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Hoofdstuk-2: 
De Vijf Dreumelse Gebroeders De Jong: 
hun leven als schipper en visser. 
 
32  ■ Inleiding. 
          *32- Schippers en hun familie zijn vaak moeilijk te vinden voor genealogisch onderzoekers. 
         *33- Nooit iets van of over opa Willem’s broers gehoord. 
          *34- Wisselend succes bij mijn onderzoek. 
          *34- Aanvullingen en tips zijn welkom. 
  
35  ■ De Vijf Gebroeders en hun gezinnen. 
                   *35   ►Broer-1: Hendrikus (Henk?/ Heinrich?) 

      *46   ►Broer-2: Johannes (Jan/Johan?) 
      *63   ►Broer-3: Gerardus (roepnaam: Gerrit) 
      *78   ►Broer-4: Wilhelmus Johannes (roepnaam: Willem) 
      *97   ►Broer-5: Francis Louis (roepnaam: Frans) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inleiding.   
*Schippers en hun familie zijn vaak moeilijk te vinden voor genealogisch onderzoekers. 
Schippers en hun voor- en nageslacht zijn vaak moeilijk te achterhalen. Een van de redenen is 
dat als een schippersvrouw tijdens een vrachtvaart een kindje ter wereld bracht het dan 
aangegeven werd (in navolging van de wet) bij de gemeente waar het schip voor anker lag. 
Als een schipper overleed werd zijn overlijden in de plaats (waar hij voor anker lag) 
geregistreerd. Vaak werd een uittreksel naar zijn geboorteplaats gestuurd. Omdat voor 
familieonderzoekers de levenspaden van hun schipvarende voorouders vaak moeilijk te 
volgen zijn via gemeentelijke registraties, zijn in het noorden van Nederland door genealogen 
databanken met een schippersindex samengesteld.  
Zo’n zoektocht kon ingewikkeld zijn. Een mooi voorbeeld vond ik op de site “TitVen”. (Zie 
daarvoor: http://www.titven.nl/index.php?title=Hoofdpagina) dat de geschiedenis van maasschippers 
tot onderwerp heeft. Daar werd onderzoekers aangeraden om niet alleen in de katholieke 
registers te gaan zoeken maar ook in de protestantse. De site  had vastgesteld dat  nogal wat 
katholieke maasschippers in het verleden het protestantse geloof hadden aangenomen. En 
soms ook andersom. Verondersteld werd dat het switchen van geloof samenhing met de vele 

 
(Bron: Foto van de auteur.) Dreumel gezien vanaf de Waaloever bij Ophemert. 
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contacten en belangen die de schippers in de Hollandse havensteden hadden. Hun inkomen 
was ervan afhankelijk.  
De Protestantse Reformatie was het 16e-eeuwse schisma binnen het westerse christendom, dat 
ingezet werd door Maarten Luther, Johannes Calvijn en andere vroege protestanten. Het 
protestantisme kreeg in vele graafschappen van Nederland hierna vaste voet in de aarde. De 
zuidelijke delen van Nederland bleven overwegend katholiek. De schippers uit noord en zuid 
Nederland kregen tijdens hun werk te maken met gebieden waar men van geloof gewisseld 
was. De schipper kon op deze manier in een vijandige sfeer en werkomgeving terecht komen. 
Door zich te bekeren ontweken handelslieden, waaronder schippers, op deze wijze conflicten 
en confrontaties, die aan het geloof te relateren waren. De onderzoekers constateerden dat het 
leek alsof de schippers zich gemakkelijk aanpasten aan de plaatselijke omstandigheden waar 
hun schepen voor handel aangemeerd lagen, maar zij gingen er toch maar van uit dat het in de 
praktijk niet zo gemakkelijk geweest moet zijn voor deze schippers.  
Verder meldde “TitVen” dat Dordrecht zo bij de zuidelijke maasschippers in trek was, dat het 
wetenschappelijk niet verantwoord is een (genealogische) studie van Dordrecht (17e eeuw en 
vroeger) te doen, zonder raadpleging van de archieven van Maastricht, Eijsden, Venlo etc. En 
omgekeerd. Verder meldde de site dat het pas na lang en geduldig speurwerk of dankzij een 
toevallige vondst (soms) lukte de gezochte doopakte te vinden in één van die vele dorpen of 
steden langs de Maas, waar de schippersvrouw het kind ter wereld had gebracht.  
Eeuwenlang was er een druk scheepvaartverkeer tussen de steden Luik en Maastricht uit het 
Overland (het gebied van Mezières tot Urmond), Ommeland (van Urmond tot Mook) en de 
watersteden van Nederland (Delft, Dordrecht, Gorinchem en Rotterdam). Vele maasschippers 
en kooplui uit het zuidelijke Overland vestigden zich voorgoed aan de monden van de Maas. 
Menig “Hollandse”-familieonderzoekers zullen ontdekken dat hun "roots" in Luik, Eijsden of 
Maastricht liggen.  
Ik realiseer me dat bij een verder onderzoek naar de voormalige schippers uit Dreumel, 
waarbij ik uiteraard ook aan mijn Dreumelse voorouders denk, het belangrijk is om de 
levenswandel en de vaarroutes van de maasschippers daarbij ook goed in acht te nemen.  
 
*Nooit iets van of over opa Willem’s broers gehoord. 
Het mag raar klinken, maar ik had tot enige jaren geleden nog geen weet van het bestaan van 
de vier broers van mijn opa Willem de Jong. Ze zullen niet opzettelijk verzwegen zijn. Ik ga 
er nu van uit dat verhalen over hen niet tot mij en mijn zussen zijn doorgedrongen. Toen ik als 
kind met ons gezin een paar keer bij opa en oma De Jong in Dreumel op bezoek was is er 
(naar mijn weten) nooit over hen gesproken. Wat ik me nog wel vaag herinner is dat, als wij 
in Dreumel aankwamen, er altijd veel volk (familieleden) aanwezig was. Reconstruerend 
moet er op dat moment een jubileum of andere feestelijke aangelegenheid geweest zijn. Van 
de begrafenisbijeenkomsten naar aanleiding van het overlijden van eerst opa en een paar jaar 
later van oma kan ik me iets meer herinneren. Maar ondanks de vele pratende volwassenen 
die er dan waren in en rondom het huis heb ik toen niets over opa’s broers opgevangen. Ik kan 
daar wel een verklaring voor bedenken zoveel jaren later. De volwassenen waren zo 
geanimeerd in gesprek dat zij ons (de kleinkinderen) vergaten. En wij vonden die grote 
mensenwereld maar een beetje saai en gingen maar al te graag ons eigen gang. Zoals 
avontuurlijke zoektochtjes door de diepe moestuin, de grote kersenboomgaard voor de 
woning en zelfs (stiekem) tot over de Maasdijk. Maar ik realiseer mij nu (door mijn 
onderzoek) dat er waarschijnlijk ook niet of niet veel over opa’s broers gesproken zal zijn, 
omdat die toen al geruime tijd overleden waren. Drie van hen lagen toen al, reeds ver weg van 
Dreumel, in Rotterdam begraven. Mijn moeder heb ik, naar mijn weten, nooit over haar ooms 
van vaderskant horen praten. Toch vertelde zij, toen wij klein waren, veel over vroeger. Over 
haar broers en zussen en over personen uit haar Dreumelse jeugdtijd. Zoals over 



34 
 

onderwijzeres juffrouw Lagarde, die ze mocht assisteren bij het lesgeven. Over de gezusters 
van Os waar ze regelmatig op bezoek ging. En over voormalig burgemeester Kooijmans, die 
vaak bij haar vader over de vloer kwam om bij te praten.  
Tijdens de research voor het eerste werkstuk over mijn Dreumelse familie De Jong(h), zo 
rond 2010, kreeg ik voor het eerst de complete lijst in handen van het gezin waar mijn opa 
Willem, zijn broers en zus in opgroeide. Ik was toen zo met opa Willem’s eigen gezin bezig, 
dat zijn broers mij toen ook niet opvielen. (Oud)-Dreumelnaren en (aangetrouwde) 
familieleden hebben mij niet zo lang geleden nadrukkelijk op het bestaan van de vier broers 
van mijn opa Willem gewezen. “ ’t Kan verkeren.” zou Bredero zeggen. 
 
*Wisselend succes bij mijn onderzoek. 
Bij de start van dit artikel over de vijf broers had ik het idee dat ik alleen maar de nakomelin-
gen hoefde op te sporen om vervolgens toegang te krijgen tot de vele familieverhalen, foto’s 
en andere memorabilia. Maar dat bleek een onrealistische gedachte. Zo heb ik van de twee 
oudste zonen van opa De Jong, namelijk broer-1 Jo (Johannes) en broer-2 Hendrik 
(Hendrikus) alleen via genealogische bestanden op internet iets kunnen achterhalen. Wel heb 
ik een enkele nakomeling van deze twee broers (de één verhuisde naar Rotterdam de ander 
naar Millingen aan de Rijn) kunnen traceren. Van mijn opa Willem (broer-4) had ik 
spannende verhalen gehoord, maar specifieke documenten van/over zijn schippersbestaan heb 
ik binnen de familie helaas niet kunnen vinden. Bij broer-3 Gerard (Gerardus) en broer-5 
Frans (Francis Louis) had ik het geluk dat een onderzoeker zich heimelijk wenst. Na de 
publicatie van mijn eerste verhaal over de Dreumelse familie De Jong(h) op de website van 
“Tremele”, "De Dreumelse tak van de familie De Jong(h)", zocht Jan Zondag, een achterneef 
uit Beneden-Leeuwen, contact met mij (zie ook blz. 97 e.v.). Francis Louis de Jong bleek zijn 
opa te zijn. De vrouw van Gerardus de Jong (Anna de Beijer) kende hij heel goed, het was 
zijn tante. Deze Anna de Beijer had na het dramatische ongeluk van haar man, enige tijd 
ingewoond bij Francis Louis en later bij diens dochter Dora.  Dora Zondag-De Jong is de 
moeder van Jan Zondag. Dankzij deze (achter)neef kreeg ik meer verhalen uit de 
familiegeschiedenis van de De Jong(h)’s. Via de mail heeft hij mij vele scans van foto’s, 
bidprentjes en andere memorabilia toegestuurd.  
 
*Aanvullingen en tips zijn welkom. 
Ik heb veel interessante informatie  over de familietak van de 5 Dreumelse gebroeders De 
Jong en henzelf kunnen opsporen. Deze gegevens zijn echter in veel gevallen fragmentarisch 
en vertellen niet het hele verhaal. Als familieonderzoeker zou ik graag over meer genealo-
gische data, verhalen over het dagelijkse leven van schippers, foto’s en memorabilia willen 
beschikken. En dat alles om het leven van de schippers en hun schippersvrouwen in mijn De 
Jong(h)-familie realistisch en waarheidsgetrouw te kunnen beschrijven. Ik hoop dan ook dat 
familieleden van de Dreumelse De Jong(h)’s, vrienden, kennissen, ex-collega schippers, 
dorpsgenoten uit Dreumel en andere belangstellenden mij aanvullende informatie kunnen 
verstrekken. (Hieronder foto’s van de auteur.  De waal bij Hurwenen). 
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Hendrikus de Jong ° Dreumel di 03-04-1860 (schipper) 
   † Rotterdam zo 09-05-1920 (60 jr.) (Aldaar begraven 13-05-1920) (registratie 

   Dreumel 18-05-1920) 
∞ Dreumel wo 07-01-1891 (Hendrikus 30 jr./ Hendrika 28 jr.) 

Hendrika Antonia  ° Dreumel 06-07-1862 (Ouders: Gerardus Jansen, schoenmaker/  Maria Jansen.) 
Jans(s)en   † Millingen 07-2-1951 (88 jr.) 
 
Oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 
 
1.♀Johanna Maria ° Dreumel wo 01-05-1895 
   (∞ nvt.) 
   † Deil wo 11-09-1895 (4 mnd.) (registratie Dreumel 14-09-1895.) 
 
2. ♀ Maria Hendrika ° Dreumel vr 05-03-1897 
   ∞ Dreumel ma 22-07-1918 (21 jr.) Kornelis Gerardus Broekmeulen (29 jr.), schipper, 

Driel, °za 20-10-1888, (vader Kornelis Broekmeulen, schipper/ koopman/ moeder Ida 
van der Steen)  
† ? 

 
3. ♀ Johanna Henriette ° Neusz (D) 09-04-1900 (een van tweeling) 
   ∞ ? (?) Wilhelmus Josef Sanders (?), schipper van „De Johanna“, Pannerden  

    ° 28-09-1897  †Millingen 11-04-1982  
† Millingen aan de Rijn 26-08-1977 (77 jr.) 

 
4. ♂ Johan Heinrich ° Neusz (D) 09-04-1900 (een van tweeling) 
   ∞ ? (?) Geertruida van der Wielen 
   † Gorinchem 09-08-1958 (58 jr.) 
 
5. ♂ Gerardus Hendrikus °Dreumel vr 07-03-1902 
   ∞ ? (?) 

† ? 
 
Hendrikus: Dreumel 3 april 1860 – Rotterdam 9 mei 1920  
Hendrikus was het eerste kind en de eerste zoon van Johannes de Jong en Johanna Willemse. 
Hij werd op 3 april 1860 geboren. Dat was vier maanden na het huwelijk van zijn ouders.  

        Opmerking. 
Van Hendrikus heb ik geen 
roepnaam. Hij zou dus 
aangeroepen kunnen zijn  met de 
voornamen “Henk”of  
“Hendrik”. In een genealogische 
lijst (wat geen officieel document 
is) ben ik wel bij hem de naam 
“Heinrich” tegengekomen. 
Hendrikus’ vierde kind kreeg de 
doopnamen Johan Heinrich. 
Misschien dat vader Hendrikus 
zich ook Heinrich liet noemen. 
 

 
Johanna Willemse was op het moment van de huwelijksvoltrekking zeker 5 maanden 
zwanger. Op een zwangerschapshuwelijk rustte een taboe. Dit onderwerp wil ik hier nader 
toelichten. Het krijgen van kinderen was vroeger onderworpen aan een strenge burgerlijke 
moraal, waarbij ook de kerk (via geboden en verboden) een grote rol speelde. Nakomelingen 

7e Generatie. 
 
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  
†Dreumel vr 07-07-1922 (84 jr.)  

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 
♂ 1-Hendrikus  Dreumel      03-04-1860 ← ← ← 
♂ 2-Johannes  Dreumel vr  01-05-1863 
♂ 3-Gerardus  Dreumel za  16-12-1865 
♀     Maria   Dreumel vr  22-07-1869 
♂ 4-Wilhelmus Joh.  Dreumel za  07-09-1872  
♂     Louis   Dreumel       20-11-1875 
♂     Johannes Hendrikus Dreumel wo 27-04-1881 (tweeling) 
♂ 5-Francis Louis  Dreumel wo 27-04-1881 (tweeling ) 

 

De Vijf Gebroeders en hun gezinnen. 

►Broer-1: Hendrikus (Henk?/ Heinrich?) 
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konden alleen verkregen worden in de huwelijkse staat. Als een vrouw zwanger op het altaar 
verscheen werd daar in de gemeenschap schande van gesproken. De echtelieden, maar ook de 
beide families, werden hier op aangekeken. De witte bruidsjurk (symbool van onbevlektheid) 
moest vervangen worden door een donkere jurk. Heden ten dagen wordt een zwangerschap 
anders beleeft. Maar nog niet zo lang geleden werd sexualiteit omgeven door hypocrisie en 
dubbelmoraal. Vroeger werd echter binnen bepaalde bevolkingsgroepen toch afgeweken  van 
de heersende burgermoraal. Ik weet niet in welke mate fabels, onwetendheid, onveilige 
voorbehoedsmiddelen en -methoden of opzet bij zwangerschapshuwelijken een rol speelden. 
Feit is dat er verschil bestond tussen de heersende (stedelijke) moraal en de dagelijkse praktijk 
op het platteland, waar ook Dreumel vroeger toe behoorde. Cultureel antropoloog Jef de Jager 
bestudeerde de Nederlandse rituelen en tradities van vroeger. Hij schreef o.a.:   

Een verkering duurde in het verleden meestal kort, omdat men al snel tot een huwelijk besloot. Maar dat 
laatste hoefde er niet altijd uit te volgen. Onder boeren werd het paar eerst grote vrijheden gegund, variërend 
per regio. De bedoeling van deze vrijheden was datgene te laten gebeuren waarvoor huwelijken bestemd leken: 
het meisje moest in verwachting raken. Kinderen waren op het platteland met het oog op erfopvolging en 
zekerstelling bij ziekte en ouderdom niet iets om louter aan de voorzienigheid over te laten. Voor wie wilde 
bood de bijbel hiertoe zelfs enige dekking: Maria was slechts de 'aanstaande vrouw' van Jozef op het moment 
dat Jezus werd geboren. Demografen schatten het aantal zogeheten zwangerschapshuwelijken vroeger op twintig 
procent, maar volgens de folklorist D.J. van der Ven konden vóór de oorlog op het platteland negentig procent 
van alle huwelijken zo worden genoemd, wat in elk geval aangeeft dat de bewoners het verschijnsel redelijk 
normaal vonden. Een Franse boerenwijsheid betoogde niet voor niets: 'Vrouwen bevallen na drie maanden, 
maar alleen de eerste keer'. [De accenten in de tekst zijn van mij - WH.]  
(Bron: http://www.jefdejager.nl/trouwen.php ) 

 
Waarom de ouders van Hendrikus, Johannes De Jong en Johanna Willemse, zo lang gewacht 
hebben met trouwen, tot 2½ week voor Kerstmis, weet ik niet. Ik ga er van uit dat Johannes 
vanaf het begin van de zwangerschap van Johanna (juli 1859), waarvan ik aanneem dat hij 
daar misschien nog onkundig van was, langdurig afwezig is geweest. Elders werken in 
Nederland en zelfs in Duitsland kwam toen veel voor. Hij kan gewerkt hebben als beginnend 
schipper of schippersknecht op de wilde vaart. In de trouwakte stond dat Johannes’ “arbeider” 
was. Toch is het aannemelijk dat hij toen al regelmatig werkte in de schipperswereld, gezien 
het feit dat hij vanaf zijn 35e jaar de rest van zijn leven fulltime schipper is geweest. Zo is het 

 
In nevenstaande akte wordt 
vermeld dat Jan (Johannes) de 
Jong, arbeider, eenentwintig 
jaar oud zijn zoon Hendrikus 
bij de Ambtenaar van den 
Burgerlijken Stand op 3 april 
1860 heeft  aangemeld. 
Hendrikus werd geboren om 
01.00 uur in de morgen. 
Getuigen bij de aangifte waren 
Antoon Numans, landbouwer, 
zevenentwintig jaar en 
Martinus de Vree, bode, 
achtendertig jaar. De akte 
meldt tevens dat: “..is geboren 
een kind van het mannelijk 
geslacht van hem comparant [Jan 
de Jong] en van Johanna 
Willemse, zijne huisvrouw”. 
 
 

bij de wilde vaart voor de scheepslui (en hun thuisfront) niet te voorzien hoelang een schip 
onderweg blijft. Een bezoek aan de thuishaven is dan ook toeval. Vroeger was het wel zo (en 

 
(Bron: Gelders Archief.) Dreumel 3 april 1860. Geboorteakte van Hendrikus de Jong.  
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nu ook nog, denk aan de offshorewerkers), dat werklui die langdurig elders werkten, met de 
Kerstdagen in zicht verlof opnamen om thuis bij hun geliefde, gezin en familie te kunnen zijn. 
Johannes kon in ieder geval, toen hij eind 1859 weer in Dreumel was,  de formaliteiten gaan 
regelen om nog vóór de Kerst getrouwd te zijn. 
 
De jonge Hendrikus en de watersnood van 1861. 
Toen Hendrikus bijna 10 maanden oud was, maakte hij als piepjong Dreumelnaartje voor het 
eerst mee wat vele generaties vóór hem en ook nog vele generaties ná hem zouden ervaren: 
een grote waterramp. Dreumel heeft in haar lange geschiedenis veel rampspoed door 
overstromingen, dijkdoorbraken en kruiend ijs te verduren gekregen. Maar deze ramp in 1861 
was daarbij ook nog bijzonder. Deze voltrok zich in nog geen 6 jaar na de vorige ernstige 
watersnoodramp van 8 maart 1855. Ook toen was er aan de ramp een strenge winter vooraf 
gegaan en waren de rivieren dichtgevroren. De dooi die toen inviel zorgde ervoor dat de 
enorme ijsmassa op de Waal ging kruien. De schuivende ijsschotsen vernielden de dijken, wat 
ernstige overstromingen tot gevolg had. Ook nu, tijdens de winter van eind 1860,  had het 
weer hard gevroren en waren vele rivieren bedekt met een vaste en dikke ijsvloer. Ik weet niet 
of Hendrik’s vader Johannes op dat moment terug in Dreumel was of nog ver van huis in 
Nederland of Duitsland. Zijn hulp was op dat moment meer dan nodig. 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bevroren rivieren en kruiend ijs zijn altijd een horrorscenario geweest voor de schippers in de 
(binnen)scheepvaart en de bewoners achter de (rivier)dijken.  
Het ijs kon vroeger door langdurige vorst zo dik worden (zelfs enkele decimeters) dat zelfs 
een paard en wagen met vracht, en in latere tijden auto’s, van de ene oever van de rivier naar 
de ander konden rijden. Als daarna de dooi inviel kwamen er van de bovenloop van de rivier 
in korte tijd grote hoeveelheden smeltwater naar beneden gestroomd. De kracht van de 
opgestuwde watermassa onder de ijsvlakte deed deze in grote ijsschollen uiteenbreken. Door 
het alsmaar voortstuwende water werden in zulke gevallen de grote ijsplaten (tegen 
de zwaartekracht in) omhoog geduwd en schoven dan zodanig over elkaar heen dat er een 
dam ontstond. IJsdammen (ook wel kistwerken genoemd) ontstonden bij voorkeur in scherpe 
bochten of bij obstakels, zoals zandplaten in de rivier. De bocht bij Heerewaarden/ Rossum is 
zo’n beruchte plaats. (Zie ook : https://nl.wikipedia.org/wiki/Kruiend_ijs) Dreumel heeft vroeger ook veel last 
van kruiend ijs gehad. Doordat de ijsdam de waterdoorgang versperde kon het rivierwater 
maar één kant op: namelijk over de dijken. Met als gevolg grote schade en zelfs instorting van 
huizen en schuren waar mens en dier zich veilig waande en vernietiging van de kostbare land- 
en tuinbouwgronden. De situatie werd nog rampzaliger als ook de ijsschotsen hun uitweg over 
de dijken zochten. Huizen en schuren werden verpletterd en (vrucht)bomen platgewalst. Het 

 
(Bron:http://www.beeldengeluidwiki.nl/ 
index.php/Auto_op_het_ijs_naar_Marken.) 
 

 
 Bij de prent stond de volgende tekst: “Gezicht op de Dreumelse dijk met  
kruiend ijs (1855). Bron: Rijksmuseum”. 
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duurde daarna (zeker in Dreumel) vele maanden alvorens de bewoners hun dagelijkse leven 
weer konden herpakken en initiatieven genomen konden worden voor de wederopbouw.  
 
Nevenstaand schema geeft het  
temperatuursverloop weer zoals  
die zich in het de maanden januari  
en februari van 1861 voordeed.  
Grote ijsdiktes komen niet meer voor  
sinds de zeer strenge winter van 1963.  
In 80 dagen vormde zich toen ijs met 
een dikte van ruim 40 cm. In 1864 
meldde de Rotterdamsche Courant  
dat er bij Westervoort een ijsdikte  
was gemeten van 0.36 tot 0.37 el.  
(Nederlandse el = 1 meter.) 

 
De kranten in die tijd gaven een nauwkeurig verslag van de ramp die zich in het Land van 
Maas en Waal voordeed naar aanleiding van ijsverstopping in de Waal bij Dreumel. 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1= Nederlandsche Staatscourant 11-01-1861 
2=Rotterdamsche Courant 12-01-1861 
3=Nieuw Amsterdamsch Handels- en Effectenblad 
     04-02-1861 
4=Nieuwe Rotterdamsche Courant 06-02-1861 
5=Algemeen Handelsblad 08-02-1861 
6=De Noord-Brabanter 21-03-1861.          
(Bron: http://www.delpher.nl/ ) 

  
Ondanks het feit dat de kleine Hendrik weinig gemerkt zal hebben van deze waterramp, zal de 
impact van deze gebeurtenis ook op hem overgedragen zijn. Bij rivierbewoners zitten de 
rampen in het collectieve geheugen gegrift. Dreumel en mijn Dreumelse familie De Jong 
hebben sinds 1650 ruim 40 overstromingsrampen meegemaakt en overleefd. Of Hendrikus’ 
ouders veel schade hebben opgelopen bij deze watersnood van 1861 weet ik niet. Feit is dat in 
het voorjaar van 1876, 16 jaar later, zij weer geconfronteerd werden met een ernstige 
wateroverlast. De Tilburgse krant meldde op 23 maart 1876 dat “150 vlugtelingen van 

 
Bron: 
http://www.meteolink.nl/weerhistorie-2/historische-wintergrafieken/1861-1880/ 
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Dreumel, Lithoijen en omstreken zijn te Utrecht in het passantenhuis gehuisvest”. De ouders 
van Hendrikus, Johannes de Jong en Johanna Willemse, hadden toen 6 kinderen onder de 17 
jaar en de tweeling Johannes en Francis Louis moest nog geboren worden.  
 
Het leven van Hendrikus de Jong en Hendrika Janssen (enige losse feiten). 
Hendrikus en Hendrika trouwden op woensdag 7 januari 1891. Hij was 30 jaar en zij twee jaar 

 jonger: 28 jaar. Vele geliefden trouwden in  
die tijd tussen de 21 en 25 jaar. Hendrikus en 
Hendrika kregen 5 kinderen: 3 dochters en twee 
zonen. Hun eerste kindje, een meisje, stierf na 4 
maanden. 3 Kinderen werden in Dreumel geboren.  
De tweeling Johanna Henriette en Johan Heinrich 
werden in Duitsland geboren In Neusz bij 
Düsseldorf. Neusz is een plaats  waar ook veel 
Nederlandse schipperskinderen werden geboren, 
net als in Ruhrort bij Duisburg. Deze twee dochters 
trouwden later een schipper.  
Hendrikus en Hendrika kwamen uit totaal 
verschillende werelden, namelijk die van schippers 
en schoenmakers. De vader van Hendrika, 
Gerardus Jansen, was schoenmaker. Op maandag 7 
juli 1862 gaf hij zijn dochter aan bij de 
Ambtenaar van de Burgerlijke Stand (de Hr. Wely) 

te Dreumel. Gerardus Jansen was 39 jaar en verklaarde  “…dat op gisteren dag zesde julij 
(=zondag) ten twee ure des morgens te Dreumel is geboren een kind van het vrouwelijk 
geslacht van hem Declarant en van Maria Jansen zijne huisvrouwe”. De verklaring 
geschiedde in tegenwoordigheid van: Antoon Numans, landbouwer, wonende te Dreumel oud 
29 jaren en van Hendrik van der Hoeve, bode, wonende te Dreumel oud 40 jaar. 
      
Hendrikus en Hendrika trouwden in  
een koude periode. Hendrikus zal op  
dat moment of in de haven van  
Dreumel gelegen hebben of zijn schip  
elders veilig voor anker achtergelaten  
hebben. Bij Hendrika stond gemeld dat  
zij zonder beroep was.  
Tussen de huwelijksdatum van  
Hendrikus en Hendrika en de geboorte  
van hun 1e kind zit 4 jaar. In die tijd  
werd het als normaal beschouwd als  
het eerste kind in het eerste huwelijks- 
jaar ter wereld kwam. Ook de R.K.  
Kerk liet haar stem hierbij (en zeker  
ook bij het nemen van een volgend  
kind) duidelijk horen. Waarom er bij  
hen toch nog zoveel tijd tussen zit  
weet ik niet. Problemen rond  de 
zwangerschap kunnen een rol gespeeld hebben. Voor Hendrika moet de overstap van een 
zittend beroep achter een schoenleest in een huiselijke werkomgeving naar een hectische, 
zware en gevaarlijke taak als schippersvrouw in de buitenlucht, enorm geweest zijn.  

 
(Bron: Gelders Archief.) Dreumel 07-07-1862. Geboorteakte   
Hendrika Jansen  (geboorte 06-07-1862  om 02.00 uur) 

 
(Bron: Gelders Archief.) Dreumel 07-01-1891. Trouwakte  Hendrikus de Jong  en 
Hendrika Jansen . 
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Het schippersleven van Hendrikus. 
Van Hendrikus heb ik geen documenten (met uitgebreide beschrijving) kunnen vinden met 
betrekking tot zijn schippersberoep. Wel ben ik in het “Rijnschepenregister 1892” de naam  
tegengekomen van ene Hendrikus de Jong uit Dreumel. Nadere data ontbreken. Maar ik kan 
met enige zekerheid aannemen dat dit “onze” Hendrikus is. In een fragment van het register 
(zie hieronder) wordt de naam van zijn schip vermeld: “Hoop”. Niet ingevuld zijn de datum 
en plaats van de patentaanvraag, geen letter D of S om aan te geven of het om een stoom- of 
zeilschip gaat en ook geen gebiedsaanduiding waarvoor het patent gold. Op de regel boven 
Hendrikus  staat de naam H. de Jong uit Dreumel vermeld (ook hier neem ik aan dat dit 
“onze” Hendrikus is), die op 29 december 1885 (Hendrikus was toen 25 jaar oud) in ’s-
Gravenhage een patent had aangevraagd voor een zeilschip (S), waarmee hem toestemming 
gegeven werd om op de Rijn van “Mannheim bis ins Meer” te varen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Via Delpher ben ik in oude kranten bij de rubriek “Scheepstijding” (en de subrubriek 
“Rijnvaart”) een paar maal het namendrietal “Hoop, de Jong, Dreumel” tegengekomen. Ik ga 
er ook hier van uit dat het “onze” Hendrikus betreft. Deze scheepsmeldingen betreffen het 
passeren van Lobith door Nederlandse schepen en hun schippers. De bestemming van het 
schip “Hoop” was in 1891,1893 en 1894 steeds Dreumel. Tweemaal voer Hendrikus naar 
Rumpt a/d Linge. (Alhoewel via Delpher in oude kranten veel info gevonden kan worden, zijn de “hit-
lijsten” -naar mijn bescheiden mening- niet altijd compleet. Hendrikus moet vaker Lobith gepasseerd zijn dan de 
hits op de scorelijsten aangeven.) 
  
In de aktes bij de DTB-gebeurtenissen stond Hendrikus steeds ingeschreven als “schipper”. 
Op grond hiervan neem ik aan dat Hendrikus zijn hele leven schipper is geweest en dat hij 
niet, zoals vele anderen, enige tijd een andere inkomstenbron moest gaan zoeken.  

huwelijksakte     1891 schipper   30 jr.  huwelijk met Hendrika,  
geboorteakte      1895 schipper    35 jr. geboorte Johanna Maria,  
overlijdensakte  1895 schipper      -      overlijden Johanna Maria 
geboorteakte      1897 schipper    36 jr. geboorte Maria Hendrika,  
geboorte             1900 (schipper)   -      geboorte Johanna Henriette (een van tweeling) 
geboorte              1900 (schipper)   -      geboorte Johan Heinrich (een van tweeling) 
geboorteakte      1902  schipper   41 jr. geboorte Gerardus Hendrikus,  
huwelijksakte     1918  schipper     -      huwelijk Maria Hendrika 
overlijdensakte  1920  schipper   60 jr. overlijden van Hendrikus zelf. 
(Bij 4 registraties werd de leeftijd van Hendrikus niet vermeld.) 
 

In sommige genealogische lijsten staat Hendrikus vermeldt als “Heinrich”. Zijn zoon Johan 
heeft ook als tweede voornaam “Heinrich”. Het waarom van deze verduitsing van de 
voornaam is mij niet bekend. Een mogelijkheid is dat Hendrikus, door zijn naam te verduitsen 
vertrouwenwekkender over wilde komen bij de Duitse opdrachtgevers en afnemers, waar hij 
geheel van afhankelijk was voor zijn inkomsten. Volgens mij heeft Hendrikus lange tijd op de 
route Rotterdam-Ruhrgebied gevaren. Feiten die hiervoor pleiten zijn: zijn vermeldingen en 
patentaanvrage (geldig voor een groot deel van de Rijn) in het Rheinschiffs-register, de 

 
    (De Jong)                          (Dreumel) 

 
 
(Bron: Mij opgestuurd door een onbekende kenner van schepen..) “Rijnschepenregister 1892” (blz. 426). Slechts twee regels heb ik uit 
deze lijst gehaald. De andere De Jong’s die verder vermeld worden behoren niet tot de Dreumelse familie De Jong(h). 
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geboorte van de tweeling Johanna en Johan in de Duitse Rijnhavenplaats Neuss (Neusz), de 
passages bij Lobith en zijn overlijden en begrafenis in Rotterdam.  
 
Overlijden van Hendrikus de Jong. 
Hendrikus overleed “ in een schip liggende in de Maashaven”, aldus de overlijdensakte. 
(Noot: er staat niét in zijn  schip!) Een familielid herinnerde zich een verhaal dat Hendrikus 
om het leven was gekomen door een scheepsongeluk in Rotterdam. Ik heb dit niet kunnen 
achterhalen. Maar ik ben wel benieuwd naar de omstandigheden. Stierf hij op zijn eigen schip, 
dat in dat geval dan dus ook zijn woning was? Overleed hij aan een ziekte? Was het een schip 
van iemand anders? Zo ja, dan is het ook mogelijk dat Hendrikus aldaar verongelukt is tijdens 
laad- en loswerkzaamheden. Hij overleed zondagavond om 23.00 uur. Dit tijdstip leidt ons 
eerder in de richting van een overlijden door een ziekte dan door een ongeluk. Nog een 
interessant punt. Van Hendrikus heb ik (tot nu toe) geen gezinskaart of andere persoonlijke 
registraties in Rotterdam kunnen vinden. Waarom hij dan niet in Dreumel, waar hij naar mijn 
weten nog steeds een woonadres had, maar op een begraafplaats in Rotterdam is begraven 
(zijn bidprentje geeft als datum 13 Mei 1920), is mij niet duidelijk. Ik heb van Hendrikus in 
Rotterdam alleen een archiefbeschrijving van zijn overlijdensakte (niet de akte zelf) kunnen 
vinden. Op deze beschrijving staat dat het aktenummer 2660 is en dat Hendrikus op zondag 9 
mei 1920 is overleden. Als bron wordt gegeven: “Rotterdam 1920 f024”. (Zie hieronder.) 
Van Hendrikus’ broer Johannes heb ik (gelukkig) wel gegevens (uit de periode rond 1920) in 
Rotterdam kunnen vinden. (Zie daarvoor bij: “Broer-2: Johannes”, blz. 46 e.v.) 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gezien de strekking van de tekst op het bidprentje van Hendrikus moet hij een uiterst pijnlijk 
 sterfbed hebben gehad. “De dood is beter dan een leven vol bitterheid en de eeuwige rust 
 beter dan een voortdurende ziekelijkheid” (..). “Hij verlaat deze wereld alwaar hij veel 
 geleden heeft”. De tekst van het bidprentje liegt er niet om en duidt op een lange en pijnlijke 
 lijdensweg. Dit kan in verband gebracht worden met een ernstig ongeluk (zoals een familielid 
 reeds veronderstelde) in de haven van Rotterdam.  Zware verwondingen, die hem uiteindelijk 
 het leven kostte. Maar hij kan ook geleden hebben aan een progressieve ongeneeslijke ziekte, 
 zoals kanker. Het feit dat Hendrikus het sacrament van het Heilig Oliesel nog heeft 
 ontvangen, is een indicatie dat zijn toestand zodanig verslechterd was, dat het stervens- 
moment nabij was en degene(n) die hem verzorgde(n) een priester ontboden hebben. 
Hendrikus kan dan in zijn eigen schip overleden zijn, maar het is niet uit te sluiten dat hij bij 
anderen onderdak en verzorging had. Wie hem nabij stond in Rotterdam weet ik niet. Zijn 
vrouw en kinderen kan ik daar niet traceren. De vraag blijft interessant waarom Hendrikus 
uitgerekend in Rotterdam werd begraven. Was dat zijn wens of waren er andere redenen?  

 
(Bron: http://rotterdam.digitalestamboom.nl/ .) 
 

(Bron: Wikipedia. De Maashaven in 1906.) 
In een aangemeerd schip (zijn eigen schip?) is  
Hendrikus op de zondagavond van 9  mei 1920 
hier in deze Maashaven overleden. 
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Praktisch punt na Hendrikus’ overlijden: als hij op zijn eigen schip stierf, hoe is de 
eigendomsoverdracht (verkoop, erfenis) van zijn schip dan afgewikkeld? Misschien dat 
hierover nog aktes te vinden zijn. Deze documenten zouden ons dan ook meer data over 

  
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hendrikus en zijn schip kunnen geven. Op het moment dat Hendrikus stierf waren bijna al 
 zijn kinderen volwassen. Zijn twee dochters Maria Hendrika en Johanna Henriette waren al 
 getrouwd met een schipper en hadden al een eigen schip. Zijn twee zonen Johan Heinrich en 
 Gerardus Hendrikus en zijn vrouw Hendrika Antonia kunnen aanspraak gemaakt hebben op 
 een eventuele erfenis, maar van hun verdere levensloop weet ik nauwelijks iets. Wel is mij 
 bekend dat Hendrikus vrouw Hendrika en dochter Johanna Henriette in Millingen werden 
 begraven en zijn zoon Johan in Gorinchem.  
 

Ter voldoening van Artikel 50 van 
 het Burgerlijk Wetboek heeft de  
Ambtenaar van de Burgerlijke 
Stand van de gemeente Dreumel, 
de Hr. van Erp, het navolgende 
uittreksel (zie links) uit een der 
Registers uit de Burgerlijke Stand 
van Rotterdam ingeschreven. Op 9  
mei des jaars (1920) is “…des 
namiddags ten elf ure in den  
ouderdom van zestig jaren 

            overleden Hendrikus de Jong, van 
            beroep schipper geboren en 

wonende alhier…”.(Noot: 
nogmaals: Hendrikus woonde dus 
in Dreumel en werd in Rotterdam 
begraven. 
 

 
 

 
(Bron: in bezit van Jan Zondag) 
Bidprentje Hendrikus de Jong. 

 
(Bron: Gelders Archief.). Rotterdam 11-5-1920 Overlijdensakte  Hendrikus de Jong. 
“Heden elf mei negentienhonderd twintig verschenen voor mij ambtenaar van den 
burgelijke stand van Rotterdam: Hendrik Davids 52 jaar lijkbezorger wonende alhier en 
Martin Boonstra 69 jaar zonder beroep wonende alhier die verklaarden, dat op 9 mei 
dezes jaars, des namiddags om elf uur in een schip liggende in de Maashaven alhier is 
overleden: Hendrikus de Jong oud  zestig jaren, geboren en  
wonende te Dreumel, schipper, …..etc.” 

 
(Bron; Gelders Archief.) Dreumel 18-05-1920. Uittreksel uit overlijdensakte 
Rotterdam van Hendrikus de Jong. Hij is op 09-05-1920 overleden in Rotterdam; 
op 11-05-1920 werd  aldaar aangifte van zijn overlijden gedaan; op 13-05-1920 
werd hij begraven en op 18-05-1920 werd zijn overlijden in Dreumel bij de 
Burgerlijke Stand ingeschreven. 
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De vroegere Rotterdamse haven en de schepen. Ook de werkplek van Hendrikus? 
Ik neem aan dat Hendrikus, gelijk zijn broer-2 Johannes gewerkt heeft in en bij de 
Maashaven. Zijn woonadres en/of ligplaats zal ook in dat Rotterdams stadsdeel geweest 
kunnen zijn. Middels nader onderzoek of mogelijke tips van lezers(essen) hoop ik meer 
duidelijkheid en inzicht te krijgen in het hectische schippersleven van mijn voorouders en 
andere (Dreumelse) binnenschippers.  
 

De Maashaven is één van de havens van Rotterdam. De Maashaven ligt nabij de Rijnhaven en de oude 

wijk Katendrecht. De aanleg duurde van 1898 tot 1905. De oppervlakte is 60 ha. De Maashaven is net als de  

Rijnhaven aangelegd voor de overslag van massagoed 'op stroom'. Langs de kades van de Maashaven bevinden 

zich de vuilverbranding van de AVR (vroeger ROTEB), enkele silo's van (vroegere) graanbedrijven en 

opslagplaatsen, zoals de Meneba, de Quaker en de "Oude Graansilo".  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
De kinderen van Hendrikus de Jong en Hendrika Antonia Janssen. 
Even ter herinnering: Hendrikus en Hendrika kregen 5 kinderen: Johanna Maria, Maria 
Hendrika, de tweeling Johanna Henriette en Johan Heinrich en Gerardus Hendrikus.  
Johanna Maria stierf na 4 maanden. Van de twee overige dochters heb ik enige informatie 
kunnen achterhalen, van de twee zonen bijna niets. Hieronder een paar aktes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
(Bron: “Bruisend Rotterdam  Deel-2 (1956)”. Deel van de Maashaven.  In deze haven is 
Hendrikus de Jong overleden. De overlijdensakte meldt “….in een schip liggende in de 
Maashaven”.  

 
(Bron: Stichting Historisch Katendrecht.) Omstreeks 
1900 waren de Eerste en Tweede Katendrechtsehaven,  
de Rijnhaven en grotendeels ook de Maashaven al  
gegraven. In dit gebied woonden enige van mijn De  
Jong-voorouders. 
 

 
(Bron: Gelders Archief.) Dreumel 07-03-1902  
Geboorteakte Gerardus Hendrikus (diezelfde  
ochtend om 02.30 uur). Getuigen Antoon Janssen 
(schoenmaker, 37 jr.) en mijn opa Wilhelmus 
(arbeider, 29 jr.) 

 
(Bron: Gelders Archief.) Dreumel 14-09-1895. 
Inschrijving in Register van Dreumel van het 
overlijden van Johanna Maria op 11-09-1895 om 
09.00 uur te Deil. Zij was“…wonende te Dreumel 
en geboren te Dreumel den tweeden Mei 
achttienhonderdvijfennegentig…” 
 

 
(Bron: Gelders Archief.) Dreumel 05-03-1897. 
Geboorteakte Maria Hendrika. (diezelfde middag 
om 13.00 uur) Getuige o.a. oom Gerardus. 

Van de tweeling Johanna Henriette en Johan 
Heinrich heb ik bij het Gelders Archief en Wie 
Was Wie geen data kunnen vinden. 
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Enige gegevens over het schippersbestaan van de schoonzonen van Hendrikus.  
Hendrikus de Jong was twee schoonzonen rijk, die beiden schipper waren: Cornelis (Kornelis) 
Broekmeulen uit Driel en Wilhelmus Sanders uit Pannerden.  
*Cornelis (Kornelis) Broekmeulen. Cornelis Broekmeulen trouwde met dochter Maria 
Hendrika. Bij hun huwelijk op 22 juli 1918 waren aanwezig de wederzijdse ouders en de 
getuigen Johannes van Beers (landbouwer, 50 jr.), mijn opa Wilhelmus de Jong (werkman, 45 
jr.) en Nicolaas de Boer (koetsier, 53 jr., uit Driel). De trouwakte werd door iedereen 
ondertekend. Cornelis Broekmeulen liet in 1923 zijn schip “Maria” in Leeuwen bouwen. Ik 
neem aan dat Cornelis, voordat hij de bouwopdracht gaf, eerst jaren op zijn vader’s schip 
gewerkt zal hebben of elders als schippersknecht. De gegevens over de “Maria” trof ik op de 
website “Het historisch bedrijfsvaartuig” van de“Landelijke Vereniging tot Behoud van het 
Historisch Bedrijfsvaartuig” (LVBHB). Het schip “Maria” is gebouwd in 1923, vijf jaar na 

 de huwelijksvoltrekking tussen Cornelis 
en Maria. Ik ga er van uit dat het schip 
vernoemd is naar zijn vrouw Maria. Dit 
stalen rijnmotorschip van Cornelis is 
gebouwd op de werf van Meijer te 
Leeuwen; niet ver van Dreumel vandaan. 
Onderstaand een registratieblad van de 
eerst scheepsmeting. Bij een volgende 
meting in 1938 door de scheepsmetings-
dienst is te zien dat het schip is 
overgegaan in de handen van een ander 
eigenaar, namelijk: NV Mij tot Exploitatie 
van een sleepschip “Etena”. Er zijn in de 
loop der tijd nog 4 metingen verricht. De 
laatst geregistreerde meting was in 1982. 
Interessant is om te zien dat het schip nog 
drie maal van naam veranderde namelijk 
“Josina”, “Walcheren” en “Stad Nijkerk”. 
Verder blijkt uit de metingen dat het schip 
3 cm langer en breder is geworden en dat 

de waterverplaatsing toenam van 205.377 tot 250.552 ton. Het schip was achtereenvolgens: 
rijnmotorschip, motorschip en motorvrachtschip. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Liggers Scheepsmetingsdienst: Details over het schip Maria 

Meetnummer: Ah593N  

  
Meetnummer: 
Ah593N 

District en 
volgnr.: 
Arnhem 
593  

Meetdatum: 
2 oktober 
1923 

Meetplaats: 
Leeuwen 

Eerste 
meting?: 
Ja 

  
Naam schip 
Maria 

Opmerking bij naam schip: 
– 

  
Scheepstype: 
Rijnmotorschip 
70 pk 

Materiaal:  
staal 

Werf:  
–  

Plaats werf: 
Leeuwen 

Bouwjaar:  
1923 

  Lengte: 
33 m 97 cm 

Breedte: 
5 m 81 cm 

Inzinking:  
– 

Waterverplaatsing: 
205,377 ton 

  

  Eigenaar: 
Cornelis Gerardus Broekmeulen 

Domicilie: 
Dreumel 

Opmerking bij eigenaar: 
– 

  Brandmerk: 2 B Tiel 1927 
 

. ∗ ∗

∗ ∗

 
(Bron: Gelders Archief.) Trouwakte 22-07-1918 Kornelis Broekmeulen en 
Maria Hendrika de Jong. Mijn opa Wilhelmus de Jong was één van de 
getuigen (als oom van de bruid).  
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* Wilhelmus (Willem) Sanders. Hendrikus’ derde dochter Johanna trouwde ook met een zoon 
uit een rasechte schippersfamilie: namelijk Wilhelmus Sanders uit Pannerden . De vader en 
twee broers van deze Willem waren ook schipper. Eén van zijn zussen trouwde met een 
schipper en een andere zus trouwde  met een zalmvisser. 
Bij deze dochter Johanna stuitte ik op een aangename verrassing. Haar moeder Hendrika 
Antonia de Jong-Janssen komt dan even in beeld. Waarschijnlijk kon Johanna’s moeder na de 
dood en begrafenis van haar man Hendrikus in Rotterdam het schippersleven niet missen, 
want ik ontdekte dat zij op het schip “De Johanna” woonde. Hendrika moet duidelijk “de 
broek aan gehad hebben”, want het gezag lag onomstotelijk bij haar. Zij nam dan ook alle 
belangrijke beslissingen. Ik heb deze informatie van Piet Sanders (90 jaar toen ik hem belde), 
een zoon van Willem Sanders en Johanna de Jong. Hendrika De Jong-Janssen was zijn oma.  
Toen Piet Sanders naar de Lagere School moest, trok hij bij zijn oma Hendrika De Jong in. 
Hendrika was toen alweer aan wal gaan wonen. De naam “De Johanna” van het schip van 
Willem Sanders zal geïnspireerd zijn op zijn vrouw’s naam: Johanna. Het schip vervoerde 
hoofdzakelijk grind en werd in 1947 voorzien van een zijschroef-installatie, waardoor 
 
Liggers Scheepsmetingsdienst: Details over het schip Johanna  (Brandmerk: 63 B Tiel 1947) 
  

                  (Bron: LVBHB. Deze 
            meetgegevens heb ik 
            gevonden via de 
            geselecteerde items 
            “Johanna” en 
            “ Sanders”.) 

 
         
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
het zelfstandig kon varen en niet meer (geheel) afhankelijk was van een sleepboot. Op de 
metingslijst van 1947 zijn de volgende gegevens te ontdekken: bouwjaar 1903; werf 
Hendriks; werfplaats Dodewaard. In 1964 werd gemeld dat het schip een motorschip was 
(geworden) en dat het ook andere namen heeft (gehad): “Becor”, “Leeuwen” en “Luna”. In 
1974 is het een “motorschip met één laadruimte”.  

Extra: verandering van naam, functie  
en afmetingen bij binnenschepen.  
Liggers Scheepsmetingsdienst: Details 
 over het schip Wilant  (Brandmerk: 
 1054 B Rott 1927) (Bron: LVBHB.) 
Soms bleef een schip lang in handen van één 
eigenaar of één familie. Maar heel vaak niet. Een 
mooi voorbeeld zijn de mutaties m.b.t het schip van 
een broer van Willem Sanders:  n.l. A. Sanders. Het 
schip “Wilant” was jarenlang in zijn bezit. Daarvoor 
had het vanaf  het bouwjaar 1903 (het heette toen 
“Anna”) al twee eigenaren gekend. 
Sanders veranderde de naam in “Wilant”. Bij de  
meting op 7 juni 1962 was de “Wilant” als sleepboot 
getransformeerd in een motorschip. Bij de meting 
op 28 april 1981 heette het schip “Viking”. Bij 
metingen tussen 1956 en 1981 is de naam van de 
eigenaar van het schip niet ingevuld. 

Meetnummer: R10506N 

  
Meetnummer: 
R10506N 

District en 
volgnr.: 
Rotterdam 
10506 

Meetdatum: 
5 augustus 
1937 

Meetplaats: 
Roermond 

Eerste 
meting?: 
Nee 

  

  
Naam schip 
Wilant 

Opmerking bij naam schip: 
– 

  

  Scheepstype: 
sleepschip 

Materiaal:  
staal 

Werf:  
Otto 

Plaats werf: 
Krimpen a/d IJssel 

Bouwjaar:  
1903 

  

  Lengte: 
45 m 30 cm 

Breedte: 
6 m 58 cm 

Inzinking:  
– 

Waterverplaatsing: 
432,355 ton 

    

  
Eigenaar: 
A. Sanders 

Domicilie: 
Millingen 

Opmerking bij eigenaar: 
–  

Meetnummer: R12631N 

  Meetnummer: 
R12631N 

District en 
volgnr.: 
Rotterdam 
12631 

Meetdatum: 
12 december 
1940 

Meetplaats: 
Millingen 

Eerste 
meting?: 
Nee 

  

  Naam schip 
Johanna 

Opmerking bij naam schip: 
–   

  Scheepstype: 
sleepschip 

Materiaal:  
metaal 

Werf:  
– 

Plaats werf: 
– 

Bouwjaar:  
–   

  
Lengte: 
34 m 05 cm 

Breedte: 
6 m 11 cm 

Inzinking:  
1 m 99 cm 

Waterverplaatsing: 
253,829 ton 

    

  
Eigenaar: 
W. Sanders 

Domicilie: 
Millingen 

Opmerking bij eigenaar: 
–  

 


