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                                                            Verslag van eenVerslag van eenVerslag van eenVerslag van een    

                                                boeiende zoekboeiende zoekboeiende zoekboeiende zoektocht naartocht naartocht naartocht naar    

    

                    DeDeDeDe    Vijf Vijf Vijf Vijf Dreumelse Dreumelse Dreumelse Dreumelse     

        Gebroeders De JongGebroeders De JongGebroeders De JongGebroeders De Jong,,,,    

                                schippers.schippers.schippers.schippers.    
 
 
           

                                        DeelDeelDeelDeel----1111 
      Feiten, fragmenten en korte verhalen uit het harde leven  

         en schippersbestaan van de vijf zonen van  
   Johannes de Jong en Johanna Willemse, 

              tussen 1850-1950.  
 

         
 
      
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 

 

                            Willem Hol Willem Hol Willem Hol Willem Hol     
                      ’s-Hertogenbosch november 2016. 
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                                                            De Vijf De Vijf De Vijf De Vijf DreumelsDreumelsDreumelsDreumelse e e e Gebroeders Gebroeders Gebroeders Gebroeders     

                                                                                                                                                        De Jong, schippers.De Jong, schippers.De Jong, schippers.De Jong, schippers.    

    

                                DeelDeelDeelDeel----1111    
 

 

 

                

    

    

    

    

    

    

    

            Het boeiende maar harde leven van vijf Het boeiende maar harde leven van vijf Het boeiende maar harde leven van vijf Het boeiende maar harde leven van vijf varendevarendevarendevarende    

                        DreumelseDreumelseDreumelseDreumelse    broers broers broers broers De Jong en hun gezinnenDe Jong en hun gezinnenDe Jong en hun gezinnenDe Jong en hun gezinnen    

                                    tussen 1850 en 1950.tussen 1850 en 1950.tussen 1850 en 1950.tussen 1850 en 1950.    
                            

 Met een kort overzicht van de Dreumelse voorouders die deze 

    De Jong(h)-schippers in rechte afstammingslijn voorgingen 

         en een overzichtslijst van vele Dreumelse schippers.  

       
 

2e werkstuk in de serie verhalen over de Dreumelse familie De Jong(h) door de eeuwen heen.  

              Onderzoek, teksten en uitvoering: 

                                                                        Willem Hol Willem Hol Willem Hol Willem Hol     
                      ’s-Hertogenbosch november 2016. 

 

 
 
© “De auteur heeft er naar gestreefd de auteursrechten te regelen. Degenen, die desondanks menen zekere 
rechten te doen gelden, kunnen zich tot de auteur wenden”. (Zie: “Bronnen”  en “Verantwoording van foto’s en 
illustraties” in dit werkstuk op blz.7.) 
 
Frontfoto’s. Links: 2x foto uit de film “Binnenvaart” (Groninger Scheepsarchief). Midden boven: schip van 
Francis Louis de Jong (in bezit van J. Zondag). Midden onder: Frans & Has de Jong  op de sleepboot “Gelder-
land-3” (in bezit van auteur). Rechts: schokker van Francis Louis de Jong (in bezit van J. Zondag). 
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Inhoudsopgave. 
 
 

Deel-1. 
Deel-1 bestaat met het oog op de toegankelijkheid en de inlaadtijd op de website uit aparte, losstaande 
onderdelen. De intrede in dit werkstuk verloopt via “Start” . De andere onderdelen met informatie over de 
Dreumelse De Jong(h)-schippers zijn te bereiken via “Hfd-1”  tot en met “Hfd-7”.  
 
Start    1-Titelblad. 

2- Subtitelblad. 
3- Inhoudsopgave. 
4- Voorwoord. 
5- Inleiding. 

 
Hfd-1     10- Hoofdstuk-1: De voorouders en ouders van De Vijf Dreumelse Gebroeders De Jong. 

10-  De eerste schippers in de Dreumelse De Jong(h)-familie. 
14-  Belangrijke kanttekeningen bij de registraties van personen. 
 17- De voorouders van de 5 broers: de 1e t/m 6e generatie van de Dreumelse De Jong(h)’s. 
 25- De 7e generatie: de ouders van De Vijf Dreumelse Gebroeders De Jong. 
 

Hfd-2     32- Hoofdstuk-2: De Vijf Dreumelse Gebroeders De Jong: hun leven als schipper en visser.  
32-  Inleiding 
35-  ►-Broer-1:  Hendrikus (Henk?/ Heinrich?) 

 
Hfd-3    46-  ►-Broer-2:  Johannes (Jan/ Johan?) 
 
Hfd-4    63-  ►-Broer-3:  Gerardus (roepnaam: Gerrit) 
 
Hfd-5    78-  ►-Broer-4:  Wilhelmus Johannes (roepnaam: Willem) 
 
Hfd-6    97-  ►-Broer-5:  Francis Louis (roepnaam: Frans)  
 
Hfd-7   114-  Tot slot. 
             115-  3x Bijlagen: Schippers, schippersvrouwen en schepen van de Dreumelse familie De Jong(h).  
             118-  2x Bijlagen: Uitbreidbare lijsten van Dreumelse schippers en hun schepen door de eeuwen 

        heen. 
 
 
(Voor de gezinslijsten in Deel-1 heb ik wederom gebruik gemaakt van de volgende bronnen: Geneanet, Stamboom Calus, 
kwartierstaat Katteler, NGv en WieWasWie. Deze gezinslijsten heb ik, voor zo ver mogelijk, geactualiseerd.) 

 
Deel-2. (In voorbereiding.) 
In dit deel aandacht voor o.a. de invloed van Waal en Maas op de ontwikkeling van Dreumel, de scheepvaartfunctie van het 
rivierdorp Dreumel vanaf vroegere tijden, de invloed van nabijgelegen handelscentra op de beroepsmogelijkheden voor de 
Dreumelnaren, de ontwikkelingen in de binnenscheepvaart en de schipperswerkzaamheden van de vijf gebroeders De Jong en 
hun locale beroepsgenoten tussen 1850 en 1950. 

 
Hoofdstuk-3: Mijn voorouders, de rivier de Waal en het rivierdorp Dreumel. 
Hoofdstuk-4: Mijn voorouders en de (binnen)scheepvaartwereld. 
Hoofdstuk-5: Loodsen, parlevinkers en palingvissers. 
Bijlagen: Overzichtslijsten van Dreumelse schippers door de eeuwen heen.  
(Onderwerpen en indeling teksten van Deel-2 onder voorbehoud.) 
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Voorwoord.  

 
Beste lezer(es). 
 
Na mijn 1e werkstuk “De Dreumelse tak van de familie De Jong(h)” presenteer ik hierbij 
mijn 2e werkstuk “De Vijf Dreumelse Gebroeders De Jong, schippers.” 
 
U hebt in mijn 1e werkstuk reeds kunnen lezen, dat mijn voorouders de afgelopen eeuwen niet 
alleen gewerkt hebben als tuinders, planters, landbouwers, arbeiders en kleine zelfstandigen 
op de gronden tussen Maas en Waal, maar dat zij ook dagelijkse arbeid verrichtten als 
(vracht)schipper en (paling)visser op de binnen- en buitenlandse waterwegen. Het leek me een 
goed idee om in dit werkstuk eens de nadruk te leggen op deze varende voorouders.  
 
Tijdens mijn familieonderzoek heb ik een respectabel  
aantal varende voorouders opgespoord. Zo beschik ik  
nu over de namen van zeker 45 schippers, 14 schippers- 
dochters en een 20-tal schepen, die op hun naam  
stonden. Dit zijn slechts voorlopige getallen, maar het 
is voor mij duidelijk dat het schippersberoep in mijn  
familie een structurele plaats heeft gehad. Binnen de  
familielijnen is een vader-op-zoon opvolging zichtbaar.  
Het avontuurlijke, maar ook gevaarlijke en zware be- 
staan van mijn varende voorouders intrigeerde mij de  
laatste jaren zeer. Een onderzoek “dicht bij huis”, name- 
lijk over het schippersleven van mijn opa Willem de  
Jong en zijn vier broers, die leefden tussen 1850 en 1950, leek mij een goed idee. Zij vormen 
het beginpunt van mijn zoektocht in de (voor mij onbekende) schipperswereld van vroeger.   
 
Deze zoektocht naar mijn varende opa Willem de Jong en zijn 4 broers was bepaald geen 
gemakkelijke klus. Er waren vroeger schippers die geen vast adres hadden. Zij woonden voor 
lange tijd met hun gezin op het schip. Zo werd het voor mij (gelijk bij Odysseus), een  
interessante speurtocht met dwaalwegen, boeiende ontdekkingen en verrassende wendingen. 
 
Ik wens U lezer(es) veel plezier met:“De Vijf Dreumelse Gebroeders De Jong, schippers”. 
Willem Hol . 
 

 
 
                               
 
 

     
    (Bron: foto van auteur.) De Waaldijk tussen Hurwenen en Rossum (7 mei 2016). Bij mooi weer zit de auteur hier vaak met zijn 
       vrouw op een kampeerstoeltje om te genieten van de weidsheid van het rivierenlandschap en de voorbijvarende schepen. 

 
(Bron: foto van auteur.) De auteur in zijn element 
achter zijn computer en tussen zijn verzameling 
ordners, boeken, DVD’s en paperassen . 
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Inleiding. 
 
Het hoe en waarom van dit werkstuk over de 5 gebroeders De Jong.  
Mijn opa Willem de Jong was schipper geweest. Dat wist ik uit verhalen van mijn moeder. Na mijn 1e 
werkstuk over de Dreumelse De Jong(h)’s was ik benieuwd of en bij welke voorouders de scheepvaart 
door de eeuwen heen een rol gespeeld had. 
Sinds ik met mijn De Jong(h)-familie en Dreumel bezig ben dringen zich al (premature) vragen bij mij 
op. Vragen zoals: Waar komen de voorouders van mijn De Jong(h)-familie vandaan? Wanneer 
vestigden zij zich in Dreumel en hoe lang hielden zij zich al met (binnen)scheepvaart bezig? Hoe groot 
was het werkterrein dat mijn schipvarende voorouders met hun schepen bestreken? Sinds wanneer 
heeft Dreumel een haven(functie), tot hoever reikte haar uitstraling en wat werd er verscheept? Hoe-
veel Dreumelnaren hadden er in de loop der eeuwen werk op, in en aan het water?  
Allemaal vragen die mij prikkelden om daar eens een keer het antwoord op te vinden. 
Uit documenten van archieven en databanken had ik al begrepen dat vanaf 1650 vele generaties De 
Jong(h) hun leven lang in Dreumel hadden gewoond en dat een aanzienlijk deel van hen een varend 
beroep had gehad. Maar in welk facet van de scheepvaart, een wereld die voor mij volslagen onbekend 
was, moest ik mijn onderzoek beginnen?  
Ik besloot om mijn zoektocht naar de schippers (waaronder ook enkele vissers) in mijn Dreumelse 
familie te starten door gegevens over mijn opa Willem de Jong en zijn 4 broers te verzamelen. In 
eerste instantie wilde ik mij uitsluitend bezig houden met de levens en het schippersbestaan van deze 5 
broers. Maar ongemerkt werd het ook een speurtocht in het verre verleden om te zien waar de eerste 
De Jong(h) schippers zich aandienden. Maar ook daar bleef het niet bij. Langzamerhand raakte ik 
(prettig) verzeild in de historische ontwikkelingen van de (binnen)scheepvaart, de verschillende 
scheepstypen en de omstandigheden waarin schippers vroeger op het water hun kost moesten 
verdienen. Het vele materiaal dat ik aldus verzamelde noopte mij er toe om mijn werkstuk op te 
splitsen in twee delen. Deel-1 gaat over mijn familie en Deel-2 over de scheepvaartachtergronden.  
   
De schippers in mijn familie De Jong(h) van 1650 tot heden. 
Joannes de Jongh is (tot nu toe) de oudste voorvader van mijn Dreumelse De Jong(h)-familie die ik via 
de genealogische databanken heb kunnen vinden. Hij is dus de (tijdelijke) stamvader van de 
Dreumelse tak van de familie De Jong(h). Deze Joannes de Jongh trouwde rond 1650 met Wilhelma 
Antonisse in Dreumel. De familie heeft zich sindsdien in Dreumel vele generaties voortvarend 
uitgebreid en vertakt. Er zullen zeker afstammelingen in de loop der tijd Dreumel voorgoed verlaten 
hebben, maar de gegevens waarover ik nu beschik geven aan dat mijn Dreumelse familie zeer 
honkvast was van rond 1650 tot de eerste helft van de 19e eeuw. Tot in de 7e generatie zie ik het beeld 
dat alle voorouders De Jong(h) in Dreumel geboren én getrouwd én overleden zijn. Een zeer stabiele 
situatie. Het is uiteraard niet uitgesloten dat dit beeld bij verder onderzoek van de De Jong(h)-
zijtakken gewijzigd zal moeten worden. Ook de (vracht)schippers, toch een beroepsgroep die 
normaliter veel en lang van huis is, blijken lang honkvast geweest te zijn. Dreumel was en bleef voor 
deze schippers, ondanks hun vaak verre tochten, hun thuishaven. Uit de genealogische gegevens van 
mijn De Jong(h)-familie, die ik tot nu toe verzameld heb, lijkt het erop dat de schippers de eerste 
waren die Dreumel gingen verlaten om elders een beter bestaan op te bouwen. Hierbij moet ik 
aantekenen dat ik tot nu toe, doordat databanken ook hun beperkingen hebben, slechts een klein 
gedeelte van de afstammingslijnen en vertakkingen van mijn Dreumelse De Jong(h)-familie in kaart 
heb kunnen brengen. Zo weet ik bijvoorbeeld nog weinig over het verkassen van schippers naar 
havenplaatsen met veel goederendoorvoer en het feit dat schippers met hun gezinnen aan boord van 
het schip woonden. Deze twee fenomenen deden in Nederland sterke opgang vanaf de industriële 
revolutie. Vooral bij de wilde (vracht)vaart nam het vervoer van grondstoffen over water sterk toe.   
 
Van mijn Dreumelse De Jong(h)-familie heb ik nu gegevens verzameld van 11 generaties, 63 gezinnen 
en 351 personen. Feit is dat niet in alle vertakkingen van de Dreumelse familie De Jong(h) zich 
langdurige schippersopvolgingen hebben voorgedaan. Waar dit wel het geval was is een vader-op-
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zoon opvolging te zien. In die gevallen zou van een schippersdynastie gesproken kunnen worden. Niet 
alleen volgden de zonen hun vaders op maar ook dochters  bleven in deze beroepswereld door een 
schipperszoon te trouwen. Tijdens mijn onderzoek besefte ik dat, wilde ik de schippersgeschiedenis 
van mijn voorouders begrijpen, ik zeker ook aandacht moest schenken aan de geschiedenis van 
Dreumel, de Dreumelse haven en de andere schippers uit Dreumel. Want ook Dreumel stond niet los 
van regionale en landelijke ontwikkelingen die van invloed waren op de werkgelegenheid, techniek-
toepassingen en organisatie binnen de (binnen)scheepvaart.  
 
Wat kan de lezer(es) in grote lijnen in Deel-1 en Deel-2 aantreffen? 
Deel-1. In Deel-1 verdiep ik mij in de levens van mijn opa Willem de Jong en zijn 4 broers. De 5 
broers leefden tussen 1850 en 1950. Via genealogische databanken, overheidsregisters, 
scheepsregisters en historische kranten heb ik zoveel mogelijk gegevens van hen proberen te 
achterhalen. Tevens ben ik op zoek gegaan naar verhalen over hen die binnen de De Jong(h)-familie 
doorgegeven werden. Waar mogelijk heb ik in de tekst toelichtingen, verwijzingen en 
achtergrondinformatie ingevoegd. Ik was vooral geïnteresseerd in het werk dat zij zoal verrichtten, hoe 
de omstandigheden waren en waar zij woonden. Al tijdens de jeugd van de 5 broers (rond het midden 
van de 19e eeuw) veranderde de samenleving, mede als gevolg van de Industriële Revolutie, 
ingrijpend. Ook in de (binnen)scheepvaart vonden er structurele verandering plaats, zowel op 
technisch, economisch  als organisatorisch vlak. Deze veranderingen hadden grote invloed op de wijze 
waarop de broers (en hun gezinnen) hun leven konden en moesten inrichten.  
In mijn 1e werkstuk had ik 3 bijlagen toegevoegd. Het betrof overzichtslijsten van schippers, 
schippersvrouwen en eigen boten binnen mijn Dreumelse De Jong(h)-familie. Het leek mij een goed 
idee, nu ik mijn familieverhaal in een breder scheepshistorisch perspectief geplaatst heb, om deze 
bijlagen uit te breiden met namen van schippers die generaties lang in Dreumel hebben gewoond.  
Deel-2. Het schippersleven van de vijf broers en mijn andere varende voorouders is ontegenzeggelijk 
verbonden aan de mogelijkheden die de directe omgeving van Dreumel hen bood. Afhankelijk van de 
ontwikkelingen en mogelijkheden die zich daar voordeden konden zij leven en overleven. Het leek mij 
interessant om zo veel mogelijk (op mijn wijze) “Umwelt”-factoren  tegen het licht te houden. De 
realiteit waar mijn voorouders mee te maken hadden denk ik op deze manier aanschouwelijker te 
maken. Evenzo hoop ik zo ook een beter beeld te krijgen van de vroegere (schippers)wereld  en hoe 
mijn voorouders en hun Dreumelse medeschippers hierin participeerden. 
Enige thema’s die ik wil aansnijden zijn: hoe heeft de Waal zich de afgelopen eeuwen bij Dreumel 
gevormd? Welke betekenis heeft de Waal vanaf de vroegste tijden voor de inwoners van Dreumel 
gehad? Welke rol hebben de Dreumelse haven en schippers kunnen spelen toen Dreumel in vroegere 
tijden in de invloedsfeer lag van grote handelscentra zoals: Ulpia Noviomagus (Nijmegen), Magna 
Frisia’s Dorestad en Hanzesteden waaronder Tiel. Welke scheepstradities heeft Dreumel voorgebracht, 
welke grote veranderingen hebben er zich voorgedaan bij de voortstuwing binnen de binnenscheep-
vaart. Welke vaarwegen waren er vroeger en welke zijn er later bijgekomen. Welke Dreumelse 
inwoners waren schippers zalm- en palingvisser, parlevinker, loods, botenbouwers en werfwerkers?  
 
De schrijfstijl.  
Dit werkstuk is een verslag van mijn zoektocht naar mijn schipvarende voorouders. Ik verkies de ik-
vorm bij het schrijven om mijn betrokkenheid daarbij te benadrukken. Ik geef dan ook duidelijk in de 
tekst aan wat ik nog niet weet, waar ik (aan) twijfel of waar ik veronderstellingen poneer en waar ik 
graag verder onderzoek zou willen doen. 
 
Aanmoedigingen voor verder onderzoek. 
Voor mij is dit werkstuk niet afgerond en klaar. Ik zie het als een opstart voor verder onderzoek. Door 
mijn werkstuk zo transparant mogelijk te presenteren (zie “De schrijfstijl”) hoop ik ook De Jong-
familieleden, Dreumelnaren en andere belangstellenden te stimuleren het onderzoek naar de 
Dreumelse scheepsgeschiedenis te vervolgen. Ik heb er geen bezwaar tegen als delen uit mij werkstuk 
daarvoor overgenomen worden. Ik stel het dan wel op prijs als mijn werkstuk in de bronvermelding 
komt te staan.  
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Bronnen. 
Bij alle aangehaalde teksten, foto’s en afbeeldingen heb ik de bron vermeld. Hierdoor kan iedere 
belangstellende en onderzoeker zonder veel moeite verder gaan waar ik gebleven ben.  
Bronnen waar ik veel gebruik van maakte wil ik toch speciaal noemen: Gelders Archief Nijmegen, 
Digitale Stamboom Rotterdam, WieWasWie, Delpher (Historische Kranten), Rheinschiffer-register. 
Een bijzondere dank spreek ik uit aan Jan Zondag, een achterneef van mij uit Beneden-Leeuwen. Van 
hem ontving ik foto’s met betrekking tot Broer-3 Gerardus en Broer-5 Francis Louis.  
 
De hulp van u lezer(es) is zeer gewenst. 
Mocht u als lezer in onderdelen van dit artikel fouten in de data of verhalen ontdekken of u beschikt 
over aanvullende informatie met betrekking tot personen of  bepaalde onderwerpen dan wil ik dat 
graag van u vernemen. U kunt hiervoor contact opnemen met de redactie van Tremele via 
info@tremele.nl of met mij via: willemjhhol@versatel.nl. Schroom niet. Elke informatie, hoe klein 
dan ook, kan een beter inzicht geven over vroegere tijden. 
 
Verantwoording van foto’s en illustraties. 
Van al het geplaatste beeldmateriaal, tabellen en schema’s heb ik zoveel mogelijk getracht de 
rechthebbenden te achterhalen om toestemming voor gebruik te vragen. Ik heb schriftelijke 
toestemming gekregen van: Landelijke Verenging tot Behoud van het Historisch Bedrijfsvaartuig (LVBHB), 
Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI), Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Groninger 
Scheepsarchief, Beeld-en-Geluid, Bruisend Rotterdam, Stichting Behoud Interieur Huis Sonneveld (BHIS), 
familie Hettenschijt, familie Hagenbeek en Duisburger Hafen/ Duisport. Publieke Domein: Beeldbank 
Cultureelerfgoed (voorheen WatWasWaar), Oud-Rotterdam, het Rijksmuseum en het Frans Halsmuseum.  
 
Tot slot. 
Dank aan iedereen die mij geholpen heeft met adviezen, informatie en materiaal. De grootste dank 
gaat naar mijn vrouw die altijd bereid was om mijn concepten geduldig door te lezen en te corrigeren. 
 
 
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 
Toen�ik�in�2015�foto’s�ging�nemen�bij�de�Dreumelse�haven�(waar�ik�nog�nooit�geweest�was!)�trof�ik�daar�een�
troosteloze�situatie�aan.�Hoe�anders�moeten�de�sfeer�en�de�omstandigheden�hier�vroeger�geweest�zijn.�Op�de�
website�van�“Tremele”�geeft�Bert�Luijpen�in�zijn�stukje�“Onder�uit�de�zak”�een�mooie�sfeerbeschrijving�van�
de�tijd�die�was�en�niet�meer�is:���
“Altijd�leven�in�de�haven.�Wel�een�stuk�of�tien�parlevinkerbootjes�lagen�er.�En�woonarken�en�schokkers.�Als�je�D’n�Bol��
op�kwam,�luidde�links�uit�een�trekzak�vaak�de�klok�van�Arnemuiden�of�viel�er�uit�dezelfde�accordeon�sneeuw�in�Tirol.��
Rechts�was�een�kroeg�die�al�bruin�was�lang�voordat�we�dat�met�z’n�allen�wisten.�Mét�kolenhandel,�waar�knecht�Moring�zo��
zwart�als�roet�de�zakken�met�zwart�goud�op�zijn�rug�torste”��
“En�er�was�de�weegbrug,�ooit�bedoeld�om�lege�karren�met�paard�te�wegen�als�ze�naar�de�te�lossen�schepen�gingen�en�daar�
nog�een�keer,�als�ze�vol�beladen�D’n�Bol�weer�afreden.�Of�andersom.�Waarna�er�bij�Lies�en�Gerrit�in�de�kroeg�snel�nog�een��
achterover�gewipt�werd�“op�’t�geluk”.�
“Vele�uren�per�dag�sleten�wij�er,�als�jongetjes.�Luisterend�naar�de�sterke�verhalen�van�ouwe�vissers,�scheepslui�en�dorpelingen,��
voor�wie�D’n�Bol�de�godganse�dag�door�een�trefpunt�was”.��

 

  
 
 
 
 
 
        
 
 
 

 
 

(Bron: website “Tremele”).  Dreumel.  De haven de Polderbol (d’n 
Bol).  Destijds deed deze haven dienst als losplaats voor bijv. kolen en 
laadplaats voor graan, bieten, enz. Ook lagen er schokkers, woonarken 
en was het de ligplaats voor parlevinkerbootjes. 
 

 
(Bron: foto van auteur.)  Mijn 1e bezoek aan de haven op 21 juli 2015.  
Een stille binnenwerf en doelloos dobberende werkpontons. Een 
verlaten pad met kuilen . Een wegje waarop het vroeger wemelde van 
de handelaren, losarbeiders en schippers die hun vrachten aan- en  
afvoerden naar en van de aangemeerde boten. 
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De belangstelling voor de binnenscheepvaart. 
 
Ook professionele belangstelling voor het sociale leven van de binnenschippers. 
Pas de laatste jaren wordt er niet alleen vanuit de beroepsgroep maar ook vanuit de 
wetenschappelijke hoek naar het leven en werken van de binnenschippers van weleer 
gekeken. Waren de techniek, bouwwijze en type jaren geleden nog dé onderwerpen bij de 
beschrijving van de scheepvaartwereld, nu is er ook belangstelling voor de sociale en 
maatschappelijke kant ervan. De laatste jaren leveren landelijke en plaatselijke historische 
werkgroepen hierbij hun waardevolle bijdragen. Soms schrijven ook schippers zelf hun 
memoires of laten zich interviewen door media die de belangen van de schippersberoepsgroep 
behartigen. Ook de nakomelingen van schippers en andere belangstellenden grijpen nu sneller 
naar de pen (of het toetsenbord) om de omstandigheden uit het verleden in herinnering te 
houden voor de volgende generaties.  
Dat het in Nederland lang heeft geduurd voordat er aandacht geschonken werd aan het 
dagelijkse leven en werken van de binnenschippers is te begrijpen. Als natie met de grootste 
wereldvloot gedurende de Gouden Eeuw en daarna trokken de avontuurlijke reizen van 
handels- en oorlogsschepen van de VOC, WIC en de Oostzeehandel de grootste aandacht bij 
de eigen bevolking. De imposante houten (oorlogs)zeilschepen, die de wereld bevoeren, de 
verhalen van onze nationale zeehelden en de inspirerende reisjournaals hebben vooral de oude 
zeelui en belangstellende burgers uit het Nederlandse kustgebied en de zeehavens 
geïnspireerd om de tochten en avontuurverhalen aan het schrift toe te vertrouwen. Van de 
vaderlandse zeevloot werden veldslagen op schilderijen vereeuwigd, handelsmissies in 
uitgebreide verslagen vastgelegd en onbekende landen in kaart gebracht. Zo is een belangrijk 
deel van onze (zee)scheepvaart cultureel erfgoed geworden. Deze artefacten van onze 
nationale trots zijn nu nog steeds te bewonderen en te bestuderen in de vele scheepvaartmusea 
en aanverwante archieven.  
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voor het gewone schippersvolk met hun scheepjes was er in de loop der eeuwen niet veel 
aandacht. Ondanks dat waren de broodschippers en -vissers, die dagelijks met hun scheepjes 
over de sloten, kanalen, meren, rivieren en kustwateren boomden, roeiden, zeilden of 
stoomden onmisbaar voor het dagelijkse leven van de bevolking. Zij waren als het ware op de 
achtergrond de aandrijvers van de economie en zorgden er voor dat het dagelijkse leven van 
de burgers normaal voort kon gaan. Doordat er in ons waterrijke land nauwelijks bruggen 
waren moesten veerdiensten zorgen voor personenvervoer en de vrachtboten voor de aan- en 
afvoer van goederen en levensmiddelen. Maar dit belangrijke schipperswerk deed toen geen 
beroep op de verbeeldingskracht van de natie, waar macht, eer en trots dat wel deden. Wel 
worden op oude schilderijen deze kleine particuliere beroepsvaarders regelmatig afgebeeld. 
Maar dan zijn zij onderdeel van een alledaags tafereel in het Hollandse landschap of hebben 
zij een bijrol in de havens waar de machtige zeilschepen hoog boven hun scheepjes uit 

 
(Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Geschiedenis_van_Nederland) 
 

 
(Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Maritieme_geschiedenis 
 



9 
 

toornen. In de plaatsen, waar veel schippers werkten was er tot voor kort ook nauwelijks 
belangstelling (ook niet bij de schippers zelf en hun familie) om hun leven en het werk op een 
binnenschip te beschrijven. Gesproken verhalen waren er te over, maar die bleven veelal bij 
de lieden die rond de haven vertoefden, de lieden die handel dreven met de schippers en 
binnen de familiekring. Nu de laatste jaren veel aandacht gegeven wordt aan de persoonlijke 
belevenissen en ervaringen van mensen, zijn ook de “vergeten” groepen, zoals de binnen-
schippers en hun wereld, meer in de belangstelling komen te staan. Ook van wetenschap-
pelijke zijde verschijnen er de laatste jaren artikelen en boeken over het leven en werken van 
binnenschippers en hun gezinnen. 
Het is mijn wens dat ook dit artikel daaraan een bijdrage mag leveren. 
 
Mijn onverklaarbare hang naar het rivierengebied. 
Aangezien ik de genen van mijn Dreumelse voorouders geërfd heb zou men de indruk kunnen  
hebben dat ook het varen mij in mijn bloed zit. Dat is echter totaal niet het geval! Varen of 
een andere vorm van langdurig op het water vertoeven, is niet aan mij besteed. Maar ik heb 
wel iets anders. Sinds mijn jeugd heb ik een opmerkelijke heimwee naar de Waal. Al zittend 
op de Waaldijk kan ik urenlang uitkijken over het voortvliedende water en de passerende 
boten. De laatste jaren ben ik vaak op de Waaldijk bij Rossum te vinden. Daar loopt de Waal 
vlak langs de dijk en kijk je uit op de bocht bij de sluizen van St. Andries. Het is wel 
opmerkelijk dat ik als rasechte Vughtenaar, iemand die bijna één geworden is met de 
zandgronden, de bossen, de heide, de grachten en de vennen, mij aangetrokken voel door het 
rivierengebied. Oude herinneringen komen dan weer boven daar op de Waaldijk. Zo herbeleef 
ik heel vaak een gebeurtenis uit mijn jeugd. Om bij opa en oma De Jong op bezoek te kunnen 
gaan moesten wij (mijn ouders, zussen en ik) altijd vanuit Vught naar Dreumel fietsen. Het 
openbaar vervoer naar de “binnenlanden” was toen slecht geregeld. Van deze fietstochten, die 
bijna 3 uur duurden, hebben wij tot het overlijden van opa en oma rond de 10 gemaakt. 
Uitgerekend het laatste gedeelte van deze fietstocht, als we door Heerewaarden gereden 
waren, is mij op een wonderbaarlijke wijze in het geheugen gegrift. Gelijk een paard de stal 
ruikt zo nam de spanning bezit van mij als we de Heerewaardensestraat op reden. Bij Bato’s 
Erf ging het rechtsaf de Overlaatweg op. Even was dit een hoge dijk langs een wiel, maar na 
een bocht naar links was de dijk weg en vlogen we met de fiets naar beneden. Bij de volgende 
bocht (naar rechts) kwam de Maasdijk in zicht. De spanning was bijna optimaal. Dit laatste 
stuk Overlaatweg reden we “keihard” om de laatste “berg”, de Maasdijk, al fietsend op te 
kunnen komen. Eenmaal boven op de Maasdijk stopte ik. Mijn vader, moeder en mijn drie 
zusjes staken meteen de dijk over om aan de andere kant al dalend de Veerstraat in te rijden. 
Ik bleef bovenop de Maasdijk. Me vergapend aan het rivierenlandschap, dat aan mijn 
linkerhand in de verte lag. Dat volmaakte beeld van het weidse landschap, die grote hemel- 
boog, die frisse wind, die stampende  
en rookpluimende stoom- en diesel- 
boten en de masten van de verder  
onzichtbare schepen. Zittend op de  
dijk bij Rossum doorleef ik steeds  
weer  die oude beelden uit mijn jeugd  
van het Dreumelse land. Als kind ben  
ik maar een paar keer al fietsend in  
Dreumel geweest, maar toch zijn die  
herinneringen sterk.  
Misschien toch een genenkwestie?   
 
 

 
(Bron: foto van de auteur.) Foto van 24 mei 2012. De Waal bij Rossum. 
Zicht op de sluizen van Sint Andries. Links in de verte ligt Dreumel. 


