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Gerardus de Jong ° Dreumel za 16-12-1865 

† Rotterdam wo 21-03-1917 (51 jr.) (schipper)(“Akteplaats Dreumel 30-03-1917“,  
   “overleden in andere gemeente”)  
 
∞ Dreumel wo 14-10-1908 (Geradus 42 jr., “wonende te Dreumel”/ Anna 44 jr.,  
    “wonende te Arnhem”.)  

 
Anna Wilhelmina  ° Ruhrort/Duisburg (D) 28-02-1864 (ouders: Johannes de Beijer/ Anna Wilhelmina 
 de Beijer         Holters) 

† Wamel za 16-09-1950 (86 jr.) (“Akteplaats Wamel 18-09-1950”/” weduwe”)  
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 
 
1. ♂ Johannes Gerardus ° Rotterdam  25-08-1909 (“wonende te Dreumel”) 
   (∞ nvt.) 
   † Westervoort do 06-01-1910 (4 mnd.) (“Akteplaats Dreumel 10-01-1910”) 
 
Gerardus de Jong (Dreumel 16 december 1865 – 21 maart 1917). 
Gerardus was het derde kind (en tevens derde zoon) van Johannes de Jong en Johanna 
Willemse. Hij werd op zaterdag 16 december 1865geboren, 2½ jaar na zijn broertje Johannes.  
 
         Opmerking. 

In  2 Rotterdamse documenten 
ben ik (neem ik aan) de “vaste” 
roepnaam van Gerardus 
tegengekomen. Gerardus werd in 
die stukken “Gerrit” genoemd. In 
dit werkstuk over “De Vijf 
Gebroeders De Jong” gebruik ik, 
om eventuele misverstanden te 
voorkomen, uitsluitend de 
doopnaam  van Gerardus de 
Jong, namelijk: “Gerardus”. 

 
 
 
 
        
        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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-3: Gerardus (roepnaam: Gerrit) 
 

 
(Bron: Gelders Archief.) Dreumel 17-12-1865. Geboorteakte 
Gerardus. Geboren op zaterdag 16-12-1865 (11.00 uur). Aangever 
vader Johannes 27 jr. arbeider wonende in Dreumel. Getuigen: 
Alardus van Kessel, gemeentesecretaris, 37 jr.,en Johannes van 
Wichen, kantoorbediende, 23 jr.    

 
(Bron: Jan Zondag?) Geboorte extract van de bruid Anna Wilhelmina  
de Beijer. Ter voorbereiding van haar huwelijk (14-10-1908) met  
Gerardus de Jong had Anna dit uittreksel opgevraagd  in haar  
geboorteplaats Ruhrort (Duitsland). Hieruit blijkt dat zij op 28-02-1864  
is geboren en een dag later op 29-02-1864 is gedoopt. Op 23-09-1908  
is dit document door de Ontvanger der Registratie BA van zegel  
voorzien. 



64 
 

 
Trouwakte van Gerardus de Jong en  
Anna Wilhelmina de Beijer. → 
 
Opmerkelijk: in dit document heeft  
de vader van Gerardus, Johannes de 
Jong, twee beroepen (!): “schipper”, 
links op de huwelijksakte en “planter”,  
rechts op de huwelijksakte. 
De getuigen waren:  
“Johannes de Jong, planter, oud 70 
 jaren, vader des bruidegoms;  
Wilhelmus Johannes de Jong (mijn  
opa), arbeider, oud 36 jaren, broeder  
des bruidegoms;  Johannes Willemse, 
 planter, oud 48 jaren, neef des brui- 
degoms; Johannes Bernardus Merkx, 
 schipper, oud 45 jaren; allen wonen- 
de binnen deze Gemeente (Dreumel),  
zijnde de laatstgenoemde getuige 
 geen verwant van de Comparanten.” 
 
 
 
Gerardus de Jong en Anna Wilhelmina de Beijer waren al boven de 40 jaar toen zij in 1908 
trouwden. Gerardus was 42 en Anna was twee jaar ouder 44 jaar. Onduidelijk voor mij is of 
zij tot die tijd vrijgezel waren. Ik heb in ieder geval geen indicatie dat een van beiden eerder 
getrouwd is geweest. Gezien de plaatsen die Gerardus aandeed voor zijn vrachtvervoer ga ik 
er van uit dat hij het merendeel van zijn vaaropdrachten in de wilde vaart uitvoerde. Anna 
heeft (neem ik aan) vanaf hun trouwen altijd bij hem aan boord gewoond. 
 
Een kind op gevorderde leeftijd voor Gerardus en Anna Wilhelmina. 
Nadat het huwelijkskoppel Gerardus en Anna Wilhelmina twee maanden getrouwd was, bleek 
Anna (ondanks haar gevorderde leeftijd) in blijde verwachting. Tijdens één van de vracht-
vaarten werd hun eerste en enige kindje Johannes Gerardus op 25 augustus 1909 in Rotterdam 
geboren. Dit kleine jongetje, met de schippersgenen van vader én moeder in de aderen, 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
(Bron: http://rotterdam.digitalestamboom.nl/ 
search.aspx?lang=nl.) 

 
 
 
 
 
 
 

   
(Bron: Gelders Archief.) Dreumel 14-10-1908. Trouwakte van Gerardus de Jong en  
Anna Wilhelmina de Beijer.  Gerardus woonde in Dreumel en Anna in Arnhem. 

    
(Bron: “Gelders Archief – Mijn studiezaal”. ) Westervoort 06-01-1910. Overlijdens- 
akte van Johannes Gerardus de Jong (6e januari 1910, 05.30 uur), zoon van   
Gerardus de Jong, schipper  en Anna Wilhelmina de Beijer beide wondende te  
Dreumel. Aangevers zijn vader Gerardus de Jong 44 jr. en Johannes Heijmen 72 jr.,  
arbeider, wonende te Westervoort. “Johannes Gerardus geboren te Rotterdam en  
wonende te Dreumel”. Van vader en moeder wordt vermeld dat zij in Dreumel woonden. 

 

 
(Bron: http://www.w-hetterschijt.nl/ 
Landkaart%20van%20Westervoort.htm 
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was “natuurlijk” voorbestemd om ook schipper te worden. Johannes Gerardus werd geboren 
toen zijn ouders “onderweg” waren met een vracht voor een klant in Rotterdam. Ik neem aan 
dat de geboorte plaatsvond op het scheepje “De Goede Verwachting” van zijn vader 
Gerardus. Na de geboorteaangifte bij de Rotterdamse Burgerlijke Stand is Anna Wilhelmina 
niet maar haar baby’tje naar Dreumel teruggekeerd.  Het jonge gezinnetje, met het (naar ik 
mag aannemen) vredig slapende schipperskindje in zijn wiegje, vertrok hierna weer om uit te 
zwerven over de Hollandse en Duitse wateren.  
Helaas kregen Gerardus en Anna Wilhelmina niet de gelegenheid om lang van hun zoontje te 
genieten en hem te zien opgroeien tot een volwaardige schipper, die zijn vader zou kunnen 
opvolgen. Reeds op 6 januari 1910 overleed Johannes Gerardus. Hij was toen pas 4 maanden 
oud. De boot van vader Gerardus, “De Goede Verwachting”, moet op dat moment op de IJssel 
in de buurt van Westervoort gevaren hebben of aan de kade gelegen hebben voor los- en 
laadwerkzaamheden. Of de doodsoorzaak van kleine Johannes Gerardus een ziekte of ongeluk 
was weet ik niet. Het is wel zo dat de zuigelingensterfte rond 1900 in Gelderland en Utrecht 
nog in de buurt van 12% lag. (Zie hiervoor ook blz. 23.) Het overlijden van hun lievelingetje 
moet voor Gerrit en Anna Wilhelmina een afschuwelijk drama zijn geweest. Zeker als je reeds 
“op leeftijd” zijnde na anderhalf jaar huwelijk je eerste en (voor zover ik heb kunnen 
achterhalen) enige kind moet verliezen. 
De plaats Westervoort waar Johannes Gerardus overleed ligt vlak onder Arnhem en oostelijk 
van de plek waar de Rijn zich westelijk en de IJssel zich noordelijk afsplitsten. Zo te zien voer 
Gerardus met vracht op de steden langs de IJssel, zoals: Rheden, Doesburg, Dieren, Zutphen, 
Deventer, Zwolle en Kampen. Maar misschien ook wel verder het achterland in naar de 
industriesteden Hengelo, Almelo en Enschede. De Geldersche IJssel staat bekend als een 
lastige vaarroute vanwege de vele “kronkels “ in de rivier maar ook om zijn grillige 
waterstandverschillen. Doordat de overige rivieren in Nederland zijn voorzien van stuwen en 
sluizen zijn deze hier minder onderhevig aan. Met zijn kleine zeilscheepje moet dat voor 
Gerardus geen probleem geweest zijn om die route te varen. Van Westervoort is bekend dat 
het een klein haventje heeft en een werfje in de nabijheid.  
 
Waar woonde Gerardus en Anna Wilhelmina? 
In een aantal documenten met betrekking tot Gerardus staat vermeld “wonende te Dreumel”. 
Maar ik weet niet of hun adres in Dreumel een eigen woning of een postadres betrof. Ik mag 
er van uit gaan dat als Gerardus veel wilde vaart opdrachten had, hij op zijn scheepje 
gewoond zal hebben. Ik weet niet of Anna Wilhelmina korte of lange tijd in Dreumel achter-
verbleef of dat zij steeds bij Gerardus aan boord was als hij de wildevaart-opdrachten 
afhandelde. Zeker is in ieder geval dat Anna Wilhelmina aan boord was in Rotterdam, alwaar 
zij haar zoontje ter wereld  bracht, en in Westervoort  toen haar baby’tje overleed. 
 
Het beroep van Gerardus: schipper. 
Alhoewel ik niet veel officiële documenten over hem heb kunnen vinden ga ik er vanuit dat 
Gerardus zijn leven lang schipper is geweest. In documenten, waarin zijn naam voorkomt, is 
zijn beroep steeds “schipper”. 

geboorteakte      1897  schipper  31 jr. getuige bij aangifte nichtje Maria Hendrika 
scheepsmeting   1904  schipper  38 jr. meting via scheepsmetingsdienst 
huwelijksakte    1908  schipper  42 jr. huwelijk Gerardus met Anna Willemina de Beijer 
overlijdensakte  1910  schipper  45 jr. overlijden zoontje Johannes Gerardus 
overlijdensakte  1917  schipper  51 jr. overlijden van Gerardus zelf 

Gerardus was eigenaar van het houten zeil-aakschipje “De Goede Verwachting”. Toen het 
schuitje in 1868 op een werf in Nijmegen werd gebouwd, was Gerardus (die geboren werd op 
16 december 1865) ongeveer 3 jaar oud. “De Goede Verwachting” heeft dus in ieder geval 
een vorige bouwer/eigenaar gehad en misschien zelfs nog andere eigenaren, voordat Gerardus 
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het zeil-aakschipje zelf kocht. Maar van wie en wanneer hij het vrachtzeilscheepje heeft 
gekocht en wanneer hij ermee is gaan varen, is mij niet bekend.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mijn schipvarende voorouder Gerardus de Jong kan ik middels één feitelijke vaststelling en 
een aantal aanwijzingen in verband brengen met het schuitje “De Goede Verwachting”. 
 

Feitelijke vaststelling. Uit  gegevens van de 
Scheepsmetingsdienst (zie hierboven) komt naar 
voren dat Gerardus de Jong op 20 juli 1904  
eigenaar was van het houten zeilscheepje “De 
Goede Verwachting”. Hij was toen 38 jaar oud. 
Deze meting moet hebben plaatsgevonden toen 
hij goederen afleverde of ophaalde in Den Haag, 
want aldaar was de meetplaats van de 
binnenschepen. Zijn schip was klein (lengte 20 
mtr. en breedte 4 mtr.) en kon dus ook 
gemakkelijk vrachten vervoeren over de smalle 
Nederlandse binnenwateren tot in de steden. 
Grote steden als Den Haag, Utrecht, Amsterdam, 
etc. hadden in de tijd dat Gerardus voer nog een 
uitgebreid stelsel van grachten. Vele daarvan zijn 
door de intensivering van het verkeer in die 
steden gedempt om als (geplaveide) binnenring 

of tangent te dienen. De vracht die Gerardus vervoerde zal voor deze steden veelal uit 
stuksgoed hebben bestaan voor de stedelijke (dag)markten. Bulkgoederen waren meer voor de 
grote  rivieren. Op het moment van de meting door de Scheepsmetingsdienst in 1904 was de 
schuit “De Goede Verwachting” ruim 36 jaar oud.   
 Aanwijzingen. “De Goede Verwachting” en schipper De Jong werd 3 maal vermeld (15 maart 
1890, 11 februari 1893 en 8 mei 1896) in de rubriek “Scheepstijdingen” bij het onderdeel 
“Rijnvaart” van enkele dagbladen. De rubriek “Scheepstijdingen” was een service aan de 
lezers om een schip te kunnen volgen. De communicatiemogelijkheden rond 1900 waren nog 
niet zo ruim zoals heden ten dage. Voor het thuisfront en ieder die te maken had met de 
Rijnvaart was Lobith in dit opzicht een betrouwbaar en nuttig meetpunt om de positie van de 
schippers en hun boten en de vrachtroute te bepalen. In Lobith was tot voor kort een 

Liggers Scheepsmetingsdienst: Details over het schip De goede verwachting 

Meetnummer: H649N 

  Meetnummer: 
H649N 

District en volgnr.: 
‘s-Gravenhage 649 

Meetdatum: 
20 juli 1904 

Meetplaats: 
’s-Gravenhage 

Eerste 
meting?: 
Onbekend 

  

  
Naam schip 
De goede verwachting 

Opmerking bij naam schip: 
–   

  Scheepstype: 
aakschip 

Materiaal:  
hout 

Werf:  
– 

Plaats werf: 
Nijmegen 

Bouwjaar:  
1868   

  Lengte: 
19 m 10 cm 

Breedte: 
4 m 18 cm 

Inzinking:  
– 

Waterverplaatsing: 
70,708 ton 

    

  
Eigenaar: 
G. de Jong 

Domicilie: 
Dreumel 

Opmerking bij eigenaar: 
–   

 

(bron: LVBHB.)  

 
(Bron: wikipedia.org/wiki/Haagse_grachtengordel) 
De Turfmarkt rond 1900. Houten schepen aan de kade, die 
een gelijkenis vertonen met “De Goede Verwachting” van 
Gerrit de Jong. 
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douanekantoor op de landsgrens tussen Nederland en Duitsland. Hier moesten de passerende 
schepen hun vracht inklaren en tol betalen. (In Deel-2 zal ik verder op de geschiedenis en 
tolfunctie van Lobith ingaan.) De passeerregistraties werden doorgegeven aan de toenmalige 
kranten, die daar dagelijks via uitgebreide overzichten melding van maakten. Uit deze 
scheepsmeldingen kan ik summier enige zaken afleiden. Gerardus voer met zijn kleine 
zeilschuitje, dat zeer geschikt was voor vrachtvervoer over grachten en kanaaltjes, niet alleen 

op de binnenwateren maar ook op de grote rivieren. Gerardus 
was bij de “Rijnvaart”-melding van 15 maart 1890 25 jaar oud. 
Of hij toen zetschipper of al schippereigenaar was van de schuit 
weet ik niet. Ook niet wanneer hij daadwerkelijk die schuit 
kocht. Uitgaande van het feit dat de combinatie van de namen 
“De Goede Verwachting” , “De Jong” en “Dreumel” maar 
weinig voorkwamen in de scheepsmeldingen van de dagbladen, 
ga ik er van uit dat hij niet zoveel op Duitsland voer. Ik ga er 
ook van uit dat de “Lobith-meldingen” accuraat waren. De 
vracht die Gerardus op de Rijn vervoerde zal zeer waarschijnlijk 
steeds uit bulk bestaan hebben als hij de route naar en uit het 
Ruhrgebied aflegde. Op de dag van zijn fatale ongeluk had hij in 
ieder geval een lading stenen met bestemming voor Rotterdam 
aan boord.  

 
Scheepsongelukken zijn onvermijdelijk verbonden met de scheepvaart. Zeker vroeger. 
Het schippersberoep was vroeger een levensgevaarlijk bestaan. Van mijn voorouders heb ik 
maar een paar geregistreerde ongelukken (met, op of bij hun schip) kunnen vinden. Dit wil 
uiteraard niet zeggen, dat er niet meer ongelukken zijn gebeurd, maar verder onderzoek moet 
dat uitwijzen. Gerardus heeft een fataal ongeluk gehad. Twee Dreumelse De Jong’s waren 
hem met enige averij voorgegaan. Zijn neef Cornelis Franciscus had in 1900, ondanks de 
hevige schade aan zijn boot, nog alle geluk van de wereld. Er waren toen geen slachtoffers of 
gewonden te betreuren. Er was “alleen” flinke schade. Een neef of oom van Gerardus 
overkwam in 1916 een ernstiger ongeluk. Een deel van zijn boot brandde af en zijn knecht 
liep flinke brandwonden op. Gerardus had in 1917 helaas niet zoveel “geluk bij een ongeluk”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het fatale scheepsongeluk van Gerardus de Jong te Rotterdam.  
Een aanvaring in het begin van de lente in 1917 is Gerardus fataal geworden.  De onheilsplek 
lag in het Rotterdamse havengebied. Op die dag voer Gerardus de Rotterdamse wateren op, 
terwijl hij al laverend op moest boksen tegen een sterke westenwind en opkomend getij. 
Gerardus was toen 51 jaar oud. Voor zijn vrouw Anna Wilhelmina de Beijer, die op dat 
moment ook aan boord was, moet dit een uiterst traumatisch ervaring zijn geweest. Het kan 

 
(Bron: Delpher .) “Het nieuws van 
den Dag: kleine courant” van 15 
maart 1890. De gebruikte zoekter-
men zijn in gele kleur. 
 

 
(Bron: Delpher.) Arnhemsche Courant/ 14 augustus 1900 
 

 
(Bron: Delpher.)  Nederlansche Staatscourant/ 21 augustus 1900. 

 
(Bron: Delpher.) De Gooi- en Eemlander: nieuws- en advertentie- 
blad/ 20 december 1916. Dit is niet Gerardus de Jong want die had 
 een zeilschip. Wie deze G. de Jong is weet (nog) ik niet. Waar- 
schijnlijk een neef of oom van Geradus de Jong. 
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niet anders of zij moet dit drama de rest van haar leven met zich meegedragen hebben. 
Diverse kranten hebben de noodlottige aanvaring tussen het kleine schuitje, dat volgeladen 
was met stenen, en de sleepboot, die twee zwaarbeladen zandbakken voortsleepte, verslagen. 
Schipper Gerardus de Jong en zijn zeilschip “De Goede Verwachting” hadden na de 
aanvaring geen schijn van kans tegen de onmetelijke krachten van de doorschietende volle 
zandbakken. Van Gerardus en zijn vrouw Anna Wilhelmina is het lot via beschrijvingen 
bekend. Van het zeilscheepje niet. Het zal, zeker in die drukke vaarroute bij Rotterdam, vrij 
snel gelicht zijn. Ik weet niet of het zwaar beschadigde scheepje later opgeknapt of gesloopt 
is. Het scheepsongeluk vulde enige dagen de regionale en landelijke krantenpagina’s. Om een 
beeld van de ramp te geven citeer ik hieronder uit enige dagbladen. 
 
Het “Rotterdamsch Nieuwsblad” wijdde in haar editie van vrijdag 23 maart 1917 een artikel 
over de ramp die op woensdag 21 maart 1917 had plaatsgevonden: 
“NOODLOTTIGE AANVARING. Gistermiddag (moet zijn” eergistermiddag, WH) had op 
de rivier, ter hoogte van het Kralingscheveer, een ernstig ongeluk plaats, waarbij helaas 
een menschenleven is te betreuren. Het aakschip “Goede Verwachtingen” van schipper G. 
De Jong, dat, geladen met steenen in de richting van de stad voer, ontmoette 2 zandbakken, 
die gesleept werden door de “Ariane” van kapitein G. Visser. Tusschen dezen sleep en het 
aakschip had een botsing plaats en door den schok viel de mast van laatstgenoemd vaartuig 
achter over. Schipper De Jong kreeg de volle zwaarte op zijn hoofd en was bijna terstond 
een lijk, terwijl zijn vrouw, die aan het stuur stond en haar man voor haar oogen ontzield 
zag neerstorten, in haar verbijstering en schrik overboord sprong. Een boot van de 
Rivierpolitie was in de nabijheid en slaagde er in de vrouw te redden, doch zij verkeerde in 
zulk een overspannen toestand, dat de politie haar aan wal bracht en geneeskundige hulp 
voor haar inriep. Een der zandbakken was inmiddels op het aakschip geloopen, dat 
daardoor zwaar beschadigd werd en ter plaatse zonk. In verband met dit ongeluk zijn door 
de commissaris van politie der 5e afdeeling op zijn bureau Nassaukade gehoord de 
stuurman van een der zandbakken A. De V. uit Jutfaas en de dekknecht van de sleepboot 
A.B. uit Sliedrecht”.  
Op donderdag 22 maart 1917(één dag eerder) had  “Het Volk: dagblad voor de 
arbeiderspartij” al gemeld: “Door den schok brak de mast…de vrouw van den schipper sloeg 
overboord…zij werd door de politie naar het ziekenhuis aan de Coolsingel gebracht waar 
zij verpleegd wordt. De kapitein der “Ariena” was op het oogenblik der aanvaring in de 
kajuit. De knecht stond aan het roer. Er wordt naar de oorzaak van het ongeval een scherp 
onderzoek ingesteld”. 
Zes dagen later op maandag 26 maart 1917 liet het “Rotterdamsch Nieuwsblad”  in blad 6 op 
bladzijde 19 onder de kop “Stadsnieuws” een getuige, de proviandvaarder (parlevinker?/WH.) 
Joosten, aan het woord. “BETREFFENDE DE NOODLOTTIGE aanvaring op Woensdag 
j.l. bij Kralingscheveer tusschen het aakschip “Goede Verwachting” en twee gesleepte 
zandbakken, deelt de proviandvaarder J.H. Joosten, die in de nabijheid was, toen het 
ongeluk plaats had, ons nog mee, dat de schipper van een zeilschip, dat voorbij voer, de 
  
 *) Rader-brancard.  

Was voorloper van de rijdende brancard. Werd vroeger 

gebruikt om gewonde mensen te vervoeren. Deze 

brancard (links) werd aangeschaft door de Doornse 

brandweer in 1927.  
      (Bron: Behoud Historisch Brandweermaterieel Doorn. 

 https://bhbd.nl/historie/raderbrancard-uit-1927 ) 
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vrouw van schipper De Jong van “De Goede Verwachting”, die over boord sprong, toen ze 
haar man ontzield zag onderzinken, gered heeft. De vrouw werd daarna aan boord 
gebracht van de “Watergeus” (schipper E. van R.) en daar verpleegd tot ’s avonds 5 uur, 
waarna zij, in dekens gewikkeld, per rader-brancard *) werd weggebracht. Joosten en nog 
een persoon die in een roeibootje voer wijdden hun zorgen aan schipper De Jong, wien het 
aan geen hulp meer baten mocht. De uit de Persoonshaven afgehaalde dokter kon slechts 
de dood constateeren”. 

 
Twee maanden na de rampzalige aanvaring stond de 29-jarige dekknecht A.B. uit Sliedrecht 
al terecht voor het veroorzaken van dit scheepsongeluk. Dat was op 22 mei 1917. De “Nieuwe 
Rotterdamsche Courant” meldde hierover o.a.: “Bekl . (beklaagde) had dien dag de stoom-
sleepboot Ariena bestuurd, varende op de Maas, ter hoogte van de fabriek van P. Smit en 
den waterleidingtoren, daar ter plaatse een nauw vaarwater. De Ariena, die de rivier 
opwaarts gestoomd had, had twee zandbakken gesleept. Toen hij het zeilscheepje De Goede 
Verwachting, de rivier afwaarts en tegen stroom en wind op laveerende, had zien naderen, 
had bekl. dat vaartuig aan stuurboordzijde gehouden en was naar bakboord uitgegaan; hij 
had den stoom afgesloten, doch geen sein, niet de twee gebruikelijke stooten op de 
stoomfluit gegeven. Het gevolg van dat bekl. met de Ariena niet naar stuurboord, doch naar 
bakboord was uitgeweken, was geweest, dat de Ariena met de Goede Verwachting in 
aanraking gekomen was en een der zandbakken de Goede Verwachting had overvaren”. In 
de rechtszaal werd aan de hand van getuigenissen exact gereconstrueerd hoe de aanvaring was 
ontstaan. Waarna de medische gegevens besproken werden. Tot in detail werd uitgelegd 
welke delen aan en in de schedel van schipper De Jong door de neervallende mast waren 
gebroken, gescheurd en verbrijzeld: “…de schedelbasis was gebroken, de beide rotsbeenen 
waren getroffen en het wiggebeen gedeeltelijk vernield.”  Eveneens zeer gedetailleerd 
werden de effecten van de heftige inwendige bloedingen beschreven, die tenslotte de dood 
van de schipper tot gevolg hadden: “…door scheuring van de door de vernielde gedeelten 
loopende groote vaten was er een belangrijke bloeding ontstaan en een communicatie 
tusschen schedelholte en nasopharynx”. (…) “…bloed…gestort in maag en darm en in de 
luchtwegen…bloeding in den bodem van den vierden ventrikel…”.  Volgens de aanklager 
had alles tezamen de dood van  schipper De Jong veroorzaakt. Hierna kwam de aangeklaagde 
dekknecht aan het woord. “Bekl. legde een volledige bekentenis af. Hij had zeer veel spijt 
van het gebeurde”. Het O.M. eiste wegens het veroorzaken van de dood door schuld drie 
maanden gevangenisstraf. De officier wilde in aanmerking nemen, dat de beklaagde gunstig 
bekend stond. De verdediging kwam daarna met een verrassende vaststelling. “Immers, 
gebleken was, dat de mast niet was gebroken, doch omgevallen; men behoefde er dus niet 
aan te twijfelen, dat deze niet goed bevestigd geweest was. Op deze gronden (...) 
concludeerde de verdediger tot vrijspraak”. De verdediging deed hierbij een beroep op een 
arrest van de Hoge Raad d.d. 25 april 1916, waarbij was beslist dat er slechts dan van schuld 
kan worden gesproken indien er grove onvoorzichtigheid begaan was.  
De uitspraak van deze rechtszaak was op 5 juni 1917. Een verslag heb ik niet gevonden. 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 

 
(Bron: Nederlandsche Staatscourant.) Gekregen van  
“Old Cows”-websitebeheerder en onderzoeker van de 
Dreumelse geschiedenis Jodi van der Giesen. 

De Wrakkenwet. Artikel 1 en 2. (Gewijzigd in 1934) 
Art. 1Vaartuigen, overblijfselen van vaartuigen en alle andere 
voorwerpen in openbare wateren gestrand, gezonken of aan den 
grond geraakt, of vastgeraakt op of in waterkeeringen of andere 
waterstaatswerken, kunnen door den beheerder van het water of 
dien van het waterstaatswerk worden opgeruimd, zonder dat deze 
door belanghebbenden bij het vaartuig, of het opgeruimde voorwerp 
dan wel de zaken aan boord van of in of op het voorwerp 
aansprakelijk kan worden gesteld voor door die opruiming aan hen 
toegebrachte schade. 
Art. 2Als openbare wateren onder beheer van het Rijk worden in 
deze wet mede aangemerkt de territoriale wateren. 
 
 (Bron: http://wetten.overheid.nl/BWBR0001963/1994-01-01 
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Aanvullende informatie over de scheepsramp die Gerardus en Anna Wilhelmina trof. 
Anna Wilhelmina de Beijer was een oudtante van  Jan Zondag, een verre neef van mij. (Over 
zijn inbreng in dit werkstuk zie blz.97.) Als klein kind heeft Jan zijn oudtante Anna 
Wilhelmina de Beijer alleen op hoge leeftijd gekend. Jan had een opmerkelijke aanvulling op 
het rampverhaal. Zijn moeder Dora (een dochter van broer-5 Francis Louis) had van haar 
tante Anna Wilhelmina vernomen dat zijzelf vlak voor de aanvaring het roer van Gerardus 
had overgenomen. Gerardus was, meteen toen hij het onheil zag aankomen, drukgebarend en 
schreeuwend het dek opgerend. Door de aanvaring met de stoomsleepboot brak de mast, die 
vervolgens op Gerardus viel. Vrijwel meteen daarna overvoer en vernielde de voorste 
zandbak het zeilscheepje “De Goede Verwachting”, waardoor het kapseisde en zonk. De 
stuurhut, waarin Anna Wilhelmina aan het roer stond, kwam omgekeerd in het water te 
liggen. Doordat er een luchtbel in de stuurhut zat bleef het scheepje nog even drijven en kon 
Anna Wilhelmina nog een tijdje ademhalen. Bootslieden die tijdens het ongeluk in de buurt 
van het schuitje op het water passeerden hebben haar na herhaaldelijk duiken uit haar benarde 
positie kunnen redden. Het afschuwelijke beeld van de vallende mast op haar man en de 
doodsangst die zij had tijdens de benarde opsluiting in de omgeslagen boot, brachten haar in 
een toestand van ernstige verwarring en overspannenheid. Vandaar dat zij met spoed in het 
nabijgelegen Rotterdams ziekenhuis werd opgenomen. Anna Wilhelmina had tijdens het  
overvaren van hun schip enige verwondingen opgelopen Dit overgeleverde verhaal loopt niet 
helemaal parallel met de krantenverslagen, maar geeft wel een extra dramatische dimensie 
aan de situatie waar Anna Wilhelmina zich  
tijdens de ramp in bevond. Enige jaren geleden  
vond Jan tussen de memorabilia van zijn moeder  
Dora een klein, verfrommeld en vergeeld kranten- 
artikeltje. Een kleinood dat Anna Wilhelmina  
waarschijnlijk de rest van haar leven altijd bij  
zich had gedragen (zie hiernaast).  
 
Ik heb 9 artikelen van landelijke bladen gevonden, 
van 22 maart t/m 24 mei 1917, die over de aan- 
varing hebben bericht. Het artikeltje dat Jan mij  
toezond was nieuw voor mij. Waarschijnlijk uit  
een plaatselijke of regionale krant. Het valt op dat  
de gebeurtenissen ná het ongeluk  in de dagbladen  
niet eenduidig werden weergegeven.  
Er zijn meerdere versies over de toedracht. Hoe en door wie Anna Wilhelmina werd gered. 
Waar en door wie haar de eerste hulp werd geboden. Wie haar naar het ziekenhuis hebben 
gebracht. In de kranten was te lezen dat rond 15.00 uur de aanvaring (en dus het overlijden 
van Gerardus) plaatsvond. In de overlijdensakte (een officiële verklaring) staat vermeld dat 
Gerardus om 11.00 uur was overleden. Gerardus werd in de eerste dagen consequent “Arie” 
genoemd, terwijl zijn roepnaam Gerrit ook werd gebruikt. Waarschijnlijk waren de redders in 
de beginperiode van mening dat de verongelukte een ander persoon betrof. Het is een luguber 
idee, maar ik moet aannemen dat Gerardus’ hoofd door de vallende mast een afschuwelijke 
harde klap heeft gekregen. Door de gruwelijke verminking zal het daarna even geduurd 
hebben alvorens hij geïdentificeerd kon worden.  Een citaat uit het rechtbankverslag van de 
Nieuwe Rotterdamsche Courant van 23 mei 1917: “… twee  scheepsbevrachters die het lijk 
van De Jong in het Ziekenhuis alhier hadden gezien, hem herkend…” geeft aan dat de 
identificatie niet snel verliep. In het ene verhaal komt de rivierpolitie naar voren als de redders 
en werd Anna Wilhelmina redelijk snel aan wal gebracht. In een ander verhaal zijn het de 
passerende schippers, die reddend optraden en dat pas uren later de medische hulpdiensten 

 
(Bron: In bezit van Jan Zondag.) Krantenartikel over de  
scheepsramp van Gerardus de Jong. Naam van de krant en 
datum van het artikel zijn onbekend. 
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Anna Wilhelmina naar het ziekenhuis transporteerden. Meerdere bronnen bevestigden de 
feiten, zodat een waarheidsgetrouwe reconstructie van de gebeurtenis, zelfs 100 jaar later, nog 
goed te maken is. Ook hier geldt: als (familie)onderzoeker moet je altijd op je hoede blijven 
voor onnauwkeurigheden in verklaringen en verslagen. Verificatie en dubbel checking (indien 
mogelijk uiteraard) blijft een vereiste.  

 “Heden 24 maart v.m. 1917  verschenen voor 
mij, Ambtenaar van de burgerlijke stand te 
Rotterdam: Marten Boonstra, oud 66 jaren, 
zonder beroep, wonende alhier en Jean 
Guillaume Adolphe Privé oud 42 jaren 
lijkbezorger, wonende alhier, die verklaarden 
dat op 21 Maart dezes jares des voormiddags 
te 11 uur (discutabel tijdstip/WH), op een 
schip varende in de Nieuwe Maas alhier is 
overleden Gerrit de Jong oud 52 jaren (moet 
zijn 51 jaar/WH), geboren en wonende te 
Dreumel, schipper, echtgenoot van Anna de 
Beijer, zoon van Johannes de Jong, overleden 
en Johanna Willemse, zonder beroep, wonende 
te Dreumel. Waarvan akte, welke 
overeenkomstig de wet is voorgelezen.” 
Data m.b.t. het overlijden Gerardus de Jong: 
 -overleden in Rotterdam op wo 21-03-1917 
  -aangifte in Rotterdam 24-03-1917 
  -registratie in Dreumel 30-03-1917. 

 
Gerardus overleed op 21 maart 1917 in Rotterdam. Alwaar aangifte werd gedaan op 24 maart 
1917. Negen dagen later werd zijn overlijden in de boeken van de Burgerlijke Stand van 
Dreumel ingeschreven. Dat was op 30 maart 1917. Gerardus werd slechts 51 jaar.  
 

 

   
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Waar was Gerardus nadat de afgebroken mast op hem was gevallen? 
Uit het rechtbankverslag, waaruit ik hierboven citeerde, zijn de laatste levenstekens van 
Gerardus, vlak voordat de mast afbrak en hem dodelijk trof, nog te reconstrueren. De door 
ervaring gelouterde Gerardus moet razendsnel in de gaten hebben gehad dat de bestuurder van 

 
(Bron: Gelders Archief.) 24-03-1917 Rotterdam. Overlijdensakte van Gerrit (Gerardus) de 
Jong.  Opmerkelijk: de aangevers zijn geen familie van Gerardus de Jong. 

 
(Bron: In bezit van Jan Zondag.) Bidprentje van 
Gerardus de Jong. Opmerkelijk: Gerardus was in 
Bergen op Zoom (!?) lid van het Broederschap van 
het H. Hart van Jezus, terwijl diverse documenten 
aangeven dat Dreumel zijn  woonplaats was. 

 
(Bron: Gelders Archief.) Dreumel 30 Maart 1917. Overlijden Gerrit (Gerardus) de 
Jong op 21 maart 1917 te Rotterdam. Inschrijving van een uittreksel uit een der 
registers van de Burgerlijke Stand van Rotterdam. Verder is te lezen dat de vader 
van Gerrit (Gerardus), Johannes de Jong, reeds is overleden en dat moeder 
Johanna Willemse nog steeds in Dreumel woonde. 
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de stoomsleepboot een “noodlottige vergissing (maakte) bij ’t sturen, welke tot gevolg had, 
dat de “Ariena” op een den stroom af (en) tegen den wind in laveerend scheepje “De Goede 
Verwachting” inliep…”  en dat de aan het roer staande dekknecht, die dit werk voor het eerst 
deed, “ondanks het waarschuwend wenken van schipper De Jong in, toch aan den 
verkeerden kant – aan bakboord – wilde passeren.” Als ik me de situatie voor de geest 
probeer te halen dan is het niet moeilijk om me voor te stellen dat Gerardus, toen hij het 
dreigende onheil zag naderen, vliegensvlug uit de kajuit moet zijn gekomen en dat hij 
vervolgens in een wanhoopspoging, al drukgebarend en zijn longen uit het lijf schreeuwend, 
naar de voorplecht van zijn scheepje gerend moet zijn. Maar nadat de mast op gruwelijke 
wijze op hem terecht was gekomen en hij in het water verdween is het niet duidelijk waar 
Gerardus zich bevond. De krantenverslagen doen geen melding van de plaats waar het 
lichaam van Gerardus (leefde hij nog?) zich bevond vlak na de aanvaring door de sleepboot 
en de daarop volgende overvaring door de doorschietende zandbak. Ook niet op welke manier 
hij geborgen moest worden. Konden de toegesnelde hulpverleners hem snel uit de (nog 
drijvende) wrakstukken halen of kon zijn lichaam alleen met moeite al duikend geborgen 
worden? Alleen zijn bidprentje geeft (tot nu toe) een summiere uitsluitsel: “De wateren 
hebben over mijn hoofd gevloeid, ik zeide het is met mijn gedaan. Daarom, o Heer, heb ik 
uit het diepste van den poel Uwen Naam aangeroepen. De goede en getrouwe dienaar is 
alzoo in het water zalig gestorven, en allen die hem kenden beweenden hem”. 
 
Het overlijden van Gerardus riep ook weer de enorme pijn over de plotselinge dood van zijn 
zoontje, niet veel jaren daarvoor, in herinnering. 
Hoezeer het overlijden van het zoontje van Gerardus en Anna Wilhelmina in 1910, 7 jaar 
geleden, een zware wissel heeft getrokken op het leven van Gerardus en Anna Wilhelmina 
blijkt uit de impact die het had bij het overlijden van Gerardus. Op Gerardus’s bidprentje staat 
namelijk te lezen: “Dierbare Echtgenoote, herinner U, hoe wij te zamen eens onzen 
lieveling beweenden, door God ons eenmaal gegeven maar dien Hij, om redenen ons 
onbekend, ook weder ontnomen heeft. Bij onze groote droefheid evenwel werden wij toen 
getroost door de gedachte aan een spoedig wederzien. Mijne hope is dan nu alreeds in 
vervulling gegaan. Troost ook gij U zelve nu nog maar korten tijd en ook gij zult U met mij 
verheugen, gij zult de uwen spoedig wederzien”. Het spoedig weerzien zou voor Anna 
Wilhelmina nog even duren. Anna overleed  33 jaar later. 
 
Hoe ging Anna Wilhelmina’s leven verder? 
Toen ik de krantenverslagen over het dramatische ongeluk, dat Gerardus trof in 1917, een 
paar maal aandachtig had doorgelezen, vroeg ik me af hoe het Anna Wilhelmina de Beijer, als 
overlevende van deze afschuwelijke ramp, verder was vergaan. 
De laatste berichten in de kranten maakten melding van het feit dat Anna Wilhelmina in 
zwaar overspannen toestand en met verwondingen in het ziekenhuis aan de Coolsingel te 
Rotterdam was opgenomen. Om iets van haar situatie te kunnen begrijpen heb ik geprobeerd 
om de omstandigheden, waarin zij zich moet hebben bevonden, voor de geest te halen. Voor 
zover ik kon inschatten was zij al liggend op de verpleegafdeling van het ziekenhuis, buiten  
de hulp- en zorgverleners, geheel alleen. De familie van haar en van haar mans kant kan ik in 
1917 niet traceren in Rotterdam of omgeving. Broer-2 Johannes woonde toen misschien al in 
Rotterdam. Maar permanent zal dat, vanwege zijn schippersberoep, niet geweest zijn. Ik moet 
aannemen dat Anna Wilhelmina ondanks dat zij verstoken was van hulp en bijstand van 
familie en bekenden, omringd was door professionele hulpverleners, die haar met raad en 
daad bij stonden. Maar op het persoonlijke vlak was Anna Wilhelmina door het ongeluk plots 
in een afschuwelijk horrorscenario terecht gekomen en geheel afhankelijk geworden van 
onbekenden in een grote vreemde stad. Daarbij kwam dat zij, ondanks haar geestelijke en 
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lichamelijke instabiliteit, toch op korte termijn ingrijpende en mentaal zware zaken moest 
regelen en afhandelen. Zo moesten de families aan weerskanten per direct op de hoogte 
worden gebracht en was hun overkomst naar Rotterdam dringend gewenst. De begrafenis van 
haar dode man moest geregeld worden. Een kerkelijke (katholieke neem ik aan) en profane 
instantie moesten benaderd worden voor respectievelijk de uitvaartmis en de teraardebestel-
ling. De boot waar zij en Gerardus op hadden gewerkt en geleefd was vernield en gezonken. 
Het wrak moest gelicht en geborgen worden. De schade moest via verzekeringsmaatschap-
pijen bepaald en afgehandeld worden. Alhoewel dit zaken waren die zij niet zelf hoefde te 
regelen was en werd ze er toch volop bij betrokken. En vooral: waar moest zij heen als ze uit 
het ziekenhuis werd ontslagen? Ik was benieuwd of en hoe Anna Wilhelmina deze bijna 
onmenselijke situatie had overleefd. Ik nam aan dat zij levend het ziekenhuis had verlaten, 
omdat er tijdens de rechtszaak (die enige maanden later plaatsvond) buiten de dood van 
Gerardus geen melding was dat er andere slachtoffers bij het scheepsongeluk te betreuren 
waren. Ik was benieuwd waar Anna Wilhelmina naartoe was gegaan, nadat zij uit het 
ziekenhuis was ontslagen, en welke personen of instanties haar hadden geholpen bij het 
regelen van haar zaken? En of zij nog op de een of andere manier betrokken werd bij de 
voorbereiding van de rechtszaak die aangespannen was tegen de veroorzakers van het 
scheepsongeluk? En vooral: hoe kon ze verder gaan met haar leven?  
 
Toen ik in 2013 mijn eerste artikel over de Dreumelse familie De Jong(H) publiceerde had ik 
al mijn wens uitgesproken dat ik graag wilde weten hoe Anna Wilhelmina na dit drama haar 
leven verder nog vorm kon geven. Hoe verliep de begrafenis van Gerardus en op welke 
begraafplaats werd hij begraven? Was Anna Wilhelmina in staat om er zelf bij aanwezig te 
zijn. Hoe herstelde ze en waar ging ze wonen? Hertrouwde ze nog?  
Na 2013 heb ik geprobeerd om meer gegevens over Anna Wilhelmina te vinden vanaf het 
moment dat zij in Rotterdam in het ziekenhuis verliet. Na enig zoeken vond ik in Genlias (de 
voorloper van WieWasWie) een melding dat zij in de gezegende leeftijd van 86 jaren in 
Wamel op 16 september 1950 was overleden. Dit was voor mij een onverwachte en 
aangename verrassing. Mijn eerste opwelling was: deze Anna Wilhelmina moet een bijzonder 
sterke vrouw geweest zijn, omdat zij ondanks de grote impact van het ongeluk en alles wat 
zich daar omheen had afgespeeld, haar verongelukte echtgenoot ruim 33 jaar had overleefd.   
In mijn eerst werkstuk over de Dreumelse De Jong(h)’s had ik er toen ook nog aan 
toegevoegd dat ik zou blijven zoeken naar familie van Anna Wilhelmina de Jong-de Beijer  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(Bron: Gelders Archief.) Wamel. 18-9-1950. Overlijdensakte  
van  Anna de Beijer. Uit deze akte blijkt dat twee dagen na  
Anna’s overlijden (op zaterdag 16 september 1950 om 16.30  
uur) Jacobus Zondag van beroep mandenfabrikant (de vader  
van Jan Zondag), haar overlijden heeft  aangegeven bij de  
Ambtenaar van de burgerlijke stand te Wamel. 

 
(Bron: Jan Zondag.) Bidpentje 
van Anna Wilhelmina de Beijer. 

 
(Bron: Jan Zondag.) Jan Zondag 
heeft zijn oudtante Anna, omdat hij 
toen nog klein was, niet zo goed 
gekend.   
Waar, wanneer en door wie deze 
foto genomen is , is mij niet bekend. 
  



74 
 

(zoals kinderen, neven, nichten, kennissen, etc.) en personen in Wamel, die zich bezig hielden 
met de plaatselijke geschiedenis. Doch de door mij benaderde personen en instanties konden 
mij niet verder helpen. Ik moest op dat moment accepteren dat de speurtocht naar Anna 
Wilhelmina op korte termijn geen nadere informatie zou opleveren.   
 
Maar soms boft een familieonderzoeker en lacht het (onderzoeks)geluk hem toe. Toen mijn 
eerste werkstuk over de Dreumelse familie de Jong(h) op de website van “Tremele” was 
verschenen nam ene Jan Zondag uit Beneden Leeuwen contact met mij op met de mededeling 
dat hij informatie had over de vrouw van Gerardus de Jong, Anna Wilhelmina de Beijer. Ook 
had hij informatie over (broer-5) Francis de Jong, die zijn opa was. Zo belandde ik 
onverwacht in de gelukkige omstandigheid dat mij (achtergrond)informatie over twee broers 
van mijn opa Willem in de vorm van scans gemaild werd. 
De vader van Jan Zondag, Jacobus Zondag, was mandenmaker geweest in Beneden Leeuwen. 
Hij was getrouwd met Theadora (Dora) de Jong, een dochter van Francis Louis de Jong. 
Francis Louis was de jongste van de “De Vijf Gebroeders De Jong”. Anna Wilhelmina heeft 
een tijdje bij deze broer (haar zwager) (in)gewoond. Na het overlijden van Francis Louis is 
Anna ingetrokken bij de familie Zondag. Jan Zondag heeft zijn tante Anna Wilhelmina van 
kleins af aan gekend en hij zag haar ook als zijn tweede moeder. Toen Anna Wilhelmina 
hulpbehoevend werd is zij opgenomen in het klooster St. Jozefgesticht in Beneden Leeuwen 
alwaar zij overleed en in de kloostertuin begraven is.    
 
Achtergronden van de familie de Beijer. 
Van de familie van Anna Wilhelmina de Beijer weet ik, buiten de DTB-data die op internet te 
vinden zijn, maar weinig. Toch wil ik op deze plek kort aandacht schenken aan deze familie. 
Ik doe dit in de hoop dat nakomelingen, die zich herkennen in deze familietak van de De 
Beijers waar Anna Wilhelmina deel van uit maakte, mij meer over het leven van Anna 
Wilhelmina de Beijer en Gerardus de Jong en hun zoontje kunnen vertellen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
(Bron: Stamboomzoeker en Genealogie Online..) Rechtsonder: Anna Wilhelmina de Beijer. 
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Het schema hierboven geeft een summier overzicht van de vooroudergeschiedenis van de 
familie van Anna Wilhelmina. Deze familie heeft zijn wortels in Doornenburg. Een zekere 
Wilhelmus werd daar rond 1665 gesignaleerd. Van zijn zoon Godefridus is iets meer bekend. 
Hij werd op 31 juli 1685 in Doornenburg geboren. Godefridus’ zoon, Wilhelmus de Beijer, 

werd ook in Doornenburg geboren 
(op 29 -10-1721). Wanneer deze  drie 
voorouders van Anna stierven is niet 
bekend. Hendrik werd geboren en 
stierf in Doornenburg. Hij was 
schipper en tapper. Johannes, de 
vader van Anna Wilhelmina, werd op 
29-01-1817 in Doornenburg (Gendt) 
geboren en stierf 81 jaar oud in 
Arnhem op 17-03-1898. Hij was ook 
tapper net als zijn vader. Daarnaast 
deed hij ook nog scheepsbevrachting. 
Johanna, de moeder van Anna 
Wilhelmina , werd geboren in Arcen 
op 23-10-1822 en overleed 75 jaar 
oud in Arnhem op 25-01-1998. Twee 
maanden vóór haar man. 
 

Terzijde. Op bladzijde 21 besteedde ik kort aandacht aan het Pannerdensch Kanaal. Op 
bovenstaande kaart is goed te zien welke een verward rivierenstelsel de “Oude Rijn” en de 
“Oude Waal” vroeger, net over de grens van Duitsland naar Nederland, gevormd hadden. 
Door de aanleg van het Pannerdensch en Bijlandsch Kanaal verbeterde de situatie van de 
nauwelijks nog bevaarbare oude rivieren sterk. Het Pannerdensch kanaal maakte het mogelijk 
om het water uit de Rijn te verdelen over de Waal, de Neder-Rijn en de IJssel. Deze laatste 
twee rivieren werden door de hogere waterstand beter bevaarbaar, wat ten gunste kwam aan 
de scheepvaart in het gebied. Het Bijlandsch Kanaal werd tussen 1773 en 1776 gegraven 
dwars door de Bijlandsche Waard en diende ter afsnijding van een scherpe bocht (meander) in 
de toenmalige Boven-Waal.  
 
Iets meer over Ruhrort, de Rijnhaven waar veel schipperskinderen geboren werden. 
Twaalf familieleden van Anna Wilhelmina de Beijer, waaronder zij zelf, werden geboren in 
Ruhrort. Ruhrort was vroeger een Duitse havenstad aan de Rijn, die nu als stadsdeel onder 
Duisburg valt. Het viel mij bij mijn familienaspeuringen al op dat er veel kinderen van 
Nederlandse binnenvaartschippers, waaronder ook die van mijn Dreumelse De Jong(h)-
familie, in Ruhrort zijn geboren. Geboorten vinden bij een gesettelde bevolking (bijna) altijd 
in de eigen woning plaats. Een bevalling in een ziekenhuis of  onderweg worden door 
honkvaste mensen als iets exceptioneels ervaren. Een thuisbevalling wordt door vele vrouwen 
nu nog steeds als ideaal gezien, vanwege de vaste patronen in een vertrouwde omgeving. Een 
varende schippersfamilie bestaande uit een vader, moeder en kinderen hadden vroeger vaak 
geen langdurige woonplek en/of vaste adres. Als bij schippersvrouw zich de geboorte 
aandiende kon haar kind in principe op elke plek in Nederland en Duitsland, waar het schip 
zich op dat moment bevond, geboren worden. Gezien deze talrijke geboorten vroeger in 
Ruhrort vind ik het zeer opvallend dat redelijk wat Nederlandse schippersvrouwen precies 
uitgerekend waren op het moment dat de boot van haar man in Ruhrort aangemeerd lag.  Het 
ligt voor de hand om de vraag te stellen of dit hoge aantal geboorten toeval was of niet. Het 
was toeval: als er maar weinig zwangere schippersvrouwen met hun man meevoeren. De kans 

 
(Bron:Hagenbeekgenealogie) Doornenburg ligt precies op de splitsing van de 
Rijn (stroomt  naar links) en het Pannerdensch Kanaal (stroomt naar boven ). 
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op een geboorte in Ruhrort was dan maar klein. Het was geen toeval: als er zeer veel 
meevarende schippersvrouwen doorlopend zwanger waren. De kans op een “Ruhrortge-
boorte” lag dan aanzienlijk hoger. Er kunnen natuurlijk ook andere zaken een rol gespeeld 
hebben. Zo kunnen schippers en hun vrouwen (tussen 1900 en 1940) er op gespeculeerd 
hebben (of zelfs gepland hebben) om rond de bevallingstijd in of in de buurt van Ruhrort te 
vertoeven. Een reden om hiervoor te kiezen zou kunnen zijn, omdat de natale en postnatale 
verzorging in het, voor Nederlandse begrippen, welvarender Ruhrgebied beter en/of 
goedkoper was. Uiteraard kunnen er ook nog meer zaken een rol gespeeld hebben, die buiten 
mijn gezichtsveld vallen. Via literatuurstudie en correspondentie met personen en instanties in 
Duisburg/Ruhrort wil ik me in dit opvallende fenomeen verdiepen. In Deel-2 hoop ik er meer 
over te kunnen mededelen. 
 
Extra informatie over Ruhrort. 
Omdat het Ruhrgebied een bijzonder groot aandeel heeft gehad in de ontwikkeling van de 
vrachtvaart van de  Nederlandse binnenschepen vanaf de 2e helft van de negentiende eeuw, 
wil ik hieronder een korte impressie geven van Ruhrort (Duisburg) als een  representant van 
de belangrijke havenplaatsen aan de Duitse Rijn. Menig De Jong(h)-voorouder heeft als 
vrachtschipper met of zonder gezin deze plaats aangedaan. Ook hebben familieleden in de 
havens of de daaraan gerelateerde bedrijven gewerkt en zijn er zelfs familieleden naar deze 
plaats of omgeving verhuisd. 

Ruhrort (Nederlands (verouderd): Roeroord) is een vestingstadje en wijk van Duisburg in                                     
Duitsland. Het stadje ligt noordelijk van het punt waar de rivieren Rijn en Ruhr samen-
komen.  Ruhrort is een onderdeel van de deelgemeente Homberg-Ruhrort-Baerl. In 1712 
kreeg de stad zijn eerste scheepswerf en in 1715 werd besloten tot de aanleg van een haven, 
de kiemcel van de huidige haven van Duisburg. In 1848 werd deze haven door de Köln-
Mindener Eisenbahn-Gesellschaft aangesloten op het spoorwegnet. In 1905 werd Ruhrort 
samen met het in 1874 van Ruhrort afgesplitste Meiderich bij Duisburg gevoegd, waardoor 
er een einde kwam aan de concurrentie tussen de havens van Ruhrort en Duisburg. Samen 
zouden deze havens uitgroeien tot de grootste binnenhaven van Europa. (Bron: Wikipedia.) 

 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
       
 
 
 
 

 
(Bron: www.hagenbeekgenealogie.nl ) De binnenhavens van Ruhrort rond 1910. Nu is Ruhrort een wijk van Duisburg. 
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„Mineralöl ist nach Erz das zweitwichtigste Umschlaggut. Es folgen Kohle, Eisen, Stahl, Kies und 
Sand, Schrott und Getreide“. Het mag duidelijk zijn dat de industriële ontwikkelingen die zich in en 
in de buurt van Duisburg-Ruhrort hebben voorgedaan, van cruciaal belang  zijn geweest voor de 
enorme groei in het Nederlandse goederenvervoer. Het directe gevolg daarvan was het grote 
aandeel van de  binnenscheepvaart in het  vervoer over Waal en Rijn naar en van het Ruhrgebied 
naar de zeehavens en met name de Rotterdamse havens.  Bulkgoederen. Sleepschepen zijn perfect 
geschikt voor deze goederen. Zij werden in eerste instantie gesleept door een sleepboot. Later 
kwamen er zijmotoren en weer later eigen motoren.   
 
Der Duisburger Hafen ist im paneuropäischen Wasserstraßen-Netz der Hinterland-Hub zu 
den Seehäfen Amsterdam, Emden, Rotterdam, Antwerpen und auch Hamburg. In diesen 
Nordseehäfen werden Güter auch von Seeschiffen auf Binnenschiffe umgeladen und großenteils 
über Duisburg in das europäische Hinterland transportiert. Umgekehrt bestehen aber auch 
unmittelbare Schiffsverbindungen von Duisburg über Rhein und Maas nach Übersee. 1926 erreichte 
kein anderer deutscher Binnenhafen den Umschlag der Duisburger Häfen. So betrug der 
Gesamtverkehr (Empfang und Versand) in Duisburg etwa 34 Mio. t, während er in Berlin lediglich 
18 Mio. t und imMannheimer Raum etwa 9 Mio. t betrug. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(Bron: de.wikipedia.org/wiki/Duisburg-Ruhrorter_Häfen)  
 

 
(Bron: http://www.duisport.de/unternehmen/ueber-uns/geschichte.html) 
29. 09. 1926. Öffentliche Häfen werden in eine Aktiengesellschaft 
umgewandelt . Deze prachtige foto uit 1926 illustreert de enorme 
bedrijvigheid in het Ruhrortse  havengebied. 

 
(Bron: http://www.duisport.de/unternehmen/ueber-uns/geschichte.html 


