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Johannes de Jong ° Dreumel vr 01-05-1863 
   † Rotterdam  zo. 28-06-1942 (79 jr.) (schipper)  
 

∞ Appeltern (Maasbommel) 13-04-1894 (Johannes 30 jr./ Grada 23 jr.) 
 
Grada Cornelia   ° Maasbommel (Appeltern) do 22-12-1870 (ouders: Petrus van Avezaath, koopman/ 
 van Avezaath      winkelier/ Maria van Wissen) 
   † Leiden do 17-02-1921 (50 jr.) (akte: 07-03-1921/ “akteplaats Dreumel”, “overleden 

   in andere gemeente”)  
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
    
1.♀ Johanna Maria ° Dreumel za 01-09-1894 
   ∞ Rotterdam wo 19-03-1919 (24 jr.)/ Antonius van Gool (25 jr.), °Rotterdam  

    ?-?-1894 (ouders: Gijsbertus Arie van Gool/ Maartje Johanna Berds) 
   *Bijzonderheid:  Rotterdam 19-06-1928,  scheiding Johanna en Antonius (na 9 jr. 
    huwelijk). 
† ?-?-? 

 
2.♀ Maria Antonia-1 ° Leeuwen ?-09-1895 
   (∞ nvt.) 

† Rotterdam  wo 06-05-1896 (8 mnd.) („registratiedatum: 12-05-1896 en -nr. 5474,  
    aktenr. 32 en -plaats Dreumel”, ”overleden in andere gemeente”) (“wonend in 
    Dreumel”) 

 
3.♀ Maria Antonia-2 ° Dreumel Do. 08-10-1896 (registratiedatum: 10-10-1896 en -nr. 5496,  aktenr. 50 en 

   -plaats Dreumel ) 
   ∞ Arnhem 24-11-1915 (19 jr.)/ Laurent Johannes W. M. de Bruijn  

    (28 Jr.), °Nijmegen  ?-?-1887, koffiehuishouder (ouders: Wilhelm de Bruijn,  
    Reiziger/ Francisca van de Laar) 
† ? 
 

4.♂ Joannes Adrianus ° Dreumel Wo. 29-06-1898  
   ∞ ? 
   † ?-?-? 
 
5.♀ NN.   ° Dreumel Vr. 03-04-1903 
   (∞ nvt.) 
   † Dreumel  03-04-1903 (“levenloos”) 
 
6.♀ Grada Johanna ° Dreumel Do. 25-02-1904 
   ∞ Rotterdam Wo. 15-01-1930 (25 jr.)/ Johan van den Heuvel (25 jr.), 

    °Druten 15-07-1904, schipper (ouders: Wilhelmus van de Heuvel/ Catharina van  
    Sommeren 
† ?-?-? 

 
7.♀ Antonia Henrica ° Rotterdam vr 19-05-1905 (“aktenr. 5057; ouders wonende te Dreumel”) 
   ∞ Rotterdam  wo 29-03-1933 (27 jr.)/ Gijsbert Pippel (26 jr.), °Haaften (19-05-1906), 

    schipper (Rijnvaart, matroos, stuurman) (ouders: Dirk Pippel, zetschipper/ Jenneke 
    van Herreveld) 
† ?-?-? 

 

De Vijf Gebroeders en hun gezinnen 

►Broer-2: Johannes (Jan/Johan?) 
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8.♂ Johannes Hen- ° Rotterdam za 12-01-1907 
   drikus Franciscus (∞ nvt.) 

† Bemmel 05-05-1907 (4 mnd.) (akte: 11-05-1907) (“elders overleden”) 
 
9.♂ Joannes Hendri- ° Dreumel Ma. 06-04-1908 (Ruhrort wordt ook genoemd) 
    kus   ∞ Rotterdam wo 28-06-1933 (25 jr.)/ Maria Gerada Koenen (25 jr.) °Duisburg 

    Ruhrort (Pruisen) (ouders: Hendrikus Johannes Koenen/ Geertruida Cornelia 
    Meijer)  

   † ? 
 
10. ♀ Wilhelmina ° Nijmegen ?-?-1910  
    Allegonda  ∞ Rotterdam Wo.11-10-1933 (23jr.)/ Adrianus Jan ’t Hart (30 jr.), °Rotterdam  

    do 22-08-1903 (ouders: Adrianus ’t Hart/ Lijntje Roos) 
† °Rotterdam ?-?-? 

 
Johannes de Jong: Dreumel 1 mei 1863 – Rotterdam 28 juni 1942. 
Johannes was het tweede kind van Johannes de Jong en Johanna Willemse. Hij werd geboren 
op vrijdag 1 mei 1863. Hij kwam 2½ jaar na de geboorte van zijn broertje Hendrikus. 
 
         Opmerking. 

     Ik heb van Johannes geen 
roepnaam  kunnen vinden. Hij 
zou aangesproken kunnen zijn 
met Jan of Johan. Maar hij zou 
ook een bijnaam gehad kunnen 
hebben, als vervanger van zijn 
voornaam. Een gewoonte die 
vroeger op dorpen veel 
voorkwam. In dit werkstuk over 
“De Vijf Gebroeders De Jong” 
blijf  ik zijn doopnaam  Johannes 
gebruiken, bij gebrek aan iets 
beters.  

 
De jeugd van Johannes de Jong en Grada van Avezaath.  
Ik heb buiten de geboorteaktes niets kunnen vinden over hun levensperiode tot hun huwelijk. 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 ) 

 

 
(Bron: Gelders Archief.)  Appeltern 24-12-1870. Geboorteakte van 
Grada van Avezaath te Maasbommel op 22-12-1870  om 21.00 uur. 
Vader Petrus van Avezaath (winkelier, 34 jr.) deed aangifte. 
Getuigen: Peter Jansen en Adolf van Rossum. 

 
(Bron: Gelders Archief.)  Dreumel 1-5-1863. Geboorteakte van 
Johannes (geboren diezelfde dag om 14.00 uur). Opmerkelijk: 
Vader Jan (Johannes) geeft aan niet te kunnen schrijven. Bij de 
andere aangiftes had hij echter geen probleem met het zetten 
van een handtekening! Vraag: was hij bij deze gelegenheid 
geblesseerd of gewond aan zijn hand? Getuigen: Antoon 
Numans en Hendrik van der Hoeven.  
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Het echtpaar Johannes de Jong & Grada Cornelia van Avezaath. 
Tussen Johannes en zijn vrouw Grada  was er een leeftijdsverschil van 7 jaar. Zij waren 
respectievelijk 30 en 23 jaar oud. Het echtpaar trouwde in Appeltern. Hun (woon)adres bleek 
veelal in Dreumel, maar over hun adressen in Rotterdam heb ik geen duidelijkheid gekregen.  
 
          
 
 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
 
         Zie voor toelichting van bovenstaande  
         bijlagen (1), (2) en (3) de tekst 

 hieronder .  

    

   

Opmerkelijke situatie. Op bovenstaande trouwakte worden de namen van vader Johannes de 
Jong en moeder Johanna Willemse alleen genoemd als zijnde de ouders van bruidegom 
Johannes de Jong. Verder ontbeken hun namen en handtekeningen (kader 1) op de trouwakte. 
Na de opsomming van de huwelijksbijlagen staat op de trouwakte met nadruk vermeld: 
“…waarna genoemde ouders der bruid alhier tegenwoordig verklaarden in de voltrekking 
van dit huwelijk toe te stemmen”( kader 2). Geconcludeerd kan worden dat de ouders van de 
bruidegom niet aanwezig waren. Achter de laatste gedrukte zin op de trouwakte werd met pen 
een zin toegevoegd (zie cursief): “En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, welke, na 
gedane voorlezing, geteekend is door ons, de comparanten echtgenooten, de ouders der 
bruid en genoemde vier getuigen” (kader 3). De 4 getuigen waren: Raats bierhuishouder 35 jr.,  
Beenen veerman 48 jr., Avezaath bakker 25 jr., en Herckenrath brievengaarder 35 jr. Allen 
wonende in Maasbommel. Er waren geen familieleden of kennissen van bruidegom Johannes 
aanwezig. Ik vermoed dat de ouders van Johannes (Johannes de Jong en Johanna Willemse) 
tegen het huwelijk waren, maar dat zij dit niet wilden of konden tegenhouden. Dat de bruid 
Grada 4 ½ maand zwanger was tijdens de huwelijksvoltrekking kan mijns inziens niet de 
reden van hun afwezigheid geweest zijn (zie ook blz.36). Daar komt bij dat de grootouders én 
de ouders van bruidegom Johannes in hetzelfde schuitje (zwangerschapshuwelijk) hadden 
gezeten. Hun zoon was meerderjarig en had geen toestemming nodig om te kunnen trouwen. 
Dit is (voorlopig) het enige huwelijk bij de De Jong(h)’s, dat ik tegen ben gekomen, waar de 
ouders bij de huwelijksvoltrekking niet aanwezig waren. Misschien dat er lezers(essen) zijn, 
die iets meer over deze opmerkelijke kwestie en de  achtergrond(en) ervan weten.  
 
 Kinderen. Het eerste kindje van Johannes de Jong en Grada van Avezaath, Johanna Maria, 
werd reeds na vijf maanden geboren. Ook dit was een “gedwongen” huwelijk. Later zal 
duidelijk worden dat ook dit eerste kindje, dochter Johanna Maria, een problematische start 

 
(Bron: Gelders Archief.)  Appeltern 13-04-1894. Trouwakte  van Johannes de Jong en 
Grada van Avezaath. Het opmerkelijk aan deze acte is dat deze niet is ondertekend door de 
ouders van Johannes te weten: Johannes de Jong en Johanna Willemse!  

 

 
(3) 

 
(2) 

 
(1) 
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met kinderen zal krijgen. Binnen families zie je vaak dat de geschiedenis zich herhaalt. 
Verderop kom ik hier op terug. Het tweede en derde kindje werden steeds met verschil van 
precies 1 jaar geboren. Onduidelijk is of  de echtelieden Johannes & Grada vanaf hun 
huwelijk effectief in Dreumel woonden of daar alleen een postadres hadden of dat zij op het 
schip van Johannes verbleven/ woonden. Johannes en Grada kregen uiteindelijk 10 kinderen: 
zeven meisjes en drie jongens. Drie van hun kinderen hebben maar kort geleefd: één jongetje 
werd maar 4 maanden oud, één meisje werd levenloos geboren en de ander meisje werd maar 
8 maanden oud. Vijf van hun kinderen werden in Dreumel geboren. De andere 5 kinderen in 
Leeuwen, Rotterdam (2x), Ruhrort en Nijmegen. Deze 5 geboortes maken duidelijk dat op die 
momenten Johannes zijn scheepsvrachten vervoerden tijdens “wilde vaart”-opdrachten. 
 
Trouwen. Zes kinderen van Johannes en Grada trouwden: vijf dochters en één zoon. Het 
overgrote deel van hen, 5 in totaal, trouwde in Rotterdam en één in Arnhem. Enige zaken 
vallen mij op. Het leeftijdsverschil van de trouwlustigen in Arnhem, Maria Antonia-2 (19 jr.) 
en Laurent (28 jr.), was 9 jaar. Drie kinderen van Johannes en Grada trouwden in één jaar, 
namelijk 1933. Speelde de crisistijd hierbij een rol? De trouwpartijen van de 3 andere 
kinderen waren  in 1915, 1919 en 1930. Ruim 18, 14 en 3 jaar vóór 1933.  
 
Geloof. De Dreumelse familie De Jong(h) heeft, voor zover ik weet, door de eeuwen heen 
altijd het Rooms Katholieke geloof aangehangen. Een vermenging met een ander geloof was 
in de katholieke gemeenschappen, en zeker in de dorpen, uit den boze. Jongeren die omgang 
of verkering met “andersdenkenden” zochten werden streng en soms hardhandig door de 
ouders en familie tot de orde geroepen. “Twee geloven op één kussen, daar slaapt de duivel 
tussen”, zo luidde een Oudnederlands gezegde. Met deze one-liner poogde men verliefden te 
ontmoedigen en weer tot zinnen te brengen. De boodschap was duidelijk: een gemengd 
huwelijk bracht, hoe dan ook, ongeluk. Deze harde opstelling werd niet alleen gepraktiseerd 
tussen de hervormde en gereformeerde geloofsgemeenschappen maar ook tussen de 
protestantse en katholieke gelovigen. Dorpse katholieken als de De Jong’s kwamen, toen zij 
naar steden verhuisden, voor ernstige dilemma’s te staan. Want hoe behoedde en bewaarde je 
je geloof en geloofsregels in een pluriforme en mondaine stadssamenleving. Wat in het dorpse 
Dreumel voor onmogelijk werd gehouden gebeurde in de grote stad tóch:  twee dochters van 
Johannes de Jong en Grada van Avezaath trouwden met iemand van een ander geloof. 
Johanna Maria met Antonius van Gool en Antonia Henrica met Gijsbert Pippel. Beide 
mannen waren lid van de Nederlands Hervormde Kerk. Hoe de Dreumelse de Jong-familie en 
de Dreumelse dorpsgenoten op deze gemengde huwelijken reageerden, weet ik niet. Als deze 
“geloofsontsporingen” slecht gevallen zijn, dan kan dat ook een mogelijke reden geweest zijn, 
waarom ik niets van de broers van mijn opa Willem afwist. (Zie nadruk op “mogelijk”.) 
 
Scheiding. Bij de huwelijksvoltrekking beloven de partners elkaar altijd (zelfs eeuwig) trouw 
te blijven. Een gevleugelde uitdrukking wijst daar op: “Tot de dood ons scheidt.” Binnen de 
katholieke kerk was het dan ook onmogelijk (zelfs een doodzonde) om te scheiden. Indien dit 
wel mocht dan geschiedde dat onder strikte voorwaarden. Ook voor de kinderen van Johannes 
de Jong en Grada van Avezaath kwamen de katholieke huwelijkswaarden in de grote stad 
onder grote druk te staan. De oudste dochter van hen, Johanna Maria, “beet het spits af”. Zij 
scheidde op 11 juni 1928, na 9 jaar huwelijk, van haar Antonius van Gool. Andere 
voorbeelden van gescheiden familieleden in die tijd ben ik (nog) niet tegen gekomen.  
 
Overlijden. Van vijf kinderen heb ik geen overlijdensdatum kunnen vinden. Ik weet dus niet 
wat de doodsoorzaak bij hen is geweest en hoe oud zij mogelijk geworden zijn. Van moeder 
Grada is de sterfdatum wel bekend. Zij overleed betrekkelijk jong in Leiden op 50 jarige 
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leeftijd. Ik weet niet of zij in een ziekenhuis (aan een ziekte) of varend onderweg (door een 
ongeluk) overleden is. Op het moment dat zij overleed waren 2 dochters (Maria Antonia-2 en 
Johanna Maria) al getrouwd en 3 kinderen (Maria Antonia-1, N.N., en Joannes Hendrikus) 
reeds overleden. Haar jongste kind Wilhelmina was toen pas elf jaar oud. Het gemis van zijn 
vrouw zal voor Johannes groot geweest zijn. Hij moest van het ene op het andere moment de 
zorg van 4 kinderen (3 meisjes en 1 jongen), die nog onder de 20 jaar waren, op zich nemen. 
Hoe dit gebeurd is weet ik niet. In die tijd kwam het veelvuldig voor dat kinderen in het gezin 
van een familielid opgenomen werden als er zich in het gezin van het kind ernstige problemen 
voordeden. Zoals bij het overlijden van een of van beide ouders of als er grote problemen met 
de opvoeding en verzorging van de kinderen waren.  
 
Beroep van vader Johannes. Bij officiële registraties werd het beroep van Johannes tot 
ongeveer zijn 50e jaar als “schipper” vermeld. Bij drie registraties van aktes werd geen beroep 
vermeld en bij zes registraties geen leeftijd. 

Huwelijksakte    1894 schipper 30 jr. huwelijk met Johannes met Grada van Avezaath 
Geboorteakte      1894 schipper 31 jr. geboorte Johanna Maria,  
Geboorteakte      1895 schipper    -      geboorte Maria Antonia-1 
Overlijdensakte  1896 schipper    -     overlijden Maria Antonia-1 
Geboorteakte      1898 schipper 35 jr. geboorte Joannes Andrianus 
Overlijdensakte  1903 schipper   -      overlijden N.N. 
Geboorteakte      1904     -          40 jr. geboorte Grada Johanna 
Geboorteakte      1907      -         44 jr. geboorte Johannes Hendrikus Franciscus 
Overlijdensakte  1907 schipper   -       overlijden Johannes Hendrikus Franciscus 
Geboorteakte      1908     -          44 jr. geboorte Joannes Hendrikus 
Huwelijksakte    1915 schipper    -      huwelijk Maria Antonia-2 met Laurent de Bruijn 
Huwelijksakte    1919  man         -       huwelijk Johanna Maria met Antonius van Gool 
Huwelijksakte    1933  man         -       huwelijk Antonia Henrica met Gijsbert van Pippel 
Overlijdensakte  1942  zonder beroep 79 jr. overlijden Johannes de Jong in Rotterdam 
 

Bovenstaand schema bekijkend kan ik met grote zekerheid aannemen dat Johannes zeker van 
1894 tot 1915, dus tussen zijn 30e en 51e levensjaar, het schippersvak heeft uitgeoefend. 
Gezien deze jarenreeks, maar ook gezien de arbeidswereld waarin hij vertoefde, ga ik er van 
uit dat Johannes zeker vóór en ook ná deze periode van 21 jaar nog bij het schippersberoep (in 
welke vorm dan ook) betrokken zal zijn geweest. Ik ben helaas Johannes zijn naam (nog) niet 
tegengekomen bij scheeps- of schippersregisters. 
 
Overlijden van Johannes de Jong (Rotterdam 28 juni 1942). 
Rotterdam was in het begin van de oorlog (mei 1940) zwaar gebombardeerd door de Duitsers.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

(Bron: Bruisend Rotterdam.) Vanaf een schip liggend in de 
Rotterdamse haven toont deze foto de gruwelijke bominslagen. 

 
(Bron: Bruisend Rotterdam.) Hevige branden en enorme 
rookwolken na de Duitse bombardementen van Rotterdam. 



51 
 

51 
 

Ik neem aan dat Johannes steeds in Rotterdam heeft gewoond tussen 1934, het jaar dat zijn 
dochter Grada even bij hem in de Walravenstraat 20 in Rotterdam woonde en 1942 , het jaar 
dat Johannes overleed in Rotterdam. (De -tijdelijke- woonadressen van de 3 dochters van  
Johannes worden verderop behandeld.) De vreselijke bombardementen op het centrum van 
Rotterdam die in mei 1940 plaatsvonden moet ook Johannes van nabij hebben meegemaakt. 
Of het zou moeten zijn dat hij op dat moment elders in Nederland of Duitsland was met zijn 
schip. Het is mij niet bekend of Johannes bij de hevige bominslagen en branden gewond is 
geraakt of dat zijn schip (als hij deze toen nog in zijn bezit had) of zijn woning werd 
beschadigd. 

 
 
          
      
      

         
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Johannes overleed, toen de Tweede Wereldoorlog halverwege was, op zondag 28 juni 1942,  
op 79 jarige leeftijd in Rotterdam. Ik weet niet waar en waaraan hij overleden is. Zijn 
overlijden werd op 30 juni bij de Ambtenaar van den burgerlijke stand van Rotterdam 
aangemeld door Hendrik Lambertus Baan (of Baars), een 37 jarige lijkbezorger uit  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(Bron: Gelders Archief.)  Rotterdam 30 juni 1942. Overlijdensakte van  Johannes de Jong. Johannes overleed op zondag 28 juni 1942 
om 04.00 uur te Rotterdam. De aangifte werd gedaan door lijkbezorger Hendrik Lambertus Baan (of  Baars) op dinsdag 30 juni 1942.  

 
(Bron: Delpher). De Tijd, 22 juni 1942. 

 
(Bron: WieWasWie.) Archiefbeschrijving van 
de overlijdensakte van Johannes de Jong. 

Links: de overlijdensdata van 
Johannes de Jong in de 
database van WieWasWie. Hij 
overleed op zondag, geen 
werkdag. Toch is het niet 
duidelijk of Johannes een 
“natuurlijke” dood (hij werd 79 
jr.) gestorven is of als gevolg 
van een ongeluk, een ernstige 
aandoening , een of andere 
ziekte of ondervoeding  (!), zie 
hieronder. 
 
Rechts: uit het dagblad De Tijd 
van 22 juni 1942. WOII hield 
reeds 2 jaar het dagelijkse 
leven in zijn greep. 
Aardappelen rooien in de 
oorlog in de binnenstad van 
Rotterdam!  Plantsoenen 
werden ingericht als  groente-
en moestuinen. Daarom vraag 
ik me af: zou de voedsel-
schaarste (ondervoeding) een 
rol gespeeld  kunnen hebben 
bij het overlijden van Johannes 
in 1942? 
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Rotterdam. In de overlijdensakte staat dat Johannes de Jong, 79 jaar oud was, geboren in  
Dreumel, dat hij op het moment van overlijden in Rotterdam (“…wonende alhier…”) 
woonde, dat hij weduwnaar was van Grada van Avezaath, zonder beroep en dat hij overleden 
was op 28 juni ’s morgens om 4.00 uur. De overlijdensakte heeft nr. 2680. Tevens staat op de 
kaart een grafnummer vermeld “Grafnr. R.”. Johannes is dus in Rotterdam begraven. Ik heb 
helaas niet kunnen achterhalen op welke begraafplaats. Verder heb ik geen rouwkaart,  
advertentie of bidprentje van hem kunnen vinden. Ook is niet duidelijk in welke straat of wijk 
hij overleden is en of er familie aanwezig was bij zijn overlijden, uitvaartdienst en begrafenis. 
Johannes was, toen hij stierf, al 21 jaar weduwnaar. Het is mij ook niet duidelijk of Johannes 
na het plotselinge overlijden van zijn vrouw Grada nog een relatie heeft gehad. Ik ben geen 
gegevens tegen gekomen dat hij hertrouwd is geweest. 
 
Het overlijden van Johannes vrouw: Grada Cornelia de Jong-van Avezaath. 
Toen Johannes overleed was zijn vrouw Grada al 21 jaar eerder overleden in Leiden. Dat was 
op donderdag 17-02-1921. Ze was toen pas 50 jaar oud. Alhoewel Leiden voor een 
rivierschipper als Johannes geen voor de hand liggende havenplaats is, kan ik niet uitsluiten 
dat hij ook op steden voer om handel op te halen of af te leveren. Het stedelijk vrachtverkeer 
was  in zijn tijd een niet te onderschatten economische bedrijvigheid. Steden hadden 
uitgebreide openlucht en overdekte marktplaatsen, waar de inwoners hun dagelijkse, verse 
levensmiddelen konden kopen. De bevoorrading van een stad verliep hoofdzakelijk via de 
toegankelijke vaarten, kanalen en grachten. Mij is niet bekend of Grada vanwege een ziekte 
overleed op het moment dat Johannes met zijn boot voor werk in Leiden lag of dat zij daar 
verongelukte. De mogelijkheid is ook dat zij vanwege een ernstige ziekte of ongeluk (op hun 
schip) vanuit Rotterdam (of een andere plaats) naar Leiden werd gebracht vanwege specialis-
tisch medische hulp, die elders niet geboden kon worden. Ik ga er van uit dat zij in Leiden in 
een ziekenhuis heeft gelegen en aldaar is overleden. Nadere gegevens heb ik niet. 
 
Waar woonde Johannes in Dreumel of in Rotterdam? 
Uitgaande van registraties op gezinsoverzichten en gezinskaarten woonden Johannes de Jong 
en Grada van Avezaath vanaf hun huwelijk in Dreumel of hadden aldaar een (post)adres 
terwijl zij vaarden. Ik heb van hen echter geen inschrijf- en adresgegevens in Rotterdam. Voor 
het eerst kom ik de naam van Johannes De Jong tegen op een adres waar een zekere Antonius 
van Gool, de latere echtgenoot van zijn oudste dochter Johanna Maria, ging inwonen. Dat was 
op 5 oktober 1918. Bij twee andere dochters kom ik ook weer het adres van hun ouders 
(Johannes en Grada) tegen, als zij daar (later) ook gaan inwonen. Johannes en Grada 
verhuisden veel. Met dien verstande dat met name Johannes veel verhuisde, want zijn vrouw 
Grada kwam reeds op 17 februari 1921 te overlijden.   
Dankzij de “zwerftochten”  van de drie dochters van Johannes en Grada door Rotterdam-Zuid 
heb ik de woon- en verblijfplaatsen van vooral hun vader kunnen achterhalen. 
 
De verblijfadressen van zijn drie dochters (Johanna Maria, Grada en Antonia Hendrica) 

onthullen het woonadres van  Johannes de Jong in Rotterdam. 
Bij dit onderdeel som  ik de woon- en verblijfadressen op die ik ben tegengekomen op de website “Digitale 
Stamboom Rotterdam”. Deze data kunnen belangrijke aanknopingspunten vormen voor onderzoekers die verder 
in Rotterdam naar de Dreumelse De Jong’s willen gaan zoeken. Ik ga er van uit dat bij de verhuizing naar 
Rotterdam  de gunstige arbeids- en inkomstenvooruitzichten,  met betrekking tot de binnenscheepvaart in deze 
wereldhaven, bij  mijn voorouders (waaronder Johannes) een grote rol speelden. 
 
Dochter-1: de woonadressen van Johanna Maria de Jong en Antonius van Gool 
Johanna Maria werd geboren in Dreumel, haar man Antonius van Gool in Rotterdam. De 
ouders van Antonius, Gijsbertus Arie van Gool en Maartje Johanna Berds,  kwamen uit 
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Genderen. Johanna Maria werd op 8 mei 1914 ingeschreven in Rotterdam, met de vermelding 
dat haar vorige woonplaats Dreumel was. Antonius werd bijna een jaar later, op 3 mei 1915, 
in Rotterdam ingeschreven, met de toevoeging dat zijn vorige plaats Genderen was.  
Johanna Maria had op 19-jarige leeftijd op 21 februari 1914 (ongehuwd) reeds een zoontje ter 
wereld gebracht. Hij kreeg de Rooms Katholieke doopnamen Johannes Cornelis. De 
biologische vader van Johanna Maria’s zoontje komt nergens in beeld. Kort samengevat geeft 
de Rotterdamse gemeentelijke registratie in chronologische volgorde de volgende feiten: 21 
februari 1914 geboorte van Johannes Cornelis in Rotterdam, 8 mei 1914 inschrijving van 
Johanna Maria in Rotterdam (geboorteplaats was Dreumel), 13 januari 1915 inschrijving van 
Johanna Maria’s zoontje, Johannes Cornelis, in Rotterdam (zijn vorige woonplaats is 
Dreumel). Toen Johanna Maria van Johannes Cornelis beviel woonde ze officieel dus niet in 
Rotterdam. Ook was ze in Dreumel nog niet uitgeschreven. Ruim 2 maanden na de geboorte 
van haar zoontje schreef zij zich in Rotterdam in. Zoontje Johannes Cornelis werd echter pas 
ruim 8 maanden later (dus bijna een jaar na zijn geboorte in Rotterdam) in Rotterdam 
ingeschreven. Ik neem aan dat zijn moeder Johanna Maria hem heeft laten inschrijven. Vanaf 
13 januari 1915 woonden Johanna Maria en haar zoontje officieel in Rotterdam. Zij zullen 
toen een woonruimte gehad hebben. Het lijkt erop alsof Johanna Maria de maanden daarvoor 
geen vaste woon- of verblijfplaats heeft gehad en dat haar zoontje al die tijd niet steeds bij 
haar is geweest. Hoe dan ook deze stap in de volwassenheid moet voor Johanna Maria een 
pijnlijke en moeizame ervaring geweest te zijn. Niet bepaald een geplaveide weg in de sfeer 
van “huisje-boompje-beestje”, zoals vele jongvolwassenen zich toch wensen. Misschien dat 
nadere informatie meer licht kan werpen op de problemen die jongeren uit de dorpen 
ontmoetten in de steden in het algemeen en die van mijn voorouders in het bijzonder.  
Johanna Maria (van Rooms Katholieke huize) en Antonius (van Nederlands Hervormde 
huize) trouwden op 19 maart 1919 in Rotterdam. Johanna’s zoontje Johannes Cornelis was 
toen 5 jaar. Antonius erkende de peuter. Op de gezinskaart staat het woord “gewettigd” 
bijgeschreven, een datum ontbreekt echter daarbij. Het huwelijk van Johanna Maria en 
Antonius bracht geen kinderen voort. Na 9 jaar, op 11 juni 1928, werd het huwelijk 
ontbonden. Ik veronderstel dat de levensstijl van Antonius hierbij een rol heeft gespeeld. 
Antonius heeft vele banen gehad. Het beeld dringt zich op dat hij een man was van “Twaalf 
ambachten en dertien ongelukken”. In het zeehavengebied van Rotterdam waar allerlei 
scheeps-, haven- en visserijactiviteiten verricht werden was er veel vraag naar geschoolde en 
ongeschoolde arbeid. De gezins- en persoonskaarten tonen dat Antonius van Gool (in ieder 
geval) haringvisser, schippersknecht en steenkolentremmer is geweest.  
Een korte toelichting bij dit laatste beroep van “steenkolentremmer”: 

Een steenkolen-tremmer is een arbeider die aan boord van door stoomkracht 
aangedreven schepen belast is met het verstuwen van de kolen in de bunkers 
en het transporteren daar vanuit naar de stookplaats. Tevens behoort het 
tot zijn taak om de vuren schoon te maken en het stookafval over boord te 
werpen, of bij het laden of lossen van los gestorte goederen zoals graan deze 
met een schop te verspreiden of uit hoeken bij te scheppen. Bron: 
http://www.genealogie-info.nl/website-Beroepen-van-vroeger/Oude-
beroepen-T.html. 

Antonius woonde voor hij trouwde met Johanna Maria vanaf 5 oktober 1918 op kamers in de 
Bagijnenhofstraat 17a. Op de gezinskaart staat geschreven “bij de Jong”. Dat was (tot mijn 
verrassing) het woonadres van de ouders van Johanna Maria (moeder Grada leefde toen nog). 
Waar Johanna Maria toen woonde is niet bekend. Zeer waarschijnlijk bij haar ouders. Haar 
zoontje was toen 4½ jaar en ik mag aannemen dat hij bij haar woonde. Of Johanna Maria toen 
al “iets had”  met Antonius of dat ze hem pas in de Bagijnenhofstraat heeft leren kennen, weet 
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ik niet. Feit is wel dat ze na de huwelijksplechtigheid op 19-3-1919 met zijn drietjes bij vader 
cq. schoonvader Johannes de Jong zijn ingetrokken. 
Acht maanden later verhuisden ze al naar een adres vlak naast 17a, namelijk 15a. Niet bekend 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
is of ze daar een zelfstandige woning hadden en wat de reden van hun verhuizing, slechts één 
deur verder, was. Mogelijke redenen kunnen zijn geweest: ruzie, overlast of gewoon de 
(menselijke) behoefte om op zichzelf te willen wonen met uiteraard meer privacy. Acht 
november 1921 “verhuisde” Antonius voor 23 maanden naar de strafgevangenis Noordsingel 
115-² te Rotterdam. Hij was toen 28 jaar. Over het leven van Antonius vóór die tijd is mij 
niets bekend. Ik weet dan ook niet of hij eerder met justitie in aanraking is geweest. Echter de 
strafmaat van 23 maanden (dus bijna 2 jaar) in acht nemende mag ik aannemen dat zijn daad 
geen alledaags vergrijp betrof. Toen Antonius werd vastgezet was hij bijna 3 jaar getrouwd 
met Johanna Maria. Moeder/ schoonmoeder Grada van Avezaath was overleden toen 
Antonius en Johanna Maria amper twee jaar getrouwd waren. Het vergrijp van Antonius is 
mij niet bekend, maar zijn gedrag en internering zal door de andere leden van de De Jong-
familie niet met enthousiasme zijn ontvangen en zeker niet door zijn vrouw Johanna Maria. 
Haar zoontje Johannes Cornelis was in die periode inmiddels al acht jaar oud geworden. 
Onderstaand een overzicht van de woning- en verblijfplaatsen die Johanna Maria de Jong en 
Antonius van Gool in tien jaar vanaf 5 oktober 1918 betrokken hebben: 
 
05-10-1918 Bagijnenhofstraat 17a “bij de Jong”  

(Antonius woonde in bij zijn aanstaande  
schoonouders) 

19-03-1919          “Bij de Jong” als getrouwd stel + kind 
13-11-1919 Bagijnenhofstraat 15a  
08-11-1921 Strafgevangenis Noordsingel 115-² 
26-09-1923 Hilledwarsstraat 8a “bij van Toor” 
06-07-1925 Schiedamschesingel 8a “bij Nachbahr”    
14-01-1926 Binnenweg 12b “bij Nachbahr” 
26-02-1927 Hilledwarsstraat 8a “bij van Toor” 
20-04-1927 Tweeboschstraat 11b “bij van Toor”         
08-02-1928 Hang 71a “bij Mastinek” (of Mastinck) 
05-10-1928 Hang 74a inw. (=inwonend) 
10-01-1929 Tweeboschstraat 9a  
10-01-1929 Jacominastraat 5a inw. (=inwonend). 

 
De scheiding van Johanna Maria en Antonius werd op 11 juni 1928 officieel geregeld. De 
kans is groot dat Antonius vóór die datum al geruime tijd op andere adressen woonde en niet 
meer samen met zijn vrouw en (aangenomen) zoontje. De toevoeging “bij” in de adreslijst 
hierboven wijzen in die richting: “bij van Toor”  (Antonius woonde bij kapper van Toor of huurde via hem 

 
(Bron: “Digitale Stamboom Rotterdam”.) Eerste gezinskaart van Antonius van Gool en Johanna Maria de Jong. Kaartnummer 12885. 

   
Een paar straten waar Antonius volgens de gezinskaart gewoond 
heeft. Er werd toen veel woonruimte aangeboden. Rechtsonder 
een advertentie aarbij de echtscheidingsperikelen doorklinken. 
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een kamer, want van Toor knipte en watergolfde niet alleen, maar verhuurde ook kamers en wierf personeel. Een en ander is 

uit krantenadvertenties te reconstrueren.), “bij Nachbahr”  (Via Nachbahr kon men gemeubileerde kamers, logementen 

of kamers bij een klein gezinnetje huren.) en “bij Mastinek”  (Een kamerverhuurder). Op de adreslijst staat 
ook: “inw.” . Deze afkorting staat voor “inwonend”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Met ingang van 11 juni 1928 (de scheidingsdatum) heeft Antonius van Gool een 2e Kaart (zie 
hieronder). Hij is nog steeds Nederlands Hervormd en schippersknecht. Vanaf de scheiding in 
1929 tot 1932 is Antonius via zijn adressen goed te volgen. Eerst voer en woonde hij op het 
schip de “Desiré” en daarna woonde hij steeds bij mensen in. Als alleenstaande man kan hij 
een kamertje bij een gezin gehad hebben, waar hij dan ook in de kost was. Opvallend is steeds 
zijn “gehop” (tot 4 keer toe) tussen 1930 en 1932 van het ene naar het andere adres in de 
Sumatraweg. Van Johanna Maria heb ik geen informatie meer kunnen vinden. 
 
        
 
 
 
 
10-12-1929 aan boord Rijnschip “Desiré”adres 
  Tweeboschstraat 11b bij van Toor 
28-04-1930 Vleesbaan 38a inw. (inwonend) 
15-07-1930 Sumatraweg 29b inw. (inwonend) 
08-08-1930 naar 29c inw. (inwonend) 
28-10-1930 Sumatraweg 29b “inw.” (inwonend) 
22-07-1932 naar 29c inw. (inwonend) 

 
Dochter-2: woonadressen van Grada de Jong en Johan van den Heuvel. 
Grada Johanna werd geboren op 25 februari 1904 te Dreumel en Johan op 15 juli 1904 te 
Druten. Grada Johanna was dus een half jaar ouder dan Johan. Beiden werden Rooms 
Katholiek gedoopt. Grada Johanna werd op 28 juli 1927 (zij was toen 25 jaar) ingeschreven in 
Rotterdam. De vraag is waar zij woonde voordat ze in Rotterdam ingeschreven werd? In 
Dreumel? Vaarde ze op een boot en zo ja met wie? Onduidelijk is ook of zij bij haar vader 
Johannes (in) woonde. Moeder Grada Sr. was, toen Grada Jr. zich in Rotterdam liet 
inschrijven, al 6½ jaar dood (in 1921 overleden). Vader Johannes woonde, met korte periodes 
van inwoning, alleen. Grada Johanna de Jong en Johan van den Heuvel trouwden op 
woensdag 15 januari 1930 te Rotterdam. Op de huwelijksakte staat vermeld dat Johan 
schipper was van beroep. Hij werd echter pas op 20 Januari 1930 (5 dagen na zijn huwelijk 

 
(Bron:“Digitale Stamboom Rotterdam”.) Eerste gezinskaart van  
Antonius van Gool en Johanna Maria de Jong. Kaartnummer 12885. 

 

 
(Bron:“Digitale Stamboom Rotterdam”.) Persoonskaart van Antonius van 
Gool. Kaartnummer 12884. (De voorloper van kaart 12885: zie hierboven). 

 
(Bron: “Digitale Stamboom Rotterdam”.)Tweede gezinskaart van 
Antonius van Gool. Kaartnummer 12886. 
 

 
(Bron: “Digitale Stamboom Rotterdam”.) Tweede gezinskaart van 
Antonius van Gool. Kaartnummer 12886. 
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met Grada Johanna) in Rotterdam ingeschreven. Zijn (thuis)adres was vanaf dat moment  
Haaftenstraat 10, de woning van zijn schoonvader Johannes de Jong. Grada Johanna woonde 
(ik heb hier geen gegevens van) ook op dat adres. Johan was, na getrouwd te zijn, weinig aan 
wal vanwege zijn werk als schipper op het rijnschip “Misodus”. Op 8 juli 1932 verhuisde 
schoonvader Johannes de Jong van de van Haaftenstraat 10 naar Walravenstraat 20. Schipper 
Johan voer nog steeds op de “Misodus”. Een week later echter op 14 juli 1932 verhuisden 
Johan en Grada Johanna van de Walravenstraat 20 naar Rosestraat 198b. Op de gezinskaart 
van Johan staat achter het adres nu niet meer “p/a de Jong”. Voor mij een indicatie dat Johan 
en Grada Johanna verhuisden en dat vader cq. schoonvader in de Walravenstraat bleef wonen. 
Dit wordt helemaal duidelijk als op 18 februari 1933 (7 maanden later) Walravenstraat 20 
weer het “p/a J. de Jong”-adres van Johan en Grada Johanna is. De gezinskaart van Johan van 
den Heuvel laat zien dat Johan aan boord (“a/b” ) is van een ander schip, namelijk de “Duo”. 
Negen maanden later waren er voor Johan en Grada Johanna waarschijnlijk weer andere 
tijden aangebroken, want op 9 november 1933 verhuisden zij weer (waarschijnlijk alleen met 
zijn tweetjes) naar de Rosestraat. Nu op nummer 86b. Die woning of appartement lag 102 
huisnummers van hun vorige adres in de Rosestraat af.  

 
        20-01-1930 Johan a/b rijnschip  
       “Misodus”, p/a J. de Jong

      van Haeftenstraat 10b 
 08-07-1932  aan boord rijnschip 

                    “Misodus” adres J. de Jong, 
       Walravenstraat 20 

       14-07-1932  Rosestraat 198b 
       18-02-1933  a/b “Duo” p/a J. de Jong, 
              Walravenstraat 20 

 09-11-1933  adres Rosestraat 86b.  
  
 (a/b= aan boord; p/a= per adres) 
 
 

 
De gezinskaart van Grada Johanna en Johan is bijgehouden tot 9 november 1933. Ze waren 
toen bijna 4 jaar getrouwd. Op de kaart zijn geen kinderen genoteerd. Er kunnen natuurlijk op 
een later datum alsnog kinderen geboren zijn. Doch nadere gegevens ontbreken. Hun huwelijk 
kan ook kinderloos zijn gebleven. Opmerkelijk: notities op de gezinskaart van Grada Johanna 
en Johan geven aan dat voor beiden een  aparte persoonskaart is aangelegd. Voor Johan op 23 
februari 1935 ( nr. P.13365) en voor Grada Johanna 25 november 1936 (P.294942). Mogelijk 
een indicatie dat beiden uit elkaar zijn gegaan. Nadere gegevens ontbreken (nog). 
Als ik aanneem dat Grada Johanna bij haar inschrijving in Rotterdam op 28 juli 1927 bij haar 
vader ging wonen (Johannes was toen 64 jaar) dan bleef zij minimaal 6 jaar (tot zijn70e jaar)  

 
(Bron: “Digitale Stamboom Rotterdam”) Gezinskaart van Johan van den Heuvel en Grada Johanna de Jong.  

    

 
(Bron: “Digitale Stamboom Rotterdam”.) Gezinskaart van Johan van den Heuvel en Grada 
De Jong. De kaart heeft geen nummer. Wel de notitie: “Voor nr. 1en 2 P.K. aangelegd.” 
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bij hem (dus tot 1933). In de tussentijd trouwde Grada Johanna met Johan. Het lijkt er op dat 
Johan de woning van zijn schoonvader Johannes steeds als tijdelijk verblijf- en woonadres 
gebruikte als hij op de vaart was. Waarom Grada Johanna juist op zulke momenten niet alleen 
wilde, kon, durfde of mocht wonen, is mij niet duidelijk. Feit is dat ze bij haar vader (of in 
ieder geval op zijn adres) ging wonen. Voor mij is ook niet bekend of vader cq. schoonvader 
Johannes de Jong in die periode ook nog voer als zetschipper of dat hij een eigen boot had.  
Terugblikkend is het opvallend dat Johannes zo vaak verhuisde. Waarschijnlijk ging hij 
kleiner wonen omdat eind 1933 al zijn kinderen waren getrouwd (zelfs drie in dat jaar!). 
Misschien was iedereen toen het huis uit. Eerst kwam de Bagijnenhofstraat eind 1918 in 
beeld, toen de van Haaftenstraat (vóór 1930) en daarna de Walravenstraat (1932). Deze laatste 
twee straten liggen in Rotterdam-Zuid, in de wijk Feijenoord. Vlakbij de verschillende havens 
aan de Nieuwe Maas. Niet ver van de kades waar de schepen werden gelost en geladen.  
 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dochter-3. De woonadressen Antonia Henrica de Jong en Gijsbert Pippel. 
In tegenstelling tot haar twee zussen geven Antonia Henrica’s woon- en verblijfadressen geen 
linken naar de woonlocaties van haar vader Johannes. Ik besteed toch aandacht aan Antonia 
Hendrica vanwege het patroon dat ook bij haar verhuizingen te ontdekken is. Antonia Henrica 
de Jong werd op 19 mei 1905 in Rotterdam geboren (waarschijnlijk lag vaders schip toen 
even in de haven). Gijsbert Pippel werd op dezelfde datum in Haaften geboren, maar dan één 
jaar later. Namelijk op 19 mei 1906. Antonia was Rooms Katholiek en Gijsbert Nederlands 
Hervormd.  
Antonia Henrica heeft zich op 9 september 1927 (op 22 jarige leeftijd) in Rotterdam laten 
inschrijven. Gijsbert was al op 12 jarige leeftijd (29 mei 1918) in Rotterdam ingeschreven. 
Ook het hele gezin Pippel, vader Dirk, moeder Jenneke en 9 kinderen, werd op dat moment 
van het dorp Haaften (dat aan de Waal ligt schuin tegenover Zaltbommel) naar Rotterdam 
overgeschreven. Vader Dirk was in die tijd zetschipper  aan boord van klipperschip 
“Rotterdam 73”. (Een zetschipper is een schipper die vaart voor  rekening van de eigenaar van het schip.) Ik weet 
niet wie er allemaal van het gezin aan boord van deze klipper woonde. Twee broers van 
Gijsbert waren in die tijd schippersknecht. Misschien wel bij hun vader aan boord. Het 
(tijdelijke?) woon- en verblijfadres van vader Dirk Pippel en zijn gezin is in de Stampioen- 
 

 
 

 
 
 

 
(Bron: “Digitale Stamboom Rotterdam”) Gezinskaart van Gijsbert Pippel en Antonia Hendrica de Jong.  

 
(Bron: Johan Eland.) Rosestraat. Alwaar in de loop der tijd menig  
De Jong(h)-voorouder vanuit de schipperstak een woonadres had. 
Echte, traditionele herenhuizen. Zeer gevarieerde gevels. 

 
(Bron: http://www.rotterdam100jaarmodern.nl/ 
1921-1930-4.html.) De Walravenstraat in 1921.”Experimentele  
Woonwijk in de hele stad. Eerst betondorp van Nederland.” 
Voor die tijd opvallend strakke en moderne bouwwijze. 
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straat 7b bij een zekere Van Dalen. Onduidelijk is of het hele gezin bij Van Dalen inwoonde 
of dat hij slechts de huisbaas was. In de loop der jaren zal Dirk’s adres nog 5 maal wijzigen: 
Drentschestraat 2, Westerbeekstraat 13c, De la Reijstraat 95c, Zaadakkerstraat 7a en ten slotte 
Nassauhaven 25b. Of zijn hele gezin dan steeds met hem meeverhuisde weet ik niet. 
Feit is wel dat een paar van deze straten ook weer bij zijn zoon Gijsbert en schoondochter 
Antonia Henrica in beeld komen als de locatie waar zij tijdelijk inwoonden. 
Op 22 oktober 1931 is voor Gijsbert Pippel een eigen gezinskaart aangelegd bij de Burgerlijke 
Stand van Rotterdam. Op diezelfde datum is hij uitgeschreven van de gezinskaart van zijn 
vader, waarop hij nog vermeld stond als schippersknecht. Op de nieuwe gezinskaart van 
Gijsbert stond genoteerd dat hij inwoonde op het adres Anna Paulownastraat 17b in 
Rotterdam. Hij was nog niet getrouwd met Antonia Henrica. Of hij toen al met haar samen-
woonde is mij niet bekend. Op 3 Januari 1933 verhuisde hij naar de Zaadakkerstraat 7a, 
alwaar hij ook weer inwoonde (bij zijn ouders?). Antonia Henrica en Gijsbert trouwden op 29 
maart 1933 in Rotterdam. Gijsbert was op hun huwelijksdag schipper in opleiding voor de 
Rijnvaart. Vervolgens was hij matroos en daarna stuurman. Het pasgetrouwde koppel 
verhuisde diezelfde dag naar hun eigen woonadres: Rosestraat 126b. De Rosestraat kwam al 
in beeld alwaar zus Grada Johanna op twee plaatsen gewoond heeft. En wel op de nummers 
86b. en 198b. Antonia Henrica en Gijsbert hebben niet lang in de Rosestraat gewoond. Zij 
verhuisden 1½ jaar later naar het huis van vader cq. schoonvader Pippel. Vader Dirk Pippel 
(moeder Jenneke was reeds op 10 december 1927 overleden) was al vele malen verhuisd sinds 
zijn inschrijving in Rotterdam op 29 mei 1918. Hij ging op 26 Januari 1934 in de Nassau-
haven 25b wonen. Drie kinderen waren reeds getrouwd en hadden een eigen gezinskaart en 
woning. Acht maanden heeft hij daar (waarschijnlijk) met de overige 5 kinderen gewoond. Op 
24 september 1934 besloten Gijsbert en Antonia Henrica om ook weer bij vader Dirk in te 
trekken. Hun gezinskaart meldde op die datum: “D. Pippel Nassauhaven W/Z 25b”. Gijsbert 
was op het moment van deze adresoverschrijving aan boord van een schip: de “Holland”.  
 

00-00-0000  De La Reijstraat  95c 
22-10-1931  Anna Paulownastraat 
                     17b inw. (= inwonend) 
03-01-1933  Zaadakkerstraat  7a inw.  
             (= inwonend) 
29-03-1933  Rosestraat 126b (29-03- 
            1933 is ook de trouwdag 

           van Gijsbert en Antonia)  
24-09-1934  a/b (aan boord)  
             “Holland” p/a D. 

            Pippel, Nassauhaven 
            W/Z 25b 

12-01-1935  Stampioenstraat 47b 
17-08-1936  a/b “Maas” p/a D. 

            Pippel, Nassauhaven 
            W/Z 25b 

(a/b= aan boord; p/a= per adres) 

Niet veel later (na amper 4 maanden) verhuisden Antonia Henrica en Gijsbert op 12 Januari 

1935 naar weer een ander adres namelijk: Stampioenstraat 47b. Onbekend is waarom zij als 
het ware  “even tussendoor” een ander adres kozen, want op 17 augustus 1936 (nu zit er 1½ 
jaar tussen) staan zij wederom ingeschreven op het adres van D. Pippel in de Nassauhaven 
25b. Gijsbert voer toen weer op een ander schip, namelijk de “Maas”. Dit jojo-gedrag houdt 
gelijke tred met het vaargedrag van Gijsbert. Als Gijsbert vaarde woonde Antonia Henrica bij 
haar schoonvader en als Gijsbert niet (op een schip?) werkte woonden ze beiden of op 
kamers, in een appartement, in een logement of bij mensen in. Op 3 maart 1936 werd hun 

 
(Bron:“Digitale Stamboom Rotterdam”.) Gezinskaart van Gijsbert Pippel en Antonia 
Hendrica de Jong. Op de kaart is geen nummer te vinden. 
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dochtertje Jenneke Cornelia geboren. Het is mij niet bekend of Antonia Henrica wel eens met 
Gijsbert meevoer als hij (weer) op een schip werkte. 
Opmerking. Het jojo-gedrag van Antonia Henrica met betrekking tot haar woon- en 
verblijfplaats is identiek aan het gedrag van haar zus Grada Johanna. Beiden woonden steeds 
bij hun vader als manlief op een boot voer om de kost te verdienen. 
 
Waarom zoveel verhuizingen? Verhalen over de woonwijken tussen WO-I en WO-II. 
Tijdens mijn (vluchtige) onderzoek naar mijn De Jong-voorouders in Rotterdam heb ik mij 
verbaasd over de vele mutaties (= verhuizingen) die zich voordeden bij de verblijf- en 
woonplaatsen van de drie dochters van Johannes. Hetzelfde geldt ook voor hun vader 
Johannes en de schoonfamilie Pippel (de andere schoonfamilies heb ik niet onderzocht). 
Van enige oud-rotterdammers heb ik begrepen dat er tussen de Eerste en Tweede Wereld-
oorlog een huizenoverschot was in Rotterdam. Er was geen woningnood. Huisjesmelkers, die 
het merendeel van de panden in de wijken bezaten, moesten veel moeite doen om huurders 
binnen te krijgen. Eenvoudige burgers en arbeiders waren in die tijd niet in staat om een huis 
te kopen. Maar het geluk stond toch aan hun zijde: zij konden kiezen uit een zeer gevarieerd 
huuraanbod. Etages voor gezinnen, vaak met een extra (gedeelde) ruimte op de zolderetage en 
aparte grote en kleine kamers. Zo zag je vaak dat gezinnen die gezinsuitbreiding kregen, 
groter gingen wonen en dat gezinnen, waar kinderen het huis verlieten (vanwege trouwen of 
werk elders), voor een kleinere ruimte kozen. Het kwam regelmatig voor dat alleenstaanden 
of gezinnen in dezelfde straat verhuisden of naar een straat vlakbij. Dus soms niet meer dan 
een paar huizen verder. Uit de wijk vertrok men niet zo gauw, zeker niet de werklieden die 
langdurig vast werk hadden, zoals op een werf. Maar ook ongeschoolde arbeiders (vooral in 
Rotterdam Zuid) die afhankelijk waren van los- en laadwerkzaamheden bleven in de wijk 
“hangen”. Alhoewel zij geen vast arbeidsverband hadden en elke dag op de kade aanwezig 
moesten zijn voor een dagjob, lukte het velen om zich (met enig hangen en wurgen) een 
redelijk stabiel inkomen te verwerven. Echter conjuncturele schommelingen werden meteen 
gevoeld door deze losarbeiders. Bij langdurige krapte aan werk in de havens nam echter het 
verloop bij (haven)arbeiders toe. Het punt was dat huur van de woning de grootste uitgave 
post was van  het besteedbaar inkomen van deze arbeiders. Geen werk betekende dan ook 
meestal geen huur kunnen betalen en dus verhuizen naar een goedkoper adres. Zo’n adres lag 
dan ook vaak in een sjofeler buurt dan waar men uit vertrok. Een andere alternatief was: 
intrekken bij familie of een bekende. En dan maar hopen dat er weer betere tijden zouden 
aanbreken. Als er binnen onafzienbare tijd geen werk meer te verwachten was, zocht men 
mogelijkheden buiten de stad. Arbeid en (gedwongen) mobiliteit zijn in crisistijden altijd met 
elkaar verweven. En ook nu nog vormen woonlasten het leeuwendeel van een inkomen. 
Verhuizingen, om welke reden dan ook, vormden in het eerste kwart van de twintigste eeuw 
geen groot probleem. Arbeiders hadden vroeger alleen maar het aller-noodzakelijkste om te 
kunnen leven en wonen. Onder de “grote spullen” vielen een tafel, stoel, kast en een bed. 
Daarnaast had men nog kleine huisraad in de vorm van beddengoed, kleding, vloerkleed, 
keukengerei en wat luxer dingen zoals een klok of pendule, siervazen, voorraadbussen, etc. 
Een verhuizing was daarom gemakkelijk te doen. Heen en weer rijdend kon men lopend met 
een handkar binnen één dag de spullen naar het nieuwe adres overgebracht hebben. Een 
verhuiswagen was alleen nodig als men de stad uittrok. Het kwam ook regelmatig voor dat er 
ook zonder noodzaak verhuisd werd. Ik heb vernomen dat men in Rotterdam-Zuid al tot 
verhuizen kon overgaan (en dit zal toen ook wel voor andere grote steden gegolden hebben) 
als een vrijkomend appartement door de verhuurder weer piekfijn was opgeknapt. Zoals een 
nieuw behangetje en een likje nieuwe verf. Een opgepimpte woning of appartement was een 
geraffineerd verhuurargument. Voor alleenstaanden (vooral mannen) en kleine of kinderloze 
gezinnen, die niet zoveel ruimte nodig hadden, was er een groot aanbod aan kamers, 
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logementen en pensions. Daarmee werd druk in de kranten geadverteerd. Dagelijks stonden er 
enige tientallen in de krant. Als voorbeeld hieronder enkele advertenties van 11 maart 1924. 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
Voor mijn voorouders die uit het plattelandse Dreumel kwamen, waar veel rust, weidsheid, 
schone lucht en helder water aanwezig was, moet de stad Rotterdam een zeer grote overgang 
zijn geweest. Misschien wel een cultuurschok. Oud-rotterdammers, die vóór de Tweede 
Wereldoorlog geboren waren vertelden mij hoe zij woonden in Rotterdam-Zuid. Men woonde 
in aaneengeschakelde etagewoningen in volgebouwde straten. Een huizenzee waar mensen 
met verschillende achtergronden en samenstelling lange of korte tijd woonden.  De woningen 
waren zeer gehorig. Alles was in hout opgetrokken, behalve de buitenmuren. De vloeren 
kraakten bij elke stap die verzet werd. De boven- en onderburen waren goed te horen. Ook de 
buren aan weerszijde waren via de tussenmuren te horen. Er was één voordeur voor de 4 of 5 
etagewoningen die boven elkaar lagen. Er liep één trap langs de etagewoningen naar boven. 
In sommige woonblokken waren etagewoningen met een eigen wc. Maar de meeste huurders 
moesten genoegen nemen met één centrale wc-groep op één van de 4 of 5 verdiepingen. Dit 
was dan tevens de dagelijkse (ongewilde) ontmoetingsplek van de bewoners. Alleen handig 
voor degene, die om een praatje verlegen zat. Maar veelal wekte dit tekort aan sanitair de 
ergernis, zeker als en wc te lang bezet werd gehouden. Een kennis die in Rotterdam geboren 
was vertelde mij dat als zijn moeder koffie gezet had, hij op de tussenmuur moest kloppen. 
Dit was een teken voor de buurvrouw dat ze op de koffie uitgenodigd werd. Ook was hem nog 
een waarschuwingskreet uit zijn jeugd bijgebleven. Het “Gooi niet zo met de deuren. Let toch 
op de buren!” kwam zo vaak voor, dat hij zelfs nu nog regelmatig die schreeuw van zijn 
moeder in zijn hoofd hoort. Het waren kinderrijke buurten, waar vele vaders vanwege hun 
havenarbeid van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat afwezig waren. De opvoeding van de 
kinderen en het bestieren van het huishouden lag ten volle op de schouders van “moeder-de-
vrouw”. Ziek zijn was voor geen van beide ouders een optie, want de consequenties waren 
klip-en-klaar: geen inkomen en een huishouden dat in de gort liep.  
Ik vermoed dat mijn Dreumelse voorouders vaak aan hun vroegere moestuintje en klein vee 
gedacht moeten hebben dat ze thuis in het rivierengebied bezaten. Zelfvoorzienende arbeid 
was veranderd in een tocht naar de buurtwinkels. Deze zaken bevonden zich op de parterre 
van de woningencomplexen. Zo waren er de gebruikelijke melk-, groente- en levensmiddelen-
winkels, maar ook ongebruikelijke winkels, zoals warmwater-winkels. Daar werd warm water 
verkocht dat gebruikt kon worden voor de afwas, de grote was en zelfs de wekelijkse 
badbeurt. Douches of badkuipen waren er niet in de woningen. Een teil in de keuken of ’s 
winters in de huiskamer (in de buurt van een warme kachel) voldeed dan. Voor mensen die 
zo’n wasbeurt lastig vonden waren er op vele plaatsen in de wijken badhuizen. De kachels in 
de woonkamer en het kookfornuis in de keuken werden met beleid gestookt. Brandstof was 
duur. De zolderruimtes boven de appartementetages waren veelal in vieren opgedeeld en 
werden gebruikt als opslagplaats of als extra slaapkamer voor kinderen. De ouders sliepen op 
één van de onderliggende etages. Maar ze werden ook vaak als kamertje verhuurd aan alleen-
staanden. Bij grote gezinnen sliepen er altijd meer kinderen op één kamer. Privacy was er 
niet. Eigenlijk nergens in de woonblokken. Hoe anders was het in Dreumel: wijd uit elkaar 

 
 

(Bron: Rotterdamsch nieuwsblad 11-03-
1924.) In de rubriek “kleine advertentiën.  
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staande huizen met veel groen, een moestuin met enkele fruitheesters en –bomen en 
rondscharrelend (slacht)vee. Veel speelruimte voor de kinderen. En vooral: het samenzijn en 
het alleen-willen-zijn waren momenten die gekozen konden worden. Ik vermoed dat de De 
Jong’s die zich in havensteden moesten vestigen vaak over Dreumel en het rivierengebied 
gemijmerd zullen hebben en met weemoed daaraan hebben terug gedacht. 
  
Het leven van Johannes en Grada samengevat.  
Door de gezinslijsten, het beroepenschema en de woonadressen van de drie dochters van 
Johannes de Jong en Grada Cornelia van Avezaath in elkaar te schuiven komen de volgende 
feiten naar voren: 
Geboortes. Van de tien geboortes van hun kinderen hebben er twee (van Antonia in 1905 en 
van Johannes H. F. in 1907) in Rotterdam plaatsgevonden. Vijf geboortes waren in Dreumel 
en drie elders in Nederland en Duitsland (Leeuwen, Nijmegen en Ruhrort). Het 1e kind werd 
in Dreumel geboren (1894), het laatste in Nijmegen (1910). 
Beroep. Het schippersberoep van Johannes werd in 1894 op zijn eigen huwelijksakte vermeld 
en in 1915 op de huwelijksakte van zijn dochter Maria Antonia. Evenzo werd zijn 
schippersberoep op drie geboorteaktes en drie overlijdensaktes geschreven. In totaal dus op 
acht officiële aktes. Drie keer werd geen beroep vermeld, maar ik neem aan dat Johannes toen 
ook schipper was. In 1919 en 1933 staat op de huwelijksaktes van de dochters Johanna Maria 
en Antonia Henrica bij het beroep van hun vader Johannes “man” vermeld. Het is mij niet 
duidelijk waarom er voor dit woord gekozen is (Johannes was onmiskenbaar een “man”) en 
welke betekenis ik eraan moet hechten. 
Verblijf- en woonplaats. Zeker tot 1910  verrichtte Johannes zijn vaaractiviteiten met of 
zonder zijn gezin vanuit Dreumel. Hij had daar een woonadres, alwaar Grada Cornelia (af en 
toe?) woonde en ook haar vijf bevallingen deed. 
Tussen eind 1915 en eind 1918 moet Johannes verhuisd zijn naar Rotterdam. Ik weet niet of 
de Eerste Wereldoorlog hierbij een rol gespeeld heeft? Toen hij eind 1915 op 51 jarige leeftijd 
naar Rotterdam vertrok was één dochter getrouwd (Maria Antonia in Nijmegen), één dochter 
van 20 jaar had een kind (Johanna Maria) en de overige kinderen waren tussen de 5 en 11 
jaar. De noodzaak van werk en inkomen kan hem richting Rotterdam gedreven hebben. Ik 
neem aan dat de minderjarige kinderen nog bij hem en zijn vrouw Grada Cornelia (die in 
1921 overleed) woonden en ook mee naar Rotterdam gingen. Het was echter in die tijd niet 
ongebruikelijk om in geval van noodsituaties (armoede, geen onderdak, etc.) kinderen bij 
andere familieleden onder te brengen. Of dat hier ook gespeeld heeft weet ik niet.  
Inschrijving in Rotterdam. Van Johannes, zijn vrouw Grada Cornelia en een paar kinderen 
heb ik geen inschrijvingsgegevens in Rotterdam. Ik heb ook geen persoons- of gezinskaarten 
van hen gevonden. Eind 1918 staat de aanstaande schoonzoon van Johannes, Antonius van 
Gool, als inwonend bij hem ingeschreven (Bagijnenhofstraat 17a Rotterdam). Feit is dat 
Johannes op dat moment dus een (huur)woning heeft in Rotterdam. Dit impliceert dat 
Johannes ook ingeschreven gestaan moet hebben bij de Burgerlijk Stand in Rotterdam om 
aldaar een woning te kunnen bemachtigen. Verder speurwerk kan meer opleveren. 
 
Waar woonden Johannes en Grada Cornelia tussen 1918 en 1933 effectief. 
Door inwoning van hun twee dochters is duidelijk waar Johannes (in 1921 weduwnaar) en 
Grada tussen 1918 en 1933 in Rotterdam woonden. De inwoning is aldus geregistreerd: 
→Van 5 mei 1918 tot 13 november 1919 woonden Johannes en Grada Cornelia in de 
Bagijnenhofstraat 17a. (stadsdeel Centrum 3011)  Zij hebben dan inwoning van Johanna 
Maria en Antonius van Gool. Het jonge paar zal daarna van 13 november 1919 tot 8 
november 1921 naast hen wonen op het adres Bagijnenhofstraat 15a. Vanaf 8 november 1921 
zit Antonius voor twee jaar in de strafgevangenis aan de Noordsingel 115². Het is mij 
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onduidelijk waar de vrouw van Antonius (Johanna Maria) woonde toen hij in de gevangenis 
zat. Feit is dat in die tijd de Bagijnenhofstraat werd gesloopt. 
De stadskroniek en de kranten meldden in1922: “…wordt de slooping van het blok huizen 

begrensd door Delftse Vaart, Bagijnenstraat, Bagijnenhofstraat en Wijde Broedersteeg met 

kracht ter hand genomen. Het vrijkomende terrein is bestemd voor het accumulatorensta-
tion A., thans aan de Coolvest”. Uit dit artikel blijkt dat er een nieuw onderstation van het 
Gemeentelijk Elektriciteitsbedrijf (GEB) van Rotterdam werd gerealiseerd op de plaats van de 
Bagijnenhofstraat en omliggende straten. Johannes en zijn vrouw Grada moesten dus uit het 
centrum van Rotterdam verhuizen. Hun volgend adres is hoogst waarschijnlijk de van 
Haeftenstraat in Zuid. 
Notitie. Nadat Antonius de gevangenis verlaten had heeft  hij tot de scheiding (in 1928) 
uiteenlopende adressen (zie blz. 55.) Ik ga er van uit dat Antonius toen alleen heeft gewoond 
en dat Johanna Maria met haar zoontje Johannes Cornelis bij haar ouders was ingetrokken.  
→Van 20 januari 1930 tot 8 juli 1932 woonde Johannes (zijn vrouw Grada Cornelia is inmid-
dels in 1921 overleden) in de van Haeftenstraat 10b (Hillesluis 3074). Dochter Grada is bij 
haar vader Johannes ingetrokken toen haar man Johan van den Heuvel op de “Misodus” ging 
varen. Onduidelijk is of Johanna Maria met haar zoontje ook nog bij haar vader Johannes 
inwoonde. 
→Van 8 juli 1932 tot 14 juli 1932 woonde Johannes in de Walravenstraat 20 (Hillesluis 
3074). Hij is dus verhuisd. Reden onbekend. Zijn dochter Grada woonde nog steeds bij hem 
in, omdat haar man Johan van den Heuvel op de “Misodus” vaarde. Daarna (14 juli 1932) 
verhuisde het jonge koppel naar de Rosestraat 198b (Feyenoord 3071). Toen Johan weer ging 
varen, nu op de “Duo”, keerde dochter Grada weer terug naar haar vader Johannes. 
→Van 18 februari 1933 tot 9 november 1933 woonde Johannes nog steeds in de Walraven-
straat 20 (Hillesluis 3074). Hierna ging dochter Grada weer met haar man Johan terug naar de 
Rosestraat maar nu op nummer 86b. 
De derde dochter Antonia, die getrouwd was met Gijsbert Pippel, heeft niet bij haar vader 
maar een paar maal bij haar schoonvader D. Pippel ingewoond. Dat was steeds als Gijsbert 
met het schip de “Holland” en de “Maas” onderweg was. Het koppel heeft tussen 1930 tot 
1936 gewoond in Kop van Zuid (Afrikaanderwijk 3072), Centrum (Oud Westen 3014), 
Hillesluis 3074 en Feijenoord 3071. In zes jaar tijd in totaal 7 adressen!  
 
Sfeerplaatjes van een paar straten die hierboven besproken zijn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(Bron: http://www.oud-rotterdam.nl /) Hoek 
Binnenweg, Claes de Vrieselaan. Eén van de 
plaatsen waar Antonius gewoond heeft. Op de 
gezinskaart van Antonius stond “Bij  Nachbahr” 
vermeld. Onduidelijk is of Johanna Maria (en haar 
zoontje) hier ook bij haar man woonde, nadat hij de 
gevangenis verlaten had. Deze etagewoning is in 
totaal 13 maanden gehuurd. 
 

 
(Bron: http://www.oud-
rotterdam.nl /) Achterzijde van 
de Rosestraat.  Armoedige  en 
rommelige balkonnetjes  vlakbij  
een overlastgevende spoorlijn.  
 

 
(Bron: http://www.oud-rotterdam.nl /) Bagijnenstraat 
in Rotterdam. Links de toegang tot de Bagijnenhof-
straat waar Johannes en Grada de Jong - van 
Avezaath woonden rond 1916-17.  Deze buurt werd 
in 1922 tegen de vlakte gegooid om plaats te maken 
voor een tussensation van het electriciteitsbedrijf.  
 


