De familie Baltussen te Driel en Elst,
1640-2007
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Beste familieleden,
Ter gelegenheid van de 85ste verjaardag van tante Riet heb ik me bezig gehouden met het
bijwerken van de familiekroniek die door Albert Baltussen aan het eind van de jaren 70 van
de vorige eeuw is opgesteld en die op ruime schaal binnen de familie is verspreid.
Het plan om eens iets met die kroniek te gaan doen zat al langer in het vat, maar het kwam
er tot nu toe nooit van.
Nu weet een echte Baltussen ook dat wat in het vat zit niet verzuurt – de voorbeelden
daarvan heb ik jaren geleden met eigen ogen in de fabriek in Driel kunnen zien – en zolang
er van uitstel maar geen afstel komt, kan het nog wel eens goed komen.
Uiteraard heb ik voor deze enigszins uitgebreidere, bijgewerkte en op een paar kleine details
verbeterde uitgave van de oorspronkelijke familiekroniek te weinig tijd gehad om echt alles
grondig aan te vullen, maar tot mijn genoegen heb ik wel kans gezien om van de allereerste
stamvader van de familie, de door Albert al genoemde Klasz uit Kirchhellen, maar ook van de
eerste Baltus (Klaaszen) in ieder geval het geboortejaar te achterhalen, Volgens die gegevens
is Klasz geboren in 1640 en zijn zoon Baltus in 1665.
Mede vanwege deze extra informatie en ook omdat deze versie uiteindelijk meer over de
Drielse Baltussentak gaat, heb ik de titel ervan wat aangepast, maar de kern van deze
kroniek is nog steeds het stuk van Albert Baltussen.
De oorspronkelijke tekst van Albert heb ik geheel intact gelaten, behalve daar waar het om
tikfouten ging. Vanaf de afbeelding van de oorspronkelijke voorkant van de eerste
familiekroniek tot de afbeelding van de achterkant heb ik dus inhoudelijk niets veranderd.
Door het digitaliseren van de originele tekst is wel hier en daar de layout enigszins anders.
Na de afbeelding van de achterkant van de omslag van de originele familiekroniek heb ik een
paar generatieschema’s toegevoegd van de Drielse tak van onze familie. Formeel gaan
generatieschema’s alleen langs de mannelijke afstammelingen van de familie, maar dat lijkt
me voor deze tijd niet echt meer een juiste norm, dus ben ik bezig om ook voor de
vrouwelijke afstammelingen van Arnoldus Johannes, de vader van tante Riet dus, zo’n
schema te maken. Dat levert wat problemen op omdat ik niet van iedereen een
geboortedatum (en in enkele gevallen ook een sterfdatum) heb. Ik ben nog bezig om die
schema’s uit te werken en ik hoop dat de neven en nichten van mijn generatie mij de juiste
gegevens kunnen sturen. Ook van de 2 volgende generaties heb ik lang niet alle gegevens.
Mochten jullie aanvullende gegevens hebben en ze willen opsturen dan kan dat altijd via
mijn e-mail: gerardbaltussen@planet.nl of per post: Kloosterwiel 25, 5301WH Zaltbommel.
Op de nieuwe omslag heb ik de meest recente foto gezet die er van onze familie bestaat. De
foto is gemaakt bij de fabriek in Driel ter gelegenheid van de viering van de 80ste verjaardag
van tante Riet.
En toen ik toch bezig was met het maken van een nieuwe omslag, leek het me wel aardig om
ook een andere afbeelding van de naamgever van de familie gezocht en toegevoegd.
Het betreft een afbeelding van koning Balthasar van Benozzo Gozzoli in de Capella dei Magi
van het Palazzo Medici-Riccardi in Florence, gemaakt eind 15de eeuw. Ik heb een jaar of 4
geleden een paar uur in die kapel rondgekeken en kan iedereen een bezoek aanraden.
Gerard Baltussen
13 september 2007
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WOORD VOORAF
Beste familieleden en vrienden.
Het plan om een familiegeschiedenis samen te stellen kwam bij mij op toen ik in de
nagelaten papieren van mijn broer Frans opmerkelijk veel gegevens en aantekeningen vond
over onze familieleden. Ik wist wel dat hij altijd een bijzondere belangstelling had voor de
familiegeschiedenis en dat hij zijn verzameling paperassen nog eens graag had willen
ordenen, maar zijn gezondheidstoestand van de laatste vijf jaar verhinderde hem zijn
voornemen te volbrengen.
Door mijn werk aan het Archief van de Nederlandse Provincie van de Jezuïeten kwam ik veel
in aanraking met genealogie. Zo rijpte bij mij het voornemen om het op Vredenburg
gevonden materiaal tot een familiekroniek te verwerken. Aangemoedigd door mijn naaste
familie op Vredenburg ging ik “op jacht naar het voorgeslacht" en in het voor u liggende
boek vindt u mijn jachtbuit opgetekend.
Het leek mij het beste het in de vorm te gieten van een "aangeklede stamboom", dus niet
enkel namen en jaartallen, maar ook wetenswaardigheden over de verschillende generaties
te vermelden.
Zoals u zult zien weten wij van onze eerste generaties vrij weinig. Over de volgende
geslachten heb ik wat meer gevonden. Alleen van mijn eigen generatie kon ik putten uit
mijn eigen herinnering en die van mijn nog levende zusters. Zo heeft dit familieboek een
persoonlijk cachet gekregen.
Mïsschien leven sommige van uw familieleden die ik beschreven heb in uw geheugen anders
voort dan in het mijne. Ik dring mijn visie niet als de enig ware op. Wel zou ik willen vragen
eventuele aanvullingen en verbeteringen aan mij mede te delen. Dan kunnen die in latere
bijlagen worden verwerkt. Dat is ook de reden dat de Kroniek bestaat uit losse vellen.
Ik heb alleen de stam waaruit ik zelf voortkom uitvoerig nagespeurd. De zijtakken moest ik
nog onvolledig laten. Anders had het nog jaren geduurd voordat ik het resultaat van de
onderzoekingen had kunnen bundelen. Mijn plan is verder te blijven zoeken. Ik heb
aanwijzingen gevonden waar uit blijkt dat alle families Baltussen, Baltus en Balthesen, in de
Betuwe, in onze stamboom thuishoren. Maar de families Baltussen in Limburg (op één
uitzondering na, zie blz. 7) en Baltus in Noord-Holland hebben met onze stam geen relatie.
Over de afstamming van de aangetrouwde families heb ik weinig vermeld. De bedoeling is
dat zij, die met een Baltussen getrouwd zijn, de gegevens over hun eigen familie
verzamelen en aan de Kroniek toevoegen.
Waarom op de omslag een afbeelding van koning Balhtasar is gedrukt zal duidelijk worden
bij het lezen van de volgende bladzijden. De gekozen afbeelding is een gedeelte van een
schilderij dat op een houten voorzetstuk van een altaar was aangebracht in de kerk van
Mosoll (Spanje). Het is uit de 12de eeuw en bevindt zich nu in het Museo d'Arte Catalana te
Barcelona. Tot slot een woord van dank aan allen, die bij de samenstelling van deze Kroniek
hebben geholpen met herinneringen, bidplaatjes en foto's. Mijn speciale dank aan oudnotaris J.G.J. Pigmans uit Elst, wiens naspeuringen naar de oudste generaties van onze
familie veel hebben bijgedragen tot vervollediging van onze stamboom.
"Genade voor u en vrede in rijke overvloed." (I Petr. 2-1)
Albert A.J. Baltussen S.J.

II
GENERATIE-SCHEMA FAMILIE BALTUSSEN
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OVER DE NAAM BALTUSSEN
Als ik in mijn jeugd aan mijn vader vroeg waar onze familienaam eigenlijk van afgeleid was
kreeg ik altijd een enigszins aarzelend antwoord. Vader dacht dat de naam misschien iets te
maken had met Alt (oud) en hus (huis), maar waar dan die B vandaan kwam en hoe die h
verdwenen was kon hij mij niet verklaren. Mijn broers meenden dat de naam betekende "zoon
van Baltus", maar wie die Baltus dan geweest was en wanneer hij geleefd had wisten zij niet.
Dankzij de deskundige nasporingen van oud-notaris J.G.J. Pigmans uit EIst is komen vast te
staan dat de familienaam Baltussen inderdaad een z.g. patronimicon is, d.w.z. een achternaam
die afgeleid is van een vóórnaam. In het Trouwboek van de Nederl. Hervormde Gemeente te
Lent (O.B.) vond hij dat op 4 mei 1693 een zekere Baltus Klaassen, een "Jonckman uit
Kerkhellen" wettelijk getrouwd is met Jantie (=Johanna) Meussen, "een jonge dogter uit Lent".
Zij waren beiden Katholiek, maar in die tijd kon men alleen een wettelijk erkend huwelijk
sluiten als men het liet registreren in de Hervormde Gemeente. Nu moeten we bedenken dat
tot in de 17e eeuw heel veel mensen maar één naam hadden, de vóórnaam. Pas toen de
bevolking van Europa zozeer toenam dat er telkens verwarring ontstond tussen twee personen
die dezelfde voornaam hadden, verbond men aan die voornaam een tweede naam, heel
dikwijls die van de vader. Omdat de voornaam Baltus (die een samentrekking is van Baltasar,
een van de Drie Koningen uit de Bijbel, waarschijnlijk in Duitsland vrij veel voorkwam, liet onze
Ba1tus zich bij de registratie van zijn huwelijk aanduiden als Baltus Klaassen (= zoon van
Klasz). Dat Klaassen een toevoegsel was en niet zijn officiële naam blijkt hieruit dat de
kinderen van Ba1tus in de doop- en trouwboeken van E1st staan opgetekend als: Baltissen,
Baltisen, Balthijssen, Baltesen, of eenvoudig Baltus, al naar gelang het de pastoor in de oren
klonk. Pas na de invoering van de Burgelijke Stand, in 1814, werd voor allen een bepaalde
schrijfwijze van de familienaam vastgelegd en die was in ons geval "Baltussen". De naam van
de "jonge dogter uit Lent", Meussen, is een verkorting van Bartholomeüssen. De voornaam Bartholomeüs komt later in de familie Baltussen herhaaldelijk voor.
"KERKHELLEN"
Waar ligt Kerkhellen, de geboorteplaats van Baltus Klaassen? Het bleek een dorp te zijn in ...
Duitsland! Wij vonden het in de "Vest" Recklinghausen, ten westen van Münster in NordrheinWestfalen, tussen de Lippe en de Ruhr. Nu kwam de vraag of in Kerkhellen, dat nu Kirchhellen
gespeld wordt, de geboortedatum en de namen van de ouders van Baltus nog te vinden
zouden zijn. En misschien waren er nog gegevens over de situatie in het dorp op het einde van
de 17e eeuw, zodat wij daaruit enig licht geworpen zouden krijgen over de motieven die hem
bevlogen hebben zijn geluk in het buitenland te zoeken. Ik schreef een brief aan de
burgemeester van Kirchhellen en kreeg als antwoord dat zij mij niet konden helpen, omdat een
"Personen-standesregister" uit de 17e eeuw niet aanwezig was en dat het Kirchenregister van
de parochie Sank Johannes pas in het jaar 1700 begint. En onze Baltus moet rond het jaar
1665 geboren zijn. Ook gaf hij geen bronnen aan over de geschiedenis van Kirchhellen. De
beste oplossing uit deze impasse leek mij zelf naar Kirchhellen te gaan om ter plaatse
inlichtingen te verzamelen. Ik wist dat er een klooster was van de Paters Redemptoristen.
Misschien hadden die in hun kloosterbibliotheek lectuur over de geschiedenis van de streek en
het dorp. De afstand Nijmegen-Kirchhellen bleek precies 100 km. Bij aankomst ging ik eerst
naar het klooster waar een zekere Pater Berckenhoff C.ss.R. mij gastvrij ontving. Hij vertelde
dat de oude dorpskerk was verdwenen en dat er uit de 17e eeuw nog maar een paar huizen
waren blijven staan. De rest was voor-oorlogse nieuwbouw. De plaats telt op het ogenblik ±
13000 inwoners.
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Toen hij op de hoogte gebracht was van mijn verlangens, excuseerde hij zich, liet mij een paar
minuten alleen en kwam terug met een boek, getiteld: "Kirchhellen. Geschichte und
Geschichten". Het was uitgekomen in 1972 en geschreven door Hans Büning en door de "Sparund Darlehnskasse Kirchhellen" gefinancierd. Het telde 326 bladzijden. Na een vluchtige blik
in de inhoudsopgave was het me duidelijk dat ik in dit boek de gegevens zou kunnen vinden
die ik zocht. Ik vroeg waar het te koop was, maar nu bleek dat het uitverkocht was. Toen de
Pater mijn teleurstelling zag, bood hij spontaan zijn exemplaar aan mij aan! Onze reis was niet
tevergeefs geweest. Het boek begint bij de "graue Vorzeit". Twintig bladzijden heeft de
schrijver nodig om vanaf de Neanderthaler te komen tot de bewoners van Kirchhellen rond het
jaar 1000. In oude oorkonden van de 11e eeuw wordt het dorp aangeduid als Hillen of Hellen.
Er was toen al een kerkje of kapel. In oorkonden uit de 16e eeuw komt het eerst de
schrijfwijze "Kerkhellen" voor en in de volgende eeuwen wordt dit in officiële stukken
Kirchhellen. De bewoners bleven in hun dialect spreken van Kerkhellen en zo ook onze Baltus
bij zijn huwelijk. Bijzonder nieuwsgierig was ik naar de geschiedenis van het dorp op het einde
van de 17e eeuw toen Baltus werd geboren en daar opgroeide. Het boek gaat uitvoerig in op
de ellende van de bewoners tijdens de 30-jarige oorlog (1618-1648). De boeren en burgers
moesten herhaaldelijk zware schattingen opbrengen en als de huursoldaten van de diverse
partijen niet op tijd hun soldij kregen gingen ze over tot plundering en afpersing, waarbij de
wreedste martelingen werden toegepast. Toen de vrede werd getekend waren er nog maar
weinig vrije boeren en burgers in het Vest Recklinghausen over. In een "Lagerbuch" van 1660
worden er 37 genoemd. Een ervan heet Klasz en woonde "auf der Heyde". Het zou kunnen zijn
dat deze Klasz de vader is van onze Baltus, maar omdat verdere gegevens ontbreken is
hierover geen zekerheid te verkrijgen.
Wel lezen we dat, toen het dorp de gevolgen van de 30-jarige oorlog nog niet te boven was,
soldaten van Lodewijk XIV van Frankrijk daar ingekwartierd werden. Dat een ondernemende
jongeman, die dit alles meemaakte, tot de conclusie kwam: "ik moet hier weg ... ik ga mijn
geluk elders beproeven" ligt erg voor de hand. En dat onze Baltus zulk een ondernemende
jongeman was bewijst, dunkt me, het leven van velen van zijn nakomelingen in EIst en Driel,
waarover op de volgende bladzijden van onze Familie-Kroniek zal worden verteld.
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STAMOUDERS
Uit het echtpaar BALTUS-MEUSSEN werden, voor zover bekend, vijf kinderen geboren. "Voor
zover bekend", want rond het jaar 1693 was de toestand van de katholieken te EIst en
omstreken verre van rooskleurig. In het boek van J.L.L. Taminiau, GESCHIEDENIS VAN ELST,
wordt verteld dat de priester die in het geheim dienst deed in EIst en omgeving, Everhardus
Arnoldi, in 1686 naar Boskoop vertrok en dat tot 1694 er geen pastoor was in EIst. In dat jaar
werd als pastoor aangesteld Johannes Neelman, die in de buurtschap Eimeren een kerkhuis
bouwde en zo'n toeloop trok dat de predikant in EIst, Jan Pot, hem aanklaagde bij het gerecht.
Maar voordat de Schout de pastoor te pakken kreeg vertrok deze naar Workum in Friesland.
Zijn opvolger, Joh. Peereboom, werd door de Elster katholieken niet aanvaard, omdat hij er
Jansenistische ideeën op nahield. Na lang tegenstribbelen vertrok Pastoor Peereboom naar
Dordrecht, maar ... nam de Doop- en Trouwboeken mee. De nieuwe pastoor, Johannes
Verhoeven, werd in 1703 benoemd en zo komt het dat de data van de katholieke kinderen in
Eiste n omstreken, die vóór 1703 geboren en gedoopt zijn, ons niet bekend zijn.
Wel weten we de namen van de drie oudste kinderen van het echtpaar Baltus-Meussen. Die
namen zijn: Mechel, Claes en Barth. Van de twee later geboren kinderen zijn de doopdata
bekend: Maria Elisabeth, gedoopt 21-3-1707 en Wilhelmina, gedoopt 7-2-1709.
Over deze vijf kinderen heb ik het volgende gevonden:
MECHEL. Uit het Trouwboek van de Nederl. Hervormde Gemeente te EIst (ook katholieken
moesten worden geregistreerd bij de Herv. Gem.) weten we dat zij gehuwd is met Frans
Hoogvelt, zoon van Jan Hoogvelt. Uit dit huwelijk werden zeven kinderen geboren: Jan (5-41723); Nicolaas (25-7-1724); Arnoldus(9-4-1726); Johanna (4-6-1727); Arnoldus (22-21730); Nicolaas (9-7-1733); Antonius (28-3-1735). Blijkbaar zijn de eerste Nicolaas en de
eerste Arnoldus jong gestorven.
CLAAS. Hij is in 1724 gehuwd met Anna Catharina Weertmans. Uit dit huwelijk werden ook
zeven kinderen geboren: Balthus (9-11-1725); Jacobus (7-9-1729); Johanna Antonia (25-111731); Johanna Margaretha (4-1-1733); Johannes (10-12-1737); Joanna (29-1-1741). Op 267-1727 was nog een Jacobus geboren maar die stierf in zijn eerste levensjaar. Bij het doopsel
van deze Jacobus treedt als doopvader op een zekere Joannes Baltussen. Deze Joannes kan ik
nog niet thuisbrengen. Misschien is hij een broer van Claas en Barth. Dan moet hij vóór 1703
geboren zijn, want hij komt in het Elster Doopboek niet voor. Het is ook mogelijk dat hij bij
zijn huwelijk EIst heeft verlaten. Dan zou er elders in ons land nog een tak van de stam BaltusMeussen hebben geleefd.
De kwestie met wie de kinderen van Claas Baltus(sen) getrouwd zijn heb ik nog niet rond. De
notitie in de trouwboeken van de Katholieke gemeenten zijn kort en onvolledig. Alleen de
namen van bruidegom en bruid en van de getuigen staan opgetekend. Geen geboortedatum,
geen namen van de ouders, geen plaats van herkomst: Men hield er geen rekening mee dat er
ooit nog eens mensen zouden zijn die deze gegevens wél graag zouden weten.
BARTH. Over hem: zie volgende bladzijde.
MARIA ELISABETH. Zij huwde met Jan Haeck uit Zifflich, even over de duitse grens en zij
kregen vijf kinderen, waaronder een tweeling.
WILHELMINA. Zij werd Mint je genoemd en huwde met Henricus Hoogvelt, een broer van Frans,
de man van Mechel. In het doopboek van EIst zijn uit dit huwelijk geen kinderen genoteerd.
Over de plaats (straat of buurtschap) waar het echtpaar Baltus-Meussen gewoond heeft wordt
op de volgende bladzijde enig licht geworpen.
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BARTH (= Bartholomeus of Baltasar) BALTUSSEN. (II-3)
Over BART BALTUSSEN heb ik de volgende gegevens gevonden.
Hij is geboren vóór 1703 en gestorven ná 1776, want zijn naam komt nog voor op een acte
van Boedelscheiding van 31 mei 1776. Hij huwde met Jasperina (Jeske) Hoogvelt, geboren 162-1712, als dochter van Jan Hoogvelt en Jenneke Donck. Deze Jan Hoogvelt woonde “bij de
Tol” in EIst en stamde vrij zeker uit Groessen bij Zevenaar. Jan had veel grond in eigendom,
o.a. in de buurtschappen Rijkerswoerd en Lienden en ook in De Hollanderbroek. Een van die
stukken daar heette “Klein Honingsveld". Het was 7 morgen (= ca. 6 h.a.) groot en volgens de
acte van boedelscheiding van 1776 was het gelegen "aan de Wetering" (= De Linge). Er stond
"een huis, schuur, (hooi)-berg, en varkenskot" en er hoorde bij "een boomgaard, weiland en
bouwland". Tot 1776 behoorde het goed aan Jan Hoogvelt Jr. die gehuwd was met Willemien
van de Camp en een broer was van Jasperina. Toen het echtpaar Hoogvelt-van de Camp
gestorven was werd Klein Honingsveld toebedeeld aan de kinderen Hoogvelt. Dat waren er
nogal wat, want Jan Hoogvelt Sr. is drie maal gehuwd geweest. Eerst met Aernjen Cornelissen,
toen met Anna Vrencken en de derde keer met Jenneke Donck uit Bergerden bij Huissen.
Uit dit derde huwelijk werden Jasperina en Jan Jr. geboren. We weten niet door welk lid van de
familie Hoogvelt Klein Honingsveld is bewoond. Momenteel woont op die plaats
(Hollanderbroeksestraat 27) de familie C. Berndsen. Het is opvallend dat drie kinderen van Jan
Hoogvelt Sr. huwden met drie kinderen van Baltus uit Kirchhellen (nl. Mechel, Barth en
Wilhelmina). Bestond er enige relatie tussen Jan Hoogvelt en onze Baltus Klaassen? Dan zou dit
de reden kunnen geweest zijn van zijn emigratie naar De Betuwe.
Barth en Jasperina kregen tien kinderen.
1. Joannes, geb. 26-8-1730. Hij trouwde in 1767 met Derkje van Brienen uit Elden. Zij was
weduwe van Teunis (Antonius) van Loon "Te Driel in het Honingsveld".
2. Jenneke (Johanna), geb. 1-6-1732. Zij huwde in 1768 met Theodorus (Derk) Nulden (ook
Nulten) wonende te Driel op De Schuytgraaf.
3. Bartha (ook Berendina en Hendrina), geb. 24-12-1733. Zij huwde in 1774 met Reinder
Jansen te EIst, buurtschap Lijnden.
4. BALTHUS. Zie volgende bladzijde.
5. Johanna, geb. 3-4-1737. Zij trouwde in 1766 met Gijsbertus Remij uit Lent. aan de
Griftdijk.
6. Hendricus, geb. 12-3-1739; 8. Johannes Michael, geb. 26-11-1745; 9. Henrica, geb. 2010-1747; 10. Franciscus, geb. 8-4-1754.
Van deze vier laatstgenoemden hebben we geen enkele aanduiding kunnen vinden. Of ze
jong-gestorven zijn of naar elders vertrokken is mij niet bekend.
Het biJ Joannes, de oudste zoon van Barth en Jasperina, genoemde Honingsveld is niet het
"Klein Honingsveld" in het Hollanderbroek, maar een hoeve met veel bouw- en weidegrond en
later boomgaarden, gelegen op de grens van EIst en Driel, nu Grote Molenstraat 70a. Of
Joannes bij zijn huwelijk met Derkje van Brienen in 1767 daar is gaan wonen, weten we niet.
Bij de
Verwoesting van het huis in 1944 zijn alle oude eigendomspapieren verloren gegaan. Wel is
bekend dat ca. 1890 mijn vader, Josephus Franciscus, eigenaar was en dat het geheel in 1932
verkocht is aan het Pensioenfonds van de Staatsmijnen, die het in pacht gegeven heeft aan de
familie van den Berg, die het nog bewoont.
7. Maria Elisabeth, geb. 30-11-1743. Zij is drie maal gehuwd geweest: In 1772 met Arnoldus
Hendriks uit Etten (Gld.) weduwnaar van Jenneke Pelen; In 1781 met Christiaan van Kempen te
Lent, aan de Griftdijk op de bouwhof Flemingshove; en in 1792 met Derk Jansen.
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BALTHUS BALTUSSEN. (III-4) 1735-1804
BALTHUS, die soms ook BALTHASAR en ook BARTHOLOMEUS wordt genoemd, het 4de kind van
Barth en Jasperina, is twee maal gehuwd geweest. Eerst in de R.K. kerk aan de Varkensstraat te
Arnhem met ALEIDA MARIA VAN DE POL(L), geboren 25-12-1755 te Renkum als dochter van
Albertus van de Pol(l) en Hendrina Derkxen. Zij gingen wonen in het Hollanderbroek, bij de
Wetering (= De Linge) "aan de Meulenstraat". Het echtpaar kreeg vijf kinderen:
1. Hendrina, gedoopt in Elst 4-10-1779
2. FRANCISCUS, "
" " 24-11-1781
3. Josephina,
"
" " 18-3-1785 (wordt ook Aalberdina genoemd)
4. Jasperina, doopdatum onbekend
5. Bartholomeus, gedoopt 23-3-1802
Over de lotgevallen van deze kinderen (behalve van Franciscus, zie blz. 6) is verder weinig
bekend.
Aleida van de Pol overleed ca. 1794. Op 18-8-1796 huwde Balthus met JOHANNA NIENHUIS
(ook Nijenehuis) uit Driel. Uit dit huwelijk werden nog drie kinderen geboren: Een tweeling: 1.
Johannes en 2. Aleida, gedoopt 23-3-1799 te Driel, dat in 1796 een eigen pastoor had
gekregen, en 3. Theodorus, gedoopt 23-3-1802.
Johannes huwde met Anna Catharina Kersten en bij de doop van zijn dochter, Johanna, was
Aleida, zijn tweelingzuster, meter.
Over Theodorus heb ik geen verdere gegevens gevonden.
BALTHUS heeft een grote rol gespeeld in onze familiegeschiedenis. Hij is het geweest die de
grondslag gelegd heeft voor de materiele welstand in onze familie. In zijn boek "Elst, van
heden naar verleden" (De Walburg Pers Zutphen, 1976) geeft G.J. Mentink op blz. 56 en 57 een
overzicht van de vrij scherpe tegenstelling Katholiek/niet Katholiek sinds de tweede helft van
de 16e eeuw, naar aanleiding van de Hervorming. Hij beschrijft hoe door de Hervorming, de
kerkelijke goederen (huizen, landerijen e.d.) door burgelijke (hervormde) overheden in beheer
genomen werden en alleen aan geloofsgenoten werden verpacht of verkocht. Pas toen deze
overheden, in het midden der 18e eeuw, uit financiële nood hun bezit gingen verkopen
konden ook katholieke boeren tot de kopers behoren. Zo was het mogelijk dat onze Balthus,
in 1789, een stuk grond, van ca. 8 ha. van het landgoed Vrijenstein (ook Vriendstein en
Vredestein) in bezit kon krijgen. Dit landgoed (met kasteel) was eens eigendom van de hertog
van Gelder. Later van Anton Aloysius, regerend vorst van Hohenzollern-Sigmaringen. In 1788
is het verkocht aan de "echtlieden Arnoldus van de Camp en Anna Sanders". Deze gaven aan
Balthus de gelegenheid een stuk van 8 ha. bouw- en weidegrond, genaamd De Hazenkamp te
kopen "met allen heuren rechten en toebehoren".
Na zijn huwelijk met Johanna Nijenhuis in 1796 verliet Balthus zijn huis in het Hollanderbroek
en ging wonen in Driel op de hoeve "Den Dam", groot ca. 3 ha. en grenzend aan De
Hazenkamp. Zo zat hij dicht bij zijn nieuwverworven bezit. In een artikel in het weekblad De
Betuwe van 23-9-1965, waarin J.S. van den Hof de geschiedenis van Vrijenstein beschrijft,
merkt hij op: "Zo leverde een middeleeuws feodaal goed het terrein voor een moderne volop
inheemse fruitverwerkende industrie". Hij kon dit zeggen omdat de kleinzoon van Balthus,
Josephus Franciscus, op deze grond een stroopfabriek heeft opgericht. (zie blz. 9)
Balthus is waarschijnlijk in 1804 overleden. De juiste datum weten we niet. In de
boedelscheidingsakte van 23-8-1804 wordt Den Dam toegewezen aan zijn weduwe, Johanna
Nijenhuis, en De Hazenkamp aan zijn oudste zoon uit zijn eerste huwelijk, Franciscus.
Over deze Franciscus, mijn óvergrootvader, op de volgende bladzijden nadere gegevens.
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FRANCISCUS BALTUSSEN (IV-2) 1781-1863
Evenals zijn vader is ook Franciscus twee maal gehuwd geweest. In 1807 huwde hij met Lucia
Ooms, geboren ca. 1770 te Uden (N-Br.). Zij was weduwe van Come1is van Kesteren, die
woonde in EIst, buurtschap Aam, op een hofstede met schuur, bakhuis, boomgaard, hof en
tabaksland en gelegen aan het "Aamse Pad". Come1is van Kesteren stierf reeds in 1808 en liet
een zoon na, Hendrik geheten. Lucia bleef op de hofstede wonen, maar huwde met Franciscus
van wien zij een zoon kreeg, Corne1is Barth, geboren 18-2-1809.
5 november 1810 stierf de kleine Corne1is en een dag later de moeder Lucia. Franciscus bleef
op de tabakshoeve wonen, maar huwde op 3-4-1812 met Hermina Pas, geboren te Drie1, 1810-1784, als dochter van Jan Pas uit Wissen (D1d) en Antonia Hermsen uit Drie1.
Het echtpaar Ba1tussen-Pas kreeg 7 kinderen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Balthasar
Johannes Henricus
Lucia Aleida
Adrianus
Antonia
JOSEPHUS FRANCISCUS
Aleida

geb.
"
"
"
"
"
"

12-1-1813. over1. 13-1-1892, EIst.
21-2-1814.
"
27-5-1873, Rotterdam.
14-2-1815.
"
19-5-1883, Huissen.
6-3-1818.
"
12-1-1892, EIst.
5-7-1820.
"
9-6-1862, EIst.
22-1-1822.
"
6-7-1889, Driel.
18-11-1825. "
23-1-1865, Oosterhout (O.B.)

Over al deze kinderen volgen op de komende bladzijden nadere bijzonderheden. Eerst nog
enkele gegevens over Franciscus.
In een oud dagboek van H. Burgers, wagenmaker te EIst, staat genoteerd dat aan Frans
Baltussen te Aam in augustus 1833 werd geleverd "een nieuwe melkkar, voor 7 gulden". En op
6 juni 1842 "een nieuwe kar-burreij met een buyk" voor f 15,30 en "een nieuwe stelt" voor f
1,25 en 75 nagels voor 75 cents. Voor al deze spullen samen ontving de wagenmaker f 16,30
en ... een mud paardebonen: Geen grote bedragen, maar Franciscus had toch goed geboerd
op zijn tabakshoeve, want toen er in 1820 moeilijkheden rezen met de familie van zijn eerste
vrouw, Lucia Ooms, over de eigendomsrechten van de hoeve in Aam en De Hazenkamp in
Driel besliste de rechtbank in Tiel dat "beide percelen moesten worden geveild. Deze veiling
werd gehouden ten overstaan van Notaris G. van der Zande te Opheusden op 25 maart 1820
in het café van de brouwer Arnoldus Hoogvelt te EIst. De te veilen percelen werden als volgt
beschreven: 1. Een hofstede onder EIst, buurtschap Aam ... groot 1 morgen, ompaald oost en
noord: Mevr. de Wed. Rooyaards, west: Juffr. van IJsseldijk, zuiden: Jan Willem Burgers. 2.
Weiland onder Drie1, ca. 4 morgen, Den Hazenkamp genaamd, ompaald oost: het St.
Catharina Gasthuis te Arnhem, west: Hendrik Leenders, zuiden: de straat, noorden: het
voigende perceel. 3. Bouwland onder Driel, Den Hazenkamp genaamd, groot ruim 4 morgen,
ompaald oost: het St. Catharina Gasthuis te Arnhem, west: Hendrik Leenders, zuiden: het
vorige perceel, noorden: de straat.
Op de veiling werden de percelen gegund aan ... Franciscus! De hofstede voor f 3300 en de
Hazenkamp voor f 2725. Hij beschikte dus over een voor die tijd aardig kapitaaltje. In 1853
vermaakte hij De Hazenkamp aan zijn zoon Josephus Franciscus, die in 1854 in het huwelijk
trad en zich daar in Driel ging vestigen (zie blz. 9)
Toen zijn vrouw, Hermina Pas, was overleden ging Franciscus inwonen bij zijn dochter Lucia
Aleida, die gehuwd was met Johannes Maassen, kweker te Huissen (Malburgen). Hij stierf daar
op 23-7-1863, 81 jaar oud.
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DE KINDEREN VAN FRANCISCUS.
1. BALTHASAR (V-1) was gehuwd met Hendrina Bernts en woonde in Arnhem. Hij stierf in Elst,
een dag na zijn jongere broer Adrianus, op 13-3-1892 [i.e. 13-1-1892]. Hij vermaakte zijn
goederen (o.a. een woonhuis aan de Poststraat te Arnhem, getaxeerd op f 5.000) aan de
weduwe van Adrianus, Maria Theresia Huisman.
2. JOHANNES HENRICUS (V-2). Hij is gehuwd met Petronella Roozegaarde uit Rotterdam. Zij
kregen drie kinderen: 1. Franciscus Gerhardus, geb. 19-2-1848 en gehuwd met Anna Simons,
geb. 2-1-1848 te Maastricht. Van hun 7 kinderen zijn er 5 vóór hun 7de levensjaar gestorven
aan stuipen of besmettelijke ziekten. In leven bleven: Andreas, geb. 3-3-1882 en overleden
19-9-1962 te Sittard. Hij was gehuwd met Edith M.J. Schlimbach, geb. 3-10-1893 te Keulen.
Zij kregen geen kinderen. In leven bleef ook: Petronella, geb. 12-3-1884 en overleden 18-71956 te Kerkrade. Zij bleef ongehuwd. Franciscus Gerhardus had een gerenommeerde
herenmodezaak in de Westerwagenstraat te Rotterdam. Hij was gespecialiseerd in "deftige
kleding" en zag er zelf ook altijd uit als "om door een ringetje te halen". Toen hij weduwnaar
werd en de zaak aan kant had gedaan trok hij in bij zijn zoon André, die zeer bijzonder
muzikaal begaafd was en toen in Maastricht woonde. Franciscus kwam dikwijls in Elst logeren
bij mijn ouders en gaf dan aan zijn neefjes en nichtjes met gulle hand cadeautjes. Hij stierf'
18-11-1927 te Maastricht, 85 jaar oud. De 2de zoon van Johannes Henricus heette Andreas
Henricus en werd geboren in 1850. Hij huwde in een eerste huwelijk met Josephina Simons en
in een 2de huwelijk met Maria Simons, beide zusters van Anna Simons, de vrouw van zijn
broer Franciscus. Van hun 2 kinderen bleef Elisabeth ongehuwd en huwde Joseph met Anna
Stols uit Maastricht. De dochter van Johannes Henricus, Wilhelmina, geb. 21-2-1855, huwde
met Joseph Simons, referendaris bij het gerecht te Maastricht. Dit echtpaar kreeg 3 kinderen:
Franciscus, geb. 15-4-1882; overl. 21-5-1962 te Arnhem; Maxia , geb. 26-12-1884 en
overl.26-1-1946 te Gorcum (zij bleef ongehuwd); Elisabeth, geb. 24-10-1893. Deze Elisabeth
Simons kwam dikwijls bij ons thuis in Elst en is lang ongehuwd gebleven. Op latere leeftijd
huwde zij nog twee keer: eerst met Joseph Wieckenhagen uit Groningen en na diens dood met
Gerhardus Kortman uit Gorcum. Haar tweede echtgenoot stierf enkele maanden na het
huwelijk. Uit het bovenstaande blijkt, dat er een vier-voudige band bestaat tussen de familie
Baltussen met de familie Simons.
3. LUCIA ALEIDA (V-3). Zij huwde met Johannes Maassen uit Huissen. Toen haar vader,
Franciscus, weduwnaar was geworden kwam hij bij haar inwonen.
4. ADRIANUS (V-4). Hij is in 1856 gehuwd met Maria Theresia Huisman, geb. 13-11-1833,
een jongere zuster van Elisabeth Catharina, de vrouw van zijn broer Josephus Franciscus (zie
blz. 9 en Bijlage II). Arie erfde de tabakshoeve "De Amerweijde" en kreeg 9 kinderen. 1.
Hermina Johanna, geb. 19-1-1857 en overl. 2-3-1898 te Oberhausen. Zij kreeg 3 kinderen. 2.
Theodorus Johannes, geb. 15-2-1859; overl. 14-3-1933, ongehuwd. 3. Johanna Petronella,
geb. 1-11-1862. Zij huwde een weduwnaar met 2 kinderen: Wilhelmus Leijser uit Huissen. Zij
kreeg er nog twee bij en overl. 4-11-1939. 4. Antonia Christina, geb. 21-2-1864, geh. met
Hendrikus Iding uit Westervoort. Zij kreeg 1 dochter en overl. 10-1-1928 te Westervoort. 5.
Franciscus Josephus geb. 3-5-1866 en overl. 21-11-1919. Hij had een vergroeiing aan de rug
en bleef ongehuwd. 6. Johannes Hendrikus, geb. 17-11-1868. Hij huwde met Everdina Schut
uit Pannerden en kreeg 2 kinderen: Johannes Theodorus, geb. 3-7-1909 en Reinera Johanna,
geb. 12-4-1911. Zij woonden eerst op het Werenfridusplein in Elst, maar zijn in 1919 bij hun
moeder in Aam gaan inwonen. Johannes Hendrikus overl. 12-11-1933 en zijn vrouw op 23-51941. Zijn zoon Johannes Theodorus en zijn dochter Reinera huwden op dezelfde dag, 5-31935. Jan met Johanna Wielemans uit Duiven en Reinera met J. Naterop uit Oosterhout (Gld.).
(foto: zie Bijlage II)
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DE KINDEREN VAN FRANCISCUS (VERVOLG).
4. ADRIANUS (vervolg).
Johannes Theodorus, de kleinzoon van Adrianus, had 6 kinderen: Bernardina, geb. 27-101938; Theresia, geb. 17-5-1940; Antonia, geb. 19-10-1941; Johannes Antonius, geb. 5-51943; Mariannae, geb. 2-9-1944; Johanna, geb. 21-11-1947. Johannes Theod. overl. 19-11966 te Utrecht. Zijn zoon Johannes Antonius is gehuwd met Johanna Vocking, geb. 9-7-1942
te Utrecht. Zij hebben 2 zonen: Johannes Hendrikus, geb. 17-3-1967 en Sebastiaan
Theodorus, geb. 14-10-1969. Zij wonen te Hoogeveen. Reinera kreeg 3 kinderen en toen haar
man stierf verhuisde zij naar Elst. De tabakshoeve "De Amerweijde" werd in 1944 verwoest;
alleen de sleutel van de voordeur bleef bewaard en berust nu bij Reinera. 7. Bartholomeus
Arnoldus, het zevende kind van Adrianus, werd geboren 7-1-1870 en overleed 2-11-1905 te
Ulft. Hij was gehuwd met Maria Theodora Ditters uit Gendringen en had geen kinderen. 8.
Hendricus werd geboren 2-12-1871 en overleed 6-8-1910 door een val in de tabaksschuur.
Hij was ongehuwd. 9. Maria Theresia werd geboren 6-12-1874 en overleed te Arnhem in het
ziekenhuis. Zij was ongehuwd.
5. ANTONIA (V-5). Zij huwde met Wilhelmus Span, geb. 1-11-1821 te Zeddam.
Zij kregen 3 kinderen, maar Antonia overleed reeds op 9-6-1862, pas 42 jaar oud. Wilhelmus
huwde nu met Johanna Catharina Huisman, een jongere zuster van Maria Theresia Huisman,
de vrouw van Josephus Franciscus Baltussen (zie blz. 9). De kinderen uit het huwelijk van
Wilhelmus met Antonia waren: 1. Catharina, geb. 24-5-1853. Zij huwde met Hendrik Eijkholt
uit Zevenaar en kreeg 12 kinderen. De oudste, Lambertus, trad in het klooster bij de Paters
Conventuelen, maar ging later over naar de Franciscanen. Hij was lange tijd pastoor te
Woerden en schreef op zijn oude dag een boekje, getiteld: "Voor hen die lijden". Het werd 4
maal herdrukt. Lambertus overleed in het bejaardenhuis te Katwijk, op 12-9-1970, 92 jaar
oud. 2. Theodorus Franciscus, geb. 22-6-1855 en overl. 20-4-1934. Hij was gehuwd met
Wilhelmina Tijssen, geb. 7-3-1864 te Elst en overl. 21-3-1938. Het echtpaar Span-Tijssen
kreeg 8 kinderen, waarvan er 3 zijn overleden. 3. Antonia, geb. 17-12-1860 en overl. 24-101933. Zij was gehuwd met Johannes Theodorus Derksen, geb. 29-2-1852 en overl. 17-41914. Zij kregen 12 kinderen, 4 dochters en 8 zonen. één van de zonen, Bernardus Antonius,
werd Pater Capucijn en nam als kloosternaam aan: Walterus. Na een werkzaam en vruchtbaar
priesterleven,
eerst in Tsjecho-Slowakije, daarna op Sumatra kwam hij in 1960 naar het vaderland om
herstel te zoeken van zijn geschokte gezondheid. Zijn kwaal bleek ongeneeslijk en terwijl hij
op bezoek was bij zijn jongste broer te Doesburg moest hij worden opgenomen in het
ziekenhuis te Doetinchem en overleed aldaar op 20-9-1961. Uit het huwelijk van Willem Span
met Johanna Catharina Huisman werden 8 kinderen geboren. De oudste, Wilhelmina, huwde
met Cornelis Kriele uit Nijmegen. De tweede dochter, Johanna Maria (tante Marie) bleef
ongehuwd en woonde lange tijd bij pastoor Wijfker op de pastorie in Gendringen. De 6 zonen
van Willem: Antoon, Bernard, Johan, Willem, Harrie, en Frans, heb ik dikwijls ontmoet in mijn
jeugd. Maar echt contact hadden wij alleen met Theodorus, de zoon uit het huwelijk SpanBaltussen.
Hij was aannemer en gemeentearchitect, een combinatie die in die dagen op dorpen meer
voorkwam. Zijn huis stond vlak bij het onze en hij was niet alleen een neef maar ook een
vriend van mijn vader. Voor zijn neven en nichten, die speelgenoten waren van zijn kinderen,
was hij de aller-vriendelijkste en gulle "Oom Dorus", die in onze kinderharten een grote plaats
innam.
6. JOSEPHUS FRANCISCUS (V-6). Hij was mijn grootvader en daarom spreek ik over hem op de
volgende bladzijden uitvoeriger.
7. ALEIDA (V-7). Zij is gehuwd met Johannes Bosman uit Oosterhout (Betuwe) en kreeg 4
kinderen: Theodorus, Wilhelmina, Aleida en Gerarda. Zij stierf op 40-jarige leeftijd.
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JOSEPHUS FRANCISCUS (VI-6) 1822-1889.
Mijn grootvader huwde op 22-8-1854 met Elisabeth Catharina Huisman, geb. op 23-11-1829
als dochter van Theodorus Huisman en Johanna Timmermans en een zuster van Maria Theresia
Huisman, de vrouw van grootvaders broer Adrianus. Zij waren geboren op "De grote Hof", een
tabakshoeve van 7 ha. aan de Valburgse weg, buurtschap Lienden te EIst. In 1894 ging deze
hofstede in eigendom over op Hermanus Witjes en in 1963 op M.F. Uffing.
Het echtpaar J.F. Baltussen-Huisman kreeg 8 kinderen:
1. Johanna Wilhelmina
geb. 10-6-1855; overl. 19-4-1916 te Nijmegen (blz. 10)
2. Josephus Franciscus
" 10-4-1857;
"
24-2-1917 " EIst (blz. 15) .
3. Wilhelmina Geertruida
" 1-6-1859;
"
26-11-1931 " Vlissingen (blz. l0)
4. Geertruida Theodora
" 31-1-1861;
"
29-10-1921 " Gendt (blz. 11)
5. Antonia Maria
" 25-10-1863; "
23-5-1945 " Utrecht (blz. 11)
6. Theodorus Lambertus
" 21-11-1865
"
18-11-1924 " Wijk b/Duurst. (blz. 12)
7. Albertus Johannes
" 10-3-1868;
"
18-11-1931 " Hoogstraten (blz. 12)
8. Arnoldus Johannes
" 3-2-1871;
"
19-10-1943 " Driel (blz. 13,14)
Geen van mijn broers of zusters heeft grootvader gekend, want hij stierf in hetzelfde jaar dat
zijn zoon Frans, mijn vader, in het huwelijk trad.
Hij was van middelmatige lengte en moet trots geweest zijn op z’n slanke vrouw, die doorging
voor "de knapste vrouw van DrieI". Al was zijn eerste doopnaam Josephus, toch werd hij Frans
genoemd, of meer nog Cis. Zo is bij zijn afstammelingen de gewoonte ontstaan de oudste
zonen wel als Josephus Franciscus te laten dopen maar hen Frans te noemen. Grootvader was
een geboren handelsman en bijzonder ondernemend. Dat blijkt allereerst uit het feit dat hij,
toen hij zich na zijn huwelijk ging vestigen op "De Hazenkamp" te Driel, daar een woonhuis
bouwde, een boomgaard aanplantte en een perceel bestemde voor tabakscultuur, die in die tijd
nog goed rendeerde en waarvan hij de fijne kneepjes geleerd had van zijn vader in Aam. Ook
wist hij contacten te leggen met Duitse kooplui, die bij goede oogsten de Betuwe bezochten om
grote partijen appelen te kopen voor de fabricage van "Apfelkraut". Deze appelen werden dan
door de fruitboeren aangevoerd en via grootvader verladen in schepen bij het Drielse Veer in de
Rijn. Omdat de waterstand van de Rijn in de zomermaanden dikwijls erg laag was konden de
schepen soms maar voor de helft gevuld worden. Daardoor werd het vervoer naar Duitsland te
duur. De Heer Koek, vertegenwoordiger van een Duitse appelstroopfabriek, stelde toen voor de
appelen niét te vervoeren, maar in Driel zelf tot stroop te verwerken, voor rekening van zijn
fabriek. Grootvader vond dit geen kwaad idee en in de zomer van 1866 werd in Driel de eerste
stroop gefabriceerd. Franciscus gaf zijn ogen de kost en zag ook dat er goed aan verdiend
werd: Hij besloot voor eigen rekening appelstroop te gaan fabriceren, bestelde de nodige
persen en ketels en al in 1868 vloeide de eerste stroop van J.F. Baltussen in de emmers en
bussen. Geleidelijk werd de fabriek uitgebreid en na enige jaren waren er 12 persen en ketels
opgesteld. Toen grootvader invalide werd en in 1889 stierf konden zijn zonen hem opvolgen.
Theodorus en Albertus deden afstand van hun aandeel en zo bleven Frans en Noldus als
firmanten over.
Een curieuze bijzonderheid is nog dat, zoals blijkt uit een acte van 23-8-1804 de grootouders
van Franciscus (blz. 5) toen op een hofstede woonden die grensde aan De Hazenkamp en
genoemd werd "Den Dam" of ... "De strooppot"! Waarom die hoeve zo genoemd werd is mij niet
bekend. Misschien speelt hier mee het gebruik om munten te bewaren op de bodem van een
pot met stroop, om het aan dieven moeilijk te maken?
Grootmoeder overleefde haar man 13 jaar en stierf 11-8-1902 "na lang, geduldig gedragen
lijden" zoals op haar bidplaatje geschreven staat.
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DE KINDEREN VAN JOSEPHUS FRANCISCUS (VI-6).
Omdat ik op-één-na-de jongste was in ons gezin heb ik in mijn jeugd de meeste tantes en
ooms slechts oppervlakkig gekend. Uit inlichtingen van mijn zusjes en oudere nichtjes kan ik de
volgende herinneringen op papier vastleggen. Géén complete levensbeschrijvingen dus.
Daarvoor ontbreken mij de gegevens.
1. JOHANNA WILHELMINA (VI-1) 1855-1916.
Op 27-11-1882 trad zij in het huwelijk met Bernardus van der Mee, geboren 15-5-1853 te
Millingen aan de Rijn. Het echtpaar kreeg 7 kinderen:
1. Maria Elisabeth Wilhelmina,
geb. 27-4-1884 te Arnhem.
2. Adrianus Franciscus,
" 15-7-1886 "
"
3. Adrianus Theodorus,
" 5-5-1888
" Nijmegen.
4. Elisabeth Antonia,
" 9-1-1892
"
"
5. Antonius Theodorus,
" 21-1-1893 "
"
6. Geertruida Antonia,
" 28-9-1896 "
"
7. Johanna Wilhelmina,
" 19-10-1898 "
"
"Oom van der Mee", zoals wij hem noemden had in Driel grote indruk gemaakt toen hij te paard
en vergezeld van honden zijn bruid kwam bezoeken. Zijn zakelijke capaciteiten bleken minder
opvallend te zijn want na enige jaren moest hij zijn bedrijf in Arnhem, waar het echtpaar zich
gevestigd had, opgeven en verhuizen naar Nijmegen, waar hij een functie als boekhouder kon
krijgen. Later kwam hij de boeken bijhouden op het kantoor van mijn vader in Elst. Wij zagen
hem elke dag prompt op tijd op het kantoor verschijnen, maar hij bleef voor ons een mysterieus
man, omdat hij bijna nooit een woord tegen ons sprak. Ook tante Hanna kwam weinig op
bezoek in Elst en over haar kinderen, die wij nooit zagen, kon niemand van mijn familie mij
inlichten. Tante Hanna is gestorven op 19-7-1916 en ligt begraven op het, nu gesloten,
kerkhof aan de Daalseweg te Nijmegen. Oom is met zijn oudste dochter in 1923 naar Luik
vertrokken en daar overleden.
2. JOSEPHUS FRANCISCUS (VI-2) 1857-1917. Zie blz. 15 t/m 18.
3. WILHELMINA GEERTRUIDA (VI-3) 1859-1937.
Tante Mina was gehuwd met Lambertus Eijkhout, geboren 9-8-1854 te Valburg.
Zij vestigden zich te Bemmel en kregen 4 kinderen:
1. Elisabeth Johanna
geb. 25-12-1884 te Bemmel.
2. Johanna Christina
" 19-6-1887 "
"
3. Cornelia Antonia
" 6-11-1889 "
"
4. Antonia Wilhelmina
" 20-6-1891"
"
Oom Eijkhout was zwak van gezondheid. Zijn zaken leden er onder en hij besloot naar
Nijmegen te verhuizen, waar hij in de Jacob Canisstraat woonde. Zijn nichtjes uit Gendt
typeerden Tante Mina als "een lieve vrouw" bij wie zij in hun jeugd graag gingen logeren en dan
danig werden verwend.
Toen hun dochter Anna een positie kreeg in Amsterdam en daar ging wonen, vertrok een jaar
later heel het gezin naar die stad. Oom is daar gestorven. Anna huwde Alfred Voss, die een
manufacturenzaak had in Vlissingen met een mooi woonhuis. De rest van het gezin trok met
Anna mee naar Zeeland. Daar is tante Mina gestorven op 26-11-1937. Nadere bijzonderheden
over de levensloop van haar dochters wist mij niemand te vertellen. Hier komt naar voren dat
wij eigenlijk te laat begonnen zijn de familiegeschiedenis samen te stellen. Zouden we b.v. tien
jaar eerder begonnen zijn dan hadden de toen nog levende familieleden ons heel wat
feitenmateriaal kunnen verschaffen. Ik hoop dat mijn jongere neven en nichten niet zo lang
zullen wachten om hun familiegeschiedenis op papier te zetten.
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4. GEERTRUIDA THEODORA (VI-4) 1861-921.
Geertruida was gehuwd met EVERHARDUS VERHEIJ, geboren 10-6-1847 in Pannerden. Zij
gingen wonen in Gendt (O.B.) en kregen 8 kinderen:
1. Wilhelmina E1isabeth, geb. 18-9-1889; over1. 16-7-1975 te Nijmegen. Ongeh.
2. E1isabeth Maria,
"
20-4-1891; "
20-10-1970 te Nijmegen. Ongeh.
3. Maria Geertruida, "
28-6-1893; gehuwd
met: Johannes van der Meulen, geb. 28-2-1895 te Gendt;
over1. 7-1-1971 te Gendt. 1 kind (overleden).
4. Hendrikus Everardus, geb. 31-12-1894; overl. 3-1-1953 te Bunnik.
gehuwd met E1isabeth M.A. Baltussen (zie blz. 15).
5. Franciscus Everardus, geb. 18-2-1897; overl. 25-10-l950 Nijmegen. Ongeh.
6. Theodora Antonia,
"
22-9-1898; " 26-4-1968 te Lent. Geh.
met Matthijs van Kortenhof, geb.10-l0-l895 te Bemmel;
over1. 19-7-1956 Nijmegen.
7. Cornelia Geertruida, geb. 22-5-1900; ongeh.
8. Geertruida Everarda, " 20-12-1901; over1. 22-1-1975 te Doetinchem;
geh. met Gerhardus Meijerink uit Haaksbergen.
N.B. Door een vergissing op de Burgerl. Stand werden Maria en Hendrikus ingeschreven als
Verheijen, de andere kinderen als Verheij.
Tante Trui heb ik in mijn jeugd goed gekend. Het was een feest voor ons als we naar Gendt
mochten, eerst met de Geldersche Stoomtram en later op de fiets. Wij beseften toen nog niet
hoe zwaar zij in haar leven was beproefd. Twee maanden vóór de geboorte van haar jongste
kind stierf haar man. Door haar groot geloof en diepe godsvrucht gesterkt wist zij haar
kinderen in echte wijsheid op te voeden en met mannelijke moed de zaken van haar overleden
man in stand te houden. Nooit hebben wij haar anders gezien dan als een dame, zowel innerlijk
als uiterlijk. Haar raadsman was haar broer Frans in Elst, mijn vader, op wie zij vanaf haar jeugd
bijzonder gesteld was. Als zij in moeilijkheden zat was haar eerste gang naar EIst en altijd
kwam zij dan gesterkt naar huis. De laatste jaren van haar leven ondervond zij grote steun van
haar zonen en haar volwassen dochters, maar op 60-jarige leeftijd was zij opgebrand en stierf
zij in alle vrede.
5. ANTONIA MARIA (VI-5) 1863-1945.
Tante Ant is eerst gehuwd geweest met de zeer welgestelde Cornelis Versteegh uit Rumpt in de
Neder-Betuwe. Terwijl zij haar eerste kind verwachtte stierf haar man. Twee jaar later
hertrouwde zij met ANTONIUS VAN DER HORST uit Cothen, een broer van Johanna van der
Horst, de vrouw van haar broer Arno1dus (zie blz. 13). Deze oom Antoon was een intieme
vriend van mijn vader en moet een bijzonder intelligent mens geweest zijn. Hij deed grote
zaken, vooral op gebied van paardenhandel, waarvoor hij regelmatig naar België reisde. Het
echtpaar kreeg 3 kinderen, zodat het gezin bestond uit:
1. Cornelis (Versteegh), geb. 11-5-1899 te Rumpt.
2. E1isabeth Magthilde Antonia, geb. 8-8-1902
te Utrecht.
3. Magthilde Josephina Maria,
" 19-3-1904; "
"; Overl. 25-l2-1970.
4. Antonius Wouterus Maria,
"
26-5-1906 " Nijmegen.
Omdat Tante Ant 82 jaar geworden is heb ik haar dikwijls ontmoet en altijd werd ik weer
getroffen door de zachtheid van haar karakter, een zachtheid die niet uit zwakheid voortkwam,
maar uit een innig geestelijk leven, dat haar in haar beproevingen kracht deed vinden. In 1923
werd zij voor de 2de maal weduwe, maar nu werd zij liefdevol opgevangen door haar kinderen.
Zij ging wonen in een riant huis in het Wilhelminapark te Utrecht waar zij bijzonder genoot van
het uitzicht op de eendenvijver. Na een kort ziekbed stierf zij in volle vrede, omringd door al
haar dierbaren, op 23-5-1945.
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6. THEODORUS LAMBERTUS (VI-6) 1865-1924.
Toen Theodorus volwassen was voelde hij er weinig voor in het stille Driel te blijven. Hij wilde in
Rotterdam, waar familie van hem gevestigd was, (zie blz. 7) zijn geluk beproeven. Hij pakte
flink aan en het gelukte hem, mede door zijn zuinigheid, een grote spaarduit te vergaren. Op
de bruiloft van zijn oudste broer Frans met Cornelia Dijkman in 1889 te Wijk bij Duurstede,
maakte hij kennis met Cornelia's jongere zuster Petrone11a. Secuur als hij in alles was dacht hij
lang na voor hij de beslissing nam met haar in het huwelijk te treden. Dit gebeurde in 1896
toen hij een pand op de Markt te Wijk kon kopen. Na grondige verbouwing vestigde het jonge
paar zich daar en kregen vier kinderen:
1. Elisabeth Cornelia Maria, geb. 13-2-1898; over1. 18-10-1966 te 's Gravenhage. Zij huwde
met Johannus Obermark uit Ve1bert (D1d.). Deze echtgenoot kwam om in 1944. Zij hertrouwde
met Herman van Ginke1 uit Wijk bij Duurstede en woonachtig in Den Haag. Daar overleed hij
18-12-1967.
2. Corne1ia Johanna Maria, geb. 9-5-1903; over1. 25-6-1929 Utecht. Ongeh.
3. Maria Francisca Johanna, geb. 12-3-1904; overl. 4-4-1905.
4. Franciscus Johannes Antonius, geb. 1-7-1906.
Gehuwd met Agnes Pêcek, geb. 10-1-1910 te Kirchbuchel (Oostenr.)
Kinderen: 1. Albertus Franciscus, geb. 20-8-1935 te Utrecht; geh. met Wilhelmina
Hatting uit Utrecht; 1 kind: Bianca, '7-10-'64.
2. Rudo1f Theodorus, geb. 11-5-1937 te Utrecht; geh. met E. Ringeling uit
Utrecht. Geen kinderen.
Zijn zaak op de Markt noemde Theodorus "De Vlijt", een eigenschap die hem heel zijn leven
gesierd heeft. Het zakendoen zat hem in het bloed. Hij liet drie winkelhuizen bouwen en zestien
arbeiderswoningen. Groot succes had hij ook als fruitexporteur op Engeland en Duitsland. De
voor het fruit benodigde manden liet hij door zijn eigen personeel vervaardigen, zodat hij hen
ook in de winter aan het werk kon houden. Het teenhout voor de manden werd geleverd door
zijn broer Frans die het in Elst, op de Bremerton, kweekte.
In 1919 verkocht hij het huis op de Markt en ging wonen in de Rijnstraat, in het huis waar de
grootouders van zijn vrouw gewoond hadden, de familie Van der Grint. Helaas maakte een
nierkwaal te vroeg een einde aan zijn werkzaam leven. Op 59-jarige leeftijd, 18-11-1924,
bezweek hij.
Zijn echtgenote verhuisde naar Utrecht en is, na een ongeneeslijke ziekte, overleden in een
bejaarden-pension te Hooglanderveen, 13-5-1949 na een geduldig gedragen lijden.
7. ALBERTUS JOHANNES (VI-6) 1868-1937.
"Oom Bart" was een man vol humor en ... een verstokt vrijgezel. Typerend voor zijn mentaliteit
is het van hem overgeleverd gezegde: "Vrijen is gemakkelijk, maar ophouden met vrijen, dat is
moeilijker!"
Bij akte van scheiding in april 1894 kreeg hij, samen met zijn broers Frans en Arno1d de hoeve
De Hazenkamp met de in 1868 opgerichtte appelstroopfabriek toegewezen. Maar op 10 juli
1903 deed hij afstand van zijn aandeel in de fabriek. Hij wilde liever "vrij" zijn in zijn doen en
laten. Hij vestigde zich toen in Nijmegen en hield zich bezig met in- en verkoop van vee en met
de verzorging van stukken grond die hij gekocht had. Zijn nichten uit Gendt en EIst nodigde hij
wel eens uit op een reisje naar Antwerpen of Brussel en tastte dan royaal in zijn beurs. Zijn
fortuin verloor hij grotendeels bij een faillissement van zijn bank.
Toen hij hulpbehoevend en te afhankelijk van anderen werd vertrok hij naar een klooster waar
men bejaarden verzorgde in Hoogstraten (België).
Daar is hij na een kort ziekbed in zijn slaap overleden op 18 nov. 1937. Hij had zijn vrijheid
hervonden!
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DE KINDEREN VAN JOSEPHUS FRANCISCUS (vervolg)
8. ARNOLDUS JOHANNES (VII-8) 1871-1943.
Een jaar na de dood van zijn moeder trad Arno1dus in het huwelijk met Johanna Catharina
Wilhelmina VAN DER HORST, geb. 18-9-1880 te Cothen als dochter van Wouterus van der Horst
en Magda1ena W. Burgers. Haar broer Antonius was gehuwd met een zuster van Arno1dus,
Antonia Maria (zie blz. 11). Het ouderlijk huis te Drie1, dat Arno1dus erfde, liet hij aanzienlijk
verbouwen en vergroten en het jonge paar trok daar in. Ze kregen 15 kinderen:
1. Josephus Franciscus, geb. 4-7-1904. Hij huwde 1) met C1ara Gesina A1berta Winkels, geb.
25-5-1907 en over1. 12-10-1974 in het ziekenhuis te Arnhem. Daarna huwde hij met
Mathi1da Theresia Maria van Sonsbeeck, geb. 25-8-1911 te Heino.
2. Mathi1da Elisabeth Maria, geb. 18-7-1905 en overl. 31-8-1905.
3. Wouterus Arnoldus Antonius, geb. 6-6-1906 en overl. 10-8-1918.
4. E1isabeth Mathi1da Maria, geb. 16-6-1907 en overl. 30-11-1965 als priorin van de
Religieuzen Benedictinessen v.h. H. Sacrament te Oldenzaal.
5. Mathi1da Catharina Maria, geb. 6-9-1908; geh. met Enge1bertus Determeijer, geb. 21-111903 te Rotterdam.
6. Anna Maria Antonia, geb. 24-7-1909; geh. met Herman B.W. Hulshof, geb. 9-5-1909 te
Lichtenvoorde.
7. Come1ia Wilhelmina Maria, geb. 19-1-1912; ongehuwd.
8. Johanna Catharina Wilhelmina, geb. 10-7-1913; geh. met Franciscus A.D. Westerman, geb.
4-8-1910 te Lichtenvoorde.
9. Arnoldus Johannes Antonius, geb. 31-8-1914; geh. met Elisabeth M.T. Meijer, geb. 1-61926 te Amsterdam. Kinderen: Maria Johanna E1isabeth, geb. 30-3-1953; Astrid Francisca
Maria, geb. 10-5-1954; Edith Jeanne Maria, geb. 8-7-1955; Anna Maria, geb. 25-8-1956;
Rona1d Frits Maria, geb. 11-9-1959 en Yvonne Mathi1da Maria, geb. 6-6-1961; allen geb. te
Maasbommel.
10. Josephus A1bertus, geb. 11-7-1915; geh. met Wilhelmina Johanna Josina van Koeverden,
geb. 19-10-1921 te Buren. Kinderen: Johanna Geertruida C1ara Maria, geb. 14-10-1948 te
Arnhem; Gerardus Arnoldus Albertus, geb. 5-12-1949; Arno1dus Johannes, geb. 16-4-1951;
Josephus Franciscus, geb. 10-2-1953 te Boxtel; Gertrudis Wilhelmina Mathi1da, geb. 26-91956 te Boxtel.
11. A1bertus Johannes, geb. 16-4-1917; geh. met Bouwina Margaretha Maria Schoffelmeer,
geb. 11-8-1920 te Groningen; Kinderen: (Adopt.) Maria Josepha Margaretha Johanna, geb. 4-91957 te Amsterd.; Judith Elisabeth, geb. 19-10-1962 te Heerlen.
12. Wouterus Arnoldus Antonius, geb. 16-9-1918; over1. 27-7-1938.
13. Antonius Maria, geb. 25-8-1919; geh. met Johanna Maria Vermeulen, geb. 2-1-1926. te
Huissen. Kinderen: Arnoldus Johannes Maria, geb. 2-8-1949; Maria Johanna, geb. 9-4-1951;
Anna Maria Everdina, geb. 13-9-1953; Franciscus Antonius Maria, geb. 2-4-1955; E1isabeth
Dorothea Maria, geb. 24-6-1957; Johanna Francisca Maria, geb. 6-5-1961; allen te Drie1.
14. Maria Elisabeth, geb. 19-8-1922; ongehuwd.
15. Everdina Hendrika Maria, geb. 19-1-1924; geh. met Come1is J. Vulto, geb. 15-9-1919 te
Schalkwijk.
Arno1dus was, in tegenstelling met zijn vader, weinig autoritair. Hij moedigde zijn kinderen aan
in hun groei naar zelfstandigheid. Als medefirmant van de appe1ge1ei- en jamfabrieken
verzorgde hij vooral het productieproces en hij muntte uit door zijn sociale instelling in de
omgang met zijn medewerkers. Als ik, als kleine jongen, in een rijtuig van de "Stalhouderij van
Dulm" mee mocht naar Drie1, troffen wij Oom bijna nooit aan op zijn kantoor achter het bureau.
Hij was altijd ergens in de fabriek, bij de ketels of de persen om het fabricageproces te
controleren, of in de boomgaarden om de stand van het gewas op te nemen. Hij hield van
rechtstreeks contact met zijn mensen en loste ter plaatse de problemen op. Veel praten en
uitleg was er niet bij; hij was een man van weinig woorden. Maar die weinige woorden waren zo
glashelder, dat allen onmiddelijk begrepen wat hij van hen verlangde. Juist door deze eenvoud
en oprechtheid van optreden dwong hij ieders respect af en werd hij de vraagbaak
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ARNOLDUS JOHANNES 1871-1943 (vervolg).
voor heel het dorp. Geen wonder ook dat hij gevraagd werd om zitting te nemen in de
Gemeenteraad van Heteren, waartoe de dorpen Driel, Randwijk en Indoornik behoorden, en in
1922 werd hij wethouder, een functie die hij tot zijn dood toe bekleedde. Voor zijn vele
verdiensten in de gemeente werd een nieuw aangelegde weg in het dorp de "Wethouder
Baltussenweg" gedoopt. Hij hield niet van lange redevoeringen. In korte trekken bracht hij zijn
mening naar voren. Viel het besluit anders uit dan was hij een "goed verliezer" en aarzelde niet
om bij de uitvoering volle medewerking te verlenen.
Om zeker te zijn van voldoende aanvoer van fruit voor de fabriek kocht hij grote stukken grond
en beplantte die met fruitbomen en bessenstruiken. Ook hield hij er een grote veestapel op na,
die soms uit 100 koeien bestond, voor de z.g. vetrnesterij. Hierbij had hij veel hulp van zijn
broer Albertus uit Nijmegen. De eerste 3 jaren van de 2e Wereldoorlog gingen in Driel zonder
al te schokkende gebeurtenissen voorbij. Maar vooral door de inspanning om de maatregelen
van de bezetters zó uit te voeren dat ze zo min mogelijk schade konden veroorzaken, werd
zijn gezondheid zienderogen minder. Hij werd ter observatie opgenomen in het St. Canisius
Ziekenhuis te Nijmegen. Daar constateerde men dat zijn kwaal ongeneeslijk was. Hij mocht
naar huis, maar na enkele weken kwam, nog vrij onverwachts, het einde. Bij zijn begrafenis
bleek duidelijk hoe gezien hij was. De kerk van Driel was afgeladen vol met vrienden en
belangstellenden. Zijn echtgenote, "Tante Jo", is 88 jaar geworden. Zij heeft haar man 23 jaar
overleefd als stralend middelpunt van haar familie. Opvallend was haar grote openheid van
geest. Toen zij moest beleven, dat zoveel van wat haar dierbaar was in Kerk en maatschappij
ging veranderen, bleef zij die ontwikkeling vol belangstelling volgen en gunde de ander anders
te zijn. Tot het einde toe genoot zij het volste vertrouwen van haar eigen en aangetrouwde
zonen en dochters. Zij stierf 20-1-1968. Haar uitvaart was meer een dankdienst dan een
rouwdienst, omdat ieder die haar gekend had, God dankbaar was dat hij deze sterke, wijze
vrouw op zijn levensweg had ontmoet.
In het boek van Cornelius Ryan "Een brug te ver" over de slag om Arnhem, speelt het dorp Driel
én de familie Baltussen een rol. De in het boek genoemde Cora Baltussen is Cornelia
Wilhelmina Maria (zie blz. 13). Haar naam wordt 9 maal genoemd: Wat niet in het boek vermeld
staat is de volgende geschiedenis die aan de vergetelheid moet worden ontrukt: Op 28 sept.
1944 werd de situatie te Driel zo kritiek dat de weinige inwoners, die nog niet naar Valburg
waren uitgeweken, hun toevlucht zochten in de als veilig beschouwde machinekamers van de
fabriek. Ook de H. Vaten van R.K. Kerk werden geborgen in de brandkast van het woonhuis bij
de fabriek. Op 5 October werd het op het terrein van de fabriek zo gevaarlijk, dat ook de
overgeblevenen moesten vluchten. Men overlegde wat er moest gebeuren met de H. Vaten en
men kwam tot de conclusie dat men ze het best kon achterlaten in de veilig geachte kluis. Op
9 oct. kwamen enkele bewoners in Driel terug en toen moest men vaststellen dat de kluis was
geforceerd en leeggeroofd! De H. Hosties lagen over de vloer verspreid. De parochianen van
Driel brachten plechtig eerherstel en nadat de verwoeste fabriek herbouwd was werd er in de
gevel van het nieuwe woonhuis een steen gemetseld, waarop een gedicht van Bernard
Verhoeven gebeiteld stond:
Hier heeft in oorlogsnood
Ons Heer een woon gevonden.
Hier werd het hemels brood
door aards geweld geschonden

Hier werd om zucht naar geld
De Liefde zelf verraden
Door vrome daad hersteld
De schuld van wie haar smaadden.
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Omdat ik pas 12 jaar was toen mijn vader stierf zijn mijn eigen indrukken over hem vrij vaag.
Maar uit gegevens van het archief van Vredenburg en uit gesprekken met mijn broers en
zusters vond ik genoeg stof om mijn kinderindrukken aan te vullen.
Vader was, als oudste zoon, de hoop van zijn vader, die in hem de opvolger zag in het beheer
van de appelstroopfabriek en fruithandel. De kleine Frans kon goed leren en na zijn lagere
school afgemaakt te hebben nam hij privélessen in Duits en boekhouden bij een onderwijzer in
Elst. De reis naar E1st deed hij per "rijwiel", waarschijnlijk zo'n hoog vehikel met een groot
voorwiel en een klein achterdito. Terwijl hij voor het boerenbedrijf en de tabaksteelt minder
belangstelling had verving hij zijn vader dikwijls als inkoper van fruit. Op een van zijn reizen in
Het Sticht ontmoette hij in Wijk bij Duurstede zijn latere echtgenote CORNELIA DIJKMAN, een
van de vier dochters van Jan Dijkman en Come1ia van der Grint (zie blz. 18). Jan Dijkman was
een bekend fruitkweker. De kennismaking van Frans en Come1ia groeide uit tot liefde en vader
Dijkman gaf aan de kranige jongeman uit Drie1 graag zijn dochter ten huwelijk. In het
familiearchief van Vredenburg wordt een briefje bewaard van een van vaders handelsrelaties,
de fruithandelaar G.R.M. de Greeve uit Amsterdam, de vader van de later beroemd geworden
redenaar Borromeus de Greeve. Hij schrijft: "Hierbij de nota uwer laatste zending appelen van
welke gelegenheid ik meteen gebruik maak U en Uw bruid te feliciteren met Uw voorgenomen
huwelijk, U al het goede en geluk toewenschende, wat Gij en Uw bruid daarvan kunt
verwachten, niet twijfelende of deze wenschen zullen door Gods zegen in ruime mate vervuld
worden."
Het echtpaar vestigde zich te E1st, waar op de hoek Rijksweg/Korte Dorpstraat "De Harmonie"
te huur stond, op dezelfde plaats waar in de 17de en 18de eeuw de herberg "Half'weg" had
gestaan. Vader vertelde al tijd dat hij dat huis gehuurd had niet vanwege het hotel, maar omdat
er genoeg ruimte was om het kantoor van de appelstroopfabriek en de fruithandel daar onder
te brengen. De fabriek en de fruithandel bracht hij geleidelijk tot grote bloei. Uit hun huwelijk
werden 10 kinderen geboren, van wie er 2 jong stierven.
1. Come1ia E1isabeth Maria, geb. 3-10-1890; over1. 3-11-1959 te Ben. Leeuwen. Zij bleef
ongehuwd. (zie blz. 19)
2. E1isabeth Petrone11a Maria, geb. 23-4-1893 en over1. 12-8-1893.
3. Josephus Franciscus Joannes, geb. 15-5-1894; over1. 26-12-1974 te E1st.
Gehuwd met Maria-E1isabeth Wilhelmina Janssen. (zie blz. 20)
4. Johannes Antonius Josephus, geb. 1-11-1895; over1. 1-5-1948 Ben. Leeuwen.
Geh. met Maria-Anna Caro1ina Josephina Malmberg. (zie blz. 22)
5. Antonius Theodorus Josephus, geb. 24-1-1898; over1. 4-2-1952.
Geh. met Theresia Maria Riepe. (zie blz. 23)
6. E1isabeth Maria Antonia, geb. 26-9-1899. Geh. met Henricus Everardus Verheijen, geb. 3112-1894 Gendt (O.B.) en over1. 3-1-1953 te Bunnik. Geen kinderen.
7. Maria Johann Antonia, geb. 10-9-1901.
Geh. met Petrus A1bertus Kasteel, geb. 4-11-1901 te Zwolle. 5 Kinderen:
1. Anne-mieke, geb. 24-2-1928 te Rotterdam; geh. met Abraham van Heel.
2. Franciscus,
geb.2-9-1929
"
"
; Priester-Jezuïet in Amerika.
3. Pia,
geb.11-8-1931 " Den Haag; Ongehuwd.
4. Karel,
geb. 2-7-1934
" "; Priester in Rome.
5. Thomas More, geb.11-11-1935 "
"; Geh. met Genevieve Oberdorf.
8. Johanna Hendrika Maria, geb. 23-2-1903 en over1. 24-5-1904.
9. A1bertus Josephus Antonius, geb. 11-8-1904; Jezuïet-Priester.
10. Johanna Hendrika Maria, geb. 30-8-1905; over1. 9-8-1951 te Arnhem, als
Religieuze bij de Zusters van O.L. Vrouw van Liefde van "De Goede Herder". (zie blz. 24)
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In 1906 verhuisde ons gezin naar het achter de Harmonie gelegen woonhuis, hoek Korte
Dorpstraat, in de schaduw van de middeleeuwse St. Werenfriedkerk. In hetzelfde jaar maakte
vader, samen met Kapelaan H. van Loon en de Heer H. Wouters van den Oudenweijer een
pelgrimstocht naar Rome, in die tijd een' hele onderneming. Hij schreef een uitvoerig verslag
van die reis, maar dat is helaas bij de bezetting van Vredenburg verloren gegaan. Hij kon er
bezield over vertellen en wij, als kinderen, genoten intens van die verhalen, en van de
souveniers die hij had meegebracht.
Vader was ook een groot natuurvriend. De rozen in de tuin verzorgde hij eigenhandig en hij
genoot van zijn bezoeken aan zijn landerijen en hoeven, zoals de Bremerton en het Honingveld,
waar hij een populierenbos had laten planten. En ik zal nooit vergeten hoe de anders zo
opgewekte man teneergeslagen was, toen, na een stormnacht, Jan de Roos, de vrachtrijder uit
Driel, met de Jobstijding kwam dat er 52 populieren waren omgewaaid.
Hoe bemind en geacht hij zich in Elst had weten te maken kunnen we opmaken uit een artikel
in het weekblad' "De Nieuwe Overbetuwe" van 23 mei 1914. In die krant wordt, bij gelegenheid
van zijn zilver huwelijksfeest, zijn persoon en zijn werk getekend. Wij citeren: "Heeft de Heer
Baltussen een 'gevestigde, goed klinkende naam als fruithandelaar en fabrikant, niet alleen in
Holland, maar ook in het buitenland, een naam te heerlijker waar hij dien zichzelf verworven
heeft, hier in EIst en omgeving staat hij bekend als dé Katholieke voorman van Elst. Dat hier
zoo'n bloeiend katholiek vereenigingsleven heerst is niet voor een gering deel te danken aan de
moreelen en financieelen steun van den Heer Baltussen en van de meeste vereenigingen nam hij
mede het initiatief. Er is geen enkele katholieke vereeniging in EIst of ze telt de Heer Baltussen
onder haar leden; in de meeste ervan zit hij in het bestuur, zoals in de K.S.A., Propagandaclub
en het Patronaat. Doch of hij in een vereeniging een functie bekleedt of niet, steeds is hij in elke
vereeniging méér dan een decoratief figuur.
Bovendien is hij voorzitter van de Kiesvereeniging voor den Gemeenteraad, een voorzitter aan
wien de leiding ten volle is toevertrouwd; lid van het R.K. Kerkbestuur en heeft de Vereeniging
tot bevordering van het handelsonderwijs haar ontstaan vooral aan hem te danken.
Dat het Roomsche Elst de capaciteiten van den Heer Baltussen op prijs weet te stellen en
erkentelijk is voor zijn ijveren voor de Katholieke zaak, toonde het door hem voor een drietal
jaren af te vaardigen naar den Gemeenteraad in welk college hij een goed figuur maakt. Dat
zulks wordt ingezien bleek het vorig jaar, toen zijn mandaat zelfs bij eerste stemming werd
hernieuwd, terwijl al de andere candidaten in herstemming kwamen.
Voegen we bij dit alles nog, dat de heer Baltussen meermalen toonde degelijke, oppassende
mannen vooruit te helpen of ze in tijdelijke nood bij te staan, dat hij de stille weldoener is van
velen, dan laat het zich begrijpen, dat hedenmorgen een groote schaar van geloovigen in de
Parochiekerk aanwezig was om de plechtige H. Mis van 9 uur ter eere van het Zilveren Paar bij
te wonen."
Het artikel beschrijft verder nog uitvoerig de gang van het feest, het aanbieden van vele grote
en kleine geschenken en eindigt aldus: "We meenen de tolk te zijn van zeer velen als wij de heer
en mevrouw Baltussen nog vele jaren in gezondheid en voorspoed toewensen". Deze wens is
helaas niet in vervulling gegaan. Hij leed aan suikerziekte en bronchitis en al hield hij zich
streng aan zijn dieet, de nodige rust en ontspanning gunde hij zichzelf niet. Nog geen drie jaar
na het feest is hij bezweken aan zijn kwalen en "heerschte groote verslagenheid in de Gemeente
en ver daarbuiten" zoals pastoor Kool op het bidplaatje schreef.
Allen die vader gekend hebben zullen ons niet tegenspreken als wij beweren, dat wij ons
gelukkig kunnen prijzen zulk een gave mens en christen tot vader gehad te hebben.

Zilveren bruiloftsfeest van JOSEPHUS FRANCISCUS BALTUSSEN en CORNELIA JOHANNA DIJKMAN.
23 mei 1914
Zittend:bruidspaar met hun kinderen. Staande, 1e rij, v.l.n.r.: Echtp. A.v.d. Horst-Baltussen; echtp. A. Baltussen-v.d. Horst; Mevr.de
Wed.G .Verheij-Baltussen; Mevr.P. Baltussen-Dijkman; Mevr.Kool, pastoor Kool; echtp.P. v. Dijk-Dijkman; Theodorus Span; Mej.
Elisabeth Simons; Jan Dijkman; echtp. J. Taminiau-Forstmann;
Bovenste rij: Mevr. J. Dijkman-Mientjes; Mej. Petronella Baltussen; Mevr. Vos-v.d. Sant; echtp. B.v.d. Mee-Baltussen; Mevr. W. SpanTijssen; Notaris P. Vos; Kap.Th. van Wijk; Mej. Wilhelmina Verheij
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CORNELIA JOHANNA DIJKMAN (1862-1931)
De levensbeschrijving van mijn vader zou zeer onvolledig zijn zonder een persoonstekening van
zijn echtgenote, mijn moeder.
Zij werd geboren op 2-15-1862 te Wijk bij Duurstede als dochter van Johannes Albertus Dijkman,
een bekend fruitkweker en eigenaar van het hotel De Keizerskroon op de Markt. Haar moeder,
Cornelia van der Grint (1833-1887), was zwak van gezondheid en daarom ging de kleine Cornelia
veel logeren bij een tante die woonde in de Rijnstraat, "tante Marie" een ongehuwde zuster van
haar vader. Uit de verhalen van mijn moeder blijkt dat deze tante een bijzonder harmonieuze
persoonlijkheid was die een grote invloed heeft gehad op de opgroeiende kleine Come1ia. Op
Vredenburg wordt een geschilderd portret bewaard van de grootmoeder van Come1ia: Hendrika
van Rijn, geb. ca. 1795 te Dreume1 bij Tiel en op 18-jarige leeftijd gehuwd met Johannes Dijkman
uit Wijk bij Duurstede . Haar vader was Johannes van Rijn en moeder Hendrika Corne1isse uit Tiel.
We weten niet de naam van de portretschilder, maar hij moet een talent geweest zijn want
kenners prijzen het paneeltje als bijzonder ges1aagd. (zie afb. op blz. VI )
Tot zover over de afstamming van mijn moeder. Over haarzelf wilde ik het volgende zeggen. Het
is mijn vaste overtuiging, dat vader nooit zoveel tot stand had kunnen brengen als hij het niet zo
"getroffen" had in de keuze van zijn levensgezellin. Zij vulden elkaar volkomen aan. Vader was
dynamisch, liet zich door geen tegenslag ontmoedigen of door succes stuiten in zijn vaart vooruit.
Moeder was een toonbeeld van bezadigdheid en kalm overleg. Vader liet de opvoeding van zijn
kinderen met een gerust hart over aan zijn vrouw. Alleen op belangrijke momenten gaf hij zijn
mening, maar liet de beslissing over aan moeder. Zij vertrouwden elkaar volkomen. Als een
beslissing van moeder ons niet beviel hoefden wij niet te proberen bij vader verandering te
bewerken. Wij wisten dat vader achter moeder zou staan. Geen van mijn broers of zusters heeft
ook ooit maar de kleinste disharmonie tussen hen bespeurd. Van de andere kant was moeder
soepel genoeg om bij de uitvoering van genomen maatregelen van ons niet het onderste uit de
kan te eisen. Wij vertrouwden op "Moeke" en zij was de spil waarom ons gezinsleven draaide.
Toch beperkte haar belangstelling zich niet tot het gezinsleven. Zij was uiterst gastvrij en vele
vrienden en kennissen liepen graag even binnen om een kopje thee te drinken en te horen hoe zij
dacht over actuele gebeurtenissen en kwesties. Deken Kool, notaris Vos en Huigens waren trouwe
bezoekers. Zij was ook presidente van de Sint Elisabeth-Vereniging, een groep vrouwen in de
parochie die hulp bood in gezinnen waar de komst van een baby financiële of andere
moeilijkheden meebracht. Van harte deed zij mee met het werk van de huisvestiging van Weense,
Hongaarse en Duitse kinderen na de 1e Wereldoorlog. Jarenlang waren er één of twee in ons gezin
opgenomen en danig verwend door mijn zusjes. Bij de dood van mijn vader in 1917 bleef zij
achter met 8 kinderen, van wie de oudste 26 en de jongste 11 jaar was. Gelukkig kon haar oudste
zoon, al was hij pas 23, de zaken van haar man zó doorzetten, dat er voldoende middelen bleven
om de jongere kinderen hun opleiding te laten vervolgen. In de 14 jaar dat zij haar man
overleefde mocht zij beleven dat drie van haar zonen en een dochter een eigen gezin gingen
stichten, en dat haar twee jongsten in het klooster traden. Dankzij haar bijzondere gave om met
mensen om te gaan was zij nooit zonder uitstekende huishoudelijke hulp. Heel speciaal wil ik hier
vermelden Bertha Weerts. Zij kwam ca. 1906 in ons gezin, eerst als kindermeisje en later als
keukenprinses. 18 jaar leefde zij met ons mee in al ons lief en leed en zij was voor ons een
tweede moeder. In haar laatste ziekte werd moeder liefdevol verpleegd door twee dochters die
nog thuis waren. Op 27 sept. 1931 is zij kalm ingeslapen, sereen als zij geleefd had. Een moeder
om trots op te zijn.
Nu volgt een korte levensbeschrijving van de overledenen uit het gezin Baltussen-Dijkman.
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CORNELIA ELISABETH MARIA (VII-l) 1890-1959.
Cor, de oudste van ons gezin heeft een grote invloed
uitgeoefend op de opvoeding van haar zusters en broers. Heel
haar levensloop is mede bepaald geweest door de gevolgen
van een val, die zij als kind op de speelplaats van de lagere
school maakte. Zij liep daarbij een voetwond op, die maar niet
wilde genezen. Pas na maanden ziekenhuisverpleging kon zij
weer lopen, maar geheel normaal werd haar voet niet meer.
Na de lagere school ging zij enige jaren naar het pensionaat
Mariakroon van de Zusters J.M.J. te Culemborg, waar ook haar
moeder en tantes als kind geweest waren. Toen zij van die
school thuis kwam leerde zij snel de voornaamste
huishoudelijke bezigheden zodat zij spoedig een handje
helpen kon bij de verzorging van het grote gezin.
Tengevolge van haar handicap zocht zij geen contact met
jongelui, maar gaf zich met onstuitbare ijver aan haar huishoudelijke taken en ... aan haar hobby'
s: pentekenen, schilderen en borduren. "Gouden handen" had zij zouden ze tegenwoordig
zeggen. Ook de pastoor van Elst merkte haar kundigheden op en vroeg haar de kerkgewaden te
onderhouden en aan te vullen. Ook de zorg voor de bloemschikking in de kerk liet hij graag aan
haar over: Voor dit alles putte zij kracht uit de Eucharistie. Als zij niet door ziekte verhinderd was
ging zij elke dag naar de H. Mis en te communie, dat sprak voor haar, toen als vanzelf. Soms was
zij uren bezig in de kerk, werkend en biddend in volmaakte harmonie. Voor ons jongsten, Joke en
ik, was haar ijver en plichtsbesef wel eens minder welkom, b.v. wanneer zij ons op een mooie
zomeravond om klokslag acht uur uit ons spel kwam halen omdat wij op dat uur naar bed
moesten. Wij durfden niet tegen te stribbelen, want zij was moeders rechterhand en, eenmaal
binnen, mochten we van moeder wel eens wat langer opblijven.
Toen wij zelf "op kostschool" waren zorgde zij perfect voor kleding en linnengoed en bij elke
zending van "de "'Tasmand" verrastte zij ons met versnaperingen. In 1931, na de dood van
moeder, die zij in haar laatste ziekte met de grootste liefde had verpleegd, ging zij wonen in
Gendt (O.B.) in haar grote zitkamer. Al spoedig was zij ook daar volop bezig en "tante Cor" bleef
het middelpunt van de familie en hielp allen die een beroep deden op haar hulp- en
handvaardigheid. Ontelbaar zijn de kledingstukjes die haar vaardige handen voor haar nichtjes en
neefjes naaiden en versierden. Stuk voor stuk waren het juweeltjes van naaldwerk en goede
smaak.
In september 1944, toen ook Gendt te lijden kreeg van het oorlogsgeweld werd voor haar plaats
gevonden bij de Zusters in Reek (N.Br.) vlak bij Overlangel, waarheen haar broer Frans met zijn
gezin geëvacueerd waren (zie blz. 28).
Toen in juli 1947 het herstelde Vredenburg in EIst weer kon worden betrokken, kon voor haar een
grote kamer gevonden worden in het Sint Jozefhuis in Boven-Leeuwen, niet ver van haar broer Jan
die in Beneden-Leeuwen notaris was. Ook daar ontdekten de huisgenoten al gauw welk een
kostbare parel zij in hun midden hadden gekregen.
In 1951 vertoonden zich verschijnselen van aderverkalking, die uitliep op een hersenbloeding.
Langzamerhand beperkte zich haar spreken tot een korte groet of wens. Bezoekers vonden haar
altijd biddend of handwerkend en waren getroffen door haar heldhaftige lijdensaanvaarding.
Toen het einde kwam, 3 november 1959, konden allen die haar gekend hadden, naar waarheid
zeggen: "Een echt goed mens is van ons heengegaan".
Toen het kerkhof van Huize St. Jozef werd opgeheven kreeg zij een nieuw graf op het parochiekerkhof van Beneden-Leeuwen, vlak bij de kerkhofkapel.
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JOSEPHUS FRANCISCUS (VII-3) 1894-1974.
Evenals zijn grootvader en zijn vader werd mijn oudste broer "Frans"
genoemd al werd hij gedoopt Josephus Franciscus. Hij huwde met
Maria-E1isabeth Wilhelmina JANSSEN, geb. 25-5-1901 te Groningen,
als jongste dochter van Wilhelmus A.B. Janssen en Geertruida Aletta
Verweij. Haar vader was oprichter van de bekende manufacturenhandel
Gebroeders Janssen te Groningen en Leeuwarden. Het echtpaar
Ba1tussen-Janssen kreeg 6 kinderen:
1. Geertruida Maria Theresia (Gerda), geb. 10-10-1928 en geh. met
Arnoud L.M. Hoppenbrouwers, geb. 22-8-1922 te Eindhoven. Zij
kregen 1 dochter: Margot. geb. 29-8-1968 te Eindhoven.
2. Come1ia Johanna Maria (Coks), geb. 10-1-1930 en geh. met Johannes Engelen, geb. 7-51925 te Nijmegen. Kinderen: 1. Maria Rita, geb. 13-8-1955 te Lent, waar het echtpaar ging
wonen. 2. Jan-Baptist, geb. 6-10-1956. 3. Thomas, geb. 14-4-1958. 4. Veronica, geb. 15-111959 en 5. Vincentia Maria, geb. 29-10-1961.
3. Maria E1isabeth Theresia (Mieke), geb. 22-3-1931.
4. Theresia Maria Ade1ine (Trees), geb. 20-8-1935.
5. Josephus Franciscus Johannes (Frans), geb. 28-9-1936, geh. met Wi11emijntje Janna Maria
van Vegge1, geb. 24-9-1939 te Arnhem. Zij hebben 2 kinderen: Maria Janna E1isabeth
(Marjolein), geb. 15-3-1966 te EIst en Thérése Nico1e Maria (Nico1e), geb. 5-1-1968 te EIst.
6. Wi1helmina Catharina Maria (Wilma), geb. 28-3-1938 en geh. met Antonius J.A.
Leeuwenberg, geb. 11-8-1930 te Amsterdam. Hun kinderen heten: Peter Franciscus Antonius,
geb. 18-2-1970 te Ede en E1isabeth Wilhelmina Maria, geb. 29-11-1973 te Ede.
Frans was nog geen 23 jaar toen zijn vader stierf en hij al diens zaken als een zwaar juk op zijn
jonge schouders moest nemen. Die zaken betroffen een uitgebreide fruithandel op Duitsland en
Engeland en een appe1stroop-jamfabriek te Driel met een nevenbedrijf te E1ten (D). In het
beheer van de fabriek te Driel had hij aan de medefirmant, oom Arnoldus, een grote steun.
De zorg voor de verdere opleiding van zijn jongere broers en zusjes liet zijn moeder ook aan
hem over. Wij allen zijn hem grote dank verschuldigd voor de wijze waarop hij tegemoet is
gekomen aan hun wensen, door hen de middelen te verschaffen die nodig waren om een
toekomst op te bouwen. Een druk zakenleven belette hem echter niet zich te interesseren voor
het sociale en kerkelijke leven in zijn woonplaats en geleidelijk werd hij voorzitter van de R.K.
Kiesvereniging; bestuurslid, regisseur en later voorzitter van de R.K. Toneelvereniging "Werken
en weldoen"; medeoprichter en secretaris van de stichting "R.K. Verenigingsgebouw Het
Centrum"; consul van de A.N.W.B. waaraan gekoppeld zat het uitreiken van
rijvaardigheidsbewijzen!
Omdat zijn vader voorzitter was van de in 1915 opgerichtte woningbouwvereniging "EIst",
volgde hij hem, na diens overlijden in 1917, op, eerst als secretaris later als voorzitter. Rond
1920 werd hij gekozen als raadslid en later als wethouder van de Gemeente. Ook is hij bijna 50
jaar lid geweest van het R.K. Kerk- en Schoolbestuur in de functie van secretaris. Voor al dit
kerkelijk en sociaal werk werd hij in 1961 door Z.H. de Paus onderscheiden met de ridderorde
van Sint Silvester. In de Needer1ansche Vereeniging van Appelstroopfabrikanten werd hij in
1928 tot secretaris benoemd en behield deze functie tot 1965. Ook in de Nederlandse
Vereniging der groenten- en fruitverwerkende industrie te Leiden werd hij bestuurslid van
enkele secties. Onder deze respectabe1e opeenhoping van functies kwam zijn gezin niet in de
verdrukking want hij wist zijn werkzaamheden zó te regelen dat hij dagelijks enige tijd vrij kon
nemen voor contact met vrouw en kinderen.
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In de beginperiode van zijn leven als zakenman ondervond hij veel vriendschap van de oudcompagnon van zijn vader, de Heer J.L.L. Taminiau, die in Elst een fabriek van Jam en
vruchtensappen had opgericht. In het familie-archief wordt met grote piëteit een lange brief met
raadgevingen bewaard die deze echte vriend aan de jonge Frans schreef in 1917, vlak na de
dood van diens vader. Het is treffend en boeiend achteraf te kunnen constateren hoe Frans deze
raadgevingen letterlijk als leidraad voor zijn latere leven heeft opgevolgd. De lotgevallen van
zijn huwelijks- en gezinsleven beschreven wij in de geschiedenis van Vredenburg, elders in dit
Familieboek. Ik wil hier nog enkele herinneringen uit zijn laatste levensperiode aan toevoegen.
Omdat ik hem toen dikwijls kon bezoeken heb ik alles van nabij meegemaakt.
Door zijn regelmatige levenswijze was hij eigenlijk nooit echt ziek geweest. Totdat in 1969 een
ernstige hartaanval het ergste deed vrezen. Bij het medisch onderzoek bleek dat hij ook zware
suikerziekte had. Alleen door de meest liefdevolle verpleging kwam hij na enkele maanden deze
crisis te boven en al werd hij lichamelijk niet meer de oude, geestelijk bleek hij ongebroken. Zijn
belangstelling voor alles wat er in de wereld gebeurde bleef onverminderd en menig bezoeker
verwonderde zich over de openheid en soepelheid waarmee hij het goede in de snel
veranderende wereld wist te waarderen. Hij hield zich zorgvuldig aan een ingewikkeld dieet,
maar de liefdevolste zorg van zijn vrouwen dochters kon niet verhinderen dat het verval van
krachten voortschreed. Zes maanden na zijn 80e verjaardag, op 2e Kerstdag, verrastte de dood
hem in zijn slaap. Moge zijn welbesteed leven een lichtend voorbeeld blijven voor zijn kinderen
en kleinkinderen.
N.B. Een korte karakterschets, zowel van J.L.L. Taminiau als van J.F. Baltussen kan men vinden
in het boek van G.J. Mentink: “Elst van heden naar verleden" blz. 46 en 47.
Hieronder een afdruk van het bidplaatje dat ik voor hem maakte.

Ter dankbare herinnering aan
JOSEPHUS FRANCISCUS JOHANNES
BALTUSSEN
echtgenoot van
Maria Elisabeth Wilhelmina Janssen
Hij werd geboren de 15de mei 1894 te Elst
(Gld.) en is gesterkt door de sacramenten
der zieken, overleden te Elst 26 december
1974.Hij is te ruste gelegd op het r.k. kerkhof te Elst op 28 december d.a.v.

was een trouw echtgenoot, een zorgzame
vader, een oprecht vriend, een degelijk
raadsman, een groot christen”.
De dreiging van zijn naderend einde maakte
hem niet bitter, maar veeleer dankbaar voor
wat hij mocht beleven aan liefde en verzorging
van zijn vrouw en kinderen, van vele goede
vrienden en buren.
Zijn verdienstelijk leven werd geëerd door een
kerkelijke onderscheiding, maar meer dan in de
registers van de Sint Sylvester-orde, in de
raadsverslagen van gemeente- en kerkbestuur
zal zijn naam voortleven in de harten van allen
die een beroep deden op zijn zakelijke hulp in
raad en daad. En het diepst zal hij blijven leven
in de harten van zijn kinderen en kleinkinderen,
met wie hij als een patriarch, lief en leed deelde
tot op zijn laatste dag.

De overledene was als jongeman de steun van Zij laatste woord was: Dank je, alles prima!
zijn ouders en speciaal voor zijn moeder, toen die In zijn slaap is hij rustig opgegaan naar het
weduwe werd, in de zorg voor zijn jongere broers land van de eeuwige Kerstvrede bij God.
en zusters.
Niemand leeft voor zichzelf,
Wat van zijn vader, bij diens overlijden, werd niemand sterft voor zichzelf.
geschreven is voor 100% op hem toepasselijk: Wij leven en sterven
“Gestorven is een man, van wien goed Voor God, onze Heer.
Aan Hem behoren wij toe. (Paulus)
gesproken werd tijdens het leven. Want hij
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JOHANNES ANTONIUS JOSEPHUS (VII-4) 1895-1948.
Met mijn broer Jan had ik in mijn jeugdjaren weinig contact. Hij was
bijna 9 jaar ouder dan ik en toen ik 4 jaar werd, in 1908, vertrok hij
als intern naar het St. Canisius-Co11ege te Nijmegen en zag ik hem
alleen in de vakanties. Zijn studie op de H.B.S. aldaar ver liep vlot en
in 1914 haalde hij met keurige cijfers zijn eindexamen. Hij wilde
graag notaris worden en ging als student in Nijmegen bij candidaatnotaris A. Huigens, die later notaris werd in EIst, zijn opleiding
volgen. Jan was zeer muzikaal en kon urenlang fantaseren op de
piano.
Tijdens zijn studiejaren kwam hij in contact met zijn latere
echtgenote, Maria-Anna Carolina Josephine MALMBERG, geb. 16-21895 als dochter van de bekende uitgever L.C.G. Malmberg. Intussen
verhuisde hij naar Eindhoven, waar hij op het kantoor van Notaris
Dericks zijn opleiding vervolgde. In 1920 besloot het verloofde paar de grote stap te wagen. Zij
trouwden en gingen wonen te Eindhoven. Uit dit huwelijk werden 7 kinderen geboren:
1. Marie-Louise Cornélie Josephine, geb. 23-8-1921 te Eindhoven; geh. met Franciscus
Alphonsus Maria de Vocht, geb. 23-10-1905 te Oirschot en over1. 26-10-1971 te Oirschot.
Kinderen: Conradus, geb. 2-3-1948 en Anne-Marie, geb. 18-3-1949 beiden te BenedenLeeuwen. 2. Corne1ia Lucia E1isabeth Maria, geb. 2-8-1923 te Eindhoven. 3. Frans Joseph
Louis, geb. 7-8-1924 te Eindhoven; geh. met Anna Maria Hopster, geb. 25-4-1928. Kinderen:
Hans, geb. 28-7-1956 te Eindhoven; Jeroen Roland, geb. 17-8-1959 en over1. 12-9-1959;
Caspar, geb. 4-11-1960 te Rotterdam; Peter Paul, geb. 28-11-1961 te Rotterdam. 4. Louis
Fe1ix Joseph, geb. 10-2-1926 te Eindhoven; geh. met Elisabeth Ann Treweeke uit Sydney
(Austr.); Kinderen: Vikky, geb. 9-2-1957; Mark, geb. 11-1-1959; Matthew, geb. 2-2-1961 allen
te Sydney. 5. Jan Matheus Joseph, geb. 13-1-1929 te Beneden-Leeuwen. 6. Felix Joseph Hubert
Peter, geb. 23-4-1931 te Beneden-Leeuwen; geh. met Matthea Gerarda Johanna Pasmans, geb.
14-6-1934 te ‘s-Hertogenbosch. Kinderen: Maria Francisca, geb. 19-2-1959; Jan Kees Felix,
geb. 17-2-1962; Susanna Wi1helmina, geb. 24-3-1963; Marie-Louise, geb. 24-3-1963; Anna
Catharina, geb. 17-11-1965, allen te Nijmegen. 7. Christiaan Jozef, geb. 15-2-1934 te
Beneden-Leeuwen; geh. met Catharina Maria Theresia van Bavel, geb. 9-6-1934 te Amsterdam.
Kinderen: Bart Jozef, geb. 11-8-1961; Maarten Felix, geb. 17-9-1962; Koenraad Jozef, geb. 131-1964; Jozef Franciscus, geb. 30-9-1967, allen te Amsterdam.
In 1927 solliciteerde Jan naar het kantoor in Beneden-Leeuwen. Hij werd benoemd en was
daarmee de jongste notaris in het land. Hij kreeg daar alle kansen zijn gaven te ontplooien.
Door zijn hulpvaardigheid en toewijding wekte hij algemeen vertrouwen en bracht hij het
notariaat daar tot grote bloei.
Ook in de crisis-periode en de oorlogstijd stond hij pal in de zorg voor zijn clientèle, maar hij
trok zich de ellende van anderen zó aan, dat zijn eigen gezondheid er zwaar onder leed. Op 1
mei 1948 werd hij getroffen door een hart-infarct en reeds na enkele dagen ging hij in alle
vrede op naar zijn Schepper. Hij was pas 52 jaar. Een college-vriend, Charles Petit, tekent hem
in "Ons College-Jaarboek" 1947-1948 als: "Een zachte, stille natuur, bleek hij voor de enkelen,
die hem nader kenden, een gevoelige en opgewekte mens, degelijk en getrouw in zijn werk, in
zijn vriendschap, in zijn maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef." ... En verder noemt hij
hem "trouwe raadsman ... hartelijke mens ... goede echtgenoot en vader". Hij sluit met de
woorden van Psalm 112, 6: De rechtvaardige blijft in herinnering voor eeuwig.
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ANTONIUS THEODORUS JOSEPHUS (VII-3) 1898-1952
In 1928 huwde mijn broer Anton met THERESIA MARIA RIEPE, geb.
2-2-1907 in Bochum (Dld.), als enige dochter van een zakenrelatie.
Zij overleed 24-12-1976. Zij kregen 6 kinderen:
1. Maria-Anna Theresia Cornelia, geb. 9-10-1929, geh. met Frans
Otto Wolf, geb. 17-8-1923 in Sneek. Geen kinderen.
2. Elisabeth Corne1ia Anna-Maria, geb. 1-2-1931; geh. met Márian
A1binski, geb. 5-11-1923 te Janiszew (Polen). Geen kinderen.
3. Theresia Corna1ia Antonia Maria, geb. 2-10-1932;
geh. met Theodorus F.X. Huigens, geb. 3-12-1939 te E1st.
Kinderen: Steven, geb. 7-5-1960 te IJmuiden en Thomas, geb. 8-81961 te IJmuiden.
4. Maria Corne1ia E1isabeth Theresia, geb. 2-2-1934. Ongehuwd.
5. Josepha Corne1ia Antonia Maria, geb. 27-3-1935 en overl. 311-1939.
6. Antonius A1bertus Johannes Franciscus, geb. 5-4-1941 en geh. met Rika Gerrits, geb. 7-111943 te Ommen (OV.). Kinderen: Ingeborn Marianne, geb. 2-7-1969 te Zaandam en Beatrijs
Janette, geb. 14-1-1971 te Zaandam.
Toen Anton de Lagere School verliet dacht hij erover om priester te worden, maar na enige jaren
als intern op het St. Dominicus-college te Nijmegen te hebben gestudeerd gaf hij zijn plan op
en wilde fruithandelaar worden, zoals zijn vader en oudste broer. Hij werd in de familiezaak, die
zijn broer beheerde, de contactman voor de in- en export. In die functie maakte hij grote reizen
naar Duitsland, Oostenrijk, Hongarije, Bulgarije, Roemenië en Italië. Toen hij ging trouwen en
Huize "de Grift" kocht, ging hij voor eigen rekening werken. De economische crisis van de jaren
'30, die de in- en export steeds moei1ijker maakte, deed hem ingaan op het voorstel van de
Heer M.A. Vink om naaste medewerker te worden in diens veelomvattend bedrijf.
Na het overlijden van de Heer Vink, in januari 1944, werd Antoon mededirecteur met de Heren
H.F. de Heer en H.J. Heuvelink, terwijl hij ook door het bestuur van de Veilingsvereniging OverBetuwe tot veilingmeester werd benoemd. In deze functies vertegenwoordigde hij met grote
bekwaamheid en takt de betrekkingen met de officiële instanties zoals: de Bedrijfschappen, de
Fruit- en Groente-centrale en het Centraal Bureau. Enige jaren is hij voorzitter geweest van de
Nederl. Bond van Exporteurs van fruitpachters en bestuurslid van de Algemene Nederl. Bond van
Exporteurs van groente en fruit. De Heer Ir. van Stuivenberg, rijkstuinbouwconsulent,
verzekerde: ... "als er ergens in Nederland iets op het gebied van fruit te regelen was, kon men
er zeker van zijn op de achtergrond de naam Baltussen aan te treffen." En de directeur van het
Centraal Bureau van Tuinbouwvei1ingen in Nederland herinnerde er aan hoe men door zijn hulp
en voorlichting er in geslaagd is de Engelse markt open te krijgen voor Nederlands fruit. Aan
zijn initiatief was het stellig ook te danken dat de Veilingsvereniging Over-Betuwe een eigen
voor1ichtingsinstituut oprichtte.
Intussen liet zijn gezondheid de laatste jaren veel te wensen over. In 1951 moest hij een
rustperiode nemen, die wel enige verbetering bracht, maar de sloping van zijn gestel niet kon
tegenhouden. Op zondag 3 februari 1952, toen hij met zijn vrouw naar Arnhem reed, werd hij
door een hart-flauwte overvallen. Gelukkig kon zijn vrouw de auto op de weg houden en naar
huis terugrijden. De huisarts achtte overbrenging naar het st. Elisabethsgasthuis te Arnhem
noodzakelijk. Daar is nog alles beproefd om zijn leven te redden, maar na enkele uren is hij
gestorven, pas 54 jaar oud. De opsteller van het bidplaatje overdreef niet toen hij schreef: "Een
man is van ons heengegaan, die een grote werklust en een onvermoeide ijver aan de dag legde
bij het vervullen van de levenstaak, die God voor hem bestemd had".
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ELISABETH MARIA ANTONIA (VII-6) 1899-1977
De naam Elisabeth, al of niet verbonden met Maria, treffen we aan in bijna
alle takken van onze familie. Verklaring van dit feit lijkt me, dat reeds
onze stamouders een dochter hadden die Maria Elisabeth heette. Toen
onze “Liza” nog een klein meisje was zei haar vader eens: “Kind, wat lijk
jij toch veel op je grootmoeder”. (Ook een Elisabeth). Liza vond dat niet
zo leuk, want zij had haar oma niet anders gekend dan heel oud en
versleten. Ik heb oma nooit gekend, maar ik hoop, dat zij op Liesje heeft
geleken, want ik heb weinig mensen gekend die zoveel goedheid
uitstraalden en zo’n aantrekkelijk karakter hadden als mijn zuster.
Tijdens haar meisjesjaren was er zo weinig op haar gedrag aan te
merken, dat zij daarom op haar schoolrapporten meermalen een 10
haalde. Zij was leergierig en ging moeilijkheden niet uit de weg. Op elke
uitdaging van haar speelkameraadjes, waaronder opvallend veel jongens, ging zij in en bereikte
dan meestal wat zij wilde. Toen zij naar Nijmegen ging, naar het pensionaat St. Louis, blonk zij
uit in alle vakken. Zij haalde met gemak haar einddiploma en beleefde daarna heerlijke jaren
door zich in te zetten voor alles wat goed was, zowel in het ouderlijk huis als verder om haar
heen. Zij liet haar hart in alles meespreken. Eerst samen met haar moeder, later alleen, bezocht
en verzorde zij behoeftige gezinnen en spoedig was
"juffrouw Liza" bij velen een begrip. Het bestuur van de Meisjesbescherming wist haar tactvol
optreden te benutten bij uiterst moeilijke gevallen. Onder de eerste wereldoorlog betrok haar
zuster Cor haar bij het hulp werk voor de Belgische vluchtelingen en na die oorlog was zij de
stuwende kracht van het R.K. Huisvestingcomité, dat plaatsing zocht in nederlandse gezinnen
voor Oostenrijkse, Hongaarse en Duitse kinderen. Honderden van deze zwaar ondervoede
kinderen heeft zij persoonlijk bij pleegouders gebracht en hen daarna door taalmoeilijkheden,
heimwee en onbegrip heengeloodst. Als bestuurslid van de vereniging maakte zij een reis naar
Wenen en Budapest, om daar kennis te kunnen maken met de ouders van de kinderen. Toen de
grootste nood gelenigd was ontving zij een hoge Hongaarse onderscheiding, die door de
bekende Mgr. Knebel met veel plechtigheid werd uitgereikt.
Nadat haar broers en zusters hun bestemming hadden gevonden bleef zij, met haar zuster Cor,
haar moeder met de grootste zorg en liefde omringen. Toen moeder in september 1931 stierf
gingen de gezusters haar eigen weg. Er was een bijzondere verhouding gegroeid tussen Liesje
en haar neef uit Gendt, Hendrik Verheyen. Zij hielden veel van elkaar, maar was een neef-nichthuwelijk niet te riskant? “In jullie geval niet’ zei haar geestelijke leidsman en daarom durfden zij
in 1938 te huwen. Zij vestigden zich te Gendt, waar haar man een statig huis, het Witte Huis
genaamd, had aangekocht. Over de zes jaar die zij daar woonden kon zij later spreken als over
“de sprookjesjaren” te Gendt. Zielsgelukkig waren zij er en hooggeacht door haar dorpsgenoten,
die de rijke gaven van geest en hart van haar en haar man hogelijk waardeerden.
De " Slag om Arnhem " in 1944 maakte aan al dat moois een plotseling einde. De zaak van haar
man, hun eigen huis en het halve dorp werden verwoest. Zelf moesten zij, samen met haar zus
Ria en het gezin Kasteel, de Waal oversteken en zo kwamen zij, na een avontuurlijke zwerftocht
in Friesland terecht, in Sint Nicolaasga, waar een goede kennis hun een villa had aangeboden.
Juist in dergelijke moeilijke omstandigheden wist zij in haar vindingrijkheid de meest
onverwachte problemen op te lossen. Voor de kinderen Kasteel behoort deze periode "samen
met tante Liesje en oom Henk" tot de mooiste herinneringen uit hun jeugd.
Terwijl de familie Kasteel, kort na de bevrijding, naar Curacao kon vertrekken, waar vader
Kasteel in 1942 tot gouverneur was benoemd, ging de familie Verheyen niet terug naar Gendt,
waar alles wat hun dierbaar was vernield lag.
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Zij vond een onderdak, eerst enige maanden bij broer Jan, de notaris in Beneden-Leeuwen en
toen bij de familie van Koeverden te Buren. Van hieruit kon zij rustig uitkijken naar een
geschikte plaats voor een nieuwe woning. Die plaats werd Bunnik. Henk liet er een geriefelijk
huis bouwen, waarvan de tuin, dank zij Liesje, spoedig een klein lustoord werd. Tuinieren was
en bleef haar ontspanning en zij wist haar grond zo kundig en harmonisch te beplanten dat
daar 's zomers en 's winters van alles te genieten viel.
Helaas, nog geen jaar na haar vestiging in Bunnik werd haar het liefste dat zij bezat ontnomen:
haar man stierf plotseling aan een hartinfarct. Hoe zwaar haar dit verlies gevallen is kunnen wij
alleen maar gissen. Zelf bekende zij eens:"Ik kon er alleen maar overheen komen door te
proberen gelukkig te zijn met zijn geluk".
De laatste 24 jaar van haar leven heeft "Tante Liesje", zoals zij graag genoemd werd, niet
opgehouden ieder die zij ontmoette te helpen door haar inspirerende woorden en gulle
gastvrijheid. Als een magneet trok zij familieleden, vriendinnen en bekenden naar zich toe,
zodat zij zich nooit eenzaam heeft gevoeld.
Wel werd het haar soms te veel, omdat zij zich ook alle ellende van de wereld aantrok en er,
naar de mate van haar mogelijkheden, wat aan trachtte te doen.
De bron van deze interesse was een diep geloof, dat zij beleefde in een ongeveinsde liefde. Die
liefde hield haar jeugdig en levendig, al dwong een minder goede gezondheid haar de laatste
tijd tot een kalmer tempo. Haar hartslag was soms zeer onregelmatig en plotseling, op de
morgen van de 19de October 1977, bleef haar vermoeide hart stil staan. In de armen van een
vriendin, die bij haar op bezoek was om te vragen of ze nog iets voor haar kon doen, gaf zij
haar geest terug aan God, voor wie zij had geleefd en aan wie zij toebehoorde.
Hieronder de tekst van het voor haar opgestelde bidplaatje:

Niemand leeft voor zichzelf,
niemand sterft voor zichzelf.
Wij leven en sterven voor God,
onze Heer.
Aan Hem behoren wij toe.
(Paulus)

Ter liefdevolle herinnering aan
ELISABETH MARIA ANTONIA BALTUSSEN

weduwe van

HENRICUS EVERARDUS VERHEYEN
Zij werd geboren 26 september 1899 te
Eist (Gld.) en is overleden 19 oktober
1977 te Bunnik. Wij hebben haar aldaar
begraven, 22 oktober, in het graf van
haar man.
Niet alleen haar broers en zusters, nichten
en neven, maar ontelbaar velen hebben haar
gekend als een vrouw die pas zelf gelukkig
was als zij anderen gelukkig kon maken.

Geven zat haar In het bloed en overal waar zij
de .kans kreeg (en die kreeg zij dikwijls)
trachtte zij te getuigen van haar liefde tot God
en tot de mensen, ja, tot alles wat goed was,
mooi was en waar.
Ná God ging op de eerste plaats haar liefde
uit naar haar man met wie haar leven een
eenheid vormde die boven het gewone uitging. In haar groot vertrouwen op God stond
zij geheel open voor het nieuwe in onze tijd,
in de Kerk en de liturgie. Zij genoot intens
van een goede Eucharistieviering in haar
parochiekerk, op de radio of T.V. en uit elke
preek die zij hoorde haalde zij de kern om die
op te bergen in de schatkamer van haar
levenswijsheden.
Haar liefde voor de natuur, voor bloemen.
vogels en vissen maakte haar huis (haar' "hut"
zoals ze zelf graag zei) tot een klein paradijs
van rust en harmonie.
Voor haar familie, haar vriendinnen en vrienden, was zij een voorbeeld van wat een
mens-van-goede-wil kan opbrengen aan liefdevolle zorg voor de evenmens.
Wij zijn God oprecht dankbaar voor dit
leven dat voor ons een geschenk geworden
is, een genade en een openbaring van Gods
Wezen dat Liefde is (1 Jo. 4).
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JOHANNA HENDRIKA (VII-10) 1905-1951
Mijn zusje Joke is maar 46 jaar geworden. Als jongste van ons gezin
groeide zij op tussen 3 zusjes en 4 broers als ons aller lieveling. Zacht
van karakter, behulpzaam voor iedereen, vroom zonder kwezelarij.
Na de lagere school te Elst doorlopen te hebben ging zij, zoals twee van
haar oudere zusjes vóór haar, als intern naar het pensionaat Saint Louis
van de Zusters J.M.J. in de Burchtstraat te Nijmegen. Daar volgde zij de
Mulo, maar in het 2e jaar moest zij haar studie onderbreken doordat een
bij het spel opgelopen wond aan haar been maar niet wilde genezen. Er
was zelfs een huidtransplantatie nodig in het St. Elisabeth-Ziekenhuis te
Arnhem. Daar genas zij en toen zij met glans haar Mulo-B diploma had
gehaald kwam de vraag: wat nu? Twee van haar vriendinnen traden in bij
de Zusters J .M.J., maar hoewe1 zij heeft overwogen haar voorbeeld te
volgen, durfde zij nog geen beslissing te nemen. Op aanraden van haar leermeesteressen
besloot zij verder te gaan studeren. Zij wilde de acte Middelbaar Frans halen. Tijdens deze
studie kwam het verlangen om religieuze te worden weer sterk in haar op. De kwestie was:
welke religieuze congregatie zou voor haar het meest geschikt zijn? Zij bad veel en zocht ijverig
naar de Wil Gods in dit punt. Eind 1926 kwam zij in contact met de Congregatie van de Zusters
van de Goede Herder, die een huis hadden in Velp bij Arnhem, Huize Larenstein. Na een
informatief bezoek aan dat huis en na contact met de novicen-meesteres te Leiderdorp voelde
zij een sterke aandrang om in die Congregatie haar leven aan God te wijden. Zij bood zich aan,
werd aangenomen en na een reis naar Rome met haar zus die daar in het huwelijk zou treden
met de Heer P. Kasteel, ging zij in augustus 1927 naar het noviciaat te Leiderdorp. Zij kreeg als
kloosternaam: Maria van de Zalige Pius X.
Haar medenovicen herinnerden zich dat zij opviel door haar ijver in het onderhouden van de
lang niet gemakkelijke regels van het noviciaat: "Zij was ons allen tot voorbeeld" durfde een van
hen zeggen.
Na het afleggen van haar religieuze professie werd zij naar Huize Larenstein gezonden om
verder gevormd te worden in de begeleiding van moeilijk opvoedbare kinderen die daar waren
opgenomen. Zij deed haar werk zo intens dat haar oversten haar meer moesten matigen dan
aansporen. In september 1944 moest ook haar kloostergemeenschap evacueren en na
terugkomst in 1945 bleek dat de inspanningen van de evacuatie voor haar te veel waren
geweest. Spoedig moest zij worden opgenomen in het Sint-Elisabeth Ziekenhuis. Daar bleek dat
haar ziekte ongeneeslijk was. In alle vrede ontving zij het Sacrament der zieken en op 9
augustus 1951 kwam het einde van haar leven op aarde. De woorden van Guido Gezelle door de
rector op haar bidplaatje aangehaald zijn als voor haar geschreven:
"Zij heeft de waarheid Gods, zijn goedheid ondervonden,
die mocht de laatste stap van hare levensbaan
gelijk de eerste schuldeloos gaan
en vrij van alle zonden.
Maria ging haar vóór en zij kwam nagetreden,
getrouw van kindsbeen af en, kinderlijk gezind,
heeft zij haar plicht bemind
en hare last geleden."

25

GESCHIEDENIS VAN HUIZE VREDENBURG
Sinds 1927 speelt het buitengoed Vredenburg, gelegen aan de Rijksweg-Noord te EIst, een
belangrijke rol in de geschiedenis van de familie Baltussen.
In de maand mei van genoemd jaar werd dit huis betrokken door Josephus Franciscus
Baltussen, gehuwd met Maria Wilhelmina Janssen. Tegelijk werd daar gevestigd het kantoor
van de Jam- en appelstroopfabrieken van de firma J.F. Baltussen te Driel.
Oudste geschiedenis.
De oorsprong van het huis Vredenburg gaat terug tot in het grijze verleden.
Een zeer donker-grijs verleden, want van de geschiedenis vóór 1800 weten we weinig. De Heer
J. S. van den Hof uit Arnhem, die jarenlang in Elst woonde, publiceerde in het "Weekblad De
Betuwe" van vrijdag 16 mei 1969 een artikel getiteld: Het huis Vredenburg te Elst. Het was
opgedragen "aan de Heer J. Frans Baltussen - Heer van Vredenburg - als een vriendschappelijke
hulde op zijn 75e verjaardag". In dit artikel verkondigt de Heer v.d. Hof als zijn mening dat
Vredenburg, dat hij noemt "de parel onder de Betuwse huizen die ons zijn overgebleven",
gebouwd is op de grondvesten van een Romeins fort! Hij baseert zijn mening op het feit, dat
juist in Elst drie z.g. stroomruggen bij elkaar komen. Een uit de richting Haalderen, een ander
liep naar Valburg en een derde naar Driel. Aan deze laatste ligt Vredenburg. Vanuit dit
strategisch zo gunstig gelegen punt konden de Romeinen de landweg naar het noorden
afsluiten en beheersten zij tegelijk de waterweg. Hierdoor konden zij ook hun heiligdom, dat zij
in EIst gebouwd hadden, beschermen tegen overvallen. Het noord-westen van de Betuwe was
toen één groot moeras, waarui t de Rijkerswoerd, het Hoge Veld en De Heuvel als eilanden
opdoken.
Terecht maakt de Heer v.d. Hof de opmerking dat alleen een archeologisch onderzoek, in de
grond onder het huis, zijn veronderstelling kan bevestigen!
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Nieuwe geschiedenis (1800-1927)
Om de geschiedenis van Vredenburg in de 19e en 20e eeuw te beschrijven behoeven we niet
in de grond te graven, maar moeten we een duik nemen in de archieven. Oud-notaris Pigmans
en de Heer v.d. Hof hebben dit gedaan en toen kwamen zij met de volgende gegevens boven
water:
In het begin van de 19e eeuw, dus rond 1800, was eigenaar en bewoner de Heer A.W.J.
Meyling, die "vrederechter" was te Elst. Deze juges-de-paix werden na het vertrek der Fransen
kantonrechters genoemd. Wanneer Meyling het huis heeft verkregen en van wie kon niet
worden achterhaald. In een bevolkingsrapport over de periode 1850-1860 wordt als
hoofdbewoonster genoemd: Sara Elisabeth Vis, die op 22 december 1786 te Amsterdam was
geboren. Als medebewoner staat vermeld: Gerrit van der Horst, geboren 29 dec. 1812 en
griffier van het kantongerecht te Elst. Zijn moeder heette Maria Vis. Hij was dus waarschijnlijk
familie van Sara. Op 23 maart 1860 trouwde Gerrit met Clara M.H.A. Quack. Als getuige bij dit
huwelijk trad op haar oom G.A. Quack bekend door het z.g. Quack-monument in Nijmegen,
op de kruising van de Kronenburgersingel en de Smetiusstraat. Wegens het zeer drukke
verkeer op dit punt moest het monument verdwijnen. Het is nooit ergens anders opgebouwd!
In 1886 liet Gerrit van der Horst het oude huis afbreken en weer opbouwen, ongeveer in de
vorm van het tegenwoordige huis. Jammer dat er geen tekening of foto van het gesloopte huis
gevonden is.
Gerrit van der Horst overleed 17 mei 1890. Zijn erfgenaam, Jan Willem van der Horst,
bureauchef bij de politie te Amsterdam, verkocht het huis in 1890 aan Otto Baron van Dedem,
landcommandeur van de Duitse Orde, Balije van Utrecht. De baron ging er wonen, maar
overleed reeds 3 december 1894. Over de baron staat nog vermeld, dat hij zijn rijtuigpaard,
Frits genaamd, legateerde, met een bedrag van f 2000 aan zijn koetsier Gerrit Jan Spekschot,
die met Frits nog een bodedienst onderhouden heeft en voor het geld een rij woningen liet
bouwen op De Enk.
De erfgenamen van Baron van Dedem verkochten Vredenburg aan Mejuffrouw Catharina
Johanna Scholtens te EIst. Zij richtte er een paar vertrekken in voor zichzelf en de overige
kamers en het koetshuis verhuurde zij aan de familie Zadelhoff en Ankersmit.
Niets scheen de paradijselijke rust van de bewoners te zullen storen, maar op donderdag in de
eerste week van juli in het jaar 1912 brak er brand uit op Vredenburg. Het Weekblad De
Betuwe gaf er een dramatische beschrijving van: "Alweder een stuk historie van het oude EIst
(Elistha) afgesloten!
Van het aloude "Vredenburcht", vroeger, jarenlang bewoond door een der hoofden van de
bekende Ridder-Vereeniging "De Balije van Utrecht" Baron van Dedem, staan nog slechts de
naakte muren, ene later bijgebouwde woning en de schuur, vroeger koetshuis ...
Donderdagmiddag, tusschen 5 en half 6, hoorde men in het dorp: "Vredenburg staat in
brand!" en velen spoedden zich derwaarts. Ook de brandspuit was al ras aanwezig, doch door
de grote droogte was tegen het vernielende element weinig uit te richten, dan te trachten
bovengenoemde woning en de schuur te behouden; dat gelukte, maar het eigenlijke
Vredenburg brandde geheel uit ... Hoe de brand ontstaan is is onbekend.
Hij werd het eerst ontdekt aan de dorpszijde, door de kersenplukkers in de achtergelegen
boomgaard, die de inwonende families (Mej. Scholtens zelf was afwezig) waarschuwden. Van
de familie Z. kon nog slechts de piano en enkele stoelen en kledingstukken worden gered, van
Mej. Scholtens niets. De woning van A. bleef behouden; al zijn meubilair kon tijdig in
veiligheid worden gebracht. Naar wij vernemen is alles verzekerd... Van Mej. Z. werden nog 2
fietsen gered en een partij ter verzending gereedstaande eieren."
Het huis werd weer opgebouwd in de tegenwoordige vorm en Mej. Scholtens trok er weer in,
samen met haar zuster Jantine, weduwe van Hendrik van Trojen, in leven postdirecteur van
EIst. Oudere bewoners van Elst spraken toen van "de dames van Trojen van Vredenburg".
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Naarmate de dames ouder werden voelden zij zich in het toen vrij afgelegen huis niet meer
op haar gemak. Zij lIeten een houten woning bouwen bij de ingang van de oprijlaan en gingen
daar wonen. Dit huisje is later verkocht en weer opgebouwd in de kom van Oosterhout (Gld.).
Later is er een stuk aangebouwd en nu wordt het nog bewoond door de familie Bos.
Op de lege plek aan de laan werd in de dertIger jaren een open tuinhuisje gezet, als
speelplaats voor de kinderen. Dit huisje is nu ook verdwenen.
In 1924 verlieten de dames ook hun houten woning en betrokken een huis naast het
Ambtshuis in de Dorpstraat.
Van 1924 tot 1927 is Vredenburg bewoond geweest door de Heer Landweer uit Oostwedde.
Hij was ontvanger van de directe belastingen en had op Vredenburg zij kantoor gevestigd
totdat hij in 1927 vertrok naar Oldenzaal.
Nieuwste geschiedenis (1927 - heden)
In 1927 kwam het huis vrij. Mijn broer Frans, die dat jaar wilde huwen, en al lang uitkeek naar
een geschikt woonhuis, stapte naar Mej. Scholtens en vroeg haar of hij als nieuwe huurder in
aanmerking mocht komen. Dat mocht en in augustus konden de gelukkige bruid en
bruidegom hun: intrek nemen in het nu gerieflijk ingerichte Vredenburg. Omdat ook het
kantoor van de fabriek er werd gevestigd, liet men in de rechtergevel een tweede ingang
maken. Het echtpaar kreeg zes kinderen (zie blz. 20) die in de ruime tuin rond het huis naar
hartelust konden spelen en ravotten.
Toen kwam het rampjaar 1944: De Betuwe werd slagveld in de Slag om Arnhem.
De bewoners moesten evacueren. Zij konden eerst uitwijken naar Homoet, waar de familie
Willemsen van Noordenburg hun gastvrij onderdak bood zolang het daar nog uit te houden
was. Enkele kisten met kleren en wat huisraad werden meegenomen op gammele
kinderwagens, of later met groot risico nog opgehaald. Vredenburg diende de vijand tot
lazaret. Bij een van die riskante bezoeken constateerde men dat de brandkast op het kantoor
was opgeblazen. De papieren lagen in alle vertrekken over de vloeren verspreid. Er zijn toen
heel wat kostbare archiefstukken en foto's verloren gegaan. Toen de strijd ook in Homoet in
alle hevigheid ontbrandde moesten allen evacueren over de Waal. Door bemiddeling van de
Heer J.J .M. Taminiau, een goede vriend van de familie, kreeg men de beschikking over een
vrachtauto, die hen over de Waal en de Maas bracht tot op de markt van Ravenstein. In de stad
was geen onderdak meer te krijgen, maar de leidster van de evacuatiedienst, Mej. A. Sluiters,
ging met hen naar Overlangel bij Ravenstein, om te trachten voorlopig een plaats te krijgen bij
pastoor H. de Vocht. De pastoor vond eerst 10 evacué's wel erg veel (ook de twee dienstboden
waren bij hen gebleven), maar toen hem werd verzekerd, dat zij met weinig ruimte tevreden
zouden zijn en hun huishouden zelf zouden beredderen, mochten zij blijven. Dit verblijf
duurde van september 1944 tot ... juli 1946! Wel zijn er onmiddellijk na de bevrijding in mei
1945 pogingen gedaan om een huis te vinden in EIst, om van daaruit het herstel van
Vredenburg en de herbouw van de verwoeste fabriek in Driel op gang te brengen, maar deze
pogingen mislukten.
In 1946 werd het verblijf op de pastorie erg moeilijk, vooral omdat de telefoonverbinding met
de Betuwe en Nijmegen zo primitief was. De familie besloot om voorlopig naar Grave te
verhuizen, waar het z.g. Maashuis was vrijgekomen. Het was wel erg behelpen met de
plaatsruimte, maar de verbindingen met Nijmegen en Elst waren van hieruit veel beter. Omdat
het herstel van Vredenburg zo traag op gang kwam duurde dat "voorlopig" verblijf in Grave
tot 31 juli 1947! Toen eindelijk kon Vredenburg weer worden betrokken, al was nog niet alle
schade hersteld. Zo b.v. kon de centrale verwarming pas begin november in gebruik worden
gesteld. Maar de vreugde van het weer-thuis-zijn werd er niet door verminderd. Vredenburg
was weer een "burg van vrede".
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Het jaar 1959 is een belangrijk jaar in de geschiedenis van Vredenburg. In dat jaar veranderde
het huis weer eens van eigenaar. Mej. Scholtens overleed op 1 juni 1931 en had tot erfgenaam
van haar nalatenschap aangewezen de Diaconie van de Hervormde Gemeente te EIst. Toen in
1959 enkele grote reparaties aan het huis, speciaal aan het platte dak, noodzakelijk bleken
tekende het College der Diacenen bezwaar aan tegen de begroting van de kosten. Nu deed
mijn broer Frans het voorstel het huis te kopen voor een bepaalde som! De voorzitter en de
secretaris van het diacenencollege kwamen persoonlijk de kwestie op Vredenburg bespreken
en op 4 juli schreven zij: "Naar aanleiding van ons aangenaam onderhoud welke wij ten uwen
huize mochten hebben betreffende de koop van het pand Vredenburg, berichten wij U dat het
College U gaarne ter wille is door voorkeur te geven tot koop van genoemd pand". Zij stelden
een prijs vast die hoger lag dan de gebodene. In zijn antwoordschrijven van 20 juli deed Frans
een nieuw, wat hoger bod, maar toen het College vasthield aan de gevraagde prijs en als
uiterste datum voor beslissing noemde 30 sept., besloot Frans tot aankoop. Reeds op 16
november werd . de koopacte "verleden" bij Notaris Pigmans en kon Frans zich noemen: Heer
van Vredenburg!
In het familie-archief bevinden zich nog enkele stukken die betrekking hebben op de officiële
opmetingen door het kadaster. Zij kwamen tot de conclusie dat het terrein van Vredenburg
groot was 57 a. en 70 ca. Deze opmetingen gaven nog wat strubbelingen met de naaste
buren, die meenden dat hun tekort was gedaan bij het vaststellen van de grenzen van de
oprijlaan, maar door bemiddeling van de Notaris werden deze geschillen in der minne
geschikt.
In 1964 ontstonden er moeilijkheden over onteigening van een klein gedeelte van het terrein,
naar aanleiding van bepaalde uitbreidingsplannen van de Gemeente, maar toen deze plannen
werden gewijzigd was ook deze dreiging van de baan. Moge Vredenburg nog lang een "burgvan-vrede" zijn.
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ADRESSEN van de nog levende familieleden die in de Kroniek genoemd worden.
(afgesloten 31-12-1976)
blz.:

Naam:

Adres:

Woonplaats:

7

Edith Baltussen-Schlimbach

Deken Thijssenstr. 13

Sittard

7

Eliso Kortman-Simons

Gorinchem

7

Reinera Naterop-Baltussen

7

Johanna Baltussen-Wielemans

Wijnkopersstr. 6
Kostverleren 9
Crearstro 25

8

Johannes Baltussen

11

Maria G. Verheijen

11

Cornelia Go Verheij

11

Cornelis Versteegh

11

Elis. M. van der Horst

11

Antonius W.M. van der Horst

12

Franciscus J. Baltussen

12

Albertus F. Baltussen

12

Rudolf Th. Baltussen

13

Josephus Franc. Bal tussen

13

Mathilde C.M. DetermeijerBaltussen

13

Anna-Maria Hulshof-Baltussen

13

Cornelia W.M. Baltussen

13

Johanna C. Westerman-Baltussen

13

Arnoldus J. Baltussen

13

Josephus A. Baltussen

13

Albertus J. Baltussen

13

Antonius M. Baltussen

13

Maria E. Baltussen

13

Everdina H. Vulto-Baltussen

15

Maria E.W. Baltussen-Janssen

15

Elisabeth M.Verheijen-Baltussen

15

Maria J.A. Kasteel-Baltussen

15

Albertus J .A. Baltussen

20

Geertruida M. HoppenbrouwersBal tussen

20

Comelia J.M. Engelen-Baltussen

20

Maria E.Th. Baltussen

20

Theresia M.A. Baltussen

20

Josephus Fr. Baltussen

20

Wilhelmina C.M. LeeuwenbergBal tussen

Elst
Hoogeveen

Plevierstr. 62

Hoogeveen

Markt 12

Gendt (O.B.)

Hatertseweg 41

Nijmegen

Westerstr. 30

De Bilt

Bosuillaan 93
"

Bilthoven

93

Bilthoven

Kanaalstr. 227
"

Utrecht

237

“

Damstr. 53
Oude Kleefse Baan 257
"De Burchthaven"
Mr. Kuiperplein

Berg en Dal
Oisterwijk
Lichtenvoorde

Schepenstr. 59
K. Rapenburgstr. 2
Houtlaan 26
Palestrinalaan 10
Casimirstr. 1
Honingveldsestr. 12
Bachstr. 52

Nijmegen
Lichtenvoorde
Groesbeek
Bilthoven
Driel
Driel
Elst

Pothuizerweg 9
Rijksweg Noord 63
Provinciale weg 54
Via Della Conciliazione 44
Houtlaan 4

Schalkwijk
Elst
Bunnik
Rome
Nijmegen

v. Eedenstr. 47

Eindhoven

Laakstr. 26
Rijksweg Noord 63
"

“

63

Stationstr. 12
Hindelaan 6
Huize Nijeveld

22

Maria Anna Baltussen-Malmberg

22

Marie-Louise de Vocht-Bal tussen

22

Cornelia L. Baltussen

22

Franciscus J .L. Baltussen

22

Louis F.J. Baltussen

22

Jan M.J. Baltussen

22

Felix J. Baltussen

22

Christiaan J. Baltussen

23

Maria-Anna Wolf-Baltussen

23

Elisabeth C.Albinski-Baltussen

23

Theresia C. Huigens-Baltussen

23

Maria C. Baltussen

23 Parkhouse Winchmore
Hillroad

23

Antonius A. Baltussen

Oosteinde 7

Parallelweg 3
J. Evertseplaats 112
Prof. v. Reeslaan 1A
20 Larkmont Avenue
Bloemendaalseweg 251
Tangostraat 42
Da Costalaan 4
Rossinilaan 26
Witsenburgerlaan 48
Venkellaan 10

Lent
Elst
Elst
Elst
Wageningen
Nijmegen
Oirschot
Rotterdam
Blaricum
Sydney (N.S.W.)
Overveen
Nijmegen
Haren (Gr.)
Hilversum
Nijmegen
Wierden (Ov.)
Londen N.21
Broek in Waterl.
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EEN KORT WOORD TOT SLOT.
Later dan ik gehoopt had is deze FAMILIE-KRONIEK naar de drukker gegaan.
Sommige onderzoekingen namen meer tijd in beslag dan ik begroot had. Misschien was het beter geweest te
wachten totdat ik meer gegevens zou hebben verzameld. Maar dan zou het verzamelde materiaal de nubejaarde-familieleden misschien niet meer bereiken en juist z!j hebben er het meeste recht op om de
geschiedenis van onze vroegste generaties te leren kennen. De jongeren, die er zich voor interesseren, kunnen
zelf deze gegevens verder uitwerken.
Het zal U ook opgevallen zijn dat onze voorvaderen niet alleen de in onze familie traditionele doopnamen
telkens doorgaven, maar dat zij ook in hun geloof wisten te volharden. Ik heb geen enkele aanwijzing
gevonden dat een lid van de familie Baltussen ooit tot een niet-katholieke godsdienst is overgegaan. Mogen
de komende generaties evenzeer uitblinken in deze trouw en volharding.
Dit is de vurige wens van Uw priester-familielid:
Nijmegen, mei 1977.

Albert A.J. Baltussen S.J.

INHOUD.
bladz.
Woord vooraf

I

Generatieschema

II

Over de naam BALTUSSEN

1

Onze stamouders

3

Barth Baltussen

4

Baltus Baltussen

5

Franciscus Baltussen

6

De kinderen van Franciscus

7

Josephus Franciscus Baltussen (1822-1889)

9

De kinderen van Josephus Franciscus

10

Josephus Franciscus Baltussen (1857-1917)

15

Cornelia Johanna Baltussen-Dijkman

18

Cornelia Elisabeth Baltussen

19

Josephus Franciscus Johannes Baltussen (1894-1974)

20

Johannes Antonius Josephus Baltussen

22

Antonius Theodorus Josephus Baltussen

23

Johanna Hendrika Baltussen

24

De geschiedenis van Huize Vredenburg

25
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29
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VERBETERINGEN:
1. Op de omslag staat gedrukt het jaartal 1673, terwijl was bedoeld 1693,
het jaar dat op het titelblad staat vermeld. De drukker vraagt excuus.
2. Op bladzijde 1 ( regel 11) staat als datum van het huwelijk van Baltus en
Jantie Meussen 4 mei 1693. Dit moet zijn 14 mei.
3. Op bladzijde 5 (regel 12) staat als doopdatum van Bartholomeus 23.3.1802.
Dit moet zijn 6.2.1790
4. Op bladzijde 5 ( regel 6 v.o. ) staat:"Balthus is waarschijnlijk in 1804
overleden. De juiste datum weten we niet". Intussen heb ik die juiste datum gevonden, n.l. 23.9.1803.
5. Op bladzijde 6 ( regel 5 ) staat:"Cornelis van Kesteren stierf reeds in
1808. Dit moet zijn: 1806.
6. Op bladzijde 7 ( regel 19 ) staat dat Franciscus Gerardus 85 jaar oud
was toen hij stierf. Dit moet zijn 79 jaar.
7. Op bladzijde 29 moeten worden doorgestreept omdat zij sinds 31.12.1976
zijn overleden:
Maria G. Verheyen. + 10.3.1979. te Nijmegen (ziekenhuis)
Elisabeth Verheyen-Baltussen . + 19.10.1977 te Bunnik.
Maria-Anna Baltussen-Malmberg. + 16.2.1979 te Nijmegen.
Sinds 31.12.1976 zijn verhuisd:
Marie-Louise De Vocht-Bal tussen: naar Dorpveldweg 5, Hulsberg.
Jan M.J. Baltussen: naar Dompvloedlaan 92, Overveen.
Christiaan J. Baltussen: naar Dijkstraat 5, Bemmel.
Elisabeth Albinski-Baltussen: naar Hövel 27, Kranenburg (Dld.)
8. Op Bijlage II, in het onderschrift van de bovenste foto, moeten de namen
van de twee mannen, Johannes Henricus en Theodorus Joannes , worden
verwisseld.
AANVULLINGEN.
Bij naspeuringen in het Rijksarchief in Gelderland te Arnhem werd de "erfmagenscheit" (boedelscheidingsacte) van onze stamouders gevonden. Het stuk
is gedateerd 31 maart 1732 en de inhoud komt hierop neer:
De onroerende goederen van "Baltus Klaassen en Jantje Meeuwsen" worden verdeeld in vijf "portiën of looten":
De oudste zoon Claas en zijn vrouw erfden de helft van de hofstede genaamd
"Het Mistvercken", groot ongeveer twee morgen en gelegen aan de Griftdijk
onder Oosterhout (Gld.)
De oudste dochter Mechtelt en haar man Frans Hoogvelt erfden een stuk land
groot 11/4 morgen ,gelegen in Lent.
De tweede zoon Bartholomeus en zijn vrouw ( zie blz. 4 ) erfden ook een
stuk 1and, groot 11/4 morgen en gelegen in Lent tussen een stuk land van de
stad Nijmegen en een stuk dat aan Frans Palmerts toebehoorde.
Maria-E1isabeth en haar man kregen de andere helft van de hofstede.
Wilhelmina en haar man erfden ook een stuk land van 11/4 morgen en gelegen
in Lent tussen het land van een zekere Goosen Rutgers en dat van Frans
Hoogvelt.
Het stuk geeft ook antwoord op de vraag waar onze stamouders zich gevestigd hebben na hun huwelijk: in Oosterhout (Gld.), aan de Griftdijk, de weg
tussen Lent en EIst. Men heeft mij verte1d, dat op de plaats waar nu het huis
"Rust wat" staat (Griftdijk 24 ) tot diep in de 19e eeuw afstammelingen van
Baltus gewoond hebben. Zeer waarschijn1ijk dus heeft daar de hofstede van
Baltus, met de minder romantische naam gestaan. De bij het huis behorende
papieren zijn tijdens de oorlog verloren gegaan.
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AANVULLINGEN. ( vervolg)
Afgaande op de naam van de hofstede was Baltus landbouwer en was zijn bedrijf
gespecialiseerd in het fokken en mesten van varkens. Blijkbaar was dat zo winstgevend
dat hij zijn geld kon beleggen in enige hectaren bouw- of weidegrond.
Als Baltus in l732, of vlak er vóór, gestorven is en als wij mogen aannemen
dat hij bij zijn huwelijk ongeveer dertig jaar oud was, moet hij geboren zijn circa 1663 en was hij
dus bijna zeventig toen hij stierf. Een hoge leeftijd voor die tijd.
In deze Kroniek wordt op de eerste plaats gesproken over de afstammelingen van Bartholomeus
Baltussen, de tweede zoon van het echtpaar Baltus-Meussen. Maar onze stamouders hadden,
behalve Bartholomeus, nog een zoon, Claas geheten. (zie het generatie-schema op bladzijde II)
Zoals ik vermelde op bladzijde 3 huwde deze Claas met Anna Catharina (ook Wertmans en
Wetmans). Zij was geboren in Haagen, een klein dorpje in het graafschap Mark, ten oosten van
Cleve. Op dezelfde bladzijde 3 schreef ik:"De kwestie met wie de kinderen van Claas gehuwd zijn
heb ik nog niet rond ..." Intussen kreeg ik van verschillende kanten zo veel aanwijzingen dat ik
de volgende aanvullingen kan geven:
Balthus (ged. 9.11.1725) als oudste zoon van Claas en Anna, huwde in 1759
met Anna Margaretha (Geertje) Rutten. Dit echtpaar kreeg zeven kinderen,
twee jongens en vijf meisjes. De oudste jongen en de twee oudste meisjes stierven vóór hun
eerste levensjaar was voleind. De tweede zoon, ook Claas geheten, huwde met Gracia van den
Heuvel. Zij kregen tien kinderen. Hun kinderen en kleinkinderen lieten zich registreren met als
achternaam "Baltus". Van hun zonen stammen de families Baltus, die heden nog in Elst wonen. Zo
b.v. Jan Baltus, die woont in de schilderachtige l8de eeuwse hofstede op de Weteringse wal 6.
Jacobus (ged. 25.9.1729) was, volgens een notariële acte van 1774 "innocent" geestelijk
gehandicapt. In die acte werd vastgesteld dat zijn broers en zusters hem zouden onderhouden
door een jaarlijkse bijdrage.
Johanna Antonia (ged. 25.11.1731) huwde met Cornelis Rutten.
Johanna Margaretha (ged. 4.11.1733) huwde met Hendrik Holleman.
Johannes (ged. 10.11.1737) huwde in eerste huwelijk met Elisabeth Abs
en kreeg bij haar twee kinderen, Jacobus en Anna Margaretha. Na de dood van
Elisabeth huwde hij met Johanna Hendriks.
Anna (ged. 29.1.1741) is gehuwd met Willem Reijers (ook Rogiers). De geschiedenis van het
geslacht Reijers is beschreven door F.X. van B1aricum, emeritus-pastoor van Terborg.
De familie Baltesen uit Driel.
Op bladzijde 5 leest u dat Balthus Baltussen twee maal gehuwd is geweest. Zijn dochter uit het
2de huwelijk, Aleida, huwde met Rutger Lippis, een schipper. Johannes, haar tweelingsbroer,
huwde met Anna Catharina Kersten. Zij woonden ook in Driel en kregen 6 kinderen, maar die
werden ingeschreven niet als Baltussen, maar als Baltesen! Die kinderen waren: 1.J Johanna, geb.
3.7.1836; zij is gehuwd met Herman Hermeling. 2. Balthasarina, geb. 8.1.1838; zij huwde twee
maal: 1) met Albert Boekhorst en 2) met Frans Zwart. 3. Hermanus Hendrikus, geb. 9.10.1839;
hij huwde met Helena Selman, weduwe van Johannes Janssen. 4. Jacobus, geb. 13.9.1841; hij
huwde met Geertruida Spitman. 5. Johannes, geb. 20.6.1851. 6. Anna Catharina, 20.11.’56.
Het echtpaar Baltesen-Selman kreeg 3 kinderen: 1. Johanna Theodora, geb. 22.2.l887. 2.
Johannes Hermanus, geb. 26.3.1888. Hij was fruitkweker en is gehuwd met Wilhelmina Theodora
Huigens, familie van notaris Huigens (zie blz. 14 en 23). Zij kregen 5 kinderen en zijn nog in
leven. Op hun oude dag zijn zij verhuisd naar Leuth bij Millingen, waar hun zoon woont. 3. Anna
Catharina, geb. 10.1.1890; zij is gehuwd met Jacobus Johannes Roelofs. Zij is overleden
24.8.1963.
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Generatieschema Arnoldus Johannes (VII-8)
I
II

III

IV

V

VI

VII

VIII

X = gehuwd met; + = (ongehuwd) samenwonend met; _ = gescheiden

KLASZ (?1640-)
BALTUS (Klaaszen, 1665-)
X (1693)
zie b1z. 1 t/m 3
JANTIE MEUSSEN
1. Claes
2. Mechel
3. BARTHOLOMEUS (1687-1776)
4. Maria
5. Wilhelmina (1709)
X (1730)
Elisabeth
X
JASPERINA (JESKE) JANSE
(1707)
Henricus Jansz. Hooghveld (1710-…)
HOOGHVELD (1712…)
1. Johannes (1730)
4. BALTHUS (1735-1803)
5. Johanna (1737) 6. Hendricus (1737)
2. Johanna (1732)
X
7. Maria Elisabeth (1743) 8 Johannes Michael (1745)
3. Bartha (1733)
1. (1778) ALEIDA MARIA VAN DE POL (1755-1794)
9. Henrica (1747).10 Franciscus (1754)
2. (1796) JOHANNA NIJENHUIS (Nienhuis)
1.1. Hendrina (1779)
1.2. FRANCISCUS (1781-1863)
1.3. Josephina (Aalberdina, 1781)
X
1.4. Jasperina (onbekend) 1.5. Bartholomeus (1790)
1. (1807) LUCIA OOMS (1770-1810)
2.1. Johannes (1799), 2.2. Aleida (1799), 2.3. Theodorus (1802)
2. (1812) HERMINA PAS (1784-)
1. Cornelis Barth (1809-1810) 2.1. Balthasar (1813-1892).
2.6. JOSEPHUS FRANCISCUS (1822-1889)
2.7. Aleida (1825-1865)
2.2. Johannes Henricus (1814-1873)
X (1854)
2.3. Lucia Aleida (1815-1883). 2.4. Adrianus (1818-1892)
ELISABETH CATHARINA HUISMAN (1829-1902)
2.5. Antonia (1820-1889)
1. Johanna Wilhelmina (1855-1916). 2. Josephus Franciscus (1857-1917).
8. ARNOLDUS JOHANNES (1871-1943)
3. Wilhelmina Geertruida (1859-1937). 4. Geertruida Theodora (1861-1921).
X (1903)
5. Antonia Maria (1863-1945). 6. Theodorus Lambertus (1865-1924). 7. Albertus Johannes (1868JOHANNA CATHARINA WILHELMINA van der HORST (1880-1968)
1937)
1. Josephus Franciscus (Frans, 1904-). 2. Elisabeth Maria (1905-1905). 3. Wouterus Arnoldus Antonius (Walter, 1906-1918). 4. Elisabeth Mathilda Maria (Lies, 1907-1965). 5. Mathilda
Catharina Maria (Til, 1908-). 6. Anna Maria Antonia (An, 1909-). 7. Cornelia Wilhelmina Maria (Cor, 1912-2005). 8. Johanna Catharina Maria (Jo, 1913-). 9. Arnoldus Johannes Antonius
(Arnold, 1914-). 10. Josephus Albertus (1915-2005). 11. Albertus Johannes. (Albert, 1917-1986), 12. Wouterus Arnoldus Antonius (Wouter, 1918-1938). 13. Antonius Maria

(Antoon, 1919-2007). 14. Maria Elisabeth (Riet, 1922-). 15. Everdina Hendrika Maria (Eef, 1924-)

Generatieschema Josephus Franciscus (VIII-1)
I
II

III

IV

V

VI

VII

VIII

X = gehuwd met; + = (ongehuwd) samenwonend met; _ = gescheiden

KLASZ (?1640-)
BALTUS (Klaaszen, 1665-)
X (1693)
zie b1z. 1 t/m 3
JANTIE MEUSSEN
1. Claes
2. Mechel
3. BARTHOLOMEUS (1687-1776)
4. Maria
5. Wilhelmina (1709)
Elisabeth
X
X (1730)
(1707)
Henricus Jansz. Hooghveld (1710-…)
JASPERINA (JESKE) JANSE
HOOGHVELD (1712…)
1. Johannes (1730)
4. BALTHUS (1735-1803)
5. Johanna (1737) 6. Hendricus (1737)
2. Johanna (1732)
7. Maria Elisabeth (1743) 8 Johannes Michael (1745)
X
3. Bartha (1733)
9. Henrica (1747).10 Franciscus (1754)
1. (1778) ALEIDA MARIA VAN DE POL (1755-1794)
2. (1796) JOHANNA NIJENHUIS (Nienhuis)
1.1. Hendrina (1779)
1.2. FRANCISCUS (1781-1863)
1.3. Josephina (Aalberdina, 1781)
1.4. Jasperina (onbekend) 1.5. Bartholomeus (1790)
X
2.1. Johannes (1799), 2.2. Aleida (1799), 2.3. Theodorus (1802)
1. (1807) LUCIA OOMS (1770-1810)
2. (1812) HERMINA PAS (1784-)
1. Cornelis Barth (1809-1810) 2.1. Balthasar (1813-1892).
2.6. JOSEPHUS FRANCISCUS (1822-1889)
2.7. Aleida (1825-1865)
2.2. Johannes Henricus (1814-1873)
X (1854)
2.3. Lucia Aleida (1815-1883). 2.4. Adrianus (1818-1892)
ELISABETH CATHARINA HUISMAN (1829-1902)
2.5. Antonia (1820-1889)
1. Johanna Wilhelmina (1855-1916). 2. Josephus Franciscus (1857-1917).
8. ARNOLDUS JOHANNES (1871-1943)
3. Wilhelmina Geertruida (1859-1937). 4. Geertruida Theodora (1861-1921).
X (1903)
5. Antonia Maria (1863-1945). 6. Theodorus Lambertus (1865-1924). 7. Albertus Johannes (1868JOHANNA CATHARINA WILHELMINA van der HORST (1880-1968)
1937)
1. Josephus Franciscus (Frans, 1904-). 2. Elisabeth Maria (1905-1905). 3. Wouterus Arnoldus Antonius (Walter, 1906-1918). 4. Elisabeth Mathilda Maria (Lies, 1907-1965). 5. Mathilda
Catharina Maria (Til, 1908-). 6. Anna Maria Antonia (An, 1909-). 7. Cornelia Wilhelmina Maria (Cor, 1912-2005). 8. Johanna Catharina Maria (Jo, 1913-). 9. Arnoldus Johannes Antonius
(Arnold, 1914-). 10. Josephus Albertus (1915-2005). 11. Albertus Johannes. (Albert, 1917-1986), 12. Wouterus Arnoldus Antonius (Wouter, 1918-1938). 13. Antonius Maria

(Antoon, 1919-2007). 14. Maria Elisabeth (Riet, 1922-). 15. Everdina Hendrika Maria (Eef, 1924-)

Generatieschema Mathilda Catharina Maria (VIII-5)
I
II

III

IV

V

VI

VII

VIII

X = gehuwd met; + = (ongehuwd) samenwonend met; _ = gescheiden

KLASZ (?1640-)
BALTUS (Klaaszen, 1665-)
X (1693)
zie b1z. 1 t/m 3
JANTIE MEUSSEN
1. Claes
2. Mechel
3. BARTHOLOMEUS (1687-1776)
4. Maria
5. Wilhelmina (1709)
Elisabeth
X
X (1730)
(1707)
Henricus Jansz. Hooghveld (1710-…)
JASPERINA (JESKE) JANSE
HOOGHVELD (1712…)
1. Johannes (1730)
4. BALTHUS (1735-1803)
5. Johanna (1737) 6. Hendricus (1737)
2. Johanna (1732)
7. Maria Elisabeth (1743) 8 Johannes Michael (1745)
X
3. Bartha (1733)
9. Henrica (1747).10 Franciscus (1754)
1. (1778) ALEIDA MARIA VAN DE POL (1755-1794)
2. (1796) JOHANNA NIJENHUIS (Nienhuis)
1.1. Hendrina (1779)
1.2. FRANCISCUS (1781-1863)
1.3. Josephina (Aalberdina, 1781)
1.4. Jasperina (onbekend) 1.5. Bartholomeus (1790)
X
2.1. Johannes (1799), 2.2. Aleida (1799), 2.3. Theodorus (1802)
1. (1807) LUCIA OOMS (1770-1810)
2. (1812) HERMINA PAS (1784-)
1. Cornelis Barth (1809-1810) 2.1. Balthasar (1813-1892).
2.6. JOSEPHUS FRANCISCUS (1822-1889)
2.7. Aleida (1825-1865)
2.2. Johannes Henricus (1814-1873)
X (1854)
2.3. Lucia Aleida (1815-1883). 2.4. Adrianus (1818-1892)
ELISABETH CATHARINA HUISMAN (1829-1902)
2.5. Antonia (1820-1889)
1. Johanna Wilhelmina (1855-1916). 2. Josephus Franciscus (1857-1917).
8. ARNOLDUS JOHANNES (1871-1943)
3. Wilhelmina Geertruida (1859-1937). 4. Geertruida Theodora (1861-1921).
X (1903)
5. Antonia Maria (1863-1945). 6. Theodorus Lambertus (1865-1924). 7. Albertus Johannes (1868JOHANNA CATHARINA WILHELMINA van der HORST (1880-1968)
1937)
1. Josephus Franciscus (Frans, 1904-). 2. Elisabeth Maria (1905-1905). 3. Wouterus Arnoldus Antonius (Walter, 1906-1918). 4. Elisabeth Mathilda Maria (Lies, 1907-1965). 5. Mathilda
Catharina Maria (Til, 1908-). 6. Anna Maria Antonia (An, 1909-). 7. Cornelia Wilhelmina Maria (Cor, 1912-2005). 8. Johanna Catharina Maria (Jo, 1913-). 9. Arnoldus Johannes Antonius
(Arnold, 1914-). 10. Josephus Albertus (1915-2005). 11. Albertus Johannes. (Albert, 1917-1986), 12. Wouterus Arnoldus Antonius (Wouter, 1918-1938). 13. Antonius Maria

(Antoon, 1919-2007). 14. Maria Elisabeth (Riet, 1922-). 15. Everdina Hendrika Maria (Eef, 1924-)

Generatieschema Anna Maria Antonia (VIII-6)
I
II

III

IV

V

VI

VII

VIII

X = gehuwd met; + = (ongehuwd) samenwonend met; _ = gescheiden

KLASZ (?1640-)
BALTUS (Klaaszen, 1665-)
X (1693)
zie b1z. 1 t/m 3
JANTIE MEUSSEN
1. Claes
2. Mechel
3. BARTHOLOMEUS (1687-1776)
4. Maria
5. Wilhelmina (1709)
Elisabeth
X
X (1730)
(1707)
Henricus Jansz. Hooghveld (1710-…)
JASPERINA (JESKE) JANSE
HOOGHVELD (1712…)
1. Johannes (1730)
4. BALTHUS (1735-1803)
5. Johanna (1737) 6. Hendricus (1737)
2. Johanna (1732)
7. Maria Elisabeth (1743) 8 Johannes Michael (1745)
X
3. Bartha (1733)
9. Henrica (1747).10 Franciscus (1754)
1. (1778) ALEIDA MARIA VAN DE POL (1755-1794)
2. (1796) JOHANNA NIJENHUIS (Nienhuis)
1.1. Hendrina (1779)
1.2. FRANCISCUS (1781-1863)
1.3. Josephina (Aalberdina, 1781)
1.4. Jasperina (onbekend) 1.5. Bartholomeus (1790)
X
2.1. Johannes (1799), 2.2. Aleida (1799), 2.3. Theodorus (1802)
1. (1807) LUCIA OOMS (1770-1810)
2. (1812) HERMINA PAS (1784-)
1. Cornelis Barth (1809-1810) 2.1. Balthasar (1813-1892).
2.6. JOSEPHUS FRANCISCUS (1822-1889)
2.7. Aleida (1825-1865)
2.2. Johannes Henricus (1814-1873)
X (1854)
2.3. Lucia Aleida (1815-1883). 2.4. Adrianus (1818-1892)
ELISABETH CATHARINA HUISMAN (1829-1902)
2.5. Antonia (1820-1889)
1. Johanna Wilhelmina (1855-1916). 2. Josephus Franciscus (1857-1917).
8. ARNOLDUS JOHANNES (1871-1943)
3. Wilhelmina Geertruida (1859-1937). 4. Geertruida Theodora (1861-1921).
X (1903)
5. Antonia Maria (1863-1945). 6. Theodorus Lambertus (1865-1924). 7. Albertus Johannes (1868JOHANNA CATHARINA WILHELMINA van der HORST (1880-1968)
1937)
1. Josephus Franciscus (Frans, 1904-). 2. Elisabeth Maria (1905-1905). 3. Wouterus Arnoldus Antonius (Walter, 1906-1918). 4. Elisabeth Mathilda Maria (Lies, 1907-1965). 5. Mathilda
Catharina Maria (Til, 1908-). 6. Anna Maria Antonia (An, 1909-). 7. Cornelia Wilhelmina Maria (Cor, 1912-2005). 8. Johanna Catharina Maria (Jo, 1913-). 9. Arnoldus Johannes Antonius
(Arnold, 1914-). 10. Josephus Albertus (1915-2005). 11. Albertus Johannes. (Albert, 1917-1986), 12. Wouterus Arnoldus Antonius (Wouter, 1918-1938). 13. Antonius Maria

(Antoon, 1919-2007). 14. Maria Elisabeth (Riet, 1922-). 15. Everdina Hendrika Maria (Eef, 1924-)

Generatieschema Johanna Catharina Maria (VIII-8)
I
II

III

IV

V

VI

VII

VIII

X = gehuwd met; + = (ongehuwd) samenwonend met; _ = gescheiden

KLASZ (?1640-)
BALTUS (Klaaszen, 1665-)
X (1693)
zie b1z. 1 t/m 3
JANTIE MEUSSEN
1. Claes
2. Mechel
3. BARTHOLOMEUS (1687-1776)
4. Maria
5. Wilhelmina (1709)
Elisabeth
X
X (1730)
(1707)
Henricus Jansz. Hooghveld (1710-…)
JASPERINA (JESKE) JANSE
HOOGHVELD (1712…)
1. Johannes (1730)
4. BALTHUS (1735-1803)
5. Johanna (1737) 6. Hendricus (1737)
2. Johanna (1732)
7. Maria Elisabeth (1743) 8 Johannes Michael (1745)
X
3. Bartha (1733)
9. Henrica (1747).10 Franciscus (1754)
1. (1778) ALEIDA MARIA VAN DE POL (1755-1794)
2. (1796) JOHANNA NIJENHUIS (Nienhuis)
1.1. Hendrina (1779)
1.2. FRANCISCUS (1781-1863)
1.3. Josephina (Aalberdina, 1781)
1.4. Jasperina (onbekend) 1.5. Bartholomeus (1790)
X
2.1. Johannes (1799), 2.2. Aleida (1799), 2.3. Theodorus (1802)
1. (1807) LUCIA OOMS (1770-1810)
2. (1812) HERMINA PAS (1784-)
1. Cornelis Barth (1809-1810) 2.1. Balthasar (1813-1892).
2.6. JOSEPHUS FRANCISCUS (1822-1889)
2.7. Aleida (1825-1865)
2.2. Johannes Henricus (1814-1873)
X (1854)
2.3. Lucia Aleida (1815-1883). 2.4. Adrianus (1818-1892)
ELISABETH CATHARINA HUISMAN (1829-1902)
2.5. Antonia (1820-1889)
1. Johanna Wilhelmina (1855-1916). 2. Josephus Franciscus (1857-1917).
8. ARNOLDUS JOHANNES (1871-1943)
3. Wilhelmina Geertruida (1859-1937). 4. Geertruida Theodora (1861-1921).
X (1903)
5. Antonia Maria (1863-1945). 6. Theodorus Lambertus (1865-1924). 7. Albertus Johannes (1868JOHANNA CATHARINA WILHELMINA van der HORST (1880-1968)
1937)
1. Josephus Franciscus (Frans, 1904-). 2. Elisabeth Maria (1905-1905). 3. Wouterus Arnoldus Antonius (Walter, 1906-1918). 4. Elisabeth Mathilda Maria (Lies, 1907-1965). 5. Mathilda
Catharina Maria (Til, 1908-). 6. Anna Maria Antonia (An, 1909-). 7. Cornelia Wilhelmina Maria (Cor, 1912-2005). 8. Johanna Catharina Maria (Jo, 1913-). 9. Arnoldus Johannes Antonius
(Arnold, 1914-). 10. Josephus Albertus (1915-2005). 11. Albertus Johannes. (Albert, 1917-1986), 12. Wouterus Arnoldus Antonius (Wouter, 1918-1938). 13. Antonius Maria

(Antoon, 1919-2007). 14. Maria Elisabeth (Riet, 1922-). 15. Everdina Hendrika Maria (Eef, 1924-)

Generatieschema Arnoldus Johannes Antonius (VIII-1)
I
II

III

IV

V

VI

VII

VIII

X = gehuwd met; + = (ongehuwd) samenwonend met; _ = gescheiden

KLASZ (?1640-)
BALTUS (Klaaszen, 1665-)
X (1693)
zie b1z. 1 t/m 3
JANTIE MEUSSEN
1. Claes
2. Mechel
3. BARTHOLOMEUS (1687-1776)
4. Maria
5. Wilhelmina (1709)
Elisabeth
X
X (1730)
(1707)
Henricus Jansz. Hooghveld (1710-…)
JASPERINA (JESKE) JANSE
HOOGHVELD (1712…)
1. Johannes (1730)
4. BALTHUS (1735-1803)
5. Johanna (1737) 6. Hendricus (1737)
2. Johanna (1732)
7. Maria Elisabeth (1743) 8 Johannes Michael (1745)
X
3. Bartha (1733)
9. Henrica (1747).10 Franciscus (1754)
1. (1778) ALEIDA MARIA VAN DE POL (1755-1794)
2. (1796) JOHANNA NIJENHUIS (Nienhuis)
1.1. Hendrina (1779)
1.2. FRANCISCUS (1781-1863)
1.3. Josephina (Aalberdina, 1781)
1.4. Jasperina (onbekend) 1.5. Bartholomeus (1790)
X
2.1. Johannes (1799), 2.2. Aleida (1799), 2.3. Theodorus (1802)
1. (1807) LUCIA OOMS (1770-1810)
2. (1812) HERMINA PAS (1784-)
1. Cornelis Barth (1809-1810) 2.1. Balthasar (1813-1892).
2.6. JOSEPHUS FRANCISCUS (1822-1889)
2.7. Aleida (1825-1865)
2.2. Johannes Henricus (1814-1873)
X (1854)
2.3. Lucia Aleida (1815-1883). 2.4. Adrianus (1818-1892)
ELISABETH CATHARINA HUISMAN (1829-1902)
2.5. Antonia (1820-1889)
1. Johanna Wilhelmina (1855-1916). 2. Josephus Franciscus (1857-1917).
8. ARNOLDUS JOHANNES (1871-1943)
3. Wilhelmina Geertruida (1859-1937). 4. Geertruida Theodora (1861-1921).
X (1903)
5. Antonia Maria (1863-1945). 6. Theodorus Lambertus (1865-1924). 7. Albertus Johannes (1868JOHANNA CATHARINA WILHELMINA van der HORST (1880-1968)
1937)
1. Josephus Franciscus (Frans, 1904-). 2. Elisabeth Maria (1905-1905). 3. Wouterus Arnoldus Antonius (Walter, 1906-1918). 4. Elisabeth Mathilda Maria (Lies, 1907-1965). 5. Mathilda
Catharina Maria (Til, 1908-). 6. Anna Maria Antonia (An, 1909-). 7. Cornelia Wilhelmina Maria (Cor, 1912-2005). 8. Johanna Catharina Maria (Jo, 1913-). 9. Arnoldus Johannes Antonius
(Arnold, 1914-). 10. Josephus Albertus (1915-2005). 11. Albertus Johannes. (Albert, 1917-1986), 12. Wouterus Arnoldus Antonius (Wouter, 1918-1938). 13. Antonius Maria

(Antoon, 1919-2007). 14. Maria Elisabeth (Riet, 1922-). 15. Everdina Hendrika Maria (Eef, 1924-)

Generatieschema Maria Johanna Elisabeth (IX-1)
I
II

III

IV

V

VI

VII

VIII

X = gehuwd met; + = (ongehuwd) samenwonend met; _ = gescheiden

KLASZ (?1640-)
BALTUS (Klaaszen, 1665-)
X (1693)
zie b1z. 1 t/m 3
JANTIE MEUSSEN
1. Claes
2. Mechel
3. BARTHOLOMEUS (1687-1776)
4. Maria
5. Wilhelmina (1709)
Elisabeth
X
X (1730)
(1707)
Henricus Jansz. Hooghveld (1710-…)
JASPERINA (JESKE) JANSE
HOOGHVELD (1712…)
1. Johannes (1730)
4. BALTHUS (1735-1803)
5. Johanna (1737) 6. Hendricus (1737)
2. Johanna (1732)
7. Maria Elisabeth (1743) 8 Johannes Michael (1745)
X
3. Bartha (1733)
9. Henrica (1747). 10. Franciscus (1754)
1. (1778) ALEIDA MARIA VAN DE POL (1755-1794)
2. (1796) JOHANNA NIJENHUIS (Nienhuis)
1.1. Hendrina (1779)
1.2. FRANCISCUS (1781-1863)
1.3. Josephina (Aalberdina, 1781)
1.4. Jasperina (onbekend) 1.5. Bartholomeus (1790)
X
2.1. Johannes (1799), 2.2. Aleida (1799), 2.3. Theodorus (1802)
1. (1807) LUCIA OOMS (1770-1810)
2. (1812) HERMINA PAS (1784-)
1. Cornelis Barth (1809-1810) 2.1. Balthasar (1813-1892).
2.6. JOSEPHUS FRANCISCUS (1822-1889)
2.7. Aleida (1825-1865)
2.2. Johannes Henricus (1814-1873)
X (1854)
2.3. Lucia Aleida (1815-1883). 2.4. Adrianus (1818-1892)
ELISABETH CATHARINA HUISMAN (1829-1902)
2.5. Antonia (1820-1889)
1. Johanna Wilhelmina (1855-1916). 2. Josephus Franciscus (1857-1917).
8. ARNOLDUS JOHANNES (1871-1943)
3. Wilhelmina Geertruida (1859-1937). 4. Geertruida Theodora (1861-1921).
X (1903)
5. Antonia Maria (1863-1945). 6. Theodorus Lambertus (1865-1924). 7. Albertus Johannes (1868JOHANNA CATHARINA WILHELMINA van der HORST (1880-1968)
1937)
1. Josephus Franciscus (Frans, 1904-). 2. Elisabeth Maria (190510. ARNOLDUS JOHANNES ANTONIUS
10. Josephus Albertus (1905-2005). 11.
1905). 3. Wouterus Arnoldus Antonius (Walter, 1906-1918). 4.
(Arnold, 1914-)
Albertus Johannes. (Albert, 1917-1986),
Elisabeth Mathilda Maria (Lies, 1907-1965). 5. Mathilda Catharina
X (19xx)
12. Wouterus Arnoldus Antonius (Wouter,
Maria (Til, 1908-). 6. Anna Maria Antonia (An, 1909-). 7. Cornelia
ELISABETH M.T. MEIJER (Else, 1926-))
1918-1938). 13. Antonius Maria (Antoon,
Wilhelmina Maria (Cor, 1912-2005). 8. Johanna Catharina Maria
1919-2007). 14. Maria Elisabeth (Riet,
(Jo, 1913-). 9. Arnoldus Johannes Antonius (Arnold, 1914-).
1922-). 15. Everdina Hendrika Maria (Eef,

IX

1. Maria Johanna Elisabeth (Maria, 1953-)
X (19xx)
Maarten de Jager (1954-)

X

1. Mark (1980-)

1924-)
2. Astrid Francisca Maria (Astrid, 1954-. 3. Edith Jeanne Maria (Edith, 1955-). 4. Anna Maria (Anita, 1956-).
5. Ronald Frits Maria (Ronald, 1959-). 6. Yvonne Mathilda Maria (Yvonne, 1961-)
2. Michelle (1982-)

Generatieschema Josephus Albertus (VIII-10)
I
II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X = gehuwd met; + = (ongehuwd) samenwonend met; _ = gescheiden

KLASZ (?1640-)
BALTUS (Klaaszen, 1665-)
X (1693)
zie b1z. 1 t/m 3
JANTIE MEUSSEN
1. Claes
2. Mechel
3. BARTHOLOMEUS (1687-1776)
4. Maria
5. Wilhelmina (1709)
Elisabeth
X
X (1730)
(1707)
Henricus Jansz. Hooghveld (1710-…)
JASPERINA (JESKE) JANSE
HOOGHVELD (1712…)
1. Johannes (1730)
4. BALTHUS (1735-1803)
5. Johanna (1737) 6. Hendricus (1737)
2. Johanna (1732)
7. Maria Elisabeth (1743) 8 Johannes Michael (1745)
X
3. Bartha (1733)
9. Henrica (1747).10 Franciscus (1754)
1. (1778) ALEIDA MARIA VAN DE POL (1755-1794)
2. (1796) JOHANNA NIJENHUIS (Nienhuis)
1.1. Hendrina (1779)
1.2. FRANCISCUS (1781-1863)
1.3. Josephina (Aalberdina, 1781)
1.4. Jasperina (onbekend) 1.5. Bartholomeus (1790)
X
2.1. Johannes (1799), 2.2. Aleida (1799), 2.3. Theodorus (1802)
1. (1807) LUCIA OOMS (1770-1810)
2. (1812) HERMINA PAS (1784-)
1. Cornelis Barth (1809-1810) 2.1. Balthasar (1813-1892).
2.6. JOSEPHUS FRANCISCUS (1822-1889)
2.7. Aleida (1825-1865)
2.2. Johannes Henricus (1814-1873)
X (1854)
2.3. Lucia Aleida (1815-1883). 2.4. Adrianus (1818-1892)
ELISABETH CATHARINA HUISMAN (1829-1902)
2.5. Antonia (1820-1889)
1. Johanna Wilhelmina (1855-1916). 2. Josephus Franciscus (1857-1917).
8. ARNOLDUS JOHANNES (1871-1943)
3. Wilhelmina Geertruida (1859-1937). 4. Geertruida Theodora (1861-1921).
X (1903)
5. Antonia Maria (1863-1945). 6. Theodorus Lambertus (1865-1924). 7. Albertus Johannes (1868JOHANNA CATHARINA WILHELMINA van der HORST (1880-1968)
1937)
1. Josephus Franciscus (Frans, 1904-). 2. Elisabeth Maria (190510. JOSEPHUS ALBERTUS (JOS, 1915-2005)
11. Albertus Johannes. (Albert, 19171905). 3. Wouterus Arnoldus Antonius (Walter, 1906-1918). 4.
X (1947)
1986), 12. Wouterus Arnoldus Antonius
Elisabeth Mathilda Maria (Lies, 1907-1965). 5. Mathilda Catharina
WILHELMINA JOHANNA JOSINA van
(Wouter, 1918-1938). 13. Antonius Maria
Maria (Til, 1908-). 6. Anna Maria Antonia (An, 1909-). 7. Cornelia
KOEVERDEN (MIEN, 1921-1995)
(Antoon, 1919-2007). 14. Maria Elisabeth
Wilhelmina Maria (Cor, 1912-2005). 8. Johanna Catharina Maria
(Riet, 1922-). 15. Everdina Hendrika Maria
(Jo, 1913-). 9. Arnoldus Johannes Antonius (Arnold, 1914- ).
(Eef, 1924-)
1. Johanna Geertruida Clara Maria (Joke, 1948-)2. Gerardus Arnoldus Albertus (Gerard, 1949-)3. Arnoldus Johannes (Hans, 1951-)4. Josephus Franciscus (Frans, 1953-).

5. Gertrudis Wilhelmina Mathilda (Ineke, 1956-)

Generatieschema Johanna Geertruida Clara Maria (IX-1)
Klasz (?1640-)

I

BALTUS (Klaaszen, 1665-)
X (1693)
JANTIE MEUSSEN

II

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X
XI

zie b1z. 1 t/m 3

3. BARTHOLOMEUS (1687-1776)
4. Maria
5. Wilhelmina (1709)
Elisabeth
X
X (1730)
(1707)
Henricus Jansz. Hooghveld (1710-…)
JASPERINA (JESKE) JANSE
HOOGHVELD (1712…)
1. Johannes (1730)
4. BALTHUS (1735-1803)
5. Johanna (1737) 6. Hendricus (1737)
2. Johanna (1732)
7. Maria Elisabeth (1743) 8 Johannes Michael (1745)
X
3. Bartha (1733)
9. Henrica (1747).10 Franciscus (1754)
1. (1778) ALEIDA MARIA VAN DE POL (1755-1794)
2. (1796) JOHANNA NIJENHUIS (Nienhuis)
1.1. Hendrina (1779)
1.2. FRANCISCUS (1781-1863)
1.3. Josephina (Aalberdina, 1781)
1.4. Jasperina (onbekend) 1.5. Bartholomeus (1790)
X
2.1. Johannes (1799), 2.2. Aleida (1799), 2.3. Theodorus (1802)
1. (1807) LUCIA OOMS (1770-1810)
2. (1812) HERMINA PAS (1784-)
1. Cornelis Barth (1809-1810) 2.1. Balthasar (1813-1892).
2.6. JOSEPHUS FRANCISCUS (1822-1889)
2.7. Aleida (1825-1865)
2.2. Johannes Henricus (1814-1873)
X (1854)
2.3. Lucia Aleida (1815-1883). 2.4. Adrianus (1818-1892)
ELISABETH CATHARINA HUISMAN (1829-1902)
1. Claes

III

X = gehuwd met; + = (ongehuwd) samenwonend met; _ = gescheiden

2. Mechel

2.5. Antonia (1820-1889)
1. Johanna Wilhelmina (1855-1916). 2. Josephus Franciscus (1857-1917).
8. ARNOLDUS JOHANNES (1871-1943)
3. Wilhelmina Geertruida (1859-1937). 4. Geertruida Theodora (1861-1921).
X (1903)
5. Antonia Maria (1863-1945). 6. Theodorus Lambertus (1865-1924). 7. Albertus Johannes (1868JOHANNA CATHARINA WILHELMINA van der HORST (1880-1968)
1937)
1. Josephus Franciscus (Frans, 1904-). 2. Elisabeth Maria (190510. JOSEPHUS ALBERTUS (JOS, 1915-2005)
11. Albertus Johannes. (Albert, 19171905). 3. Wouterus Arnoldus Antonius (Walter, 1906-1918). 4.
X (1947)
1986), 12. Wouterus Arnoldus Antonius
Elisabeth Mathilda Maria (Lies, 1907-1965). 5. Mathilda Catharina
WILHELMINA JOHANNA JOSINA van
(Wouter, 1918-1938). 13. Antonius Maria
Maria (Til, 1908-). 6. Anna Maria Antonia (An, 1909-). 7. Cornelia
KOEVERDEN (MIEN, 1921-1995)
(Antoon, 1919-2007). 14. Maria Elisabeth
Wilhelmina Maria (Cor, 1912-2005). 8. Johanna Catharina Maria
(Riet, 1922-). 15. Everdina Hendrika Maria
(Jo, 1913-). 9. Arnoldus Johannes Antonius (Arnold, 1914-).
(Eef, 1924-)
1. JOHANNA GEERTRUIDA CLARA MARIA (Joke, 1948-)
2. Gerardus Arnoldus Albertus (Gerard, 1949-)
3. Arnoldus Johannes (Hans, 1951-)
X (1972)
4. Josephus Franciscus (Frans, 1953-)
JOHN WILLEMSEN (John, 1949)

Mark (1973-)
X (2004)
Diana Futselaar (1975-)
1. Tigo (2005-)

5. Gertrudis Wilhelmina Mathilda (Ineke, 1956-)
Tessa (1975-)
X (2001)
Michel van Enckevort (1972-)
1. Joey (2004-). 2. Roos (2006-)

Generatieschema Gerardus Arnoldus Albertus Baltussen (IX-2)
I
II

III

IV

V

VI

VII

VIII

KLASZ (?1640-) x ?
BALTUS (Klaaszen, 1665-)
X (1693)
zie b1z. 1 t/m 3
JANTIE MEUSSEN
1. Claes
2. Mechel
3. BARTHOLOMEUS (1687-1776)
4. Maria
5. Wilhelmina (1709)
Elisabeth
X
X (1730)
(1707)
Henricus Jansz. Hooghveld (1710-…)
JASPERINA (JESKE) JANSE
HOOGHVELD (1712…)
1. Johannes (1730)
4. BALTHUS (1735-1803)
5. Johanna (1737) 6. Hendricus (1737)
2. Johanna (1732)
7. Maria Elisabeth (1743) 8 Johannes Michael (1745)
X
3. Bartha (1733)
9. Henrica (1747).10 Franciscus (1754)
1. (1778) ALEIDA MARIA VAN DE POL (1755-1794)
2. (1796) JOHANNA NIJENHUIS (Nienhuis)
1.1. Hendrina (1779)
1.2. FRANCISCUS (1781-1863)
1.3. Josephina (Aalberdina, 1781)
1.4. Jasperina (onbekend) 1.5. Bartholomeus (1790)
X
2.5. Johannes (1799), 2.6. Aleida (1799), 2.7. Theodorus (1802)
1. (1807) LUCIA OOMS (1770-1810)
2. (1812) HERMINA PAS (1784-)
1. Cornelis Barth (1809-1810) 2.1. Balthasar (1813-1892).
2.6. JOSEPHUS FRANCISCUS (1822-1889)
2.7. Aleida (1825-1865)
2.2. Johannes Henricus (1814-1873)
X (1854)
2.3. Lucia Aleida (1815-1883). 2.4. Adrianus (1818-1892)
ELISABETH CATHARINA HUISMAN (1829-1902)
2.5. Antonia (1820-1889)
1. Johanna Wilhelmina (1855-1916). 2. Josephus Franciscus (1857-1917).
8. ARNOLDUS JOHANNES (1871-1943)
3. Wilhelmina Geertruida (1859-1937). 4. Geertruida Theodora (1861-1921).
X (1903)
5. Antonia Maria (1863-1945). 6. Theodorus Lambertus (1865-1924). 7. Albertus Johannes (1868JOHANNA CATHARINA WILHELMINA van der HORST (1880-1968)
1937)
1. Josephus Franciscus (Frans, 1904-). 2. Elisabeth Maria (190510. JOSEPHUS ALBERTUS (JOS, 1915-2005)
11. Albertus Johannes. (Albert, 19171905). 3. Wouterus Arnoldus Antonius (Walter, 1906-1918). 4.
X (1947)
1986), 12. Wouterus Arnoldus Antonius
Elisabeth Mathilda Maria (Lies, 1907-1965). 5. Mathilda Catharina
WILHELMINA JOHANNA JOSINA van
(Wouter, 1918-1938). 13. Antonius Maria
Maria (Til, 1908-). 6. Anna Maria Antonia (An, 1909-). 7. Cornelia
KOEVERDEN (MIEN, 1921-1995)
(Antoon, 1919-2007). 14. Maria Elisabeth
Wilhelmina Maria (Cor, 1912-2005). 8. Johanna Catharina Maria
(Riet, 1922-). 15. Everdina Hendrika Maria
(Jo, 1913-). 9. Arnoldus Johannes Antonius (Arnold, 1914-).
(Eef, 1924-)
1. Johanna Geertruida Clara Maria (Joke, 1948-)
2. GERARDUS ARNOLDUS ALBERTUS (Gerard, 1949-)
3. Arnoldus Johannes (Hans, 1951-)

IX
X

X = gehuwd met; + = (ongehuwd) samenwonend met; _ = gescheiden

1. Maarten (1981-)

+
JOHANNA MARIA van LENTHE (Hanneke, 1947-)
2. Hans (1983-)
3. Jasper (1986-)

4. Josephus Franciscus (Frans, 1953-)
5. Gertrudis Wilhelmina Mathilda (Ineke, 1956-)
4. Tom (1990-)

Generatieschema Arnoldus Johannes (IX-3)
I
II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X
XI

X = gehuwd met; + = (ongehuwd) samenwonend met; _ = gescheiden

Klasz (?1640-)
BALTUS (Klaaszen, 1665-)
X (1693)
zie b1z. 1 t/m 3
JANTIE MEUSSEN
1. Claes
2. Mechel
3. BARTHOLOMEUS (1687-1776)
4. Maria
5. Wilhelmina (1709)
Elisabeth
X
X (1730)
(1707)
Henricus Jansz. Hooghveld (1710-…)
JASPERINA (JESKE) JANSE
HOOGHVELD (1712…)
1. Johannes (1730)
4. BALTHUS (1735-1803)
5. Johanna (1737) 6. Hendricus (1737)
2. Johanna (1732)
7. Maria Elisabeth (1743) 8 Johannes Michael (1745)
X
3. Bartha (1733)
9. Henrica (1747).10 Franciscus (1754)
1. (1778) ALEIDA MARIA VAN DE POL (1755-1794)
2. (1796) JOHANNA NIJENHUIS (Nienhuis)
1.1. Hendrina (1779)
1.2. FRANCISCUS (1781-1863)
1.3. Josephina (Aalberdina, 1781)
1.4. Jasperina (onbekend) 1.5. Bartholomeus (1790)
X
2.1. Johannes (1799), 2.2. Aleida (1799), 2.3. Theodorus (1802)
1. (1807) LUCIA OOMS (1770-1810)
2. (1812) HERMINA PAS (1784-)
1. Cornelis Barth (1809-1810) 2.1. Balthasar (1813-1892).
2.6. JOSEPHUS FRANCISCUS (1822-1889)
2.7. Aleida (1825-1865)
2.2. Johannes Henricus (1814-1873)
X (1854)
2.3. Lucia Aleida (1815-1883). 2.4. Adrianus (1818-1892)
ELISABETH CATHARINA HUISMAN (1829-1902)
2.5. Antonia (1820-1889)
1. Johanna Wilhelmina (1855-1916). 2. Josephus Franciscus (1857-1917).
8. ARNOLDUS JOHANNES (1871-1943)
3. Wilhelmina Geertruida (1859-1937). 4. Geertruida Theodora (1861-1921).
X (1903)
5. Antonia Maria (1863-1945). 6. Theodorus Lambertus (1865-1924). 7. Albertus Johannes (1868JOHANNA CATHARINA WILHELMINA van der HORST (1880-1968)
1937)
1. Josephus Franciscus (Frans, 1904-). 2. Elisabeth Maria (190510. JOSEPHUS ALBERTUS (JOS, 1915-2005)
11. Albertus Johannes. (Albert, 19171905). 3. Wouterus Arnoldus Antonius (Walter, 1906-1918). 4.
X (1947)
1986), 12. Wouterus Arnoldus Antonius
Elisabeth Mathilda Maria (Lies, 1907-1965). 5. Mathilda Catharina
WILHELMINA JOHANNA JOSINA van
(Wouter, 1918-1938). 13. Antonius Maria
Maria (Til, 1908-). 6. Anna Maria Antonia (An, 1909-). 7. Cornelia
KOEVERDEN (MIEN, 1921-1995)
(Antoon, 1919-2007). 14. Maria Elisabeth
Wilhelmina Maria (Cor, 1912-2005). 8. Johanna Catharina Maria
(Riet, 1922-). 15. Everdina Hendrika Maria
(Jo, 1913-). 9. Arnoldus Johannes Antonius (Arnold, 1914-).
(Eef, 1924-)
1. Johanna Geertriuida Clara Maria (Joke, 1948-). 2. Gerardus
3. ARNOLDUS JOHANNES (Hans, 1951-)
4. Josephus Franciscus (Frans, 1953-)
Arnoldus Albertus (Gerard , 1949-)
X
5. Gertrudis Wilhelmina Mathilda

Tim Ranshuijsen (1980-)
+
Suzanne de Bruin (1986-)
Macy (2006-)

ELS RANSHUIJSEN (1951-)
Daan Ranshuijsen (1983-)

(Ineke, 1956-)
Stef Ranshijsen (1987-)

Generatieschema Josephus Franciscus (IX-4)
I
II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X = gehuwd met; + = (ongehuwd) samenwonend met; _ = gescheiden

Klasz (?1640-)
BALTUS (Klaaszen, 1665-)
X (1693)
zie b1z. 1 t/m 3
JANTIE MEUSSEN
1. Claes
2. Mechel
3. BARTHOLOMEUS (1687-1776)
4. Maria
5. Wilhelmina (1709)
Elisabeth
X
X (1730)
(1707)
Henricus Jansz. Hooghveld (1710-…)
JASPERINA (JESKE) JANSE
HOOGHVELD (1712…)
1. Johannes (1730)
4. BALTHUS (1735-1803)
5. Johanna (1737) 6. Hendricus (1737)
2. Johanna (1732)
7. Maria Elisabeth (1743) 8 Johannes Michael (1745)
X
3. Bartha (1733)
9. Henrica (1747).10 Franciscus (1754)
1. (1778) ALEIDA MARIA VAN DE POL (1755-1794)
2. (1796) JOHANNA NIJENHUIS (Nienhuis)
1.1. Hendrina (1779)
1.2. FRANCISCUS (1781-1863)
1.3. Josephina (Aalberdina, 1781)
1.4. Jasperina (onbekend) 1.5. Bartholomeus (1790)
X
2.1. Johannes (1799), 2.2. Aleida (1799), 2.3. Theodorus (1802)
1. (1807) LUCIA OOMS (1770-1810)
2. (1812) HERMINA PAS (1784-)
1. Cornelis Barth (1809-1810) 2.1. Balthasar (1813-1892).
2.6. JOSEPHUS FRANCISCUS (1822-1889)
2.7. Aleida (1825-1865)
2.2. Johannes Henricus (1814-1873)
X (1854)
2.3. Lucia Aleida (1815-1883). 2.4. Adrianus (1818-1892)
ELISABETH CATHARINA HUISMAN (1829-1902)
2.5. Antonia (1820-1889)
1. Johanna Wilhelmina (1855-1916). 2. Josephus Franciscus (1857-1917).
8. ARNOLDUS JOHANNES (1871-1943)
3. Wilhelmina Geertruida (1859-1937). 4. Geertruida Theodora (1861-1921).
X (1903)
5. Antonia Maria (1863-1945). 6. Theodorus Lambertus (1865-1924). 7. Albertus Johannes (1868JOHANNA CATHARINA WILHELMINA van der HORST (1880-1968)
1937)
1. Josephus Franciscus (Frans, 1904-). 2. Elisabeth Maria (190510. JOSEPHUS ALBERTUS (JOS, 1915-2005)
11. Albertus Johannes. (Albert, 19171905). 3. Wouterus Arnoldus Antonius (Walter, 1906-1918). 4.
X (1947)
1986), 12. Wouterus Arnoldus Antonius
Elisabeth Mathilda Maria (Lies, 1907-1965). 5. Mathilda Catharina
WILHELMINA JOHANNA JOSINA van
(Wouter, 1918-1938). 13. Antonius Maria
Maria (Til, 1908-). 6. Anna Maria Antonia (An, 1909-). 7. Cornelia
KOEVERDEN (MIEN, 1921-1995)
(Antoon, 1919-2007). 14. Maria Elisabeth
Wilhelmina Maria (Cor, 1912-2005). 8. Johanna Catharina Maria
(Riet, 1922-). 15. Everdina Hendrika Maria
(Jo, 1913-). 9. Arnoldus Johannes Antonius (Arnold, 1914-).
(Eef, 1924-)
1. Johanna Geertriuida Clara Maria (Joke, 1948-). 2. Gerardus Arnoldus
4. JOSEPHUS FRANCISCUS (FRANS, 1953-)
5. Gertrudis Wilhelmina Mathilda
Albertus (Gerard , 1949-). 3. Arnoldus Johannes (Hans, 1951-)
X (1981)
(Ineke, 1956-)

RESI MULDERS (1953-)
1. Lotte Belice (Lotte, 1981-)
X

Generatieschema Gertrudis Wilhelmina Mathilda (IX-5)
I
II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX
X

X = gehuwd met; + = (ongehuwd) samenwonend met; _ = gescheiden

Klasz (?1640-)
BALTUS (Klaaszen, 1665-)
X (1693)
zie b1z. 1 t/m 3
JANTIE MEUSSEN
1. Claes
2. Mechel
3. BARTHOLOMEUS (1687-1776)
4. Maria
5. Wilhelmina (1709)
Elisabeth
X
X (1730)
(1707)
Henricus Jansz. Hooghveld (1710-…)
JASPERINA (JESKE) JANSE
HOOGHVELD (1712…)
1. Johannes (1730)
4. BALTHUS (1735-1803)
5. Johanna (1737) 6. Hendricus (1737)
2. Johanna (1732)
7. Maria Elisabeth (1743) 8 Johannes Michael (1745)
X
3. Bartha (1733)
9. Henrica (1747).10 Franciscus (1754)
1. (1778) ALEIDA MARIA VAN DE POL (1755-1794)
2. (1796) JOHANNA NIJENHUIS (Nienhuis)
1.1. Hendrina (1779)
1.2. FRANCISCUS (1781-1863)
1.3. Josephina (Aalberdina, 1781)
1.4. Jasperina (onbekend) 1.5. Bartholomeus (1790)
X
2.1. Johannes (1799), 2.2. Aleida (1799), 2.3. Theodorus (1802)
1. (1807) LUCIA OOMS (1770-1810)
2. (1812) HERMINA PAS (1784-)
1. Cornelis Barth (1809-1810) 2.1. Balthasar (1813-1892).
2.6. JOSEPHUS FRANCISCUS (1822-1889)
2.7. Aleida (1825-1865)
2.2. Johannes Henricus (1814-1873)
X (1854)
2.3. Lucia Aleida (1815-1883). 2.4. Adrianus (1818-1892)
ELISABETH CATHARINA HUISMAN (1829-1902)
2.5. Antonia (1820-1889)
1. Johanna Wilhelmina (1855-1916). 2. Josephus Franciscus (1857-1917).
8. ARNOLDUS JOHANNES (1871-1943)
3. Wilhelmina Geertruida (1859-1937). 4. Geertruida Theodora (1861-1921).
X (1903)
5. Antonia Maria (1863-1945). 6. Theodorus Lambertus (1865-1924). 7. Albertus Johannes (1868JOHANNA CATHARINA WILHELMINA van der HORST (1880-1968)
1937)
1. Josephus Franciscus (Frans, 1904-). 2. Elisabeth Maria (190510. JOSEPHUS ALBERTUS (JOS, 1915-2005)
11. Albertus Johannes. (Albert, 19171905). 3. Wouterus Arnoldus Antonius (Walter, 1906-1918). 4.
X (1947)
1986), 12. Wouterus Arnoldus Antonius
Elisabeth Mathilda Maria (Lies, 1907-1965). 5. Mathilda Catharina
WILHELMINA JOHANNA JOSINA van
(Wouter, 1918-1938). 13. Antonius Maria
Maria (Til, 1908-). 6. Anna Maria Antonia (An, 1909-). 7. Cornelia
KOEVERDEN (MIEN, 1921-1995)
(Antoon, 1919-2007). 14. Maria Elisabeth
Wilhelmina Maria (Cor, 1912-2005). 8. Johanna Catharina Maria
(Riet, 1922-). 15. Everdina Hendrika Maria
(Jo, 1913-). 9. Arnoldus Johannes Antonius (Arnold, 1914-).
(Eef, 1924-)
1. Johanna Geertriuida Clara Maria (Joke, 1948-). 2. Gerardus
5. GERTRUDIS WILHELMINA MATHILDA (Ineke, 1956-)
Arnoldus Albertus (Gerard , 1949-). 4. Josephus Franciscus (Frans,
X (1981)
1953-)
JAN VAN SOEST (1947-)

Rozan (1981-)

Floor (1985-)

Bert Determeijer (1903-1980) x

Thil Baltussen (1908-2001)

Engelbert Determeijer wordt geboren op 21-11-1903 te Rotterdam als
zoon van Friedrich Determeijer en Anna Maria Mersel. Friedrich heeft een

winkel met glas, porselein en huishoudelijke artikelen aan de Hoogstraat.
De vader van Anna heeft een zaak aan de overkant. Aanvankelijk werkt Bert
in de zaak en later komt hij in dienst bij de fa. Jungerhans. Maar na het

bombardement van Rotterdam is er geen emplooi meer en gaat hij op 15
november 1940 aan de slag bij de fa. Meijring, het Huis der duizenden
kleine dingen, in ’s- Hertogenbosch, eveneens een winkel in glas,

porselein en huishoudelijke artikelen. Eigenaar is Willem van de Kar,
getrouwd met Johanna van den Assum, beiden oorspronkelijk afkomstig

uit Steenbergen. In 1922 heeft hij de zaak van Jos Meijring overgenomen
De directie van de fa Meijring was 28 jaar een boegbeeld van de katholieke
middenstand. Jos Meijring was van 1921 tot 1935 en Willem van de Kar van
1935 tot 1949 voorzitter van de Diocesane Middenstandsbond. Bert krijgt
snel connectie met Wilhelmina van de Kar, de nog ongetrouwd

thuiswonende dochter, die sinds 1922 in de zaak meehelpt. Wilhelmina is
geboren op 25 december 1906. Bert en Wil trouwen op 1 juli 1941 en betrekken de bovenwoning boven de

zaak aan de Schapenmarkt te ’s Hertogenbosch.
Zij krijgen 5 kinderen:

Eddy, 13 juni 1942, thans woonachtig in Groningen.

Jos, 15 december 1943, thans woonachtig in le Val d’Ajol, Frankrijk.
Annemarie ( Mieke ), 25 februari 1947, thans woonachtig in Oldenzaal.
Bert, 26 januari 1949, thans woonachtig in Utrecht.

Hans, 21 november 1951, thans woonachtig in Accra, Ghana, Afrika.
Het prille gezin vertoeft in 1944 ruim anderhalve maand in de kelders van de zaak, vanwege de gevechten

tijdens de bevrijding van Den Bosch. Een dag na de bevrijding van de binnenstad, op 26 oktober, slaat alsnog
een zware Duitse granaat, afgevuurd uit de richting van Hedel, een gat in de zijgevel van de winkel.

Rond 1950 besluiten Bert en Wil dat de bovenwoning temidden van al dat glas en porselein niet meer zo
geschikt is voor het groter groeiende gezin. Daarbij zou een tuin aangenaam zijn. Zij verhuizen naar Hekellaan

38, een woonhuis op de stadswal met een riant uitzicht over de polders. De bovenwoning boven de zaak wordt
bij de zaak getrokken.

Helaas wordt Wil in 1952 ernstig ziek en overlijdt op 31 augustus 1953 aan borstkanker.
Het nog zo jonge gezin wordt overgeleverd aan tantes, juffies en hulpjes in de huishouding.
In 1955 maakt Bert kennis met Thil Baltussen, geboren te Driel op 6 september 1908 als dochter van de

conservenfabrikant Arnoldus Baltussen en Johanna van der Horst. Het contact komt tot stand via kerkelijke
wegen (broer Eduard Determeijer was priester) en Albert en Wies Baltussen.

Thil is degene die het huishouden in Driel dirigeert en iedereen met de Hudson naar alle feesten en activiteiten
rijdt. Ze had altijd gezegd zelf geen kinderen te ambiëren, maar dat ze een rijke weduwnaar met veel kinderen
zou trouwen. De vraag is of Bert rijk was, maar hij valt in de smaak. Niettemin is het even schrikken, als blijkt
dat hij vijf kinderen met rood haar heeft.

Op 2 juli 1955 trouwen Bert en Thil. Vanaf nu moet ze het met een fietsie doen, luidt de slotstrofe in een van
de feestliederen.

De Hekellaan wordt jaar na jaar grondig verbouwd. De jaarlijkse vakanties zijn niet meer in de Drunense
Duinen, maar in Haamstede en Seeham (Oostenrijk). Inmiddels is Bert voor een Fiat gezwicht.

Tot 1972 blijven Bert en Thil aan de Hekellaan wonen. Begin 1971 wordt de zaak gesloten en het pand
verkocht. De kinderen zijn de deur uit en dus is er alle tijd om te rentenieren in een luxe serviceflat in

Oisterwijk. Om nog wat meer van de natuur te kunnen genieten in de nu ontstane vrije tijd huren zij een
buitenhuisje in Handel. Bert merkte op dat hij wel uit de handel ging, maar toch in Handel bleef.
Bert overlijdt op 76-jarige leeftijd op 11 januari 1980.

Thil verhuist naar een serviceflat in Heelsum, terug naar haar vertrouwde omgeving.
Zij overlijdt op 2 september 2001 te Bennekom en wordt op haar 93ste verjaardag gecremeerd en naar haar
rustplaats in Driel gebracht.

An Hulshof-Baltussen (1909-2002)
Marjan:
In mijn jonge jaren lagen we hevig in de clinch met elkaar, mijn moeder en ik. Ik voldeed niet aan haar verwachtingen
en zij niet aan de mijne. Gelukkig hebben we daarna ruim de tijd gekregen om naar elkaar toe te groeien en zo brak er
een lange tijd aan van wederzijdse acceptatie en genegenheid. De laatste jaren begon ze steeds meer over vroeger te
vertellen en ik werd nieuwsgierig naar het jonge meisje dat ze ooit was geweest. Wat nu volgt zijn flarden, flarden van
verhalen die zijn blijven hangen, verhalen die zei vertelde of ook tante Cor. En dan waren er ook de foto's vroeger. Er is
een foto van drie zussen in kostschool uniform met matrozenkraag, achter elkaar, Lies, Thil en An. Heel jong al gingen
de kinderen uit dat grote gezin naar kostschool, deze stond in Lent......
Gerard:
Uit de feestgids van 8 september 1936: haar huwelijksdag
Op kostschool te Lent had onze bruid
reeds het land aan handwerken.
De zusters wisten hierop wel raad
en gingen haar vrije tijd beperken.
Zij moest dan schrijven strafregels.
Zij bleef dan heel alleen.
Maar Jules Knipping (bejaarde buurman) wist hierop raad
en ging er dan stiekem heen.
Zo door het raam, dan in de tuin
waar zij dan tijdelijk verbleef.
Fluks kwamen de anderen weerom,
ging An weer door het raam, en schreef.

Marian:
Zondag kwam opa met het rijtuig om zijn dochters op te halen.
Tante Cor vertelde dat moeder van jongs af aan goed was in het bouwen van feestjes en een vanzelfsprekend
middelpunt was... iets wat wij kinderen herkennen. Zij hield ervan om het middelpunt te zijn en werd soms zelfs een
beetje nukkig als ze dat even niet was. Na het Mulo-examen in 1925 (met een 10 voor boekhouden) ging ze in de
fabriek werken. Dat kantoorwerk ging nog wel maar ze moest ook koffie drinken met de fabrieksmeisjes en dat was
maar niks, al die praatjes over wie met wie ging. Ze ontsnapte en ging de verpleging in, voor haar een roeping en een
levenslange fascinatie. Haar mooiste tijd was in Amsterdam, op de kraamafdeling van het Anna paviljoen. Eens om de
zoveel maanden kon ze met een vrachtrijder meeliften naar Driel.
Daarna kwam Zwolle, kwamen vrijers, liefst met sportwagen en nog beter met een adellijke achternaam...maar..wat
gebeurde er.
Moeder ging met een collega naar de Lichtenvoordse kermis en kwam vader tegen. Goedbedoelde
waarschuwingen...hij heeft wel 10 anderen...hielpen niet. Ze werden verliefd. Vader was dus een berucht charmeur
maar ik geloof niet dat moeder voor hem onderdeed. Ook zij 'lonkte naar iedere man'. Zelfs deze laatste twee
weken was het voor de twee jonge dokters aan haar bed moeilijk te bepalen dat deze vrouw doodziek was. Ze
bleef charmeren.......
Gerard: (dokter:) Dag mevrouw Hulshof, het gaat niet zo goed me u, he?
(hard) Ben u misschien een beetje levensmoe?
(moeder:) Nee, met zo'n leuke dokter wil ik nog lang niet dood.
Marian:
Vader en moeder trouwden en toen kwam de oorlog
Gerard:
In Lichtenvoorde is een razzia. Jonge mannen worden opgepakt om te worden ingezet in de Arbeitseinsatz. Twee
Duitsers staan al in de slaapkamer. Vader ligt nog in bed, moeder is op.
Ihr Mann muss mitkommen.
Nee, zei moeder, dat kan niet, mein Mann ist gelähmt, is verlamd.
En terwijl ze dat zegt ziet ze dat zijn broek over de stoel hangt, ze gaat er onmiddellijk zo voor staan dat de Duitsers
dat niet zien.
Dann kommen Sie mal mit, zeggen de Duitsers tegen moeder.
Samen gaan ze trap af, moeder vraagt of ze nog even naar de kinderen mag kijken, en
laat niet alleen haar eigen kroost zien, maar ook de kinderen van de familie die in haar huis is ingekwartierd. De
Duitsers, die zelf ook kinderen hebben, durven moeder niet meer meenemen.
De volgende dag moet ze bonnen voor noodrantsoenen ophalen.
Hoort ze de ene Duitser tegen de andere zeggen:

Die arme Frau, sieben Kinder und ein gelähmter Mann.
Marian:
Na de oorlog bouwden ze samen aan de zaak, de koloniale waren gingen eruit, het mooie herengoed kwam er in.
De oudste kinderen gingen naar internaten, er kwamen relaties en er kwamen kleinkinderen. Toen overleed onze
jongste broer Louike, een tragedie waar onze ouders, en wij allemaal, mee moesten leven. Moeder had zijn foto in
haar nachtkastje liggen en vertelde dat er geen dag voorbij ging zonder dat ze aan hem dacht.
In 1984 stierf Herman, haar man. Veel te vroeg. Ze verlaat Lichtenvoorde en begint een nieuw leven op de
serviceflat in Heelsum. Tot onze grote verrassing neemt ze deel aan een praatgroepje, iedere maandagmorgen
komen 4 dames samen en praten over een thema. Ook nu zeggen haar vriendinnen, we zullen haar missen, je kon
over alles praten en dan dronken we een glaasje port. Ook winkelen bleef een favoriete bezigheid, er goed uit zien,
een dame zijn.. ..dat hield ze vol tot het einde. En intussen bleef ze de moeder van een grote familie; kinderen,
kleinkinderen, achterkleinkinderen, nooit vergat ze een verjaardag.
Ze bleef bezig met de onbegrijpelijke dood van Beitske en Fritz. Iedere zondagochtend belde ze langdurig met
Joke in Oostenrijk. De laatste jaren kon ze niet meer met de bus, maar gelukkig namen mijn broers haar mee uit
eten… dat waren hoogtepunten… maar ook … als ik geweest was en we hadden samen thuis gegeten. Ik nam dan
de trein naar Amsterdam en tegen 10 uur belde ze steevast… ben je goed aangekomen?... Ik zit hier heerlijk voor
de tv met een glaasje wijn en een bitterbal…
De laatste week.. toen het echt slecht ging zei ze: ‘maar ik geniet nog zo van jullie, mijn kinderen.. en ook wilde ze
nog steeds die borrel .. even een andere smaak … Moeder … op en top dame .. en een levensgenietster.
Gerard:
Uit het dagboekje van de huwelijksreis van vader en moeder:
Wenen: 150 kaarten geschreven, tot grote verveling van Herman.
Hij heeft toch postzegels geplakt.
Gauklerfest, tot vier uur ‘s nachts, fantastisch.
Herman geen geld, barmeisje heeft alles betaald.
Ze gaan naar de opera, naar de dancing, naar een optreden van een orkest van 20 zigeunerjongens.
En ze zien Zarah Leander in een Lustspiel van Ralph Benatzky.
Zarah Leander zingt: Gebundene Hände, das ist das Ende.
Als je handen eenmaal gebonden zijn, is het uit met de verliefdheid.
Je ogen spreken nog van liefde en geluk, maar het hart weet daar al niets meer van.
De laatste weken heeft ze dat lied vaak voor ons geciteerd, ik denk: een beetje om te plagen.
Maar ook omdat ze graag wilde vertellen dat Zarah Leander dit lied zong
Achter een kamerscherm, en ondertussen haar jurk, haar kousen, haar BH en tenslotte
haar broekje over dat scherm heen gooide.
Lieve Marjan en Gerard,
Jullie hebben wat over MOEDER gezegd,
Nathalie en ik willen graag wat over OMA zeggen,
Namens alle kleinkinderen Bart, Koen, Maaike, Erik, Louis, Wietske en Hans,
En ook een beetje iets over OMA OMA namens alle achterkleinkinderen.
Als we aan Oma denken, dan denken we aan Lichtenvoorde,
Het mooie huis aan het pleintje met de hertentuin, een beetje deftig en sjiek,
Als we bleven logeren op de zolder, met het geheime kamertje,
Als we in de tuin speelden met de skippy bal,
Als we met oud en nieuw alle achtertuinen onveilig maakten,
Als we na twaalven bij de Seignettes champagne dronken,
Als Oma zich afvroeg met wat voor haardos Nathalie deze keer zou aankomen,
En als we roulette speelden om het goede voorbeeld van Opa en Oma te volgen
Als we aan Oma denken, dan denken we aan Heelsum,
Aan de flat en alle verhalen over het bestuur,
Aan de televisie die vaak aanstond,
Aan sherry, wijn of Irish Coffee,
Aan eten bij Nol in het Bos, en aan een wandeling in de buurt,
aan winkelen en boodschapjes doen in Wageningen of Arnhem,
aan ansichtkkaarten en hele lange brieven schrijven,
Aan op bezoek gaan met inmiddels onze eigen kinderen,
En aan vallen, en aan de pleisters van Louise,
Als we aan Oma denken, dan denken we aan de Hulshof reunies,
Als Oma met vriendelijk dwang het middelpunt van de aandacht wilde zijn,
Als Oma in het midden van de nacht een potje patience ging spelen,
Als we aan Oma denken, dan denken we aan
Roddelen,
Ondeugende oogjes,

En een stoute lach,
En aan de woorden "sjiek heur"
Oma keek nergens echt van op, ze stond midden in de wereld.
Oma zei: Verwijt je ouders niets, want ze doen alles uit liefde.
Oma heeft goed voor ons allemaal gezorgd.
Daar zijn we allemaal erg dankbaar voor.
En Nathalie zal daarom nog een herinnering voordragen
Nathalie:
Herinneringen.
Langzaam kom ik tot de wakkere wereld. Ik hoor zacht stemmen op de achtergrond.
"Zal ik mijn ogen opendoen? Zijn ze al begonnen zonder mij?!"
"Nog even blijven liggen, nee ik wil het niet missen".
Mijn oogleden voelen zwaar, als ik ze langzaam open.
"Hoe laat zou het zijn?"
Al liggend in mijn kleine bedje, met het felblauwe dekentje, schijnt de zon vanuit het dakraam de kamer binnen. .
"Nog even de ogen sluiten? Nee, ik wil het niet missen".
Mijn voeten raken de zachte rieten matten, als ik probeer op te staan vanuit het lage bed.
Bij de wastafel gooi ik een plens water in mijn gezicht, ochtend-fris ben ik weer.
"Kan ik zó wel naar beneden?"
In mijn onderbroek en t-shirt loop ik de kamer uit, de gang door en daar sta ik dan. Boven aan de trap kijkend naar
drie mensen die beneden gezellig aan een grote tafel zitten. "Goedemorgen Nathalie, je eitje is nog warm".
Zondagochtend bij Opa en Oma

IN MEMORIAM Herman Hulshof (1909-1984)
Lieve familieleden, vrienden en bekenden van vader.
Mede namens moeder heet ik u van harte welkom bij deze Eucharistieviering.

Vader is woensdagmiddag gestorven in het Beatrix-ziekenhuis in Winterswijk, na een goed en
welbesteed leven.
Anderhalf jaar geleden moest hij plotseling een zware buikoperatie ondergaan. Van de

bijwerkingen daarvan kreeg hij in de loop van de tijd steeds meer last, zowel lichamelijk als
geestelijk. Daarom besloot hij zelf tot een tweede operatie. Dat was een moedig besluit. Hij wist
dat ‘t risico's met zich meebracht. Want hij was een zware hartpatient.

Hij zag dat alles rustig onder ogen. Vlak voor zijn opname in het ziekenhuis ging hij bij een

aantal vrienden en bekenden langs om ze nog even te zien. En vlak voor zijn operatie sprak hij
met zijn kinderen, tussen de gebruikelijke grapjes door, over een mogelijke toekomst zonder
dat hij er nog was.

En hij zei ook dat hij bang was. Natuurlijk was hij bang.
Maandag werd hij ge-opereerd, en dat lukte allemaal prima.

Hij herstelde zo snel dat hij zelf moest vragen of hij nog even op de intensive care mocht
blijven. Daar voelde hij zich veiliger.

Woensdagmiddag werd hij onverwacht benauwd, de specialisten waren er onmiddellijk ter
plaatse en gaven hem een hartmassage. Hij was erg rusteloos, totdat moeder, die steeds bij

hem was, hem zei dat hij kalm moest zijn; er werd immers goed voor hem gezorgd. Toen werd
hij rustig, en even later sliep hij voorgoed in.
Vader hield van het leven. Het leven, zei hij, daar hebben we nou altijd van genoten.
Hij had een intense belangstelling voor mensen. Op een dag als vandaag klinkt dat misschien

ironisch, maar vader ging behalve naar feesten ook graag naar begrafenissen. Daar ontmoette
hij mensen, wilde hij delen in hun verdriet, en wilde hij meewerken aan hun geluk.

Vader was geen diplomaat. Hij was spontaan, hij was impulsief, en hij was goudeerlijk.
Als hij bang was, deed hij niet alsof, maar was hij bang.
Als hij verdriet toonde, was dat welgemeend.

En als hij plezier had, kwam dat niet omdat hij geacht werd pret te hebben, maar dan had hij
echt plezier.

En mééstal had hij plezier.
Voor moeder was hij een schat van een man.
Voor zijn kinderen was hij een lieve vader.

En voor zijn kleinkinderen een te-gekke-opa.
Namens moeder en namens de naaste familie wil ik hartelijk danken voor het feit dat u deze dag
van verdriet met ons en met elkaar wilt delen. Maar alles heeft zijn tijd.

Vandaag, en morgen, en overmorgen willen we ook graag het geluk met u delen. Het geluk
vader gekend te hebben, vriend van mensen, zijn liefde, zijn trouw, zijn eerlijkheid, en
natuurlijk ook zijn humor, zijn charme.

Laat het een herinnering zijn, waarbij je diezelfde pretlichtjes in je ogen krijgt.
Helemaal in de geest van mijn vader, wens ik u een goede en welbestede middag

CORA BALTUSSEN MAATSCHAPPELIJK WERKSTER (1912-2005)
Cora Baltussen, op 18 november op 93-jarige leeftijd overleden, was een
maatschappelijk werkster die al in de jaren vijftig in een open, witte
sportauto reed. Bij de Slag om Arnhem, in september 1944, verpleegde
zij Poolse parachutisten. Cornelius Ryan schreef over haar in zijn A
Bridge Too Far. Tot haar dood vocht zij voor het eerherstel van de Poolse
generaal, Stanislaw Sosabowski, die `oneervol` uit het leger was
ontslagen, omdat door zijn `lafheid` de operatie Market Garden in een
bloedbad was geëindigd.
Zij kreeg in haar actie tot eerherstel de steun van prins Bernhard en
ontving de hoogste Poolse onderscheidingen. Maar voor haar familie bleef Cora Baltussen de zus of
de tante `die altijd haar eigen weg ging: van wie wij eigenlijk heel weinig weten`.
Ze werd in Driel in de Betuwe geboren, als zevende in een gezin met vijftien kinderen. Haar vader
was directeur van de jam- en appelstroopfabriek Baltussen, concurrent van Flipje van Tiel. Zij ging
in Lent bij Nijmegen naar school en werd iedere ochtend met een koetsje gebracht. Daarna zat zij
op een meisjes-internaat Steijl bij Venlo.
Als jong meisje had ze tijdens de Eerste Wereldoorlog een groep Belgische vluchtelingen langs haar
huis zien lopen.
Die `trieste desolaatheid` maakte blijvende indruk. Zij wilde maatschappelijk werkster worden en
volgde, in grijze jurk en grijs kapje, een leken-opleiding bij de Benedictinessen in Schoten bij
Antwerpen.
Zij werd uitgezonden naar Londen en Rome, waar ze in de jaren dertig, werkte te midden van de
armen.
De oorlogsjaren bracht ze door in Nederland, ze kwam in het verzet en sloot zich aan bij het Rode
Kruis. Op 21 september 1944 zag zij onverwacht een grote groep parachutisten bij Driel landden.
Zij sprong op haar fiets en reed hen tegemoet. Het bleken Polen te zijn, onder commando van
generaal Sosabowski, een lange man met indringende ogen. De Polen waren, onbegrijpelijk, aan de
verkeerde kant van de Rijn gedropt en moesten de rivier over om zich bij de Britten te voegen. De
Duitsers dreven hen terug. Cora, zelf getroffen door een granaat, verpleegde de gewonden. Soldaten
stierven in haar armen. `Zonder enige haat, uit liefde voor hun land en voor hun kinderen`, vertelde
zij later. Met anderen richtte zij in Driel een monument op voor de gevallen Polen en legde bij de
jaarlijkse oorlogsherdenking in Oosterbeek bloemen bij graven van de officiëel nog steeds verguisde
Poolse militairen.
In 1953 vertrok zij, op voorspraak van Marga Klompé, de latere minister voor Maatschappelijk Werk,
met een beurs van de VN naar New York. Ze stuurde haar nichtjes rode mantelpakjes, maar die
durfden ze niet te dragen.
Terug in Nederland, maakte zij met drie neefjes in haar sportwagen een reis door Europa. Het
viertal, met witte pilotencap op het hoofd, was een bezienswaardigheid. Op een rotonde in
Duitsland werd het verkeer stilgelegd.
Ze werkte jarenlang voor de Duitse katholieke welzijnsorganisatie Caritas, was directeur van het
Studiecentrum voor Maatschappelijk Werk in Nijmegen, en ging toen ze 80 was Arabisch leren om
Iraanse vluchtelingen met wie ze in een eetclubje zat, beter te begrijpen. Maar bovenal wijdde zij
haar tijd aan het uitwissen van de smaad die generaal Sosabowski en zijn brigade was aangedaan.
Vlak vóór haar dood kwam een hooggeplaatst militair namens de koningin vertellen dat een
postume onderscheiding onderweg was. `Eerst zien dan geloven`, zei zij. Haar werk is beloond:
gisteren kregen de Polen toch nog de hoogste militaire onderscheiding.

©: Boer & Brusse (De Volkskrant, 10 december 2005)

JO WESTERMAN-BALTUSSEN (1913-2005)
Doetinchem 4 maart 2005
Lieve Moeder,
De afgelopen jaren spraken we af en toe over de dood. Je had inmiddels een hoge leeftijd bereikt en sinds een paar jaar
had je last van een sterke geheugenstoornis. Je kon daardoor vaak de gesprekken niet meer zo goed volgen en raakte
wat geïsoleerd. Je probeerde moedig nog enige vorm aan het leven te geven, maar dat ging je steeds minder goed af.

Maar vooral Ingrid's ziekte en overlijden kwamen hard aan. "Het hoeft niet meer voor mij "zei je wel eens," ik blijf alleen
nog voor vader".

De afgelopen weken bleek dat overduidelijk. Je werd ziek, een griepje eerst, dat overging in een longontsteking. Niet

gering op jouw leeftijd maar nog niet zonder meer fataal. Je was erg ziek en je wilde niet meer eten. Je had kennelijk de
balans opgemaakt en uitte voortdurend dat je weg wilde en vroeg aan ons of dat goed was. Dat mocht, vonden we, hoe
verdrietig ook, als je vindt dat het genoeg was geweest dan was dat o.k. En zo is het ook gegaan. Heel langzaam en
rustig ben je weggegleden. Je was niet bang zei je, en af en toe was je verbazend helder. Je gaf ons de kans om
uitgebreid afscheid van je te nemen en daar ben ik je heel dankbaar voor.

Je kwam uit een erg groot gezin, 15 kinderen, waarvan er weliswaar 3 erg jong stierven. Ik heb me wel eens proberen
voor te stellen hoe jouw leven was toen je jong was. Het was in ieder geval een leven op het platteland, tussen de

boomgaarden in de Betuwe. Het buitenleven vond je heerlijk en je bent daar je verdere leven verzot op gebleven Het is
ook een mooi nostalgisch beeld. Een groot huis tegenover het familiebedrijf, een jamfabriek waarin zich van alles

afspeelde Een opgewekt en hecht familieleven met alle broers en zusters waar wij later als kind op onze beurt weer
deel aan hebben gehad. Zo was onze jeugd vol van logeerpartijen bij de vele ooms en tantes die allemaal dat hartelijke

en warme met jou gemeen hadden. Waarschijnlijk was het voor jou als kind niet altijd even gemakkelijk om overeind te
blijven binnen het tumult van dat grote gezin. Ook toen al kon je je terugtrekken in je eigen wereld en kon je

eigenzinnig zijn. In je laatste levensjaren kon je soms door je slechthorendheid een mededeling niet goed volgen, maar
volgens je broer Toon betoonde je je in je jeugd al doof voor een onwelgevallige opmerking, je keek gewoon de andere
kant op. Je hield niet van lelijkheid of narigheid.

Maar ik denk dat je wel een beschermde jeugd hebt gehad in een warm gezin en binnen de veiligheid van een
overzichtelijke dorpsgemeenschap.

Toch wou je ook verder kijken dan de grenzen van deze besloten wereld .Je had bedacht dat je verpleegster wilde
worden, een beroep dat je op het lijf geschreven is en je kwam als interne kracht terecht in o.a. Utrecht en Zwolle. In
deze periode had je verkering met een eigenzinnige roodharige opdonder, Frans uit de Achterhoek. Door de vele

versies die er in omloop waren is het nooit helemaal duidelijk geworden hoe deze verhouding verliep, maar in moderne
termen gevat zou je het een knipperlichtrelatie kunnen noemen. Wie nou precies de aanhouder was, weet ik niet zeker,
maar je hebt je ogen goed de kost gegeven zoal je zelf laatst nog zei. En je was tenslotte een mooie meid die ook wel

aandacht trok van anderen. Feit is dat jullie uiteindelijk besloten hebben om samen verder te gaan en jullie trouwden in
1943. Ook jullie hebben een kinderrijk gezin gesticht, ogenschijnlijk geheel in lijn met de toenmalige katholieke

traditie, maar vooral denk ik omdat je dol was op kinderen. Het is riskant om uitspraken te doen over jullie huwelijk
maar ik ben er zeker van dat jullie ondanks soms diepe dalen "verwante" zielen waren die elkaar in essentie heel goed
begrepen.

Het is niet mijn bedoeling om een volledige biografie van moeder te schetsen of haar leven te verklaren aan de hand

van een sluitende analyse. Het aardige is nl. dat zij zich onttrekt aan een stereotype kenschets. In die zin was zij ook
wel onconventioneel te noemen, misschien zelfs wel een buitenbeentje.

Als ik haar toch zou moeten typeren schieten me vele mogelijkheden door mijn hoofd maar royaal is wel de eerste. Ik
heb dat eerder gezegd over Ingrid maar die had dat natuurlijk van jou. Want royaal was je. Hartelijk, gastvrij en

zorgzaam met volle overgave en in ruime mate. En royaal in je ambitie om het leven mooi te maken en het moet
gezegd ook erg royaal in je uitgaven. Een van vaders gevleugelde opmerkingen was: "Geld moet rollen ". Nou dat heb je
goed in je oren geknoopt want tot vaders schrik liet je het wel wat erg royaal rollen, dat was nou ook weer niet de

bedoeling! Gelukkig rolde het wel de goede kant op, iedereen mocht delen in je voorspoed en je er wist altijd een heel
gezellige sfeer en een mooie omgeving mee te creëren.

Het ingewikkelde was dat je zo'n krachtige, energieke en positieve indruk kon maken en tegelijkertijd een hele
kwetsbare, onzekere kant in je had.

Je wilde de wereld mooi maken en aan ruzie had je een hekel, zei je. Maar soms drong de wereld zich toch aan je op in

zijn grauwere gedaante. Je probeerde dat met alle macht tegen te gaan, maar alle taarten en bonbons konden de harde

realiteit niet altijd buiten sluiten. Je kon dan erg wankelen en je in je verdriet afsluiten voor de in jou ogen zo boze
buitenwereld.

Maar je was niet haatdragend en bleef niet lang bij de pakken neerzitten. Je probeerde altijd iets van het leven te
maken en je hield erg van stijl en mooie dingen.

Je was onuitputtelijk om het ons je kinderen naar de zin te maken. Je sprak soms met lichte boosheid over je eigen
moeder met wie je geen goede band had. "Ik mocht niks van haar", zei je dan. Misschien dat je daarom je eigen
kinderen zo'n grenzeloze vrijheid wilde geven. Want dat deed je. Alles kon, het was je niet gauw te dol, de vele

uitstapjes naar zwembaden of het bos samen met tante Juul, kamperen op de Schans, hutten bouwen in de tuin, een
halve boerderij aan huisdieren en de timmer- en knutselclubjes samen met een aantal buurtkinderen en neven en
nichten, je organiseerde het allemaal met groot enthousiasme. Later deed je dat met evenveel verve met je

kleinkinderen. Vuurtje stoken met Jacob achter in het weiland. "Zo'n kind moet zich toch kunnen uitleven", zei je dan!
En je hang naar schoonheid kwam in alles wat je deed naar voren.
Als we ergens rond liepen beoordeelde je voortdurend hoe gebouwen, tuinen en straten er uit zagen. "Dat had toch

heel anders gekund", zei je dan, "wat een gemiste kans". Er school eigenlijk wel een ontwerper of architect in jou. Je
had een groot talent daarvoor, en je kon je daar heel vrij en onbelemmerd in uiten.

Je probeerde ook je liefde voor mooie dingen op ons over te brengen en dat is je wat mij betreft goed gelukt en daar
ben ik je dankbaar voor. Ik herinner me nog met veel plezier de avonden thuis in Lichtenvoorde, dat jij wat om je heen

keek en dan ineens zei "als we nu eens die kast tegen die andere muur zetten, de tafel meer naar links, de muur geven
we dan een andere kleur en dan ziet het er misschien veel beter uit".

Vervolgens gingen we direct enthousiast met de meubels slepen. Niet zelden gingen we daar tot laat in de avond mee
door tot alles op een andere plek stond inclusief een paar omgewisselde slaapkamers, zodat iedereen even kwijt was

wie ook weer waar sliep. De volgende dag beslisten we dan dat het toch nog niet helemaal jofel was en deden we het
nog eens dunnetjes over.

Je had ook oog voor mooie kleding, je had flair en liet je ook wel gelden als mondaine vrouw.
Misschien was dat voor jou ook een manier om je aan het dorpse leven te ontrekken.

Dat lukte je in ieder geval toen je later van de Wiemelink een geweldige plek hebt gemaakt en je daar ook een galerie
bent gestart. Toen was je echt in je element en je bloeide helemaal op.

Je hebt dat zo'n 16 jaar volgehouden met onverminderde energie. Je was trots op je eigen bedrijfje dat goed liep en en

passant kreeg je daardoor ook een constante aanloop van allerlei kunstenaars en bezoekers.

Een ideale combinatie want je bleef het liefst op je eigen honk, behalve naar Amsterdam, daar ging je nog wel graag
naar toe. "Daar wonen alle leuke mensen", zei je dan. Ik begreep wel wat je bedoelde, maar die leuke mensen, een
beetje excentriek bedoelde je eigenlijk, die bleken toch ook wel in de Achterhoek te wonen. Die voorliefde voor

bijzondere types deelde je met vader, daar genoten jullie van en achteraf konden jullie daar smakelijke verhalen over
vertellen.

Overigens kwam die kant ook wel naar voren als je sprak over de periode dat jullie nog op de Varkensmarkt in

Lichtenvoorde woonden. Dat moet een leuke tijd voor je geweest zijn, je begon altijd te glimlachen als ik daar naar
vroeg. Er woonden zulke mooie echte dorpstypes, zei je. Je weerstand tegen de benauwenis van het dorp kwam pas
later.

Die benauwenis probeerde je wel weer te ontvluchten, niet zozeer door zelf op reis te gaan, maar door ons, je

kinderen, op pad te sturen. "Er is plaats in een werkkamp voor jongeren in Frankrijk "zei je dan ineens, "moet je wel
morgen op de trein stappen". En Resie en ik stapten op de trein en hadden de tijd van ons leven hoog in de bergen
ergens in Zuid-Frankrijk.

Zowel in Lichtenvoorde als later op de “Wiemelink” heb je je ook altijd enthousiast bezig gehouden met de tuin. Daar
kon je ook veel van je creativiteit in kwijt. Met al die verse kruiden, groenten en fruit uit eigen tuin zette je vervolgens

ouderwets lekkere maaltijden op tafel. En later werden door de galerieopeningen je soepen en sausen beroemd tot ver
buiten de Achterhoek.

Kortom je was op veel terreinen actief en creatief. Een mooie wereld toveren, en het boze en het kwade buiten de deur

zetten als in een sprookje. Logischerwijze kwam je daar niet altijd mee uit, maar je wilde heel graag en ondernam veel.
En je roeide gewoon met de riemen die je had, hoe onvolkomen ook, " als je maar volhoudt dan kom je nog wel eens
ergens waar het leuk is". Dat devies houden we erin, lieve moeder, dat beloof ik je.

Vandaag begint voor jou je laatste reis naar het "niets" of het "alles" zoals jij dat noemde.
We hebben er samen over gesproken dat we je hier naar toe zouden brengen, in de Slangenburg vlakbij de plek waar je
zo gelukkig was.

En je was het er helemaal mee eens toen we voorstelden om de urn met Ingrid's as ook hiernaar toe te brengen zodat
jullie hier weer samen zouden zijn. Dat gaan we dus ook binnenkort doen.
“Dag” dan maar, lieve moeder, ik heb veel van je gehouden.

FRANS WESTERMAN (1909-2005)
Doetinchem 30 september 2005
Zondag 4 september, nog maar een paar weken geleden. Jij in je rolstoel op het terras, een mooie nazomerdag. De
kinderen kwamen bij elkaar om te overleggen over hoe het verder moest, de zorg voor jou begon ons zwaar te vallen.

Yoke was er al, Frans, Resie, Wies en ik kwamen ongeveer tegelijk aanlopen en jij was diep ontroerd. Natuurlijk, dat was
in jaren niet meer gebeurd, als gezin bij elkaar, de afwezigheid van moeder en Ingrid heel voelbaar. We hebben veel

gepraat die dag, over onze jeugd, over het recente verleden, over hoe het nu verder moest. Een tijdje uit logeren in het
bejaardenhuis bood misschien wel soelaas, en als dat vreselijk zou tegenvallen gewoon weer terug naar huis. Dan maar
met alle macht meer hulp zien te krijgen!

Het was een bewogen dag voor ons allemaal.
Drie dagen later kreeg je een tia, maar je krabbelde weer overeind. Een paar dagen later belandde je alsnog ziek in bed
als gevolg van een infectie en ineens was het zover. Je gaf je over, leek het wel, het was tijd om te gaan.

Rustig ben je weggegleden, we hadden nog de kans wat met je te praten, veel hoefde ook niet, het meeste was al
gezegd. Er heerste een harmonieuze sfeer, de Wiemelink straalde in het prachtige wat omfloerste licht van een

stralende nazomer. Net als 7 maanden geleden toen de Wiemelink in een prachtig winterdecor een extra glans gaf aan

het sterfbed van moeder. Het leek wel of jullie wachten op deze bijzondere weersomstandigheden om te onderstrepen
hoe verknocht jullie waren aan jullie mooie en dierbare huis.
Je werd geboren in 1910 als derde in een gezin van uiteindelijk 4 kinderen. Je vader dreef het hotel Westerman, een

echt dorpshotel aan de markt in Lichtenvoorde. Grootvader voelde niet veel voor dat hotel, vertelde je me wel eens. Hij
kon het niet aanzien dat de wat minder draagkrachtige dorpsbewoners hun geld verdronken aan de hotelbar en

stuurde ze meestal naar huis. Later startte hij een tweede bedrijf, een oliehandel, met het merk Motul. Veel meer

vertelde je niet over hem, want grootvader stierf jong, jij was pas 8 en je had weinig herinnering aan hem. Je was er de
man niet naar om daarover te klagen, maar het moet je leven toch op een bepaalde manier getekend hebben.
Je oudste broer Bernhard die de vaderrol min of meer over nam, startte een eigen bedrijf. Het hotel werd verhuurd en

later verkocht, de leiding van de oliehandel werd uitbesteed aan derden. Je deed een paar jaar Mulo, maar het schoolse
leven lag je niet. Je stopte voortijdig en ging werken in je vaders oliehandel. Je was er later trots op dat je daar

uiteindelijk een bloeiende onderneming van wist te maken. Je broer Bernhard die als het zakengenie van de familie
gold, had weinig vertrouwen in het product olie, maar moest later tot je tevredenheid toegeven dat die zich daarin

vergist had. En dat was maar goed ook, voegde je daar aan toe, anders had hij ook in dit bedrijf willen investeren en al
sprak je nooit een kwaad woord over je broers, dat zou toch problemen hebben veroorzaakt; je bleef liever eigen baas.

Dat was kenmerkend voor je. Je deed de dingen graag op je eigen manier en wilde niet afhankelijk zijn van anderen. Dit
vormde een levensmotto dat je later ook propageerde bij je kinderen. “Je moet doen wat je zelf leuk vindt.” en hoewel
je aanvankelijk wel wat probeerde te sturen accepteerde je uiteindelijk dat we heel andere keuzes maakten, allemaal

gaan studeren bijvoorbeeld. Veel affiniteit had je daar weliswaar niet mee, en je hield ons nog wel eens voor dat eigen
baas zijn toch het mooiste was, maar uiteindelijk vond je het best.

Zo bezien was je ook een echte liberaal in de goede zin van het woord, niet uit gemakzucht maar vanuit een besef dat
iedereen anders gebekt is en zijn eigen waarde heeft.

Al begin jaren dertig ontmoette je moeder en werd je verliefd op haar. Jullie trouwden pas in 1943 en enige maanden
geleden heb ik het hier op dezelfde plaats gehad over de vele versies die in omloop waren over die lange

verkeringstijd. Na moeders overlijden was je hevig geëmotioneerd en sprak openhartig over hoe het werkelijk allemaal
was verlopen.

Over je oprechte en grote verliefdheid, de weerstand die je moest overwinnen bij moeders familie, met name omdat
geld in die tijd een grote rol speelde. Over hoe je uiteindelijk besloot je daar niet door tegen te laten houden. Dat

waren ontroerende verhalen, ik heb er een nog breder beeld van jou en moeder door gekregen en ook waardering voor
de keuzes die je hebt gemaakt. Ik besefte eens te meer wat een opmerkelijke man en vader je was.

Dat wist ik al wel eerder, maar een feit is dat ik me lang tegen je heb afgezet. Zoals geloof ik velen van mijn generatie
bleef ik steken in een wel erg lang uitgesponnen puberteit en kon je in mijn ogen niet veel goed doen. Jij wist denk ik

niet goed raad met mijn houding en volhardde in je ironie wat mijn agressie vervolgens weer aanwakkerde. Pas na mijn
dertigste toen ik mijn eigen leven wat op orde kreeg, begon ik langzamerhand met andere ogen naar je te kijken en
ontdekte wat voor een aardige, eigenzinnige, bijzondere man je eigenlijk was. Gelukkig werd je 95 waardoor ik
ruimschoots de tijd kreeg die verloren jaren in te halen.
Natuurlijk je had ook je beperkingen. Je was een meester in de ironie en liet niet zo makkelijk je emotie blijken. Je

vertrouwde niet op de louterende werking van een directe emotionele confrontatie. Je in wezen grote gevoeligheid
probeerde je achter kwinkslagen en luchtige plagerijen te maskeren. En als de grond je te heet onder de voeten werd,
vormde een sussend of bezwerend “ Ach toe maar” je verdediging.

En hoewel je een avontuurlijk en levenslustig karakter had, was je soms ook, net als moeder, enigszins beducht voor de
buitenwereld die je als een bedreiging kon zien. Misschien had dat iets te maken met dat vroege verlies van je vader en
de financiële dreiging die er in die tijd is geweest. Geld bleef in die zin een grote rol spelen, geld als middel om die
angst te beteugelen en te overleven.

Je was in die vroege jaren ook wel vaak afwezig. “Maar ja zo ging dat in die tijd”, zei je dan relativerend. Moeder zorgde
voor het gezin en jij werkte hard om brood op de plank te krijgen.

Ik denk dat je daarnaast ook hield van het goede leven. Met een knipoog zei je dan: “Wie de naam heeft van vroeg
opstaan, kan lang blijven liggen”. Bedankt nog voor de tip, ik pas het met mate ook wel eens toe.
Dat je een levensgenieter was bleek wel uit de vele dingen die je ondernam. Na de oorlog in ‘46 was iedereen toe aan

wat vrolijkheid. Jij organiseerde met wat vrienden een motorcross in “De Schans” in Lichtenvoorde. Het werd een groot
succes en dit initiatief groeide in de loop der jaren uit tot een gerenommeerde motorclub de MAC. Je bent daar met

veel plezier en inzet ruim 30 jaar voorzitter van geweest en onlangs hoorden we dat er een stuk van het parcours naar
jou is vernoemd. Je was wat vaag over wat er nou precies vernoemd is, dus grapten we dat er nu een Frans Westerman
kuil is.
Je hield ook van auto’s en toen de zaken in de jaren zestig beter gingen schafte je als maar fraaiere bolides aan. Een

tijd lang grote Amerikaanse sleeën waarin we blits door Lichtenvoorde zoefden en later de Mercedes Sport waar je zo
trots op was. “Dat is geen auto, jongen”, zei je dan, “dat is een automobiel!” Jullie pasten ook goed in die auto, moeder
in mondaine outfit naast je, jij met je altijd wat gebruinde verweerde hoofd achter het stuur alsof je net van de

wintersport was teruggekeerd. En nog hoor ik tante Marietje, die vanuit het belendend perceel over ons gezinsleven

waakte, hoofdschuddend van achter de heg roepen: ” Frans, ben je nou helemaal gek geworden”, bezorgd over zoveel
buitenissigheid van haar jongere broer!

Ook waren moeder en jij altijd op zoek naar mooie huizen. Waarschijnlijk in eerste instantie moeders initiatief maar jij
wilde daar best in meegaan. Jarenlang stuitte dat af op financiële beperkingen en de hoge eisen die jullie stelden, maar
na een voorproefje in Meddo waar jullie een paar zomers een fraai buitenhuis in een fantastische wilde tuin huurden

vonden jullie uiteindelijk de Wiemelink. Na restauratie een geweldige plek waar je net als moeder reuze trots op was en
jullie een heel gelukkige tijd tegemoet gingen.

Moeders voorstel om een galerie te starten steunde je van harte. Niet dat je nou zoveel verstand van kunst had. “Ach”,
zei je dan “of je nou een vat olie verkoopt of een schilderij, het komt op hetzelfde neer, handel is handel”. En

toegegeven, je was goed in het inschatten van potentiële klanten en hebt menig Achterhoeks notabele tot een aankoop
weten te bewegen!

Kortom je was altijd wel in voor iets nieuws, iets geks of buitenissigs. Weliswaar was je geen rebel, daar was je te
behoedzaam en voorzichtig voor, maar binnen de gevestigde kaders was je een individualist, iemand die kritisch

volgde en een bijna recalcitrante houding aannam tegen alles wat zich als gezag of autoriteit aandiende. In je eigen
woorden: “Aan al die zeepneuzen heb ik geen boodschap”.

Je was ook een scherpe waarnemer en met je geheel eigen kijk op de dingen was je een amusante verteller. Je nam je
toehoorders graag mee in jouw verbeelding van de werkelijkheid. Je kwam dan meestal voorzichtig op gang, maar

eenmaal gesterkt door wat drank en de respons van je toehoorders draaide je warm. Je reeg de ene anekdote aan de
andere, steeds verder op het puntje van je stoel zittend. Puttend uit een breed arsenaal ging het je als de ware verteller

vooral om de opbouw en het effect van je woorden en met rode koontjes werkte je zorgvuldig naar de ontknoping van
je verhaal. De enige die je dan nog wel eens van je stuk kon brengen was moeder die soms ook ineens een duit in het
zakje wilde doen en voortijdig de clou onthulde.

Lieve vader, de laatste 2 ½ jaar waren moeilijk. Na de dood van Ingrid wist je je geen raad en was je overmand door
verdriet. In die tijd begon je ook te kwakkelen met je gezondheid en werd je afhankelijk van onze zorg wat je zwaar

viel. Vooral Yoke bijgestaan door Ieme en Frans hebben zich tot het uiterste ingezet om je te verzorgen, en ik weet dat
je ondanks je wanhoop en soms ook boosheid dat heel erg waardeerde. Moeders dood bracht je opnieuw hevig aan het
wankelen. Het was voor ons allemaal, maar vooral voor jou een zware laatste periode. In die periode toonde je ook een
grote directe en ongeremde emotie die hoewel verdrietig ook heel ontroerend was om te zien.
Ik zal je missen en ik ben ook beretrots op je. Op je eigenzinnigheid, je humor, je levenslust, je oog voor het

ongewone. Je was niet perfect maar je was heel echt. Ik heb veel van je geleerd en in die zin was je een echte vader
voor me.

Jos Baltussen (1915-2005) en Mien van Koeverden (1921-1005)
Jos werd in 1915 geboren als 10de kind in het gezin van Arnoldus Baltussen en Jo van der Horst. Na de lagere school
ging Jos naar de MULO, maar al snel werd duidelijk dat de schoolbanken niet de juiste plek waren voor Jos. Toen hij 15
was ging hij in de conservenfabriek van zijn vader werken, maar na een paar jaar bleek dat de fabriek noch Driel bij

hem pasten. In 1935 werd Jos door zijn vader naar Delfzijl gestuurd om bij de firma Rottinghuis kennis op te doen over
de houthandel. Van tot 1944 heeft Jos bij Rottinghuis gewerkt; hij heeft er veel geleerd en er ook veel plezier gehad:

gezeild op de Friese meren, gevoetbald en aan andere sporten gedaan en veel vriendinnen gehad. Vanuit Delfzij ging
hij, ook in de oorlogsjaren, regelmatig naar huis om contact te houden met zijn familie.

Op 16 september 1944 vertrok hij op de fiets van Delfzijl richting Driel om op 18 september bij de verjaardag van zijn

moeder te kunnen zijn, vooral ook omdat een jaar eerder zijn vader was overleden.

Op een fiets met houten banden zag hij kans om de eerste dag al tot Zwolle te komen, waar hij bij bekenden van de
familie kon overnachten. De volgende dag merkte hij dat er bij Arnhem iets aan de hand was, maar zag hij nog wel

kans om over de Rijnbrug te komen, ondanks dat de Duitse militair die hem bij de brug uiteindelijk doorliet hem wel
waarschuwde dat er Engelse soldaten aan de andere kant van de rivier waren geland.

Toen hij over de zuidkant van de dijk van Arnhem langs de rivier richting Driel fietste, werd er van de overkant van de

Rijn op hem geschoten en was hij gedwongen om zich met fiets en al van de dijk af te laten rollen om verder gevaar te
ontlopen. Onderaan de dijk klopte hij aan bij bekenden en kon daar de nacht doorbrengen. De volgende dag kon hij via
de weilanden alsnog bij het huis van zijn moeder komen en hoorde toen pas van de geallieerde landingen rond Driel.

Als snel bleek dat de familie niet in Driel kon blijven en moest iedereen vertrekken. De gebeurtenissen rond de periode
september 1944 en mei 1945 zijn uitvoerig beschreven in ‘Het manneneiland’ van Hen Bollen en Herman Jansen.

Na het einde van de oorlog ging Jos als vrijwilliger werken voor het Rode Kruis. Vooral in de omgeving van Arnhem en
Nijmegen was veel hulp nodig van hulpinstanties, die vanuit het kasteel in Oosterhout (bij Arnhem) opereerden. Daar

ontmoette hij Mien van Koeverden uit Buren. De families Baltussen en Van Koeverden kenden elkaar vanuit de Gelderse
katholieke politiek en ook Jos en Mien hadden al eerder kennis gemaakt. Na een paar maanden leerden Jos en Mien

elkaar beter kenden en in 1947 trouwden ze. De vader van Mien, Gerard van Koeverden, was in de jaren 30 kamerlid

geweest van de RKSP en fungeerde na het einde van de oorlog (1945-1946) een aantal maanden als commisaris van de
koningin in Gelderland (http://www.parlement.com/9291000/biof/00720 en

http://www.parlement.com/9291000/biof/00720).

Mien was, als dochter uit een gezin van 6 kinderen, na de middelbare school in Culemborg naar de lerarenopleiding

LHNO in Posterholt. In de oorlog waren bij de familie van Mien vrijwel voortdurend onderduikers opgenomen. Mien’s
broer Jo was, onder een aantal valse namen, waaronder ‘tante Jo’ actief in het verzet en ook Mien was betrokken bij
verzetsactiviteiten, vooral als koerier.

Na hun huwelijk gingen Jos en Mien in Arnhem wonen. Jos werkte in de houthandel – vanwege de grootschalige
woningbouw na de oorlog was er veel behoefte aan bouwmaterialen, waaronder hout – en Mien zorgde voor het gezin:
Johanna Geertruida Clara Maria (Joke), geboren op 14 oktober 1948 in Arnhem
Gerardus Arnoldus Albertus (Gerard), geboren op 5 december 1949 in Arnhem
Arnoldus Johannes (Hans), geboren op 16 april 1951 in Arnhem

Josephus Franciscus (Frans), geboren op 10 februari 1953 in Boxtel
Gertrudis Wilhelmina Mathilda (Ineke), geboren op 26 september 1956 in Boxtel.
In 1957 verhuisden Jos en Mien naar Boxtel, waar Jos een houthandel/zagerij had gekocht. Mien ging in Boxtel aan de
slag als lerares aan de huishoudschool. De houthandel aan de Fellenoord was voor Jos toch niet wat hij wilde en in
1957 verhuisde het gezin naar Bilthoven waar Jos met zijn neef Cees Versteegh een hothandel begon. Samen een
houthandel onderhouden bleek moeilijk en na een paar jaar ging Jos alsnog in loondienst werken bij Inventum in

Bilthoven als hoofd van de afdeling Expeditie en Magazijn. Daar heeft hij tot zijn vervroegde pensioen in 1978 gewerkt.
Naast zijn drukke werk bij Inventum was Jos ook actief als voorzitter van de Bilthovense athletiekvereniging Athlon.

Mien heeft in de Bilthovense jaren gewerkt als lerares op de huishoudschool en later als stagecoördinator in het LHNOonderwijs. Daarvoor moest ze regelmatig de weg op in de provincie Utrecht en delen van Gelderland. Jos heeft haar in
die jaren vaak rondgereden en samen hebben ze nog veel van de rondritten genoten.

Naast het fungeren als chauffeur van Mien was Jos ook druk met het onderhoud van het kerkhof bij de kerk van Onze
Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand. Ook Mien was actief in de kerk en gedurende een van haar activiteiten voor de
kerk werd zij in 1995 aangereden door een auto. Dat ongeluk bleek fataal te zijn en op 18 juli 1995, een week na de
80ste verjaardag van Jos, overleed zij op 73-jarige leeftijd.

Jos heeft daarna nog enkele jaren alleen in Bilthoven gewoond, maar uiteindelijk is hij in een verzorgingshuis in
Heelsum gaan wonen. De laatste maanden van zijn leven heeft hij in een verpleeghuis in Renkum gewoond, waar hij op
2 januari 2005 is overleden.

Jos en Mien zijn beiden begraven in Bilthoven op het kerkhof waar Jos zoveel jaren voor heeft gezorgd.

