
97 
 

             
 
 
 
 
Francis Louis de Jong   °Dreumel wo 27-04-1881 (tweelingbroer van Johannes Hendrikus) 

†Dreumel wo 22-03-1944 (62 jr.) (visser/ landbouwer/ planter)  
 
∞ Dreumel wo 01-05-1907 (Francis 25 jr./ Anna Maria 23 jr.) 

 
Anna Maria van Krevel  °Dreumel do 20-03-1884 (ouders: Cornelis van Krevel, arbeider, Dreumel 

   °05-10-1848-†Dreumel 19-07-1917, 68 jr./ Theodora Sas, Dreumel °03-02- 
   1852-†Dreumel 25-12-1900, 48 jr.) 

    †Dreumel? 00-00-1911 (27 jr.)  
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 
  
1.♀ Theodora (Dora)  °Saarbrücken (D) 27-01-1909 
    ∞ Dreumel 00-05-1944 (35jr.)/ Jacobus Zondag (40/41 jr.), Beneden 

    Leeuwen? 00-00-1903 (overleden 1988/89) (85 jr.) 
†Beneden Leeuwen 00-00-1988/89 (80 jr.) 

 
2. ♂ ?    ° ? ? 
    ∞ n.v.t. 
    † ? ? (ca1 jr.) 
 
Vooraf een dankwoord. Van Francis Louis heb ik, evenals van zijn andere vier broers, geen 
uitgebreide informatie in de databanken kunnen vinden. Dankzij een achterneef van mij, Jan 
Zondag uit Beneden-Leeuwen, ben ik meer over het leven van zijn opa Frans te weten 
gekomen (zie ook blz. 34). Hij mailde mij een groot aantal foto’s en bidprentjes door, 
waardoor  ik een beter beeld kreeg van het jongste lid van de “Vijf Dreumelse Gebroeders”. 
  
De naam Francis Louis of Frans. Om verwarring met andere familieleden met de naam 
Frans te voorkomen, gebruik ik in dit werkstuk zoveel mogelijk de naam Francis Louis.  
          Francis Louis was het 

achtste en laatste kind (de 
vijfde zoon) van Johannes 
de Jong en Johanna 
Willemse. Tussen broer-4 
Wilhelmus Johannes en 
broer-5 Francis Louis 
werd nog Louis geboren. 
Deze werd slechts 3 jaar 
oud. De tweelingbroer van 
Francis Louis, Johannes 
Hendrikus stierf 6 dagen na 
zijn geboorte. 

 
“INTERMEZZO”.  Sommige voorouders werden, vergeleken met hun generatiegenoten, 
onevenredig hard door het noodlot getroffen. Tijdens het verzamelen van feiten en 
overgeleverde verhalen wordt je als onderzoeker ook geconfronteerd met pech en drama in 
het leven van je voorouders. En sommigen blijken zwaarder door het noodlot getroffen te zijn 
dan anderen. Het leven van Francis Louis en Anna Maria ging duidelijk niet over rozen. 
Archiefonderzoek lijkt een koele, cijfermatige bezigheid, maar jaartallen en administratieve 

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 
♂ 5-Francis Louis  Dreumel wo 27-04-1881 (tweeling )  ← ← ← 
♂     Johannes Hendrikus Dreumel wo  27-04-1881 (tweeling) 

De Vijf Gebroeders en hun gezinnen 

►Broer-5: Francis Louis (roepnaam:Frans)             R. 
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registraties overstijgen hun zakelijke betekenis als ze aangewend worden om een mensen-
leven uit het verleden tot leven te wekken. Cijfers en feiten kunnen in de verbeeldingskracht 
van een onderzoeker getransformeerd worden  in een doorleving van de dagelijkse werkelijk-
heid, zelfs als die ver achter hem in de tijd ligt. Fantasie is daarbij een onontbeerlijk gereed-
schap. De onderzoeker kan dan in vroegere gebeurtenissen en situaties, die zaken van het 
leven zien en meevoelen, die ook hij elke dag om zich heen kan zien en ervaren. De wereld 
van vroeger zag er anders uit, maar de mens is hetzelfde gebleven. Iemand zoals wij. Door zo 
zijn empathisch vermogen te gebruiken geraakt de onderzoeker dichter bij zijn voorouders. 
 
Bij het reconstrueren van uit het leven van achteroom Francis Louis, de jongste broer van 
mijn opa Willem, ben ik een rozenkrans van ingrijpende gebeurtenissen tegengekomen.  

►Francis Louis was er een van een tweeling. Zijn tweelingbroertje heette Johannes 
Hendrikus. Beiden werden vlak na elkaar geboren in de nacht van dinsdag 26 op woensdag 27 
april 1881. Francis kwam als eerste om één uur in die ochtend te voorschijn. Een half uur later, 
om half twee, zag Johannes Hendrikus het levenslicht. Zes dagen later, op dinsdag 3 mei 1881, 
overleed deze Johannes Hendrikus. Ik heb verder geen nadere gegevens over hem gevonden. 
►Louis, een ander kindje van moeder Johanna Willemse en vader Johannes de Jong , dat zes 
jaar vóór Francis Louis werd geboren, was al in 1878 overleden. Dat kindje was toen pas 3 
jaar oud. Ook van hem heb ik geen nadere gegevens. 
► Anna Maria van Krevel, de latere vrouw  van Francis Louis (trouwjaar 1907) verloor op 16 
jarige leeftijd haar moeder Theodora van Krevel-Sas. Amper 48 jaar oud overleed deze 
moeder van drie kinderen op Eerste Kerstdag 1900. Van deze uiterst trieste omstandigheid heb 
ik geen nadere gegevens. 
►Het eerste kindje van Francis Louis de Jong en Anna Maria van Krevel, Theodora (de 
moeder van Jan Zondag) kwam gezond en krachtig ter wereld. Het tweede kindje van Francis 
Louis en Anna Maria haalde het niet en overleed al na 1 jaar. Geen verdere gegevens hierover. 
►Anna Maria van Krevel stierf amper 27 jarige jaar oud, na een lijdensweg, in het 4e 
huwelijksjaar met Francis Louis. Hun enigst kind Dora was toen bijna 2 jaar. Maar de 
beproevingen waren voor Francis Louis toen nog niet voorbij. 
►Op het einde van de Tweede Wereldoorlog werd Francis Louis op de oever van de Rijn in 
Duitsland levensgevaarlijk verwond tijdens het verwisselen van de mast van zijn schokker. Hij 
overleed enige tijd later in Dreumel na een langdurig en ondragelijk ziekbed.   
►Zelfs op zijn laatste rustplaats vlak naast de St. Barbarakerk in Dreumel was Francis Louis 
geen rust en devotie gegund. Zijn tijdelijke graf, dat vanwege de hevige en langdurige 
oorlogshandelingen rondom Dreumel nauwelijks door de rouwende familie bezocht kon 
worden, werd op zekere dag compleet vernield. De door de Duitsers afgeschoten spits van de 
kerk stortte precies op het graf van Francis Louis neer. 

Bij Francis Louis en Anna Maria wordt pijnlijk zichtbaar hoe hard het leven soms kan zijn. In 
die gevallen wordt heel duidelijk: geluk is simpelweg het ontbreken van ongeluk . 
 
De eerste levensjaren van Francis Louis (en zijn tweelingbroer Johannes Hendrikus). 
In 1880 was de moeder van Francis Louis, Johanna Willemse, tegelijk zwanger van hem en 
van Johannes Hendrikus. Een tweeling. Een meerlingschap is (voor zover ik het kan overzien) 
in de De Jong(h)-familie een zeldzaam verschijnsel. Dit was voor Johanna Willemse, 
uitgaande van de geregistreerde geboortes van haar zes kinderen hiervoor, haar 7e zwanger-
schap. De geboorte van de tweeling zal een gebeurtenis worden met vreugde én verdriet. In 
het holst van de nacht van dinsdag 26 op woensdag 27 april 1881 begonnen bij Johanna de 
weeën zich door te zetten. Niet ver ná middernacht werd de tweeling geboren. Om één uur in 
de vroege ochtend van die bewuste woensdag 27 april 1881 kwam Francis Louis als eerste te 
voorschijn. Een half uurtje later, om half twee, zag Johannes Hendrikus het levenslicht. Ik 
neem aan dat het voor de ouders en degene(n) die hielp(en) bij de bevallingen al duidelijk 
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geweest moet zijn dat Johannes Hendrikus geen sterk gestel had meegekregen. Want niet veel 
later stierf hij, ondanks de goede zorgen en verzorging.  
Ouders die tijdens of kort na de bevalling de helft van een tweeling verliezen, komen in een 
emotionele spagaat terecht, zij moeten voor hun gevoel feestvieren én rouwen tegelijk. 
Vreugde voor de komst van een kind en verdriet om het verlies van een kind. Tegenwoordig 
krijgen ouders die dit moeten meemaken speciale begeleiding. Hoe de ouders van Johannes 
Hendrikus, Johannes de Jong en Johanna Willemse, met hun heftige en tegenstrijdige emoties 
van vreugde en verdriet omgingen is mij niet bekend. Ook van het “overgebleven” kind 
Francis Louis, die ineens een eenling werd, is mij niet bekend welke gevolgen dit voor zijn 
verdere leven heeft gehad. Ik heb begrepen dat een eenling (hoe opmerkelijk dan ook) voor 
zijn gevoel een tweeling blijft. Tegenwoordig heeft men meer inzicht in deze problematiek, 
zodat ook voor het “overgebleven” kind zorghulp en begeleiding ter beschikking is. 

De nummering van de geboorteaktes 
die op 27 april 1881 werden opgemaakt 
bij de Dreumelse gemeentesecretaris was 
conform de volgorde van de geboortes van 
de tweeling. Francis Louis, die als eerste 
ter wereld kwam, kreeg nr. 32 en 
Johannes Hendrikus, die volgde, kreeg 
 nr.33. Voor beide aangiftes volstond één 
bezoekje aan het gemeentehuis.  
Aangever was: de trotse vader Johannes 
de Jong, 43 jaar, van beroep schipper. De 
aanwezige getuigen waren: Jan Kusters, 
43 jaar, koopman en Theodorus de Klein, 
39 jaar, landbouwer.   

        
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zoals gemeld was Johannes Hendrikus geen lang leven beschoren. Hij overleed reeds na 6 
dagen op dinsdag 3 mei 1881. Waaraan hij is overleden is mij niet bekend. Johannes 
Hendrikus stierf om 6 uur ’s morgens. Enige uren later zal zijn vader, schipper Johannes de 
Jong, van het overlijden aangifte doen bij het gemeentehuis. Als getuigen had hij bij zich 
Willem van Wichen, 43 jaar, broodbakker. Van Wichen was geen verwant van de overleden 
baby. De zuigelingensterfte in Gelderland tussen 1875 en 1884 was 14,8 %. Landelijk was dat 
19,3 %. Bijna een van de vijf geborenen stierf in het eerste levensjaar. (Zie ook blz. 23.) 

 
(Bron: Gelders Archief.) Geboorteakte Francis Louis 27 april 1881. 
De geboorte was om  01.00 uur in de ochtend 

 
(Bron: Gelders Archief.) Geboorteakte Johannes Hendrikus 27 april 
1881. De geboorte was om 01.30 uur in de ochtend. 

 
(Bron: Gelders Archief.) Overlijdensakte Johannes 
Hendrikus 3 mei 1881. Het overlijden was om 06.00 uur in 
de ochtend. 
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Bij moeder Johanna en vader Johannes was ook al bij hun 6e kindje Louis iets mis gegaan. Dit 
broertje van Francis Louis was 6 jaar eerder geboren (eind 1875) en overleden begin 1879 op 
drie jarige leeftijd. Waarschijnlijk lag een kinderziekte hieraan ten grondslag, alhoewel een 
ongeluk niet uit te sluiten is.  
Het leeftijdsverschil tussen Francis Louis en zijn broer boven hem, Willem (Wilhelmus mijn 
opa), bedroeg  9 jaar. Met de andere kinderen was het verschil nog groter. Met de oudste van 
het gezin, Hendrikus was het leeftijdsverschil 21 jaar, met Johannes 18, Gerardus 16, Maria 
12, en met Wilhelmus dus 9 jaar.  Dit “gat” met zijn vier broers is voor Francis Louis zo 
gebleven want na hem kwamen er geen kinderen meer bij. Zo te zien moet Francis, ondanks 
dat hij 4 broers had, waarschijnlijk binnen het gezin, net als Willem die een “gat” van 7 jaar 
met zijn broer boven hem (Gerardus) had, een einzelgänger geweest zijn.  
 
Daarbij kreeg Francis Louis ook maar weinig gelegenheid om met zijn broers op te trekken en 
te spelen. Want kinderen moesten (en dus ook zijn broers) al vrij jong, in weerwil van het 
Kinderwetje van Van Houten uit 1874, meewerken om voor het gezin brood op de plank te 
krijgen. De Leerplicht verplichtte vanaf 1901 kinderen van 6 tot 12 jaar onderwijs te volgen. 
Toen de 5 gebroeders jong waren was kinderarbeid meer regelmaat dan uitzondering. Zij 
werkten dus bij hun vader Johannes. Toen deze tussen 1872 en 1875 overstapte van arbeider 
naar schipper, kunnen Hendrikus (12 jr.), Johannes (9 jr.) en Gerardus (7 jr.) bij hun vader op 
het schip gewerkt hebben. (Wilhelmus was toen net geboren en Francis Louis moest nog 
geboren worden.) Maar het kan ook zijn dat de 3 broers bij andere schippers aan boord als 
scheepsknecht werkten of gewoon meehielpen op het land. Toen Francis Louis in 1896 15 
jaar werd waren drie broers van hem al getrouwd. Hendrikus in 1891, Johannes in 1894 en 
Wilhelmus in 1896. Francis Louis trouwde zelf in 1907. Gerardus trouwde na hem in 1908.  

 
De schoonfamilie van Francis Louis. Het gezin waar Anna Maria van Krevel uitkwam.  
Cornelis van Krevel en Theodora Sas kregen 3 kinderen, één jongen en twee meisjes. Anna 
 
Cornelis van Krevel  °Dreumel 05-10-1848 (arbeider/ akkerbouwer) 
    †Dreumel 19-07-1917 (68 jr.) 

∞Dreumel wo 02-07-1879 (Cornelis 30 jr. / Theodora 26 jr.) 
Theodora Sas   °Dreumel 03-02-1852   
    †Dreumel 25-12-1900 (1e Kerstdag) (48 jr.) 
 
1. ♂ Johannes   °Rhenen 30-05-1881 
    ∞ Wamel 28-06-1906 (25 jr.)/ Margaretha Johanna Gerritsen (26 jr.), Wamel. 
     † ?  ?-?-? 
 
2.♀ Anna Maria   °Dreumel do 20-03-1884 (aangifte 22-03-1884) 
    ∞Dreumel 01-05-1907 (23 jr.)/ Francis Louis de Jong (25 jr.), arbeider/  

schipper/ visser 
     † Dreumel?  ?-?-1911 (27 jr.) 
 
3. ♀ Johanna Hendrika  °Dreumel vr 04-03-1887 
    ∞Ewijk 28-08-1918 (18 jr.)/ Martinus Peters (18 jr.), matroos, Ewijk 
    †Ewijk?/Wamel?  ?-04-1947 (60 jr.) (Akteplaats Wamel 08-04-1947;  
        Aangifteplaats Ewijk 01-05-1947) 
 
Maria was het tweede kind en oudste meisje. Bij de van Krevel’s  waren er velen arbeider. De 
familie heeft generaties lang in Dreumel gewoond. Uitgaande van de DTB-gegevens hebben 
ook Cornelis Krevel en Theodora Sas hun hele leven in Dreumel gewoond. Waarom dan 
Johannes, hun eerste kind en enige zoon, uitgerekend  in Rhenen werd geboren, heb ik (nog) 
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niet kunnen achterhalen. Een link met de mogelijke combinatie scheepvaart-aanlegplaats-
geboorteplaats heb ik hierbij ook niet kunnen vinden. 
 
De eerste levensjaren van Anna Maria, de latere vrouw van Francis Louis. 
Anna Maria werd geboren op donderdag 20 maart 1884 ’s avonds om 19.00 uur te Dreumel. 
Haar vader Cornelis van Krevel van beroep arbeider en 35 jaar oud, deed twee dagen later  

   aangifte van de geboorte van zijn 
dochter op zaterdag 22 maart 1884 
bij“den Ambtenaar van den Burgerlijken 
 Stand der Gemeente Dreumel”. De heer  
G. van Eijseren ondertekende namens 
het bestuurlijk gezag. Als getuigen 
waren aanwezig Francis Wilhelmus van 
Beest, 29 jaar oud en bakker van beroep 
en Johannes Sas, akkerbouwer en 
 eveneens 29 jaar. Allen ondertekenden 
 de akte.  
Waarom de vader van Anna Maria haar 
 pas twee dagen later kwam aangeven 
 (en uitgerekend op een zaterdag) is mij 
 niet bekend.  

 
Overlijden van Anna Maria’s vader en moeder. Anna Maria van Krevel heeft dramatische 
momenten in haar leven moeten verwerken. Zo stierf haar moeder Theodora van Krevel-Sas 
toen Anna Maria 16 jaar oud was. Het overlijden vond plaats op 25-12-1900, Eerste Kerstdag! 
Theodora was toen nog geen 48 jaar oud. Het is mij niet bekend of dit een plotseling 
overlijden was of dat er een ziekbed aan vooraf is gegaan. Als één van je ouders je vroeg 
ontvalt, zoals bij Anna Maria, dan is dat een gebeurtenis die je als kind je hele leven mee zal 
blijven dragen. Het overlijden van Theodora is voor Anna Maria, haar vader en haar broer en 
zus des te schrijnender omdat Kerstmis voor iedereen toch hét familiegebeuren bij uitstek is. 
Voor hen zal Kerstmis voor de rest van hun leven  nooit meer zijn geweest zoals het was.  
Toen Theodora van Krevel-Sas stierf was Anna Maria met haar 16 jaar eigenlijk nog maar een 
groot kind. In die tijd was het niet ongewoon dat de oudste dochter de taken van de overleden 
moeder overnam. Ik neem aan dat ook Anna Maria de huishoudelijke taken op zich heeft  
genomen. Wat tevens inhield dat zij tegelijkertijd haar 2 jaar oudere broer en 2 jaar jongere 
zusje “in de gaten” moest houden. Haar vader Cornelis, zal door zijn dagelijkse werk, vaak 
niet lijfelijk aanwezig geweest zijn. Een lastige situatie voor Anna Maria omdat gezag en 
regels in het huis veelal bij de vader lagen. De kans is groot dat Anna Maria hulp van buiten 
heeft gekregen. Tantes of oudere nichten wilden wel eens bij de huishoudelijke taken 
bijspringen, óf  door tijdelijk in te komen wonen óf door dagelijkse bezoeken af te leggen. Uit 
gesprekken, over identieke gevallen, heb ik begrepen, dat ook in de buurt wonende kennissen 
ondersteuning boden. Soms ook buren. 
Of Anna Maria de kans heeft gekregen om naar school te gaan weet ik niet. Als op het 
platteland de problematische thuissituatie er om vroeg dan werden ook de kinderen ingezet bij 
werkzaamheden, die normaal door volwassenen verricht werden. Hieronder een tekstgedeelte  
uit een “Profielwerkstuk Geschiedenis” waarbij bondig maar heel duidelijk een goed inzicht 
gegeven wordt in deze problematiek: 

“Tot ver in de 19de eeuw was het geven van steun aan gezinnen die financieel niet rond konden 

komen vooral een taak van kerken en particuliere instellingen. Voor veel arme gezinnen vormden 

kinderen een middel van levensonderhoud. Kinderen die de kost konden verdienen droegen bij in de 

kosten van het huishouden en vormden in zekere zin de verzekering voor de oude dag van de ouders. 

 
(Bron: Gelders Archief.) Geboorteakte van  Anna Maria van Krevel. 
Dreumel 22-3-1884. Geboorte Anna Maria op 20 maart 1884. 
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Dus het hebben van veel kinderen was voor vele gezinnen gewoon een inkomstenbron. Bovendien 

was van een bewuste keuze voor een groot gezin in 1900 geen sprake; er waren immers nog geen 

anticonceptiemiddelen. (Tevens “stimuleerde” de Katholieke Kerk haar gelovigen om kroostrijke 

gezinnen te stichten. WH.) De toenemende interesse voor het lot van de arbeiders leidde er in 1870 

toe, dat een groep vooruitstrevende liberalen de zogenaamde ‘sociale kwestie’ op de politieke agenda 

zette. Een van de wetten die hier in 1874 uit voortvloeiden was het kinderwetje van Van Houten. 

Deze wet kwam voort uit de wens om meer kinderen in staat te stellen onderwijs te volgen. Tot die 

tijd volgde een kwart van de kinderen tussen de 6 en 12 jaar geen onderwijs. Belangrijkste oorzaak 

van het schoolverzuim was de inzet van kinderen uit arbeidersgezinnen in het arbeidsproces, zodat 

zij een bijdrage konden leveren in de kosten van het huishouden. Voor veel gezinnen was dit bittere 

noodzaak. De invoering van een leerplicht werd door Van Houten gezien als het enige middel om het 

schoolverzuim tegen te gaan. In 1900 werd de leerplicht landelijk ingevoerd. Hierdoor veranderde de 

waarde van kinderen binnen de maatschappij. De mogelijkheid van bijdrage van kinderen aan het 

huishoudbudget nam af. Door dit beleid van de overheid nam het economische belang van het 

hebben van veel kinderen af. Op het platteland (Waar ook Dreumel onder gerekend mag worden. 
WH.) bleef de economische waarde van kinderen echter nog wel bestaan. Door de geringe controle 

op de leerplicht was het heel eenvoudig om je kinderen, zeker gedurende de drukke zomermaanden, 
thuis te houden en aan het werk te zetten op het eigen bedrijf”. (En ook om kinderen de vervangers 
van vader of moeder te laten zijn. WH.) (Bron: “Drie generaties grote gezinnen”, Roos Bongaerts, 
Emma van Ravenswaaij V6A ‐ K.S.G. De Breul Zeist ‐ 18 januari 2006.) 

 
De vader van Anna Maria, Cornelis van Krevel, overleed op donderdag 19 juli 1917 op 68 
jarige leeftijd. Hij was toen 18 jaar weduwnaar. Het is mij opgevallen dat op overlijdensaktes 
van overleden mannen op het platteland, die reeds op leeftijd waren, bij het kopje “Beroep”  
zelden hun beroep werd vermeld. Op zo’n akte stond dan de tekst “geen”  ingevuld of er was 
een liggend streepje geplaatst of er was niets ingevuld. Terwijl toch een redelijk aantal 
mannen op leeftijd nog gewoon doorwerkten totdat hun lichaam hen een halt toeriep. 
Vanwege het feit dat er op de overlijdensakte van Cornelis wel een beroep staat vermeld, 
namelijk “arbeider”,  neem ik aan dat hij tot vlak voor zijn dood nog effectief (in loondienst?) 
werkte. In de eerste jaren van de twintigste eeuw was dit niet vreemd. Ouderdomsvoor-
zieningen via de overheid waren er toen nog niet. Nadat eerst in 1947 Willem Drees, destijds 
minister van Sociale Zaken, de Noodwet Ouderdomsvoorziening door het parlement geloodst 
had werd pas op 31 mei 1956 de Algemene ouderdomswet ingevoerd.  Daarvoor was de 
situatie dat veelal de eigen kinderen bijsprongen als de bejaarde ouders geen inkomsten 
hadden. En zij waren ook vaak degenen die hen verzorgden als ze niet meer in staat waren 
zelfstandig in hun onderhoud te voorzien of om voor zichzelf te zorgen. Soms namen de 
kinderen hun ouders in huis. Ongetrouwde kinderen bleven ook vaak in het ouderlijk huis 
wonen. Door de rest van de familie werd dan (veelal stilzwijgend) aangenomen dat zij hun 
ouders zouden blijven bijstaan en verzorgen tot in hun laatste levensjaren. 
 
Huwelijk en gezin van Francis en Anna Maria. 
Toen Francis Louis en Anna Maria trouwden was Francis Louis 26 jaar (op de trouwakte staat  
        abusievelijk 25 jaar) en Anna Maria 23 jaar. De 

  vader van Anna Maria, Cornelis van Krevel, 
was op dat moment al 7 jaar weduwnaar. 
Vandaar dat naast de gebruikelijke geboorte- 
extracten en een Militieverklaring, ook een 
overlijdensextract van Theodora Sas, de 
moeder van Anna Maria, was toegevoegd. 
Ondertekenaars van de huwelijksakte waren: de 
gehuwden Francis Louis de Jong en Anna 
Maria van Krevel, vader van de bruidegom 
Johannes de Jong en vader van de bruid   

(Bron: Gelders Archief.) 1 mei 1907. Trouwakte Francis 
Louis de Jong en Anna Maria van Krevel.  
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Cornelis van Krevel. Tevens ondertekenden de getuigen bij deze huwelijksvoltrekking: 
Mathijs van Deursen, 21 jaar, arbeider. Jan Gerlag, 26 jaar, arbeider. Bertus van Kraaij, 36 
jaar, herbergier. Aart Wouters, 31 jaar, broodbakker. “Allen wonende binnen de Gemeente, 
geen verwanten van de Comparanten”. Uit de toevoeging blijkt dat van de genoemde 
personen in de akte, alleen de moeder van de bruidegom, Johanna Willemse:“…haren naam 
wegens ongeoefendheid niet te kunnen schrijven of tekenen”. 
 
Hieronder de huwelijksbijlagen behorende bij de trouwakte van Francis Louis de Jong en 
Anna Maria van Krevel. Deze bijlagen werden begin april 1907 afgegeven door de 
overheidsinstanties waar de registers ondergebracht waren.     
 
 
 
 
 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De kinderen van Francis Louis en Anna Maria: dochter Dora en een zoontje. 
Dora werd in 1909 in het Duitse Saarbrücken geboren. Saarbrücken ligt aan de Saar, een 
zijrivier van de (gekanaliseerde) Moezel. (Rijn)schippers kunnen via Koblenz (Moezel en 
Saar) of Straatsburg (Marne-Rijnkanaal en Canal des Houillières) in Saarbrücken arriveren. 
IJzersmelterijen en kolenmijnen maakten van Saarbrücken vanaf de 18e eeuw een belangrijke 
industriestad. Ik ga er dan ook van uit dat de ouders van Dora tijdens haar geboorte met een 
vrachtschip rondvoeren. Dora’s geboorte was twee jaar nadat Francis Louis en Anna Maria 

getrouwd waren. Zij kregen naast hun dochter Dora ook 
nog een zoontje. Dit laatste heb ik “van horen zeggen”. 
Dit vroeg overleden zoontje zou net geen één jaar 
geworden zijn. Over dit zoontje heb ik geen nadere 
gegevens. Toen Anna Maria overleed stond Francis 
Louis er alleen voor om zijn kleine dochtertje Dora, die 
toen 2 jaar was, op te voeden. Hoe de opvang en 
opvoeding van Dora geregeld werd is mij niet bekend. 
Haar vader Francis Louis kan haar, toen hij als schipper 
en visser werkte, aan boord gehouden hebben. Hij kan 
haar ook ondergebracht hebben bij familie. Dit laatste 
kan het geval geweest zijn toen zij leerplichtig werd. De 
foto hiernaast toont Dora aan boord van een schip. 
Schipper Francis Louis staat aan het roer, terwijl zijn 
dochter Dora  sneaky om de hoek naar de fotograaf 
(wie?) kijkt. 

 
(Bron: Gelders Archief.) 
Uittreksel uit geboorteregister 
van  Francis Louis de Jong. 

 
(Bron: Gelders Archief.)  
Uittreksel uit geboorteregister  
van Anna Maria van Krevel. 

 

 
(Bron: Gelders Archief.) 
Verklaring betreffende Nationale 
Militie van Francis Louis de Jong. 
 

 
(Bron: Gelders Archief.)  
Uittreksel uit het overlijdensregister 
Van Theodora Sas, echtgenote van 
Cornelis van Krevel. 

 
(Bron: Foto in bezit van Jan Zondag.) 
[Uitvergroting van foto op blz. 105.] 
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De beroepen van Francis Louis: veelal schipper en visser. (Maar 
soms ook arbeider?) 
“Cent-en-Halve-Cent”. Voor het werk op zijn vrachtschip en misschien ook op de 
palingschokker had Francis Louis een vaste knecht aan boord. De naam van deze man ken ik 
helaas niet. Francis Louis en zijn scheepsmaat vormden voor  lange tijd een hecht 
werkkoppel. Bij de Dreumelse bevolking werden zij gekscherend “Cent-en-Halve-Cent” 
genoemd. Dat was ook niet zo verwonderlijk als men het opvallende verschil in lengte en 
postuur tussen die twee in ogenschouw neemt (zie de foto hieronder). Ik weet niet of Francis 
Louis en zijn knecht deze bijnaam als een erenaam zagen. De Dreumelse mensen en ook 
buitenstaanders wisten echter exact wie er bedoeld werden als men het over “Cent-en-Halve-
Cent” had. Ook op andere plaatsen langs de grote rivieren stond dit koppel bekend. In welke 
periode(s) deze twee met elkaar samenwerkten is mij niet bekend. Zoals ik reeds heb 
aangegeven heb ik de broers van opa Willem nooit gekend. Ik kan derhalve bij een eventuele 
beschrijving van hen alleen maar uitgaan van de verhalen die mij ter ore komen. Uiteraard 
hoop ik dat er lezers(essen) zijn die iets meer weten en mij dat kunnen vertellen. Bij een 
nauwkeuriger bestudering van de foto van “Cent-en-Halve-Cent” valt het mij op dat Francis 
Louis veel overeenkomsten heeft met zijn broer, mijn opa Willem: groot, stevig postuur, rond 
hoofd en handen als “kolenschoppen”. Het feit dat de foto op straat genomen is, doet mij 
vermoeden dat het om een kermisfoto gaat. Voor fotografen was de kermis, waar veel volk op 
af kwam, een uitgelezen kans om extra inkomsten te verwerven. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Waar voor mij in de archieven en databanken informatie ontbreekt over Francis Louis kan ik 
aan de hand van de paar foto’s waarop hij staat toch nog enige informatie destilleren. Zoals 
over zijn schippers- en vissersberoep en de periodes in zijn leven. Ook wat de leeftijd van 
Francis Louis betreft heb ik aan de hand van deze foto’s een inschatting kunnen maken. 
Tevens zijn de foto’s inkijkjes (alhoewel zeer summier) in zijn leef- en werkomstandigheden. 
 
 
 

 
Bron: Foto in bezit van Jan Zondag.)  “Cent-en - 
Halve-Cent”. Het verschil in lengte en postuur is op  
deze foto, ondanks dat de collega slechts één pas 
achter Francis Louis loopt, goed te zien. 
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De beroepsaanduidingen van Francis Louis. 
Uit verhalen over Francis Louis kreeg ik het beeld van iemand die altijd op het water te 
vinden was, hetzij als vrachtvaarder, hetzij als palingvisser. Schriftelijke bevestigingen van 
zijn betrokkenheid bij de riviervrachtvaart en riviervisserij heb ik helaas niet kunnen vinden. 
Alleen de huwelijks- en overlijdensaktes geven enige duidelijkheid in de beroepsuitoefening. 
Bij de huwelijksvoltrekking met Anna Maria van Krevel stond Francis Louis geregistreerd als 
“arbeider” . Of zijn beroep als arbeider op dat moment tijdelijk was en hij feitelijk toch 
schipper/visser was, maar even zonder werk, weet ik niet. Toen hij na een ernstig scheeps-
ongeluk tijdens een palingcampagne overleed, oefende hij het beroep van visser in ieder geval 
wél uit. De vier foto’s van hem die in dit werkstuk geplaatst zijn hebben allemaal betrekking 
op zijn schipper/visser beroepsuitoefening. Dat geldt uiteraard ook voor de (kermis?)foto 
waarop “Cent-en-Halve-Cent” te zien zijn. Deze foto kan gezien worden als een bevestiging 
dat Francis Louis en zijn knecht een combinatie vormden. Dankzij de in dit hoofdstukje 
geplaatste documenten en foto’s heb ik alsnog een summier chronologisch lijstje van het 
werkzame leven van Francis Louis’ vast kunnen leggen. 
 

Huwelijksakte   1907   arbeider    25 jr.  huwelijk met Anna Maria van Krevel 
Geboorteplaats  1909   schipper/visser? Geboorte Theodora (Dora)/Saarbrücken) 
Foto           (1915)   schipper (45 jr.) foto; eigen boot (kind Dora?) 
Foto           (1920)   visser     (40 jr.) foto: Cent-en-Halve-Cent (kermisfoto?) 
Foto            (1930)   visser     (50 jr.) foto: vis in leefnet 
Foto           (1935)   visser     (55 jr.) foto: op schokker 
Overlijdensakte 1944   visser       62 jr.  overlijden van Francis zelf. 

          (De tussen haakjes geplaatste jaartallen zijn schattingen mijnerzijds.) 

 
Francis Louis en de vrachtvaart. 
Uit gesprekken met achterneef Jan en met ondersteuning van onderstaande foto is mij 
duidelijk geworden dat Francis Louis een eigen schip heeft gehad en dat hij daarmee vracht 
vervoerde. De naam van dit schip heb ik (nog) niet kunnen achterhalen. Op websites met 

schependatabanken heb ik zijn naam (en 
schip) niet gevonden. Ik ben wel van vier 
schepen de namen tegengekomen, die 
gekoppeld kunnen worden aan mijn 
Dreumelse De Jong(h)-familie. Deze 
schepen kunnen dus ook in verband 
gebracht worden met mijn opa en zijn vier 
broers. Omdat ik beperkte persoonlijke 
data heb, kan ik deze schepen nog niet 
definitief  aan de vijf gebroeders of hun 
ooms en neven koppelen. De boot van 
Francis Louis kan één van de vier namen 
gedragen hebben, die ik gevonden heb. 
Namelijk: “Quo Vadis”, “(Maria) 
Catharina”, “Vr(ouwe?) Cornelis” of 
”Cornelis” . Nader onderzoek kan meer 

 uitsluitsel geven. Hierboven de boot van Francis Louis. Hij staat zelf aan het roer, terwijl zijn 
dochtertje Dora om het hoekje van de kajuit gluurt. Door wie de foto genomen is weet ik niet. 
In welke perioden en hoelang Francis Louis met deze vrachtboot gevaren heeft, weet ik niet. 
 
Hoe de pup van een uit de rivier geredde drachtige herdershond de “chaperonne”van Dora 
de Jong, dochter van Francis Louis, werd. Achterneef Jan herinnerde zich een mooi verhaal 
van zijn moeder Dora. Haar vader Frans Louis had, in de tijd dat hij met zijn eigen vracht-

 
(Bron: Foto in bezit van Jan Zondag.) Vrachtschip van Francis Louis de Jong.  
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schip voer, een drachtige herdershond uit de Rijn opgevist. De herdershond die op de foto op 
het dek van het schip ligt is het jong van deze herdershond. De opgeviste moederhond leek 
mij, het verhaal aanhorende, een incidenteel geval. Maar van andere schippers, die ik later 
daarover polste, kreeg ik te horen dat ze wel vaker vanaf hun schip een huisdier in de rivier 
zagen zwemmen of langs drijven. Daarbij kregen ze niet altijd de indruk dat dat beestje van 
hun baasje, om de overtollige energie kwijt te raken en/of af te koelen, even lekker in het 
stromende rivierwater mocht rond spartelen. Er waren situaties waarbij de schippers het sterke 
vermoeden hadden, dat het ook kon duiden op een opzettelijke actie van de hondeneigenaar. 
Om zo, veelal vlak voor een lange (zomer)vakantie van een ongewenst dier af te komen. 
Bossen zijn van oudsher in die periode van het jaar ook een uitstekende “huisdieren- 

dumpplaats”. Francis Louis heeft zich, nadat hij 
deze  herdershond gered had, over het dier 
(dat een drachtige teef bleek te zijn) ontfermd. 
Het jong, dat later door haar werd geworpen, 
werd eveneens liefdevol in het gezin van Francis 
Louis De Jong opgenomen. Het werd Dora’s 
speelkameraadje. Later speelde deze hond ook 
nog een rol in het gezinsleven van Jan’s vader 
Jacob en moeder Dora. Het verhaal gaat dat de 
reeds volwassen geworden pup (de moeder- 
herdershond was inmiddels al gestorven) zo 
gewend was om (op de boot) op Dora te passen, 
dat toen Dora eenmaal getrouwd was (in 

 1944) met Jacob Zondag,  de hond nog steeds over haar waakte. Als de ouders van Jan op de 
divan gingen zitten nestelde de hond zich steevast tussen hen in. Achterneef Jan schreef 
hierover: “…en ó wee als vader een hand naar moeder uitstak, dan greep hij vader!”.   
 
Riviervisserij. Met name de palingvisserij. Op onderstaande foto  is de schokker van Francis 
Louis te zien. Hiermee ging hij op palingvangst. Veelal op de Rijn in Duitsland.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
   
                      Foto boven: Op de schokker zijn 6 mensen te zien. Eén 

      vrouw met een wit pothoedje op en 5 mannen met een 
      zeemanspet. Duidelijk schippers/ vissers. De man, derde 
      van links, staande tegen de reling en leunend op de 
      katrolhouder, is zeer waarschijnlijk Francis Louis de Jong. 

 

 
(Bron: Foto in bezit van Jan Zondag.) Op het dek  van het 
schip van  Francis de Jong,  ligt jong van de uit de Rijn  
geredde herdershond. [Uitvergroting van foto van blz. 105.] 

 
(Bron: Foto in bezit van Jan Zondag.) Francis Louis met bemanning en 
bezoek poserend op het voordek van zijn schokker. De naam van de 
schokker is helaas onleesbaar. De foto is ergens in Nederland gemaakt.  

 
(Bron: Foto in bezit van Jan Zondag.) 
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Op palingvangst bij Bingen Brück in Duitsland aan de Rijn. 
Ik heb begrepen dat Francis Louis heel vaak paling ging vangen in de omgeving van Bingen 
Brück, niet ver van Mainz en Wiesbaden. Op de kaart is te zien dat die visplaats een 
behoorlijk eind verwijderd is van Dreumel. Aangezien de meeste schokkers geen eigen motor 

hadden, werden ze door een sleepboot opgesleept 
naar hun ligplaats. Zo’n sleep kon uit 10 schokkers 
bestaan. Allen hadden zo hun eigen “stekje” langs 
de Rijnoever in Duitsland, afhankelijk van de 
afspraken met de pachters van de visgronden. 
In Deel-2 van dit werkstuk wil ik uitgebreider ingaan 
op de boeiende wereld van de palingvisserij. Bij de 
terugtocht naar Dreumel maakte men gebruik van 
de zeewaarts gerichte stroming van de  rivier.  
De schokkervissers woonden gedurende de 
vangstperiode (wat soms maanden kon duren) met 
een knecht of meewerkend familielid aan boord van 
hun scheepje. Maar vaak was zelfs het hele gezin 
van de palingvisser meegevaren. Het gewone 
dagelijkse gezinsleven, dat in Dreumel in een huis 
plaatsvond moest dan geïntegreerd worden in het 

dag- en nachtritme van de palingvisserij van vader. En beide functies moesten samengeperst 
worden in de beperkte ruimte die de schokker bood. Bovendeks het werk van de visser  
en onderdeks moest er gekookt, gegeten, geslapen, gerust, gewassen en de avonden door-
gebracht worden. Voor de visser was er 
ook de onmisbare ketel aan boord om de 
 netten te tanen. Tanen is het conserveren  
van een katoenen visnet, zeil of touw met  
cachou om verrotting door schimmels en  
bacteriën tegen te gaan. Het tanen werd  
overdag gedaan als het visserswerk stil  
lag. De paling werd vooral ’s nachts           
gevangen. De breed uitstaande bomen        
met het kuilnet zouden overdag de  
scheepvaart teveel belemmeren. Vroeger  
werd ’s nachts niet gevaren. Er was een  
beun in de boot bevestigd om de paling  
levend te bewaren. De beun lag in het 
rivierwater. 
(Cachou (ook catechu) is een looistofhoudende, organische 
kleurstof. Cachou is afkomstig uit de bast van tropische 
bomen, vooral van de acacia, de betelpalm en de mimosa.  
Het hoofdbestanddeel van deze stof is taan.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(Bron: http://www.rijnfietsroute.eu/) Een deel van 
de Rijnloop in Nederland en Duitsland, 
 

Enige sfeerfoto’s gemaakt door de auteur op een schokker bij 
het Bezoekerscentrum De Grote Rivieren in Heerewaarden.  
Een schokker is in feite een varend huis met een werkplaats 
(bovendeks) voor de schipper/ visser en zijn helpers en een 
woonplek  (onderdeks) voor het hele gezin. De beperkte ruimte 
aan boord werd optimaal gebruikt. Geen plekje bleef onbenut. 
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Nederlandse palingvissers op de Duitse Rijn. 
Tijdens mijn eerste (oppervlakkige) naspeuringen is het mij opgevallen dat er redelijk veel 
Nederlandse palingschokkers en hun bemanning in de Duitse wateren visten. Ik neem aan dat 
de voorkeur van de Duitse pachters voor Nederlandse palingvissers hierbij een rol gespeeld 
moet hebben. In Deel-2 van dit werkstuk wil ik nader op dit fenomeen ingaan. Uit een 

 gesprek met een schipperszoon, wiens familie 
zijn sporen heeft verdiend in de palingvisserij, 
 heb ik vernomen dat pachters van Duitse vis- 
wateren (zoals de Rijn), of vertegenwoordigers 
van de visgrondeigenaren of pachters, naar 
 Dreumel afreisden om palingvissers uit het Land 
 van Maas en Waal te werven. Ik weet niet of zij 
 naar nog andere plaatsen afreisden. Deze mensen 
 belegden dan een bijeenkomst in een café in 
 Dreumel. Mijn zegsman wist niet welke dat was. 
 Er was dan een openbare inschrijving, maar 
 (werd mij gezegd) de Duitse wervers wisten 
 precies welke palingvissers een goede naam 
 hadden. Er was veel concurrentie tussen de 
verschillende palingvissers. Iets wat te begrijpen 
valt, omdat de Duisters zeer goed betaalden voor 
de palingvangst. De palingvissers die naar 
Duitsland vertrokken bleven daar vaak maanden 
 liggen. Het hele gezin ging dan ook mee. Het 
 dagelijkse leven en werkzaamheden vonden 
 allemaal plaats op de klein bemeten schokker. 

       Van die opmerkelijke situatie heb ik daarboven al 
een summiere impressie gegeven. De kinderen van de palingvissers gingen, net als mijn 
zegsman, naar Duitse scholen die in de buurt van de schepen voorhanden waren. Zo kregen 
zijn ook al van jongs af aan een tweetalige opvoeding. De eigenaren of pachters kwamen de 
paling aan boord afhalen om deze via visverkopers op de markt te brengen. De opbrengst was 
in Duitsland zeer goed. De Nederlandse palingvissers profiteerden daar optimaal van, doordat 
hun vangstloon beduidend hoger lag dan in Nederland.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
(Bron: Foto van Jan Zondag.) Francis Louis de Jong met scheepsknecht (?) op een snelstromend deel van de Rijn in Duitsland.  

  

 
Het maximaal benutten van de beperkte ruimtes! 
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Vissen vangen vlak bij huis: op de rivier, een kanaal of een waterpartij? 
Van achterneef Jan heb ik ook nog twee foto’s gekregen van Francis Louis, terwijl hij met een 
voor mij onbekend persoon (vismaat, familielid, buurman?) in een bootje op een (zo te zien) 
stil watertje ligt. Er is een grote vismand aan boord. Hoe de vangst van de (niet al te grote ) 
vissen is geschied weet ik niet. Als opgroeiende knul heb ik wel eens op voorntjes gevist in 
het Drongels Kanaal in de buurt van mijn geboorteplaats Vught. De visjes op de foto’s lijken 
op de voorntjes die ik toen ving. Maar gezien het aantal dat “overgegoten” wordt vraag ik me 
af of deze vissen uitsluitend met hengelen (haakje en aas) gevangen zijn.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het overlijden van Anna Maria.  
Een lange lijdensweg en verscheurde foto’s. 
Uit verhalen van achterneef Jan heb ik begrepen dat Anna Maria op het eind van haar jonge 
leven, zij werd slechts 27 jaar oud, er heel slecht uit gezien moet hebben. Bleek en sterk 
vermagerd. Haar verschijning had veel weg van iemand met anorexia. Het is voor mijn 
achterneef nooit helemaal duidelijk geworden aan welke kwaal of ziekte zijn oma Anna Maria 
leed. Gezien het ziektebeeld lijkt het voor de hand liggend dat zij een slopende ziekte onder 
de leden had. Het blijkt dat Francis Louis alle foto’s van Anna Maria heeft verscheurd. Ik 
neem aan dat het overlijden en waarschijnlijk ook de lijdensweg van zijn vrouw Anna Maria 
hem zo aangegrepen heeft, dat hij in woede om het verlies en het onrecht dat hem was aange-
daan tot deze daad is gekomen. Een foto of beeltenis van Anna Maria is tot op heden niet 
gevonden. Misschien dat bij nazaten van de De Jong’s en de Van Krevel’s ergens nog in een 
verborgen hoekje een foto van Anna Maria te voorschijn kan komen. Ik ben benieuwd. 
Francis Louis moet zware tijden hebben gehad tijdens het ziekbed en overlijden van zijn 
vrouw Anna Maria. In die periode had hij ook de zorg over hun enige kindje Dora, die toen 
nog een meisje was van amper 2 jaar oud. Een situatie die voor Francis Louis moeilijk te 
combineren geweest moet zijn met zijn onvoorspelbare werk- en reistijden welke het 
schippers- en visserberoep met zich meebracht.  
Opmerkelijk: van Anna Maria De Jong-van Krevel heb ik tot nu toe geen overlijdensakte 
kunnen vinden. Op een genealogische overzichtslijst stond vermeld dat zij 27 jaar oud was 
geworden. Vandaar dat ik voor haar overlijdensjaar (1884+27=) 1911 heb berekend. 
Misschien dat iemand over een exacte overlijdensdatum beschikt. Ik hoor het dan graag.  

 
(Bron: Foto in bezit van Jan Zondag.) Francis Louis de Jong op een 
roeiboot. Zo te zien op een binnenwatertje.  De man die hem vergezeld  
ken ik niet. Deze foto moet  vóór 1944 genomen zijn. 

 
(Bron: Foto in bezit van Jan Zondag.) Foto  
genomen in dezelfde situatie. 
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Het dramatisch ongeluk van Francis Louis, zijn overlijden en een vernield graf. 
Een bedrijfsongeluk op de oever van de Rijn nabij Bacherach (Duitsland). 
Terwijl Francis Louis tijdens de Tweede Wereldoorlog, eind 1943 begin 1944, in Duitsland 
in de Rijn bij Bingen Brück op paling viste, brak de mast van zijn schokker. Mij is onbekend 
wat de oorzaak daarvan was. Er werd een nieuwe mast besteld en aangeleverd op de oever 
waar de schokker van Francis Louis voor anker lag. Het vervangen van de mast werd door 
Francis Louis zelf en twee helpers (zijn scheepsknechten?) gedaan. Ik weet niet hoe zwaar 
zo’n mast weegt maar het verhaal gaat dat het drietal eendrachtig de mast van de oever via 
een helling naar de rivier droeg. De beresterke Francis Louis droeg het dikste deel van de 
mast (de onderkant) en de beide helpers namen de topzijde voor hun rekening. Op een 
gegeven moment moet één van de twee helpers de mast niet meer hebben kunnen houden. Hij 
moet, of uit balans zijn geraakt, of de greep met de mast verloren hebben. Feit was dat daarop 
beide helpers de mast loslieten. Ik neem aan dat alles in een split-second gebeurd moet zijn en 
dat Francis Louis, die de mast nog op zijn schouder had liggen, geen tijd had om die te laten 
vallen. Het volle gewicht van de mast lag plots op zijn schouders. Hij zal geprobeerd hebben 
om onder de mast uit te draaien. Maar hij was te laat, viel op zijn rug en kreeg het gewicht 
van de mast vol op zijn lijf. Vele ernstige breuken waren het gevolg. Maar hij leefde nog. Met 
spoed werd hij naar het ziekenhuis in Bacharach gebracht, waar hij enige tijd heeft gelegen. Ik 
weet niet hoe lang hij in het plaatselijke ziekenhuis is behandeld aan zijn zware verwondingen 
en ook niet of er nog familie op bezoek is geweest of kon komen. Het ongeluk gebeurde eind 
1943 en begin 1944. In die periode bombardeerden Amerikanen vele Duitse steden. Zo bom-
bardeerde de USAAF op 10 oktober 1943, echter per ongeluk, Enschede (151 doden) om op 
22 februari 1944 nog eens 3 vergissingbombardementen uit te voeren op Nijmegen (800), 
Arnhem (60)en Enschede (40 doden). Reizen was toen een levensgevaarlijke onderneming. 
 
Het overlijden van Francis Louis de Jong.  
Toen er geen verbetering in zijn toestand kwam werd besloten om hem naar Dreumel te 
vervoeren. Met welk vervoermiddel dat gebeurde weet ik niet. Ook weet ik niet of hij toen al 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(Bron: Gelders Archief.)  Dreumel 23-03-1944. Overlijdensakte van Francis Louis de 
Jong. Hij overleed op 22-03-1944 om half vier (onduidelijk is of dit ’s morgens of ’s 
middags was). Zijn dan 35 jarige dochter Theodore Johannes de Jong deed de  
aangifte bij de Ambtenaar van de burgerlijke stand.  Francis Louis de Jong was 
weduwnaar van Anna Maria Krevel, 62 jaar oud en visser van beroep. 

 
(Bron:bidprentje in bezit van Jan Zondag.) 
Bidprentje van Francis Louis de Jong. 
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stervende was of dat men nog hoop had op herstel via een revalidatieproces. In Dreumel is hij 
na liefdevolle verzorging van zijn dochter Dora (en naar ik aanneem ook van zijn schoonzus 
Anna Wilhelmina de Beijer) overleden. Uitgaande van de tekst op zijn bidprentje moet 
Francis Louis tijdens zijn ziekbed- en sterfbedperiode erg geleden hebben. Op zijn bidprentje 
staat met niet mis te verstane bewoording: “Ik heb ellendige dagen gehad en droevige 
nachten geteld. Ik heb de Heer gebeden en Hij heeft mij uit mijn ellende gered. Dan volgt er 
een zin die mij aan het twijfelen brengt voor wat betreft de vraag waaraan Francis Louis 
werkelijk gestorven is. “Door eene langdurige kwaal teerde hij uit”. Verwijst de tekst-
schrijver van het bidprentje, wat in vele gevallen de koster was, hier naar een slopende ziekte 
zoals TBC of kanker? Of was de kwaal toch nog een gevolg van het ernstige ongeluk dat hij 
overkomen was? Nadere informatie over het ernstige ongeluk bij Bacharach zou op dit punt 
meer duidelijkheid kunnen brengen.  
Het bidprentje geeft ook korte inkijkjes in het leven van Francis Louis. Zo is er berusting en 
geen bitterheid. Want ondanks het vele leed dat hij heeft meegemaakt tijdens zijn leven vindt 
hij troost en kracht bij zijn geloof. De koster verwoordt het als volgt: “Werkzaam en met zorg 
heeft hij zijn leven doorgebracht en hij is met volkomen vertrouwen op God gestorven.”  Ook 
is er plaats voor grote dankbaarheid. Met name naar zijn dochter Dora, zijn enige kind die er 
ook nog op het laatst voor hem kon zijn: “Mijn kind, ik dank u voor uwe goede zorgen; ik 
sterf maar mijn liefde voor u sterft niet”. In het tweede deel van deze zin verwijst (volgens 
mij) de koster naar de bijzonder hechte band die vader Francis Louis en dochter Dora gehad 
moeten hebben na het overlijden van Anna Maria. Beiden blijken gedurende de 33 jaar na het 
overlijden van hun respectievelijke echtgenote en moeder (Anna Maria stierf in 1911) elkaars 
steun en toeverlaat in het leven te zijn geweest. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Francis Louis de Jong overleed op woensdag 22 maart 1944. Als tijdstip van overlijden werd 
gemeld “ten vier ure dertig minuten”. Ik neem aan dat dit 04.30 uur in de ochtend was, 
alhoewel dit ook op een tijdstip in de middag kan duiden. Zijn dochter Theodora (Dora), toen 
35 jaar, deed een dag later op donderdag 23 maart (zie de overlijdensakte) in haar eentje 
aangifte bij de ambtenaar van de burgerlijke stand in Dreumel. Het is mij niet duidelijk 
waarom er geen andere getuigen met Dora meegingen om aangifte te doen. Ik heb van 
achterneef Jan begrepen dat Dora van Dreumel naar Beneden-Leeuwen was gevlucht. Iets wat 
vele bewoners van Dreumel in de oorlog gedaan hebben. Men ging dan alleen nog terug naar 
Dreumel als daarvoor  genoeg zwaarwichtige redenen waren. Misschien woonde Dora rond 
die tijd al in Beneden-Leeuwen en was het verstandiger dat zij in haar eentje de tocht naar 
Dreumel maakte, omdat het te risicovol was om de dreigingen, die zich in die periode van de 

 
(Bron: foto in bezit van Jan Zondag.)  
Francis Louis de Jong. Datum van de 
foto rond 1940. 

 
(Ik heb geen foto van 
Anna Maria van Krevel 
kunnen vinden.  
Het verhaal gaat dat 
Francis Louis uit verdriet 
om de tragische dood en 
het gemis van zijn vrouw 
al haar foto’s heeft 
verscheurd.) 

 
 

(Bron: foto in bezit van Jan Zondag.)  
Francis Louis de Jong . Foto rond 1935. 
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Tweede Wereldoorlog in Dreumel en omgeving voordeden, te trotseren. Over deze periode 
vond ik op de website van Tremele de volgende tekst: “ Direct oorlogsgeweld was er niet, of 
het moesten de crashes van vliegtuigen en vliegende bommen zijn. Dreumel maakte pas echt 
kennis met oorlogsgeweld toen de rivier de Waal - na het mislukken van de operatie Market 
Garden - scheidslijn werd tussen de Duitsers aan de ene en de geallieerde legers aan de 
andere kant van de rivier”.  
 
De begrafenis van Francis Louis de Jong. 
Francis Louis overleed op woensdag 22 maart 1944. Ik neem aan dat hij nog vóór het 
weekend (waarschijnlijk op zaterdag 25 maart) begraven is. Gezien de oorlogsomstandig-
heden in het dorp zal de begrafenisdienst sober geweest zijn. Francis Louis werd begraven in 
de buurt van de buitenmuur van de St. Barbarakerk. Ik weet niet welke mensen hem naar zijn 
laatste rustplaats hebben begeleid. Verder is het mij ook niet bekend of Francis Louis in een 
noodgraf of definitief graf gelegd werd.  
Toen Francis Louis ruim 6 maanden begraven was barstte de hel los in de nabijheid van 
Dreumel. Dit zou eveneens grote consequenties hebben voor zijn “laatste” rustplaats. 
 
Het mislukken van Market Garden zorgde er voor dat de rivier de Waal een frontlinie werd. 
Van 17 tot 25 september 1944 voerden de geallieerden (in de eindfase van de Tweede 
Wereldoorlog) Market Garden uit. Een grootschalig luchtlandingsoperatie (Market) en 
grondoffensief  vanuit België (Garden) met als doel een corridor te forceren over de grote 
rivieren van Zuid-Nederland tot Arnhem. Hierdoor moesten de belangrijkste bruggen over de 
Maas, Waal en Rijn veroverd worden door luchtlandingsdivisies, waarna grondtroepen daar 
overheen konden trekken richting IJsselmeer. De opzet was om Duitse troepen hierdoor in een 
tangbeweging te pakken, waarna opgerukt kon worden naar het Ruhrgebied, waar het hart van 
de Duitse oorlogsindustrie lag. De geplande operatie stagnatie (mislukte!). Het gevolg was dat 
onder andere de Waal bij Dreumel frontlinie werd. Aan de noordelijke kant lagen (nog steeds) 
de Duitsers en aan de zuidelijke kant de geallieerden gesteund door de plaatselijke strijd-
groepen en milities. Er waren aan de lopende band onvoorspelbare acties van beide partijen 
langs deze frontlinie, wat een grote impact gehad moet hebben op de Dreumelse bevolking.  
De volgende tekst illustreert de situatie in de nazomer/ herfst van 1944.“Na het mislukken van 
de operatie Market Garden werd het Land van Maas en Waal frontgebied. Halverwege 
oktober werd het gebied permanent bezet door elkaar afwisselende troepen. De Duitsers 
beheersten het gebied aan de overkant van de Waal. Net als andere dorpen en steden 
ontkwam ook Dreumel niet aan schade als gevolg van oorlogshandelingen. Deze schade werd 
vooral veroorzaakt door het neerstorten van V-1's, maar vooral door het Duitse granaatvuur 
vanaf de overkant van de Waal”. (Bron: http://tremele.nl/Oorlog/wo2/04oorlogsschade/Oorlogsschadeintro.htm) 
 
Het vernielde graf van Francis Louis de Jong.  
Van achterneef Jan heb ik gehoord dat zijn moeder Dora door de vele oorlogsschermutse-
lingen nauwelijks het graf van haar vader, dat naast de kerkmuur ter hoogte van de kerktoren 
gegraven was, heeft kunnen bezoeken. Tot een actie van de Duitsers er indirect voor zorgde 
dat Francis Louis ook zijn laatste rustplaats kwijtraakte.  
De torenspits van de Dreumelse St. Barbarakerk speelde hierin een alles omvattende rol. De 
hoge toren bleek namelijk een perfecte uitkijkpost voor de Engelsen en Nederlanders, die in 
Dreumel en omgeving steeds van positie wisselden om de Duitsers te misleiden. Tot 3 
februari 1945. Tot die tijd had het (tijdelijke) graf van Francis Louis amper bezoek gehad van 
rouwende familieleden en bekenden. De Duitsers, die aan de noordzijde van de Waal gelegerd 
waren, waren niet gediend van pottenkijkers die de toren van de Dreumelse kerk om de 
haverklap gebruikten om de troepenbewegingen van hen, aan de andere kant van de Waal, te 
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volgen. De Duitsers planden een aanval op de toren, om zo de spionagepost van de 
tegenstanders te vernietigen. De actie vond plaats op 3 februari 1945. De Heerewaardense 
inwoner Baggerman schreef in zijn dagboek:  “Voor de tweede keer gaan Maas en Waal 
onrustbarend wassen en weer moeten vele mensen verhuizen. Het schijnt dat de Natuur ons 
niet gunstig meer gezind is. Dreumel kreeg veel zware granaten te verwerken, hierbij werd de 
spits van de toren geschoten”. (Ik ga er voetstoots van uit dat de datum die Baggerman in zijn 
memoires noemt ook de datum is dat de spits van de toren afgeschoten werd.) ( Bron: datum en 
gebeurtenis heb ik uit de memoires -genaamd “Niemandsland” - van Anton Baggerman. Te vinden op de website van Wim 
Udo www.udowa.home.xs4all.nl.) 

De spits werd tijdens deze granaataanval vol getroffen, brak af en viel met donderend geraas 
met de punt naar beneden de diepte in. Met de torenhaan voorop boorde het gevaarte zich in 
het stukje grond met graven naast de kerkmuur. Eén grote ravage aanrichtend. Er was niet 
alleen materiële schade te betreuren, maar ook diep menselijk leed voor nabestaanden, wier 
geliefden juist naast de kerkmuur begraven waren. Het graf van Francis Louis de Jong, waarin 
zijn lichamelijk overschot veilig opgeborgen leek, werd vol getroffen. Voor Francis Louis 
was er geen zichtbare eeuwige rustplaats meer op deze aardbol. Dochter Dora was met de 
dood van haar vader “volledig” wees geworden. Maar het ergste vond ze, dat ze dat nu geen 
mogelijkheid had om in alle rust bij het graf van haar vader te bidden en te rouwen. 
 
Op 23 maart 1945 schrijft Baggerman verder in zijn oorlogsdagboek: “Hier zijn we ongeveer 
6 a 700 M. van de Engelse linie en hebben een goed gezicht op Dreumel met zijn stukge-
schoten kerk. We zullen het er maar op wagen hiervan een foto te maken, hoewel dit wel een 
beetje riskant is, daar de Tommies ons wel eens voor spionnen zouden kunnen aanzien”. 
A.G. Schulte schrijft: “In 1944 leed de toren zware oorlogsschade, waarbij de spits werd 
afgeschoten en de bovenste bakstenen torengeleding voor een groot deel verloren ging”. (A.G. 
Schulte. 1986. “Het Land van Maas en Waal”) 
 

In een rapport uit 2006 wordt een overzicht gegeven van de schade in Nederland. Over 
Dreumel heb ik het volgende gevonden: “Dreumel (Geld.) Gemeente West Maas en Waal.” 
(Bron: “Defensie en oorlogsschade in kaart gebracht 1939-1945”, Elisabeth van Blankenstein, mei 2006/Zeist).  

Met betrekking tot geleden oorlogsschade werden er diverse classificaties gehanteerd. Voor 
Dreumel werden in het rapport de volgende classificaties 1a, 2 en 5 met betrekking tot de 
geleden oorlogsschade genoemd. Deze classificaties staan voor: 
-1a (classificatie 1. = verwoeste of beschadigde panden, waaronder stationsgebouwen)  

Lijst van claims beschadigde panden aanwezig in VROM-archief 2.17.03 inv.nr. 2133  

-2. (classificatie 2. = oorlogsschade als gevolg van onderwaterzettingen) 
Volgens CBS-overzicht woningvoorraad tussen 0 t/m 50 woningen vernield (CBS, 251)  

-5. (classificatie 5. = beschadigde of vernielde monumenten van geschiedenis of kunst, waaronder kerken) 

Hervormde kerk en toren beschadigd (VOO, 135) (OMPG)  
 

 

        
 

 
 
 
     
 
        
         
 

(Bron: St. Christoffelparochie.) St. Barbarakerk te Dreumel. 
Weer in volle glorie na de Tweede Wereldoorlog gerestaureerd. 

 
(Bron: Tremele.) De in de oorlog zwaar 
beschadigde St. Barbarakerk te Dreumel.  
(Maakte de Hr. Baggerman deze foto?) 
 


