
78 
 

 
 

 
 
 
 
Wilhelmus Johannes de Jong °Dreumel za 07-09-1872 

†Dreumel 12-05-1955 (81 jr.) (schipper/landbouwer/arbeider) 
 
∞ Dreumel wo 25-11-1896 (Wilhelmus 24 jr./Johanna  21 jr.) 
 

Johanna Meghel van Wezel   °Dreumel 30-08-1875 (ouders: Arnoldus van Wezel, arbeider/ Elisabeth van 
  den Boom)  
†Dreumel 17-03-1960 (84 jr.) 

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 
 
♂ Johannes Wilhelmus (Has) °Dreumel zo 27-12-1896 (schipper) 
    ∞? (“Getrouwd met een Duitse vrouw.”) 

†?  
 

♂ Arnoldus Johannes  °Dreumel wo 05-01-1898 (schipper) 
   ∞ Maastricht do 05-01-1928 (30 jr.)/Hendrika Clasina van Sonsbeek (34 

    jr.) (°Dreumel di 31-01-1893) (ouders: Huibert van Sonsbeek, schipper/  
    Maria Francina van Heck) 
†Maastricht 07-02-1990 (92 jr.) 
    

♀ Johanna Hendrika  °Dreumel za 17-02-1900 
∞ Amsterdam? /Jan Wentinck (restauratie gebouwen) 
†Amsterdam ? 
 

♀ Elisabeth Maria  °Dreumel wo13-11-1901 
    ∞ n.v.t. 

†Dreumel di 30-08-1904 (2¾ jr.) 
 

♂ Francis Louis   °Dreumel do 17-09-1903(schipper) 
    ∞?/?  
    †Dreumel wo 22-03-1944 (62 jr.) 
 
♀ Elisabeth Maria  °Dreumel za14-10-1905 
    ∞ ? /Dirk van Beek (heerboer) 
    † Nieuwegein (ziekenhuis) ma 23-06-1986 (80 jr.) 
 
♀ Gerarda Maria (Marie)  °Dreumel vr 26-02-1909 
    ∞ ?Jutphaas?/? (fabrieksarbeider) 

†Den Bosch (ziekenhuis) 24-10-1966 (57 jr.) 
 

♂ Wilhelmus   °Dreumel do 27-10-1910 
    ∞ n.v.t. 

†Wijk bij Duurstede 16-01-1983 (73 jr.) (tuinder) 
  

♀ Wilhelmina Arnolda  °Dreumel do 26-10-1911 
    ∞ Dreumel 12-07-1939 /Theodorus Tessels (metaalbewerker) 
    † Zeist 08-10-1990 (79 jr.) 
  
♀ N.N.    °/†Dreumel do 20-03-1913 (“levenloos”) 
     
♀ Clara Maria   °Dreumel 04-03-1914 
    ∞ Moergestel 00-00-1938 /Hendrikus van Opstal (politieman) 
    † Tilburg 01-07-1995 (81 jr.) 

De Vijf Gebroeders en hun gezinnen 

►Broer-4: Wilhelmus Johannes (roepnaam:Willem) 
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♀ Grada    °Dreumel 31-05-1916 
   ∞ ? /Henricus Langenhuyzen (chefkok) 
   †’s-Hertogenbosch 25-08-1990 (74 jr.) 
 

♀ Geertruida   °Dreumel 03-11-1918 
    ∞ ‘s-Hertogenbosch 29-11-1939 Johannes Hendrikus Hol (schrijnwerker) 
    † ’s-Hertogenbosch 01-11-1989 (70 jr.) 
 
♀Henrica   °Dreumel      
    ∞ ?Arnhem?/? 
    † Arnhem ? 
         Wilhelmus of Willem? 

Wilhelmus de Jong is mijn 
opa. Als kind al ken ik hem 
alleen bij de naam “opa 
Willem”. Vandaar dat ik in 
dit hoofdstukje de naam 
“Wilhelmus” alleen bezig 
als het officiële zaken 
betreft. Voor de rest noem 
ik hem gewoon “Willem” 
of  “(mijn) opa Willem”. 

 
 
Vreemd. Het mag vreemd klinken, maar sinds mijn onderzoek besef ik ineens dat ik geen 
inzichtelijke en samenhangende verhalen over mijn opa Willem en oma Johanna heb. Wel 
losse feitjes en herinneringen. Maar geen echt levensverhaal, wat ik wel gehoopt had. Mijn 
onderzoek heeft alleen de stapel “Losse feitjes en herinneringen” groter gemaakt. Ik heb geen 
aanvullende feiten en verhalen gevonden om het verhaal van hun leven te kunnen samen-
stellen. Hopelijk leveren vervolgonderzoeken meer op. Ik heb van Dreumelse inwoners op 
leeftijd  begrepen dat vele Dreumelnaren een aanroepnaam (bijnaam) hadden.  
Mijn opa Willem stond ook bekend als “Willem (de) Louis”, “D’n Wies” en “D’n baard”. 
Misschien had hij nog wel meer bijnamen. Graag verneem ik die van de lezers(essen). 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

(Bron:foto in bezit van auteur.) Opa Willem de Jong. 
Tekening: Zoon van Jan Wentinck; Amsterdam. 

 
(Bron:foto in bezit van auteur.) Oma Johanna de Jong- 
Van Wezel. Tekening: Zoon van Jan Wentinck; A’dam. 
 

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 ) 
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Opa Willem en oma Johanna zoals ik ze vanaf mijn jeugd gekend heb. De tekeningen, op 
blz. 79, van mijn opa Willem de Jong en oma Johanna de Jong-Van Wezel, geven perfect 
weer zoals ik hen als kind heb gekend. Opa was tot het eind van zijn leven nog steeds een 
grote, krachtige en imponerende man. Oma daarentegen was een kleine, tengere en fragiele 
vrouw. Beiden waren (toen ik ze leerde kennen) rond de zeventig jaar, moeizaam ter been en 
altijd in het zwart gekleed. Alle bejaarde mensen liepen trouwens toen in het zwart.  
Toen ik als kind van 3½ jaar, zo rond 1945, voor het eerst met mijn ouders en zusjes bij opa 
en oma de Jong op bezoek ging, woonden ze in het midden van de Veerstaat op nummer 7 te 
Dreumel. Beiden hebben daar tot aan hun dood gewoond. Toen mijn moeder kind was 
woonden haar ouders al in de Veerstraat nr. 7. Die straat was meer een verharde, wagenbreed 
grindpad. Vóór de omnummering heette de Veerstraat nog Oude Maasdijk en het huisnummer 
was toen 239. Ik heb begrepen dat opa en oma daarvóór (vóór 1925) elders in Dreumel 
gewoond hebben. Opa overleed in 1955 en oma in 1960. Deze prachtige tekeningen zijn 
gemaakt door een zoon van Jan Wentinck uit Amsterdam. Jan Wentinck was op latere leeftijd 
hertrouwd met mijn tante Anna (Johanna Hendrika) de Jong; een oudere zus van mijn moeder. 
Jan had twee zoons uit zijn eerste huwelijk. Het huwelijk van Jan en Anna bleef kinderloos. 
De foto’s van deze twee tekeningen heb ik gemaakt toen ik rond 1963 tijdens een herfst-
vakantie bij ome Jan en tante Anna  enige dagen in Amsterdam gelogeerd heb. 
 
Willem de Jong (Dreumel 7 september 1872 – Dreumel 12 mei 1955). Willem was het vijfde 
kind (en vierde zoon) van Johannes en Johanna de Jong. Hun eerste en enige dochter Maria, 
werd vóór Wilhelmus geboren. Willem scheelde 11 jaar met Hendrikus , 9 jaar met Johannes 
en 7 jaar met Gerardus. Gezien het geringe leeftijdsverschil vermoed ik dat de drie oudere 
broers veel met elkaar opgetrokken hebben en dat Willem buiten het trio viel. Dit aanemende 
veronderstel ik, dat het karakter van Willem is gevormd doordat hij als “snotjoch” zich een 
plaatsje bij zijn oudere broers moest bevechten. Willem was in ieder geval “vor den duvel nie 
bang” en hij vond het vanzelfspre-kend om te moeten “knokken” voor de zaken die hij wilde 
en waar hij achter stond. Ik heb begrepen dat hij om oma moest “strijden”, omdat er meerdere 
jongelingen naar haar gunsten dongen. Over de jeugd van opa Willem, zijn schoolprestaties 
en het in de leer gaan op een schip, weet ik niets. Hierover zou ik graag meer willen weten. 
Pas toen Willem als 18 jarige knul werd uitgeloot voor de Nationale Militie kom ik zijn naam 
voor het eerst weer tegen. Bij deze uitloting speelde broederdienst (drie broers waren vóór 
hem) waarschijnlijk een rol. Of zijn onmisbaarheid als kostwinner. Willem werd op 2 oktober 
1941 (ik werd toen geboren) mijn opa. Hij was toen 69 jaar oud. Toen ik hem leerde kennen 
was hij al over de 70 jaar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
 
 
 
 

 
(Bron: Gelders Archief.) Dreumel 08-09-1872. Geboorteakte van 
Wilhelmus Johannes de Jong. Vader Johannes de Jong, arbeider, 34 
jaar, was aangever. De geboorte was op 07-09-1872 om 07.00 uur te 
Dreumel. Getuigen bij de aangifte waren: Antonie van den Bosch, 
arbeider, 34 jr. en Hendrik van der Hoeven, veldwachter, 50 jr. 

 
(Bron: Gelders Archief.) Dreumel 30-08-1875. Geboorteakte  Johanna 
Meghel van Wezel. Aangever vader Arnoldus van Wezel, arbeider, 30 
jaar. De geboorte was op dezelfde dag 30-8-1875 om 11.00 uur ’s 
morgens. Getuigen bij de aangifte: Gradus van den Boom, arbeider, 23 
jaar en Alardus van Kessel, secretaris, 47 jaar. 
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Kinderen. Zoals ik in het begin van dit werkstuk al schreef heb ik grote moeite moeten doen 
om de DTB-gegevens van mijn voorouders te achterhalen. Hetzelfde gold voor het 
achterhalen van de DTB-gegevens van mijn ooms en tantes; de broers en zussen van mijn 
moeder. Vandaar dat op de gezinslijst van Willem en Johanna (op bladzijde 81 en 82) een 
aantal vraagtekens staan bij diverse levensgebeurtenissen. Willem en Johanna kregen 14 
kinderen; 10 meisjes en 4 jongens. Hun eerste kindje werd geboren een maand nadat ze 
getrouwd waren. Op de trouwdag was Johanna dus al ruim 8 maanden zwanger. Waarom zij 
zo laat trouwden is mij niet bekend. Misschien dat Willem pas na terugkomst van een vracht- 
of visvaart (een tocht die soms maanden kon duren) vernam dat zijn verloofde zwanger was. 
Voor twee van de tien meisjes was helaas geen lang leven weggelegd. Het ene meisje, 
Elisabeth Maria, overleed rond 1903 na amper 3 jaar. Het andere meisje werd levenloos  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(Bron: Gelders Archief.) Dreumel 25-11-1896. Huwelijksakte Wilhelmus de Jong en Johanna van Wezel. 
Getuigen: Cornelis de Jong 29 jr., schipper, neef van de bruidegom en Gradus van den Boom 44 jr. Johannes 
van Wezel 48 jr. en Cornelis Hoogmoet 39 jaar allen arbeiders en ooms van de bruid. Allen ondertekenen de 
akte behalve “…verklarende de moeder van des bruidegoms [Johanna Willemse] haren naam wegens 
ongeoefendheid niet te kunnen schrijven of teekenen.”  

 
(Bron: Gelders Archief.) Dreumel  28-12-
1896. Geboorteakte van Johannes Wilhelmus, 
geboren op 27-12-1896 om 19.30 uur. Aan-
gever vader Willem 24 jr., schipper. Getuigen 
bij aangifte: Arnoldus van Wezel 51 jr. en 
Gradus van den Boom 44 jr., beide arbeider. 

 
(Bron: Gelders Archief.) Dreumel 05-01-1898. 
Geboorteakte van Arnoldus Johannes, geboren 
diezelfde dag om 13.00 uur. Aangever vader 
Willem 25 jr., schipper. Getuigen bij aangifte: 
Johannes de Jong 59 jr., schipper en Jan 
Willem den Biesen 43 jr., klompenmaker. 

 
(Bron: Gelders Archief.) Dreumel  18-02-
1900. Geboorteakte van Johanna Hendrika, 
geboren op 17-02-1900 om 16.30 uur. 
Aangever vader Willem 27 jr., schipper. 
Getuigen bij aangifte: Johannes de Jong 61 jr., 
schipper en Cornelis de Jong 32 jr., arbeider.  

 
De handtekeningen. Die van de moeder  
van mijn opa Willem, Johanna Willemse 
ontbreekt . 
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geboren in 1913. Zij werd niet gedoopt en kreeg dus ook geen naam. Volgens de gewoonte 
van die tijd werd zij begraven in ongewijde grond. Een geïsoleerd gedeelte van het kerkhof. 
Hierboven 4 geboorteaktes, 1 overlijdensakte en 1 gecombineerde geboorte- overlijdensakte 
van 5 kinderen van Willem de Jong en Johanna van Wezel. Van de 7 andere kinderen heb ik 
geen scan (of kopie) van de oorspronkelijke geboorteaktes kunnen vinden. Van 1 kind, hun 
laatste kind Henrica, zelfs geen notering op een of andere verzamellijst.   
 
Trouwen. Zoals gemeld stierven 2 dochters van Willem en Johanna de Jong op jeugdige 
leeftijd. De andere  acht dochters aanvaardden allemaal buiten Dreumel een dienstbetrekking. 
Daar ontmoetten zij ook hun latere levenspartner. 
Mijn moeder Gerrie heeft, alvorens zij meehielp in het huishouden van haar zus Liesbeth 
(Elisabeth) in Wijk bij Duurstede, eerst nog juffrouw Lagarde geassisteerd op de Lagere 
School in Dreumel. Na Wijk bij Duurstede heeft zij een dienstbetrekking aangenomen als 
kamermeisje bij Hotel-restaurant van Galen in de Visstraat te ’s-Hertogenbosch. In die stad 
leerde ze mijn vader Jo Hol uit Vught kennen. Ze trouwden in Dreumel voor de kerk en voor 
de wet in ’s-Hertogenbosch. Ook hun huwelijk was een zwangerschapshuwelijk (zie blz. 36). 
Mijn ouders gingen in Vught wonen, alwaar mijn zusjes en ik geboren zijn. Mijn vader 
Jo(han) is achtereenvolgens schrijnwerker,  timmerman (in de woningbouw) en restauratie-
werker bij (oude) overheidsgebouwen geweest. 
De zussen van mijn moeder gingen zich definitief vestigen in de plaatsen waar hun mannen 
woonden of werkten. Dat was in: Amsterdam, Wijk bij Duurstede, Moergestel, Zeist, Tilburg, 
Helmond en Arnhem. De beroepen van hun mannen waren: huizenhersteller, heerboer, 
fabrieksarbeider, metaalarbeider, politieman, chef-kok en bakker. Geen van hen had een 
relatie met het schippersbedrijf of de tuinbouw of fruitteelt. Bij de dochters van Willem en 
Johanna werd zo een sluimerende trendbreuk ineens zichtbaar. Nadat eerst jonge mannen uit 
achtergebleven gebieden hun geluk elders gingen zoeken, trokken ook de jonge vrouwen daar 
weg. Zij namen definitief afscheid van hun geboorte- en vooroudergebied om elders een gezin 
te stichten. Tot de 6e generatie kwamen de Dreumelse De Jong(h)’s hun dorp niet uit. Men 
werd geboren, trouwde en stierf in Dreumel. Door de opkomst van de industrie, de 
economische en sociale verschillen tussen stad en platteland en de crisisperioden ontstonden 
inlandse migratiestromen. Dit was een trend die zich al in de periode 1920-1940 had ingezet 
in de Nederlandse dorpen. Ook werd er gebroken met de beroepstraditie van de eigen familie.  
Mijn oom Wim (“ome Wimke”), de vierde zoon in rij van Willem en Johanna, bleef zijn hele 
leven bij hen wonen tot deze stierven. Hij trouwde niet. Hij had Rachitis. Deze aandoening, in 

 
(Bron: Gelders Archief.) Dreumel  30-08-
1904. Overlijdensakte van Elisabeth Maria, 
overleden op diezelfde dag om 11.30 uur. 
Aangever vader Willem 31 jr., arbeider. 
Getuige: Anthonius Benedictus Michielsen 24 
jr., gemeente secretaris.  

 
(Bron: Gelders Archief.) Dreumel  14-11-
1901. Geboorteakte van Elisabeth Maria, 
geboren op 13-11-1901 om 07.00 uur. 
Aangever vader Willem 29 jr., schipper. 
Getuigen: Johannes de Jong 63 jr., schipper en 
Jan Willem den Biesen 47 jr,. klompenmaker. 

 
(Bron: Gelders Archief.) Dreumel  20-03-
1913. Geboorteakte van N.N. geboren en 
overleden op diezelfde dag om 02.30 uur. 
Aangever vader Willem 40 jr., grondarbeider. 
Getuige: Wilhelmus Johannes van 
Kruijsbergen 21 jr., boterbereider.  
De Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der  
Gemeente Dreumel had er aan 
toegevoegd:”…welk kind zij mij als levenloos 
hebben aangegeven.” 
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de volksmond ook wel de Engelse ziekte genoemd,  is een botaandoening die ontstaat door 
een tekort aan vitamine D en calcium. De ziekte komt voor bij kinderen  in de prille jeugd. 
Toen Wim 3½  jaar was begon de Eerste Wereld Oorlog. Misschien dat de schaarste aan 
goede voeding daarbij een rol heeft gespeeld. De ziekte leidt tot onvoldoende botvorming, 
met name de voorlopige groeizone in het botweefsel. Deze aandoening heeft, vrees ik, 
belemmerend gewerkt op zijn maatschappelijk functioneren. Ondanks dat heb ik ome Wim 
tijdens familiebezoeken altijd ervaren als een zeer humorvolle en levensblije man. De bult op 
zijn rug (als kind viel deze mij niet eens zo op) heb ik nooit gezien als iets bijzonders van 
hem. Waarschijnlijk ging hij er zo normaal (relaxed) mee om, dat ik het als een vanzelf-
sprekendheid ervoer. Hoe de dorpskinderen in zijn jeugd op hem reageerden weet ik niet. 
   
Kleinkinderen. Mijn moeder, die het op één na jongste kind uit het gezin van Willem en 
Johanna was, trouwde als laatste. Mijn drie zussen en ik zijn daardoor de jongsten van de 
ruim 35 kleinkinderen van opa Willem en oma Johanna. Ik word tijdens mijn huidige 
familieonderzoek geconfronteerd met een situatie waarin deze 35 kleinkinderen een leeftijd 
hebben tussen de 75 en 100 jaar. De kans dat er reeds enigen overleden zijn is dus groot. Ik 
blijf zoeken naar herinneringen en familieverhalen van degenen die samen met mij de 
kleinkinderengroep vormen. Maar ik realiseer me terdege dat met het verstrijken van de jaren 
dit niet gemakkelijker wordt. Van de 35 neven en nichten heb ik tot nu toe maar één neef en 
één nicht kunnen traceren. Een schamel aantal. Ik correspondeer af en toe met hen. Maar dat 
heeft mij (nog) niet meer informatie gebracht over de broers en zussen van mijn moeder. 
 
Geen schippersdocumenten of andere officiële bewijzen van Willem. Ik heb geen enkel 
document, foto of memorabilia waaruit officieel kan blijken dat mijn opa Willem het 
schippersvak uitoefende of een schip bezat. Ik beschik alleen over vermeldingen van zijn 
beroep die te vinden zijn bij de Doop-, Trouw- en Begraafgegevens (DTB).  
 

Militieverklaring 1891  schipper  18 jr. verklaring van de Nationale Militie (uitgeloot)   
Huwelijksakte     1896  schipper  24 jr. huwelijk met Johanna van Wezel. 
Geboorteakte 1896  schipper  24 jr. geboorte Johannes Wilhelmus 
Geboorteakte 1898  schipper  25 jr. geboorte Arnoldus Johannes 
Nederlanderschap1899      -          26 jr. Werken in Duitsland/ afgemeld 
 Geboorteakte 1900  schipper  27 jr, geboorte Johanna Hendrika 
Geboorteakte 1901  schipper  29 jr, geboorte Elisabeth Maria 
Geboorteakte       1902  arbeider   29 jr. getuige bij geboorteaangifte neefje Gerardus Hendrikus 
Geboorteakte 1903  arbeider   31 jr. geboorte Francis Louis 
Geboorteakte 1904  arbeider     -      overlijden Elisabeth Maria 
Geboorteakte 1905  arbeider   33 jr. geboorte Elisabeth Maria 
Geboorteakte 1909      -           36 jr. geboorte Gerarda Maria 
Geboorteakte 1910  arbeider   38 jr. geboorte Wilhelmus Johannes 
Geboorteakte 1911  arbeider   39 jr. geboorte Wilhelmina Arnolda 
Overlijdensakte    1912  landb.     40 jr. aangifte  overlijden van zijn vader Johannes (Jan) de Jong   
Overlijdensakte 1913  grondarb.   -      overlijden N.N. (levenloos geboren) 
Huwelijksakte     1918  werkman 45 jr. getuige bij huwelijk nichtje Maria Hendrika 
 ?   1928       - 
?   1944 grondarbeider  
Bidprentje 1955        -         81 jr. overleden 

 
Het schippersleven van mijn opa Willem. Ook over het schippersleven van opa Willem de 
Jong weet ik maar weinig. Mijn moeder vertelde veel over vroeger. En als het over haar vader 
ging dan vertelde ze steeds vol trots dat hij schipper was geweest. Maar wat hij allemaal deed 
als schipper is, of mij niet verteld, of het is niet tot me doorgedrongen. Wel herinner ik me 
losse informatie, namelijk dat hij in de bruinkoolmijnen bij Krefeld (Duitsland) had gewerkt 



84 
 

en dat hij ook gewerkt had aan dijkherstel en het graven van kanalen. Of opa Willem deze 
werkzaamheden verrichtte onder de zogenaamde “werkverschaffingregeling” weet ik niet.  

Werkverschaffing. Nadat in 1929 duizenden mensen werkloos werden ten gevolge van de Grote 
Depressie richtte de regering zich aanvankelijk op de gevolgen van de werkloosheid. In 
de werkverschaffing werden steungerechtigde werklozen in grote projekten aan het werk gezet. 
Slechts weinig werklozen werden aan werk geholpen in de volgende jaren. (Bron: 
https://nl.wikipedia.org/wiki/Rijksdienst_voor_de_Werkverruiming.) 

Opa Willem moet zeker met grote regelmaat gevaren hebben tot rond zijn 30e jaar (zie het 
schema met akten hierboven). Het lijkt erop dat hij daarna “aan wal” is gegaan om andere 
beroepsuitingen te verrichten, waaronder seizoensarbeid. Waarom het beroep van opa Willem 
tussen 1901 en 1902 van schipper veranderde in arbeider, werkman en grondarbeider is mij 
een raadsel. (Ik baseer mij hierbij op de beroepsaanduidingen op de aktes.) Maar opa blijkt 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
niet definitief afscheid genomen te hebben van het rivierwater. Zo werd mij verteld dat hij 
vaak deelgenomen had aan de palingvisserij in Duitsland. Van zeker één zoon (Arnoldus) is 
mij bekend dat hij samen met opa, met een schokker, op palingvangst ging. Van wie die 
schokker was weet ik niet. Wel palingvisserij maar geen vrachtvaart? Omdat iedereen in die 
tijd elke klus aannam om aan geld te komen, kan ik eventuele vrachtvaarten van opa niet 
uitsluiten, ondanks dat hij geregistreerd stond als arbeider. Mijn moeder heeft mij ooit verteld, 
dat hij gestopt was met (vracht)varen vanwege rugklachten. Maar dit klopt niet met wat mij 
ter ore is gekomen. Daaruit kan ik alleen maar concluderen dat Willem de Jong, zelfs op hoge 
leeftijd, nog steeds bekend stond om zijn grote lichamelijke kracht. (Zie bij “Hoe sterk was 
Willem de Jong” op blz. 90.) Wel weet ik dat opa op latere leeftijd een korset droeg om zijn 
rug te ondersteunen. Maar wat opa aan zijn rug mankeerde, weet ik niet. 
 
De vastgebonden schipper. Slechts één schippersverhaal over opa Willem, dat mijn moeder 
mij vertelde, kan ik me nog herinneren. Opa had, volgens haar, op een gegeven moment een 
vrachtzeilboot (klipper) waarmee hij op de grote rivieren, de Zeeuwse wateren en het 
IJsselmeer voer om de kost te verdienen. Ook heb ik iets opgevangen over de bestemmingen 
“Skagerrak” en “Oostzee”. Maar of opa daar gevaren heeft kan ik niet bevestigen.  

 
(Bron: foto in bezit auteur.) Willem de Jong 
(schipper?) rond 1900. Opa’s linkeroog had 
een doffe gloed en stond iets naar buiten. Over 
oogproblemen heb ik nooit iets gehoord. Na 
nauwkeurige bestudering van deze foto 
herinnerde ik me ineens, dat hij vaak met licht 
toegeknepen ogen keek. 

 
(Bron: foto in bezit van auteur.) Willem de Jong en Johanna van Wezel voor hun huis in de 
Veerstraat te Dreumel. Bij hen staat hun oudste dochter Anna (Johanna Hendrika). Anna trouwde 
op latere leeftijd met de Amsterdammer Jan Wentinck. Ome Wim (Wimke) woonde tot  na het 
overlijden van opa en oma in het ouderlijk huis. Wim vertrok daarna naar een verzorgingshuis in 
Wijk bij Duurstede, niet ver van het huis van zijn zus Liesbeth (Elisabeth). 
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Hoe de weersomstandigheden in opa’s tijd ook waren: er werd altijd gevaren. Alleen extreme 
omstandigheden (hevige storm, grote ijsschotsen) hielden in die tijd een schipper in de haven 
of dwongen hem onderweg ergens voor anker te gaan liggen. Ook ’s winters, als de schipper 
tegen een snijdende vrieskoude wind in laverend open water moest oversteken, werd er 
gewoon gevaren. Opa Willem liet zich dan, al staande achter zijn stuurrad, met touw 
vastbinden. Deze bijzondere voorziening voor de stuurman verdiend enige toelichting. 
Vrachtzeilschepen hadden vroeger geen kajuit, waarin je droog en warm, je stuurmanswerk 
kon verrichten. Een stuurman stond gewoon open en bloot in de buitenlucht op het achterdek. 
Het voordeel was dat de schipper ongehinderd de hele omgeving (360 graden rond) kon 
bekijken en tegelijkertijd de zeilen in de gaten kon houden en de koers bepalen.  
Bij een (flinke) tegenwind moet een schipper van een zeil(vracht)boot al laverend zijn 
vaartocht in voorwaartse richting maken. Bij dat laveren zal het schip afwisselend aan 
bakboord, dan weer aan stuurboord, overhellen. Hoe harder het waait hoe scherper (en 
schuiner) een schip tegen de wind in moet gaan liggen. Het gevolg is dat de golven over het 
dek slaan en zelfs de in zijn zuidwester gestoken roerganger kunnen overspoelen. Bij droog 
weer heeft een stuurman nog enigszins kans om zich op de natte planken staande te houden. 
Maar bij vrieskoude, waarbij het opspattende water vast vriest op het houten scheepsdek, is de 
schipper elke grip kwijt. Levensgevaarlijke glij- en valpartijen kunnen dan het gevolg zijn. 
Tevens loopt de stuurman dan het risico om over boord geslagen te worden.  
Maar opa en andere broodschippers konden geen vertraging in de vaart hebben. Er moest 
gewerkt worden om brood op de plank te krijgen. Daarom waren er al manieren bedacht om 
door te kunnen varen, zelfs bij omstandigheden die zich daar niet voor leenden.  
Mijn opa Willem liet zich dus wel eens bij extreem wintersweer achter het roer vastbinden. 
Tot nu toe was het mij een raadsel hoe ik me dat vastbinden moest voorstellen. Vaarlieden 
hebben mij verteld dat dit een beproefde methode was bij wintervaarten over het IJsselmeer. 
Men ging als volgt te werk. Tussen de bolders die zich op de hoogte van de stuurman aan 
weerszijde van het schip bevinden, werd een stevige touwkabel gespannen. Eerst werd het ene 
eind van het touw aan de (bakboord)bolder vastgemaakt. Daarna werd het touw een paar maal 
om het middel van de stuurman heen geslagen terwijl hij op zijn plek vóór het roer bleef 
staan. Dan werd het touw stevig aangetrokken en vastgemaakt aan de (stuurboord)bolder aan 
de andere zijde van het schip. Als de stuurman aldus “verankerd” was kon de reis beginnen. 
Ik weet niet of er ook scheepsknechten nodig waren bij zo’n vrachtzeilschip. Waren die er wel 
dan ben ik benieuwd hoe die scheepsknecht(en) zich moest(en) bewegen bij het vieren en 
hijsen van de zeilen of ingrijpen bij calamiteiten. De schipper kon, vastgebonden als hij was, 
niet van zijn plek af. Hoe schippers bij zware wind, hoge golven, plots inklappende en 
bollende zeilen, en spekgladde scheepsdekken een laverend schip in bedwang  konden houden 
is mij een raadsel. Het lijkt mij een heidens karwei waar bijzonder veel “menselijke pk’s” aan 
te pas moeten komen. Naast het varen van de schuit waren de schippers ook degenen die de 
zware vrachten die zij vervoerden zelf in en uit de ruimen moesten laden. Scheepslieden van 
vroeger moeten onvoorstelbare mannetjesputters zijn geweest. Hoe meer ik over hen te weten 
kom, hoe meer mijn waardering en bewondering voor deze beroepsgroep stijgt.   
 
De palingvisserij en de rol van opa Willem daarbij. Over de vissersactiviteiten, die opa 
Willem na zijn 30e jaar uitoefende, was ik tot voor kort niet op de hoogte. Familieleden 
attendeerden mij er op. Ik vernam dat opa vooral ’s winters op de Rijn in Duitsland met zijn 
broer(s) of zoon(s) paling ging vangen. Ik heb begrepen dat veel gevangen rivierpalingen toen 
ruim 1 pond konden wogen en een halve meter lang zijn. Geconfronteerd met deze 
opmerkelijke maten en gewichten van de paling dacht ik met visserslatijn (en zelfs met een 
practical joke) te maken te hebben, maar dat bleek tot mijn verbazing totaal niet het geval. 
Als opa weer eens met zo’n 20 à 30 stuks paling, die hij had meegekregen van de visgrond-
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pachter (of stiekem achtergehouden bij de afdracht?), weer thuiskwam in Dreumel, liep hij 
meteen naar het huis van buurvrouw Bosch. Haar woning stond op slechts 20 meter afstand 
van opa’s woning af. Met mevrouw Bosch had opa een afspraak lopen, dat zij één paling 
gratis kreeg als de meegebrachte partij paling door haar neef geslacht zou worden. Deze neef 
scheen er een grote vaardigheid in te hebben om de palingen consumptie- en inweck-klaar te 
maken. Een kleinzoon van mevrouw Bosch die ik sprak herinnerde zich nog dat de 
kronkelende palingen sterke gelijkenis vertoonden met opgepompte binnenbanden van een 
fiets. Hij wist ook nog te vertellen dat palingen in die tijd op de grote rivieren met 
zogenaamde “kleefnetten” gevangen werden. Bij Willem’s jongere broer Francis Louis, die 
zelf een schokker bezat en van beroep palingvisser was, kom ik op deze specifieke visserijtak 
terug. In Deel-2 wil ik ruime aandacht aan palingvisserij en de schokkers besteden. 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 “ZZP’er” of  gewoon “Een manusje van alles”? Hoe o.a. de Dreumelnaar, als er geen 
werk meer was, andere wegen zocht om aan inkomsten te komen. Zoals ik reeds 
memoreerde stapte opa Willem (zie zijn beroepnotities op de akten van 1901 en 1902) van het 
schipperswerk op het “deinende water” over op werken op de “vaste ondergrond”. Na deze 
omschakeling ben ik van hem alleen beroepsomschrijvingen op aktes tegengekomen in 
bewoordingen als: “arbeider” , “grondarbeider”, “landbouwer” en “werkman”. Het beroep 
van “schipper”  of  “visser” ben ik tot aan zijn dood nergens meer tegengekomen. Volgens 
mijn moeder, ik meldde dat reeds hiervoor, bleef haar vader op de wal vanwege rugklachten. 
Ik heb hier mijn twijfels over. Want als ik terugredeneer dan kan mijn moeder uit zichzelf niet 
de kennis over deze  overstapperiode van haar vader hebben gehad. Dat moet dan van “horen 
zeggen” geweest zijn, maar  dan vele jaren later. Toen mijn moeder in 1918 werd geboren 
was haar vader reeds 46 jaar oud. En bijna 60 jaar toen mijn moeder 14 jaar was. Vaak heeft 
ze tegen ons gezegd toen wij klein waren: “Ik heb mijn ouders alleen maar gekend als oude 
mensen. Ik werd opgevoed door mijn oudere zussen, mijn moeder Johanna speelde daarbij 
nauwelijks een rol”. Ik heb geleerd er rekening mee te houden dat in familieverhalen vaak ook 
de eigen persoonlijke interpretaties een rol (kunnen) spelen.  

 
(Bron: foto in bezit auteur.) Mijn moeder Gerrie 
de Jong tezamen met haar vader  Willem de 
Jong voor hun huis aan de Veerstraat 239  (later 
omgenummerd tot nr. 7) te Dreumel. De foto 
dateert van rond 1940.  

 
(Bron: foto in bezit auteur.) Opa Willem en  
oma Johanna met  achter hen tante Anna uit  
Amsterdam.  Het meisje met het beestje of  
speelgoedbeestje  ken ik niet. Foto moet  
genomen zijn tussen 1945 en 1955 

 
(Bron: foto in bezit auteur.) De foto is gemaakt 
ná het overlijden van opa Willem in 1955 en 
nog vóór 1960 (overlijden van oma Johanna).  
V.l.n.r. Wim(ke), Anna, Liesbeth, mijn moeder 
Gerrie, Dirk van Beek en Marie. Zittend oma 
Johanna en Gerda. De drie kinderen ken ik niet. 
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In een poging om te begrijpen waarom opa koos of door de nood gedwongen werd om steeds 
van beroep te switchen geef ik hieronder een opsomming van enige omstandigheden en feiten.  
Als er vroeger door grote werkeloosheid beroerde tijden aanbraken voor de kostwin(ner)ster 
dan hadden zij maar weinig keus. Door de nood gedwongen moesten zij al het werk aan-
nemen dat zich aandiende. Wát voor soort werk het was en wáár het te vinden was speelde 
geen rol. Geen werk betekende keihard geen inkomsten. Sociale voorzieningen, die als 
vangnet konden dienen om slechte perioden te overbruggen, waren er toen nog niet. De 
hongerige magen van de gezinsleden moesten hoe dan ook gevoed worden. Velen Dreumelse 
inwoners hadden een moestuin, wat fruitbomen en kleinvee, maar van de opbrengst alleen 
was geen groot huishouden (en die waren er vroeger veel) te voeden. Men had harde 
muntstukken nodig om de aller-noodzakelijke kruidenierswaren, kleding, brandstoffen 
(briketten en kolen voor het kookfornuis en de kachel; petroleum voor de lampen en 
kooktoestellen) en de maandelijkse (soms wekelijkse) huur te kunnen betalen.  
Als er geen schippersopdrachten waren en de visvangst was stilgelegd, dan moest opa Willem 
ander werk zoeken. Maar hij was niet de enige van de familie in Dreumel. Zijn neven 
Antonius de Jong (schipper) en Johannes de Jong (arbeider), maar ook vele andere Dreumelse 
inwoners, ieder met zijn eigen beroepsachtergrond, moesten dan met hetzelfde bijltje hakken. 
Vaak hoorde ik van mijn ouders verhalen over de crisisperioden van vroeger, zonder dat ik 
daar echter een concreet beeld van had. En over de tijdelijke trek van arbeiders naar gebieden, 
soms zelfs heel ver weg, waar wel werk was.  
Via documenten uit het Nijmeegse Archief heb ik een iets concreter beeld gekregen van de 
betekenis “ver van huis en haard werk zoeken”. Ik kreeg in dat archief overzichten in handen 
waarop de namen stonden van Dreumelse personen, die een bewijs van Nederlanderschap in 
1899 hadden aangevraagd of verlengd. Opa Willem en twee neven van hem stonden ook op 
die lijsten. Om in Duitsland te kunnen gaan werken had men zo’n bewijs nodig. Duitsland is, 
vanuit Dreumel bezien, niet bepaald een vlak naast de deur liggende werkplek! Deze lijsten 
hebben betrekking op het jaar 1899 maar geven tegelijkertijd een goed inzicht in het 
fenomeen seizoensmigratie, dat zo vaak in Dreumel (en uiteraard ook bij de omliggende 
gemeentes) gespeeld moet hebben. De “trektocht”  in 1899 uit Dreumel is een indicatie dat er 
veel werkzoekenden/ werklozen waren in Dreumel en dat er geen werk te vinden was. Uit 
verhalen van (voormalige) Dreumelnaren had ik al begrepen dat werkzoekenden vroeger in de 
omliggende plaatsen, maar ook aan de andere zijde van de Waal en de Maas, hun geluk 
gingen beproeven. De overzichten uit 1899 maken ook duidelijk dat ook Dreumelnaren er niet 
voor terugschrokken om voor enige tijd te gaan werken over de landsgrenzen. Familieleden 
wisten mij te vertellen dat opa Willem de Jong met andere Dreumelnaren, lopend of met 
paard en wagen, naar de bruinkoolmijnen van Krefeld ging om aldaar te werken. Opa moet 
dat dan dus ook gedaan hebben ergens tussen 1891 en 1901 toen hij nog in de Dreumelse 
akten vermeld stond als “schipper” . Hij was in 1899, toen hij zijn bewijs van Nederlander-
schap liet verlengen 3 jaar met oma Johanna getrouwd. Samen hadden ze twee  kinderen en de 
derde was op komst. De vermelding dat opa Willem zijn bewijs van Nederlanderschap 
verlengde geeft aan dat hij al vaker dit  bewijs had aangevraagd en dus toen ook in Duitsland 
had gewerkt. Maar in 1899 ging hij, alhoewel hij zijn bewijs van Nederlanderschap voor dat 
jaar verlengd had, uiteindelijk niet. De reden hiervoor is mij niet bekend. Opa’s neef, 
Antonius de Jong, vertrok wel. Hij was schipper en zijn inschrijving en vertrek naar Duitsland 
kan een indicatie zijn voor een slapte in de vrachtvaart voor binnenschepen. Antonius ging 6 
weken zandvaren bij een Duits bedrijf. In Dreumel verdiende hij met zijn schipperswerk 
ƒ4,50 per week, in Duitsland meer als het dubbele, namelijk ƒ10,80! Een enorm verschil in 
die tijd. Een andere neef van opa, Johannes de Jong die arbeider was, ging ook en werkte 8 
maanden als pakhuiswerker en als korenomzetter. Hij verdiende ƒ10,80 in Duitsland tegen 
ƒ5,- in Dreumel. De lijsten meldden dat beiden aldaar in de kost waren. Volgens diezelfde 



88 
 

lijsten uit 1899 had iedereen, die naar in Duitsland ging, werk. Het is mij niet duidelijk of de 
werkzoekenden op de bonnefooi naar Duitsland vertrokken of dat zij geronseld waren door 
bedrijfslieden uit Duitsland of koppelbazen die in Dreumel langs waren geweest.  
Interessant is het om de cijfers uit de gemeentelijke documenten van 1899 tegen het licht te 
houden. In 1899 had Dreumel 2193 inwoners, waarvan rond de 900 personen werkten in ca 50 
beroepen. De grootste groep bestond uit arbeiders(sters): ruim 500. Men kan hen ongeschoold 
noemen. Maar ik kan me niet aan de indruk ontrekken dat vele arbeiders(sters) de vaardig-
heden beheersten die nodig waren om het gevarieerde (en vaak ook specialistische) seizoens-
werk goed uit te kunnen voeren. Daarna volgde de groep dienstboden die uit ruim 85 
personen bestond. Dit lijkt veel voor een klein dorp als Dreumel, maar ik heb begrepen dat er 
in het dorp en de directe omgeving naast de dorpselite ook enige rijke boeren en handelaren 
woonden. Deze groep kon zich gemakkelijk betaalde huishoudelijke hulp permitteren. Daarna 
volgde de groep landbouwers met ruim 75 personen. De rest van de Dreumelse beroepsbe-
volking, 45 personen, vertegenwoordigden een bonte verzameling van allerlei beroepen.  
In totaal ging er in 1899 bijna 10% (104 personen!) van de Dreumelse beroepsbevolking naar 
Duitsland. Deze grote groep bestond uit 90 werkers (met 8 beroepsachtergronden) en 14 
meegaande gezinsleden (vrouwen en kinderen). De grootste groep bestond uit 
landbouwarbeiders: 79 man, 4 dienstboden, 2 schippers, 1 smid, 1 klompenmaker, 1 
koopman, 1 karman en 1 zonder beroep. De landbouwarbeiders vormden 88%! van de totale 
groep Duitslandgangers. Waaruit ik concludeer dat er bij hen de zwaarste klappen gevallen 
waren qua werkgelegenheid. Mogelijke oorzaken in de land- en tuinbouwsector kunnen 
geweest zijn: misoogst, veilingcrisis (door een overvloedig of schaars aanbod), onbruikbaar 
land door wateroverlast, etc. Nader onderzoek kan mij hier meer uitsluitsel over geven. 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De verblijfsduur in Duitsland varieerde van een paar dagen tot 1 jaar.  
Zo werkte(n) geordend in toename van het aantal dagen in Duitsland:  
1 persoon 10 dagen,  4 personen 1 maand,  2 personen 5 weken,    
6 personen 6 weken,  3 personen 7 weken, 11 personen 2 maanden,   
10 personen 3 maanden,  2 personen 3½ mand,  6 personen 4 maanden,   
5 personen 5 maanden,  8 personen 6 maanden,  4 personen 7 maanden,  
8 personen 8 maanden,  4 personen 9 maanden,  5 personen 10 maanden,  
2 personen 11 maanden  9 personen 1 jaar.  

 
Het moge duidelijk zijn: Dreumelnaren waren niet te beroerd om ver van huis totaal ander 
werk te verrichten als de nood in persoonlijke en gezinssituaties (qua inkomsten) het hoogst 
was. Ter afsluiting hieronder 2 overzichtjes uit 1899. Daarin zijn twee groepen te zien: 
Dreumelnaren die hun bewijs van Nederlanderschap verlengden (31 personen) en zij die een 
nieuw bewijs aanvroegen (73 personen). In de middelste kolom staat het aantal personen en 
het beroep dat zij normaliter in Dreumel uitoefenden. De rechter kolom geeft het aantal 

 
(Bron: Regionaal Archief Nijmegen: “Inventaris Dreumel 1811-1983”.) 

 
(Bron: Regionaal Archief Nijmegen: “Inventaris  
Dreumel 1811-1983”.) 
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personen en de werkzaamheden die zij in Duitsland uitvoerden. Duidelijk is te zien dat velen 
in Duitsland totaal ander werk verrichtten. Wie kieskeurig was had geen werk. 
 
Hoe lang bleef men in Duitsland? Opmerkelijk zijn de grote verschillen in tijdsduur (zie het 
overzichtje hierboven op blz. 88) dat er in Duitsland werd gewerkt. De ene helft van het 
aantal Duitslandgangers werkte minder dan 4 maanden en scoorde 104 maanden. De andere 
helft die meer dan 5 maanden werkte scoorde 493 maanden. Ik vermoed dat degenen die kort 
in Duitsland werkten dit deden omdat in Dreumel (om welke reden dan ook) tijdelijk het 
seizoenswerk weggevallen was en dat degenen die langer bleven werken in Duitsland 
structurele arbeidsproblemen hadden in hun beroepssector. Maar er kunnen ook andere zaken 
hierbij een rol gespeeld hebben.  
 
De (mogelijke) gevolgen van een langdurige verblijf elders. Het lijkt mij voor de hand 
liggend dat de lange afwezigheid van de veelal volwassen Dreumelse kostwinners (uiteraard 
niet alleen in 1899 maar ook in andere jaren) een invloed gehad moet hebben op het sociale 
leven, het gezinsleven en de opvoeding van hun kinderen. Ik heb begrepen dat problemen, 
welke het gevolg waren van de afwezigheid van de kostwinners (meestal mannen die ook 
vader waren) veelal op het “bordje” van de echtgenotes terecht kwamen. Dit leidde er vaak 
toe dat familie, kennissen en buren de helpende hand toe moesten steken. Hulpverlenende 
instanties, behalve die welke via de kerk in actie kwamen (Vincentius, Armenhulp, etc.), 
waren er toen nog nauwelijks. Van de Nederlandse overheid hoefden de arbeidende en 
werkloze Dreumelnaren vóór 1900 niet veel steun te verwachten en zeker niet in moeilijke 
tijden. De liberalen waren toen reeds lange tijd aan het bewind. Na 1900 komt er verandering 
ten goede van de arbeidende klasse door de christelijke kabinetten en de sterke invloed van de 
sociaaldemocraten die in de oppositie waren. 

Van 1848 tot 1918 werd Nederland bijna steeds geleid door liberale kabinetten. Het 
leidend beginsel van de liberalen in de negentiende eeuw was, dat de staat zich zoveel 
mogelijk moest onthouden van ingrijpen in het economische en maatschappelijke 
leven. De staat moest op de eerste plaats zorgen voor rust en orde ('nachtwakersstaat'). 
Een nachtwakersstaat is een staat waar de overheid zich zo weinig mogelijk bemoeit met 

de burgers. De enige taak van de overheid is in beginsel het garanderen van de veiligheid van de 

inwoners door het zorgen voor politie en leger. Daarnaast bestaat er een aantal wetten om de 

rechtsorde te handhaven. Het idee van een nachtwakersstaat wordt aangehangen door klassiek 

liberalen en monarchisten. Het politieke model in een nachtwakersstaat is doorgaans dat van 

constitutionele republiek. Nederland en België waren in de 19e eeuw beide nachtwakersstaten. 

Later veranderden deze landen in respectievelijk een verzorgingsstaat en een welvaartsstaat. Dit 

was een gevolg van de sterk toegenomen inmenging van de staat op cultureel, economisch, sociaal 

en fiscaal vlak vanaf het begin van de 20ste eeuw. 

(https://nl.wikipedia.org/wiki/Nachtwakersstaat) 

 

Dreumel heeft door de eeuwen heen vele zware tijden meegemaakt. De periode van de 
Duitslandgangers rond 1899  was helaas niet de enige tijd dat er gesappeld (sappelen= ploeteren 
om het hoofd boven water te houden) moest worden door het gezin van opa Willem en oma Johanna 
en de andere Dreumelse gezinnen. Zo werd Dreumel (en mijn De Jong-familie) vele jaren 
later in 1927 getroffen door een ernstige watersnoodramp. Zowel de ramp als de nasleep 
ervan behoorde tot één van de zwaarste perioden in het bestaan van de rivierbewoners. Buiten 
de langdurige wateroverlast (akkers en velden stonden maanden blank) waren er langdurige 
en schrijnende problemen rondom de huisvesting, de infrastructuur, de middelen van bestaan 
en de werkgelegenheid. Mijn moeder was in 1927 9 jaar. Het oudste kind van opa Willem en 
oma Johanna was 31 jaar en het jongste 6 jaar. Vlak ná deze waterramp kwam er een 
financiële catastrofe op wereldschaal: ‘De Grote Depressie’. ‘De Crisisjaren’: zo werden de 
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jaren tussen 1929-1940 meestal genoemd. De  economie van Nederland groeide niet, ging 
zelfs achteruit en er waren heel veel mensen werkloos. 

De Crisisjaren .  De crisis begon in oktober 1929 met het instorten van de 

aandelenbeurs in de Verenigde Staten van Amerika. Van de ene op de andere dag 

waren de aandelen bijna niets meer waard. Al snel ging de crisis de hele wereld 

rond. Eén van de problemen was dat er voor veel mensen geen werk meer was.  

Bedrijven stopten ermee of hadden minder werk en dus moesten ze mensen 

ontslaan. In 1930 waren er in Nederland 156.000 mensen (van de 3.025.000 

werkzame beroepsbevolking) zonder werk. In 1936 waren dat er 480.000. Daarna 

werden het er wel minder,  maar tot in de Tweede Wereldoorlog bleven honderd-

duizenden mensen werkloos.  Het was voor het eerst dat er zoveel  werkloosheid in 

Nederland was en dat het zo lang duurde. Van elke vier Nederlandse arbeiders was 

er één langer dan een jaar werkloos. (Bron: http://www.entoen.nu/crisisjaren/.)  

 
Hoe sterk was mijn opa Willem de Jong. Opa Willem maakte op mij als kind, hoe oud hij 
ook was, een enorme indruk. Hij had een imponerend, groot en sterk  lichaam, handen als 
kolenschoppen en een stem die bulderde, zelfs als hij “gewoon” sprak. Zijn volgroeide baard 
complementeerde het plaatje van een man die gezag inboezemde. Dreumelnaren die ik sprak 
beaamden volmondig deze beschrijving van opa Willem. Sommigen kenden hem nog van de 
tijd dat ze jong waren en naar lieve lust kattenkwaad uithaalden. Er werd toegegeven dat men 
ook probeerde om kersen te “pikken” uit de (grote) kersenboomgaard die pal tegenover het 
huis van mijn opa Willem aan de Veerstraat lag. (In het artikel “Kersen plukken” op deze 
website van Tremele zag ik dat deze boomgaard aan een zekere Van Huissen toebehoorde.) 
Als kind dacht ik dat die boomgaard van opa was. Ik neem nu aan dat hij toen een oogje in het 
zeil hield. Terugkijkend vond de toenmalige opgeschoten jeugd mijn opa, ondanks dat hij 
regelmatig boos op hen geweest was, een “goei mens”. Maar ze gaven ruiterlijk toe dat ze 

toentertijd als de dood voor hem waren. Hij straalde niet 
alleen kracht uit, maar bleek die ook nog, zelfs op hoge 
leeftijd, daadwerkelijk te bezitten. 
De volgende anekdote  heb ik van één van opa’s 
kleinkinderen. Namelijk Arnold de Jong, een kind van 
opa’s zoon Arnoldus Johannes. Deze Arnold (Jr.) was op 
het idee gekomen om tijdens een verlofperiode van zijn 
Militaire Dienstplicht op bezoek te gaan bij opa Willem 
in Dreumel. In die tijd was het nog stoer om je in je 
“militaire klofje” (Klof, kloffie= Informeel kostuum , kledij, 
kleding, kostuum, kledingstuk, plunje en pak.) te laten 
bewonderen. Uniformen maakten toen nog indruk. Het 
bezoek moet zich afgespeeld hebben rond 1950. Opa 
Willem was toen al boven de 70 jaar. Tijdens zijn bezoek 
schepte Arnold (Jr.) op over de zware trainingen die hij 
als militair op de kazerne kreeg. Door het bravoure 
gedrag van zijn  kleinzoon moet opa Willem zich 
uitgedaagd hebben gevoeld, want hij sloot een 
weddenschap af om een flesje jenever. De wedkamp 
hield in, dat degene die in een half uur de meeste voren 
met de spade op een akkertje kon maken, de winnaar 
was. Als plaats van actie koos opa een braakliggend 
gedeelte van zijn moestuin achter het huis. Voorwaarde 
was dat de spade volledig in de (zware klei)grond 
gestoken moest worden en de kluit helemaal omgelegd. 
Arnold nam de uitdaging meteen aan in de overtuiging 

 
(Bron: foto in bezit auteur.) Willem de Jong 
voor het hek van Pollenstein in Dreumel. (Ca 
1945-1950. ) 
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dat hij als goed getrainde militair deze bejaarde man wel eens een lesje zou leren. Het flesje 
jenever had hij als het ware al in zijn binnenzak zitten. Arnold (Jr.) bekende mij eerlijk dat hij 
zich al na tien minuten gewonnen moest geven. De zware rivierklei en het tempo van opa was 
hem te machtig geworden. Het flesje jenever kwam in opa’s bezit. Ik weet niet of opa toen 
ook al zijn korset droeg. Als hij last van zijn rug had gehad, dan had hij dat goed verborgen 
weten te houden tijdens deze weddenschap.   
 
De schipper thuis/ in ruste. Volgens mijn moeder kon haar vader boeiende verhalen vertellen 
over de vele reizen en avonturen die hij had meegemaakt als schipper. Zij riep vaak de 
spannende avonden  in herinnering als haar vader weer eens van een lange reis thuis was 
gekomen. Zij ging dan met haar zussen (en broers?) rondom hem op de grond zitten. De 
kinderen smeekten dan in koor: “Vader! Ach vader! Vertel…!!”. Volgens mijn moeder hing 
iedereen dan aan zijn lippen en wilde niemand naar bed. Willem de Jong bespeelde dan ook 
vaak de zeshoekige schippersaccordeon en zong daarbij. Hij was eerlijk en recht door zee. 
Toonde zich strijdvaardig als hij onrecht zag. Hij was voor de duivel niet bang. Zijn 
welluidende stem boezemde, naast zijn imposante postuur en baard (tot op hoge leeftijd) 
ontzag in. Menigeen was bang voor hem. Ik als kleuter ook. Tenminste dat vertelde mijn 
moeder, want zelf heb ik daar geen herinnering van. Als wij op bezoek kwamen in Dreumel 
zat opa vaak in zijn stoel bij het raam. Zijn boezeroen losjes om het imposante bovenlijf 
gedrapeerd en de onafscheidelijke pijp hangend in zijn mondhoek. De hitte van de pijpenkop 
had zijn baard een bruinverbrande kleur gegeven. Hij begroette mijn zussen en mij met een 
stem die gewend was om over het water te bulderen. Onze oortjes waren door onze opvoeding 
getraind om goed te luisteren, maar opa’s decibellen waren toch echt iets teveel. Ik kroop dan 
onder de tafel, die aan de andere kant van de “mooie kamer” tegen de muur stond. Deze 
indrukwekkende opa was echter zeer teder met ons. Ik herinner me nog goed dat ik met mijn 
knieën op zijn schoot zat en vrijelijk met zijn baard mocht spelen. Ik had mijn angst van de 
eerste minuten dan al weer laten varen. Hij liet het luid lachend toe. Vanaf mijn dertigste ben 
ik ook een baard gaan dragen. De reden toen: ik vond het gewoon leuk om er een te hebben. 
Mijn moeder herhaalde in die tijd vaak dat ik op opa en de componist Brahms leek. Zij toonde 
mij dan een fotootje (geknipt uit de krant, die zij altijd bij zich droeg) met een beeltenis van 
Brahms, waar opa inderdaad als twee druppels water op leek. Ik draag nog steeds een baard. 
Ik denk dat onbewust mijn opa Willem (waarna ik vernoemd ben) daarin een rol gespeeld 
moet hebben. Een mooi case voor (baarddragende én baardloze) psychologen. 
 
Het overlijden van Wilhelmus de Jong en Johanna van Wezel. Opa Willem en oma Johanna 
overleden op zeer hoge leeftijd. Opa werd 81 en oma 84 jaar oud. Van opa verwachtte ik wel 
dat hij oud zou worden gezien zijn sterke lichaam. Maar van oma had ik echt niet verwacht 
dat zij opa zou overleven. Oma had in haar leven veel geleden, was vaak ziek geweest en 
oogde zeer kwetsbaar. Na het overlijden van opa in 1955 heb ik haar nog kort in Dreumel, aan 
de Veerstraat, opgezocht. Ze had, zoals bijna elke dag toen, hoofdpijn en was duizelig. Ze 
moest zich, al lopend door het huis, overal aan vast pakken om steun te zoeken. “Jungske”, 
zei ze toen tegen me, “Laat Onze Lieve Heer me maar gauw komen halen.”  Toen ik mijn 
moeder mijn verbazing uitte over het feit dat zo’n “teer mensje” als oma nog leefde zei ze 
steeds: “Ja, nou zie je maar weer: krakende wagens lopen het langst!”. Ook de kinderen van 
Willem en Johanna “scoorden” qua leeftijd redelijk hoog: Johannes ?, Arnoldus 92 jr., 
Johanna (meer dan 70 jaar), Elisabeth 2 jr., Francis 62 jr., Elisabeth 80 jr., Marie 57 jr., 
Wilhelmus 73 jr., Wilhelmina 79 jr., N.N. (levenloos), Clara 81 jr., Grada 74 jr., Geertruida 
70 jr. en Henrica (meer dan 70 jaar).  
Alleen van opa Willem’s overlijden heb ik enige vage herinneringen. Mijn moeder kreeg op 
een dag in 1955, het was maart en de winter liep op zijn laatste benen, een spoedtelegram van 
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de PTT. Een spoedtelegram was in die tijd de snelste manier om mensen, die geen telefoon 
hadden en buiten de stedelijke gebieden woonden, een boodschap te laten toekomen. Er waren 
in Nederland toen nog maar weinig burgers die een telefoon ter beschikking hadden. Een 
telegram stond, toen ik als kind nog thuis in Vught woonde, symbool voor de brenger van 
onheil. Het betekende altijd iets ernstigs. Het was dan altijd dat een familielid van de brede 
De Jong-familie was overleden. Mijn moeder was de jongste op één na in het gezin en zag zo 
de ouderen vóór zich langzaam wegvallen. Telegrammen met een blijde boodschap heb ik 
toen niet gezien. Mijn moeder had al dagen van te voren het bange voorgevoel, dat haar 
geliefde vader spoedig zou overlijden. Het telegram was een bevestiging van haar ergste 
vermoeden. Hierna was ze ontroostbaar. Ze wilde op stel en sprong naar Dreumel toe. Naar 
haar vader om afscheid te nemen en om oma enige dagen te helpen in deze moeilijke periode. 
Maar in die tijd konden veel burgers in Nederland, zoals mijn ouders, niet zomaar snel op reis 
gaan. Wij hadden geen auto en waren geheel afhankelijk van openbaar vervoer. Dat had toen 
nog een beperkte dienstregeling. Zo reed de BBA-bus vanuit ’s-Hertogenbosch naar 
Nijmegen maar een paar maal per dag. Vier keer, als ik het me goed herinner. Maar er was 
ook nog een ander probleem waardoor zij niet op stel en sprong kon afreizen naar Dreumel. 
Want waar moesten wij (de kinderen) blijven en wie ving ons op? Ons vader werkte elke dag 
van vroeg tot laat (ook zaterdag ’s morgens werkte hij nog ) en de buren kon je het niet 
aandoen om hen dagen op te zadelen (met eten, slapen, verschoningen) van een vader met vier 
schoolgaande kinderen.  Omdat een overhaast vertrek van mijn moeder en een verblijf van 
haar in Dreumel, tot alles rond de begrafenis afgehandeld was, teveel problemen met zich mee 
zou brengen, werd besloten dat wij pas op de dag van de begrafenis naar Dreumel zouden 
gaan. Niet met het openbaar vervoer maar op de fiets, om elk risico van vertraging te 
vermijden. Wel liet mijn moeder naar Dreumel telegraferen dat zij persé haar geliefde vader 
nog voor het laatst wilde zien om afscheid van hem te kunnen nemen. Een afscheid dat, zelfs 
al zouden wij (om welke reden dan ook) niet op tijd bij het sterfhuis kunnen arriveren, plaats 
moest vinden bij een geopende kist. Mijn moeder was daar heel duidelijk in. Ik begreep dat 
maar al te goed: zij was opa’s oogappel en adoreerde hem bovenmatig.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op de dag van de begrafenis stonden wij zeer vroeg op om onze fietstocht van Vught naar 
Dreumel te maken. De begrafenismis zou om half elf beginnen en tussen 9.30 en 10 uur 
zouden de begrafeniswagen met volgauto’s in de Veerstraat arriveren. Volgens wat ik me kan 
herinneren vertrokken we om de een of andere reden toch nog iets te laat. Mijn twee jongste 

  
(Bron: twee pentekeningen van de auteur.) Gemaakt op 31 augustus 1958. Links de voorzijde en rechts de achterzijde van het huis van 
opa Willem de Jong aan de Veerstraat nr. 7 te Dreumel. Ik weet niet meer of ik de tekeningen ter plaatse afgerond heb of later thuis in 
Vught. Ik kwam ze tegen in een lang vergeten schetsboekje van mij. Als klein kind tekende ik al veel. Bijna elke dag wel iets. Tijdens 
mijn middelbare schoolopleiding tekende ik ‘s winters bij de snorrende haard en tijdens vakanties buiten. Rond mijn 18e jaar is mijn 
behoefte aan vrijetijdstekenen weggeëbd. Het technische en functionele tekenen heeft toen een tijdje mijn (beroeps)aandacht gehad. 
Deze twee schetsen heb ik gemaakt tijdens de vakantie van de middelbare school. Ik was toen 16 jaar.  
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zusjes zaten bij mijn vader en moeder achter op de fiets. Om het comfortabel en veilig voor 
hen te maken ging er een kussen (onder de snelbinders) op de bagagedrager en mochten ze 
hun benen aan weerskanten van de fiets in de fietstassen steken. Mijn oudste zus en ik reden 
op een eigen “grote mensenfiets” met houten blokken op de trappers. Die blokken waren 
nodig omdat de kortste afstand tussen de trappers en het zadel (dat al in de laagste stand was 
gezet) nog steeds op de beenlengte van een volwassene stond en niet op die van een kind.  
Het eerste deel van de fietstocht liep via’s-Hertogenbosch en vervolgens via Orthen naar de 
Hedelse brug. Hier gingen we over de Maas. Brabant uit en Gelderland in. Vervolgens reden 
we door de hoofdstraten van de dorpen Velddriel en Kerkdriel. Toen langs Alem en 
vervolgens door Rossum en Heerewaarden. De doorgaande wegen waren toen nog niet om de 
dorpen heen gelegd. Tussen de dorpen moesten we over smalle dijkwegen rijden. De rijtoer 
van Vught naar Dreumel nam altijd ruim 2½ uur in beslag. De Van Heemstraweg die nu langs 
al deze dorpen van Beuningen tot aan Brakel loopt konden we niet gebruiken. De aanleg 
ervan was toen nog in volle gang, uitgerekend op het tracé dat wij ook volgden. Deze Van 
Heemstraweg, waarmee al in 1927 was begonnen en voltooid werd in 1959, heeft een grote 
bijdrage geleverd aan de ontsluiting van het Land van Maas en Waal. Dat besef dringt sterker 
tot me door nu ik onze fietstocht van 1955 over de smalle dijken en door de verlaten 
dorpsstraten weer voor de geest haal. Oude wegen waar autobussen en vrachtwagens qua 
breedte maar net (of soms niet) op pasten en elkaar passeren vaak tot levensgevaarlijke 
situaties leidde. Onderweg konden we niet rusten, omdat we flink moesten doorrijden. De 
erger wordende zadelpijn moesten we maar voor lief nemen. 
Toen wij eindelijk de Veerstraat inreden zagen we tot onze schrik (en vooral die van ons 
moeder) dat we toch nog te laat waren. Bij het ouderlijk huis van mijn moeder ontwaarden we 
 
 
 
 
 
       
      

 
 
 
 
 
 
(Bron: in bezit van auteur.) Bidprentjes van Willem de Jong en Johanna van De Jong-VanWezel.  

 
de lijkwagen met volgauto’s op de smalle grindweg. Er stond al veel volk buiten. Toen wij bij 
het huis aankwamen hoorde mijn moeder dat de kist reeds gesloten was. Ze raakte door deze 
mare overweldigd door smart en verdriet. Gelukkig stond de kist nog in huis, in de huiskamer. 
De jammerlijke smeekbedes van mijn moeder, om toch nog afscheid van haar vader te mogen 
nemen, deed de begrafenisondernemer ten slotte besluiten om de kist alsnog te openen. De 
schroeven werden verwijderd. Enige familieleden probeerden mijn moeder nog tegen te 
houden. Maar dat was tegen dovenmansoren. Zij omhelsde innig het ontzielde lichaam van 
haar vader en kuste hem op beide wangen. “Niet doen!”  riepen een paar mensen verschrikt. 
“Pas op: het lijk staat al een paar dagen boven aarde!”   Na het dramatische afscheid werd de 
kist gesloten en maakten de dragers aanstalten om met behulp van enige aanwezigen de kist 
door het raam van de huiskamer naar buiten te schuiven. Men had ontdekt dat de kist te groot 
en te zwaar was om via de huiskamerdeur naar de gang (waar de voordeur was) te vervoeren. 
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De draai kon aldaar niet gemaakt worden met een kist die horizontaal gedragen moest 
worden. De enige uitgangmogelijkheid was nog via het raam, waar opa altijd bij placht te 
zitten. Maar het raam wilde, wat men ook probeerde, niet omhoog. Het klemde. Geen wonder, 
de vochtigheid van de voorgaande winter- en herfstperiode was nog niet uit het oude huis 
verdreven. Mijn vader, een vakbekwaam timmerman, sprak met luide stem zijn 
verontwaardiging uit over het feit dat niemand tijdens de voorafgaande dagen het raam had 
uitgeprobeerd. Hoe dan ook: de voorkamerdeur bleek dus de enig mogelijke weg te zijn om 
de kist naar buiten te krijgen. Daarvoor moest de kist aan de hoofdeinde opgetild worden om 
de draai door de nauwe opening van de gangdeur te kunnen maken. Het staat mij nog bij dat 
ik bij deze ingewikkelde manoeuvre vanuit de lijkkist duidelijk een lichte geschuif- en een 
bonkgeluid hoorde komen. Ik denk dat opa op dat moment tegen de voetzijde van de kist 
aanschoof. Bij een zeemansgraf wordt de overledene vanaf een hellende glijplank aan de zee 
toevertrouwd. De verzwaarde kist valt dan in verticale stand de laatste tocht van reling naar de 
golven. In mijn gedachten kreeg mijn “stoere-schipper-opa” eenzelfde zeemansbegrafenis. Ik 
hoorde zelfs het commando: “Een! Twee! Drie!..In Gods naam!” Ik gunde het hem zo! 
 

Drie zonen van opa Willem de Jong kiezen ook het schippersberoep. De zonen Johan/Has 
(Johannes Wilhelmus), Arnold (Arnoldus Johannes) en Frans (Francis Louis) kozen allen 
voor het schippersberoep dat hun vader tijdens hun jeugd, en soms nog met enige regelmaat 
op latere leeftijd, uitoefende. Zij hielden daarbij niet alleen gelijke tred met de schipperskeuze 
van een aantal Dreumelse ooms en neven, maar verstevigde daardoor ook de traditiebanden 
met hun verre voorvaderen. Nader onderzoek moet mij meer duidelijkheid geven over het 
aantal schippers dat vanaf de vroegste tijden binnen de Dreumelse De Jong-familie werkzaam 
was in de (binnen)scheepvaart.  
Bij de “erfopvolging” van Willem’s zonen vind ik het opmerkelijk dat zijn oudste zoon 
Johan/Has 6 jaar en zijn  tweede zoon Arnold 4 jaar waren toen hun vader Willem in een 
officiële akte uit 1902 niet meer als schipper maar als arbeider (iemand die “aan de wal” 
werkte) vermeld stond. Toen zijn derde zoon Frans in 1903 geboren werd stond Willem 
wederom als arbeider genoteerd. Bij aktes die hierna nog zullen volgen werd Willem steeds  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Bron: foto in bezit auteur.) Twee broers van mijn moeder Johan en Frans de Jong op het schip “Gelderland-3”. Achter op de foto 
staat geschreven  “Ome Has” (ik ga er voorlopig van uit dat “Has” de verkorting van Johan is) en “Ome Frans”. Beiden waren de 
oudste zoons van Willem de Jong en Johanna van Wezel. Datum van de foto ergens tussen 1938-1946.  
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gekoppeld aan een arbeidend beroep (arbeider, landbouwer, grondarbeider, werkman) en dat 
zal zo blijven tot aan zijn dood. Uit losse opmerkingen heb ik begrepen, dat Willem 
regelmatig alleen of met een van zijn zoons weg was met een boot. Vage verhalen, maar zij 
tonen wel aan dat mijn opa Willem toch nog regelmatig op het water te vinden was. Ik neem 
aan dat de drie zonen van Willem het schippersvak bij hem, bij zijn broers of andere varende 
familieleden of  bij schippers (ook Dreumelnaren?) geleerd moeten hebben. Via nader 
onderzoek en/of tips van lezers(essen) hoop ik hierover meer te weten te komen.   
Mijn moeder heeft (volgens haar zeggen) haar 3 oudste broers nauwelijks gekend. Het 
leeftijdsverschil tussen het oudste en jongste kind van opa Willem en oma Johanna was dan 
ook groot: zelfs 25 jaar! Mijn moeder was het op één na jongste kind van het gezin. Haar drie 
varende broers waren respectievelijk 22, 20 en 15 jaar oud toen zij geboren werd. Deze broers 
waren, toen mijn moeder opgroeide, zelden thuis in Dreumel. Ik neem aan dat zij eerst als 
schippersknecht meegevaren zullen hebben tijdens vrachtvervoer of bij visvangst op de 
Nederlandse en Duitse rivieren. Daarna zullen ze in dienst van een scheepvaartondernemer 
hebben gevaren. En tenslotte werden ze, na de nodige proeven van bekwaamheid afgelegd te 
hebben, zelfstandige schippers. Gaarne ontvang ik nadere informatie over hun ontwikkeling 
als schipper. Ook deze 3 broers trokken, net als hun acht zussen, definitief weg uit Dreumel.   
 
Voor schippers lagen er in Dreumel, toen de 3 zoons van opa Willem rond de Eerste 
Wereldoorlog opgroeiden, weinig mogelijkheden. Terwijl elders, vooral in havensteden, de 
vraag naar vrachtvaart sterk toenam.  
*Van de oudste broer van mijn moeder, Johan/Has, weet ik niets. Alle speurwerk ten spijt: 
van hem ontbreekt elk spoor. Wel heb ik opgevangen dat Johan/Has in de buurt van 
Amsterdam, in de Haarlemmermeerpolder, gewoond moet hebben en dat hij getrouwd was 
met een zekere Plonia. Ik heb begrepen dat zij geen kinderen hadden. Misschien dat een van 
de lezers(essen) mij een hint kan geven.  
*Van broer Arnold weet ik iets meer, omdat ik contact met zijn zoon Huub (tijdens mijn 
interviews in 2012 was hij al 82 jaar oud) heb gehad. Arnold trouwde met de schippersdochter 
Hendrika van Sonsbeek. Zij kregen drie kinderen: twee zonen en een dochter. De oudste zoon 
Willy is ook schipper geworden. Huub heeft in zijn jeugdjaren ook even gevaren, maar werd 
tenslotte toch boekhouder. Arnold heeft lang met zijn gezin op de Maas gevaren, totdat hij 

 tegen de peiler van een brug voer. Ik heb begrepen dat 
dit in of in de nabij Maastricht was. Na dit ongeluk wilde 
zijn vrouw Hendrika van Sonsbeek persé niet meer 
varen. Hetgeen geschiedde. Het gezin ging in 
Maastricht wonen en Arnold heeft daarna eerst als 
schipper voor verschillende opdrachtgevers gevaren om 
uiteindelijk in een lang dienstverband (tot zijn 70e jaar) 
te gaan varen voor een baggerbedrijf in de buurt. Hij 
heeft de prachtige leeftijd van 92 jaar bereikt! 
*Omtrent mijn moeders broer Frans heb ik vernomen dat 
hij naar Wezel in Duitsland  was vertrokken en getrouwd 
was met een Duitse vrouw, waarmee hij ook kinderen 
had. Verder weet ik niets van hem.  
*Mijn moeder had ook nog een vierde broer Wim(ke). 
Hij was geen schipper en heeft volgens mij ook nooit 
met zijn vader Willem gevaren. Bij het onderdeel  
Trouwen op blz. 82/83 heb ik hem al even beschreven. 
Zoals gemeld vormde Wim(ke) een uitzondering op 

 
(Bron: foto in bezit auteur.) Foto genomen  
tussen 1935 en 1940.  Mijn vader Joh. Hol met 
Wim(ke) de Jong in de moestuin naast de 
ouderlijke woning in de Veerstraat te Dreumel.  
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zijn broers en zussen. Je zou verwachten dat hij terughoudend en somber zou zijn, omdat hij 
als kind de “Engelse ziekte” had gekregen waardoor er een verkromming van de ruggengraat 
in zijwaartse richting (Scoliose) was ontstaan. Deze misvorming zal hem zeer waarschijnlijk 
als kind parten gespeeld hebben bij het socialiseren in de buurt en op school. Ook zullen zijn 
leeftijdgenootjes toespelingen gemaakt hebben op zijn uiterlijk. Zelf heb ik niet gemerkt dat 
Wim(ke) gehinderd werd door zijn gebochelde rug. Misschien verborg hij zijn problemen, 
want ik ken ome Wim(ke) uitsluitend als iemand waardoor er altijd wel leven in de brouwerij 
kwam. Met hem was het altijd lachen geblazen. Zoals reeds gemeld vond ik zijn pretoogjes en 
de witte kraaienpootjes aan weerszijde heel kenmerkend aan ome Wim(ke). Deze 
kraaienpootjes staken sterk af tegen zijn in door de zon gebruinde gezicht. Als hij de kans 
kreeg dan probeerde hij je voor de gek te houden. Dat probeerde hij ook bij zijn moeder 
Johanna. Wat vaak ook lukte. Dan mopperde ze binnensmonds “Ach, snotjong!” en  maakte 
daarbij glimlachend en met een schalks verwijtende blik een wegwerpgebaar in zijn richting. 
Ome Wim(ke) bleef tot na de dood van zijn ouders nog enige jaren in het ouderlijke huis aan 
de Veerstraat te Dreumel wonen. Daarna verhuisde hij naar een verzorgingshuis in Wijk bij 
Duurstede. Dat verzorgingshuis lag niet ver van de woning waar zijn zus Elisabeth nog 
woonde, nadat haar man Dirk van Beek was overleden. Met Wim(ke) vertrok het laatste kind 
van de 14 kinderen van Willem de Jong en Johanna van Wezel voor goed uit Dreumel.  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             

 
(Bron: foto in bezit auteur.) Deze foto van vóór 1940 intrigeert mij. Een groep personen 
poserend voor het huis van opa Willem en oma Johanna. Allen gestoken in een zondagse 
outfit en gegroepeerd rondom een geestelijke. Slechts 8 van de 20 personen ken ik.  
1= Liesbeth (zus van mijn moeder), 2= Wim(ke) (broer van mijn moeder), 3= Dirk van  Beek 
(echtgenoot van Liesbeth), 4=?, 5= oma de Jong- van Wezel, 6= Rieka (zus van  mijn moeder), 
7= opa Willem de Jong, 8= ? onbekende geestelijke, 9=?, 10=?, 11=?, 12=?, 13=?, 14=?, 
15=?, 16= Gerrie (=mijn moeder), 17=? (niet zichtbaar), 18= Grada (=zus van mijn moeder), 
19=?, 20=? (meisje met witte strik en bloemen). 
Graag ontvang ik hulp bij het zoeken naar de namen  en de reden van deze samenkomst! 

 

 
(Bron: foto in bezit auteur.) Trouwerij van Clara de  
Jong en Harry van Opstal. Mijn moeder Gerrie staat  
helemaal rechts. Moergestel 1938. 

 
(Bron: foto in bezit auteur.) Trouwerij van Marie  
(Wilhelmina) de Jong en Theo Tessels. Mijn moeder  
Gerrie staat helemaal rechts.  Opa Willem en oma 
Johanna zitten naast elkaar. Dreumel 1939. 
 

 
(Bron: foto van auteur.) De Veerstraat in de zomer van 1915. Rechts het voormalige huis van opa Willem de Jong. 


