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Hoofdstuk-1:  
De voorouders en ouders van  
DeVijf Dreumelse Gebroeders De Jong. 
 
10 ■ De eerste schippers in de Dreumelse De Jong(h)-familie  
10   *Wie zouden de allereerste schippers van de De Jong(h)-familie geweest kunnen zijn? 
10   *De eerste (niet officiële) vermeldingen van het schippersberoep bij leden van de Dreumelse De Jong(h)-familie: de 
         genealogische overzichtslijsten. 
11   *De eerste officiële vermeldingen van het schippersberoep bij leden van de Dreumelse De Jong(h)-familie in geboorte-, 
         huwelijks- en overlijdensaktes 
12   *De eerste vermelding van De Jong(h)-voorouders als schipper in krant en kadaster. 
13   *De Jong(h)-schippers in officiële scheepslijsten. 
14 ■Belangrijke kanttekeningen bij de registraties van personen. 
17 ■De voorouders van de 5 gebroeders: de 1e t/m 6e generatie van de Dreumelse De Jong(h)’s. 
25 ■De 7e generatie: de ouders van De Vijf Dreumelse Gebroeders De Jong. 
29    *Naast de 5 broers waren er nog 3 andere kinderen in het gezin van Johannes de Jong en Johanna Willemse. 

 
█ De eerste schippers in de Dreumelse De Jong(h)-familie. 
 
*Wie zouden de allereerste schippers van de De Jong(h)-familie geweest kunnen zijn?  
Wie de allereerste schippers in mijn familie De Jong(h) waren weet ik niet. Wel kan ik aan de 
hand van documenten met zekerheid stellen dat rond 1800 (dus ruim 200 jaar geleden) mijn 
voorouders het schippersberoep uitoefenden. Alles wat zich vóór die tijd afspeelde is voor mij 
gehuld in schemer, omdat in bronnen (officiële documenten) beroepen niet vermeld werden. 
Ik neem aan dat mijn voorouders ook vóór die tijd schippersactiviteiten hebben verricht. Via 
genealogische lijsten weet ik dat de eerste De Jong(h)’s in1655 in Dreumel gesignaleerd 
worden.  De geboorte van ene Joannes De Jongh werd toen bij een (voor mij onbekende) 
Dreumelse persoon en/of instantie aangemeld en geregistreerd. Een bewijs van die geboorte-
registratie en de vermelding of de ouders van Joannes (al enige tijd) in Dreumel woonachtig 
waren, heb ik (nog) niet gevonden. Maar het feit dat deze eerste De Jong(h)’s in Dreumel 
woonden (dicht langs de Waal en de Maas) en dat kort na 1655 de eerste meldingen komen 
van De Jongh-nakomelingen die schipper waren, versterken bij mij het idee dat het schippers-
vak al reeds bij mijn verre voorouders aanwezig was. Alleen diepgaand onderzoek kan mij 
meer exacte antwoorden geven. 
 
*De eerste (niet officiële) vermeldingen van het schippersberoep bij leden van de 
Dreumelse De Jong(h)-familie: de genealogische overzichtslijsten. 
Op een genealogische lijst ben ik de eerste vermeldingen tegen gekomen van schippers in 
mijn Dreumelse familie. Hoe de maker(s) van die lijst aan hun gegevens gekomen zijn weet ik 
niet.  De allereerste Dreumelse De Jong(h)-voorouder waarbij het beroep van schipper 
vermeld werd was Cornelius Joannes de Jongh (1680 - < 1719). Deze genealogische 
overzichtslijst trof ik aan op internet. Bij zijn zoon Cornelius Cornelisse de Jongh (1718-?) en 
ook bij diens beide zonen Jacobus de Jongh (1765-1840) en Gerardus de Jongh (1770-1852) 
stond als beroep schipper vermeld. Ik realiseer me dat deze voorouders “slechts” op 
samengestelde overzichtslijsten stonden en dat ik derhalve deze vermeldingen als 
“waarschijnlijk schipper van beroep” moet kwalificeren.  
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*De eerste officiële vermeldingen van het schippersberoep bij leden van de Dreumelse 
De Jong(h)-familie in geboorte-, huwelijks- en overlijdensaktes 
De zoon van Jacobus de Jong (1765-1840), Cornelis de Jong (1792-1847), kan ik echter wel 
met zekerheid het predicaat “schipper” geven. Van hem trof ik een akte uit 1817 aan waarop 
zijn beroep van schipper vermeld stond. Deze Cornelis de Jong is derhalve (tot nu toe) de 
eerste gedocumenteerde schipper van de Dreumelse familie De Jong(h). Ook het 
schippersberoep van Gerardus de Jong (1770-1853), oom van deze Cornelis, werd (alhoewel 
2 jaar later, en wel in 1819) in een oorspronkelijke akte vastgelegd. Zie hieronder de 
betreffende aktes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De “Theo-zijtak” en de “Willem-zijtak”. 
De schipperstraditie van de Dreumelse De Jong(h)-familietak, waar Gerardus en Cornelis de 
Jong toe behoren, is tot op de dag van vandaag via officiële aktes te volgen. Deze familietak 
heb ik in mijn 1e De Jong(h)werkstuk “Theo-zijtak” genoemd. Het eindpunt van deze zijtak is 
schipper Jan de Jong (1954-nu). Jan de Jong kreeg landelijke bekendheid toen hij als schipper 
van het motorschip M.S. Havenbeheer op 30 april 2013 de Koningsvaart verzorgde voor het 
“kersverse” koningspaar Willem-Alexander en Maxima. Jan de Jong is de 11e generatie in een 
schippersopvolging die gedocumenteerd is. Ik neem aan dat er in dit geval gesproken kan 
worden van een schippersdynastie. 
Mijn opa Willem, zijn vier broers en hun voorouders van de Dreumelse De Jong(h)-familie in 
rechte lijn (aan hen is dit werkstuk gewijd) heb ik eerder de naam “Willem-zijtak”  gegeven. 
(Op de website van “Tremele” is mijn 1e werkstuk, genaamd:“De Dreumelse tak van de 
familie De Jong(h)”, in te zien. Genoemde “Theo-zijtak” en “Willem-zijtak”  heb ik aldaar 
uitgebreid beschreven.)  
 
Uitgaande van de officieuze en officiële vermeldingen aangaande de beroepsuitingen kan ik 
met zekerheid stellen dat vanaf 1817 tot heden (2016) bij de Dreumelse familie De Jong(h) 
een lange opvolgingslijnen van schippers te ontdekken is. Dit geldt niet voor alle zijtakken die 
in Dreumel ontsproten zijn uit de De Jong(h)-stamvader vanaf 1655.  Zoals ik al in de 
inleiding van dit werkstuk schreef hebben veel van mijn Dreumelse voorouders (vaak hun 
hele leven lang) het beroep uitgeoefend van tuinder, planter, landbouwer, arbeider, kleine 
zelfstandigen en visser in het Land van Maas en Waal. En indien noodzakelijk ook 
daarbuiten. Zelfs in het buitenland. 
 

 
(Bron: Gelders Archief. Dreumel 10 mei 1817.  Het  1e officiële 
document waarop het  schippersberoep van een De Jong(h) 
vermeld staat. Het betreft Cornelis de Jong (zoon van Jacobus) 

 

 
(Bron: Gelders Archief.) Dreumel 11 juli 1819.  Het  2e officiële 
document waarop het  schippersberoep van een De Jong(h) 
vermeld staat. Het betreft  Gerardus de Jong (broer van 
Jacobus)  
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*De eerste vermelding van De Jong(h)-voorouders als schipper in krant en kadaster. Als 
familieonderzoeker hoop je dat er naast de genealogische lijsten en Doop-, Trouw-, en 
Begraafakten er nog andere bronnen zijn, die het bestaan van je voorouders “bewijzen”. 
Hieronder enige exemplaren die ik gevonden heb. 
 
De krant. De oudste vermelding van het schippersberoep van een van mijn De Jong(h)-
voorouders die ik tegengekomen ben was in een persbericht dat stamde uit 1822. De  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Nijmeegsche Courant” van 19 november 1822 vermeldde een bericht onder de kop 
“Binnenlandsche Berigten” dat schipper Jacob de Jong (dezelfde Jacobus de Jongh -
1765/1840- die hierboven op blz. 10 al genoemd is) uit Dreumel tezamen met Jelis 
Meeuwissen, een kribbaas uit Druten en Huijbert Van Sonsbeek, ook een schipper uit 
Dreumel, geroemd werden om hun manmoedig optreden. Het drietal had twee schippers uit 
Oud-Beijerland van de  wisse dood gered. “De twee personen, die zeker een prooi der golven 
geworden zouden zijn, werden als door een wonder gered”. (Ik was benieuwd naar de verdere 
afwikkeling van het ongeval en of de koene redders nog bedankt of beloond waren voor hun 
daad. Maar personen met toegang tot archieven van Dreumel en Oud-Beijerland konden mij 
niet meer vertellen dan wat er in het artikel geschreven stond.)   
 
Het kadaster. Diezelfde Jacob(us) de Jong kwam ik tegen in kadasterregisters die opgemaakt 
waren tussen 1811 en 1832. In de Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel (OAT) is te lezen dat  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(Bron: Delpher.) Nijmeegsche Courant, 19 november 1822. 

 
(Bron: “WatWasWaar”.) Jacobus de Jong (in OAT.) 

 
(Bron: “WatWasWaar”.) Bezittingen Jacobus de Jong. 
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schipper Jacobus de Jong (1765-1840) wonende in Dreumel een “bosch, boomgaard, tuin en 
huis met erf “ in eigendom heeft. De naam van Jacobus de Jong is te vinden in het kadaster-
boek bij sectie A “Het Dorp”, blad 02 bij de nummers 272-275. Op de corresponderende 
kaart is te zien dat Jacobus de Jong’s bezittingen gesitueerd waren langs de “Waal Bandijke” 
en wel aan de rivierzijde van deze dijk. Aan de hand van deze schetsmatige weergave kan ik 
niet zien of de eventuele bouwwerken op een verhoging stonden langs deze bandijk. Op 
andere pagina’s in de OAT’s is te zien dat twee broers van Jacobus de Jong (te weten Cornelis 
de Jong 1754-? en Gradus de Jong 1770-1853) en een oom van hem (waarschijnlijk Johannes 
Sr. Cornelissen 1707-? ) vlakbij ook hun bezittingen hadden. (Deze De Jong(h)-voorouders, 
die behoren tot de “Theo-zijtak”, zijn ook beschreven in mijn eerste werkstuk “De Dreumelse 
tak van de familie De Jong(h). op blz. 9 aldaar.) 
 
*De Jong(h)-schippers in officiële scheepslijsten. 
-De LVBHB-databank. Schepen met vermelding van schippersnamen die te relateren zijn aan 
mijn Dreumelse De Jong voorouders, ben ik op meerdere plaatsen tegengekomen (voor een 
overzicht van deze De Jong(h)-schippers en hun schepen verwijs ik naar de  bijlagen van dit 
werkstuk op blz. 115 t/m 117). De eerste officiële registraties kwam ik tegen in de databank 
van het LVBHB (Landelijke Verenging tot Behoud van het Historisch Bedrijfsvaartuig) en 
het Rijnschepenregister uit 1892. Deze registers geven uitgebreide informatie. Nader 
onderzoek bij andere databanken moet mij meer officiële registraties kunnen opleveren. 
Hieronder de LVBHB. Schipeigenaar G. (Gerardus) de Jong van “De Goede 
Verwachting”wordt als Broer-3 gedetailleerd beschreven op blz. 62 tot 74 van dit werkstuk. 
 

  
Naam schip bij 1e meting Scheepstype Bouwjaar Lengte schip Eigenaar bij 1e meting Woonplaats 

eigenaar 

 
Nooit Gedacht aakschip 1908 21 m 24 cm Adrianus en Jacobus de Jong Dreumel 

 
Francisca aakschip 1874 21 m 82 cm C. de Jong Dreumel 

 
De goede gunst aakschip 1878 20 m 78 cm C.F. de Jong Dreumel 

 
Stella Maris aakschip 1910 25 m 06 cm Cornelis Franciscus de Jong Dreumel 

 
De goede verwachting aakschip 1868 19 m 10 cm G. de Jong Dreumel 

 
Theodora stoomschroefsleepboot 1929 26 m 97 cm G.S. de Jong Dreumel 

(Bron: LVBHB) (Deze lijst van 6 familieleden kreeg ik na het intypen van de trefwoorden “de Jong” en “Dreumel” 
op het  invulscherm van de database van de scheepsmetingsdienst. Bij het trefwoord “Dreumel” kreeg ik 38 hits. 
Deze lijst met 38 Dreumelse scheepseigenaren is te vinden in de bijlage van dit werkstuk op blz. 118 en 119.)  
 
 

-Het Rijnschepenregister. In het Rijnschepenregister van 1892 dat hieronder staat zijn vier 
De Jong’s uit Dreumel te herkennen. C.F. de Jong met zijn schip “(De) Jonge Cornelis”, G. 
de Jong met “Lucia Theresia”, H. de Jong (geen scheepsnaam vermeld) en Hendrikus de 
Jong met “Hoop”.   De andere schippers die op deze lijst staan met de De Jong als achternaam 
zouden tot mijn familie kúnnen behoren. Om dit zeker te weten zal ik nog verder onderzoek 
moeten verrichten. Verder moet ik nagaan welke andere jaargangen van de genoemde 
Rijnschepenregisters nog te raadplegen zijn. In Deel-2 van dit werkstuk zal ik de resultaten 
daarvan tonen. 

(IVR is sinds 1 juni 2001 de statutaire naam van de Internationale Vereniging het 

Rijnschepenregister, een vereniging van vertegenwoordigers van de binnenvaart, de verzekering, 

de scheepsbouw en de scheepsexpertise alsmede andere belanghebbenden uit heel Europa. 

Oorspronkelijk werd de vereniging opgericht in 1874 en bestond uit verzekeringsmaatschappijen 

uit Duitsland en Zwitserland (Das Rheinschiffsregisterverband). Deze vereniging ging in 1947 over 

in een Nederlandse vereniging, gevestigd te Rotterdam onder de nieuwe naam Internationale 
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Vereniging het Rijnschepenregister (IVR) en kwamen daar als leden naast de oorspronkelijke 

oprichters ook de binnenvaartorganisaties uit alle Rijnoeverstaten en België bij./ Bron: 

https://nl.wikipedia.org/wiki/IVR.)  

 
 
  1             2            3           4             5         6        7 

 
(Bron: Rheinschiffs-Register 1892.)  
 
(Een korte toelichting met betrekking tot de bovenstaande lijst: kolom-2= woonplaats van de schipper, kolom-4= 
plaats waar het Scheepspatent is uitgegeven, kolom-5= datum uitgifte Scheepspatent, kolom-6= voor stoom-(D) 
of zeilboot (S) en kolom-7= het vaargebied waarin dit Patent geldig is.) 

 
█ Belangrijke kanttekeningen bij de registraties van personen. 
 
Hindernissen bij het achterhalen van mijn Dreumelse De Jong(h)-voorouders. 
Alvorens de voorouderschema’s en -lijsten van de Dreumelse familie De Jong(h) weer te 
geven wil ik eerst enige informatie geven over hoe de registers tot stand kwamen en wat de 
betrouwbaarheid van de daarin vastgelegde gegevens is.  
 
Zoals reeds gemeld trouwde rond 1650 een zekere De Jongh (voornaam onbekend) met een 
vrouw (voor- en achternaam onbekend). Ook verdere gegevens ontbreken. Eén kind van hen 
(een zoon) is geregistreerd. Zijn naam was Joannes en hij werd in 1655 in Dreumel geboren. 
Uit welke bronnen deze gegevens komen, wie ze verzameld heeft en wie ze uitgewerkt heeft 
tot genealogische overzichtslijsten, weet ik niet. Over de betrouwbaarheid van deze lijsten kan 
ik dan ook niets zeggen.  
Deze Joannes de Jongh is de (voorlopige) stamvader van mijn Dreumelse De Jong(h)-familie. 
Of de hierboven genoemde onbekende De Jongh en zijn vrouw buiten Joannes de Jongh nog 
meer kinderen gekregen hebben is (ook nog) niet bekend.  
Het mag duidelijk zijn: van de eerste generatie Dreumelse De Jong(h)’s rond 1650 weet ik 
nauwelijks iets. Het gelukkige feit doet zich voor dat met het oplopen van de generaties er 
steeds meer informatie ter beschikking komt over voorouders middels informatiedragers die 
in archieven ontsloten worden. Vanaf 1811 is het zoeken naar voorouders in genealogische 
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lijsten en archieven bijna geen probleem meer. Een vaste (woon)plaats en een voor- en 
achternaam als zoekitem volstaan reeds om een match te krijgen.  
Bij voorouders die een beroep als schipper hadden (deze schippers zijn het hoofdonderwerp 
van dit  werkstuk) ontbreken helaas maar al te vaak de vermelding van een vaste woonplaats. 
Zij konden een adres in de thuishaven hebben (vanwege een eigen huis of via inwoning bij 
familie), maar ook postadressen bij rustplaatsen, eindhavens, etc. Het kwam ook voor dat zij 
met hun gezin verhuisden. Dit was dan naar plaatsen waar regelmatige of zelfs vaste 
vaaropdrachten te bemachtigen waren. Het was ook niet ongewoon vroeger dat het hele gezin 
aan boord bleef tijdens een langdurige vrachtvaart, zoals bij de zogenoemde “wilde vaart”.  
De kinderen die dan onderweg werden geboren, werden aangegeven en dus geregistreerd bij 
de burgerlijke stand van de plaats waar op dat moment de boot van vader en moeder voor 
anker lag. Ruhrort bij Duisburg in Duitsland is zo’n plaats waar opvallend veel Nederlandse 
schipperskinderen zijn geboren. In Deel-2 wil ik nader op dit fenomeen ingaan. 
Niet alleen de plaats maar ook de voor- en achternaam kan een probleem opleveren. Zo kan 
een familieonderzoeker, die zijn voorouders van vóór 1811 poogt op te sporen, geconfron-
teerd worden met andere schrijfwijzen (zelfs binnen één mensenleven) van de voor- en 
achternamen van zijn voorouders. Hieronder wil ik een kleine toelichting geven op wat er zoal 
speelt/ speelde bij de registratie van personen. (Bron: ik heb de informatie uit een folder van 
het Regionaal Archief Alkmaar en Utrecht).   
 
Registers van de burgerlijke stand.  
Bevolkingsregisters van de overheid zoals wij die nu kennen zijn een Franse uitvinding. In 
Frankrijk werden ze al bijgehouden sinds 1792. In 1811 werden, na de inlijving bij Frankrijk, 
de registers ook in Nederland ingevoerd. In Zeeuws Vlaanderen en in Limburg overigens al in 
1796 respectievelijk 1794, toen deze gebieden bij het Franse keizerrijk werden gevoegd. Vóór 
1811 kenden we in Nederland alleen een kerkelijke registratie van dopen en huwelijken. Dit 
waren dus plaatselijke (decentrale) registraties, die door de geestelijken zelf in notitieboekjes 
bijgehouden werden. De centraal geregelde burgerlijke stand die later tot stand kwam bestaat 
uit de volgende registers: Doop-, Trouw- en Begraafboeken (veelal afgekort tot DTB) 
 
Wanneer begon de registratie en waarom?  
De aanzet tot het op grote schaal bijhouden van doop- en trouwregisters is gegeven door het 
concilie van Trente in 1563. In de doopboeken worden doorgaans niet de geboortedatum,  
maar de doopdatum vermeld. De doopdatum is de dag waarop het sacrament van de doop aan 
de pasgeborene werd toegediend. De doopdatum kan gelijk aan de geboortedatum zijn, maar 
ook later. Afhankelijk van de mogelijkheid dat het sacrament toegediend kan worden. Een 
doopboek bevat over het algemeen de volgende gegevens: de doopdatum, de voornaam van 
het kind en de voor- en achternamen van de ouders en de getuigen. In de oudere registers 
werd de naam van de moeder soms weggelaten. In de katholieke doopboeken zijn vaak ook de 
namen van de doopvader en -moeder (die peter en meter genoemd worden) genoteerd. Zij 
droegen medeverantwoordelijkheid voor de christelijke opvoeding van het kind.  
Zo zijn er in Frankrijk doopboeken bekend uit de vroege 14de eeuw. In ons land stamt het 
oudste trouwboek, dat van Deventer, uit de periode 1542-1575. Met het bijhouden van een 
doop- en huwelijkenadministratie beoogde de kerk een betere regulering van het huwelijk. 
Veel protestantse kerkgenootschappen namen de katholieke regelgeving over. Al in de 
zestiende eeuw zijn door reformatorische kerken in Duitsland registers bijgehouden. Ook de 
gereformeerde kerk in de Republiek der Nederlanden hanteerde de voorschriften. Ze werden 
ingevoerd tijdens de Provinciale Synode in Dordrecht in 1574. Het samenstellen van de 
Doop-, Trouw en Begraafboeken is te dateren in de loop van de zeventiende eeuw. In 
tegenstelling tot de registers van de burgerlijke stand van ná 1811, zijn de DTB-registers  niet 
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uniform van inhoud. De ene priester of predikant noteerde meer dan de ander. Vooral in 
kleinere gemeenschappen kon men volstaan met summiere gegevens omdat men toch 
iedereen kende. In de grotere plaatsen zijn de inschrijvingen daarentegen meestal uitvoeriger. 
De bevolkingsadministratie was vanouds geen taak van de burgerlijke overheid. Eind 
achttiende eeuw valt er een verandering van de houding van de overheid te constateren. Zo 
moesten de gereformeerde kerken vanaf 1792 in Holland de doop- en trouwboeken in 
tweevoud bijhouden. In 1795 werd het burgerlijk huwelijk voor iedereen verplicht gesteld. 
Alleen in Friesland en Utrecht mocht het huwelijk in deze periode nog uitsluitend door een 
predikant worden voltrokken; er moest wel vooraf aangifte zijn gedaan bij het plaatselijk 
gerecht. Pas in 1811 werd het huwelijk overal een burgerlijke aangelegenheid, waarvan de 
kerkelijke inzegening pas plaats kon vinden nadat het burgerlijk huwelijk voltrokken was. 
Begraafboeken werden bijgehouden vanwege het vastleggen van bepaalde begraafrechten. 
Deze inkomsten werden opgetekend in registers van ontvangst van begraafrechten. 
Ook zijn er begraafboeken waarin de eigenaren van graven werden vermeld. Het primaire 
doel van beide soort registers was niet om overledenen te registreren.  
 
De registratie (volgens een vaste schrijfwijze) van achternamen ná 1811. 
Bij invoering van de burgerlijke stand moest iedereen een achternaam aannemen. In het 
zuiden en westen van het land betekende dit geen wijziging van de bestaande praktijk, in het 
oosten en noorden lag dat anders. Men kende daar immers respectievelijk de tradities van het 
patronymicum (=persoonsnaam die is afgeleid van de naam van de vader) en die van het 
vernoemen naar boerderijen.  

Ook bij mijn Dreumelse De Jong(h)-familie trof ik zoiets aan. Bij één van de vertakkingen die rond 

1700 in de Dreumelse De Jong(h)-stamboom plaatsvond kwam ik de volgende namen bij mijn 

voorouders tegen: Quirinus Theodorus Quirijn van Pollesteijn, Cornelius Dirckse de Jong van 

Pollesteijn (Pollesteijn is een toponiem -plaatsnaam- op de grens van Dreumel en Wamel), Ida 

Crijnen de Jong en Quirijn Derks de Jong.  
De nieuwe wetgeving (de Franse wet van 1803 “aux prénoms et changement de noms”) 
erkende patroniemen niet. Als voornamen waren alleen toegelaten namen die voorkwamen in 
de kalenders (men doelde hierbij op de almanakken met de namen en feestdagen der rooms-
katholieke heiligen) of die stamden uit de Oudheid. Na het herstel van de Nederlandse 
onafhankelijkheid in 1813 bleef de Franse wetgeving van kracht. Als men na 1811 de 
achternaam wilde veranderen, kon dat niet zomaar. Er was dan een Koninklijk Besluit nodig. 
Er moesten tevens goede redenen zijn om een naam te wijzigen, bijvoorbeeld als een 
achternaam als ‘onfatsoenlijk’ werd beschouwde. 
(Bron: https://www.regionaalarchiefalkmaar.nl/images/pdf/cursusboekgenealogie%20def.pdf. / De 
bovenstaande informatie over de burgerlijke stand heb ik gedeeltelijk aangepast.) 
 
Kanttekeningen bij de beroepsaanduiding “schipper” bij mijn voorouders. 
Tot aan 1800 is het moeilijk om het beroep of de beroepen van voorouders te achterhalen. Een 
onderzoeker is dan afhankelijk van onder andere archieven van kerken, landsheren, 
krijgsheren en toevallige vermeldingen in traktaten en contracten. Dat veranderde toen op 9 
juli 1810  het Koninkrijk Holland een onderdeel werd van het Eerste Franse Keizerrijk, met 
aan het hoofd keizer Napoleon. In de Nederlanden kwam een Franse Gouverneur-generaal. 
De inlijving leidde tot invoering van nieuwe wetboeken: de Code Pénal (het Wetboek van 
Strafrecht), de Code Civil (Burgerlijk Wetboek) en de Code de Commerce (Wetboek van 
Koophandel). De rechterlijke organisatie werd sterk verbeterd. Verder kwam er 
een burgerlijke stand (en een burgerlijk huwelijk). Hierin werden vele gegevens van een 
persoon opgenomen, zoals: voor- en achternaam, geslacht, beroep, geboorte- en woonplaats. 
Verder voor- en achternaam, beroep en woonplaats van de ouders, namen van de getuigen en 
bijlagen. De Franse tijd eindigde toen Napoleon in 1813 werd verslagen en afstand deed van 
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de troon. De oudste zoon van Willem V keerde op 30 november 1813 terug naar Nederland. 
Het bevolkingsregister is op 1 januari 1850 in bijna geheel Nederland ingevoerd. Sindsdien 
houdt iedere gemeente een registratie van zijn inwoners bij in grote boeken: het bevolkings-
register. Er is een verschil tussen de burgerlijke stand en het bevolkingsregister. De burger-
lijke stand bevat akten van bepaalde momenten in iemands leven (geboorte, huwelijk, 
scheiding en overlijden) en het bevolkingsregister is een continu bijgehouden register van 
ingezetenen met woonplaats, etc.  
Voor wat betreft de beroepsaanduiding moet ik nog een kanttekening plaatsen. Van een 
onderzoeker uit de schokkerwereld (een zoon van een schokkervisser) heb ik begrepen, dat 
met de vermelding van het beroep bij een geboorteaangifte vaak gemakzucht een rol speelde. 
Het was hem bij het nalopen van overheidsregisters opgevallen, dat bij zijn voorouders die 
schipper waren, op de geboorteakte van hun kind dat in de wintertijd geboren was, het 
schippersberoep veranderd was in “landbouwer, boer of arbeider”. Het is wel zo dat ’s 
winters de schepen veelal noodgedwongen door ijsvorming op de rivier werkloos tegen de 
dijk lagen. De schippers klusten dan in de buurt van hun woning op hun stukje land of in de 
schuur. Velen hadden dieren, zoals kippen, varkens, een geit en soms zelfs een koe. Allemaal 
voor eigen consumptie. Als de schipper tijdens de aangifte gevraagd werd wat hij op dat 
moment voor werkzaamheden deed, dan werd dat op de geboorteakte vermeld.  
Een kleine opmerking mijnerzijds wil ik hier nog aan toevoegen. De voorouders van 
genoemde onderzoeker waren geregistreerde schippers en/of vissers, maar als er bijna of geen 
verdiensten waren, dan moesten ook zij (als zelfstandige) een andere bron van inkomsten 
zoeken door zichzelf (veelal) als arbeider aan te bieden. In dat opzicht lijkt hun werkwijze 
veel op de ZZP-constructie (Zelfstandige Zonder Personeel), die wij heden ten dage kennen 
en die sterk door de overheid (met het bedrijfsleven in de rug) gepromoot wordt. Doch er is 
een principieel verschil. De hedendaagse ZZP’er maakt deze keuze niet omdat er een 
schrijnend tekort aan arbeid is of omdat hij gedreven wordt door armoede of honger (zoals 
vroeger), maar door een traktaat van de werkgevers die arbeid en personeel naar eigen 
inzichten willen organiseren. Hierbij is de werkgever de drijfveer van de ZZP-constructie en 
niet de arbeider/ werknemer/ opdrachtuitvoerder.  

 
█ De voorouders van de 5 broers: de 1e t/m 6e generatie van de Dreumelse De 
Jong(h)’s. 
 
Hiernaast een verkorte weergave van de 8 gene- 
raties van de door mij genoemde “Willem-zijtak”. 
Mijn opa Willem de Jong en zijn 4 broers, “De 
Vijf Gebroeders De Jong”, bevinden zich op het 
level van generatie-8.  
Generatie-1 is de stamvader van de Dreumelse  
De Jong(h)’s. Dit is vader de Jongh (zonder  
voornaam), die Joannes de Jongh liet dopen.  
 
Om een beeld te krijgen van de 7 generaties voorouders in rechte lijn, die de vijf broers voor- 
afgingen, geef ik van elke generatie hieronder een korte beschrijving.  
Over de voorouders van de vijf broers van generatie-I en generatie-II kan ik kort zijn, want 
over hen heb ik, buiten een summiere vermelding in genealogische lijsten, niets kunnen 
vinden. Bij de (kerkelijke) registratie van de 1e t/m 4e generatie van de Dreumelse familie De 
Jong(h) werd, zoals eerder gemeld, het beroep van burgers zelden of nooit vermeld. Dat 
veranderde rond 1800 bij de 5e  generatie. Maar ook dan is het niet geheel duidelijk of het 
schippersberoep incidenteel of fulltime door hen werd uitgevoerd. Bij sommigen stond  het 
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schippersberoep op elke akte die zij tijdens hun leven ondertekende, terwijl bij anderen er een 
afwisseling van beroepen is te zien. Zoals ik bij “kanttekeningen bij registraties” hierboven al 
heb gemeld is het niet voor 100% zeker of  de registraties een afspiegeling van de 
werkelijkheid zijn.  
 
1e Generatie.  
 
N.N. de Jongh  Dreumel ? / ? 
   ∞ Dreumel ca. 1650  
N.N. ?   ? / ? 
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 
♂ Joannes  Dreumel ?-?-1655 
 

N.N. was de  biologische vader van Joannes de Jongh. De voornamen van deze stamvader van 
de Dreumelse De Jong(h)’s zijn niet bekend. Doordat deze De Jongh in 1655 zijn zoon 
Joannes bij een kerkgenootschap (hoogst waarschijnlijk de Katholieke Kerk gezien de 
doopnaam) liet dopen is de naam van deze Joannes door een geestelijke geregistreerd in een 
kerkelijk aantekenboekje. De geboortedatum van Joannes is niet bekend. Over de moeder van 
Joannes heb ik helemaal niets kunnen vinden. Ook niet of  de ouders van Joannes meerdere 
kinderen hebben gekregen en welke plaats Joannes in het gezin innam.  
 
Geschiedenis en omgevingsfactoren ten tijde van de Dreumelse De Jong(h)-stamvader. 
Toen de 1e (geregistreerde) generatie van de De Jong(h)’s rond 1600 in Dreumel woonde en 
werkte woedde in Nederland de Tachtigjarige Oorlog. Ook in die tijd werd het rivierengebied, 
dat in de loop van haar geschiedenis meerdere male het toneel van strijdende partijen was 
geweest, niet ontzien. Er woede een verbeten strijd  tussen de katholieke Spanjaarden en de 
protestante Nederlanders, in dit geval de Staatse troepen. Tussen Dreumel en Rossum lag er in 
die tijd een gebied waar de Maas en de Waal, tussen enige eilandjes door, in elkaar 
overstroomden. Heerewaarden lag daar vlakbij. Zo’n samenkomst van rivieren is voor 
wereldse en militaire leiders altijd een  
gewilde locatie geweest vanuit het oogpunt  
van macht (tolheffing) of strategie (oorlogs- 
politiek). Zo ook tijdens de Tachtigjarige  
Oorlog. De Spanjaarden waren vanuit hun  
land noordwaarts getrokken om het R.K.  
Geloof tegen de bekeerlingen, die de  
reformatie omarmd hadden, met kracht te  
verdedigen. De Spanjaarden hadden in 1599  
op een eilandje tussen Rossum en Dreumel  
Fort St. Andries gebouwd om zich te  
beschermen tegen de Hollanders. Tevens  
hadden zij vanuit deze positie een perfect  
uitzicht op het rivierengebied. Van hieruit  
werd ook  steeds gepoogd om de Waal over  
te steken. Prins Maurits had ter verdediging  
van de Bommelerwaard, op het naast  
gelegen eilandje Voorne, eveneens een schans laten aanleggen. Een opmerkelijke situatie. 
Twee elkaar bestrijdende legers hadden commandoposten op slechts enige honderden meters 
van elkaar opgetrokken. De Spanjaarden waren met 25.000 man sterk. Van de Hollanders heb 
ik geen cijfers. De Staatsen noemden Sint-Andries de ‘Sleutel tot Holland’. Een jaar lang 
leverden de troepen van Maurits vanuit het verderop gelegen Fort de Voorne verbeten strijd 
rond Sint-Andries. In 1600 werd Fort St. Andries al door prins Maurits veroverd op de 

 
(Bron: foto van auteur.) Locatie: Bezoekerscentrum “De Grote  
Rivieren” te Heerewaarden. Een oude kaart vervat in schilderij  
waarop de twee forten St. Andries (Spanjaarden) en Voorne  
(Staatsen) te zien zijn en de openingen tussen de Waal en de Maas. 
 Deze locatie moet voor beide legers van enorm strategische belang  
geweest zijn, gezien het feit dat  geen van beide aanvoerders voor 
de ander wilde wijken.  
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Spanjaarden. Vele plaatsen in de omgeving van deze twee vestingen moeten, naast de 
economische voordelen, veel last gehad hebben van vernielingen, plunderingen en 
gedwongen legering van de troepen. Interessant is het echter om na te gaan of Dreumel en de 
Dreumelnaren (maar vooral ook de schippers onder hen) hebben kunnen profiteren van de 
aanwezigheid van deze twee schansen. Want in zekere zin kunnen deze twee forten gezien 
worden als groeipolen van werkgelegenheid. De forten moesten gebouwd en onderhouden 
worden. Wat concreet inhield: aanvoer, bewerking en verwerking van bouwmateriaal, zoals 
stenen, houten balken, smeedwerk, etc. De soldaten moesten gekleed, bewapend en 
gefourageerd worden. Dit zou kunnen betekenen dat er rond of op deze eilandjes 
werkplaatsen, verblijven en aanlegsteigers gelegen kunnen hebben. Het kan niet uitgesloten 
worden dat de plaatselijke en in omgeving wonende bevolking (en ik neem aan ook de 
dichtbij wonende Dreumelnaren) met handel en dienstverlening voordeel uit deze situatie 
gehaald zullen hebben.  
 
2e Generatie. 
 
Joannes de Jongh  Dreumel ?-?-1655 
   ∞ Dreumel ca. 1675 
Wilhelma Antonisse  ? / ?  
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 
 
♂ Antonius  Dreumel ? / ? 
♂ Cornelius Joannis  Dreumel ?-?-1680 
 
Van Joannes is alleen bekend dat hij rond ca. 1675 in de leeftijd van ongeveer 20 jaar trouwde 
met Wilhelma Antonisse. Zij kregen (volgens niet door bronnen bevestigde genealogische 
datalijsten) twee kinderen: Antonius de Jongh (er is verder niets van hem bekend) en 
Cornelius Joannis de Jongh geboren en gedoopt in 1680 te Dreumel.  
Interessant is dat een zekere Cornelis de Jongh (< 1678-?) trouwde met ene Nicolaa Antonisse 
(<1678-?). Dit waren dan hoogst waarschijnlijk de broer en zus van het 2e generatie echtpaar 
Joannes de Jongh en Wilhelma Antonisse. Van Cornelis de Jongh en Nicolaa Antonisse is 
bekend dat zij (zeker) twee kinderen kregen: een zoon Antonius Cornelisse de Jongh en een 
dochter Jenneke Cornelisse de Jongh. Omtrent de personen en familierelaties is nog veel 
onduidelijk. Een en ander is te merken aan het feit dat voor Cornelis de Jongh en Nicolaa 
Antonisse dezelfde (opmerkelijke) notaties, namelijk ”<1678-?” , te vinden zijn in 
genealogische overzichtslijsten. 
  
3e Generatie. 
 
Cornelius Joannis  de Jongh Dreumel 00-00-1680/Dreumel vóór 27-2-1719 (mogelijk 39 jr.) 

∞ Dreumel 21-10-1703  
Mechtildus Cornelisse (Metie) Dreumel 00-00-ca 1687 (ouders: Cornelis Theodori Dirkse Coijmans en Ida Jans Yken Hol). /*Mechtildus 
Coijmans     hertrouwd Dreumel 27-2-1719 met Adrianus Janssen Kievit  (ouders:?) (beroep?).   
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 
♂ Joannes Sr. Cornelissen Dreumel 18-12-1707/Dreumel ? 
   ∞ Alphen 15-09-1737 ? Anna Maria Peters van Lieshout *Joannes Sr. hertrouwd Alphen 03-12-1758 Anna 

 Maria den Holder 
♂ Joannes Jr. Cornelisse Dreumel 23-10-1709/? 
   ∞ Dreumel 02-02-1744 Nicolaa(s) Willemse van Oort 
♂ Gerardus Cornelisse  Dreumel 00-00-1710/? 
♂ Cornelius  Dreumel 05-06-1714/? 
♀ Maria Cornelissen  Dreumel 03-04-1716/? 
♂ Cornelius Cornelisse Dreumel 25-07-1718/? 

   ∞ Dreumel 09-02-1744 Nicolaa Teunisse Claaske de Jongh/ *dispensatie in 3e gelijke en gemengde graad.  
  *∞Cornelius Cornelisse hertrouwd Dreumel  09-12-1753 Joanna Jacobs van Thoor 

♀ Petronella Kievit  Dreumel 06-09-1721/? 
♂ Cornelius Kievit  Dreumel 04-07-1724/?  
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Cornelius Joannis de Jong en Mechtildus Cornelisse Coijmans trouwden op 21 oktober 1703 
en kregen 5 zonen en 1 dochter. Mechtildus hertrouwde 15 ½ jaar na haar 1e huwelijk op 27 
februari 1719 met Adianus Janssen Kievit. In dit 2e huwelijk kwamen er nog een dochter en 
zoon bij. Onbekend is waaraan of waarom Cornelius overleed. Hij moet overleden zijn tussen 
het begin 1718 en begin 1719. Hij was toen respectievelijk 38 of 39 jaar oud. 
Bij de genealogische overzichtslijsten van de Dreumelse De Jong(h)’s komen vanaf de 3e 
generatie de kinderen via geboorteregistraties voor het eerst in beeld. Overlijdensgegevens 
zijn er dan nog nauwelijks. Onbekend blijft dan hoe oud de leden uit deze gezinnen zijn 
geworden. En ook of ze later zijn getrouwd en eventueel nageslacht hadden voortgebracht. 
Hoe breed de vertakkingen van de Dreumelse familie De Jong(h) ooit zijn geweest is 
daardoor voor mij op dit moment moeilijk in te schatten (zie ook aantekening hieronder). Ook 
het beroep van mijn voorouders (en ook andere burgers) werd toen nog zelden vermeld. Bij de 
3e en 4e  generatie werden schoorvoetend de huwelijks- en overlijdensdata op de 
genealogische lijsten prijsgegeven.  
Bij de zoon van Cornelius Joannis, Cornelius Cornelisse de Jong, is te zien dat hij hertrouwde 
met Joanna van Thoor. Hij was getrouwd geweest met Nicolaa de Jongh, waarmee hij een 3e 
graads bloedverwantschap had. Voor dit 1e huwelijk moest dispensatie aangevraagd worden. 
Voor toelichting met betrekking tot huwelijksdispensaties zie volgende alinea. 

Aantekening bij de vertakkingen van de Dreumelse De Jong(h)-familie. Op dit moment heb 

ik een aardig visueel beeld van enige grote afstammingslijnen binnen de Dreumelse familie De 

Jong(h) vanaf hun stamvader, doordat ik de gegevens (die ik systematisch geordend heb in 

ordners) van 11 generaties op een groot vel papier bijeen heb gebracht. Ondanks de vele 

vertakkingen heb ik toch maar een beperkt beeld van mijn Dreumelse familie.  Van nog al wat 

nakomelingen van deze De Jong(h)’s heb ik geen gegevens kunnen vinden. Van sommigen heb ik 

alleen maar een kindertal. Verder beschik ik over een groot aantal naamsvermeldingen van De 

Jong(h)’s uit Dreumel, maar omdat ik geen nadere data heb of slechts incomplete gegevens kan ik 

deze personen nog geen plaats in de Dreumelse De Jong(h)-stamboom geven.   

 
Huwelijksdispensatie.  
Een huwelijksdispensatie kwam, zeker tussen 1700 en 1800, in een aantal afstammingslijnen 
van de Dreumelse De Jong(h)-familie voor. Dreumel was in die tijd, gelijk andere sterk 
geïsoleerde plaatsen in Nederland (zie Volendam en Marken), een plaats waar eeuwenlang 
een aantal families een grote honkvastheid vertoonde. Over de sterke grondgebondenheid van 
mijn familie en dus ook van de andere Dreumelse “blijvers” heb ik wel vaker mijn ver- en 
bewondering uitgesproken. Dreumel, gelegen op het laagste punt van het Land van Maas en 
Waal, was een plaats die eeuwen aan een stuk onevenredig vaak (zeker in vergelijking met 
andere plaatsen die ook te maken hadden met overstromingen) getroffen werd door 
watersnoodrampen en andere vormen van waterellende. Doordat een groot aantal Dreumelse 
families in de loop der tijd een vaste kern in de gemeenschap begon te vormen, werd de 
partnerkeuze voor hun kinderen op den duur sterk ingeperkt. In het dorp was men in de loop 
der tijd verwant aan elkaar geraakt. “Vers bloed” was moeilijk te realiseren omdat omgang 
met mannelijke of vrouwelijke personen uit de omliggende dorpen niet werd geduld vanwege 
een andere geloofsovertuiging. Veelal speelden ook slepende problemen en conflicten (zoals 
o.a. perceelbegrenzing of waterdoorlaat), die vaak al generaties duurden, een rol. Ik heb vanaf 
de periode van de stamvader (1650) zeven dispensaties geteld. Hierbij moet aangetekend 
worden dat ik slechts een klein gedeelte van de Dreumelse De Jong(h)-stamboom tot nu toe 
heb kunnen inventariseren. Ik verwacht dan ook dat ik (bij verder onderzoek) meer 
dispensaties tegen zal komen. Het zal de lezer(res) dan ook niet verbazen, dat ik bij mijn 
stamboomonderzoek van de Dreumelse De Jong(h)’s regelmatig dezelfde schoonfamilies 
(uiteraard uit Dreumel) ben tegengekomen.  
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Geschiedenis en omgeving. 
Tijdens de 3e generatie van de Dreumelse De Jong(h)’s werd het Pannerdensch Kanaal 
aangelegd. Voor schippers, en misschien ook mijn varende voorouders was dit een grote 
verbetering om aan de oostzijde van Nederland (na jaren weer) een rechtstreekse doorsteek te 
hebben van de Waal naar Rijn en IJssel en omgekeerd. De handelssteden langs de Waal, zoals 
Nijmegen en Tiel, protesteerden aanvankelijk nog hevig. Zij vreesden hevige concurrentie. In 
eerste instantie werd deze steden dan ook beloofd dat het kanaal niet gebruikt zou worden om 
handelsschepen naar de Rijnsteden te laten varen. Deze belofte hield niet lang stand. Een 
sterke lobby uit Amsterdam en Utrecht maakte dat het Pannerdensch kanaal al snel werd 
opengesteld voor vrachtscheepvaart naar het noordwesten van Nederland.  
(http://www.gelderseilandverhaalt.nl/) 
 
Doel en functie van het Pannerdensch Kanaal. (Zie voor kaart blz. 75.) 
De Rijn komt bij Lobith ons land in en kunnen schepen vrijelijk kiezen om westwaarts of 
noordwaarts te varen. Maar driehonderd jaar geleden was het gebied rond Lobith alleen maar 
een delta van dichtgeslibde rivierbeddingen. Water en scheepvaart spoedden zich 
hoofdzakelijk stroomafwaarts via de Waal, ten gunste van steden als Nijmegen, Tiel en 
Dordrecht. Noordwaarts was het schier onmogelijk vanwege een verwilderd rivierengebied. 
Voor de Rijn en de IJssel bleef er bijna geen druppel rivierwater meer over, een ramp voor de 
Hanzesteden Zutphen, Deventer en Kampen. Een dramatisch dieptepunt in het zieltogend 
bestaan van de Rijn was het Rampjaar 1672. De rivier was ter hoogte van Lobith zo ondiep 
geworden dat het Franse leger met bijna 150 000 man flierefluitend de Nederlanden kon 
binnenwaden: de voordeur stond wagenwijd open voor de troepen van Lodewijk XIV.  Er 
werd besloten om een kanaal te graven. Dat was tussen 1701 en 1709. Aanvankelijk als  
verdedigingslinie zonder een verbinding met Rijn en Waal te maken. Pas op 20 oktober 1706 
werden de doorgravingen te Arnhem aanbesteed met als doel de watertoevoer naar 
de IJssel en de Neder-Rijn veilig te stellen. De standaard afvoerverdeling van het Rijnwater is 
op het eerste splitsingspunt, bij Fort Pannerden,  2/3 naar de Waal en 1/3 naar het 
Pannerdensch Kanaal. Op het tweede splitsingspunt, net boven Huissen, gaat twee-negende 
(2/3 van 1/3) van het Rijnwater naar de Nederrijn en een-negende (1/3 van 1/3) naar de IJssel. 
(Bronnen: https://nl.wikipedia.org/wiki/Pannerdensch_Kanaal + Dagblad  TROUW- Haro Hielkema- 15 juli 
1995 “De Rijn gered door een bypass: het Pannerdensch Kanaal”.) 

4e Generatie. 
 
Joannes Sr. Cornelissen Dreumel 18-12-1707/Dreumel  ?-? (beroep onbekend) 
de Jongh    ∞ Alphen 15-09-1737  (Johannes 29 jr./ Anna ca 27 jr.) *Joannes hertrouwd (Alphen  03-12-1758) Anna  

Maria den Holder (ouders: Joannes Wilhelmi den Holder en Maria Jacobi Willems van Rijswijk) 
Anna Maria Peters van  Alphen 00-00-1710 ?/?-?-? 
Lieshout     
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo  
♂ Cornelius Dreumel 10-09-1738/Dreumel 00-00-1756 (28 jr.) 
♀ Mechtildis  Dreumel 02-04-1740/Dreumel? 
♂ Petrus   Dreumel 23-10-1742/? 
♀ Joanna   Dreumel 21-03-1745/? 
♀ Cornelia  Dreumel 16-09-1748/? 
♂ Gerardus  Dreumel 13-07-1752/? 
   ∞ 1e huwelijk Dreumel 25-04-1780 Judith van Tongeren, 2e huwelijk Dreumel 18-02-1787 Henrica  
   Coijmans,   3e huwelijk Wamel 02-02-1798 Maria van den Boom  
♂ Cornelius  Dreumel 29-02-1756/? 
♂ Joannes   Dreumel 17-08-1760/Dreumel 26-09-1830 (70 jr.)(arbeider) 

  ∞ Dreumel 09-05-1786 Anna Maria Hol /*Dispensatie 4e graad bloedverwantschap. 
 

*Joannes Sr. Cornelissen de Jongh trouwde op 15 september 1739 in Alphen met Anna Maria 
Peters van Lieshout. Beide kregen 4 zoons en drie dochters. Eenentwintig jaar later op 3 
december 1758 hertrouwt  Joannes Sr. Cornelissen in Alphen met Anna Maria den Holder. 
Met haar kreeg Joannes Sr. Cornelissen nog één zoon: Joannes. Ik neem aan dat Joannes Sr. 
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hertrouwde nadat zijn vrouw Anna Maria van Lieshout was overleden. Ik heb daar echter 
geen registratie van. Van Anna Maria Peters van Lieshout weet ik alleen dat zij werd geboren 
in 1710 en was overleden voordat haar man, Joannes Sr. Cornelissen de Jongh hertrouwde in 
1758. Anna Maria Peters van Lieshout is dus hoogstens 48 jaar oud geworden. Van maar één 
van de zes mannen in dit 4e generatiegezin is een beroep bekend. De jongste zoon Joannes 
was arbeider. Een algemene beroepsomschrijving waarmee je nog alle kanten uit kunt. Het 
schippersberoep werd nog nergens vermeld. Niet alleen vader Joannes Sr. Cornelissen was 
hertrouwd, maar ook zijn derde zoon Gerardus. Die is drie maal getrouwd geweest (1770, 
1787 en 1798). Ik ga er vanuit dat ook hier het overlijden van zijn eerste twee  vrouwen, en 
niet een scheiding, tot  hertrouwen heeft geleid. In die tijd was het in de Katholieke Kerk 
(bijna) onmogelijk om te scheiden. Alleen een overlijden maakte een einde aan het sacrament 
van het huwelijk. Het valt op dat de vrouwen van Gerardus op jonge leeftijd in het huwelijk 
overleden. Het ligt dan voor de hand om dan te denken aan problemen die vrouwen kregen 
tijdens de geboorte van hun kind of aan kraamvrouwenkoorts dat vroeger veel voorkwam.  
 
Kraamvrouwenkoorts.  
Kraamvrouwenkoorts is een ziekte die in vroegere tijden veel voorkwam onder vrouwen na de 
bevalling en die vaak dodelijk was. De veroorzaking en het verloop van de ziekte werd door 
Ignaz Semmelweis beschreven. Hij ontdekte in 1847 dat hygiënische maatregelen bij artsen 
de kans op deze ziekte sterk verminderden. Het was tot die tijd nog niet bekend dat de ziekte 
verband hield met de groep A-streptokokbacterie. Een bacterie  die zich vaak bevond op de 
handen van artsen, die ook met lijken in aanraking waren geweest. Dit deed zich met name 
voor (ontdekte Semmelweis) in ziekenhuizen, waar artsen (met in hun spoor AIO-ers), 
alvorens naar hun patiënten te gaan op de verpleegafdelingen, eerst nog even langs het 
mortuarium gingen om overlijdensverklaringen af te handelen. De bezoekroutes werden toen 
gewijzigd. Semmelweis ontdekte ook dat als kraamvrouwen alleen maar werden verzorgd 
door vroedvrouwen of verpleegsters, de besmetting bijna niet optrad.  
(https://nl.wikipedia.org/wiki/Kraamvrouwenkoorts) 
 
5e Generatie. 
 
Joannes de Jongh   Dreumel 17-08-1760/Dreumel 26-09-1830 (71jr.) (arbeider) 

∞ Dreumel 09-05-1786  (Joannes 25 jr./ Anna 22 jr.)  *Dispensatie 4e graad bloedverwantschap 
Anna Maria Hol    Dreumel 01-12-1764/Dreumel 18-03-1809 (44 jr.) (ouders: Antonius Joannes Hol/  1e Arnolda Janse 

   Robben van Avezaat en 2e Theodora Hoften). 
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 
♂ Joannes Bonaventura Dreumel 13-07-1788/? 
♂ Joannes Franciscus  Dreumel 29-01-1790/? 
♂ Alardus   Dreumel 04-09-1792/? 00-00-1847 (55 jr.) (arbeider) 
♂ Cornelius  Dreumel 08-05-1795/? 00-00-1840 (45 jr.) (klompen/schoenmaker) 
   ∞ ?/?        Maria Derks (1802, Wijchen) 
♂ Antonius  Dreumel 15-10-1797/? 00-00-1842 (45 jr.) (arbeider/schipper?) 
♂ Franciscus   Dreumel 23-02-1800/? 21-09-1877 (77 jr.) (arbeider) 
   ∞ Dreumel 20-06-1822/23? Maria van Buren 
♂ Joannes   Dreumel 15-05-1802/? (schipper) 

  ∞ ?/? Cornelia de Heuvel 
♂ Gerardus  Dreumel 20-02-1805/Dreumel 08-01-1806 (1 jr.) 
♀ Maria Anna  Dreumel 05-04-1806/? 04-09-1862 (56 jr.) 
 
Joannes de Jongh trad op 9 mei 1786 in het huwelijk met Anna Maria Hol. Het is voor mij 
leuk om te zien dat ook hier reeds een De Jong(h) met een Hol trouwde. Net als mijn ouders. 
Mijn vader kwam uit Vught. Ik moet hierbij aantekenen dat de voorouders van mijn vader niet 
uit het rivierengebied kwamen maar uit de omgeving van Nijmegen (Neerbosch en Hees). Het 
valt mij wel op dat er veel families met de achternaam Hol in het Land van Maas en Waal 
voorkomen. Toen ik in oktober 2003 met mijn familieonderzoeken begon (eerst richtte ik mij 



23 
 

op mijn voorouders aan vaderskant Hol. Eerdere schrijfwijzen waren: Holl, Holls, Hollz en 
Hollh), had ik steeds gedacht dat de naam Hol een zeldzame achternaam was. 
 
Ook Joannes de Jongh en Anna Maria Hol konden pas trouwen na huwelijksdispensatie. Zij 
kregen 8 zoons en één dochter. Er zijn over dit gezin meer data bekend. Zo werden “maar” 
twee personen ouder dan 70 jaar (vader Joannes werd 71 en zijn zoon Franciscus 77 ) en 
haalden “zelfs” vijf personen de  60 jaar niet eens. De reden heb ik hiervoor niet kunnen 
achterhalen. Eén kind stierf in het eerste levensjaar. De kans is groot dat bij gezinnen in die 
tijd meer jonge kinderen stierven dan de cijfers aangeven. Zuigelingensterfte kwam vroeger 
veelvuldig voor. Onderzoekers geven aan dat het moeilijk is om de betrouwbaarheid van de 
cijfers van de geboorte- en sterfteregistratie in Nederland in de negentiende eeuw te 
verifiëren. Met name de registratie van levenloos aangegeven kinderen en van kinderen die 
kort na de geboorte zijn overleden schiet volgens hen vaak tekort. In de R.K. Kerk werden 
doodgeboren kinderen niet gedoopt en dus ook niet geregistreerd. Wel was er vaak een aparte 
plaats (“ongewijde aarde”) op het kerkhof waar zij begraven werden. Onderstaand schema 
toont cijfers van zuigelingensterfte bij geregistreerde kinderen jonger dan 1 jaar per 100 
levendgeborenen.  
De cijfers van Gelderland (13,1 %)  in de periode 1841-1860 steken gunstig af tegen die van 
Zeeland (26,8%). (Misschien moeten deze cijfers gecorrigeerd worden; zie de kanttekeningen 
van onderzoekers hierboven.) Te zien is dat de percentages in de loop van de tijd sterk 
verbeteren. De toenemende en verbeterde medische zorg rondom met name zwangerschap en 
geboorte heeft hierbij een grote rol gespeeld. Opvallend is dat in de 1e en 2e periode (1841-
1874) de percentages voor Utrecht, Noord-Holland, Zuid-Holland en Zeeland (globaal de 
Randstad met de grootste steden) het hoogst zijn in Nederland. De verpaupering in de steden 
en de toeloop van de plattelands bevolking (op zoek naar werk, vooral in de havengebieden) 
zal hier naar mijn mening debet aan zijn. Bij de laatste periode scoren deze provincies het 
laagst en juist Noord-Brabant en Limburg het hoogst. De toenemende verbetering van de 
medische zorg heeft juist in steden zijn beslag gehad en sijpelde pas langzaam door in de 
achtergebleven gebieden, zoals het zuiden van ons land. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Bron: CBS “Zuigelingensterfte per gemeente in Nederland, 1841–1939”.) 

 
De naam van de eerstgeborene van Joannes de Jongh en Anna Maria Hol is opmerkelijk te 
noemen en verdient enige aandacht. Hun 1e zoon kreeg namelijk de doopnamen: Joannes 
Bonaventura. Een weinig courante voornaam. Bij het overzien van de vele voornamen van de 
voorouders binnen de Dreumelse familie De Jong(h) en Hol kwam ik alleen de standaard 
(familie)voornamen tegen. Waarom dan deze opmerkelijke voornaam vroeg ik me af. 
De naam Bonaventura is terug te vinden in de geschiedenis van de Katholieke Kerk. In 
Wikipedia wordt vermeld, dat de naam Bonaventura de kloosternaam is van Giovanni di 
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Fidanza (1221 - 1274). Een Italiaanse, franciscaanse theoloog en filosoof. Van hem is onder 
andere bekend dat hij op verzoek van de toenmalige paus meewerkte aan de voorbereiding 
van het Tweede concilie van Lyon in 1274. Tijdens dit concilie overleed hij op ongeveer 53-
jarige leeftijd. Dat was hetzelfde jaar als waarin ook Thomas van Aquino stierf. Samen 
worden zij beschouwd als de grootste theologen uit de scholastiek.  
Waarom Joannes de Jongh en zijn vrouw Anna Maria hun eerste kindje (een jongetje) 
uitgerekend naar deze geëerde kerkelijke figuur hebben vernoemd is moeilijk te achterhalen. 
Ze zullen er wel goed over nagedacht hebben, want katholieke ouders droegen vaak hun kind 
op aan een heilig verklaarde persoon of een Bijbelfiguur. Ook het volgende traject is 
mogelijk. Er is ook een periode geweest in de R.K. Kerk dat de oudste zoon werd 
“opgedragen” aan God. Dat betekende dat hij “voorbestemd” was om een geestelijk ambt uit 
te oefenen. Als de ouders (vrome katholieken) te arm waren om de seminarieopleiding te 
bekostigen, dan was er “altijd” wel (een rijk) iemand in het dorp te vinden, die dat voor zijn 
rekening wilde nemen. Of Bonaventura geestelijke is geworden weet ik niet. In de Dreumelse 
De Jong(h)-familie ben ik (tot nu toe) deze voornaam niet meer tegen gekomen. 
Twee zonen van Joannes de Jongh en Anna Maria Hol (Antonius en Joannes) heb ik 
gevonden op een genealogische lijst met vermelding dat zij het schippersvak uitoefenden. 
Aktes waar hun handtekening op staan heb ik echter (nog) niet gevonden. Van twee andere 
zoons, Joannes Bonaventura en Joannes Franciscus, is geen beroep bekend. 
 
 6e Generatie. 
 
Franciscus de Jong  Dreumel 23-02-1800/?Dreumel di 21-09-1877 (77 jr.)(arbeider) 

∞ Dreumel vr 20-06-1823 (Francis 23 jr./ Maria 24 jr.) 
Maria van Buren   Dreumel 05-04-1799/ Dreumel zo 27-10-1872 (73 jr.) (ouders: Gerardus van Buren/ Mechtelina de  
       Jong(h) -*dispensatie bij hun huwelijk  op 10-02-1794). 
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 
♀ Anna Marie  Dreumel zo 10-08-1823/Dreumel di 21-01-1862 (38 jr.)  
   ∞ Dreumel za 18-08-1860  Cornelis Sas ( Dreumel 07-11-1827/?) 
♂ Gerrit   Dreumel wo 15-12-1824/? 
♀Johanna-1  Dreumel 00-00- ca1827/Wamel 21-10-1857 (ca 30 jr.) 
♀ Anna Johanna  Moordrecht 07-08-1830/Wamel 18-11-1890 (60 jr.) 
   ∞ Dreumel 17-11-1859 Derk Hol  
♀Barbara   Dreumel 07-02-1833/ Dreumel za 09-02-1833 (2 d.) 
♂ Joannes   Dreumel 00-00-ca 1835/Dreumel za 03-03-1888 (53 jr.) (stoelenmatter) 
   ∞ Dreumel ma 20-04-1865 Antonia van der Eyk (Joannes 30 jr. Antonia 19 jr.) 
♀ Cornelia  Dreumel 00-00-ca 1837/ Tiel 25-09-1901 (ca 64 jr.) 
♂ Johannes   Dreumel 22-09-1838/Dreumel vr 20-09-1912 (73 jr.) (arbeider/ schipper/ landbouwer) 

  ∞ Dreumel di 06-12-1859 Johanna Willemse  
♀ Johanna-2  Dreumel 00-00-1840/? 00-00-1857 (17 jr.) 
♂ Antonie   Dreumel 14-05-1841/ Dreumel do 20-05-1841 (6 d.) 

 
Franciscus de Jong en Maria van Buren trouwden op 20 juni 1823. Zij kregen 6 dochters en 4 
zonen. Opmerkelijk is het om te zien dat beide ouders ouder zijn geworden (resp. 77 en 73 jr.) 
dan al hun kinderen. Dochter Barbara en zoon Antonie stierven binnen één week. Johanna-2 
stierf toen ze 17 jr. was en Johanna-1 en Anne Maria haalden de 40 jaar niet. 
Van slechts twee zonen heb ik hun beroep gevonden. Eén daarvan was schipper. Namelijk 
Johannes de Jong. Vader van de 5 varende broers, die in dit werkstuk centraal staan. 
 
Kijkend naar de leeftijd waarop mijn voorouders van de 5e en 6e generatie overlijden valt het 
me op dat er niet veel de 70 jaar halen. De zuigelingensterfte is voor die tijd een bekende 
doodsoorzaak. Van het vroegtijdig overlijden van (jong) volwassenen weet ik de reden niet. 
De redenen bij hen kunnen te maken hebben met externe of interne factoren. Bij extern denk 
ik aan ongelukken. In de beroepsgroepen landarbeiders en schippers gebeurden veel 
ongelukken. Bij intern denk ik aan ziekten. De werk- en leefomstandigheden waren vanuit 
gezondheidsoogpunt veelal bijzonder slecht. Ziekten kregen daardoor eerder een kans, temeer 
daar de medische voorzieningen en verzorging toen nog in de kinderenschoenen stond. Voor 
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de 7e generatie werd de situatie iets gunstiger. In de 9e generatie (dit zijn de kinderen van mijn 
opa Willem, waar mijn moeder er één van was) lag de leeftijd bij ieder (ruim) boven de 70 
jaar. Vooral na de Tweede Wereldoorlog zijn de leef- en werkomstandigheden sterk verbeterd 
en namen de medische voorzieningen en verzorging een hoge vlucht.  
                    
 █ De 7e generatie: de ouders van De Vijf Dreumelse Gebroeders De Jong. 
In de voorafgaande generaties van de “Willem-zijtak”  was het schippersvak geen favoriete  
beroepsuitoefening. Zoals ik hierboven reeds aangestipte was er bij andere zijtakken van de 
Dreumelse familie De Jong(h), zoals de “Theo-zijtak”, echter meer animo om te  varen. 
Maar tijdens de 6e generatie van de “Willem-zijtak” kwam het schippersvak voor het eerst in 
beeld. Onduidelijk is (nog steeds) voor mij of de voorgaande generaties al op de een of andere 
wijze bij de (binnen)scheepvaart betrokken waren. Rond 1850 zetten zich grote veranderingen 
binnen Europa in gang. En vooral voor de Nederlandse binnenscheepvaart had dit grote 
gevolgen. Twee grote impulsen speelden hierbij een rol. Ten eerste: de voortbeweging en de 
bouw van schepen onderging onder invloed van de Industriële Revolutie ingrijpende 
veranderingen. Ten tweede: door de sterke opkomst van het Ruhrgebied en de daaraan 
gekoppelde groei van Rotterdam als transitohaven nam vraag en aanbod voor vrachtvervoer 
op de grote rivieren (met name de Rijn en Waal) sterk toe. Het heeft er alle schijn van dat 
Johannes de Jong (1838-1912), kind van de 6e generatie, van deze ontwikkelingen heeft 
geprofiteerd. Want hij raakte volop “verzeild” in de schipperswereld. Toen hij met Johanna 
Willemse trouwde, de dochter van schipper Willemse, was hij nog arbeider van beroep. 
Misschien dat schoonvader Gerrit Willemse hem heeft aangespoord om op zijn schip te 
komen werken en is Johannes zo deze beroepsgroep ingerold. Dat moet dan, uitgaande van 
gegevens op de akten, gebeurd zijn tussen de geboorte van de 4e en 5e zoon van Johannes. 
Dus tussen het 34e en 37e levensjaar van Johannes. Het ligt voor de hand dat de zoons van 
Johannes het schippersvak van jongs af aan en van zeer dichtbij hebben kunnen (of moeten?) 
leren. Het moet hen goed gevallen zijn, want allen hebben er hun levenswerk van gemaakt.  
 
Johannes de Jong °Dreumel 22-09-1838/ 

†Dreumel vr 20-09-1912 (73 jr.) (arbeider/ schipper/ landbouwer) 
 
∞ Dreumel di 06-12-1859 (Johannes 21 jr./ Johanna 22 jr.) 
  

Johanna Willemse   °Dreumel 20-09-1837/ (ouders: Gerrit Willemse, schipper/ timmerman  en 1e  vrouw 

  Hendrika van de Laar, 2e vrouw Geertruid van Daal)  
†Dreumel vr 07-07-1922 (84 jr.) 

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 
♂ 1-Hendrikus  Dreumel 03-04-1860/Rotterdam 09-05-1920 (59 jr.) (schipper) 
   ∞ Dreumel 07-01-1891 Hendrika Antonia Jansen  
♂ 2-Johannes  Dreumel vr 01-05-1863/ Rotterdam zo 28-06-1942 (79 jr.)(schipper) 
   ∞ Appeltern 13-04-1894 Grada van Avezaath 
♂ 3-Gerardus  Dreumel za 16-12-1865/Rotterdam wo 21-03-1917 (51 jr.) (schipper)  
   ∞ Dreumel wo 14-10-1908 Anna Wilhelmina de Beijer 
♀Maria   Dreumel  vr 22-07-1869/ Hamborn (D). (?) 14-06-1939 (69 jr.) 
   ∞ Dreumel wo 11-05-1892 (22 jr.) Gerardus van Baardwijk (24 jr.) (grofsmid) 
♂ 4-Wilhelmus Joh. Dreumel za 07-09-1872/Dreumel 12-05-1955 (82 jr.) (schipper/landbouwer/ arbeider) 

∞ Dreumel wo 25-11-1896 Johanna Meghel van Wezel  
♂Louis   Dreumel 20-11-1875/ Dreumel 12-02-1879 (3 jr.) 
♂ Johannes Hendrikus Dreumel wo 27-04-1881(2-ling)/Dreumel di 03-05-1881 (6 d.) 
♂ 5-Francis Louis Dreumel wo 27-04-1881(2-ling)/Dreumel wo 22-03-1944 (62 jr.) (visser/ landbouwer/ 

 planter) 
   ∞ Dreumel 01-05-1907 Anna Maria van Krevel  
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De eerste levensjaren van Johannes de Jong en Johanna Willemse. 
Ondanks dat ik van Johannes de Jong en Johanna Willemse hun geboorteakte (zie hieronder) 
heb kunnen gevonden, kan ik over hun jeugd helaas geen informatie geven. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hieronder de trouwakte van Johannes de Jong en Johanna Willemse. Het valt daarbij op dat 3 
personen de kunst van het schrijven niet machtig waren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(Bron: Gelders Archief.) Dreumel 6-12-1859 Trouwakte van Jan de Jong 21 jr., arbeider en Johanna Willemse 22 jr. Getuigen: Johannes 
Merks 40 jr., bakker, Johannes van Hussen 54 jr., bakenmeester,  Nicolaas van Hussen 40 jr., adjunct bakenmeester, Johannes Numans 69 jr., 
secretaris. De bruid Johanna Willemse en de ouders van de bruidegom Francis de Jong en Maria van Buren gaven te kennen dat zij de 
schrijfkunst niet machtig waren. (Bijzonderheid: De moeder van Johanna Willemse was reeds overleden .)  

 
(Bron: Gelders Archief.) Dreumel. 24-9-1838 om 09.00 uur 
geboorteaangifte door Franciscus de Jong (arbeider) van zijn (aan-
wezige, pasgeboren) zoon Johannes (Jan)  de Jong , geboren op 22-
09-1838 om 22.00 uur. Getuigen:  Teunis Hol 38 jr., arbeider en 
Dirk Kooijmans 26 jr., arbeider. Vader Franciscus bleek  het 
schrijven niet machtig te zijn. 

 
(Bron: Gelders Archief.) Dreumel. 20-9-1837 om 09.00 uur 
geboorteaangifte door Gerrit Willemse 21 jr., timmerman,  van zijn  
(aanwezige, pasgeboren) dochter Johanna, geboren diezelfde 
ochtend om 06.00 uur. Getuigen: Jan Willemse 65 jr., timmerman 
en Gradus van der Laar 22 jr., arbeider.  
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De 5 zonen van Johannes de Jong en Johanna Willemse, die schipper werden. 
Johannes en Johanna kregen 8 kinderen. Zeven zonen (waarvan er twee vroeg stierven) en één 
dochter. Van de vijf zonen staan hieronder hun geboorteakten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
  
 
 
 
 
Vader Johannes is steeds de aangever bij de geboortes van zijn 
zoons. Hij had daarbij steeds 2 getuigen bij zich: 
1-Hendrikus. Antoon Numans 27 jr., landbouwer 
    en Martinus de Vree 38 jr., bode. 
2-Johannes. Antoon Numans 30 jr., landbouwer en 

               Hendrik van der Hoeven 43 jr., bode. (Vader Jan 
(Johannes) geeft aan niet te kunnen schrijven. Bij de 
 andere aangiftes had hij echter géén problemen met 
 het zetten van een handtekening!  (Zie aldaar.) 

    Was hij bij deze aangifte geblesseerd of gewond aan 
     zijn hand?) 
3-Gerardus. Alardus van Kessel 27 jr., gemeente- 
   secretaris en Johannes van Wichen 23 jr., 
   kantoorbediende. 
4-Wilhelmus Johannes. Antonie van den Bosch 34 jr., 
    arbeider en Hendrik van der Hoeven 50 jr.,  
    veldwachter. 
5-Francis Louis. Jan Kusters 43 jr., koopman en Theodorus de 
    Klein 39 jr., landbouwer. 

 
(Bron: Gelders Archief.) Dreumel. Geboorte Gerardus 16-12-1865 (11.00 

uur). Aangifte op 17-12-1865.             3. 

 
(Bron: Gelders Archief.) Dreumel 03-04-1860.  Hendrikus geboren op 03-
04-1860 om 01.00 uur. Aangifte diezelfde dag. 

          1. 

 
(Bron: Gelders Archief.) Dreumel 01-05-1863. Johannes geboren op 01-
05-1863 om14.00 uur. Aangifte diezelfde dag. 

                                                                                                                  2. 

 
(Bron: Gelders Archief.) Dreumel. Geboorte Wilhelmus 07-09-1872 

(07.00 uur), mijn opa Willem de Jong. Aangifte  op 08-09-1872.       4. 

 
(Bron: Gelders Archief.) Dreumel. Geboorte Francis Louis 27-04-1881 

(01.30 uur). Aangifte diezelfde dag.             5. 
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Het beroep van vader Johannes de Jong.  

De beroepen van Johannes de Jong heb ik overgenomen uit diverse geboorte-, huwelijks- en 
overlijdensaktes. De beroepsvermeldingen op “zijn” aktes zijn (lees: kan ik met grote 
zekerheid aannemen) waarheidsgetrouw. De handtekening van Johannes staat namelijk op 
elke akte. Hij is dus steeds lijfelijk aanwezig geweest en heeft goed kunnen controleren of de 
beroepsvermelding klopte. (Ik weet uiteraard niet wat hij gedaan zou hebben of wat de 
mogelijkheden waren als de beroepsvermelding niet strookte met de werkelijkheid.) 

Notitie. De lezer(es) moet er wel rekening mee houden, dat de vermeldde data bij onderstaand 
overzichtje niet persé de exacte eind- en begindatum van een beroep van Johannes  hoeven te zijn. 
Voorbeeld: bij de geboorteakte van Wilhelmus in 1872 is Johannes arbeider en bij de geboorteakte van 
Louis in1875 schipper. Dat betekent dat hij ergens tussen beide data (in die 3 jaar) schipper is 
geworden.  

Zoals gemeld zijn onderstaande gegevens gebaseerd op de  oorspronkelijke (gescande) aktes 
die ik geraadpleegd heb bij “Het Gelders Archief”. Bij andere overzichten (op internet) was 
Johannes in de periode van 1860 t/m 1872  geen arbeider maar schipper. Ik ga er van uit dat 
de aktes in dit geval (en niet de genealogische overzichten) het juiste beroep weergeven. 
De beroepenlijst van Johannes heeft 21 meetpunten. Het beroep van Johannes was tot 
ongeveer zijn 37e jaar: arbeider. Ik ga er van uit dat Johannes vanaf zijn jeugd tot aan deze 
leeftijd arbeider is geweest. Johannes’ vader Franciscus was ook zijn hele leven arbeider 
geweest. Hij zal dan ook, gelijk zo vele Dreumelnaren die arbeider waren, zijn hele leven 
geen vaste baan gehad hebben en was dus afhankelijk van vooral seizoensarbeid. Waar dit 
ook aangeboden werd. Johannes zal zijn vader in deze “arbeiderstraditie” ongetwijfeld 
gevolgd hebben. Vanaf zijn 37e (of iets eerder) is hij echter schipper. Aan welke criteria hij 
als schipper moest voldoen en welke vaardigheden en kennis hij onder de knie moest hebben 
weet ik niet. Ik opperde al eerder dat zijn schoonvader Gerrit Willemse een rol gespeeld kan 
hebben bij zijn overstap naar het schippersvak. Tussen zijn 37e jaar en zijn overlijden waren 
er drie “uitstapjes” ten opzichte van het schippersvak. Tussen 1881 en 1891 was hij arbeider 
en visser. Tussen 1901 en 1908 was hij planter. Ik heb 12 aktes gevonden waarop zijn beroep 
als schipper vermeld stond. Toen Johannes overleed op 73 jarige leeftijd was hij (volgens de 
overlijdensakte) nog actief als landbouwer. Ik kan niet nagaan of dit werkelijk zo was. Feit is 
dat er in 1912 nog geen ouderdomsvoorzieningen waren zoals wij die nu kennen. Toen  
 
Huwelijksakte   van 1859; arbeider, 21 jr.  getrouwd met Johanna Willemse 
Geboorteakte   van 1860; arbeider, 23 jr.  geboorte zoon Hendrikus 
Geboorteakte  van 1863; arbeider, 26 jr. geboorte zoon  Johannes 
Geboorteakte  van 1865; arbeider, 28 jr. geboorte zoon Gerardus 
Geboorteakte  van 1869; arbeider 32 jr. geboorte dochter Maria 
Geboorteakte  van 1872; arbeider, 34 jr. geboorte zoon Wilhelmus 
Geboorteakte  van 1875; schipper  37 jr. geboorte zoon Louis 
Overlijdensakte  van 1879; schipper  41 jr. overlijden zoon Louis 
Geboorteakte  van 1881; schipper  43 jr. geboorte zoon Johannes Hendrikus 
Overlijdensakte      van 1881; schipper  43 jr. overlijden zoon Johannes Hendrikus 
Geboorteakte van 1882; arbeider/visser 44 jr. geboorte zoon Francis   
Huwelijksakte  van 1891; schipper,  53 jr. trouwen zoon Hendrikus 
Huwelijksakte  van 1892; schipper, 54 jr. trouwen dochter Maria  
 Huwelijksakte  van 1894; schipper, 56 jr. trouwen zoon Johannes   
Huwelijksakte  van 1896; schipper, 58 jr. trouwen zoon Wilhelmus 
Geboorteakte van 1898; schipper, 59 jr. geboorte van kleinkind Arnoldus Johannes 
 Geboorteakte van 1900; schipper, 61 jr. geboorte van kleinkind Johanna Hendrika 
Geboorteakte  van 1901; schipper  63 jr. geboorte van kleinkind Elisabeth Maria 
Huwelijksakte  van 1907; planter,   69 jr. trouwen zoon Francis   
Huwelijksakte  van 1908; schipper, 70 jr. trouwen zoon Gerardus 
 Overlijdensakte             1912; landbouwer, 73 jr. (overleden 20 sept. 1912) 
 

leefden de  “oude van dagen”, ongeacht of ze ouderdomsgebreken kenden, in een situatie dat 
zij nog steeds zelf hun kostje bijeen moesten schrapen. In het gunstigste geval zorgden hun 
kinderen voor hen. Het is dan ook te begrijpen dat kinderen in die tijd de “ouderdomsvoor-
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ziening” voor hun ouders werden genoemd. Het grote aantallen kinderen in gezinnen dienden 
veelal 2 doelen: een idealistisch/ politiek (zieltjes voor de geloofsgemeenschap) en een 
pragmatisch (onderhoud en verzorging van de eigen hulpbehoevende ouders) doel. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Op 8 Juli 1922 verschenen voor  ambte-
naar van Erp van de burgerlijke stand 
van de gemeente Dreumel, de heren 
Johannes Theodorus van Rossum 24 jr., 
ambtenaar der secretarie alhier en Petrus 
Theodorus van Rooij 46 jr., 
gemeentebode alhier, die verklaarden 
dat op 7 Juli 1922 ’s avonds om 21.30 
uur in deze gemeente is overleden 
Johanna Willemse, weduwe van 
Johannes de Jong, oud 84 jr., zonder 
beroep, geboren en wonende alhier, 
dochter van Gerrit Willemse en 
Hendrika van de Laar, beide overleden.  
Opmerkelijk: 
Het valt mij op dat twee gemeente-
ambtenaren en géén familielid van De 
Jong of Willemse haar overlijden 
aangeven. (Ik neem hierbij aan dat de 
twee mannen geen familie of kennissen 
van Johanna Willemse waren.)  

 
 
*Naast de 5 broers waren er nog 3 andere kinderen in het gezin van Johannes de Jong 
en Johanna Willemse. 
Zoals te zien is in het schema op blz.25 hadden Johannes de Jong en Johanna Willemse naast 
de 5 zoons, ook nog 3 andere kinderen die deel uitmaakten van hun gezin. Dat waren Maria, 
het enige meisje in het gezin, en de zonen Louis en Johannes Hendricus. Zij waren resp. het 
4e, 6e en 8e kind in het gezin. 

 
(Bron: Gelders Archief.) Dreumel 22-09-1912. Overlijdensakte Vader Johannes  
de Jong 73 jr., landbouwer. Hij overleed op 20-9-1912  om 19.00 uur. Mijn opa 
Willem de Jong  40 jr., landbouwer, heeft met Johannes Salet 44 jr., planter,  het 
overlijden van zijn vader gemeld bij de Burgerlijke Stand van Dreumel. 

 
(Bron: Gelders Archief.) Dreumel. Overlijdensakte van  moeder Johanna 
Willemse. Zij overleed op 07-07-1922 om 21.30 uur. 

 
(Bron: Jan Zondag.) Bidprentje Johannes de 
Jong. 
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Hieronder de aangevers en getuigen, die de geboorte- en 
overlijdensaktes (hiernaast/ hierboven) ondertekenden: 
Geboorte Maria 23-7-1869 (aangifte 24-07-1869): 

              vader, arbeider, 30 jr.  + Alardus van Kessel, gemeentesecretaris, 41 
        jr. + Hendrik van der Hoeven, veldwachter, 47 jr. 
       Geboorte Louis 20-11-1875 (aangifte 22-11-1875): 
        vader, arbeider, 37 jr. +Willem van Wichen, bakker, 38 jr.+Johannes  
        Martinus Brouwers, gemeenteveldwachter , 33 jr. 
       Overlijden Louis 12 febr. 1879  (aangifte 14-02-1879): 
        vader, schipper, 40 jr.+ Johannes Martinus  Brouwers,  
        gemeenteveldwachter , 33 jr. kennis 
        Geboorte Johannes Hendrikus 27-4-1881 (aangifte dezelfde dag): 
        vader, schipper, 43 jr. + Jan Kusters, koopman, 43 jr. + Theodorus de 
         Klein, landbouwer, 39 jr. 
         Overlijden Johannes Hendrikus 03-05-1881 (aangifte zelfde dag): 
         vader, schipper, 43 jr. + Willem van Wichen, broodbakker, 43 jr. 
 

       
   

 
 
 

 
-Louis, het 6e kind van Johannes en Johanna, geboren eind 1875, overleed in begin 1879 op 3 
jarige leeftijd. Het jongetje zou zijn overreden. Het is niet bekend door welk vervoermiddel 
(auto(bus), rijtuig of paard en wagen) en waar hij overreden is. Een nichtje kende een zelfde 
verhaal, maar dat betrof een ander gezin. Zij had begrepen dat niet Louis van Johannes en 
Johanna het slachtoffer was, maar een 3 jarig kindje (de naam kende ze niet) van mijn opa 
Willem de Jong zou zijn. Ik heb daar echter geen bevestiging van gevonden in de vorm van 

 
(Bron: Gelders Archief.) Dreumel. Geboorte Louis 20-11-1875 
(19.00 uur) 

 

 
(Bron: Gelders Archief.) Dreumel. Geboorte Maria 23-7-1869 
(11.00 uur) 

 
(Bron: Gelders Archief.) Overlijden Louis 12 -02- 1879  (19.30 
uur) 

 
(Bron: Gelders Archief.) Dreumel. Overlijden Johannes 
Hendrikus 03-05-1881 om 06.00 uur.  

 
(Bron: Gelders Archief.) Dreumel. Geboorte Johannes 
Hendrikus 27-04-1881 (01.30 uur) 
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een overgeleverd verhaal of document. Ik ga er daarom (voorlopig) van uit dat deze Louis van 
Johannes de Jong en Johanna Willemse degene was die op 3 jarige leeftijd is overreden.  
-Johannes Hendricus, het 8e kind van Johannes de Jong en Johanna Willemse was de 
tweelingbroer van Francis Louis. Uitgaande van de aktes waren zij de laatste kinderen in het 
gezin van Johannes en Johanna. Johannes Hendrikus werd een half uur ná Francis Louis 
geboren en leefde slechts 6 dagen. De doodsoorzaak van hem is mij niet bekend.  
-Maria, het 4e kind van Johannes en Johanna trouwde op 22 jarige leeftijd met de 24 jarige 
Vlijmenaar Gerardus van Baardwijk, van beroep grofsmid. Op het moment van trouwen 
woonde Gerardus in Leeuwen gemeente Wamel. Op de trouwakte van Maria en Gerardus (die 
toen 24 jaar was) is te lezen dat beide ouders van Gerardus, vader Gijsbertus van Baardwijk 
(1822-1883) en moeder Norberta Klomp (1826-1890), reeds waren overleden. In het gezin 
waar Gerardus uit kwam werden vijftien  kinderen geboren. Zes kinderen daarvan stierven 
reeds in het eerste levensjaar. Drie kinderen werden levenloos geboren. Zo te zien is 
Gerardus’ vader zijn hele leven grofsmid geweest. Gerardus heeft hem dus opgevolgd. 
Het huwelijkskoppel Maria en Gerardus ging in Dreumel wonen en kreeg tien kinderen, 
waarvan reeds twee op jonge leeftijd stierven. Gerardus overleed in de bloei van zijn leven op 
23 februari 1917 op 49 jarige leeftijd in Dreumel. Waaraan hij overleed weet ik niet. 
Misschien was hij soldaat tijdens WO-I en elders overleden. Maria overleefde haar man 22 
jaar. Zij overleed op 14 juni 1939 op 69 jarige leeftijd in Duitsland, in of bij Hamborn. 
Wanneer Maria, al of niet met andere leden van het gezin, naar Duitsland verhuisd is weet ik 
niet. Op de achterzijde van het bidprentje staat haar leven summier beschreven: “Die liebe 
Verstorbene wurde geboren am 22. Juli 1869 zu Dreumel b. Tiel in Holland. Am 11. Mai 
1892 vermählte sie sich mit Gerhard van Baardwyk. Aus der Ehe entsprossen 10 Kinder, von 
denen 2 der Mutter im Tode vorangingen. Nach glücklichen Ehejahren wurde ihr der Mann 
am 23. Februar 1917 durch den Tod entrissen. In den Jahren schwerer Witwenschaft galt ihre 
ganze Sorge und Arbeitskraft der Familie. Nach kurzer Krankheit hat Gott sie am 14. Juni 
1939, versehen mit den hl .Sterbesakramenten, zu sich in ein besseres Jenseits genommen“. 
Het bidprentje is bij drukkerij J. Hoffmann in Hamborn gedrukt. Hamborn was een zelfstan-
dige gemeente (nu een deel van Duisburg), die tussen 1900 en 1910 een zeer sterke groei had 
doorgemaakt: van ruim 30.000 naar ruim 100.000.  De groei kwam tot stand nadat August 
Thyssen vanaf 1889 in Bruckhausen, dat toen tot Hamborn behoorde, verschillende 
staalfabrieken en hoogovens had gebouwd. Maria’s man Gerhard (Gerardus) was goed in 
smederijwerk. Misschien dat ook hij met Maria en de kinderen naar Hamborn verhuisde. 
Ruhrort lag daar vlakbij. Gerardus kan aldaar op scheepswerven gewerkt hebben. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(Bron: Gelders Archief.) Dreumel. Trouwakte  Maria de Jong x Gerardus van Baardwijk  
11 mei 1892.  Getuigen Cornelis Kooijmans 24 jr., Gerrit Jan Kooijmans 37 jr., Johannes 
Willemse 31 jr., allen planters en Jan Willemse 35 jr., postbode, allen  Dreumelnaren en 
neven der Bruid. Alle aanwezigen ondertekenden de akte “…verklarende de moeder der 
Bruid haren naam wegens ongeoefendheid niet te kunnen schrijven of teekenen”. 

 
(Bron: Jan Zondag.) Bidprentje van 
Maria van Baardwijk – de Jong. Waar 
ligt zij begraven? 


