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De Udo's aan het veer te Rhenen 1862-1925
A. A. U do

Alvorens op het bovenbedoeld tijdperk van 63 jaar in te gaan, is het noodzakelijk
om te weten met welke familie we van doen hebben. Daarom is een stukje genealo-
gie zeker op zijn plaats.

De geslachtsnaam Udo behoort tot de zeldzame binnen de groep van versteende
patronymica. De kwestie van patronymische namen, zoals bij Jansen, Pietersen,
Pieren, die tot ongeveer 1811, de invoering van de burgerlijke stand, voorkomen,
speelt niet bij het geslacht Udo. De familie voert al zo'n zeshonderd jaar deze naam
die van vader op zoon gaat. Het fenomeen van een familienaam die van een
mansvoornaam is afgeleid, waarvan in de oudste archiefbronnen sprake is, heet in
de naamkunde "versteend patroniem". Ooit zal er dus een voorvader van dit geslacht
met zijn voornaam Udo hebben geheten.
Uit enkele bronnen is komen vast te staan dat het geslacht Udo een familiewapen
heeft gevoerd. Dit wapen stelt een haan met een opgetrokken poot voor. Een
wapenfiguur heeft veelal een zinnebeeldige betekenis. De haan is het symbool van
de waakzaamheid. Als waker en wachter komt hem de hoogste standplaats toe, zoals
de haan als windwijzer op de torens van hervormde kerken.

Het familiewapen van het geslacht Udo Kaartje met bloknamen

De bakermat van de Udo's ligt in de gemeente Maurik waar ze land in leen hadden
van de heren van Culemborg, die tevens heren van Maurik waren. Het land is
gesitueerd in de Over Wijkermaat.
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Alle geslachten Ude, want zo was de naam in 1482, slaan we over tot we in 1833
belanden.
Op 19 oktober van dat jaar wordt Willem Udo geboren te Rijswijk (Betuwe). Hij is
de derde zoon van Aart Gerrits Udo en Jannigje Dirkje van Keulen. Willem trouwt
op 3 mei 1861 met Cornelia Willemina van de Geer, die eveneens in Rijswijk woon-
achtig is. Willem Udo en Cornelia Willemina van de Geer trekken naar Rhenen en
pachten daar het veer, maar daarover later.
Zij krijgen vijf kinderen, die dus allen in Rhenen aan het veer zijn geboren:
1. Aart Udo, geb. 12-3-1866
2. Areke Willemina, geb. 13-8-1867, trouwt Pieter Stolp, winkelier te Rhenen
3. Jan Dirk, geb. 29-11-1869, trouwt met Wilhelmina de Reus (directeur PTT in

Zwolle)
4. Anna Cornelia, geb. 24-7-1872, blijft ongehuwd
5. Gerritje, geb. 15-8-1878, trouwt met Herman Paap

Aart trouwt met Geertruida Willemina Stam geboren te Lienden. Uit dit huwelijk
zijn vijf kinderen geboren, l'histoire se repete, want ook deze vijf zijn allen aan het
veer geboren:
1. Cornelia Willemina, geb. 3-8-1891, trouwt met J. Rutgers
2. Hendrik Cornelis, geb. 16-1-1894, overlijdt op 22 jarige leeftijd
3. Samuelina Willemina, geb. 7-3-1897, trouwt met P. van Voorthuijsen
4. Willem, geb. 14-2-1902, trouwt met P.A.J. van Drunick
5. Anna Maria Helena, geb. 18-1-1906, trouwt met F. de Zeeuw
Voor het veer in Rhenen zijn alleen Willem en Aart van belang.

Voor we het stukje genealogie afsluiten is zeker vermeldenswaard, dat de twee
boerderijen waar de familie Udo in Rijswijk heeft gewoond nu nog bestaan.
"De Pol" valt onder Monumentenzorg, "Dijkzicht" wordt nog medebewoond door
een familie Udo.

Zijaanzicht van Huize De Pol Dijkzicht te Rijswijk
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Natuurlijk zal er een voorgeschiedenis zijn. Waarom verliet Willem bijvoorbeeld de
boerderij? Waarschijnlijk was er slechts emplooi genoeg voor zijn twee broers en
moest hij uitkijken naar iets anders. Ook heeft misschien wel een rol gespeeld, dat
de mogelijkheden om de kinderen later te laten leren in Rhenen en omgeving groter
was dan in het landelijke Rijswijk.

Wat is eigenlijk een veer? Wij ervaren (hoe lang nog?) een veer als iets dood-
normaals, omdat wij ermee zijn opgegroeid. Een veer, zo zegt de Winkler Prins, is
elke inrichting tot voorziening in het voetgangers-, fiets- of ander verkeer tussen
twee bepaalde punten aan weerszijden van het water, dat een weg onderbreekt en
vaak ook een natuurlijke grens kan zijn tussen bijvoorbeeld twee provincies.
De Rijn en de IJssel zijn hier voorbeelden van.

Aan het Rhenense veer werd met een
gierpont gevaren, dit zijn platboom-
vaartuigen van nagenoeg rechthoekige
vorm die dwars op het stroombed van
de rivier liggen. Aan beide zijden is er
een klep die voor het verlaten van de
pont wordt neergelaten door hefbomen
of priemen. Het woord gieren heeft
verschillende betekenissen maar de
meest voor de hand liggende zijn, onder
andere, heen en weer zwaaien, en, voor
anker liggend, door de stroom heen en
weer gaan. De pont wordt vastgelegd

aan een ankerketting die zo lang is dat deze gemakkelijk beide oevers van de rivier
kan bereiken. Het anker ligt in het midden van de rivier enkele tientallen meters
stroomopwaarts. De ankerketting wordt ondersteund door zogenaamde bochtaken
(kleine bootjes). Het aantal bochtaken hangt af van de breedte van de rivier. Het
Rhenense veer kende drie van deze bootjes. Door de gierketting op te draaien ofte
vieren komt de pont schuin te liggen ten opzichte van de stroom. Het stromende
water duwt de pont naar de andere kant. Voor een gierpont moet dus wel voldoende
stroom zijn in de rivier.
Op de pont van 15 ton, die rond 1862 in gebruik was bij de familie Udo waren nog
geen bomen of priemen aanwezig, hetgeen natuurlijk de veiligheid van vooral
voertuigen en passagiers niet bevorderde. Het Rhenense veer heeft ponten van 15,
23 en 60 ton gekend.

Gezicht op Rhenen met links het veerhuis en de
pont. (Achter Berg en Rijn 684)
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De kennismaking met Rhenen op 28 januari 1862 verloopt niet geheel naar wens
van vader Aart en zijn zoon Willem. Beiden maken kennis met de burgemeester van
Rhenen, de heer Menso. Bij deze kennismaking blijkt dat de vaartuigen die bij het
veer horen zich in een zeer slechte staat bevinden. Dit wordt de burgemeester tijdens
de kennismaking medegedeeld: "Zij achten het van groot belang,om zo spoedig
mogelijk verzekerd te zijn welke vaartuigen door hen al dan niet moeten worden
overgenomen, om zodoende de nodige maatregelen te nemen tot aanschaffing van
andere, weshalve hij verzoekt dat de opneming daarvan reeds nu mocht plaats
hebben".
Daartoe moet echter een schriftelijk verzoek worden ingediend bij B&W. Het
college zal, als bovenvermeld verzoek ontvangen is, besluiten om gezamenlijk met
de huidige pachter de deugdelijkheid van de vaartuigen die voor overname in
aanmerking komen, te bezien. Mocht er een geschil ontstaan, dan zal er een derde
deskundige worden benoemd om tot een oplossing te komen.

Op 29 januari 1862 schrijft Willem
Udo een brief aan B&W van Rhenen.
Hierin staat, dat hij pachter van het
veer is geworden en hij deelt B&W
mee, dat de vaartuigen die bij het veer
behoren in zo'n "slechte staat van
onderhoud verkeerden, dat ze omtrent
niet gebruikt konden worden". Hij
vraagt of er iets aan te doen is, omdat
hij graag met goed materiaal wil star-
ten. Hij verzoekt of er andere vaartui-
gen gevonden kunnen worden, en zo ja
welke en waar. Een spoedig antwoord zal zeer op prijs worden gesteld, omdat hij dan
kan zorgen bijtijds klaar te zijn.
Aldus de inhoud van de brief.

Op 31 januari antwoorden B&W van Rhenen dat ze het verzoek hebben overwogen,
maar delen tevens mee dat hij met de huidige pachter in overleg dient te treden. Dit
was Karel de Jong die van 1851 tot 1862 in het veerhuis woonde.
Hieruit blijkt dat de vaartuigen van de pachter zijn en niet van de gemeente Rhenen.
Niet wordt vermeld of er inderdaad nieuwe vaartuigen zijn aangeschaft, maar het is
zeer aannemelijk dat dit is geschied. Ook is niet duidelijk waar de nieuwe vaartuigen
vandaan kwamen, of dat er een lening is afgesloten bij aankoop.

Een gepavoiseerde boot
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Op 11 augustus 1863 ontvangt het gemeentebestuur een brief van Willem Udo dat
de schuur staande aan het veerhuis niet beantwoordt aan het doel waarvoor deze is
bestemd. Tevens deelt hij in deze brief mede dat er ook geen welpomp is zodat er
gebruik moet worden gemaakt van het rivierwater en dat is niet altijd even geschikt
volgens de schrijver. Verder wijst hij in zijn schrijven op het feit dat openbare
verkopingen nooit plaatsvinden in het veerhuis maar wel in andere logementen. Hij
wil alle middelen aanwenden om de kwaliteit van het veerhuis te verbeteren.
Hij verzoekt derhalve:
1. de schuur door uitbouwing te vergroten
2. een welpomp aan te leggen
3. openbare verkopingen en verpachtingen zoveel mogelijk in het veerhuis te laten

plaats hebben

Er wordt een commissie benoemd om
deze zaak te onderzoeken.
Een van de leden is de heer Sandbrink.
Op 31 mei 1864 wordt door de Raad
afwijzend beschikt over de weiwater-
pomp omdat ze aan het veer toch al
bevoorrecht zijn vanwege de aanwezig-
heid van rivierwater. De schuur mag
worden uitgebouwd en wat punt 3
betreft: er komt een nieuwe regeling
want er zijn, voorzover bekend, wel
verkopingen en verpachtingen in het
veerhuis gehouden.

Gezicht op Rhenen

Op 13 augustus 1884 overlijdt Willem Udo aan een pestzweer in zijn hals en hij
wordt te Rijswijk begraven.
In september 1885 schrijft de weduwe Udo een brief aan B&W. Zij verzoekt het veer
met veerhuis en grasland, dat door haar overleden echtgenoot is gepacht sinds
21 juni 1883, weer voor driejaar te mogen pachten voor dezelfde pachtsom, zijnde
fl. 1.650,- per jaar. Deze vorm van pachten noemt men in die tijd "uit de hand
pachten". Dit verzoek wordt ter lezing aan de raadsleden op de secretarie neergelegd
om in de volgende vergadering te worden behandeld. Op 13 oktober 1885 stelt de
voorzitter de behandeling van deze brief aan de orde. Tengevolge van het overlijden
van de pachter van het veer, de heer W. Udo, vestigt de voorzitter,
Jhr. Schimmelpenninck, burgemeester van Rhenen, de aandacht van de raad op "de
bepaling voorkomende in artikel 12 der voorwaarden van de verpachting,
inhoudende dat in het geval de pachter voor het einde van de pachttermijn komt te
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overlijden, de verpachter het recht heeft met de verschijndag van het daaropvol-
gende kwartaal, aldus op l februari 1885 de pacht op te zeggen". Op grond van het
feit, dat het veer steeds met de meeste zorg en nauwgezetheid is waargenomen, de
betaling der pachtpenningen niets te wensen heeft overgelaten en er alle reden
bestaat om aan te nemen dat dit niet zo zal blijven indien er een andere pachter op
het veer zou komen, stelt de voorzitter namens B&W het volgende voor: "mede op
grond dat de weduwe Udo de wens te kennen heeft gegeven om de pacht te
continueren, stellen B&W voor het verzoek in te willigen. Zij wensen van vermelde
bepaling dan ook geen gebruik te maken". Met eenparigheid van stemmen heeft de
raad aldus besloten. Nogmaals wordt benadrukt, dat het veer door W. Udo en daarna
door zijn weduwe zeer goed is bediend en alles in goede staat is gehouden. De thans
geldende pachtsom wordt ruim voldoende geacht, te meer daar het te voorzien is dat
door de spoedig te verwachten opening van de spoorlijn Amersfoort - Nijmegen de
opbrengst van het veer zal verminderen. De eerste trein rijdt begin 1886 Rhenen
binnen hetgeen een feestelijk gebeuren is in die tijd.

Het voorstel dient echter ook nog door Gedeputeerde Staten der provincie Utrecht
te worden geaccordeerd. Het besluit wordt ter goedkeuring aan G.S. gezonden die
hiermee accoord gaan op 29 oktober 1885: "Aan Cornelia Willemina van de Geer,
weduwe van W. Udo, wonende te Rhenen. Onder goedkeuring van Heren Ged.
Staten van de Provincie Utrecht wordt aan u verpacht het veer voor een termijn van
3 jaar evenals een stukje wilgenbos en grasland + water ter grootte van ongeveer 34
aren". (N.B. Deze percelen lagen op Liendens grondgebied). Aldus het antwoord
van B&W van Rhenen.

Op 16 april 1889 komt een verzoek
binnen bij B&W van de weduwe Udo
om het veer voor zes jaar te mogen
pachten tegen de som van 1300,- gul-
den per jaar. Zij voert aan dat de
opbrengst van het veer de laatste jaren
sterk teruggelopen is door de ontwikke-
lingen op vervoersgebied, te weten trein
en tram. Tevens is haar ter ore gekomen
dat sommige personen, met een vrij-
kaart, gebruik mogen maken van de
spoorbrug.
Door een commissie die door de Raad
was benoemd wordt verslag uitgebracht
bij monde van de heer Ramondt. Hij

, Op 15 minuten vim 't Sldlion aan den
Rijn gelogen.«Onilei de luiino veranda

~ gelegenheid lol het gebruiken van allerlei

Advertentie van 1890 uit het boekje van Voortman
over Rhenen en de Greb.
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deelt mede dat de commissie adviseert de pachtsom te verminderen. Aldus ge-
schiedt en de pachtsom wordt vastgesteld op fl. l .300,-. De goedkeuring is mede het
gevolg van de goede bediening van het veer.

Inmiddels is het veerhuis met zijn gastenkamers en zijn mooie Rijnterras een niet
meer weg te denken horecagelegenheid geworden.

Aart Udo, aan de kuier

Men kan er heerlijk toeven onder de
lindebomen, die voor de nodige
schaduw zorgen. Er worden in die tijd
natuurlijk vele "ommetjes" gemaakt en
men steekt dan even aan voor een
verfrissing, nou ja verfrissing, bij het
veerhuis. Een borrel kost in die tijd niet
zo veel, maar er is natuurlijk weinig te
verteren, vandaar dat men af en toe een
halfje neemt. Neemt men een hele dan
staat er een streepje op het glas.
Dat is voor de kastelein niet moeilijk,
maar indien men als kastelein iets te
weinig schenkt staat men al gauw als
gierig bekend en dat wil men liever
niet. Daarom is een halve borrel zeer in
trek, want neem je bijvoorbeeld vier
halve borrels dan zijn dat er geen twee
maar al gauw twee en een halve.
Zo wordt er in die tijd ook al volop
gerekend en gekuierd.

Op 27 november 1894 komt er een verzoek binnen van A. Udo om "het veer over de
Rijn voor deze stad te mogen pachten". De pacht eindigt op l augustus 1895. Hij
verzoekt om een pachttermijn van zes jaar voor de som van fl. 1.300,- per jaar.
Het verzoek wordt in de raad behandeld, waarbij het raadslid Schut opmerkt of het
niet beter zou zijn het onderhoud van de veerhoofden aan de pachter op te leggen.
De voorzitter kan er niet voor instaan dat de verzoeker genegen is het onderhoud op
zich te nemen zonder vermindering van de pachtsom. Rijkswaterstaat heeft namelijk
het voornemen binnenkort in de rivier de Rijn voor de stad kribben aan te leggen en
de veerhoofden te verlengen. Besloten wordt eerst de pachter A. Udo te horen zodat
de behandeling van het verzoek uitgesteld wordt tot de volgende vergadering.
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In februari 1895 wordt het veer verpacht voor een termijn van twaalf jaar tegen de
pachtsom van fl. l .450,- per jaar aan A. Udo, zoon van wijlen Willem Udo en
Cornelia Willemina van de Geer. Het onderhoud van de veerhoofden vervalt. Het
bedrag wordt als zeer voldoende beschouwd.

De weduwe Udo - van de Geer vertrekt naar Rijswijk maar komt na een paar jaar
weer terug naar Rhenen waar zij huize Geerestein aan de Herenstraat laat bouwen
(thans Herenstraat 94a). Later wordt dit de praktijk en het woonhuis van tandarts
Visscher. In de eerste wereldoorlog worden gedurende korte tijd twee kamers
afgestaan aan Belgische oorlogsvluchtelingen tot er permanente woonruimte voor
hen is gevonden.

Over de tarieven van het veer is weinig bekend. Een bewaard gebleven, ingelijst
bord in het Rondeel biedt enig soelaas. Een jaartal ontbreekt helaas maar omdat er
gesproken wordt over militaire voertuigen kan men aannemen dat deze tarieven
rondom de Eerste Wereldoorlog van kracht zijn geweest. Zo moet een ingezetene als

'-_
IF3?SïriVS* - Ŝ HlISK; *

De weduwe Udo - van de Geer omringd door kinderen en kleinkinderen; 17 mei 1905.
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voetganger 2 cent betalen daar waar een niet-ingezetene 5 cent voor een enkele
overtocht moet betalen. Is men begeleider van een paard dan betaalt men respec-
tievelijk 5 en 10 cent. Een schaap is aanmerkelijk goedkoper: l respectievelijk 2
cent. Is men met de fiets dan is men 4 of 10 cent kwijt en motorrijders betalen 10
of 15 cent. De pontbaas moet dus alle ingezetenen wel kennen.
Een kruiwagen kost (excl.bestuurder) 2 of 3 cent.Het college van B&W heeft vrije
overgang, terwijl de bewoners van Lienden, Kesteren, Oudewaard en de Marsch het
gereduceerde tarief als voetganger van 3 cent moeten betalen.

De pachter van het veerhuis is in het bezit van Verlof A, d.w.z. dat er sterk
alcoholische drank mag worden verkocht. Men maakt zelf onder andere likeur en
bessengenever. De bessen voor laatstgenoemd drankje plukt men in de tuin achter
het veerhuis en ook worden ze gekocht. Zo gebeurt het dat op zekere dag een man
de gelagkamer bij Aart Udo binnenkomt en zegt: "Udo, je moet eens buiten naar je
kippen kijken, er liggen er verschillende dood op de weg". Wat was er gebeurd? De
bessen, die al enige tijd op sterk water hadden gestaan werden eerst door een zeef
gedaan om vervolgens in een fijne doek te worden fijngeknepen om alle pitjes er
zodoende goed uit te krijgen. De kippen die over het erf scharrelden hadden zich
tegoed gedaan aan de velletjes en lagen her en der verspreid over het erf en de
veerweg hun roes uit te slapen. Het bleek dus om een gezonde ziekte te gaan. De
oplettende wandelaar kreeg als dank een glaasje eigengemaakte bessengenever.

Raadsbesluiten.
Op 2 mei 1923 wordt door de Raad besloten om de waterleiding naar het veer door
te trekken. W.F. van Hees wordt het werk gegund voor fl. 208,- met dien verstande
dat de pachter van het veer 6% in deze kosten bijdraagt.
Op 26 februari 1924 komt een brief binnen van de burgemeester van de gemeente
Lienden. Hierin wordt vermeld, dat de veerpont onveilig is, omdat er geen
afsluitkettingen aanwezig zijn: Een personenauto met vijf inzittenden was te water
geraakt; de remmen van het voertuig weigerden dienst. De burgemeester van
Rhenen, Jhr. Baron van Holthe tot Echten, antwoordt zijn Betuwse collega, dat hij
weinig verwacht van kettingen omdat de controle op het sluiten van de kettingen ten
ene male ontbreekt.
In de gemeenteraadsvergadering van 28 mei 1924 komt een brief aan de orde van de
Directie Rijkswaterstaat Grote Rivieren. Hierin wordt medegedeeld dat de veerman
van de gierpont te Rhenen in het geregelde bezit kan worden gesteld van de water-
standberichten onder voorwaarde dat de kosten voor overseining door de gemeente
worden gedragen. Met het oog op de hoge kosten neemt de Raad het besluit hier niet
op in te gaan. De voorzitter bepleit een goedkopere regeling. Men zou Wageningen
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Huize Geertruida aan de westzijde van de stad.

kunnen vragen om alleen ten tijde van hoog water berichten door te seinen. Hierover
zal in overleg getreden worden met de heer Visser, opzichter van Waterstaat.

Inmiddels heeft A. Udo te kennen
gegeven de pacht niet te continueren.
Op 17 februari volgt een openbare
aanbesteding en op 10 maart 1925
wordt de pacht gegund aan J. Huysman
Czn. uit Zaandam, van beroep
sluiswachter aldaar. Hij zal zelf het
veerhuis gaan bewonen. De pacht wordt
aangegaan voor een termijn van negen
jaar tegen een pachtsom van fl. 4.200,-
per jaar.

Hij wordt uitgenodigd voor een bespreking inzake overname van de pacht van het
veer op dinsdag 17 maart 1925 om 11.00 uur. Als hij tot de raadsvergadering is
toegelaten heet de voorzitter hem welkom en maakt hem opmerkzaam op enkele
wijzigingen in het pachtcontract.
Er ligt een raadsbesluit tot overname van de gemeente van de aanlegsteiger, een
loods en de bel die aan de overkant van de Rijn is opgesteld (zie ook bij pontbaas).
Deze worden namelijk overgenomen van A. Udo voor een bedrag van fl. 275,-.
Voorts wordt nog gewezen op het vervallen van Verlof A van de Drankwet. In de
gemeente Rhenen zijn al 15 van zulke vergunningen uitgegeven hetgeen het
maximum voor deze gemeente was. Landelijk gezien is dit een bovengemiddeld
aantal.
Huysman gaat toch akkoord met de wijzigingen, al heeft hij liever voor een
pachttermijn van twaalf jaar getekend. Het blijft echter bij negen jaar. De contracten

Gepavoiseerde pont, ter gelegenheid van de 100e
verjaardag van M. W. van de Waal op 15 juli 1896.
(Achter Berg en Rijn 685)

Een zeldzame opname van de oostzijde van het
veerhuis. (Achter Berg en Rijn 688).
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Adrianus Thomas Onink, met baard, bij de oprit
van zijn pont.

moeten nog worden getekend door bor-
gen te Rijssen en Zaandam en dan is het
pachtcontract bekrachtigd.

In 1926 begint A. Udo een slijterij in
huize Geertruida, nu de flat Rijnborg.
De grote kelder onder het huis biedt
hem vele gemakken, omdat de kelder
uitermate geschikt is om drank in te
bewaren. Hier was voorheen een
bierfabriek gevestigd. De Udo's zijn nu

voorgoed van het veer, al kunnen ze vanuit Geertruida nog een oogje in het zeil hou-
den.

Natuurlijk gebeuren er in de loop van de jaren dat de familie Udo aan het veer heeft
gewoond heel belangrijke zaken. Zo maakt onder andere de schilder Hart Nibbrig
op de pont zijn schilderij met bekende Rhenenaren. Dit geschiedt in 1908.
Ook wordt de pont vaak versierd en gepavoiseerd bij belangrijke gebeurtenissen.

Tenslotte nog het volgende.
U zult zich terecht afvragen, wie zorgt ervoor dat men veilig aan de overkant van de
Rijn komt? Welnu, dat is de pontbaas. Een van de meest markante is Adrianus
Thomas Onink, geboren op 2 november 1861 te Maurik.

De ark van de familie Onink
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De bel van het veer, aan de overzijde van de Rijn

Op 25 oktober 1905 treedt Janus in
dienst bij de familie Udo als veerman.
Zijn voorganger Jacobus van
Capelleveen was slechts enkele jaren in
dienst bij de familie Udo, want hij
kreeg genoeg van het heen en weer
varen en wilde wel iets anders.Hij huur-
de een rijnaak en ging met een scheeps-
maatje Onink, later parlevinker, de Rijn
op. Zijn eerste reis was naar Duisburg
om kolen te laden. Hij werd ziek en
overleed jammer genoeg op zijn eerste
reis in de haven van Duisburg. Hij was
beter bekend onder de naam Joppie de
Schipper.

Aangenomen mag worden dat de fami-
lie Udo Janus uit Maurik kent of dat ze
een tip hebben gehad van de daar nog
verblijvende familie Udo. De familie
Onink gaat in een ark wonen die eigen-
dom is van de familie Udo. De ark ligt
aan de Rhenense zijde.

In 1906 wordt de ark verplaatst naar de overzijde van de Rijn. Janus verdient fl. 9,-
per week exclusief de fooien en waarschijnlijk is hij vrij van huur van de ark.
De werktijden zijn van zonsopgang tot ongeveer 10 uur 's avonds. Hij is de enige
veerman dus zijn het lange dagen. Soms wordt er nog wel eens na tienen overgezet
voor een zieke of een ander noodgeval. Indien men van de overkant komt maakt men
gebruik van de bel.

Op 18 januari 1932 (toen waren de Udo's al van het veer) eindigt op 71-jarige leef-
tijd het veermansbestaan van Janus Onink. Hij gaat aan de Cuneralaan 48 wonen
met een pensioen van fl. 5,- per week. De kinderen moeten in de kosten bijdragen.
Janus dwong veel respect af als veerman want door zijn baard en rijzige gestalte was
hij als zeer markant te beschouwen.
Als de Rijn "zat" had hij in korte tijd een pad gemaakt over de Rijn. Dat slingerde
en was bestrooid met zand.
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Als Janus een pad maakte, was hij voorzien van een balk. Mocht hij onverhoopt
door het ijs zakken dan had hij wel een nat pak maar toch zou hij niet kopje
ondergaan. Weliswaar was dat een hachelijke onderneming, vooral als we bedenken
dat Janus geen slag kon zwemmen. Het was in strenge winters goed mogelijk om
met paard en wagen en zelfs met een auto over de Rijn te gaan. Dit alles dankzij de
inspanningen van Janus Onink.

Met dank aan de heren J.
drs. Th.C. Wernsen.

Baars, dr. H.P. Deys, H. Dekker, RW. Onink en

Bronnen:
Gemeentearchief Rhenen
Udo, M.H.J., W.J.Udo en A.J.G. Hogendoorn, Zeshonderd jaar boerenges lacht Udo
loopt ten einde, in : Stukken en brokken II, 1995, Nederlandse Genealogische
Vereniging, afd. Betuwe.

Janus Onink, in berenjas, zorgt met zijn helpers Opperman en Henzen voor een begaanbaar pad over de
Rijn in de strenge winter van 1929. (Achter Berg en Rijn 707).


	1999 OUD RHENEN
	1999-1
	INHOUD 1999-1
	1991-2
	INHOUD 1991-2
	1991-3
	INHOUD 1991-3



