en water, aan de rivier de Ijssel te Rheden, ter
gezamenlijke grootte van ongeveer48 A. 8 cA.



De koper van Het Veerhuis moet te-
vens de veerpont met kabel en de twee
boten overnemen. De verkoop ge-
schiedt op last van de eerder ge-
noemde Jacomina Reinetta Zwaken-
berg en enkele andere familieleden. In
de verkoop wordt nadrukkelijk ge-
noemd al de rechten van veer en veer-
gerechtigheid. Johannes Post, de echt-
genoot van de lastgeefster Jacomina,
heeft Het Veerhuis in eigendom ver-
kregen bij een acte van scheiding op
11 maart 1910. Het hele bezit wordt
in gedeelten geveild. Het Veerhuis
zelve wordt afgemijnd voor de som
van f 28.675. Een stuk bouwland, ge-
schikt voor bouwterrein en gelegen
aan 'den Havelandschen weg', groot
85 A 69 cA, dat eveneens in de ver-
koop kwam, wordt afgemijnd ten be-
hoeve van de Naamloze Vennoot-
schap Vigorose Cement Industrie De
Meteoor, voor de prijs van f 11.092.
Maar nu had Het Veerhuis twee eige-
naren.

Op 13 october 1924 hebben Gerrit
Brouwer, zonder beroep, en Gerrit
Bennink, metselaar en aannemer, be-
sloten over te gaan tot scheiding en
verdeling van Het Veerhuis waarbij
Gerrit Bennink alleen eigenaar wordt
van Het Veerhuis. In deze acte wor-
den de veerpont met kabel en twee
boten getaxeerd op f 1.500 en de
koffiehuisinventaris op f 1.100. Het

totaal wordt getaxeerd op f 25.117 zo-
dat Gerrit Bennink aan Gerrit Brou-
wer moet betalen f 12.558,50. Uit
deze acte komt verder nog naar vo-
ren dat Gerrit Bennink Het Veerhuis,
cum annexis, pas op 15 october van
dat jaar in gebruik kan nemen, omdat
Het Veerhuis met thee- en speeltuin
verhuurd is aan H.J. Peters. Dit geldt
ook voor de Firma Koolwaay en
Rothe te Gronau in Westfalen, die de
achter het veerhuis gelegen grond had
gehuurd.

Rond 1945 was Willem Bennink de
.veerbaas en voer het pontje 'Zelden-
rust' tussen de beide oevers heen en
terug en op zijn banken zaten dorpe-
lingen die naar de markt in Doesburg

gingen, boeren die aan de overkant
van de rivier hun vee verzorgden,
marskramers, speellieden en later
grote groepen toeristen. In die tijd was
'de Mul' aan de Dorpsstraat nog in
het bezit van A.B. van Zadelhoff. De
huizen aan het begin van de Veerweg
waren nog de directe buren van Het
Heerhuis en De Meteoor lag een eind
verder langs de oude IJsselweg, een
weg die later in het fabrieksterrein
werd opgenomen. De Havelandseweg
bezat nog zijn charme en alles was nog
rustig en vredig. In 1950 wordt nw
Bennink als veerbaas genoemd.
In 1963 heeft de familie G. Groen
snog in Het Veerhuis gewoond en
G. Groen wordt in 1967 nog als veer-
man genoemd.

Op 14 november 1966wordt de N'V, Betonfabriek De
r~~c....:J~~te()or eigenaar.Zij koopt het huis met schuur, erf

~~,q:cle Schaarweg6 te Het n-••r-vr•.}.~~:l

t_______ ~~c'c .i~ _=_= ~ __~



PASTORALE

Veel inwoners van het dorp Rheden stonden vaak bij de IJ ssel, dicht
bij Het Veerhuis en genoten van het uitzicht en de rust. De weidsheid
van de Vaalwaard aan de overkant van het water, waar het vee werd
geweid en in de zomer het gras gehooid, gaf een aanblik die de
mensen die dit bewust hebben gezien, niet licht zullen vergeten.

In 1918 schreef de bekende folklorist DJ van de Ven in zijn boek
'Ken ons land en heb het lief' als volgt zijn bezoek aan het Rhedense
Veerhuis:

Bij een bocht van den weg stonden we in eens op
den hoogen IJsseloever bij het Rhedensche veer.
Het was ha!! negen zomertiJd, maar de hitte
werd reeds ondragelijk - dien Juniochtend. Be-
neden ons de zilverglanzende rivier stroomend
rustig en kalm met absolute negatie van haast;
aan den overkant een karretje) dat overgezet
moest worden) wat verder de :;:}lJierigeloop van
dens Ijssel met tusschen hooge iepen en peppels
de blauwe torenspitsen vn Giesbeek en andere
Lijmersdorpjes *) en naar den S teegschen kant
degroenblauwe schemering der boschpartjjen van
Middachten en Rbederoord, reeds omhuld door
de broeiendehittelucht der omringendeuiterwaard-
landen.

De l erVaaJgootWit geraniums enpetunia': druip-
nat. klom op een trapje om de hangers ook te doen
deelen in de lt'atergaven van zijn breed-sprietsen-
den gieter et1sprak met ons over de hitte) die weer
oter het land kwam te staan en over de lucht, die
zool'eel uarmte kon verdragen)over de drukte aan
het teerbuis des avonds en de velegasten) die daar
thee kJJ'(]JJ1etJdrinken) Zich lieten brengen en ha-
lm met auto of rijtuig "omdat wandelen met die
hitte toch niets gedaan is" En genoten we
nu niet aan het Rhedensche veer van de warmte
uan de /we gekomen melk) die ons hier in onver-
va/schte heerlijkheid als de nectar van het weiland
geboden n/erd?

de Licmcrs



Bijzonder druk was het bij Het Veerhuis als eind November
Sinterklaas met zijn knechten arriveerde. Langzaam kwam
een echte boot, vaak een zandzuiger van De Meteoor, rond
de bocht van Giesbeek aan varen. Eerst niet te zien door de
weelderige bomengroei langs de Giesbeekse Veerweg, maar
men kon reeds van verre de scheepstoeter horen. Dan
rondde de boot de bocht en kwam in zicht. Alle kinderen
stonden te juichen en de Rhedense Fanfare speelde er lustig
op los met allerlei Sinterklaasliedjes. Het waren onvergete-
lijke ogenblikken.

De huidige loop van de Ijssel met de dode arm en de snelweg

VERVAL VAN HET VEERHUIS

Maar langzaam raakte Het Veerhuis in verval. Het
was geen ontmoetingspiek meer voor wandelaars
en fietsers die naar de overkant wilden. De func-
tie die het als café had, werd opgeheven. De
steeds groter wordende oppervlakte van opslag
van De Meteoor deed de eenzaamheid van Het
Veerhuis alleen maar toenemen en benadrukken.
En toen het beeld opdoemde dat de langs stro-
mende rivier gedegradeerd zou worden tot een
dode arm, was het eigenlijk al met Het Veerhuis
gedaan, dat daar mijmerde over de vergankelijk-
heid van het leven waar het middenin had ge-
staan. Alleen, zonder gasten, zonder passagiers
verkommerde het tot een monument dat om hulp
riep om te kunnen overleven.



Foto gemaakt door G.J Berendsen omstreeks 1967

RI]KSMONUMENT ?

In het juninummer 1966 van de 'Mede-
delingen' van de Oudheidkundige Kring
wordt het volgende medegedeeld:

Zodra bekend was dat het oude
Veerhuis te Rheden verkocht was
aan de N. V. Betonfabriek De
Meteoor is namens het bestuur van
onze Kring een brief gezonden aan
de directie met het verzoek dit zeer
karakteristiek$; historische veer-
huis uit de 17 eeuw in stand te
houden en het een zinvolle bestem-
ming tegeven. Vo{gens het bestuur
is restauratie zeer goed mogelijk
en zeker verantwoord.

DE KAARTEN GESCHUD

En met deze verkoop is de ondergang
van Het Veerhuis in gang gezet, want
het blijkt dat De Meteoor verstrekkende
plannen heeft met het gebied rondom
Het Veerhuis. Naast de sloop van dit
prachtige veerhuis zou ook de Schaar-
weg afgesloten moeten worden. Hoe-
wel de directie van De Meteoor dit
ontkent, evenals het gemeentebestuur
van Rheden, schijnt dit toch een punt
van overweging te zijn geweest. De
toenmalige voorzitter van Rhedens
Dorpsbelang (G. Rijkenbarg?) verklaart

beslist tegen de afsluiting te zijn en \-oeg;:
daar nog aan toe dat het plan indruist
tegen alle eerder gemaakte afspraken.
Afspraken die waren gemaakt ver voor-
dat tot het slopen van het veerhuis zou
worden overgegaan. Bekend was hem
ook dat De Meteoor plannen heeft de
IJssel nog verder dicht te gooien. Kon-
om enige jaren vóór de sloop waren de
kaarten reeds geschud.

het gemeentebestuur van Rheden aan
De Meteoor mede dat het een afschrift
heeft ontvangen van Ministerie van
Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk
\\""erk,gericht aan nw. Bennink, Schaar-
weg 6 te Rheden, inzake voorgenomen
plaatsing van dit pand op de monumen-
tenlijst. Maar omdat De Meteoor inmid-
dels eigenaar is geworden, meent het ge-
meentebestuur er goed' aan te doen een
fotocopie van het schrijven aan hen toe
te sturen en 'verzoeken u van de inhoud
goede nota te nemen'.

ENCLAVE ÉN OPSTAKEL

In een brief van 30 december 1966 deelt



Op 30 december van het jaar 1966 stuurt De Meteoor een brief aan
de Rijksdienst voor de Monumentenzorg en schrijft daarin onder
anderen dat zij de brief van 24 october 1966 inzake Het Veerhuis te
Rheden heeft ontvangen en graag het volgende wil mededelen:

In dit gedeelte van de brief wordt dus duidelijk aangegeven
dat men Het Veerhuis wil slopen. Verder wordt gezegd:

Door ons dit jaar Het Veerhuis aan de Schaarweg te Rheden (is) aangekocht met de bedoe-
ling om de weinige uitbreidingsmogelijkheden) die ons industrieterrein nog bied0 te kunnen rea-
liseren. Het Veerhuis ligt als een enclave in het omringende industrieterrein. Door dit te amo-
veren Zou tevens aan een ongewenste engevaarlijke verkeerssituatie een einde worden gebracht.

Reeds jaren geleden) omstreeks 1955) hebben wij besprekingen met het College van Burge-
meester en Wethouders van degemeente Rbeden getoerd, waarbij bleek) dat B & W t.cge~e_
plannen gW1...l:!f...~aarhadden en ons daarin de vrije hand lieten. Een punt van overwegingwas
daarbij, dat de luister van Het Veerhuis met bijbehorende thee- en speeltuin reeds was verdwe-
nen en het oorspronkelijke karakter als Veerhuis in de toekomst geheel Zou verdwijnen bij
uitvoering van deplannen tot verleggingvan de rivier de Ijssel in verband met de aanleg van de
nieuwe Rijksweg Arnhem-Dieren) aan welke uitvoering reeds is begonnen) zodat van Het
Veerhuis in de oorspronkelijke betekenis reeds niet meer kan worden gesproken.

Tot slot wordt nog iets in deze brief medegedeeld waaruit blijkt dat
De Meteoor absoluut wil slopen en tot geen enkele medewerking
bereid is om tot een behoud van Het Veerhuis te komen:

De brief is ondertekend door
M.Kok
Directeur De Meteoor

Wij zouden het betreuren) indien dit Veerhuis op de voorlopige lijst van Monumentenzorg
Zou worden geplaats0 waarbij wij willen stellen) dat van ons niet kan worden verwacht enig(
12!/..drt!u te leveren voor het herstel Van dit ~eer bouwval1ige-p.atld....

De onderstrepingen in de teksten zijn van de auteur



DE GEMEENTE OF DE METEOOR

De Meteoor kon Het Veerhuis kopen nadat een bod van de ge-
meente Rheden was uitgebracht van f 80.000 maar met de toenma-
lige eigenaar niet tot overeenstemming kon komen.

In het archief van Monumentenzorg bevindt zich een afschrift met
'mutatiegegevens monumentenlijst', die gaan over het pand Schaar-
weg 6, De Steeg, gemeente Rheden met kadasternummer D 2919.
Het betreft de tenaamstelling. Voor de naam nw Bennink, Schaar-
weg 4 Rheden, moet nu gelezen worden N.V Betonfabriek de Me-
teoor, gevestigd te De Steeg, gemeente Rheden, Schaarweg 4 De
Steeg, gemeente Rheden. Het afschrift is gedateerd 24 januari 1967.

In het deel van de brief, aangeduid met B1, wordt gesteld dat:

De inho d van dit afschrift viel niet in goede aarde bij
De Mereoor.

Ier een zeer uitvoerige brief, gericht aan Hare Majes-
teit de Koningin der Nederlanden te Soest, tekent zij
beroep aan volgens 'ex art. 26 Monumentenwet subs.
Art 4 \\et beroep administratieve beschikkingen'.
Enkele overwegingen van De Meteoor, zoals in deze
brief enoemd, willen wij aanhalen.

Appellante sedert 15 november 1966 eigenaar is tan hel perceelSchaarweg 6 te Rheden
... de overschrijving ter 1!Ypotheekkantore te Arnhem had plaats op 15 november 1966
... en de kennisgeving aan de vorige eigenaar is dus niet geschied conform art. 8 lid 2) l' zin
monumentenwet en mist mitsdien rechtsgevolg.

In het gedeelte van de brief, aangeduid met C2, wordt geschreven:

Het Veerhuis verkeert in een uiterst verwaarloosde staat; het is als woning onbruikbaar.
Volgens door appellante ingewonnen inlichtingen bedragen de kosten van goed bewoonbaar
maken f 181.500) welk bedrag als volgt is gespecijiceerd:

a. bouwkundige kosten
b. riolering en sanitair
c. electriciteit
cl.waterleiding
e. architectkosten etc

totaal

f 150.000
7.500
5.000
1.500

17.500
f 181.500

Appellante acht het niet verantwoord voor dit bedrag te trachten het perceel te behouden.
NB In dit bedrag zyn geen kosten voor reconstructie en dergelijke begrepen;



In het gedeelte van de brief, aangeduid met 3, bevat
de volgende zinsneden met verwijten aan de overheid:

De RiJksoverheid heeft Zich in de afgelopenjaren niets aan hetpand gelegen laten liggen.
Naar aanleiding van de in dejaren 1958 gevoerd correspondentie berichtte de Rijksdienst van
de monumentenzorg bij hierbij in aftchrift overgelegdebrief van 30 mei 1958 nr. 96927 aan
de architect WA. Heineman te Velp) dat de Rijkscommissie Het Veerhuis wilde behouden)
doch dat, efscboo«Het Veerhuis dringend aan restauratie toe was) in verband met de toestand
van } lands financiën voorlopigwelgeen subsidie beschikbaar gesteld Zou kunnen worden.
Bijna 10jaar na deze brief heeft de Rijksoverheid noggeen hand uitgestoken voor de in 1958
reeds dringendgeoordeelderestauratie. Het thans op de monumentenlijst plaatsen van Het
Veerhuis is na 10jaar immobiliteit een zinloos gebaar.

Onder punt 4 wordt in deze brief een financieel
overzicht gegeven van de subsidiabele kosten:

Ze!ft bij een thans doorgevoerderestauratie) die overigensnoch te verwachten noch
uit historisch oogpunt geboden is) Zou) als subsidie Zou worden verkregen als volgt:

subsidiabel bedrag aan bouwkosten ] 150.000
16.500

] 166.500totaal
waarvan te subsidiëren:
door Rijk 40%
door Provincie 10%
door Gemeente 30%
vetjijningsregeling 80% is
aan appellante nog immer te betalen overblijven
] 181.500 minus] 124.875 is

] 124.875

] 56.625

Dit bedrag is voor dit doel niet in het bedrij] van appellante beschikbaar. Daarbij komt
dat het bewoonbare Veerhuis in het bedrzJ/ van appellante geen enkeleJunctie kan vervullen.
Zoals hierna gesteld zal worden dient Het Veerhuis geslecht te worden) opdat appellante de
grond bij haar bedrijfsterreinen kan trekken.



ziet men ook niet zitten omdat de reconstructie-
ka ten op meer dan f 400.000 zijn geraamd.

Punt 5 uit de brief vermeldt:

Als reden tot behoud van Het Veerhuis is aangetVierdde markante ligging aan de rivier
de Ijssel Appel/ante wijst er op, dat deze markante ligging op hetpunt staat te verdwijnen.
. . . . . Het Veerhuis zal dan aan de achterzijde geheel omsloten :<:jjndoor opslagplaatsen van
betonelementen en dergelijke. .....

Punt 6 geeft aan:
Gelet moet ook worden op de omstandigheid, dat H.. ~ ëerhuis zijn oudefunctie van veer-

huis beeft verloren. De uitoefening van het veer isgestaakt. omdat handhaving economischniet
meer verantwoord bleek.

In punt 7 wordt herhaald wat in de brief
van 30 december 1966 ook werd medegedeeld:

In dit verband wordegesteld, dat appel/ante reeds :'1 19j j met het gemeentebestuur van
Rheden heift overlegdover de uitbreiding van de[abrieés- en opslagterreinen. De gemeente
Rheden stemde toen in met de - inmiddels grotendeels uifget'oerde- plannen de uitbreiding
Zich te laten voltrekken langs de Schaarweg. Dum:1zij~emeentebe [tuur mede te kennen
gtlllClJ.,..,datHet VPjirbu.is.Jnde. tae,kom.st.Zou kutmPO wordengeamovjJerd,welke toezegging
appel/ante mede in haar sedertdiengevoerd beleid hetj: betrokk.en. .....

ACHTERHOEDEGEVECHTEN
In de Raadsvergadering van 21 januari 1969 wordt als punt 7 van de
agenda behandeld de Monumentenlijst voor de gemeente Rheden.
In het onderwerp wordt medegedeeld dat de Minister van Cultuur,
Recreatie en Maatschappelijk werk bij haar beschikking van 4 de-
cember 1968 deze lijst voor de gemeente Rheden heeft vastgesteld.
Op deze lijst komt ook Het Veerhuis voor. Aanvankelijk met in-
stemming van de raad, zoals behandeld is in de vergadering van 28
maart 1967. Dan wordt gezegd dat deze plaatsing alleen zin heeft
als het gebouw ook als monument in stand wordt gehouden. Dat
ziet het gemeentebestuur niet zitten, mede met de grote ingrepen
die gepland zijn ten aanzien van wegen en de Ijssel. Verplaatsing

--- -- ---- ----------------

Sa afweging van al/e belangen, waar het hier
om gaat, zV'n wij tot de slotsom gekomen dat
het niet verantwoord Zou zijn een zodanige
investering te doen voor het scheppen van een
niet overeenkomstig zijn oorspronkelijke be-
stemming te gebruiken nagebootst veerhuis.



Bijgevolg willen B &W het beroep van De Meteoor
tegen plaatsing van Het Veerhuis op de monu-
mentenlijst ondersteunen. De Commissie voor
Gemeentewerken en Volkshuisvesting kon zich met
dit voorstel verenigen. In de notulen van de verga-
dering van deze Commissie zegt alleen de heer
Kleijnjandat hij het jammer vindt dat Het Veerhuis
niet 30 jaar eerder op de monumentenlijst is geplaatst.
Dan was het nog te redden geweest, maar verder kan
de Commissie zich met de overgelegde stukken ver-
enigen en besluit eenstemmig Burgemeester en Wet-
houders te adviseren het in ontwerp overgelegde
voorstel tot het betuigen van adhesie aan het beroep-
schrift van De Meteoor tegen' plaatsing van Het
Heerhuis op de monumentenlijst, aan de Raad te
doen.

MAAR WAREN ER GEEN ANDERE MOGELIJKHEDEN?

Er is een notitie van een kort verslag met de burgemeester
van Rheden op 21 januari 1969, dat door de heer Korf di-
recteur van de Monumentenzorg is gelezen en waarin wordt
medegedeeld dat de gemeente de architect Heineman een
kostenbegroting heeft laten opstellen, die zo hoog bleek dat
B & W hebben voorgesteld hiervan af te zien en beroep
aan te tekenen tegen de plaatsing op de definitieve lijst. Het
bedrag van de kosten voor restauratie, dat de heer Heine-
man heeft berekend bedroeg f 150.000 exclusief sanitaire
en verdere technische voorzieningen. Verder deelde de heer
Heineman als slotconclusie nog mede:

dat het amoveren van dit huis onherstelbare
schade zal brengen} zowel architectonisch als
landschappelijk

en spreekt hij het vertrouwen uit
dat de directie van De Meteoor

.die steeds voor de geestelijke en strffelijke belan-
gen van het dorp Rheden op de bres staat,
..... zeer zeker een zinvolle bestemming kan
vinden uit de vele mogelijkheden voor het histori-
sche Veerhuis.

De burgemeester vertelde daarbij, dat toen het voorstel pu-
bliek werd, mr. L. van Wijngaarden uit Rheden, (wonende
aan de Laakweg, toevoeging auteur), een adres aan de ge-
meente heeft gericht om Het Veerhuis te laten staan en dat
hij zelf interesse had om het pand te verplaatsen om er in te
gaan wonen. De burgemeester zou deze oplossing bijzon-
der toejuichen. Contact met de heer van Wijngaarden le-
verde het volgende op. In de eerste plaats heeft hij de brief
geschreven omdat hij de gemeente beticht van volstrekt ge-
brek aan cultuurbesef en van een onbegrijpelijk verlangen
om bij voorbaat tegemoet te komen aan de verlangens van
De Meteoor.

En zo sleept de affaire zich voort. Het voorstel van B & W
wordt aangenomen. Het voorstel van de heer van Wijngaar-
den blijkt niet te realiseren.



De heer T ar. a."1J Berg
van de P vd _-\:

" ..... wii zijn het eens met uw voorstel,
zoals S: :.0. de commissie voor gemeente-
werken per oonlijk al heb gezegd. Misschien
kuaaen m' met het geld dat wij nu overhou-
den ie baan doen voor een ander historisch
~ebouw in de gemeente."

HOE HEEFT DE RHEDENSE POLITIEK GEREAGEERD?

Uit de notulen van de raadsvergadering op 21 januari 1969
en dan met name de standpunten ten aanzien van het voor-
liggende voorstel van B &W, komt naar voren dat:

De heer van Wijngaarden
raadslid van de Prot. Chr. fractie, geen broer of familie van
de zo-even genoemde heer L. van Wijngaarden, die alleen
maar geïnteresseerd is in:

I
c c ••••• of dat het slechts een suggestie
was om Het Veerhuis te behouden."

De heer Van Vliet
raadslid van de VVD zegt dat zijn fractie Het Veerhuis wel
als monument op prijs stelt, maar:

"geven plaats van vestiging en de situatie
aldaar ons aanleiding om met uw voorstel
akkoord te gaan. Bij een verplaatsing naar
een ander punt zou de waarde die dit ge-
bouw juist op de huidige plaats heeft zover
verloren gaan, dat wij kunnen instemmen
met het opheffen van Het Veerhuis."

De heer Helmer
raadslid van de KVP deelt mede:

"Ook mijn fractie gaat akkoord met uw voor-
stel. ..... hoewel wij er voor zijn dat de his-
torische waarde van gebouwen e.d. wordt
behouden, moeten wij, wanneer de prijzen
daarvoor te hoog worden, kijken of er geen
andere objecten zijn die meer voor een derge-
lijke bijdrage in aanmerking zouden kunnen
komen maar wij kennen er niet zo'n
grote waarde aan toe dat wij er dergelijke kos-
ten aan ten grondslag willen leggen."

Wetho/l{jer B tikt:

" ..... over de brief van de heer Van Wijn-
gaarde:::! kan ik betrekkelijk kort zijn. Er zal
contact met de heer Van Wijngaarden wor-
den 0_~enomen. Het college stelt zich even-
wel op het tandpunt dat de eventuele plan-
ner: V2.:1 de heer Van Wijngaarden de proce-
dure nier mogen vertragen. Als de heer Van
\\:·;.agaarden binnen dat kader met eigen
middelen of met andermans nog aan te trek-
ken middelen meent Het Veerhuis te kunnen
verplaatsen na overleg met de rijkswaterstaat
en circa vijf instanties die daarbij moeten
worden ingeschakeld, dan zal dat uiteraard
op geen enkel bezwaar stuiten bij het ge-
meeneebestuur. Ik zie het overigens niet."

Zonder hoofdelijke stemming wordt vervolgens besloten over-
eenkomstig het voorstel van Burgemeester en Wethouders.



Geen enkel warm pleidooi voor het behoud van Het Veer-
huis heeft geklonken, geen enkel betoog dat het hier gaat
om een bezit uit ons aller cultureel erfgoed, geen verwijzing
naar andere vergelijkbare situaties in bijvoorbeeld Het Open-
luchtmuseum te Arnhem, geen oog voor het unieke van dit
veerhuis, geen oproep aan B & W om eens verder te kijken
dan alleen maar de puur economische of financiële overwe-
gingen. De meningen over de hiervoor reeds geplaatste vi-
sies van de architect Heineman en van mr. L. van Wijngaar-
den zijn in de notulen niet terug te vinden. Dit alles lag in
1969 waarschijnlijk buiten het gezichtsveld van het College
van B & W en de Raad van de Gemeente Rheden.

De Meteoor trekt bij brief van 31 october 1969 drie beroep-
schriften in. Reden van deze intrekking is het feit, dat door
de Minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk
bij beschikking van 23 september 1969 aan De Meteoor
vergunning is verleend tot het afbreken van het pand Schaar-
weg 6 te Rheden. En daarmee had de economie gezegevierd
en ging een waardevol cultureel erfgoed verloren. Maar ook
kan daar aan worden toegevoegd dat het gemeentebestuur
van Rheden meer oog had voor de economie, dan voor de
historische waarde van een uniek gebouw in onze gemeente
om reeds in 1955(!) akkoord te gaan met een eventuele sloop.

In het augustus-nummer van 1969 van de 'Mededelingen'
van de Oudheidkundige Kring plaatste de redactie het vol-
gende artikel:

Het Rhedens Veerhuis verdwijnt

Zolang onze Kring bestaat is ergedacht engesproken
over het lot van het Rhedense Veerhuis) één van de zeer
weinige monumenten) die het dorp Rheden telt.
Er is in de eersteplaats naar gestreefd om het gebouw
op de lijst van beschermdemonumenten geplaatst te
krijgen. Dat is gelukt. Maar dat kon het voortgaand
verval niet tegenhouden. Nu hebben allepogingen om
dit meest karakteristieke veerhuis van ons land te be-
houden schipbreuk geleden. Het wordt van de
monumentenlijst cifgevoerden binnenkort zullen we het
vertrouwde Veerhuis op de hogeIJsseloevermissen.
Op dit moment volstaan wij·met op te merken dat wer-
kelijk àlles is gedaan wat gedaan kon worden om Het
Veerhuis te behouden. Er is herhaaldelijk geconfereer~
getelefoneerdengecorrespondeerd.En we mogen wel
verklappen dat het lot van het Rhedense Veerhuis de
hoofddirecteur van de RiJksdienst voor deMonumenten-
zorg) mr. Jan Korf zeer ter barte ging. Er wordt vaak
beweerd:waarom doetMonumentenzorg daar nu niets
aan?
Kan Monumentenzorg niet eens ingrijpen? Welnu) Mo-
numentenzorg heift gedaan wat i.ii kon. En de lezers
van onze Mededelingen zullen willen aannemen dat ook
het bestuur van de Oudheidkundige Kring Rheden-
&zendaal met alle macht beef:geprobeerd om het ver-
dwijnen van het Rhedense Veerhuis te voorkomen!



HET PLEIT BESLECHT

Vooral de laatste dagen rond Het Veerhuis zijn de moeite
waard om te vermelden. Bij de verhalen die voor en na de
sloop in de pers verschenen, waren vijf personen betrok-
ken, te weten: de zeer bekende secretaris van de Oudheid-
kundige Kring Evert J. Kruiswijk Jansen, de toenmalige di-
recteur van de betonwarenfabriek De Meteoor M. Kok, een
medewerker van De Meteoor Jansen, een medewerker van
de machinefabriek Thomassen K. Kemperman, als corres-
pondent van het Rhedense Weekblad, en nog een medewer-
ker van de machinefabriek Thomassen Adriaan Kolkman,
de auteur van dit artikel.

REGI TER GERED

En zo beginnen de laatste maanden van ons veer-
huis.

B in november 1969, voordat Het Veerhuis zou
worden e loopt, was ik in Het Veerhuis in de gelag-
kamer en heb daar tussen veel afval het 'Register van
deelnemers in de Onderlinge Vee verzekering Maat-
cha; :' re Rheden' teruggevonden. Dit teruggevon-
den register is dank zij de goede zorgen van het be-
ruurslid van de Oudheidkundige Kring, drs. CO.A.
baron chimmelpenninck van der Oije, geconser-
veerd en wordt nu in het Gelders Archief te Arnhem
bewaard,

Jansen en Kolkman waren beide lid van de Kon. Ned. Ver-
eniging EHBO, afdeling Rheden-De Steeg. Hun oefen-
avonden "aren op dinsdagavond. Kemperman en Kolkman
"aren collega's bij de machinefabriek Thomassen, terwijl
Kruiswijk Jansen en Kolkman beide lid waren van de Oud-
heidk-undige Kring Rheden-Rozendaal.

Op dinsdagavond, 4 november 1969, tijdens een oefenavond
van de EHBO, hield Jansen mij staande en zei tegen mij: '1ij
zit in die Oudheidkundige club. Kunnen jullie nog iets doen
voor Het Veerhuis, want het wordt aanstaande donderdag in
brand gestoken als een oefening voor de bedrijfsbrandweer."



Met die mededeling ging ik 's avonds naar huis. De volgende
dag, woensdag 5 november 1969, heb ik K. Kemperman in
het bedrijf opgezocht en vertelde hem wat ik gisteravond
had gehoord. en vroeg hem of hij nog een artikeltje wilde
schrijven voor het Rhedense Weekblad waarin wordt mede-
gedeeld dat het zonde is om dit veerhuis in brand te steken.
Kemperman antwoordde dat dit mogelijk was, maar het
moest wel snel gebeuren want de krant kwam de volgende
dag al uit. Bijgevolg verscheen op donderdag 6 november
1969, de dag van de brandweeroefening van De Meteoor
een artikeltje in het Rhedense Weekblad met als titel Sic
transit gloria mundi", De ondergang, door middel van een
voorgenomen brandweeroefening, werd in dit korte artikel
kenmerkend beschreven.

Nieuwsgierig naar datgene wat zou gaan gebeuren, ging ik
de bewuste donderdagavond kijken bij Het Veerhuis. Er wa-
ren meerdere mensen aanwezig, ook tussen de stapels Stel-
conplaten op het terrein van De Meteoor. Men hoorde het
publiek mompelen dat Het Veerhuis in brand zou worden
gestoken, maar er gebeurde niets. Geen vlammen, geen rook,
geen instortend veerhuis, geen rennende brandweerlieden
met slangen en spuitstukken, geen stralen water. Niets, maar
dan ook niets. En zo gingen de toegestroomde toeschou-
wers teleurgesteld (?) naar huis.

3) Sic transit gloria mundi, latijns gezegde dat
betekent: Aldus gaat de glorie der wereld voor-
bij. Onder deze titel heeft K. Kemperman zijn
artikeltje geschreven dat in het Rhedense Week-
blad is verschenen.
Tijdens het schrijven, mei/juni 2002, heb ik ge-
probeerd het archief van dit weekblad te vinden
om een kopie van het artikeltje van 4 november
1969 letterlijk te kunnen weergeven, maar ook
het artikeltje van 11 november 1969, waarin de

redactie tot hun spijt moest mededelen dat Het
Veerhuis niet in brand was gestoken.
Het vinden van dit archief was niet gemakkelijk
en toen ik er uiteindelijk in was geslaagd, bleek
dat het volledige archief van meerdere weekbla-
den zou worden overgebracht naar het dagblad
Tubantia in Enschede. De beheerder van het ar-
chief aldaar, heeft mijn wensen genoteerd maar
tevens medegedeeld dat het niet gemakkelijkzou
zijn om aan mijn wensen tegemoet te komen,

omdat hij niet wist waar de desbetreffende jaar-
gangen van de diverse weekbladen zich even-
tueel zouden kunnen bevinden en wanneer deze
in Enschede aanwezig zouden zijn. Maar zodra
hij deze had zou hij mij een kopie van de ge-
vraagde artikeltjes toesturen. Dat is tot op he-
den nog niet gebeurd en in verband met de voor-
bereidingen van deze uitgave kon daar niet lan-
ger op worden gewacht en mankeren deze tot
mijn spijt in het artikel over Het Veerhuis.



De week daarop, 11 november 1969, verscheen
in de Velpse Courant het volgende artikeltje:

Veerhuis afgebroken

Het antieke, reedsmeer dan vervallen veerhuis in
het dorp Rheden, is niet meer. Dat het Zou ver-
dwijnen, tot spijt van hen die graag historische
bouwwerken willen bewaren, is bekend De ge-
meente Rheden enmet name het dorp van deze!fde
naam, telt niet zoveel historischegebouwen. Met
de afbraak van dit veerhuis is dit aantal weer ver-
minderd, en dat isjammer.
Zoals bekend, heeft de gemeente Het Veerhuis
verkocht aan de betonfabriek De Meteoor. Deze
fabriee heeft het terrein nodig voor de uitbreiding
van de opslagruimte voor zyn producten. Gister-
morgen is begonnenmet de cifbraak van het veer-
huis. Het is niet in brand gestoken, zoals het
Rhedens Weekblad vorigeweek donderdagmeldde.
BrandweercommandantEieenaar verteldeons,niet
te weten, waar dit gerucht vandaan komt. "Er is
niets van waar. Wil als brandweer stichten geen
brand, bovendien behoevenB en W geen toestem-
ming te verlenen, mede doordat het veerhuisgeen
eigendommeer is van degemeente. JJ Hoe het zij,
brand rif geen brand, Het Veerhuis is weg en dat
is alleen maar te betreuren.

De gemeente is nooit eigenaar geweest,
toevoeging van de auteur.

DOMWEG DE IJ SEL I)JGEDUWD

Maar wat is er op die bewuste donderdagavond, 4 november 1969,
werkelijk gebeurd? Zoals reeds is gezegd kwam het Rhedens Week-
blad uit op donderdagavond. Het werd ook bezorgd bij onze nu
overleden secretaris, E.J. Kruiswijk Jansen, die het artikeltje met
grote verbazing heeft gelezen. Hij pakte de telefoon en belde de
heer Kok, directeur van De Meteoor en deelde hem mede dat De
Meteoor wel een vergunning had gekregen om te slopen, maar niet
om het pand in brand te steken.



Naar hij mij later mededeelde was het
een ogenblik stil aan de telefoon na-
dat hij zijn mededeling had gedaan.
Het antwoord dat toen kwam was
simpel en eenvoudig:

"Het Veerhuis zal niet in brand
worden gestoken."

Neen het is niet in brand gestoken,
maar wel met behulp van een bulldo-
zer domweg de IJssel ingeschoven,
afbeelding op pagina 42.

Ook gaat er een gerucht dat vele nog
te gebruiken restanten van Het Veer-
huis met name de oude muurankers
bij diverse personen als kaarsenstan-
daard of kleerhanger in gebruik zijn
genomen. In vele gezinnen kan men
foto's vinden van de kinderen, klein-
kinderen, ouders en grootouders. Als
deze laatste zijn overleden blijft de
foto van hen staan als een herinne-
ring aan hun betekenis voor het ge-

zin. Voor onze samenleving geldt ook
iets dergelijks. In vele steden en dor-
pen zijn tastbare overblijfselen uit een
ver verleden zichtbaar en vertellen zij
ons van het werken van de toenma-
lige bewoners en wat zij voor de ont-
wikkeling van hun stad of dorp heb-
ben betekend. Soms vertellen deze
overblijfselen ook van een strijd om
eenmaal verworven rechten aan het
nageslacht te kunnen doorgeven.

Helaas bezit het dorp Rheden nu alleen nog de oude
kerk aan de Dorpsstraat. Een andere mogelijkheid om
het verleden in ons dorp levend te houden door Het
Veerhuis te restaureren, is ons afgenomen door een
kortzichtige politieke en economische visie, die totaal
geen oog had voor de betekenis van ons culturele erf-
goed, ons aller bezit.
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Het veeibuis- te";Rhê~en:;een van de mooiste
en oudste YeêrlItlfZ~bin Nederland, wordt met
een bulldozer domweg-de Ijssel ingeduwd!

• _.:z:: _ F'-'+'

"Hoe kon dar geb~tirerf?
Onderhanàelillgenc~ssen het Rhedense

.:gemeentebestüurèn de betonwarenfabriek
De MeteQorr~aren':V06rafgegaan. Het gemeen-
tebestuur ha . de-expansie-eisen

aUèn Rhedense veer-
g voor de opslag-

mogelijkhèdert··.. . ...é=Meteoor. Nederland
ver~eel'(;lecin.eert=opHöuwfase.En De Meteoor
'speelde daarin eenJ3elangrijke rol met zijn
"pfefab-productèt]:.c~ _
Oud was 'o~t'enJi~~ geen prioriteit.
Acties vaninCl1~idiielen; journalisten of histo-

geïnteie~~~~rq~tf mochten niet baten.
lUleE!Jnsèc\":~~~fniis'werd de Ijssel inge-

SCj10'verLc ..~,,·"ti:~f.'


