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Tot slot. 
 

Waterwegen waren vroeger, toen er nauwelijks nog goed begaanbare wegen 
waren en er geen bruggen lagen over de stromen in het Nederlandse rivierengebied, de 
belangrijkste  transportwegen. De bevaarbaarheid was goed. Alleen bij seizoensafhanke-
lijke wisselingen in wateraanbod en extreem weer waren deze waterwegen voor de 
vervoerders onvoorspelbaar en onbetrouwbaar. Vervoer over water betrof personen, 
dieren en goederen. De oevers nodigden uit tot bewoning en het vestigen van vervoers- 
en visserijactiviteiten. Met als gevolg aanleg- en opslagplaatsen, handelsposten en 
voorzieningen voor scheepsbouw en -herstel. Deze situatie werd een spin-off van voor-
zieningen voor overnachting, fourageren en verpozing. Diezelfde waterwegen en oevers 
werden ook strategische locaties van machthebbers voor geldelijk gewin (tolheffing) en 
om als uitvalbasis te dienen om twisten te beslechten en gebieden te veroveren. Oorlog 
en vrede, rijkdom en armoede, hofstelsel en horigheid, tolbarrière en vrije vaart. Het 
water speelde een grote rol in de geschiedenis in het waterrijke deel van Nederland. 

Dreumel lag midden in het rivierengebied met grote handelscentra op redelijke 
vaarafstand. Het intrigeert mij om te weten of en op welke wijze Dreumel en haar 
schippers en vissers te maken hebben gehad met deze handels- en machtsactiviteiten en 
welke invloed zij zelf konden uitoefenen of moesten ondergaan.  

Als schrijver van familieverhalen ben ik sterk gefocust op mijn voorouders en 
wat zij in het dagelijkse leven meemaakten. Maar ik kan hun dagelijks leven niet los zien 
van hun interactie en anticipatie met betrekking tot hun natuurlijke en maatschappe-
lijke “ Umwelt”. Daarom heb ik in Deel-1 van dit werkstuk reeds achtergrondinformatie 
ingevoegd van zaken en omstandigheden die in hun tijd speelden. In Deel-2 wil ik 
aandacht schenken aan de verschillende omgevingselementen, waar mijn varende 
Dreumelse voorouders De Jong(h) mee te maken hebben gehad. 

Nauwelijks op de voorgrond, maar wel centraal in het onderzoek naar mijn 
varende voorouders, staat de Dreumelse haven. Al grasduinend in de archieven en 
geschiedenisboeken was ik er steeds alert op of ik informatie over de  Dreumelse haven 
kon vinden. Per slot van rekening was voor vele schippers en vissers van mijn De 
Jong(h)-familie dit hun thuishaven. Ik kwam de naam “Dreumel”  vaak tegen, maar 
“Dreumelse haven” nauwelijks. Uitgebreide verhalen heb ik niet gevonden. Alleen op de 
website van Tremele zijn herinneringen met foto’s van de haven te vinden.  

Voor zover ik heb kunnen nagaan is er geen samenvattend of geschiedkundig 
verhaal over de haven en de scheepsactiviteiten van Dreumel geschreven. Namen van 
Dreumelse schippers kwam ik (steeds in los verband) wel vaak tegen. (De kans is groot 
dat ik bronnen over de Dreumelse haven gemist heb of over het hoofd heb gezien.) 

In Deel-2 van dit werkstuk wil ik het materiaal dat ik “onderweg” ben tegen-
gekomen over de “Umwelt”  van de schippers, de scheepvaart en de Dreumelse haven 
verder uitdiepen en bewerken. Mijn werkstuk blijft echter een puur familieverhaal met 
uitstapjes naar de wereld waarin mijn varende voorouders werkten en leefden.  

Ik hoop dat ik met mijn werkstuk bouwstenen aan kan dragen waarmee andere 
onderzoekers verder aan de slag kunnen. Het zou natuurlijk prachtig zijn als er ooit een 
uitgebreid verhaal over de Dreumelse scheepvaartgeschiedenis zou kunnen verschijnen.      
 
Willem Hol , ’s-Hertogenbosch, november 2016. 
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3x BIJLAGEN.  
Schippers, schippersvrouwen en schepen van de 
Dreumelse familie De Jong(h). 
 
 
 
 
De meeste schippers uit mijn Dreumelse De Jong(h)-stamboom heb ik kunnen vinden via genealogische 
bronnen. Bij de overheidsregistratie van de DTB-data wordt al vanaf ca 1800 bij elke Nederlandse inwoner zijn 
beroep vermeld. Voor die tijd zijn er sporadische verwijzingen naar het beroep.  

 
DB-data = Doop- en Begraafdata van de schipper   (DTB= Doop-, Trouw- en Begraafgegevens.) 
“-teken” = uit voorouderlijn van Ted de Jong (de door mij genoemde “Theo-zijtak”) 
“+teken”= uit voorouderlijn van Willem de Jong (de door mij genoemde “Willem-zijtak”) 
(871-AN) = “Gemeente Dreumel”- Archief Nijmegen    
*= adresboek Gemeente Dreumel 1938   
# = nog niet in voorouderlijn te plaatsen 
1) Rijnschepenregister 1892 (datum is verstrekking van schipperspatent) 
2)Liggers Scheepsmetingsdienst (datum is bouwjaar van het schip) 

 
DB-data Schipper  Echtgenote Ouders  van beiden_______________   
1680->1719 +Cornelius Mechtildus Coijmans Joannes+Wilhelma Antonisse 
1770-1853 -Gerardus Arn. den Neijenboer Cornelius+Joanna Thoor 
1765-1840 -Jacobus Maria Boumans Cornelius+Joanna Thoor 
1792-1847 -Cornelis Adriana (S)Mulders Jacobus+Bouwmans 
1802-1885 -Cornelis Petronella Kooijmans Gerardus+Arnolda Nijenboer 
1802-  +Johannes Cornelia de Heuvel Joannes+Anna Hol 
1807-  -Theodorus Johanna v/d Boom  Gerardus+Arnolda Nijenboer 
1810-  -Antonius ?   Gerardus+Arnolda Nijenboer 
1819-1890 -Sebartus Hendrina Oostenrijk Cornelius+Adriana Mulders 
1825-  -Franciscus Alegonda Kooymans Cornelius+Adriana Mulders 
1829  -Nicolaas Höef+Des Fellier Cornelis+Petronella Kooijmans 
1836  -Theodorus Johanna van Roon Cornelis+Petronella Kooijmans 
1838-1912 +Johannes Johanna Willemse Francis+Maria van Buren 
1839-  -Jan  Johanna Peters Cornelis+Petronella Kooijmans 
1852-  -Cornelius Clara Sas  Sebartus+Hendrina Oostenrijk  
1855-1934 -Cornelis(CF?)Maria Peters (1e) Francis=Alegonda Kooijman 
?18??-  #Antonius  (903-AN)  ? 
1861-1920 +Hendrikus Hendrika Jansen Johannes+Johanna Willemse 
1864-  +Johannes Grada van Avezaath Johannes+Johanna Willemse 
1866-1917 +Gerardus Anna de Beijer Johannes+Johanna Willemse 
1868 1)  #G.  ?   ? 
1869-1910 -Corn.Jacobus vd Nieuwenhuysen Theodorus+Jacoba van Roon 
1872-1955 +Wilhelmus Johanna van Wezel Johannes+Johanna Willemse 
1874 1)  #C.  ?   ? 
1878 1)2) #C.F.  ?   ? 
1882-1944 +Franciscus  Anna van Krevel Johannes+Johanna Willemse 
1885 2)  #H.  ?   ? 
1885-  -Cornelis S. Theodora Kusters Cornelis+Clara Sas 
1896-  +“Has” ?   Wilhelmus+Joahanna van Wezel 
1898-1990 +Arnold ?   Wilhelmus+Joahanna van Wezel 
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19??-  +Frans  ?   Wilhelmus+Joahanna van Wezel 
1908 1)  #Adrianus ?   ? 
1908 1)  #Jacobus ?   ? 
1913-1943 -Johannes C. (ongetrouwd)  Sigbertus+Theodora Kusters 
1918-  -Theodorus J. Maria Rutten  Sigbertus+Theodora Kusters 
?19..  -Bart  ?   Sigbertus+Theodora Kusters 
?19..  -Marcel ?   Sigbertus+Theodora Kusters 
1929 1)  #G.S.  ?   ? 
1929-  +Willy  ?   Arnoldus+Hendrika van Sonsbeek 
?  #F.L.  (1938*)visser  ? 
1954  -Jan  ?   -Theodorus J.+Maria Rutten 
?  ?Theodorus Johanna van Roon ? 
19..  +Cees F. ?   ? 
19..  +Jo  ?   ? 
1970-nu -Theodorus P. ?   Theodorus+Lena Verveer 
Noot: (871-AN) Volkstelling 1899. Dreumel: 8x schippers / 5x vissers/ 4x schippersleerling. 
Laatst bijgewerkt 5 november 2016 (Totaal: 45x schippers/vissers.) 

 
 
 
 
Ik heb deze lijst samengesteld omdat de (schippers)keuze van de dochters van de De Jong(h)-familie voor mij 
ook een indicatie is van hun betrokkenheid (en die van hun De Jong(h)-familie) bij de schipperswereld en de 
scheepvaart. 
  
DB-data  Naam  Echtgenoot  Ouders 
1830-1899 Johanna Peter van (der) Eijk Cornelis+Petronella Kooijmans 
?  Johanna M. Jan de Bruin  ? 
?1857-? -Ottolina W. Peter Schouten Sigbertus+Hendrina Oostenrijk 
?  Helena  Johannes de Reuver Francis+Alegonda Kooijmans 
?  Petronella Gerardus van Wichen Francis+Alegonda Kooijmans 
?  Maria Hendr. Korn. Broekmeulen Hendrikus+Hendrika Janssen 
?  Francisca Johannes Bonink Cornelis+Maria Peters 
?  -Hendrika Gerardus Rensen Cornelis Fr.+Clara Sas 
?  Adriana Johannes Geux ? 
1894-?  Johanna Antonius van Gool Johannes+Grada van Avezaath 
1904-?  Grada Joh. Joh. v/d Heuvel Johannes+Grada van Avezaath 
1905-?  Antonia H. Gijsbert Pippel Johannes+Grada van Avezaath 
1900-1977 Johanna H. Wilhelmus Sanders Hendrikus+Hendrina Jansen 
1757-1828 -Henrica Gerard. van Koolwijk Cornelis+Nicolaa de Jongh 
“-teken”= uit de voorouderlijn van Theo de Jong (“Theo-zijtak”) 
Laatst bijgewerkt: 10 november 2016. (Totaal: 14x schippersvrouw.) 

 
 
 
 
 
Ik heb de schepen van mijn Dreumelse De Jong(h)-voorouders achterhaald via een aantal bronnen. Zo heb ik 
onderstaande gegevens gevonden in oude krantenartikelen, de Liggers Scheepsmetingsdienst, het 
Rijnschepenregister 1892 en ontvangen via persoonlijke gesprekken. Ook ben ik schepen en hun schippers 
tegengekomen in de “ Scheepstijdingen”-rubriek die vroeger in alle kranten vermeld stonden. Zie o.a. hiervoor 
de internetsite “Delpher”. De kolom Passeerdata Lobith betreft de begin- en einddata die ik gevonden heb van 
een schip waarop deze Lobith gepasseerd is. Ik heb elke melding uit zo’n “Scheepstijding” geselecteerd waarbij 

BIJLAGE-2.  

Schippersvrouwen. Dochters van de Dreumelse De Jong(h)’s, die een schipper trouwden. 

BIJLAGE-3.  

Schippers en hun schepen van de familie De Jong(h) uit Dreumel. 
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de naam van het schip, de naam van de schipper en de plaatsnaam Dreumel aan elkaar gekoppeld waren. Ervan 
uitgaande dat de namen Dreumel én De Jong(h) wel moesten slaan op een familielid van de Dreumelse De 
Jong(h)-generatie. Naast deze “Scheepstijdingen” heb ik ook in “gewone” krantenartikelen deze koppeling 
aangetroffen. Door verder onderzoek in scheepsregisters (m.b.t. hypotheken, bevrachting of anderszins) hoop ik 
meer schepen van mijn voorouders te kunnen achterhalen.  
 
 
Naam  schip   Schipper  Passeerdata Lobith  voetnoot 
“Goede Verwachting” G. de Jong  15-03-1898/21-03-1917  
“De Hoop”   Hendrikus de Jong 25-03-1893/21-11-1894 3)? 
“?”    H.   ?    3)1885 
“De Goede Gunst”  C.F. de Jong  10-10-1895/18-01-1905 4)1878 
“Quo Vadis”   ?de Jong  31-12-1902 
“(Maria) Catharina”  ?de Jong  04-11-1927 
“Jonge Cornelis”  C.F. de Jong  11-01-1887/07-10-1890 3)1884 
“Vr. Cornelis”   ?de Jong  03-01-1887 
“Cornelis”   ? de Jong  24-07-1886/12-03-1890 
“Stella Maris”   C.F. de Jong  14-12-1907/15-03-1916 4)1910 
“WiHuRi”   A. de Jong          /00-00-1930  1) 

“Theodora”    S. de Jong  ?    2) 

“Theodora”   G.S. de Jong  ?    4)1929 
“Theodora”   Johannes de Jong ?    6)1944 
“Theodora”   Theodorus de Jong 
“De Gelderlander”  H. en/of F. de Jong ? 
“Lucia Theresia”  G. de Jong  ?    3)1868 
“Nooit Gedacht”  Adrianus de Jong 7) ?    4)1908 
“Nooit Gedacht”  Jacobus de Jong 7) ?    4)1908 
“Francisca”   C. de Jong  ?    4)1874 
“Mijo”    Cees F. de Jong ?    5) 
“StellaMaris”   Jo de Jong  ?    5) 
“An”    Theo de Jong  ?    2) 
“Bart”    Theo de Jong  ?    2) 
(Kraanschip)?   Theo de Jong   ?    2) 
 
1) Bron is de zoon van Arnold de Jong:  Huub de Jong. 
2) Bron is Theo de Jong. Zowel zijn vader Sigbertus de Jong, zijn broer Johannes als hijzelf hebben de sleepboot “Theodora”als 

kapitein gevaren. 
3) Rijnschepenregister 1892(de datum is verstrekking van schipperspatent) 
4) Liggers Scheepsmetingsdienst (datum is bouwjaar van het schip) 
5) Bron is Jan de Jong, zoon van Theo de Jong. (Cees is zoon van Jo de Jong – De thuishaven was Nijmegen) 
6) In 1944 is de “Theodora” door geallieerden beschoten. Johannes de Jong werd hierbij dodelijk getroffen. 
7) Adrianus en Jacobus voeren samen op de “Nooit Gedacht”. De vorm van hun samenwerking is mij onbekend. 
Laatst bijgewerkt: 5 november 2016. (Totaal: 25x schippers en hun schepen.) 
        De “Theadora” was een sleepboot die Cornelis Sebartus 
        de Jong in 1929 liet bouwen op de werf van  Boele te 

 Bolnes (bij Rotterdam). Tijdens de Tweede  
Wereldoorlog werd het schip gevorderd door de Duitsers 
 ten behoeve van operatie “Seelöwe”. In 1945 kreeg 
 Corrnelis Sebartus zijn boot weer terug. Zijn zoon 
 Cornelis Franciscus heeft met de “Theadora gevaren 
 van 1956-1963. Daarna ging deze over in vreemde 
 handen.  (C.S. en C.F. de Jong zijn  te vinden in de zg. 
 “Theo-zijtak” van de Dreumelse familie De Jong(h).) 

 
 

2x BIJLAGEN.  
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2x BIJLAGEN.  
Uitbreidbare overzichtslijst van Dreumelse schippers 
en hun schepen door de eeuwen heen. 
 
-Voor zover mij bekend, bestaat er nog geen verzamellijst waarop een overzicht te vinden is van 
Dreumelse schippers (eventueel met hun schepen) door de eeuwen heen. 
-Op deze plaats wil ik daartoe een eerste aanzet geven.  
-Via de 5 bijlagen van dit werkstuk wil ik de eerste bouwstenen aandragen om tot zo’n overzichtslijst te 
komen. Deze lijst met schippers- en scheepsnamen zal een chronologische en  alfabetische indeling moeten 
hebben, alsmede een indeling in scheepstypen.  
-Ik hoop dat er Dreumelnaren en/of andere belangstellenden te vinden zijn, die samen met mij deze taak 
(wellicht in samenwerking met een afdeling van de Dreumelse Historische Werkgroep Tremele) op zich 
willen nemen.  
-Ik kan op dit moment (eind 2016) de volgende bronnen aanreiken voor zo’n overzichtslijst: 

a) de tot nu toe bij mij bekende schippers van de Dreumelse familie De Jong(h), deze zijn te vinden 
in bovenstaande BIJLAGE-1 op blz. 115/116 

b) de tot nu toe bij mij bekende schepen van de Dreumelse familie De Jong(h), deze zijn te vinden in 
bovenstaande BIJLAGE-3 op blz. 116 

c) een overzicht van Dreumelse schippers en hun schepen uit de database van het LVBHB, 
hieronder te vinden in BIJLAGE-4 op blz. 118/119 

d) enige schippersnamen die ik in teksten (boek/ internet) ben tegengekomen of welke ik genoteerd 
heb tijdens onderzoeksgesprekken, hieronder te vinden in BIJLAGE-5 op blz. 120. 

 
 
 
 
 
 
 
Link: http://www.lvbhb.org/LSD/top/common/toonSchepeninLSD.php 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BIJLAGE - 4. 

Dreumelse schippers en hun schepen. (Lijst uit database LVBHB.) 
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Om een goed beeld te kunnen krijgen van de Dreumelse schippers en hun schepen kan de 
belangstellende lezer(es) op de officiële website van het LVBHB het vergrootglas, dat links 
op het begin van elke regel staat, aanklikken. Hierdoor is het ook mogelijk de geschiedenis 
van het betreffende schip, de 1e eigenaar en de volgende eigenaren te volgen. 
Misschien dat er ergens in Nederland meer overzichten te vinden zijn, maar ik heb ze niet 
kunnen vinden. 
Een mogelijkheid voor verder onderzoek zijn de Rijnschepenregisters. Op de blz. 13/14 heb ik 
daar al melding van gemaakt. Een scheepvaartonderzoeker heeft mij ooit een kopie van het 
Rheinschiffs-Register 1892 toegestuurd. Ik neem aan dat er vele jaar achtereen (welke periode 

 
Een lijst van het LVBHB met 38 namen van Dreumelse schippers en hun schepen. Inclusief enige De Jong(h)’s uit BIJLAGE-1 en -2. (Sept. 2016) 



120 
 

deze naslagwerken beslaan weet ik niet) uitgaven zijn verzorgd. Op internet heb ik ze niet 
aangetroffen. Waarschijnlijk moet er een bezoek aan een scheepvaartmuseum gebracht 
worden. 
 
 
 
 
 
Van de schippers die zelf geen schip hadden, maar wel het schippersberoep uitoefenden op 
andermans schip, is het moeilijker de naam te achterhalen in scheepsdatabanken. Zij werkten 
(veelal) in loondienst etc. en vallen aldus onder andere en moeilijk (of nog niet) toegankelijke 
administraties en registers. 
De lijst hieronder is een bijeenraapsel van schippersnamen, die ik in teksten (boeken/ internet) 
toevallig ben tegengekomen. Sommige namen heb ik (haastig) genoteerd tijdens onderzoeks-
gesprekken. Ik heb van deze schippers dan ook verder geen (achtergrond)gegevens. Misschien 
hadden ze wel een schip. Misschien waren ze schippersknecht en vallen ze niet in deze 
categorie. Bij sommige schippers heb ik nog korte informatie gezet, die ik tegenkwam. 
Ook bij deze zeer onvolledige lijst hoop ik dat er lezers(essen) zijn die inzicht en connecties 
hebben in de Dreumelse schipperswereld of die er zelfs op de een of andere manier nog deel 
van uitmaken. Hun kennis kan van belang zijn om de overzichtslijst van de Dreumelse 
schippers en hun schepen te complementeren.  
 
Dreumelse schippersnamen.  
-Willem van Wijk 
-Jan Vink 
-Cornelis de Bruin 
-Huybert van Sonsbeek (met compagnon Jacob….) 
-Nicolaas van Sonsbeek 
-Aaldert van Sonsbeek 
-Th. Wegman (28 jr./ 1941/ bombardement/ Ruhrort) 
-Theodorus Gerardus Bueters 
-P. Vink (lintje) 
-Leonardus Stensen (9-8-1870/21-9-1931) (verdronken/ Duisburg) 
-Petrus Stensen (20-7-1903/15-10-1923) 
-Leendert van der Hurk (op 7-2-1827 35 jr. oud) 
 
 

BIJLAGE-5. 

Dreumelse schippers zonder boot. (Voor zover mij “aangereikt”.) 
 

 


