Beschrijving van de
familie

Van Valburg
Evert van Valburg – oudste bekende document 1751 (huwelijk)

Evert van Valburg 1985-1986

Evert van Valburg 1923-1996
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Voorwoord
Mijn naam is Hendrika Johanna (Riekie) van Valburg. Nadat mijn vader Evert Jan Cornelis
(Eef) overleden is in 1996 en nu er steeds meer van zijn broers en zusters wegvallen, voel ik
mij geroepen om een aantal zaken van de familie die straks niet meer nagevraagd kunnen
worden, vast te leggen.
Ons Mam heeft bijvoorbeeld nog best wat oude foto’s en het lijkt me toch leuk om die te
bewaren – maar dat heeft naar mijn mening alleen waarde als je weet waar je naar kijkt.
Zo is het begonnen.
Van Ons Pap, zijn ouders, broers en zusters en hun kinderen – mijn neven en nichten dus –
kon ik wel het e.e.a. op een rijtje zetten. Ons Mam heeft namelijk alle trouw-, rouw-, en
geboortekaartjes door de jaren heen bewaard.
Omdat Ons Mam dus wist wat ik aan het doen was, sprak zij hierover op een familiereünie
van de neven en nichten van hun generatie met Gerard van Mill, een volle neef van Ons
Pap. Hij nam contact met mij op, en zo had ik opeens ook een schat aan informatie over de
broers en zusters van mijn opa Christiaan (Chris).
Ik werd enthousiast. Nu werk ik op het gemeentehuis in Wijchen en daar in de kelder zetelt
toevallig de Historische Vereniging Tweestromenland. Bij deze mensen informeerde ik hoe
dat eigenlijk ging – stamboomonderzoek. Zij hebben mij op weg geholpen en zie hier: het
resultaat. Een beschrijving tot 9 generaties.
In het hiernavolgende zit een systeem: elke generatie heeft zijn eigen letter, te beginnen bij
A. Elke volgende generatie krijgt zijn eigen volgende letter. De cijfers achter de letters geven
de rangorde van geboorte aan.
Bijvoorbeeld:
B.1 is het eerste kind van de stamvader (A) B.2 is zijn 2e kind.
C.1.1. is het eerste kind van het eerste kind uit de 2e generatie van B.1 dus.
C.1.5. is het vijfde kind van het eerste kind uit generatie B, van B.1 dus.
G.1.4.1.2.2.2. is mijn vader Evert Jan Cornelis van Valburg. Hij is uit de 7e generatie na de
stamvader (en dan lezen van achter naar voor) het 2e kind van het 2e kind (Christiaan van
Valburg) van het 2e kind (Evert van Valburg) van het 4e kind Bartus van Valburg) van het 1e
kind (Roelof van Valburg) van de stamvader (Evert van Valburg).
Voor een stamboom zijn in principe alleen de naamdragers – toch vooral de mannen –
belangrijk. Daarom is voornamelijk verder doorgegaan op het nageslacht de mannelijke
nakomelingen.
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Stamvader Evert van Valburg had slechts één zoon, Roelof. Deze Roelof had echter 4
zonen, waarvan er drie kinderen hadden. Ondergetekende stamt af van het 4e kind – de 3e
zoon – Bartus. Daarom zijn eerst de takken van C.1.3 Hermanus en C.1.5. Arres uitgewerkt
tot begin 1900. De informatie van de laatste 75 à 100 jaar is momenteel i.v.m. de privacy
wetgeving niet beschikbaar via kanalen als Internet en rijksarchieven en moet dus komen
van nog levende nazaten. Mensen uit die takken horen niet tot mijn bekendenkring.
Onze eigen tak is vanaf generatie F (mijn opa Christiaan van Valburg) gedetailleerder
uitgewerkt, omdat die informatie nog te achterhalen is. Voornamelijk bij de nog levenden uit
generatie G. Waarvoor dank.

De naam Van Valburg is simpelweg een naam die de herkomst van de drager aangeeft. Het
plaatsje Valburg telt in ieder geval vanaf 1811 (toen Napoleon de burgerlijke stand invoerde)
geen ingezetenen met deze naam (wat ook wel logisch is).
Wanneer de familie Valburg verlaten heeft, heb ik niet achterhaald. Voorlopig ben ik terug
gegaan tot ergens tussen 1720 en 1730 – in die tijd is stamvader Evert geboren. Hij woonde
bij zijn 2e huwelijk in 1754 in Eck.
Voor 1811 hadden mensen ook wel achternamen, maar die werden te hooi en te gras
geregistreerd en konden ook makkelijk veranderen. Er zijn 5 soorten namen te
onderscheiden:
herkomstnamen (bijv. Van Valburg, Van Ingen)
afstammingsnamen (bijv. Jansen, Hendriks)
namen die verwijzen naar iemands beroep (bijv. Bakker)
namen die verwijzen naar eigenschappen (bijv. Den Dunnen)
namen die verwijzen naar een adres (bijv. Nijenhuis).

Familiewapen
Door de eeuwen heen bestond de familie vooral uit agrariërs (foto op aan de voorkant is
Evert van Valburg (1895-1986) aan het werk op zijn land in Oosterbeek). Niks adellijks aan
dus, derhalve ook geen familiewapen. Ik heb nog even uitgezocht of het wapen van de
voormalige gemeente Valburg leuk ter illustratie gebruikt kon worden, maar dat is geen optie.
De gemeente Valburg heeft destijds als gemeentewapen gekozen voor het wapen van een
belangrijke familie in die contreien, de familie Van Hemmen.
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De opzet van de familie beschrijving is globaal als volgt:
Vroege voorouders – eerste gevonden document 1751
Zijtakken tot begin 20e eeuw
Nakomelingen Bartus van Valburg
o

Uitgebreide familiebeschrijving vanaf Evert van Valburg 1866-1952
Uitgebreide beschrijving nakomelingen van Christiaan van Valburg 1894-1977
Uitgebreide beschrijving gezin Evert van Valburg 1923-1996

o

Generaties H en I

Bijlagen
De hiernavolgende beschrijving is een aanzet en pretendeert niet volledig te zijn. Daarom
zijn aanvullingen, opmerkingen en correcties altijd welkom. Wij zijn niet verhuislustig, dus
probeer het eens.

Adres: De Helster 7
6661 AH Elst
Tel. 06-23402611
Email: berriek@upcmail.nl

Juli 2004
Riekie Dibbets – van Valburg

Januari 2014
Nu, 10 jaar later is de stamboom uitgegroeid tot een familiebeschrijving. Er is inmiddels veel
meer informatie digitaal beschikbaar dan 10 jaar geleden. En er zijn leuke contacten geweest
met mensen die ik anders nooit had ontmoet en die mij veel informatie hebben gegeven.
Veel verhalen die Ons Pap graag vertelde, zijn nu veel tastbaarder geworden. Zoals daar
zijn: de moord op velwachter Tap - de man van zijn tante Stien, de brand(en?), de
burgemeester in de familie waar Pap met zijn moeder en de toen geboren kinderen enige tijd
verbleef tijdens de watersnoodramp van 1926, hoe ome Tom aan zijn mooie voornamen
kwam, de tante Aal waar Pap vaag over gehoord had, maar waar hij het fijne niet wist omdat
ze werd doodgezwegen, de onduidelijkheid over het aantal overleden kinderen en hun
namen. Al die informatie is inmiddels boven water. Wat zou Pap dat leuk gevonden hebben!
Sinds 2014 zijn in de familie ook veel personen weg gevallen helaas. Van Pap leven nu nog
2 broers en allebei hun vrouwen, en 2 schoonzusters.
Mijn moeder is helaas in 2013 overleden.
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Afstammelingen van Van Valburg Evert
A: Evert Van Valburg, geboren in Eck, waarschijnlijk rond 1730 of eerder, gezien zijn eerste huwelijk
in 1751. Hij is op 9 mei 1751 te Zoelen gehuwd (1°) Geurtje Janssen van IJzendoorn. Het stel is in
ondertrouw gegaan in Wijk bij Duurstede. De toevoeging Janssen aan IJzendoorn, staat niet in deze
huwelijksakte, echter wel in de volgende. Daar wordt Evert genoemd als Wed. van

(2°) Steventje Hermsen van IJzendoorn, op 18 augustus 1754 in Zoelen (gestorven op 2 maart 1800
in Zoelen).
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Kinderen, allen uit het 2 huwelijk:
B.1: (2) Roelof van Valburg, geboren in Zoelen, werd gedoopt in Zoelen op 27 april 1755,
overleden in 1838, gehuwd Anneke van Wijk, op 31 augustus 1783 in Avezaath (geboren in
Avezaath in 1757, overleden in 1835). (Aantekeningen: doopgetuige: Hermtje van Wichen)
B.2: (2) Bertje Van Valburg, werd gedoopt in Zoelen op 27 april 1755, gehuwd Ary van Ingen, op
1 mei 1785 in Zoelen. (Aantekeningen: Getuige bij de doop: Annetje Vliervoet)
B.3: (2) Zwaentje Van Valburg, werd gedoopt in Zoelen op 22 juni 1760. (Aantekeningen: getuige
bij de doop: Annetje Vliervoet).

B.1: Roelof van Valburg, geboren in Zoelen, werd gedoopt in Zoelen op 27 april 1755, gestorven 8
april 1838 te Avezaath, gehuwd Anneke van Wijk, op 31 augustus 1783 in Avezaath (geboren in
Avezaath in 1757, overleden in 7 februari 1835 te Avezaath). (Aantekeningen: doopgetuige: Hermtje
van Wichen).
Kinderen uit dit huwelijk:
C.1.1: Evert van Valburg, geboren in Avezaath op 15 februari 1784, werd gedoopt in Avezaath op
15 februari 1784. (Aantekeningen: doopgetuige: Bertje van Valburg tante – zuster van de vader).
Geen nakomelingen gevonden.
C.1.2: Jenneke van Valburg, geboren in Avezaath op 19 februari 1786, werd gedoopt in Avezaath
op 26 februari 1786, gehuwd Dirk van Est, op 10 maart 1812 in Zoelen.
C.1.3: Hermanus van Valburg, geboren in Avezaath op 11 oktober 1788, werd gedoopt in
Avezaath op 19 oktober 1788, gehuwd Maria Erkom, op 17 juni 1812 in Zoelen (geboren rond
1790 in Wadenoijen, dochter van Hendrik van Erkom en Reijertje Verbeek).
C.1.4: Bartus van Valburg, geboren in Avezaath op 25 maart 1791, overleden 1859, werd gedoopt
in Avezaath op 10 april 1791, gehuwd Gerritje van de Wiel (mogelijk Wal), op 8 november 1815 in
Zoelen (geboren rond 1792 in Dodewaard en gestorven op 3 november 1843, dochter van Roelof
van de Wiel en Jacomijna de Bruin).
C.1.5: Arres van Valburg, geboren op 1 juni 1794, werd gedoopt in Avezaath op 8 juni 1794,
gehuwd Maaijke de Wit, op 16 april 1830 in Zoelen (geboren rond 1807 in Erichem, dochter van
Albert de Wit en Dirkje Vermeulen).
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Nakomelingen met de naam Van Valburg van
C.1.3.Hermanus van Valburg geboren 11-10-1788 te Avezaath
C.1.3: Hermanus van Valburg, geboren in Avezaath op 11 0ktober 1788, werd gedoopt in Avezaath
op 19 oktober 1788, gehuwd Maria Erkom, op 17 juni 1812 in Zoelen (geboren rond 1790 in
Wadenoijen, dochter van Hendrik van Erkom en Reijertje Verbeek).
Kinderen uit dit huwelijk
D.1.3.1: Anna van Valburg, geboren in Kerk Avezaath 1814, overleden op 73-jarige leeftijd op 19
januari 1887, gehuwd op 15 september 1936 Jan van Erkom te Zoelen (geboren op in Kerk
Avezaath 1798, zoon van Hendrikus van Erkom en Francijntje Spaan).
D.1.3.2: Hendrik van Valburg, geboren in Avezaath rond 1816, overleden op 24 maart 1905 te
Kapel-Avezaath,gehuwd Cornelia van den Berg, op 7 september 1848 in Wadenoijen (geboren
rond 1828 in Drumpt en overleden 6 mei 1893, dochter van Frank van den Berg en Maria van
Eck).
D.1.3.3: Geertruij van Valburg, geboren in Avezaath rond 1818, gehuwd Jan Hendrik van Haren,
op 11 december 1840 in Zoelen (geboren rond 1807 in Varik, zoon van Hendrik van Haren en
Elske van der Veen).
D.1.3.4: Roelof van Valburg, geboren in Avezaath rond 1821, overleden 6 april 1900, gehuwd
Peterke van Sas, op 30 april 1858 in Zoelen (geboren rond 1820 in Ophemert, dochter van Reijer
van Sas en Peterke van den Burg).
D.1.3.5: Evert van Valburg, geboren in Avezaath in 1823, overleden op 17 februari 1871 op 48jarige leeftijd. Zonder partner.
D.1.3.6: Dirk Hermanus van Valburg, geboren in 1824 te Avezaath en overleden op 16 oktober
1824 te Avezaath.
D.1.3.7. Dirk Hermanus van Valburg, geboren in 1826 te Avezaat, overleden 10-7-1889 te KerkAvezaath. Geen partner en nakomelingen gevonden.
D.1.3.8. Jenneke van Valburg, geboren rond 1828, gehuwd Johannis van de Woerd, op 24 april
1861 in Zoelen (geboren rond 1826, zoon van Dirk van de Woerd en Margritha van
Weerdenburg). (Aantekeningen: ouders Johannis van de Woerd gehuwd op 24/4/1841 te Zoelen)
D.1.3.9: Neeltje Anna van Valburg, geboren te Avezaath rond 1831, overleden te Est/Opijnen on
1908, gehuwd Johannis van Gessel, op 23 maart 1860 in Zoelen (geboren rond 1828, zoon van
Nicolaas van Gessel en Antonia van Eck).
D.1.3.10: Bart van Valburg, geboren 1836, overleden 29-3-1924 te Zoelen. Geen
nakoverlomelingen gevonden.
D.1.3.2: Hendrik van Valburg, geboren in Avezaath rond 1816, overleden 25 maart 1905 te KapelAvezaath, 89 jaar oud, gehuwd Cornelia van den Berg, op 7 september 1848 in Wadenoijen (geboren
rond 1828 in Drumpt, dochter van Frank van den Berg en Maria van Eck).
Kinderen uit dit huwelijk
E.1.3.2.1: Maria van Valburg, geboren in Wadenoijen rond 1849, gehuwd Teunis Sloot, op 28 april
1882 in Zoelen (geboren rond 1843 in Est, zoon van Petrus Sloot en Cornelia van Mourik).
E.1.3.2.2: Hermanus van Valburg, geboren in Avezaath rond 1852, overleden op 8 april 1909 te
Kapel Avezaath, gehuwd Adriana Stap, op 15 november 1900 in Zoelen (geboren rond 1861 in
Avezaath, dochter van Cornelis Stap en Cornelia van Kessel). Geen kinderen uit dit huwelijk
gevonden..
E.1.3.2.3: Anna van Valburg geboren rond 1855 te Avezaath overleden op 12 september 1874 te
Zoelen, 19 jaar oud.
E.1.3.2.4: Frank van Valburg, geboren in Avezaath rond 1857, overleden 30 september 1939 te
Zoelen, gehuwd Reijertje de Kock, op 9 december 1886 in Zoelen (geboren rond 1861 in
Geldermalsen, dochter van Barend de Kock en Huibertje van der Heiden).
E.1.3.2.5: Beleke van Valburg, geboren in Avezaath rond 1878, gehuwd Hendrik Jan van Schaik,
op 14 juni 1878 in Zoelen (geboren rond 1841 in Avezaath, zoon van Hendrik van Schaik en
Aartje van der Burg).
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D.1.3.4: Roelof van Valburg, geboren in Avezaath rond 1821, overleden 6 april 1900 Kapel
Avezaath, 79 jaar oud, gehuwd Peterke van Sas, op 30 april 1858 in Zoelen (geboren rond 1820 in
Ophemert, dochter van Reijer van Sas en Peterke van den Burg).
Kinderen uit dit huwelijk
E.1.3.4.1: Hermanus van Valburg, geboren rond 1861, gehuwd Rijkske van den Berg, op 5 mei
1899 in Ophemert.
E.1.3.4.2: Reijer van Valburg, geboren rond 1863, gehuwd Peterke Sas, op 15 maart 1894 in
Ophemert.
E.1.3.2.4: Frank van Valburg, geboren in Avezaath rond 1857, overleden 30 september 1939 te
Zoelen, 82 jaar oud, gehuwd Reijertje de Kock, op 9 december 1886 in Zoelen (geboren rond 1861 in
Geldermalsen, dochter van Barend de Kock en Huibertje van der Heiden).
Kinderen uit dit huwelijk:
F.1.3.2.4.1: Cornelia van Valburg, geboren in Zoelen in januari 1887, gehuwd Jan Bart Wielders,
op 5 april 1918 in Zoelen.
F.1.3.2.4.2: Huiberdina van Valburg, geboren in Kapel Avezaath in januari 1889, gehuwd Antonie
Muijen, op 5 november 1914 in Zoelen.
F.1.3.2.4.3: Hendrik van Valburg, geboren in Zoelen in januari 1891, gehuwd Jenneke de Bruin,
op 14 september 1917 in Wadenoijen.
F.1.3.2.4.4: Anna Maria van Valburg, geboren in Zoelen in januari 1896, gehuwd Jan van Arkel,
op 15 april 1920 in Zoelen.
F.1.3.2.4.5: Reijertje van Valburg, geboren in Zoelen 11 april 1901, overleden 11-1-1984,gehuwd
Hendrik Jan van der Lugt (2-2-1896 - 11-4-1901),op 10 maart 1921 in Zoelen
Algemene begraafplaats Zoelen
Grafmonument Reijertje van Valburg
en Jan van der Lugt

10

Nakomelingen met de naam Van Valburg van
C.1.5. Arres van Valburg geboren 1-6-1794 te Avezaath
C.1.5: Arres van Valburg, geboren op 1 juni 1794, werd gedoopt in Avezaath op 8 juni 1794, gehuwd
Maaijke de Wit, op 16 april 1830 in Zoelen (geboren rond 1807 in Erichem, dochter van Albert de Wit
en Dirkje Vermeulen).
Kinderen uit dit huwelijk
D.1.5.1 : Dirkje van Valburg, geboren in Zoelen in Januari 1832, gehuwd Hendrik Hol, op 27
Februari 1864 in Buren (geboren op 1 Januari 1833 in Opijnen, zoon van Aalbert Hol en Bartje de
Keijzer
D.1.5.2: Aalbertus van Valburg, geboren in Avezaath rond 1835, gehuwd Anthonia Peterse, op 4
juni 1870 in Tiel (geboren rond 1841 in Buren, dochter van Gil Peterse en Dirkje van Cuijlenburg).
D.1.5.3: Jan van Valburg, geboren in Zoelen rond 1843, gehuwd Maria Gerdina de Wit, op 9 juni
1871 in Buren.

D.1.5.2: Aalbertus van Valburg, geboren in Avezaath rond 1835, gehuwd Anthonia Peterse, op 4 juni
1870 in Tiel
Kinderen uit dit huwelijk
Artje van Valburg, geboren rond 1875 in Kapel Avezaath, gehuwd Jacob Nicolaas ter Horst, op 26
mei 1898 (geboren rond 1873 te Amsterdam, zoon van Jacob Marten ter Horst en Elisabeth Eijses
van Ossenbruggen). NB: vader van de bruid in huwelijksakte genoemd: Albert.

D.1.5.3.: Jan van Valburg, geboren in Zoelen rond 1843, gehuwd Maria Gerdina de Wit, op 9 juni
1871 in Buren
Kinderen uit dit huwelijk
E.1.5.3.1: Aalbart van Valburg,
geboren in Wadenoijen op 3 januari 1874,
overleden op 16 augustus 1952, gehuwd
Gerritje Monhemius, op 8 juli 1903 in
Wadenoijen (geboren januari 1884 in
Wadenoijen, dochter van Gerrit Cornelis
Monhemius en Johanna Adolphina
Monhemius).
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E.1.5.3.2 Aris van Valburg, geboren 21 juni
1872, overleden 22 mei 1951– ongehuwd.
E.1.5.3.3: Marius van Valburg, geboren 9
maart 1876, overleden 3 januari 1955 –
ongehuwd.
De 2 ongehuwde broers zijn samen begraven
op de begraafplaats aan de Lingedijk te
Wadenoijen.

E.1.5.3.4: Maria van Valburg, geboren in
Wadenoijen rond 1879, gehuwd Albert
Monhemius, op 4 mei 1916 in Wadenoijen
(geboren rond 1881 in Wadenoijen, zoon van
Gerrit Cornelis Monhemius en Johanna
Adolphina Monhemius).

Bredestraat 5 in Wadenoijen is
jarenlang de woning geweest van de
familie Van Valburg. De vrijgezelle
broers Aris en Marius van Valburg
waren de laatste bewoners met deze
familienaam. Bij hen was Paulien
Boudewijn huishoudster (links op de
foto).
Na de dood van Aris en Marius is het
huis nog bewoond door Albert
Monhemius, die was getrouwd met
een zuster van Aris en Marius.
Na de dood van Albert is het huis
verkocht aan Roel van Zoelen die er
een fruitteeltbedrijf begon.
In 1994 is het pand verkocht aan
Chris Kruissen.
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Nakomelingen met de naam Van Valburg van
C.1.4. Bartus van Valburg geboren 25-3-1791 te Avezaath
C.1.4: Bartus van Valburg, geboren in Avezaath op 25 maart 1791, gestorven 1859, werd gedoopt in
Avezaath op 10 april 1791, gehuwd Gerritje van de Wiel (mogelijk Wal), op 8 november 1815 in
Zoelen (geboren rond 1792 in Dodewaard en gestorven op 3 november 1843, dochter van Roelof van
de Wiel en Jacomijna de Bruin).
Kinderen uit dit huwelijk
D.1.4.1: Evert van Valburg, geboren in Zoelen op 13 maart 1816, overleden 14 januari 1890 in
Drumpt, gehuwd (1°) Reijertje Gerritje Huigen, op 6 december 1845 in Wadenoijen (geboren rond
1821 in Wadenoijen, dochter van Jan Huigen en Neeltje Erkom), (2°) Areke van Lith, op 10
oktober 1873 in Wadenoijen.
D.1.4.2: Jacomina Christina van Valburg, geboren in Avezaath op 31 december 1817, gehuwd
Pieter van der Zande, op 17 mei 1844 in Buren (geboren op 12 januari 1809 in Buren, zoon van
Wouter van der Zande en Christina van Eck).
D.1.4.3: Anneke van Valburg, geboren op 15 maart 1820, gehuwd Zeger van Zetten, op 2 mei
1850 in Zoelen (geboren rond 1818 in Zoelen, zoon van Bart van Zetten en Adriana Spaan).
D.1.4.4: Roelof van Valburg, geboren in Zoelen op 4 maart 1822, gehuwd Klasina van Verseveld,
op 30 januari 1858 in Lienden (geboren rond 1829 in Ingen, dochter van Cornelis van Verseveld
en Johanna van Veldhuizen).
D.1.4.5: Jannigje van Valburg, geboren in Drumpt op 7 september 1827, gehuwd Willem de Kruijff,
op 1 juni 1849 in Wadenoijen (geboren rond 1824 in Buren, zoon van Albartus de Kruijff en
Gerdina van Stuijvenberg).
D.1.4.6: Gerritje van Valburg, geboren in Drumpt op 20 maart 1829, gehuwd Dirk Cornelis de
Jong, op 18 augustus 1855 in Wadenoijen (geboren op 17 januari 1831 in Ophemert, zoon van
Arie de Jong en Cornelia Blom). Aantekening in huwelijksakte: wettiging 1 kind).

D.1.4.1: Evert van Valburg, geboren in Zoelen op 13 maart 1816, gestorven in 1890, gehuwd (1°)
Reijertje Gerritje Huigen, op 6 december 1845 in Wadenoijen (geboren rond 1821 in Wadenoijen,
dochter van Jan Huigen en Neeltje Erkom), (2°) Areke van Lith, op 10 oktober 1873 in Wadenoijen
Kinderen,uit het eerste huwelijk
E.1.4.1.1: (1) Reijertje van Valburg, geboren op 20 december 1845, overleden 6 april 1870.
E.1.4.1.2: (1) Jan van Valburg, geboren 27 januari 1847, overleden 30 januari 1948..
E.1.4.1.3: (1) Bart van Valburg, geboren op 27 januari 1848, overleden op 29 juli 1869.
E.1.4.1.4: (1) Neeltje Anna van Valburg, geboren in Drumpt circa 1850, overleden te Utrecht op
26 juni 1930, gehuwd Andries van Eck, op 6 Mei 1876 in Wadenoijen (geboren op rond 1852 in
Tiel, zoon van Hendrikus van Eck en Klasina van Beem).
E.1.4.1.5: (1) Roelof van Valburg, geboren op 22 April 1851, overleden 27 augustus 1864.
E.1.4.1.6: (1) Maria Wilhelmina van Valburg, geboren op 20 Oktober 1853 overleden 19 april
1868.
E.1.4.1.7: (1) Jan van Valburg, geboren op 3 september 1856, overleden 3 oktober 1856.
E.1.4.1.8: (1) Josina Beatrix van Valburg, geboren op 6 januari 1858, overleden 6 september
1877.
E.1.4.1.9: (1) Johan van Valburg, geboren op 21 september 1861, overleden 14 februari 1862.
E.1.4.1.10: (1) Roelof van Valburg, geboren op 30 oktober 1864, overleden 21 april 1868.
E.1.4.1.11: (1) Evert van Valburg, geboren in Wadenoijen op 19 september 1866, gestorven in
Dreumel op 19 maart 1952, gehuwd Christina Aletta Termeer, op 28 november 1890 in
Wadenoijen (geboren op 31 augustus 1872 in Zoelen en gestorven op 10 mei 1952 in Dreumel,
dochter van Christiaan Termeer en Aaltje Ernste).
Alle kinderen zijn geboren en overleden te Drumpt, tenzij anders vermeld.
Deze familiebeschrijving gaat na D 1.4.4 uitsluitend verder met E.1.4.1.11 Evert van Valburg 18661952 – mij overgrootvader - en zijn nakomelingen.
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D.1.4.4: Roelof van Valburg, geboren in Zoelen op 4 maart 1822 overleden op 18 februari 1877 te
Drumpt (gemeente Tiel), gehuwd Klasina van Verseveld, op 30 januari 1858 in Lienden (geboren rond
1829 in Ingen, dochter van Cornelis van Verseveld en Johanna van Veldhuizen).
De overlijdensakte uit 1877 is gerectificeerd na een schikking van de rechtbank te Tiel op 5 november
1891. De rectificatie bestond uit toevoeging van de echtgenote op de akte.
Kinderen uit dit huwelijk:
E.1.4.4.1: Bart van Valburg, gedoopt op 26 februari 1859 overleden op 4 maart 1877, 18 jaar oud,
te Drumpt (Tiel)
E.1.4.4.2: Roelof van Valburg, geboren in Tiel rond 1870 overleden op 8 februari 1900, gehuwd
Antonia Schiltmans, op 25 maart 1893 in Tiel.
Wettiging 1 kind:
o F.1.4.4.2.1: Catharina van Valburg, geboren 1-9-1892, overleden 13 augustus 1939,
gehuwd Marinus Brugman, op 6 november 1909 in Tiel. [Uit de huwelijksakte: “Na
voorlezing van de akte verklaarde de bruid de schrijfkunst niet te verstaan.’]
o F.1.4.4.2.2: Roelof van Valburg ± 1894-1911
o F.1.4.4.2.3: Antonie Alexander van Valburg ± 1895-1896
o F.1.4.4.2.4: Clasina Johanna van Valburg ± 1897-16-7-1900, 3 jaar oud
o F.1.4.4.2.5: Antonie Alexander van Valburg 1898- 9 juni 1900 22 maanden oud
o F.1.4.4.2.6 Bertha Cornelia van Valburg 1899-8-2-1900, 3 maanden oud
o F.1.4.4.2.7: Albertus Cornelis van Valburg 1902-1-4-1902, 10 dagen oud
o F.1.4.4.2.8: Cornelis Albertus van Valburg 1904-15-4-1904, 14 dagen oud
o F.1.4.4.2.9: Cornelis Albertus van Valburg 1905-1905
o F.1.4.4.2.10: Johanna Pieternella van Valburg ± 1909-????
o F.1.4.4.2.11: Albertus Cornelis van Valburg ± 1912-1927
o F.1.4.4.2.12: Alexander van Valburg 1914-1914
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Nakomelingen van Evert van Valburg en Christina Aletta Termeer
E.1.4.1.11: Evert van Valburg, geboren in Wadenoijen op 19 september 1866, gestorven in Dreumel
op 19 maart 1952, gehuwd Christina Aletta Termeer, op 28 november 1890 in Wadenoijen (geboren
op 31 augustus 1872 in Zoelen en gestorven op 10 mei 1952 in Dreumel, dochter van Christiaan
Termeer en Aaltje Ernste).
Kinderen uit dit huwelijk
F.1.4.1.11.1: Reijertje van Valburg, geboren in Wadenoijen op 7 april 1892, gestorven in Dreumel
op 2 februari 1966, gehuwd Bernhard Diederik van Dijk, op 30 november 1915 in Dreumel
(geboren op 28 januari 1883 en gestorven op 13 april 1962 in Dreumel, zoon van Diederik van
Dijk en Frederika Louisa Carolina Godron).
F.1.4.1.11.2: Christiaan van Valburg, geboren in Wadenoijen op 4 maart 1894, gestorven op 27
september 1977, gehuwd Johanna Maria van Ingen, op 23 augustus 1921 in Wamel (geboren op
31 juli 1899 in Wamel en gestorven op 14 oktober 1975, dochter van Jan Cornelis van Ingen en
Cornelia van den Berg).
F.1.4.1.11.3: Evert van Valburg, geboren in Wadenoijen op 13 mei 1895, gestorven in Ophemert
op 7 januari 1986, gehuwd
(1°) Everdina Bongers, op 26 mei 1921 in Renkum (geboren op 26 maart 1889 in Oosterbeek en
gestorven op 29 juli 1924 in Dreumel, dochter van Arie Bongers en Hendrika Thomassen),
(2°) Jenneke Bongers, 3 december 1925 in Renkum (geboren rond 1885 en gestorven op 12
maart 1947 te Arnhem, dochter van Arie Bongers en Hendrika Thomassen); als opmerking staat
in de huwelijksakte: dispensatie); alle mannen in de huwelijksakte (bruidegom, vader bruidegom
en vader bruid hebben als beroep: landbouwer.
(3°) Hendrika Geertruida Evers (Heintje) op 15 april 1948 te Oosterbeek. Hendrika Geertruida
Evers was weduwe van Jan Ohlen. Zij is overleden op 10 augustus 1979 te Oosterbeek 82 jr. oud.
F.1.4.1.11.4: Aaltje van Valburg, geboren in Wadenoijen op 30 oktober 1896, gestorven in
Dreumel op 7 maart 1920.
F.1.4.1.11.5: Anna van Valburg, geboren in Wamel op 29 oktober 1898, gestorven in Beneden
Leeuwen op 11 februari 1995, gehuwd Antoon (sr) Udo, op 8 augustus 1918 in Dreumel (geboren
op 16 maart 1891 in Dreumel en gestorven op 25 december 1962 in Dreumel, zoon van Hendrikus
Udo en Willemina van Gameren).
F.1.4.1.11.6: Janna van Valburg, geboren in Dreumel op 22 december 1900, gestorven in
Fuengirola (Spanje) op 8 januari 1979, gehuwd Jacob van Mill, op 10 december 1924 in
Amsterdam (geboren op 29 juli 1897 en gestorven op 8 januari 1940 in Blaricum).
F.1.4.1.11.7: Berdina van Valburg, geboren in Dreumel op 27 juli 1902, gestorven in Tiel op 18
april 1991, gehuwd Gerrit Johannes van Beekhof, in oktober 1928 (geboren op 11 maart 1899 en
gestorven op 27 december 1982 in Tiel).
F.1.4.1.11.8: Christina Aletta van Valburg, geboren in Dreumel op 10 mei 1904, gestorven in
Zaltbommel op 21 mei 1996, gehuwd Leendert Tap (geboren op 16 oktober 1900 en gestorven 11 1932 in Kerkdriel).
F.1.4.1.11.9: Dirk Jan van Valburg, geboren in Dreumel op 24 september 1905, gestorven in
Dreumel op 10 juni 1981, gehuwd Elizabeth van Steenbrugge, op 18 mei 1932 in Heerewaarden.
F.1.4.1.11.10: Albertus van Valburg, geboren in Dreumel op 6 januari 1907, gestorven in Gouda
op 11 augustus 1993.

Het echtpaar Van Valburg-Termeer in 1921
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Omzwervingen
e
De familie Van Valburg stak eind 19 eeuw de Waal over en vestigde zich in het Land van Maas en
Waal, eerst in Wamel in 1900 in Dreumel.
Uit een brief van Riekie van Valburg aan Gerhard van Mill, eind 2002, waarin zij verslag doet van een
gesprek met Rie Kranendonk – van Valburg:

“ Verder nog allerlei leuke informatie gehoord.
Zo is uw opa Van Valburg (Evert, geb. 19-9-1866) inderdaad een blauwe
maandag ‘herbergier’ geweest zoals in de geboorteakte van zijn dochter
Anna staat. Volgens mevrouw Kranendonk heeft opa zonder medeweten van
zijn vrouw toen hij nog in Wadenoijen woonde ‘een spulleke’ * gekocht in
Wamel. Daarbij zat een café met slaapgelegenheid, wat hij en zijn vrouw
enkele jaren geëxploiteerd hebben. Eerst was ze (Christina Aletta Termeer
dus) erg boos, maar later, toen ze ook in het café moest helpen, vond ze het
toch ook wel leuk. Ze hebben daar kort gewoond, op 5-5-1900 verhuisden ze
naar Dreumel, Waalbandijk 1”.
Dat “spulleke” was gelegen in de Lageweg onder Wamel. Uit de Tielse Krant van 29 oktober 1899:
“Notaris van Lith de Jeude uit Tiel zal samen met notaris D. Formijne uit Wamel op Donderdag 23
November a.s. om 11.00 uur in het Veerhuis te Wamel i.o. van de hr. E. van Valburg bij toeslag
verkopen: een huis waarin druk beklante herberg met erf, hooiberg en boomgaard gelegen aan de
Lageweg onder Wamel.
Wamel Sectie S.E. 804 groot 0.18.10 ha. Inmiddels uit de hand te koop.”
Evert van Valburg verhuist dus naar Dreumel op 5 mei 1900 naar het adres Waalbandijk 1.
Waalbandijk 1 is het eerste huis van Dreumel.

Het brandde af in juli 1934, samen met 2 buurhuizen, waaronder dat van zijn zoon Chris die in Wamel
woonde
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Brand in Dreumel
Geen moord in Oss, geen brand in Dreumel. dit bericht zou in de jaren '30 nu en dan in de krant
gestaan hebben. Bij wijze van hoge uitzondering dan, want er ging zelden een week voorbij of er werd
in Oss wel een moord gepleegd of in Dreumel een brand gesticht. Althans, dat wil de
volksoverlevering. Moorden in Oss en branden in Dreumel kwamen zo frequent voor, dat er aan een
moord- en brandvrije week in die plaatsen grote nieuwswaarde werd gehecht: het moest in de krant.
Ook de familie Van Valburg kreeg hiermee te maken. Pap (Eef 1923-1996) vertelde hier wel over. Wat
ik terug heb kunnen vinden is de brand in juli 1934. Daarbij brandde zowel de woning van zijn opa
Evert af al de naastgelegen woning van zijn vader Chris.
In het boek "Heemkunde-projekt over Dreumel 1925 - 1985, deel 1," vertelt Dhr. Meindert van Toorn
op bladzijde 44:
"Ik zat nog op de mulo en woonde aan de Bovendijk (= Waaldijk richting Wamel JVK). We zaten aan
de tafel en door het raampje kon je net op de dijk kijken. Plotseling klonk de roep: "Bránd!! En.....
Schiltmans stond in de fik! Ik hoor Dientje Schiltmans nog zeggen: "Och pastoor. we hebben het écht
niet aongestókt!" Het werd een flinke brand: drie huizen van de Diakonie brandden af: Schiltmans,
Evert van Valburg en Van Oort."
De kranten uit die tijd:
Links:
Nieuwe
Tilburse
Courant
Rechts: De
Tijd
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Hieronder: Het Vaderland
Rechts: Het Algemeen Handelsblad

Met namen werd niet al te zorgvuldig
omgegaan in de kranten. De juiste namen
zijn:
Schiltmans (en niet Schiltman,of
Scheepman), E. van Valburg en C. van
Valburg (en niet Walburg).
Alleen het Handelsblad spreekt over een
heer Van Oordt. C. van Valburg wordt daar
niet genoemd. Ik heb hier geen verklaring
voor – R.

De huizen werden door de diakonie
herbouwd.
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Na het overlijden van Evert van Valburg in 1952 trok zoon Dirk Jan (Jan) met zijn vrouw Beth
(Elisabeth van Valburg-van Steenbrugge) in het huis om voor (schoon)moeder te zorgen. Dit duurde
niet lang, zij overleed zo’n 6 weken na haar man.
e

Het laatste huis van Wamel, toen Waalbandijk 335 werd vanaf de jaren dertig van de 20 eeuw
bewoond door Chris(tiaan) van Valburg, mijn opa, het gezin waarin mijn vader is geboren.
In de eerste uitgaven van het Algemeen Adresboek voor MAAS & Waal en westelijk RIJK VAN
NIJMEGEN uit 1938 (een soort Gemeente gids) staat onder Wamel opgenomen één familie van
Valburg:
Valburg, Chr. Van, landbouwer, Dijk 335
Het huis wordt nu (2014) nog bewoond door één van de kleinkinderen van Chris van Valburg, te
weten Henk Verbruggen, zoon van oudste dochter Cornelia Johanna (Cok). Het adres is na een
omnummering eind jaren ’50 begin jaren ’60 nu: Waalbandijk 165 Wamel.
Wij gingen vroeger bijna elke zondagmidda naar Opa en Opoe, naar de poal (grenspaal tussen
Wamel en Dreumel.

De naam Van Valburg is na ruim een eeuw grotendeels verdwenen uit Wamel en Dreumel.
In 2009 woonden er in Wamel nog 2 personen met de naam Van Valburg – en dat waren niet eens
‘echte’ Valburgen meer: Annie van Valburg-Nijenhuis, weduwe van Eef van Valburg (1923-1996) en
de weduwe van Thom van Valburg (1926-2002) Rina van Valburg-Laponder.
In 2013 is de enige Van Valburg in Wamel: Ronnie van Valburg, die woont in de Poortstraat.
De op een na jongste zoon van Chris en Jo van Valburg, Han van Valburg, woont nog in BenedenLeeuwen (2014).
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F.1.4.1.11.1: Reijertje van Valburg, geboren in Wadenoijen op 7 april 1892, gestorven in Dreumel op
2 februari 1966, gehuwd Bernhard Diederik van Dijk, op 30 november 1915 in Dreumel (geboren op
28 januari 1883 en gestorven op 13 april 1962 in Dreumel, zoon van Diederik van Dijk en Frederika
Louisa Carolina Godron).
Kinderen uit dit huwelijk
Christina van Dijk, geboren 3 februari 1917 te Dreumel. Gehuwd met Adrie van Beem.
Aaltje van Dijk, geboren 27 juni 1920 te Dreumel, gestorven 28 september 1995. Gehuwd met
Willy Hendrikus Udo.
Gerrit Jan van Dijk, geboren 26 november 1922 te Dreumel. Gehuwd met Joke van Ommeren
(overleden februari 1991).
Echtgenoot Bernhard Diederik van Dijk had al 3 kinderen met Dirkje van Tussenbroek: Riek en de
tweeling Dirkje en Willem. Dirkje van Tussenbroek is overleden bij de geboorte van de tweeling op 3
augustus 1914 en Reijertje werd door haar moeder naar Bernhard van Dijk gestuurd om voor de
kinderen te zorgen. Twee babies was echter te veel en het meisje Dirkje (Dit) werd naar Reijertjes
moeder gebracht. In het gezin van Evert en Aletta van Valburg waren immers genoeg meisjes om bij
de verzorging van Ditje te assisteren.
Zodoende heeft bijvoorbeeld Gerard van Mill, zoon van Janna van Valburg, lang gedacht dat Ditje zijn
jongste tante was.
Bernhard van Dijk was eerder gehuwd op 18 mei 1911 in Dreumel met Dirkje van Tussenbroek
(geboren 2-12-1883; overleden te Dreumel op 3-8-1914).
Kinderen uit dit huwelijk
Riek van Dijk, geboren in Dreumel op 20 oktober 1912, gehuwd met Johan Wouter Overeem
(geboren 14 september 1910, gestorven op 5 september 1973 in Ophemert(?).
Dirkje van Dijk, geboren 3 augustus 1914 in Dreumel, overleden op 26 januari 2002 in Gouda,
gehuwd op 24 september 1940 met Dirk Antonie van Cuijlenburg (geboren 24 april 1911,
gestorven 8 juli 1976).
Willem van Dijk, geboren 3 augustus 1914 in Dreumel, overleden op 22 september 1979.
Trouwfoto van Dit (Dirkje) van Dijk en Dirk Anthonie van
Cuijlenburg op 24 september 1940. Van Cuijlenburg was werkzaam
bij de marechaussee.
Het bruidsmeisje is een nichtje van de bruid, de op 2-2-1932
geboren Lenie Tap, dochter van Christina Alletta (Stien) van
Valburg en de vermoorde Leendert Tap.
< familiefoto in Gouda
rond 1950 (1953?)
v.l.n.r. voorste rij:
Stien Tap, Dit van
Cuijlenburg, Lenie
Tap;
tweede rij: Anna Udo
en Janna van Mill;
derde rij: Heintje en
Evert van Valburg,
Anthonie van
Cuijlenburg
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F.1.4.1.11.2: Christiaan van Valburg, geboren in Wadenoijen op 4 maart 1894, gestorven op 27
september 1977 te Wamel, gehuwd Johanna Maria van Ingen, op 23 augustus 1921 in Wamel
(geboren op 31 juli 1899 in Wamel en gestorven op 14 oktober 1975 te Wamel, dochter van Jan
Cornelis van Ingen en Cornelia van den Berg).
Kinderen uit dit huwelijk
G.1.4.1.11.2.1: Cornelia Johanna van Valburg, geboren in Dreumel op 11 december 1921,
gestorven in Wamel op 13 september 2002, gehuwd Theodorus Cornelis Catharina Verbruggen
(geboren op 16 september 1909 in Dreumel en gestorven op 17 januari 1984 in BenedenLeeuwen).
G.1.4.1.11.2.2: Evert Jan Cornelis van Valburg, geboren op 26 mei 1923, gestorven in Wamel op
8 april 1996, gehuwd Anna Petronella Nijenhuis, op 22 mei 1954 in Oosterbeek (geboren op 26
juli 1927, gestorven in Beneden-Leeuwen op 1 februari 2013, dochter van Petrus Wilhelmus
Nijenhuis en Hendrika Hendriks).
G.1.4.1.11.2.3: Jan van Valburg, geboren in Dreumel op 11 mei 1925, overleden 18 april 2011 te
Breda, gehuwd Johanna Petronella den Dunnen, op 13 september 1951 in Wamel (geboren op 27
september 1919 en gestorven op 16 februari 1993 in Breda, dochter van Arie Willem den Dunnen
en Christina den Ambtman).
G.1.4.1.11.2.4: Thomas Henri van Valburg, geboren in Dreumel op 17 mei 1926, gestorven in Tiel
op 4 maart 2002, gehuwd Catharina Laponder, op 1 juli 1953 in Wamel (geboren op 2 juli 1928,
dochter van Catharinus Gerrit Laponder en Daatje Peters).
G.1.4.2.2.5: Christiaan van Valburg, geboren in Dreumel op in oktober 1928, gestorven in
Dreumel op 8 februari 1929.
G.1.4.1.11.2.6: Christina Johanna van Valburg, geboren in Dreumel op 21 december 1929,
gestorven in Ewijk op 22 mei 1994, gehuwd Antoon Udo, op 19 maart 1952 in Beneden-Leeuwen
(geboren op 15 september 1922 in Dreumel, overleden 9 oktober 2012 te Druten,
zoon van Antoon Udo en Anna van Valburg).
G.1.4.1.11.2.7: Hendrik van Valburg, geboren in Dreumel op 14 maart 1931, gestorven in Tiel op
21 november 2006, gehuwd op 28 december 1957 in Wamel Geertruida Helena Hofman (geboren
op 14 november 1932 in Wamel en gestorven op 19 februari 2004 in Tiel, dochter van Martinus
Hofman en Geertuida Verkerk).
G.1.4.1.11.2.8: Christiaan Albert Johan van Valburg, geboren in Dreumel op 3 juli 1932, gestorven
in Dreumel op 8 oktober 1932. (Overleden aan stuipen.)
G.1.4.1.11.2.9: Christiaan van Valburg, geboren in Wamel op 6 maart 1935, gehuwd Maria
Sipkes, op 22 augustus 1959 in Wamel (geboren op 3 november 1935 in Enschede, dochter van
Dirk Sipkes en Janna van Vliet).
G.1.4.1.11.2.10: Johan Albert van Valburg, geboren in Wamel op 24 maart 1938, gehuwd Jopie
van Zuidam, op 21 februari 1964 in Wamel (geboren 7 februari 1941 in Wamel, dochter van Jo
van Zuidam en Bertha Fintelman).
G.1.4.1.11.2.11: Albertus van Valburg, geboren in Wamel op 17 oktober 1939, overleden 4
oktober 2008 te Eck en Wiel, gehuwd Gerritje Cornelia Kwint, op 5 mei 1971 in Maurik (geboren
op 12 mei 1947 in Tiel), dochter van Alexander Kwint en Cornelia van der Heijden).
Links: Christiaan van Valburg,
1984-1977. Foto gemaakt rond
1914 [N.B. is mogelijk niet opa
maar zijn broer Eef]
Rechts: echtpaar Van Valburg-van
Ingen op 22 mei 1954 bij het
huwelijk van hun zoon Eef

Chris en Jo zijn mijn
grootouders, die wij
overigens Opa en Opoe
noemden. Opoe is nu
helemaal niet meer in zwang,
toen ook al in mindere mate.
Hun nageslacht wordt
verderop uitgebreid
beschreven - Riekie
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F.1.4.1.11.3: Evert van Valburg, geboren in Wadenoijen op 13 mei 1895, gestorven in Ophemert op 7
januari 1986. Beroep: landbouwer. In de eerste huwelijksakte wordt als beroep ‘visscher’ genoemd.
Gehuwd
(1°)Everdina Bongers, op 26 mei 1921 in Renkum (geboren op 26 maart 1889 in Oosterbeek en
gestorven op 29 juli 1924 in Dreumel, dochter van Arie Bongers en Hendrika Thomassen).
Beroep bruidegom: “visscher”.
(2°)Jenneke Bongers, 3-12-1925 in Renkum (geboren rond 1885 in Renkum en gestorven op 12
maart 1947 te Arnhem, dochter van Arie Bongers en Hendrika Thomassen. Voor dit huwelijk is
dispensatie verleend omdat hij trouwde met een zuster van zijn eerste vrouw (huwelijksakte 103).
(3°) Hendrika Geertruida Evers (Heintje) op 15 april 1948 te Oosterbeek. Hendrika Geertruida Evers
was weduwe van Jan Ohlen. Zij is overleden op 10 augustus 1979 te Oosterbeek 82 jr. oud.

Trouwfoto van Evert van Valburg met Everdina Bongers op 26 mei
De foto is genomen in Oosterbeek bij het ouderlijk huis van de bruid. Dit huis is in WOII afgebrand.
Voorste rij v.l.n.r.: ouders van de bruid Hendrika Bongers-Thomassen en Arie Bongers; grootste
meisje Ditje van Dijk, kleinste meisje Riek Bongers (een nichtje van de bruid),;de bruid Everdina
Bongers; ouders van de bruidegom: Evert van Valburg en Christina Aletta Termeer; mevrouw
e
Batenburg (kennis van de bruid), Jenneke (Jet) Bongers (zus van de bruid en later de 2 echtgenote
van de bruidegom).
Tweede rij v.l.n.r.: Bartje Vink – Termeer (tante van de bruidegom); Bart van Valburg (broer
bruidegom); de heer Vink (echtgenoot van Bartje Termeer); Jantje Jansen-Bongers (zuster van de
bruid) en haar man Aart Jansen; bruidegom Evert van Valburg; rechts van de bruid: Bernhard van Dijk
(zwager van de bruidegom); Evert Jan Bongers (broer van de bruid) en zijn vrouw Anna BongersJansen (een zus van Aart Jansen – zie boven – die weer getrouwd was met Jantje Bongers), Stien,
Dina en Janna van Valburg (zusters van de bruidegom), de heer Batenburg (kennis van de bruid) en
Heintje Bongers (zus van de bruid).
Alle informatie over deze foto komt van de Rie Kranendonk-van Valburg, de oudste dochter van Evert
van Valburg.
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Kinderen alleen uit het eerste huwelijk:
G.1.4.1.11.3.1 Hendrika Everdina van Valburg (roepnaam: Rie), geboren in Dreumel op 23 april
1922, overleden 2 april 2013 te Tiel, gehuwd Cornelis Kranendonk (geboren op 23 april 1925 en
gestorven op 29 augustus 1998 in Ophemert).
(6 kinderen uit dit huwelijk: Arie (overleden toen hij 2,5 jr. was – uit slaapkamerraam gevallen)
Jetty, Arie, Cor, Everliyn en Jan, die is verongelukt met de motor toen hij 18 jr. was op 11
september 1983.)
G.1.4.1.11.3.2 Christina Aletta van Valburg (roepnaam Chris), geboren in Dreumel op 13 juli 1924,
gehuwd Gerrit Jan Frederiks, op 16 november 1949 in Oosterbeek (geboren 1922 en gestorven
op 18 december 1993 in Oosterbeek).
(2 kinderen uit dit huwelijk: zoon Erik * Herma (-> Onno en Femke) en dochter Karen * Hans (->
Tim))
Evert van Valburg verhuist 10-10-1924 vade Bergsteeg (Dreumel) naar Renkum.
In de oorlog 1940-1945 fungeerde Evert als onderduikadres voor zijn neef Evert Jan Cornelis van
Valburg (1923-1996). Hij woonde toen aan de Benedendorpsweg te Oosterbeek.
(Als Ons Pap (Eef, geb. 1923) het overigens over zijn nichten had, had hij het altijd over Riek en
Stien.)
<Evert met
e
zijn 1
vrouw
Everdina
Bongers
Evert met >
e
zijn 2
vrouw
Jenneke
Bongers

<Evert met zijn derde vrouw Heintje Evers

Rie van Valburg, Evert Udo, Chris van Valburg
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F.1.4.1.11.4: Aaltje van Valburg, geboren in Wadenoijen op 30 oktober 1896, gestorven in
Wadenoijen op 7 maart 1920.
Deze vrouw is overleden aan een abortus. Informatie verkregen uit een gesprek met Rie Kranendonkvan Valburg in november 2002.
Mevrouw Kranendonk heeft het verhaal van tante Dien gehoord. Die was nl. na de abortus naar
Wadenoijen gehaald omdat ‘Aaltje ziek’ was en er iemand voor haar moest zorgen. Tante Dien schrok
zich dood toen zij Aaltje zag bloeden. En dat bleef maar bloeden. De dokter mocht niet gewaarschuwd
worden. Zij heeft uiteindelijk de hulp van haar moeder ingeroepen, die natuurlijk onmiddellijk begreep
wat er aan de hand was en er wel een arts bij haalde. Maar toen was het al te laat.
Aaltje was mogelijk zwanger van haar werkgever Zijtveld. Deze Zijtveld was destijds niet getrouwd.
Volgens mevrouw Kranendonk kon hij in die tijd ook niet met ‘de meid’ trouwen, dat was beneden zijn
stand. Van Zijtveld is later getrouwd en heeft één dochter gekregen. Desgevraagd meende mevrouw
Kranendonk dat hij van het geval Aaltje zeker niet wakker gelegen zal hebben. “Dat was toen zo.”
Zelf denkt mevrouw Kranendonk dat er mogelijk toch een andere boosdoener is: veehandelaar Triest,
die erg bevriend was met Van Zijtveld en ook als veehandelaar bij Van Valburg in Dreumel kwam. Hij
liet geen gelegenheid voorbij gaan (huwelijken, geboortes e.d.) om de familieleden te overladen met
cadeaus die eigenlijk niet in verhouding stonden. Bovendien heeft zij zelf ervaren dat de man moeilijk
‘zijn handen thuis kon houden’.
Deze Triest is later getrouwd en heeft uit zijn huwelijk geen kinderen.
Volgens mevrouw Kranendonk waren in die tijd illegale abortussen geen uitzondering. Het sterftecijfer
was daarbij hoog. En als de dames niet doodbloedden, dan stierven ze aan een baarmoederontsteking.
Vaak ook waren ze, als ze de ingreep overleefden, onvruchtbaar.
Veel grote boeren in die tijd zochten hun gerief bij ‘de meid’ omdat ze met hun wettige echtgenote niet
te veel kinderen (2 was ideaal, van elke soort één) mochten krijgen, omdat anders hun bezit te veel
verdeeld zou moeten worden bij hun overlijden.
Zo gingen die dingen dus op het platteland. En dat werd nog niet zo lang geleden normaal gevonden,
het hoorde erbij.
Haar zuster Reijertje is niet naar de begrafenis geweest i.v.m. de abortus. Over Aaltje werd na haar
overlijden niet meer gesproken.
In het register van de Burgerlijke Stand van Dreumel is over het verhuisgedrag van Aaltje de volgende
informatie te halen:
vestiging in Dreumel: 5 mei 1900;
vertrokken naar Wadenoijen: 1 juni 1910;
gevestigd 14 september 1910;
vertrokken 30 september 1910 naar Den Haag;
vestiging 27 maart 1918;
vertrek naar Wadenoijen 30 mei 1918.
Aaltje werkte als dienstbode.

Jenneke Bongers, Aaltje en haar zus Janna. Ergens tussen
1910 en 1918 waren alle drie de dames werkzaam in Den
Haag.
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Condoleance brief uit Den Haag waarschijnlijk van de werkgeefster van Janna van Valburg.
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F.1.4.1.11.5: Anna van Valburg, geboren in Wamel op 29 oktober 1898, gestorven in Beneden
Leeuwen op 11 februari 1995, gehuwd Antoon (sr) Udo, op 8 augustus 1918 in Dreumel (geboren op
16 maart 1891 in Dreumel en gestorven op 25 december 1962 in Dreumel, zoon van Hendrikus Udo
en Willemina van Gameren).
Kinderen uit dit huwelijk:
Hendrik, geboren op 1 februari 1919 te Dreumel, aan boord van de vissersboot Elisabeth,
gestorven 20 januari 2004 te Gorinchem, gehuwd Alida Johanna Malssen, op 27 december 1952
(geboren in 1922 en overleden op 7 januari 2004 te Gorinchem) – geen kinderen. Beiden
gecremeerd.
Evert, geboren op 20 juni 1920 te Dreumel aan boord van de vissersboot Anne, overleden,
gehuwd met Marie Lamers.
Antoon, geboren 15 september 1922 te Dreumel aan boord van de vissersboot Drie Gebroeders,
overleden 9 oktober 2012, gehuwd op 19 maart 1952 in Beneden-Leeuwen met zijn volle nicht
Christina Johanna van Valburg (geboren in Dreumel op 21-12-1929 en overleden op 22 mei 1994
te Ewijk, dochter van Christiaan van Valburg en Maria Johanna van Ingen). Huwelijk eind jaren
1960/begin jaren 1970 ontbonden.
< de broers Hendrik en
Evert Udo

Trouwfoto Hendrik Udo en >
Alie Malssen
27 december 1952

<

Anna van Valburg

28

F.1.4.1.11.6: Janna van Valburg, geboren in Dreumel op 22 december 1900, gestorven in Fuengirola
(Spanje) op 8 januari 1979, gehuwd Jacob van Mill, op 10 december 1924 in Amsterdam (geboren op
29 juli 1897 en gestorven op 8 januari 1940 in Blaricum).
Kinderen uit dit huwelijk:
Gerhard, geboren 27 december 1926 te Blaricum, overleden op 23 januari 2009 te Blaricum,
gehuwd op 7 maart 1951 met Joke van Houten (geb. 29 april 1924, overleden 7 oktober 2010).
Beroep: garagehouder te Blaricum.
Zij kregen 4 kinderen: Jooke (1951), Jaap/Jacob (1954), Henk (1957) en Jeannette (Janna Aletta 1960).
Deze (tante) Zus, zoals zij door haar familie Van Valburg werd genoemd, werd dus al jong weduwe. Zij
zette toen het garagebedrijf/taxibedrijf van haar man voort. Reed zelf taxi, voor die tijd zeer
vooruitstrevend.
[Op weg naar het afscheid van Gerhard van Mill op 29 januari 2009 vertelde ome Kit mij dat tante Zus
e
nog een 2 keer getrouwd zou zijn toen zij 53 jaar oud was en wel met een heer van Dijk die 20 jaar
ouder was. Dit huwelijk was van korte duur, de bruidegom overleed al vrij snel.]
Garagebedrijf Van Mill bestond in 2009 bij het overlijden van Gerhard nog steeds en was gevestigd
aan de Torenlaan 4 in Blaricum.

<Janna van Valburg in 1952
31 augustus 2003 – Gerhard van Mill met zijn achternichtje
Hendrika Johanna (Riekie) Dibbets-van Valburg
Na al vele malen schriftelijk en telefonisch contact over deze
familiestamboom, zagen deze familieleden elkaar voor het
eerst bij een feest dat Riekie en haar man Berry gaven ter
gelegenheid van het feit dat zij in 2003 25 jaar getrouwd
waren en dat Berry 50 jaar geworden was.
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Bron: Hei & Wei dorpsblad voor Blaricum – maart 2009
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F.1.4.1.11.7: Berdina van Valburg, geboren in Dreumel op 27 juli 1902, gestorven in Tiel op 18 april
1991, gehuwd Gerrit Johannes van Beekhof, in oktober 1928 (geboren op 11 maart 1899 en
gestorven op 27 december 1982 in Tiel).
Kinderen uit dit huwelijk:
Willem Jacobus (Willy), geboren 7 februari 1931 te Tiel, overleden 30 december 2008 te Tiel
Eigenaar transportbedrijf. Dit bedrijf reed in 1974 voor het chemisch bedrijf Verdugt in Tiel. Daar
heb ik (Riekie Dibbets-van Valburg) in de zomer van 1974 op de expeditie gewerkt en hem
regelmatig gesproken. Maar toen was ik nog niet in familierelaties geïnteresseerd.
J. G.Joop (m), geboren 27 oktober 1938 te Tiel, gehuwd met Willeke
Teders.
Dien van Beekhof – van Valburg
Op 27 december 1952
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F.1.4.1.11.8: Christina Aletta van Valburg, geboren in Dreumel op
10 mei 1904, gestorven in Zaltbommel op 21 mei 1996, gehuwd
Leendert Tap (geboren op 16 oktober 1900 en gestorven
nieuwjaarsnacht (1-1) 1932 in Kerkdriel, begraven te Dreumel.)
Kinderen uit dit huwelijk:
Leenderttina Maria (Lenie), geboren op 2 februari 1932 te
Dreumel, gehuwd Jan Willem (Jan) van Soelen, geboren 20 juni
1929, overleden 19 april 2008 te Zaltbommel.

December 1952

Leendert Tap is overleden voordat zijn dochter werd geboren. En zijn dood had geen natuurlijke
oorzaak, hij is vermoord. Het verhaal kende ik
(Riekie) van mijn vader, maar al jong mens heb ik
altijd maar met een half oor geluisterd naar verhalen
uit het verleden (de moord, het verblijf bij de
burgemeester van Zevenhuizen na de watersnood in
1926, de branden, en een vage tante Aal).
Toen Ons Pap overleed en ik belangstelling kreeg
voor het verleden van de familie, ben ik eens gaan
informeren (internet was in de jaren negentig nog
geen gemeengoed).
De volgende informatie verkregen van Gerhard van
Mill:
Leendert Tap was bij de politie. In de nacht van oud
en nieuw 1931/1932 is hij doodgestoken in Kerkdriel.
Hij was gestationeerd bij de chamottefabriek (=
steenoven). Het verhaal is dat er destijds een nieuwe
regeling was dat de wapens gedragen moesten
worden onder de cape die deel uitmaakte van het
uniform. Daardoor kon Tap niet snel genoeg bij zijn
wapen toen hij door dronken mannen met messen
werd aangevallen. Het schijnt dat de regeling na de
dood van de heer Tap snel weer is afgeschaft.
Volgens Gerhard droegen vroeger alle boeren in hun
‘duimstokzak’ een lang mes. Dit was nodig voor
allerlei klusjes, zoals bieten koppen.
Verder gaat het verhaal dat Leendert Tap in de
uitoefening van zijn dienst nogal fanatiek was en dat
de zaak daardoor geëscaleerd is.
In 2006 had ik wel thuis internet. Toen kwam ik aan de hand van krantenartikelen tot de volgende
samenvatting.
Leendert Tap had in die nieuwjaarsnacht tot middernacht dienst gehad op de steenfabriek. Toen hij
naar huis liep (hij woonde sinds 4 maanden in Kerkdriel), werd hij op de dijk afgeslacht door de broers
Johannes, Gerard en Jenna Rovers. Uit onderzoek bleek dat de verhouding tussen de familie Rovers
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en veldwachter Tap vertroebeld waren tot een bekeuring. Eerder die oudjaarsnacht waren de broers
bovendien gewaarschuwd door Tap in zijn functie als veldwachter omdat ze erg luidruchtig waren.
De broers zijn op 3 maart 1932 veroordeeld voor zware mishandeling, de dood ten gevolge hebbend.
Rijksveldwachter Tap had 20 sneden en steken in hoofd, wang en neusvleugels. Door bloed in de
hogere luchtwegen en longen is de dood door verstikking ingetreden.
De rechter kon geen verzachtende omstandigheden vinden en gezien de weerzinwekkende wijze
waarop Tap was afgeslacht kregen zij een straf: ieder 13 jaar, 1 jaar hoger dan de eis.
Bij toeval stuitte ik in 2013 op de website tremele.nl op een serie van 3 delen met de titel
Oudejaarsavond, feesten, rovers en moordenaars van de hand van Jodi van de Giesen.
Over de moord op mijn oudoom Leendert Tap! Een schat aan informatie en flink wat foto’s!

Oudjaarsavond, feesten, rovers en moordenaars
Leendert werd in Maurik geboren, op 16 oktober 1900, als zoon van Jacobus Tap en Maria van
Kerkhoven.
Tussen 1811 en 1898 werden in principe alle 20-jarige mannen opgeroepen om deel uit te komen
maken van de Nationale Militie, de verre voorloper van ons huidige nationale leger. Destijds kon je die
plicht nog ontlopen, afgezien van als je leed aan gekrenkte geestvermogens of je kleiner was dan het
kleinste uniform, door een ander te betalen om jouw plaats in te nemen.
Na 1898 werd de persoonlijke dienstplicht ingevoerd en die verplichtte wettelijk iedere gezonde
Nederlandse jongeman om vanaf de leeftijd van 18 jaar dienst te doen in de Nederlandse krijgsmacht.
Leendert Tap zal ook niet onder die verplichting uit hebben gekund en je kunt je gerust afvragen of hij
dat ook gewild zou hebben.
Hij kon niet kiezen of hij wel of niet in dienst wilde, maar wel of hij slechts soldaat wilde zijn of
bijvoorbeeld marechaussee. Op www.marechausseesporen.nl wordt zijn dienstperiode als
marechaussee ook verduidelijkt. En niet alleen van hem, maar ook van zijn oudere broers, die
Leenderts lichtend voorbeeld zouden kunnen zijn geweest:

e

5 persoon van links is Leendert Tap
tijdens zijn opleidingsperiode in 1922.
Leendert heeft mogelijk in Gennep
en/of Zaandam gediend tot hij in
begin 1929 een ministeriële
beschikking ontving, die hem
sommeerde om naar Utrecht te
verhuizen.
Tegelijkertijd werd hij benoemd tot
Rijksveldwachter.
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Zestien maanden heeft hij zich naar beste
weten en kunnen gekweten van zijn taken
en verantwoordelijkheden in het
Utrechtse.
Hij ontving voorafgaand aan de maand
mei 1930 een tweede officieel schrijven
van de minister die hem deze keer
verzocht zich op 1 mei 1930 te vervoegen
in Kerkdriel.

Van belang is het om te verhalen over de
reddingswerkzaamheden waaraan Leendert, samen met
vele van zijn collega’s, zijn medewerking verleende ten tijde
van de watersnoodramp in 1926, die Dreumel en de zeer
wijde omtrek teisterde en indringend ontwrichtte.
Vele Dreumelse levens konden worden gered, als gevolg
van de dwang waarmee de marechaussees de bewoners
uit Dreumel evacueerden, is op een uniek, te midden van
alleen maar ellende, goed moment Leendert Tap in contact
gekomen met Christina Aletta van Valburg.
De overplaatsing van het wereldse Utrecht naar het zeer
plattelandse Kerkdriel, kan gemakkelijk verklaard worden. Leendert en Christina waren verliefd en
wilden bij elkaar zijn.
Het volgende gedocumenteerde feit waar we de naam Leendert Tap weer tegenkomen, is de
Dreumelse huwelijksakte, waarop aangegeven wordt dat hij op 2 december 1930 trouwde met zijn
Christina Aletta van Valburg. Dat is slechts zeven maanden na zijn overplaatsing naar Kerkdriel, maar
ga er maar gerust van uit dat ze al vanaf ongeveer 1926 verkering hadden.
Leendert en Stien (haar roepnaam) zijn gelukkig getrouwd. Leenderts toekomst als marechaussee lijkt
ook niet veel anders dan goeds voor het echtpaar in petto te hebben..
Maar hoe wreed, onverwacht en desastreus kan het noodlot toeslaan?

Vanaf 2 januari 1932 staan de kranten vol van de moord op veldwachter Tap.
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Het nieuws
Provinciale en ’s-Hertogenbosche Courant van 4 januari 1932
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De Indische courant, (zaterdag) 2 januari 1932

Leeuwarder Courant, 2 januari 1932 >>>

In een onbekende krant

Limburgsch Dagblad maandag 4 januari 1932
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De begrafenis
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Leenderts vrouw, Christina Aletta van Valburg,
is niet op de begrafenis aanwezig, al lijkt de
spreker in het volgende artikel haar toe te
spreken. In overdrachtelijke zin, moeten we dan
aannemen.
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Een maand na de moord op haar vader wordt Leenderttina Maria Tap geboren. Anno 2013 woont zij
in Zaltbommel en is inmiddels 81 jaar jong.
Uiteraard is daarmee de zaak Tap strafrechtelijk en juridisch nog lang niet afgerond. Christina Aletta
zal geprobeerd hebben de draden van haar leven, nu zonder Leendert maar met Leenderttina Maria,
weer zo goed en zorgvuldig mogelijk op te pakken. Zij trok in bij haar ouders..
Het vervolg
De arrestatie van de vermoedelijke daders vindt al snel plaats, direct volgend op de moord op
Leendert Tap.
In de Turbine van 4 januari 1932

In het Leeuwarder Nieuwsblad van 19 februari 1932
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Het verhoor
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Vervolg verhoor

De verdediging

De eis
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Algemeen Handelsblad van 3 maart 1932 – uitspraak.

Leeuwarder nieuwsblad van 4 maart 1932
Elk weldenkend mens zou zodoende weinig
anders kunnen en willen concluderen dan dat de
moordenaars voor een hele lange tijd opgesloten
zouden worden en dat de zaak zowel privé als in
de publiciteit voorgoed afgesloten zou kunnen
worden.
Maar nee, er wordt hoger beroep aangetekend.

Hoger beroep
Het nieuwsblad van het Noorden bericht op 10 maart 1932
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Het Zalt-Bommelsch Nieuws- en
Advertentieblad van 1 april 1932

Op 29 april 1932 bericht dezelfde krant: >

En de uitspraak in hoger beroep:

En tenslotte

47

48

Moord te Kerkdriel Rijksveldwachter P. Tap, oud 32 jaar en pas gehuwd, op oudejaarsnacht
door drie gebroeders vermoord
Plano liedblad. Druk. Aantal liederen: 1.
Wie
Maker
Naam
Rol
Wat
Waar
Vervaardiging
Plaats
Vervaardiging
Plaats
Wanneer
Vervaardiging
Periode
Vervaardiging
Periode
Overig
Commentaar

Rombouts, F.
drukker

Roosendaal (Nispenschestraat 6a)
Erica (scribent)
[1932]
e

categorie: 20 eeuw
brontitel=liedtitel – Gedateerd in handschrift Wouters. –

Titel genormaliseerd Moord te Kerkdriel. Rijksveldwachter P. Tap, oud 32 jaar en pas gehuwd, op
oudejaarsnacht door drie gebroeders vermoord
Signatuur
Object
Redactie en
samenstelling:

Lbl KB Wouters 06125
liedblad
Meertens Instituut

Liedbladen zijn losse vellen bedrukt papier met daarop een of meerdere liedteksten. In de meest
elementaire vorm is het blad eenzijdig bedrukt (plano). In geval van meerdere liederen werden de
teksten in kolommen naast elkaar gezet, zodat het blad in stroken kon worden geknipt. Maar ook
dubbelgevouwen vellen (4 pagina’s) en losse katernen (8 of 16 pagina’s) komen voor.
Het gebruikte papier is van slechte of matige kwaliteit. De liedbladen behoorden tot het populaire
e
drukwerk, dat op zo goedkoop mogelijke wijze werd gedrukt. Tot in de 18 eeuw wordt dit type
drukwerk meestal in gotische letters gezet. Muzieknotatie ontbreekt vrijwel altijd en illustraties
(houtsneden) worden vaak hergebruikt. Juist door de lage kosten zijn de blaadjes voor iedereen
betaalbaar.
Over de werkwijze bij de productie van de liedbladen is weinig bekend. Veel bronnenmateriaal is
verloren gegaan. In het drukproces van liedbladen zijn zes rollen van belang: de auteur en de
componist schrijven een tekst en melodie, de uitgever geeft opdracht tot publicatie, de drukker drukt,
de uitzetter verkoopt en de zanger zingt. Niet alle rollen hoeven vervuld te worden (bij een bestaande
melodie is bijvoorbeeld geen componist nodig) en in de meeste gevallen worden diverse rollen door
één persoon vervuld.
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F.1.4.1.11.9: Dirk Jan van Valburg (Jan), geboren in Dreumel op 24 september 1905, gestorven in
Dreumel op 10 juni 1981, gehuwd Elizabeth van Steenbrugge, op 18 mei 1932 in Heerewaarden
(geboren 10 januari 1907, overleden 24 maart 1978 te Dreumel).
Kinderen uit dit huwelijk:
G.1.4.1.11.9.1: Gerry van Valburg, geboren in Dreumel op 13 december 1933, gehuwd H.M.
Ophey.
(2 kinderen: Henry en Liesbeth).
G.1.4.1.11.9.2: Everlyne van Valburg, geboren in Dreumel op 9 februari 1947, gehuwd Gerrit C.
van Ingen (geen kinderen).

Boven Jan van Valburg
Rechts: de broers Jan (met fiets) en Evert
van Valburg op de Waalbandijk te
Wamel/Dreumel.
Het huis waar hun beider broer Chris
woonde ligt achter de bomen in Wamel; het
huis waar Jan woonde ligt er naast en in
Dreumel. Wij gingen ’s zondags dan ook
naar ‘de poal’ (de grenspaal tussen Wamel
en Dreumel) als we naar Opoe en Opa
gingen

F.1.4.1.11.10: Albertus van Valburg (Bart), geboren in Dreumel op 6 januari 1907, gestorven in
Gouda op 11 augustus 1993.
(Werkte bij de melkfabriek/kaasmakerij De Producent. Woonde de laatste jaren van zijn leven in bij
zijn nicht Dirkje (Dit) van Cuijlenburg – van Dijk, die overleed op 26 januari 2002).
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Nakomelingen va n Christiaan van Valburg en Johanna Maria van Ingen
Ofwel Chris en Jo; ofwel Opa en Opoe.

F.1.4.1.11.2: Christiaan van Valburg, geboren in Wadenoijen op 4 maart 1894, gestorven op 27
september 1977 te Wamel, gehuwd Johanna Maria van Ingen, op 23 augustus 1921 in Wamel
(geboren op 31 juli 1899 in Wamel en gestorven op 14 oktober 1975 te Wamel, dochter van Jan
Cornelis van Ingen en Cornelia van den Berg).
Zoals eerder aangegeven, kregen zij samen 11 kinderen:
Roepnaam
Geb.datum
Geb.plaats

Overlijdensdatum

Plaats van
overlijden

Cok

11 december 1921

Dreumel

13 september 2002

Wamel

Eef

26 mei 1923

Dreumel

8 april 1996

Wamel

Jan

11 mei 1925

Dreumel

18 april 2011

Breda

Thom

17 mei 1926

Dreumel

4 maart 2002

Tiel

Chris

Oktober (?) 1928

Dreumel

8 februari 1929
(oud: 4 maanden)

Dreumel

Stien

21 december 1929

Dreumel

22 mei 1994

Ewijk

Henk

14 maart 1931

Dreumel

21 november 2006

Tiel

Chris

3 juli 1932

Dreumel

8 oktober 1932

Dreumel

Chris

5 maart 1935

Wamel

Han

24 maart 1938

Wamel

Bart

17 oktober 1939

Wamel

4 oktober 2008

Eck en Wiel

Johanna Maria van Valburg – van Ingen
met haar 4 oudste kinderen Cok, Eef (met
zwarte kousen rechts), Jan en Thom (op
schoot).
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Gezin van Valburg + 1942
v.l.n.r. Jo van Valburg-van Ingen, toenmalige
vriend van Cock(?), Thom, Cock, Stien met
achter haar Eef, Chris sr.
Kinderen op de voorgrond v.l.n.r. Chris jr. (Kit),
Han en Bart.

22 mei 1954
achter Rina Laponder en Thom van Valburg; man in
uniform: Jan van Valburg;
voorste rij v.l.n.r. Henk verbruggen, Han van Valburg,
Thé Verbruggen met voor hem Chris Verbruggen, Cok
Verbruggen-van Valburg.

22 mei 1954
achter v.l.n.r. Thé Verbruggen, Cok Verbruggen, Han v. Valburg,
Thom van Valburg (met hoed)
voorste rij (3 kinderen Viehoff van werkgever Annie Nijenhuis),
Truus Hofman, Henk van Valburg, Gerrie van Valburg met achter
haar Chris (Kit) van Valburg, Stien van Valburg en Alie den
Dunnen-van Ingen.

Zomer 1956 Chris en Jo van Valburg met hun eerste
7 kleinkinderen:
links achter Henk Verbruggen, voor hem Ans van
Valburg; op schoot bij Opoe v.l.n.r. Riekie van
Valburg, Chris (van Jan) van Valburg, José
Verbruggen; op schoot bij Opa: Arie van Valburg;
rechts van Opa: Chris Verbruggen.
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G.1.4.1.11.2.1: Cornelia Johanna van Valburg (Cok), geboren in Dreumel op 11 december 1921,
gestorven in Wamel op 13 september 2002, gehuwd Theodorus Cornelis Catharina Verbruggen
(geboren op 16 september 1909 in Dreumel en gestorven op 17 januari 1984 in Beneden-Leeuwen).
Kinderen uit dit huwelijk
H.1.4.1.11.2.1.1 : Henk Verbruggen, geboren op 22 Februari 1949, gehuwd (1°) Anneke van
Maurik geboren 29 mei 1951 – overleden 21 november 2009, op 1 Oktober 1971 in Beneden
Leeuwen, (2°) Desirée Appels, samenwonend.
o I.1.4.1.11.2.1.1.1 : (1) Ingrid Verbruggen, geboren in Didam op 21 Juni 1973.
o I.1.4.1.11.2.1.1.2 : (1) Mirjam Verbruggen, geboren in Didam op 26 Maart 1976.
o I.1.4.1.11.2.1.1.3 : (2) Anouk Verbruggen, geboren in ?? op ??(1995?).
H.1.4.1.11.2.1.2 : Chris Verbruggen, geboren in Wamel op 25 Juni 1950, gehuwd Ans van Lith, op
15 Juni 1973 in Dreumel.
o I.1.4.1.11.2.1.2.1 : Robbie Theodorus Johannes Verbruggen, geboren in Dreumel op 3
Oktober 1973.
o I.1.4.1.11.2.1.2.2 : Kitty Verbruggen, geboren in Dreumel op 24 December 1978.
H.1.4.1.11.2.1.3 : José Verbruggen, geboren op 16 April 1956. Samenwonend met Tony.
H.1.4.1.11.2.1.4 : Paula Verbruggen, geboren in Wamel op 5 Maart 1960. Samenwonend met
Arjan.
H.1.4.1.11.2.1.5 : Carla Verbruggen, geboren op 30 April 1962. Samenwonend met Hayo de Wit.
o I.1.4.1.11.2.1.5.1 : Haye de Wit, geboren in Tiel op 11 Juni 1998.
Pruimen
plukken,

Zomer
1949.

Zomer 1948
Hier had
Cok net aan
Haar a.s.
schoonzusje
Annie
Nijenhuis
verteld dat
ze zwanger
was (en
nog niet
getrouwd).
Cok en
Thé met
zoon
Henk

Cok Verbruggen-van Valburg 2002
(Overleden aan de gevolgen van
baarmoederhalskanker.
Begraven op de algemene begraafplaats
in Dreumel)
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G.1.4.1.11.2.2: Evert Jan Cornelis van Valburg (Eef), geboren op 26 mei 1923, gestorven in Wamel
op 8 april 1996, gehuwd Anna Petronella Nijenhuis (Annie), op 22 mei 1954 in Oosterbeek (geboren
op 26 juli 1927 te Arnhem, overleden 1 februari 2013 te Beneden-Leeuwen, dochter van Petrus
Wilhelmus Nijenhuis en Hendrika Hendriks).
(Getuigen bij het huwelijk: Jan van Valburg; Nel Nijenhuis. Ouders van de bruid hebben ook
getekend.)
22 mei 1954
Aan tafel van achter naar voor:
Alida den Dunnen-van Ingen, Arie den
Dunnen, Rina Laponder, Thom van
Valburg, Bart van Valburg met op schoot
Chris Verbruggen, Cok Verbruggen-van
Valburg met op schoot Henk Verbruggen,
Thé Verbruggen.

Eef en Annie van
Valburg in juni 1965
met hun 2 kinderen

Kinderen uit dit huwelijk
H.1.4.1.11.2.2.1: Hendrika Johanna van Valburg, geboren in Wamel op 3 april 1956, werd
gedoopt in Oosterbeek op 1 juli 1956, gehuwd Bernardus Cornelis Dibbets, op 14 juni 1978 in
Arnhem (geboren op 2 augustus 1953 in Arnhem, zoon van Bernardus Theodorus Dibbets en
Gesina van Zadelhoff). Geen kinderen.
H.1.4.1.11.2.2.2: Christiaan Petrus van Valburg, geboren in Wamel op 8 januari 1964, gehuwd
(1°) Lia Roosenboom, op 5 oktober 1990 in Tiel (geboren op 5 mei 1969, dochter van Gert
Roosenboom en Pia Boon). Huwelijk ontbonden in 1997, 2 kinderen
(2°) Carla van Klaveren op 29 mei 2009 in Den Bosch (geboren op 26 juli 1965)
Eef moest boer te worden, maar door zwaar astma/bronchitis was dit
niet zo’n strak plan. Daarom liet hij zich midden jaren 1950 omscholen
op de rijkswerkplaats te Nijmegen (foto links)
Gewerkt bij scheepswerf Eltink te Beneden-Leeuwen als motorinbouwer,
later als onderhoudsmonteur en smid op glasfabriek De Maas in Tiel.
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In de Tweede Wereldoorlog dook Eef op een gegeven moment onder bij zijn oom Evert die toen in
Oosterbeek woonde. Hoe dat kwam? Ik (Riekie) heb van hem het volgende verhaal gehoord.
Hij, Ons Pap dus, woonde destijds in Wamel en was volledig afgekeurd voor de Arbeitseinsatz omdat
hij zwaar astma en bronchitis had. Op een avond (donker, verduistering) reed hij met paard en wagen
op de dijk. Ons Pap was een goed voerman. Hij ontwaarde een NSB-er die eveneens met paard en
wagen op de dijk reed. Ons Pap vertrouwde erop dat de man hem niet zou herkennen en
manoeuvreerde de ander man wagen en al van de dijk af.
Helaas had de man hem wel herkend. Pap rook onraad toen hij een oproep kreeg voor herkeuring bij
een Duitsgezinde arts uit Tiel. Hij is toen ondergedoken bij zijn oom Evert en tante Jet van Valburg Bongers, die woonden aan de Benedendorpseweg in Oosterbeek.
In de oorlog heeft Pap Ons Mam – Anna Petronella (Annie) Nijenhuis leren kennen.
Hieronder volgt zijn dagboek uit die periode. En Ons Pap was geen schrijver. Later heb ik hem nooit
meer op iets als een dagboek kunnen betrappen.
1944
17 september
Oosterbeek gebombardeerd door Engelsen. Hele middag in de kelder. Om 6.00 uur worden we bezet
door Engelsen. Om 12 uur: gewonden worden in huis gebracht.
18 september
Gewonden worden naar Tafelberg vervoerd. Hevige gevechten in Arnhem.
19 september
Engelsen trekken terug naar Oosterbeek. Ons huis bezet, wij vluchten naar Baars op Doorwerth.
20-25 september
Doorgebracht in de kelder bij Baars onder hevig artillerievuur en zonder stroom of water en weinig
eten.
25 september
Het huis van Baars wordt bezet door de Duitsers. We vluchten naar Renkum en worden onderweg
aangevallen door vliegtuigen. In Renkum worden we door het Rode Kruis goed ontvangen met soep
en brood en krijgen een huis alleen aan de Graaf Enkweg 6. Daar is het de eerste dagen vrij rustig,
maar wordt later onder vuur genomen en krijgen een voltreffer. Wij waren een half uur het huis uit en
waren bij een buurman. Daar waar we juist in de kelder toen die ook een voltreffer kreeg.
1 october
We worden uit Renkum geëvacueerd naar Bennekom en komen op een boerderij. Daar was het weer
rustig. Daar krijgen we ook een buil tabak.
2 october
We trekken weer verder naar Ede en eten bij een neef van Pap (G.Vermeulen) en gaan door naar
Wekerom en komen bij een rotboer.
3 october
We vinden de familie Van Rees in Lunteren bij Groeneveld, een sleperij en blijven daar, want die
hebben nog wagens en paarden. We eten van een centrale keuken.
11 october
We worden weer geëvacueerd en moeten naar Leusden, maar we hebben het klaar gespeeld om
toch in Lunteren te blijven en komen nu bij andere boeren. Ik kom bij G.W. Kamphuis en de anderen
bij R. Zandsteeg en zijn er ook in de kost.
15 october
Ik kom te weten waar de fam. Nijenhuis zit, maar een uur daarna komen Annie en haar moeder me al
opzoeken. Die zitten in Kootwijkerbroek.
18 october
Oom Eef en ik willen naar Dreumel, maar komen niet verder dan Tiel. Daar is het nog heel rustig,
maar de omliggende dorpen worden geëvacueerd.
19 october
Ik ga weer weg bij Kamphuis en ga naar Kootwijkerbroek, kom daar in huis waar Annie werkt en
slaap weer voor het eerst in een bed vanaf 19 september.
23 october
Ik word gevorderd voor werk in Hoevelaken voor de Duitse Wehrmacht.
28 october
We worden door de Engelsen beschoten. Er vallen 4 doden en 11 gewonden.
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5 november
Hoevelaken wordt weer gebombardeerd. Een paar huizen worden vlak bij ons getroffen en een paar
burgers gewond.
6 november
Weer krijgen we een aanval in Hoevelaken, maar dat loopt zonder ongelukken af. We krijgen die
dagen dubbel loon.
4 december
We krijgen de familie Nijenhuis ook bij Kleijer, dat is gezellig maar druk.
11 december
De familie Nijenhuis vindt weer een ander kwartier in Essen, maar Annie blijft bij Kleijer.
8 december
We krijgen weer een aanval in Hoevelaken van 32 vliegtuigen. Die was gericht op een kasteel waar
wij vlak bij werkten en waar ons kantoor en magazijn was. Het krijgt voltreffers en brandt uit. Er vallen
weer een paar doden en een paar gewonden. We zaten in de stellingen en hadden veel angst. Ik krijg
van het schieten en bombarderen genoeg en ga niet meer werken. Haal bij de dokter een briefje dat
ik astma heb en alles is voor elkaar.
1945
27 januari
Annie krijgt ruzie met juffrouw Kleijer en gaat direct weg, naar huis.
31 januari
Annie gaat weer in betrekking vlak bij mij in de buurt.
2 maart
Ik krijg bericht van het gemeentehuis uit Barneveld dat ik mijn persoonsbewijs weer op kan halen en
krijg het dezelfde dag nog.
8 maart
Ik word opgepakt door de Wehrmacht om hier aan de school te werken. En krijg bericht dat ik
afgevoerd moet worden naar Vaassen wegens voedselvoorziening. Maar het wordt uitgesteld
wegens vervoer.
17 maart
De Duitsers zijn weer weg en wij moeten in Essen gaan werken. Juffrouw Kleijer wordt ziek en ik
moet een ander kwartier zoeken.
23 maart
Ik krijg het voor elkaar om in Kootwijkerbroek te blijven en vind een ander kwartier bij J. van Beek,
Walhuisweg 9. En kan er 26 maart naar toe.
Hier stopt het dagboek, dat geschreven was in een klein (ongeveer een kwart A4 en dan daar weer
de helft van) oranje schriftje met een blauw kleurpotlood.
Met de familie Van Beek hebben Pap en Mam contact gehouden de dood van de familie Van Beek
toe. Met de familie waar Mam gezeten heeft, is ook altijd contact onderhouden. Nu correspondeert
Mam nog met de kinderen Van Lagen (die inmiddels – 2004) ook al aardig op leeftijd zijn.
Aanvulling 2013: 3 van de dochters Van Lagen waren op de begrafenis van Ons Mam (Annie van
Valburg-Nijenhuis).
Riekie Dibbets – van Valburg

Eef met 2 paarden van zijn oom Eef in
Oosterbeek in de oorlogsjaren
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14 juni 1978 Riekie van Valburg en Berry Dibbets

Gezin Van Valburg-Nijenhuis oktober 1990

<Drie generaties Van Valburg 1991

Eef en Annie met hun 2 kleinkinderen Danny en Kristy op >
6 februari 1994

Pap is in 1996 in zijn slaap overleden aan een hartstilstand; leed aan longkanker en vervolgens aan
kanker in de luchtpijp. Hij is begraven op het kerkhof bij de NH kerk, Dorpsstraat te Wamel
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In liefdevolle herinnering
Vanaf 1 februari 2013 zijn Chris en ik wees. De sterfdag van Ons Mam. De aanzet tot deze status
e
werd gegeven op 8 april 1996, toen Ons Pap op 2 Paasdag stierf.
Beide overlijdens waren zo anders, evenals de begrafenissen en wat daar om heen hing.
Bij Pap was in mei 1994 longkanker geconstateerd. Vlak voordat
ze 40 jaar getrouwd zouden zijn. Hoewel Pap mordicus tegen
was, hebben Chris en ik doorgezet en is dat jubileum toch
bescheiden thuis gevierd met naaste familie.
Vlak daarna is Pap geopereerd, wat van zijn slechte longen
weggesneden kon worden is weggesneden, maar de snijvlakken
waren niet schoon. Na bestraling was het afwachten. Pap
functioneerde weer redelijk, maar is tot zijn eigen ergernis nooit
meer de oude geworden.
In 1995 dreigde overstroming van het Land van Maas en Waal
en gingen Pap en Mam een paar weken in Heelsum wonen, bij
tante Nel en ome Tinus (zus van Ons Mam).
In oktober 1995 bleken er uitzaaiingen in de luchtpijp en was het
qua behandeling einde oefening.
Pap leefde zo goed mogelijk door en kon goed over zijn ziekte
en naderende einde praten. Hij leerde Ons Mam om
administratief voor zichzelf te zorgen en besprak met de huisarts
(Stevens) euthanasie, want hij was bang om te stikken. De
huisarts gaf aan hier niet aan mee te willen werken, en dat gaf
veel onrust bij Pap. Uiteindelijk stemde de longarts wel in met
zijn wens en dat gaf rust. In januari 1996 kwam er zuurstof thuis.
Van die grote cilinders. Pap was altijd technisch geweest, en
vond de techniek van deze verlichting gevende therapie erg interessant. Hij kon het hele huis door, en
had een kleine fles voor buiten. En hoewel hij altijd gezegd heeft dat als zuurstof nodig zou zijn, het
voor hem klaar was, heeft hij zijn grens toen toch verlegd. Het ging nog best zo.
e
Hem is niet overkomen waar hij (terecht) bang voor was. Na een fijne 1 Paasdag samen, is hij ’s
ochtends om 09.00 u. in zijn slaap overleden. Mam was erbij.
Zoals gewoonlijk bij hen de laatste jaren liep iets voor 09.00 u. het alarm van de klokradio af, waarna
ze naar het nieuws luisterden en opstonden. Zo ook op 8 april 1996. Echter nu zette Pap het alarm
niet af, hij sliep zo diep dat Mam hem niet meer wakker kreeg. Ze liep om het bed heen om de
klokradio uit te zetten, Pap zuchtte nog een paar keer diep en daarna was het stil.
Pap is thuis opgebaard geweest, in de woonkamer. We hebben
zelf de kist gesloten en de stoet is lopend naar de kerk gegaan.
Voorop reed stapvoets de wagen met Ons Pap, daarachter liep
iedereen die dat kon. En daarachter een bezemwagen voor wie
niet kon lopen. Mam liep.
De route ging door het park, waar Pap zo lang mogelijk
vrijwilligerswerk gedaan had. Wat hem trouwens de naam Opa
Bokkie opleverde.
Ontroerend detail was dat toen de stoet passeerde, de
mannetjespauw op het hek zat, staart opgevouwen, en dat hij
hartverscheurend schreeuwde. Mooie symboliek.
De dienst verliep zoals dat toen ging. Mam had met ons en de
dominee de liederen uitgekozen, de dominee hield een
overdenking waarin ze Ons Pap zo goed mogelijk verwerkte.
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Een royale koffietafel na en het was goed.
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Hoe anders was dat bij Ons Mam.
Door hart- en nierfalen kreeg ook zij het benauwd en belandde de laatste 12 dagen in een
verpleeghuis – waar ze gelukkig wel een eigen kamer en haar eigen spulletjes had.
Op 31 oktober werden wij ’s avonds door het verplegend personeel gebeld dat het hard achteruit ging.
Chris, Carla, Berry en ik kwamen tegelijkertijd aan. Mam zat nog op, weliswaar al in de nachtpon,
maar ze ging nog niet naar bed – ze ging immers nooit vroeg naar bed. Ze vond het onzin dat men
ons gebeld had. We hebben nog gezellig zitten praten en na overleg besloten we om toch maar weer
huiswaarts te keren. Met de mededeling: “Maar we komen morgen terug.” Waarop Mam haar
schouders ophaalde en zei: “Dat moeten jullie zelf weten.” En dat was de laatste keer dat we haar
gesproken hebben. De volgende dag lag ze al in coma (morfine) en te happen naar adem. Dat heeft
de hele dag geduurd. En dan maar hopen dat ze dat allemaal niet meer mee gekregen heeft.
Uiteindelijk, na de laatste coctail van morfine en dormicum, blies ze in het bijzijn van de kinderen en
hun partners, kleinkinderen, zuster en nichtje Ria haar laatste adem uit. Klokslag 21.00 uur. Een
opluchting, maar ook een groot gemis. Ons Mam.
Zij kon gelukkig worden opgebaard in haar eigen kamer, zodat we er bij konden als we dat wilden.
De afscheidsdienst was een heel ander verhaal dan 17 jaar eerder. Het stramien lag nog steeds vast,
maar de persoonlijke noot was voorall aan de familie. Ai, dat hadden we niet gedacht. Evenmin
hadden wij verwacht dat ook de muziek ons pakkie an was. Wij hadden gedacht dezelfde liederen te
nemen die Ons Mam destijds zelf uitgekozen had voor Ons Pap. Maar volgens de dominee kende
niemand die meer, zeker niet de door ons gewenste oude berijming. En ons idee om dan een koor
aan te laten rukken – Amicitia uit Wamel, waar Ons Mam sinds jaar en dag donateur van was – werd
direct van tafel geveegd. Amicitia was een operettekoor geworden en niet meer in te huren voor dit
soort zaken. Tijden veranderen!
En dus gingen we zelf aan de slag. Wat achteraf gezien, voor mij tenminste, heel troostend werkte.
Chris en ik zetten op papier hoe wij tegen onze moeder aankeken. En we konden het nog uitspreken
ook! En Danny en Kriszty lieten in hun bijdrage zien hoe de oma verschilde van de moeder.
Voor de dienst kon men ons bij de geopende kist in een ruimte in de kerk nog condoleren. En daar
kwam ons nog iemand vragen of ze een woordje mocht zeggen: een telg uit het gezin Van Lagen uit
Kootwijkerbroek waar Ons Mam in de oorlog geëvacueerd heeft gezeten. Wat een verrassing. Uit
verhalen van de 3 aanwezige zussen (Corrie, Grietje en Ada) en uit oude correspondentie die later
boven tafel kwam, bleek hoe belangrijk gastgezin en evacué voor elkaar waren geworden en tot het
laatste toe zijn gebleven.

Gezin Van Lagen 1944

Nieuwe telg Van Lagen 1948
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Tekst Chris en Riekie
Vrijdag 1 februari 2013 – de dag die we allemaal aan zagen komen, maar die we nog wat hadden
willen uitstellen: de sterfdag van Ons Mam. En ze kreeg het niet cadeau. Een dag die wij het liefst snel
vergeten. Alleen Ons Mam, die vergeten wij nooit.
Toen we van de dominee begrepen dat de biografie vanuit de familie zelf moest komen, besloten we
om dan toch maar de stoute schoenen aan te trekken en iets te zeggen tijdens deze
afscheidsbijeenkomst. Omdat Mam dat verdient.
Maar ja, wat moet je zeggen. Bijna iedereen die hier aanwezig is, heeft haar gekend. Dus hoeven niet
te vertellen dat ze geboren is in Arnhem en via Velp en Oosterbeek – waar ze in de oorlog Ons Pap
leerde kennen – naar Wamel is gekomen in 1954.
Wat we misschien wel even moeten noemen is dat toen Riekie naar de kleuterschool moest, ze het
toch maar voor elkaar kreeg dat ze als eerste Ned. Herv. kleuter op de R.K kleuterschool te krijgen.
Vraag ons niet hoe, maar ze bokste het voor elkaar.
Ons Mam raakte overigens goed ingeburgerd in Wamel en is uiteindelijk Wamelser geworden dan wij
ooit geweest zijn.
Dat was trouwens een eigenschap van Ons Mam. Ze paste zich altijd aan. Ze liet niet over zich lopen,
maar waar het kon, paste ze zich aan. Ze wilde niemand tot last zijn, maar stond zelf wel voor
iedereen klaar. Je kon altijd bij haar terecht en ze kon overal over meepraten en zag vaak de positieve
kant van dingen. Wij kunnen niemand bedenken die haar niet mocht.
Voor ons was ze een strenge, maar rechtvaardige en zorgzame moeder. Volgens ons een moeder
zoals de natuur het bedoeld heeft. Wij hebben een onbezorgde jeugd gehad en toen het opvoeden
klaar was, heeft ze zich nooit meer ongevraagd met ons bemoeid. Maar als er wat was, konden we
altijd een beroep op haar doen. En, in tegenstelling tot vroeger werd er met het eten nu wel rekening
gehouden met onze voorkeuren. Ons Mam claimde ons niet, als je kwam was het goed, kwam je niet,
was het ook goed.. Ze claimde ons niet, maar was wel blij als je kwam.
Ons Mam wist na veranderde omstandigheden steeds weer iets van haar leven te maken. Het was
een sterke vrouw. Dat werd vooral duidelijk tijdens de ziekte en na het overlijden van Ons Pap.
In 1994 lag zij in het ziekenhuis met een hartinfarct en werd bij Ons Pap longkanker geconstateerd.
Dus veel tijd om te revalideren nam ze niet. Pap moest geopereerd, bestraald, verzorgd en gesteund
worden. Na 2 jaar overleed hij en woonde ons Mam voor het eerst in haar leven alleen.
Ze toonde haar karakter en na de begrafenis werden wij weg gestuurd “...want ik moet er toch aan
wennen om alleen te zijn”.
Precies een week later was ze aanwezig bij de begrafenis van de onverwacht overleden andere oma
van haar kleinkinderen. Moeilijk voor haar, maar ze was er. En nog eens 2 weken later was ze er ook
toen ome Kit een lintje kreeg. “Ik moet er toch doorheen.” zei ze dan. Klasse hoor!
Toen aan het eind van dat jaar duidelijk was dat ik ging scheiden van de moeder van haar
kleinkinderen, stond ze, hoewel ze er heel veel verdriet van had, als vanouds voor alle betrokkenen
klaar.
Mam pakte haar leven dus weer op en genoot van het feit dat ze elk jaar een weekje door ons (of
Berry en Riek) mee op vakantie werd genomen – het huisje was schoner als we het verlieten dan toen
we kwamen – poetsen kon ze.
Ze ging graag mee uit eten – Pap wilde dat nooit, maar ons Mam wel. Ook genoot ze van de uitjes
met Chris en de kleinkinderen.
Jaren later, toen ik weer opnieuw in het huwelijksbootje stapte met Carla was ze er natuurlijk ook bij,
en ik was maar wat trots dat ze dat nog kon meemaken. Het was een dag waar ze ook erg van
genoten heeft. En ook nu was er weer plaats voor iedereen. Met de komst van Carla kwamen er
natuurlijk ook 4 extra kleinkinderen mee die zij als vanzelfsprekend omarmde.
Het jaarlijks bezoek met Riekie aan Holiday on Ice wilde ze na de eerste keer niet meer missen. Ook
traditie werd het bezoeken van het kerstconcert van Pieter Jan Leusink in Arnhem. En na afloop van
die uitjes wachtte Berry met bubbels en gerookte zalm die ze zich altijd goed liet smaken.
Daar tussendoor onderhield ze ook haar sociale contacten in de buurt goed.
Maar de tijd schreed verder, er begonnen mensen weg te vallen in de buurt en haar gezondheid
begon af te nemen. Onze poetsmoeder liet steeds vaker de boel de boel en trappen lopen werd
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moeilijk omdat ze zo kortademig was. Onder enige dwang van ons en onder hevig protest heeft ze
uiteindelijk in 2008 het huis in de Kasteelstraat opgegeven – onzin vond ze, zo kon het nog best. Maar
toen ze eenmaal in haar seniorenwoning zat, had ze het direct prima naar haar zin. Ze had weer
contacten in de buurt. Het was een comfortabele, kleine, lichte woning, ze kon heerlijk buiten zitten.
Wat ze dan ook vaak deed. Ons Mam is nog nooit zo bruin geweest als de afgelopen paar zomers.
Toen kwam oktober 2010 – het verjaardagsfeest van Danny en Eefje. Ze rochelde een beetje toen wij
(Berry en Riekie) haar op kwamen halen. Op de vraag of het wel goed ging, zei ze: “Ja, dat heb ik wel
vaker, gaat altijd weer over.” Het was vocht, maar dat herkenden wij toen nog niet. Nu zullen we dat
typische geluid altijd direct en overal herkennen.
Op de terugweg kwam er van de achterbank: “Misschien moeten we even langs de dokterspost
rijden”. Ik (Riekie) schrok me kapot – als ons Mam naar de dokter wil, dan is het erg. En dat bleek ook
zo. Snel werd ze zo benauwd, dat we 112 belden. De ziekenwagen kwam ons met gillende sirene
tegemoet. Langs de weg werd ze in de ambulance geladen. Een dubbeltje op zijn kant, maar het viel
de goede kant op. Toen tijdens de ziekenhuisopname bleek dat ze al weken niet meer gewassen had,
was voor ons de maat vol. Hulp vragen aan ons deed ze niet “Jullie werken toch.”
We hebben huishoudelijke hulp voor haar aangevraagd. Onzin vond ze, dan doe ik er toch wat langer
over. Maar toen het geregeld was, was ze er blij mee. Hoewel ze erg heeft moeten wennen aan het
..”...op m’n gat zitten terwijl een ander het werk doet”.
Na nog enkele keren met vocht achter de longen opgenomen te zijn geweest, hebben we thuiszorg
aangevraagd. “Onzin, ik kan best zelf spuiten” (Mam had diabetes). Maar voor ons accepteerde ze
het. “Als ik in de gaten gehouden wordt, dan is jullie arme hart tenminste gerust”. Mam wilde niemand
tot last zijn.
Lopen kon ze ook steeds minder ver, te vermoeiend. Er kwam een rollator, kon ze af en toe even op
adem komen. En kon ze eerst nog tot tante Rina lopen, later moest ze voor die 50 meter halverwege
nog weer rusten. Uiteindelijk was de actieradius ongeveer 0: naar de keuken of naar het toilet was al
topsport voor haar.
Maar in de rolstoel kon ze nog mee overal naar toe. Haar laatste uitje was het bezoek aan Chris op
zijn verjaardag, afgelopen 8 januari vanuit het ziekenhuis. Ook hiervan genoot ze weer, terwijl dat ze
wist dat ze niet meer naar huis zou gaan en dat het einde naderde.
Maar ondanks dat ze steeds meer moest inleveren, hebben wij nooit een klacht gehoord. Ze bleef een
tevreden mens, en haalde haar geluk uit wat ze nog wel kon, uit de vogeltjes buiten – voor wie haar
minituintje een sterrenrestaurant was - uit de contacten met haar verzorgsters – die haar inmiddels
ook kwamen douchen en aankleden), uit het bezoek dat ze kreeg. Ze was dankbaar voor alle zorg
waarmee ze omringd werd. En ze onderhield haar contacten nu per telefoon of per post.
Ze kon nog lezen, puzzelen, tv-kijken. En hoewel mèt beperkingen, stond ze nog midden in het leven.
En iedereen kon nog steeds bij haar terecht met problemen, voor een goed gesprek of voor de
gezelligheid. En iedereen werd nog steeds goed verzorgd. Op het wekelijkse boodschappenlijstje
stonden altijd koeken, snoep, verschillende soorten koffie of thee. Ze wist precies welk bezoek waar
voorkeur voor had. Al was het de laatste tijd wel vaak zelfbediening
Nee, het was geen straf om naar haar toe te gaan. En een dagelijkse gang naar het ziekenhuis de
laatst 2 maanden hebben we graag gemaakt.
Ze baalde ervan dat wij en de arts vonden dat ze niet naar haar huisje terug kon. “Ik red me nog best
met de thuiszorg.” Maar ze accepteerde onder de voorwaarde dat ze dan wel naar Leeuwen wilde.
Dat is gebeurd. Ze was er waarschijnlijk goed op haar plaats geweest, vond het de eerste dagen ook
gezellig. Maar toen kwam de klad erin. Ze had continu zuurstof nodig. Maar ook in die fase zag ze nog
steeds te positieve dingen: “Ze verwennen me hier, komen honderduuzend keer kijken en pellen zelfs
m’n sinaasappel!” Ze genoot nog van een advocaatje met slagroom de laatste dagen, het bezoek en
de telefoontjes die ze kreeg op haar MOBIEL. Ja, de laatste levensfase maakte onze moeder gebruik
van een mobieltje. “Ik kan niet met die dingen omgaan.” Maar dat viel toch mee.
Fijn voor ons was dat ze geen spoortje angst toonde om dood te gaan. “Dat helpt toch niet. Ik zie wel
wat er komt” zei ze dan.
Wat een prachtmens moeten wij missen. Nooit meer naar haar bellen dat je goed thuis gekomen bent.
Haar nooit meer horen zeggen: “Nou, tot ziens of tot bellens."
Dag Mam. We zullen proberen – proberen niet zoveel te janken. “Want dat helpt toch niet en je moet
weer verder.” zou je zeggen. Dag Mam, bedankt.
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Tekst Danny en Kriszty [uitgesproken door Kriszty]
Lieve oma, lieve lieve oma Bokkie
Al zodra Danny en ik konden praten waren jij en opa, opa en oma Bokkie voor ons. Bokkie, nog van
de bok van opa's kinderboerderij. Zelfs na al die jaren was jij nog steeds voor ons oma Bokkie.
Roze koeken, Danoontje ijsjes, zure komkommers en spinazie met oma's heerlijke gehaktballen. Dit
eten is maar een gedeelte van de vele lekkernijen die je voorgeschoteld kreeg als je bij oma kwam. En
hoe hard papa het thuis ook probeerde, bij oma smaakte het altijd lekkerder. En dan kregen we ook
nog snoepzakjes met Fruittella voor op de terugweg in de auto.
Stickerboekjes, schommelen, steppen of de door opa gemaakte houten blokjes.
Toen Danny en ik vroeger nog regelmatig bij oma bleven slapen, werden we altijd verwend. Het
logeren ging alleen nooit zonder slag of stoot want we kibbelden wat af als het ging over wie er nu met
wat mocht spelen en dan kwam oma flink mopperend de kamer in om ervoor te zorgden dat we
daarmee stopte en we om de beurt ermee speelden.
Ook vele kaartspellen hebben we geleerd van oma die ze maar al te graag speelde zoals canasta en
jokeren. Wat waren we blij toen we voor die ene keer met de kaartdames mee mochten spelen met
centjes. Oma liet je ook niet zomaar winnen, zelfs Danny en mij niet toen we klein waren!
Oma was een bijzondere vrouw, zeker voor haar generatie! Ondanks dat ze 85 was kon ze precies
meepraten over alle moderne dingen van deze tijd zoals Facebook en mobieltjes. Zelfs toen oma al in
de 70 was en wij met oma, tante Riekie en ome Berry naar Disneyland Parijs gingen ging ze gewoon
even mee de achtbaan in. Alsof het niks was!
Een paar dagen voordat oma het ziekenhuis in ging afgelopen december was ik met Carla en papa bij
oma thuis. Toen wij naar huis gingen knuffelde ik haar en ze zei dat ze al lang niet meer een knuffel
had gehad. Net toen ik bij de voordeur stond riep oma bedankt voor de lekker knuffel! Dus ik rende
nog snel terug naar binnen en gaf haar er nog een. Ooh wat lekker was daarop haar reactie. Als ik
had geweten dat ‘t nu een paar maanden later over zou zijn, had ik gewild dat ik haar langer had
geknuffeld, iets langer maar!
Oma was een stille genieter, maar een echte levensgenieter. Ze kon zo genieten van mensen om haar
heen, de gezelligheid, de hapjes, de verhalen en de prosecco.
Al met al oma was een hele nuchtere, een pientere en vooral een hele sterke vrouw. Zelfs de
afgelopen jaren waarin ze steeds meer van haar vrijheid door de ouderdom moest opgeven zag ze
tóch overal ‘t beste van in.
Wij hadden het grootste voorrecht dat zij deel uitmaakte van ons leven als onze oma! Oma heeft
gevochten tot de laatste uren van haar leven, zelfs tot haar laatste adem. Toen afgelopen
vrijdagavond de kerkklokken 9 uur sloegen, wisten wij dat oma niet meer wakker zou worden en zij
voorgoed ons had verlaten!
Ondanks al het verdriet dat wij nu hebben zijn wij blij dat oma verlost is uit haar lijden. Ze is nu bij opa,
die ze zo erg miste! Ze is heengegaan maar zal nooit vergaan. Oma heeft een deel van onze harten
ingenomen en zal dan ook voortleven in ons! Lieve lieve lieve oma! Ik hou van je en zal je nooit
vergeten!
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OVERDENKING BIJ HET AFSCHEID VAN ANNIE VAN VALBURG
Beste mensen, gemeente van Christus,
Psalm 8 bezingt de grootheid van God, de macht en pracht van de schepping. De mens, David in dit
geval, kijkt naar de sterrenhemel en vraagt zich af: ‘Wat is de sterveling dat U aan hem denkt, het
mensenkind dat U naar hem omziet?’
Dat gevoel van nietigheid, dat gevoel van één pixel te zijn in de enorme afbeelding die ‘aarde’ heet…
Het overkomt iedereen weleens. In tegenstelling tot in veel steden is het in Wamel ’s avonds stil. Als
de wind goed staat hoor je alleen een boot over de Waal ronken. Als je dan op een heldere avond
buiten zit en naar de sterren kijkt, kan je datzelfde gevoel overvallen als David had toen hij deze psalm
dichtte: de grootsheid van de schepping. Wat is dan de sterveling dat God aan ons denkt, het
mensenkind dat God naar ons omziet?
Ergens merk je echter al gauw dat één enkel mensenleven er wel degelijk toe doet. Dat komt zéker
duidelijk naar voren op het moment dat je van iemand afscheid moet nemen.
Het leven van een mens bestaat uit verhalen en in verhalen leeft een mens na zijn dood voort. Dat viel
mij weer op toen ik afgelopen week met de familie in gesprek was over Annie. Er kwamen verhalen,
anekdotes, gedachten, herinneringen.
In de verhalen over Annie ging het al gauw over veel meer mensen: over haar zus, over Eef die ze in
de oorlog leerde kennen en met wie ze later zou trouwen. De kinderen die zij kregen: Riekie en Chris.
En het verhaal kreeg inhoud: dat ze een goede moeder was, die ontzettend goed voor haar gezin
zorgde. Zelfs toen ze haar eten al lang van ‘Tafeltje Dekje’ kreeg, bewaarde ze altijd wat voor Riekie
als die op zaterdag kwam.
Over hoe schoon ze altijd was in haar huishouden, op smetvrees af.
Dat spelletjes doen met de kinderen niet haar ding was; daarvoor was er altijd veel teveel te doen. En
dus deed ze samen met de kinderen klusjes; twee vliegen in één klap, zeg maar.
Een knuffelaar was ze niet.
Gewoon doen, dat was in alle opzichten haar lijfspreuk. Of het nu ging om het ‘doe maar gewoon dan
doe je al gek genoeg’ of om ‘vooral doen en niet te lang prakkizeren’ of om ‘gewoon doen, want je
moet toch verder’.
Haar levensverhaal omvat verdriet, toen haar ouders stierven, toen haar man Eef stierf. Veel te vroeg
moest ze van hem afscheid nemen en de familie was er zelfs even bang voor dat moeder dat niet zó
lang aan zou kunnen. Maar ze was sterk, accepteerde dat haar leven veranderd was en zocht haar
weg daarin.
Dat was ook het geval toen haar gezondheid slechter werd, ze moest verhuizen, uiteindelijk naar het
verpleeghuis St. Elizabeth, en ze toch de moed erin hield.
Haar levensverhaal omvat zéker ook vreugde. Misschien was die wel het grootst toen ze oma werd.
Toen heeft ze dat knuffelen aardig ingehaald…
De kleinkinderen werden gruwelijk verwend, met roze koeken en snoep, en uitgebreid verzorgd als er
eentje ziek was. Lekker bij oma op de stoel bivakkeren.
e
Ze was een oma die goed bij de tijd was, voorbij haar 80 nog een mobiele telefoon gekregen, die ze
de laatste dagen van haar leven in het Elizabeth uitgebreid gebruikt heeft. En zelfs social media
konden haar interesseren. Ik geef het je te doen op haar leeftijd…
Het levensverhaal van Annie laat een stille genieter zien. Zij voelde zich goed onder mensen, hield
van gezelligheid. Ze was erg trouw in haar relaties, zowel wat haar familie betreft als vrienden en
bekenden. Zelf wilde ze niemand tot last zijn, maar een ander mocht nooit iets te kort komen. En dus
kon iedereen altijd mee eten, kon iedereen bij haar terecht.
Na het overlijden van haar man ontdekte ze dankzij de kinderen de geneugten van op vakantie gaan,
naar een mooi concert, uit eten gaan of überhaupt eten als een sociale aangelegenheid.
Dus nee: een onbeduidende sterveling kunnen we de mens toch eigenlijk niet noemen? Ook Annie
niet. En dat is wat Psalm 8 wil onderstrepen. God wil de God zijn van die mens. Die mens wordt door
God zelfs zó hoog geacht, dat Hij de mens bijna god heeft gemaakt. Om te zorgen voor alles wat er
boven, op en onder de aarde leeft. Die verantwoordelijkheid zouden we als moderne mens best eens
wat serieuzer mogen nemen, maar dat terzijde…
Het is mooi dat in deze Psalm de aarde als eerste genoemd wordt, dan pas de hemel. Het gaat er
God om dat je op aarde hebt beantwoord aan Gods bedoelingen: lief te hebben, het goede te doen.
En deze Psalm vertelt dat de sterkte van God gedragen wordt door de meest kwetsbaren van de
mensen: kinderen en zuigelingen. Later in de Bijbel horen we Jezus zeggen: ‘Laat de kinderen tot Mij
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komen, hou ze niet tegen, want het koninkrijk van de hemel is voor mensen die zijn zoals zij.’ Die
kleine mensen die nog niet bezig zijn met macht, met bezit, met status, met belangen en
verwachtingen. De kleinsten onder ons die nog puur in het leven staan, afhankelijk kunnen zijn, zich
over kunnen geven, intens vreugde kunnen beléven en kunnen géven.
Hoe mooi is het als je als volwassen mens iets van die puurheid kunt behouden.
De Bijbel leert ons dan ook dat God niet almachtig is. Hij is wel sterk in zijn liefde, ‘hoe machtig is zijn
Naam op heel de aarde’ zingt Psalm 8. Almacht is iets voor heersers en dictators; maar niet voor God.
Die laat zich zien in de oneindige pracht van de sterrenhemel, laat zich horen in de stemmen van
kinderen en zuigelingen.
Tot slot: is er leven na de dood? Wie zal het zeggen? Feitelijk weten we daar natuurlijk niets van. In
het Oude Testament komt het nagenoeg niet voor; de gestorvenen zijn in het dodenrijk; punt. In het
Nieuwe Testament komt iets van een hemel in beeld als verblijfplaats van de gestorvenen. Maar de
hemel – wat is dat? Het is het tegenover van de aarde; het is ‘daar-waar-God-is’; en God is in het
verborgene. De hemel, als een leven na de dood, is voor ons verborgen; een geheimenis.
Er zijn allerlei stromingen in allerlei godsdiensten, of juist daarbuiten, met hun eigen visie op het leven
na de dood. Je kunt er als mens naar believen eentje uitkiezen die je het meest aanstaat.
In de kerk weten we maar één ding: dat God trouw wil zijn, zelfs door de dood heen. Wat dat betekent
en hoe dat vorm zal krijgen – dat weten wij niet. Maar sinds Pasen verkondigen wij de trouw van God.
Dáár moeten wij het mee doen – en ik denk dat meer niet nodig is.
Vertrouwen op God, die zich in het kleine en kwetsbare laat zien en horen, voor wie wil zien en wil
horen.
In dat vertrouwen geven wij Annie straks uit handen, een mens die niet verloren zal gaan. En ik hoop
dat u hier aanwezig met dat vertrouwen verder kunt in de tijd die komt. Amen.
En dan nog het cadeautje van de familie Van Lagen, uitgesproken door Corrie de Boer –van Lagen
Beste familie Van Valburg en Nijenhuis, Riekie en Chris
Namens de familie Van Lagen, oorspronkelijk uit Kootwijkerbroek en zij die daar nu nog wonen, wil ik
graag iets memoreren ter nagedachtenis aan “Kleine” Annie, oftewel Annie Nijenhuis, zoals zij bij ons
allen bekend was.
Ik kan het mij als oudste, nog als de dag van gisteren herinneren dat Annie opeens in de keuken
stond. Waarschijnlijk door de oorlog zijn die beelden zo scherp op ons netvlies blijven staan.
Ik was toen zeven jaar oud en Annie was zeventien.
Ze was helemaal niet verlegen en ze verteld dat ze een vriend had die Eef heette. Hij was
geëvacueerd en verbleef bij onze buren Van Beek.
Ze raakte niet uitgepraat over Oosterbeek en wat daar de laatste dagen was gebeurd en waar zij zo
plotseling weg moesten.
Kortom, daar stond een jong meisje dat rustig vergeld wat haar en haar naaste familie de laatste
dagen wedervaren was. Wij waren diep onder de indruk van haar verhaal.
Dat was het begin van een lange vriendschap, ook met Eef, die bijna 70 jaar geduurd heeft.
Ik spreek dan ook met een groot gevoel van dankbaarheid dat wij haar gekend hebben en wat zij voor
ons allen betekend heeft, vooral voor mijn moeder. Zij waren dikke vriendinnen.
Er zijn dan ook vele brieven vise versa gegaan.
Wij wensen alle nabestaanden veel sterkte toe en wij zullen met liefde aan Annie blijven denken, aan
haar die zoveel voor onze familie betekend heeft.
------------------------------------------------De koffietafel hebben we geprobeerd in de stijl van
Ons Mam te doen. Met roze koeken, moccaladies
(zanddeeg erop mocca en bij elkaar gehouden door
een laag pure chocolade). Broodjes kaas en
gerookte zalm. Koffie en thee en natuurlijk haar
geliefde prosecco. Tijdens de koffietafel liep er een
diapresentatie.
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G.1.4.1.11.2.3: Jan van Valburg, geboren in Dreumel op 11 mei 1925, overleden 18 april 2011 te
Breda, gehuwd Johanna Petronella den Dunnen, op 13 september 1951 in Wamel (geboren op 27
september 1919 en gestorven op 16 februari 1993 in Breda, dochter van Arie Willem den Dunnen,
rijksveldwachter te Appeltern, later te Wamel – overleden 13-6-1942 te Wamel – niet door
oorlogshandelingen) en Christina den Ambtman).
De stiefmoeder van Annie den Dunnen was Alida Johanna van Ingen (tante Alie), een zus van
Johanna Maria van Valburg-van Ingen, moeder van Jan van Valburg.)
Kinderen uit dit huwelijk
H.1.4.1.11.2.3.1: Johanna Christina van Valburg, geboren in Wamel op 23 mei 1952, gehuwd (1°)
Henk Abbink, op 24 mei 1978 in Breda. Huwelijk ontbonden. Daarna samenwonend met Jos van
Essen – relatie beëindigd 2008.
Kinderen uit het eerste huwelijk
o I.1.4.1.11.2.3.1.1 Martijn Abbink, geboren in Terheijden op 5 juni 1979, overleden 25 mei
2007 (hartstilstand).
o I.1.4.1.11.2.3.1.2 Joost Abbink, geboren in Terheijden op 21 december 1980.
o I.1.4.1.11.2.3.1.3 Roel Abbink, geboren in Terheijden op 23 augustus 1982.
H.1.4.1.11.2.3.2: Arie Willem van Valburg, geboren in Wamel op 5 juni 1954, gehuwd Mirian de
Souza, op 4 augustus 1981 in Breda (geboren 14 februari 1954 in Miguel Conto (Brazilië)). Geen
kinderen.
H.1.4.1.11.2.3.3: Chris van Valburg, geboren in Wamel op 8 december 1955, gehuwd Tineke
Bergmans.
Uit dit huwelijk 1 kind:
o I.1.4.1.11.2.3.3.1: Mariëlle Kathelijne (Mariel) van Valburg, geboren in Eindhoven op 21
februari 1987.
H.1.4.1.11.2.3.4: Maria Johanna van Valburg, geboren in Breda op 12 oktober 1958, gehuwd
Marcel ten Holder, overleden 26 juli 2007.
Kinderen uit dit huwelijk:
o I.1.4.1.11.2.3.4.1 Marnix Jan ten Holder, geboren in Breda op 16 augustus 1988.
o I.1.4.1.11.2.3.4.2 Vera Anne ten Holder, geboren in Breda op 1 maart 1991.

Jan van Valburg was beroepsmilitair. Hij heeft ook gediend in Indië.
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G.1.4.1.11.2.4: Thomas Henri van Valburg (Thom), geboren in Dreumel op 17 mei 1926, gestorven
in Tiel op 4 maart 2002, gehuwd Catharina Laponder, op 1 juli 1953 in Wamel (geboren op 2 juli 1928,
dochter van Catharinus Gerrit Laponder en Daatje Peters).
Kinderen uit dit huwelijk
H.1.4.1.11.2.4.1: Ada van Valburg, geboren in Wamel op 31 mei 1959, gehuwd Peter van Ingen,
op 15 mei 1981 in Beneden-Leeuwen.
Kinderen uit dit huwelijk
o I.1.4.1.11.2.4.1.1 Robert Thomas Peter van Ingen, geboren in Druten op 24 december
1986
o I.1.4.1.11.2.4.1.2 Ferdinand Jacobus van Ingen, geboren in Druten op 3 december 1990.
H.1.4.1.11.2.4.2: Jolanda van Valburg, geboren in Tiel op 27 april 1967.

Ada van Valburg en
Peter van Ingen
15-5-1981

Zevenhuizen 1926
Achter: Thomas Henri Klinkhamer, Neeltje
van den Berg; zittend: Jo van Valburg
van Ingen, Cornelia van Ingen-van den Berg;
Kinderen v.l.n.r. Eef, Cok en Jan van Valburg

“Het komt in de nacht, als je het niet verwacht,
het komen en gaan van zijn bestaan”
1 maart 2002, Thom van Valburg

1 juli 1953

Thom heeft zijn dienstplicht vervuld in Indië
Hij heeft gewerkt bij meubelfabriek Zondag te Wamel. Laatste werkgever: glasfabriek De Maas te Tiel.
Overleden aan longkanker in ziekenhuis Rivierenland te Tiel. Gecremeerd te Beuningen.
Bijzonder was dat hij de laatste dagen van zijn leven sprak in rijmvorm.
HOE KWAM TOM AAN ZIJN NAAM?
Hoewel Thom oerhollands klinkt, is ‘Thomas Henri’ is een naam die voor een kind van Chris en Jo van
Valburg-van Ingen min of meer exotisch is.
Tijdens de watersnood in het Land van Maas en Waal in 1926 week de (van Tom) zwangere Jo van
Valburg-van Ingen met de 3 kinderen die ze toen had, uit naar Zevenhuizen. Haar tante Helena van
den Berg (een zuster van haar moeder) was de echtgenote van de burgemeester van Zevenhuizen:
Thomas Henri Klinkhamer, (geb. 25-5-1879 – burgemeester van Zevenhuizen van 5 mei 1917 t/m zijn
overlijdensdatum 7 oktober 1940).
In de periode van 1915 tot zijn
aantreden in Zevenhuizen was hij
burgemeester van Geldermalsen.
Daarvoor van 1906-1915 vervulde
hij dat ambt in Berkenwoude.
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Beide berichten zijn uit het Rotterdamsch
Nieuwsblad van 8 oktober 1940.

Kennelijk is de heer Klinkhamer in Den Haag
overleden, getuige dit bericht uit de Haagse
Courant van 11 oktober dat jaar
.>>>>
Het adres van de familie Klinkhamer was
Dorpsstraat 95 te Zevenhuizen Het huis is in 1941
aangekocht door de gemeente Zevenhuizen van
mevrouw Klinkhamer. Het pand is in 1967
gesloopt.
Volgens de archieven van de historische vereniging Groene Hart is een overdreven vleiend loflied op
burgemeester Klinkhamer geschreven, getiteld ‘Vleierijen’. De tekst is afgedrukt in het Verleden
Tijdschrift, collatie 14 nr. 55 pag. 78. Het lied is uitgevoerd door de zangvereniging Apollo in 1934.
Nu we toch een zijsprong maken, nog een ander weetje. Helena van den Berg kreeg op 15 april 20
1900 een onwettige zoon – Johannes (roepnaam Hannes) van den Berg – die opgroeide bij haar
ouders. In 1916 werd deze zoon door haar erkend.
Ons Pap (Eef) vertelde
wel eens over zijn
oudoom de
burgemeester en
oudtante. Hij kwam af
en toe naar Wamel met
zijn auto. Een
bijzonderheid toen, en
de neefjes mochten wel
eens een ritje mee
maken.
Een neef van Ons Pap
(Gerrit van Ingen) zag
het anders. Hij noemde
de burgemeester een
patser en sprak over
zijn oudtante als
iemand die zich via het
bed omhooggewerkt
had.
Meningen verschillen.Ik
ben slechts de
boodschapper.
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Van de website www.tremele.nl

Tom van Valburg
Naam:
Beroeps/dienstplichtig:
Vertrek:
Aankomst:
Legerrang:
Legeronderdeel:
Taakomschrijving:
Locatie:
Activiteiten:

Tom van Valburg
dienstplichtig
juni/juli 1947met de "Kota Inten" vanuit Amsterdam
Soerabaja
van grenadier 1e klas tot sergeant
Regiment Grenadiers
Commandant van een brengroep; patrouillecommandant
Oost Java
Het regiment Grenadiers was betrokken bij zowel de eerste als tweede
politionele actie

16 februari 1950 vanuit Batavia met de "Kota Inten".
16 maart 1950 in Rotterdam
De ontvangst in Dreumel was in één woord geweldig! De buurt was aanwezig, de harmonie kwam een serenade
brengen en heel veel mensen uit het dorp kwamen een bezoekje brengen.
Na een korte periode van uitrusten ben ik weer begonnen als boomkweker.
Indrukwekkendste momenten: De zeereis en thuiskomst, het onthaal van heel Dreumel en het feit dat ik weer gezond thuis was gekomen.
Terugreis:
Aankomst:
Opmerkingen:

foto's (bron: Tom van Valburg)

1947: dit was mijn beste "vriend", vooral 's nachts in de voorste
linies

Een patrouille o.l.v. Tom van Valburg (2e van R) tijdens
een patrouille. De brug van bamboe is gemaakt door de
kampongbewoners. Patrouilles behoorden tot de dagelijkse
werkzaamheden.
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augustus 1947: de ossenkar, een alledaags transportmiddel van
kampong naar kampong

Doelman Tom (L) en linksbuiten Nico Schiltmans (R) werden in
het seizoen 1946/47 ongeslagen kampioen met Aquila 1. Bij toeval
ontmoetten de twee elkaar in Indië.

1949: het "zondagsuniform", dat maar zelden gedragen kon
worden door frontsoldaten.

controle op wapens, oorlogstuig en smokkelwaar

1949: aan het werk als veiligheidspolitie aan het front.

maart 1950: Drie Maas en Walers op de Indische Oceaan, op weg
naar Holland. L-R: F. Verwaaien uit Winssen, F. Bouman uit
Wamel, Tom van Valburg.
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16 maart 1950: poseren onder de welkomstboog bij mijn ouderlijk
huis.

16 maart 1950: met ouders, broer (die op dezelfde dag als Tom uit
Indië terugkeerde!) en verdere familie onder de welkomstboog
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G.1.4.1.11.2.6: Christina Johanna van Valburg (Stien) geboren in Dreumel op 21 december 1929,
gestorven in Ewijk op 22 mei 1994, gehuwd Antoon Udo, op 19 maart 1952 in Beneden Leeuwen
(geboren op 15 september 1922 in Dreumel, overleden 9 oktober 2012 te Druten) zoon van Antoon
(sr) Udo en Anna van Valburg).
Gehuwd op de sterfdag van haar opa Evert van Valburg. Huwelijk met volle neef.
Kinderen uit dit huwelijk
H.1.4.1.11.5.6.1 Yvonne Udo, geboren in Beneden–Leeuwen (ark Yvonne) op 7 februari 1957.
Ongehuwd.
H.1.4.1.11.5.6.2 Marcel Udo, geboren in Tiel op 4 juli 1960. Samenwonend met Anja ??.
Antoon Udo was parlevinker. Later had hij o.a. een champignonkwekerij en een dumphandel aan de
Van Heemstraweg in Wamel.
Na ernstig auto ongeluk in januari 1970 was Tien volledig verlamd (hoge dwarsleasie); gescheiden en
opgenomen in verpleeghuis Elizabeth te Beneden Leeuwen, daarna tot haar overlijden in
verpleeghuis De Waelwick te Ewijk.
Overleden aan baarmoeder(hals?)kanker.
Begraven op de algemene begraafplaats te Dreumel.

Boven: Stien met aanstaande schoonzus Annie Nijenhuis

Rechts: Stien met broer Eef en schoonzus Annie 1992

Tante Stien kwam, ondanks het feit dat ze volledig afhankelijk van haar verzorgers was, goed voor
zichzelf, en indien nodig ook voor haar medebewoners, op.
Over het conflict rond de tillift, waarover op in de artikelen op de volgende pagina berichten, heeft de
rechter nooit uitspraak gedaan i.v.m. het overlijden van de klaagster in mei 1994.
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G.1.4.1.11.2.7: Hendrik van Valburg, geboren in Dreumel op 14 maart 1931, gehuwd op 28
december 1957 in Wamel Geertruida Helena Hofman (geboren op 14 november 1932 in Wamel en
gestorven op 19 februari 2004 in Tiel, dochter van Martinus Hofman en Geertuida Verkerk), overleden
op 21 november 2006 in Tiel. Hij stierf aan longkanker.
Kinderen uit dit huwelijk
H.1.4.1.11.2.7.1: NN van Valburg, geboren rond 1959 te Wadenoijen (?).
(levenloos geboren kind, geboortedatum geschat)
H.1.4.1.11.2.7.2: Geertruida Helena van Valburg, geboren in Wadenoyen op 5 januari 1961.
H.1.4.1.11.2.7.3: Christinus Johannes van Valburg, geboren in Wadenoyen op 3 januari 1963,
gehuwd Marina Flora Hendrika Hol*, op 26 februari 1987 in Tiel.
Kinderen uit dit huwelijk:
o I.1.4.1.11.2.6.3.1: Marjolein van Valburg, geboren in Veldhoven op 12 december 1990.
o I.1.4.1.11.2.6.3.2: Yvonne van Valburg, geboren in Veldhoven op 10 september 1993.

De broers Thom (links) en Henk(rechts dus) in 1992

* Marina Flora Hendrika (Marjan) Hol, is een afstammeling van Arres van Valburg:
Roelof van Valburg
(1755-1838)

X Anneke van Wijk
(1757-1835)

Gerritje v.d. Wiel (of Wal)

x Bartus van Valburg

Arres van Valburg

x

Maaike de Wit

Reijertje Huigen

x Evert van Valburg

Dirkje van Valburg x

Hendrik Hol

Christina Aletta Termeer

x Evert van Valburg

Johanna Maria van Ingen

x Christiaan van Valburg

Geertruida Hofman

x Hendrik van Valburg
Johan van Valburg
(3-1-1963...............)

Ernst Hol

x Geertje van Reekum

Hendrik Hol

x

Flora Vermeulen

Ernst Hol

x

Dilia Monhemius

X Marjan Hol
(11-4-1964............)

79

G.1.4.1.11.2.9: Christiaan van Valburg (Chris of Kit), geboren in Wamel op 6 maart 1935, gehuwd
Maria Sipkes, op 22 augustus 1959 in Wamel (geboren op 3 november 1935 in Enschede, dochter
van Dirk Sipkes en Janna van Vliet).
Kinderen uit dit huwelijk
H.1.4.1.11.2.9.1: Christiaan Dirk van Valburg, geboren in Kesteren op 4 februari 1960, gehuwd
Ottolinda Jacqueline Stam, op 18 maart 1983 in Ochten.
Kind uit dit huwelijk
o I.1.4.1.11.2.9.1.1: Madelon van Valburg, geboren in Kesteren op 13 december 1986.
H.1.4.1.11.2.9.2: René van Valburg, geboren in Kesteren op 8 april 1962, gehuwd Tineke
Remans, op 22 april 1983 in Amerongen. 2 zoons
H.1.4.1.11.2.9.3: Monique Caroline Ingrid van Valburg, geboren in Kesteren op 19 april 1968,
gehuwd Martin Bosveld, op 4 september 1992 in Opheusden. Geen kinderen.

1948 Chris met hond Tom en op
de achtergrond zijn broertjes Bart
(links) en Han (rechts)

1963 Christiaan Dirk (Chris) en zijn nichtje Hendrika
Johanna van Valburg (Riekie)
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BOOMFEESTDAG, 19 maart 2008
In de nieuwe woonwijk De Fruittuin te Kesteren, zijn 25 ex. Prunus subhirtella '' Autumn Carvone ''
geplant.
Deze nieuwe Prunus-soort is gevonden door Chris van Valburg (oud -NAK medewerker) uit Kesteren
en opgekweekt op het bedrijf van ons lid J.D. van de Bijl te Lienden.
Mede door bemiddeling van de Kring Opheusden en in het kader van ons 75-jarig jubileum schenkt de
fa. van de Bijl deze bomen aan de Gemeente Neder-Betuwe.
De eerste boom is geplant door de Burgemeester dhr. Ir. C.W. Veerhoek, dhr. C. van Valburg en de
voorzitter van de Boomkwekersvereniging dhr. Ir. F.C. Moree. De overige bomen zijn door kinderen
van de 3 basisscholen uit Kesteren in de grond gezet.
(ondanks hagel, natte sneeuw en regen)
Als dank voor hun inzet kregen de kinderen van de Fa. Grootheest een mok met een appel
aangeboden, en had de Fa. J.D. van de Bijl voor de kinderen en overige aanwezigen nog een Elstar
boompje.

Prunus subhirtella ’Autumn Carvone’
Herkomst: De plant is gevonden door
Chris van Valburg uit Kesteren
in een bermbeplanting langs een dijkhelling in Kesteren.
Groeiwijze: ’Autumn Carvone’ is een forse groeier. De
takken hebben bij kroonvorming een diagonale stand, die op
latere leeftijd wat gaan overhangen. ’Autumn Carvone’ lijkt
erg geschikt voor de teelt als struik, half- en hoogstam.
Visueel gezond.
Bloem: De bloemen zijn in het knopstadium roze; in volle
bloei zijn ze hagelwit. De bloemen hebben een doorsnede
van 3,5 cm. De cultivar heeft een schermvormende
bloeiwijze.
Blad(kleur): Voor een subhirtella-cultivar heeft deze plant
groot, dof en geelgroen blad, dat naar de groeitop toe wat
lichter groen en bronskleurig wordt. De bladrand is zéér
scherp gezaagd, de bladpunt is toegespitst en de hoofdnerf
en de bladsteel zijn roodkleurig.
Bijzonderheden: De boom was tijdens de laanboomdagen
op 21 en 22 september 2007 in Opheusden te zien in de
stand van Waverijn accountants en adviseurs te Kesteren.
Bij boomkwekerij Letteland in Opheusden is plantgoed te
verkrijgen van deze boom. Bomen van 16/18/20 zijn te
verkrijgen bij Boomkwekerij J.D. van de Bijl in Lienden.
Een exemplaar van deze soort staat in de tuin van Riekie en Berry Dibbets-van Valburg.
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G.1.4.1.11.2.10: Johan Albert van Valburg (Han) geboren in Wamel op 24 maart 1938, gehuwd
Jopie van Zuidam, op 21 februari 1964 in Wamel.(geboren 7 februari 1941, dochter van Jo van
Zuidam en Bertha Fintelman).
Kinderen uit dit huwelijk
H.1.4.1.11.2.10.1: Ronny van Valburg, geboren in Beneden-Leeuwen op 11 januari 1965, gehuwd
Jeanette van Woerkom, op 23 juli 1997 in Beneden Leeuwen. 2 kinderen – huwelijk ontbonden
rond 2010. Nieuwe partner Corrie ?
H.1.4.1.11.2.10.2: Bea van Valburg, geboren in Beneden-Leeuwen op 6 november 1969. Gehuwd
met Alex van der Wilt op 15 juni 2007 te Gozo..
Kinderen uit deze relatie
o Freek van der Wilt, geboren op 17 april 2003 te Veenendaal.
o Sjoerd van der Wilt, geboren op 18 september 2005 te Veenendaal
Ronny heeft 2 kinderen (zie bij de volgende generatie I), die eveneens beiden op 17 april geboren zijn
(in 1992 en 1997), zodat drie van de vier kleinkinderen die Han van Valburg in 2005 had, op dezelfde
dag jarig zijn.

Han van Valburg in de boomgaard achter zijn
ouderlijk huis – september 2009

1996 (v.l.n.r.) de broers Han, Kit en Jan van Valburg
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G.1.4.1.11.2.11: Albertus van Valburg (Bart), geboren in Wamel op 17 oktober 1939, overleden 4
oktober 2008 te Eck en Wiel, gehuwd Gerritje Cornelia Kwint, op 5 mei 1971 in Maurik (geboren op 12
mei 1947 in Tiel ) dochter van Alexander Kwint en Cornelia van der Heijden (Cornelia van der Heijden
is gestorven op 17 januari 1993 te Tiel).
Kinderen uit dit huwelijk
H.1.4.1.11.2.11.1: Alexander Christiaan van Valburg, geboren in Tiel op 5 augustus 1972, gehuwd
Rita Blom in Samenwonend. Uit deze relatie 2 zoons.
H.1.4.1.11.2.11.2: Jolanda Cornelia van Valburg, geboren in Tiel op 15 april 1978, gehuwd Robert
van der Horst, op 23 april 2003 in Heeswijk-Dinther.
Kinderen uit deze relatie
o Bart Leendert van der Horst, geboren op 30 april 2004 te Meteren (Bart)
o Emy Cornelia van der Horst, geboren op 2 maart 2007 om 19.23 u. te Meteren (Emy)
Bart van Valburg in op 17 oktober 2004

In memoriam
Zaterdag 4 oktober is overleden Dhr. Albertus van Valburg
(geboren 17 okt. 1939, Wamel). Hij woonde in
Homoetsestraat 46 (Eck en Wiel). Echtgenoot van Gerritje
Cornelia Kwint (sinds 05-05-1971).
‘Thuis, in zijn eigen vertrouwde omgeving’ is hij gestorven
(zo liet de bedroefde familie op de
overlijdensaankondiging afdrukken).
Aan dit sterven is heel veel ziek-zijn en lijden vooraf
gegaan; ongeveer twee jaren heeft deze periode geduurd.
Vele opnames in diverse ziekenhuizen waren
onvermijdelijk; bij herhaling werd gedacht - ook, zeker ook
de voorbije 2, 3 maanden: ‘hij haalt de avond / de morgen
niet meer’.
Bewonderenswaardig - echt om stil van te worden en stil bij te blijven staan! - de trouwe liefde van zijn
vrouw. ‘Ik heb het hem beloofd’. Zo werd zij meer nog dan echtgenoot: thuis-privé-verpleegster, 24
uren per etmaal. Ook hierdoor kon Dhr. Van Valburg aan het einde van de dag - thuis(!), dankbaar
glimlachend - zeggen: ‘Fijne dag gehad, vrouw’. Op de dag van de begrafenis van Albertus van
Valburg hebben we de Here God gedankt ook voor dit wonder-mooie huwelijk, gedankt voor de
verdieping van de liefde.
Woensdag 8 oktober was er de dienst van het Woord van en het gebed tot God. In het Rouwcentrum
De Haan te Maurik werd Psalm 63 gelezen; het gedeelte afgebakend door de verzen 7 t/m 9 stond
centraal in de verkondiging. “Liggend op mijn bed denk ik aan U (= “God, U bent mijn God, U zoek ik”,
vs.2/a).”
Hierna werd richting Eck en Wiel gezet om deze ‘lieve, dappere man, zorgzame vader, schoonvader
en opa’ in de aarde neer te leggen. En ook daar - bij het open graf - ging de Schrift open.
De Here God trooste Mevr. Van Valburg-Kwint, haar kinderen en kleinkinderen.
En de Herv. Gem. Eck en Wiel condoleert ook in deze kolommen de treurende fam. Van Valburg.
Ds. S. Jumelet, Zaltbommel
Bron: St. Anna Kerk Hervormde Gemeente Eck en Wiel
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Generaties H en I
H.1.4.1.11.2.2.2: Christiaan Petrus van Valburg, geboren in Wamel op 8 januari 1964, zoon van
Evert Jan Cornelis van Valburg en Anna Petronella Nijenhuis, gehuwd Lia Roosenboom, op 5 oktober
1990 in Tiel (geboren op 5 mei 1969, dochter van Gert Roosenboom en Pia Boon). Huwelijk
ontbonden 1997.
Sinds maart 1997 samenwonend met Diana Baauw.
Op 29 mei 2009 in Den Bosch gehuwd met Carla van Klaveren, geboren 26 juli 1965.
Kinderen uit zijn huwelijk met Lia Roosenboom
I.1.4.1.11.2.2.2.1: Daniël Nikolaï van Valburg, geboren in Tiel op 26 oktober 1991.
I.1.4.1.11.2.2.2.2: Krisztina Marieke van Valburg, geboren in Tiel op 25 december 1993.

1990

1994

Danny en
Kriszty van
Valburg 2002
(links) en in
2008(onder)
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29 mei 2009
bruidspaar Van
Valburg -van Klaveren

Bruidegom
met zijn zus
en getuige

Bruidspaar met hun 6 kinderen

Annie van ValburgNijenhuis met haar
kleinkinderen Danny
en Kriszty
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H.1.4.1.11.2.9.2: René van Valburg, zoon van Christiaan van Valburg en Maria Sipkes, geboren in
Kesteren op 8 april 1962, gehuwd Tineke Remans, op 22 april 1983 in Amerongen.
Kinderen uit dit huwelijk
I.1.4.1.11.2.9.2.1: Christiaan Adrianus Michel van Valburg, geboren in Tiel op 2 augustus 1985.
I.1.4.1.11.2.9.2.2: Rodney Sebastiaan van Valburg, geboren in Tiel op 22 september 1987.
_____________________________________________________________________________
H.1.4.1.11.2.10.1: Ronny van Valburg, geboren in Beneden-Leeuwen op 11 januari 1965, zoon van
Johan Albert van Valburg en Jopie van Zuidam, gehuwd Jeanette van Woerkom, op 23 juli 1997 in
Beneden Leeuwen. 2 kinderen. Huwelijk ontbonden (2010?). Nieuwe partner: Corrie ?
Kinderen uit dit huwelijk
I.1.4.1.11.2.10.1.1: Sven van Valburg, geboren in Druten op 17 april 1992.
I.1.4.1.11.2.10.1.2: Britt van Valburg, geboren in Beneden-Leeuwen op 17 april 1997.
______________________________________________________________________________
H.1.4.1.11.2.11.1: Alexander Christiaan van Valburg, geboren in Tiel op 5 augustus 1972, zoon van
Albertus van Valburg en Gerritje Cornelia Kwint, samenwonend met Rita.
Kinderen uit deze relatie
I.1.4.1.11.2.11.1.1: Thom van Valburg, geboren in Kapel-Avezaath op 12 november 1999.
I.1.4.1.11.2.11.1.2: Jesper van Valburg, geboren in Kapel Avezaath op 28 april 2002.

De toekomst
De ‘de toekomst’ van deze tak Van Valburg ligt bij de jongste generatie.
Dus nog bij:
Danny (van onze Chris), geb. 26-10-1991
Michel (van René van ome Kit) geb. 2-8-1985
Rodney (van René van ome Kit) geb.22-9-1987
Sven (van Ronny van ome Han), geb.17-4-1992
Thom (van Alex van ome Bart), geb. 12-11-1999
Jesper (van Alex van ome Bart), geb. 28-4-2002
Verder is er nog de mogelijkheid (in theorie?) nog van oude bokken en jonge blaadjes.
By the way: hier is wel duidelijk dat het in deze tijd geen traditie meer is om kinderen te
‘vernoemen’. De Chrissen, de Barten, de Everts ontbreken bij de huidige stamhouders.
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De familie hield op 19 september 2009 een reünie. Een foto impressie.
De overgebleven broers
Han (staand), Chris/Kit
en Jan.

De oudste en de jongste nicht: Jolanda
van Valburg (1978) en Ans van Valburg
(1952)

De koude kant
van generatie H.
v.l.n.r achter:
Peter van Ingen,
Martin Bosveld;
2e rij van achter
v.l.n.r. Anja ?
(van Marcel),
Mirian de Souza,
Tineke Remans,
Berry Dibbets;
zittend v.l.n.r.
Ans van Lith,
Desirée Appels,
Tony (van José)
en Corrie ?
(partner Ronny).
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Generatie H
de neven
Chris Verbruggen,
Johan van Valburg,
Ronny van Valburg,
Henk Verbruggen,
Alexander van
Valburg, Marcel
Udo; zittend: Arie
van Valburg

Generatie H
de nichten
Achterste rij v.l.n.r.
Ans van Valburg,
Carla Verbruggen,
Yvonne Udo,
Monique van
Valburg; zittend
middelste rij v.l.n.r.
Ada van Valburg,
Marion van Valburg,
Jolanda van
Valburg; voorste rij
v.l.n.r. Riekie van
Valburg, Heleen
van Valburg, José
Verbruggen
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BIJLAGEN

I

Voorouders Evert Jan Cornelis van Valburg (25 mei 1923 - 8 april 1996)

II

Uitleg over een kwartierstaat
Kwartierstaat Christiaan van Valburg (4 maart 1894 – 27 september 1977)
Kwartierstaat Evert Jan Cornelis van Valburg (25 mei 1923-8 april 1996)
Kwartierstaat Christiaan Petrus van Valburg (geboren 8 januari 1964)

III

Grafstenen

IV

Een uitstapje naar de familie Van Ingen

BIJLAGE I
Voorouders van Evert Jan Cornelis van Valburg (Ons Pap)
I

1: Evert Jan Cornelis van Valburg, geboren op 26 Mei 1923, gestorven in Wamel op 8 April
1996, zoon van Christiaan van Valburg en Johanna Maria van Ingen, gehuwd Anna Petronella
Nijenhuis, op 22 Mei 1954 in Oosterbeek (geboren op 26 Juli 1927, overleden te Beneden
Leeuwen op 1 februari 2013) dochter van Petrus Wilhelmus Nijenhuis en Hendrika Hendriks).
(Aantekeningen: Getuigen bij het huwelijk: Jan van Valburg; Nel Nijenhuis.
Ouders van de bruid hebben ook getekend.

II

2: Christiaan van Valburg (Opa), geboren in Wadenoijen op 4 Maart 1894, gestorven op 27
September 1977, zoon van Evert van Valburg en Christina Aletta Termeer, gehuwd Johanna
Maria van Ingen, op 23 Augustus 1921 in Wamel (geboren op 31 Juli 1899 in Wamel en
gestorven op 14 Oktober 1975, dochter van Jan Cornelis van Ingen en Cornelia van den Berg).
3: Johanna Maria van Ingen (Opoe), geboren in Wamel op 31 Juli 1899, gestorven op 14
Oktober 1975, dochter van Jan Cornelis van Ingen en Cornelia van den Berg, gehuwd Christiaan
van Valburg, op 23 Augustus 1921 in Wamel (geboren op 4 Maart 1894 in Wadenoijen en
gestorven op 27 September 1977, zoon van Evert van Valburg en Christina Aletta Termeer).

III

4: Evert van Valburg, geboren in Wadenoijen op 19 September 1866, gestorven in Dreumel op
19 Maart 1952, zoon van Evert van Valburg en Reijertje Gerritje Huigen, gehuwd Christina Aletta
Termeer, op 28 November 1890 in Wadenoijen (geboren op 31 Augustus 1872 in Zoelen en
gestorven op 10 Mei 1952 in Dreumel, dochter van Christiaan Termeer en Aaltje Ernste).
5: Christina Aletta Termeer, geboren in Zoelen op 31 Augustus 1872, gestorven in Dreumel op
10 Mei 1952, dochter van Christiaan Termeer en Aaltje Ernste, gehuwd Evert van Valburg, op 28
November 1890 in Wadenoijen (geboren op 19 September 1866 in Wadenoijen en gestorven op
19 Maart 1952 in Dreumel, zoon van Evert van Valburg en Reijertje Gerritje Huigen).
(Aantekeningen: Bij huwelijk was voogd: Arend Termeer en toeziend voogd Cornelis Jan
Vermeulen)
6: Jan Cornelis van Ingen, geboren in Ochten op 7 Januari 1869, gestorven in Boven-Leeuwen
op 16 Maart 1948, zoon van Hendrik van Ingen en Johanna Maria van Soest, gehuwd Cornelia
van den Berg, op 23 September 1896 in Wamel (geboren op 1 Mei 1875 in Ochten en gestorven
op 21 Februari 1951 in Wamel, dochter van Johannes van den Berg en Aaltje Gielen).
7: Cornelia van den Berg, geboren in Ochten op 1 Mei 1875, gestorven in Wamel op 21
Februari 1951, dochter van Johannes van den Berg en Aaltje Gielen, gehuwd Jan Cornelis van
Ingen (geboren op 7 Januari 1869 in Ochten en gestorven op 16 Maart 1948 in Boven-Leeuwen,
zoon van Hendrik van Ingen en Johanna Maria van Soest).

IV
8: Evert van Valburg, geboren in Zoelen op 13 Maart 1816, zoon van Bartus van Valburg en
Gerritje van de Wiel, gehuwd (1°) Reijertje Gerritje Huigen, op 6 December 1845 in Wadenoijen
(geboren rond 1821 in Wadenoijen, dochter van Jan Huigen en Neeltje van Erkom), (2°) Areke
van Lith, op 10 Oktober 1873 in Wadenoijen.
9: Reijertje Gerritje Huigen, geboren in Wadenoijen rond 1821, dochter van Jan Huigen en
Neeltje van Erkom, gehuwd Evert van Valburg, op 6 December 1845 in Wadenoijen (geboren op
13 Maart 1816 in Zoelen, zoon van Bartus van Valburg en Gerritje van de Wiel).
10: Christiaan Termeer, geboren in Tiel op 1 Mei 1831, zoon van Jan Termeer en Barendina
van Versendaal, gehuwd Aaltje Ernste, op 25 April 1860 in Wamel (geboren op 16 Februari 1833
in Leeuwen, dochter van Albertus Ernste en Aaltje de Graaf(f)).
11: Aaltje Ernste, geboren in Leeuwen op 16 Februari 1833, dochter van Albertus Ernste en
Aaltje de Graaf(f), gehuwd Christiaan Termeer, op 25 April 1860 in Wamel (geboren op 1 Mei
1831 in Tiel, zoon van Jan Termeer en Barendina van Versendaal).
(Aantekeningen: In huwelijksakte vermeld: wettiging 1 kind)
12: Hendrik van Ingen, geboren in Ochten rond 1825, zoon van Dirk van Ingen en Johanna
Maria Termeer, gehuwd Johanna Maria van Soest, op 17 Oktober 1851 in Echteld (geboren rond
1827 in Dodewaard, dochter van Cornelis van Soest en Hendrika Roodbeen),
13: Johanna Maria van Soest, geboren in Dodewaard rond 1827, dochter van Cornelis van

Soest en Hendrika Roodbeen, gehuwd Hendrik van Ingen, op 17 Oktober 1851 in Echteld
(geboren rond 1825 in Ochten, zoon van Dirk van Ingen en Johanna Maria Termeer).
14: Johannes van den Berg, geboren in Ochten op 31 December 1826, zoon van Gijsbert van
den Berg en Johanna Fredriks, gehuwd Aaltje Gielen, op 1 April 1869 in Wamel (geboren op 15
November 1827 in Wamel, dochter van Rijk Gielen en Christina van de Geijn).
(Aantekeningen: Weduwnaar van Jenneke Soetekouw; bruid weduwe van Gerrit Willem
Soetekouw.)
15: Aaltje Gielen, geboren in Wamel op 15 November 1827, dochter van Rijk Gielen en
Christina van de Geijn, gehuwd Johannes van den Berg, op 1 April 1869 in Wamel (geboren op
31 December 1826 in Ochten, zoon van Gijsbert van den Berg en Johanna Fredriks).
V

16: Bartus van Valburg, geboren in Avezaath op 25 Maart 1791, werd gedoopt in Avezaath op
10 April 1791, zoon van Roelof van Valburg en Anneke van Wijk, gehuwd Gerritje van de Wiel,
op 8 November 1815 in Zoelen (geboren rond 1792 in Dodewaard en gestorven op 3 November
1843, dochter van Roelof van de Wiel en Jacomijna de Bruin).
17: Gerritje van de Wiel, geboren in Dodewaard rond 1792, gestorven op 3 November 1843,
dochter van Roelof van de Wiel en Jacomijna de Bruin, gehuwd Bartus van Valburg, op 8
November 1815 in Zoelen (geboren op 25 Maart 1791 in Avezaath, zoon van Roelof van Valburg
en Anneke van Wijk).
18: Jan Huigen, geboren in Avezaath rond 1795, zoon van Rombartus Huigen en Adriana
Timmer, gehuwd Neeltje van Erkom, op 14 December 1815 in Zoelen (geboren rond 1792 in
Wadenoijen, dochter van Hendrik van Erkom en Neeltje van Erkom).
19: Neeltje van Erkom, geboren in Wadenoijen rond 1792, dochter van Hendrik van Erkom en
Neeltje van Erkom, gehuwd Jan Huigen, op 14 December 1815 in Zoelen (geboren rond 1795 in
Avezaath, zoon van Rombartus Huigen en Adriana Timmer).
(De beide Van Erkoms die in de huwelijkakte woren genoemd, zijn niet de biologische ouders
van de bruid, maar de grootouders. Aantekening in de akte: ouders onbekend.)
20: Jan Termeer, geboren in Andelst rond 1798, zoon van Christiaan Termeer en Hendrina
Klaasen, gehuwd Barendina van Versendaal, op 14 September 1826 in Wadenoijen (geboren
rond 1805 in Wadenoijen, dochter van Gerrit van Versendaal en Metje van Haaften).
21: Barendina van Versendaal, geboren in Wadenoijen rond 1805, dochter van Gerrit van
Versendaal en Metje van Haaften, gehuwd Jan Termeer, op 14 September 1826 in Wadenoijen
(geboren rond 1798 in Andelst, zoon van Christiaan Termeer en Hendrina Klaasen).
22: Albertus Ernste, geboren in Leeuwen op 6 Maart 1794, zoon van Gijsbert Ernste en
Hermina Keuken, gehuwd Aaltje de Graaf(f), op 22 Februari 1822 in Wamel (geboren op 1
September 1798 in Mourik (of Maurik?), dochter van Jan van de Graaff en Cornelia van
Eemdijk).
23: Aaltje de Graaf(f), geboren in Mourik (of Maurik?) op 1 September 1798, dochter van Jan
van de Graaff en Cornelia van Eemdijk, gehuwd Albertus Ernste, op 22 Februari 1822 in Wamel
(geboren op 6 Maart 1794 in Leeuwen, zoon van Gijsbert Ernste en Hermina Keuken).
24: Dirk van Ingen, geboren in Ochten (gem. Echteld) rond 1797, zoon van Hendrik van Ingen
en Neeltje van Deest, gehuwd Johanna Maria Termeer, op 5 December 1822 in Echteld
(geboren rond 1799 in Bemmel, dochter van Dirk ter Meer en Pitronella Blij).
25: Johanna Maria Termeer, geboren in Bemmel rond 1799, dochter van Dirk ter Meer en
Pitronella Blij, gehuwd Dirk van Ingen, op 5 December 1822 in Echteld (geboren rond 1797 in
Ochten (gem. Echteld), zoon van Hendrik van Ingen en Neeltje van Deest). (Naam ook
geschreven als: ter Meer.)
26: Cornelis van Soest, geboren in Ochten rond 1782, zoon van Jan van Soest en Johanna de
Haas, gehuwd Hendrika Roodbeen, op 2 Februari 1826 in Echteld (geboren rond 1785 in
Dodewaard, dochter van Leendert Roodbeen en Maria Stam).
27: Hendrika Roodbeen, geboren in Dodewaard rond 1785, dochter van Leendert Roodbeen en
Maria Stam, gehuwd Cornelis van Soest, op 2 Februari 1826 in Echteld (geboren rond 1782 in
Ochten, zoon van Jan van Soest en Johanna de Haas).

28: Gijsbert van den Berg, geboorteplaats onbekend, geboren rond 1788, zoon van Remmert
van den Berg en Maria Dibbets, gehuwd Johanna Fredriks, op 31 Maart 1815 in Ochten
(geboren rond 1792 in Horssen, dochter van Johannis Fredriks en Neeltje van Hemert).
29: Johanna Fredriks, geboren in Horssen rond 1792, dochter van Johannis Fredriks en Neeltje
van Hemert, gehuwd Gijsbert van den Berg, op 31 Maart 1815 in Ochten (geboren rond 1788 in
onbekend, zoon van Remmert van den Berg en Maria Dibbets).

VI

30: Rijk Gielen, geboren in Wamel op 2 Oktober 1790, zoon van Jan Gielen en Anneke van
Toor, gehuwd Christina van de Geijn, op 3 Juni 1836 in Wamel (geboren op 4 December 1792 in
Leeuwen, dochter van Cornelis van de Geijn en Aaltje van der Linden).
31: Christina van de Geijn, geboren in Leeuwen op 4 December 1792, dochter van Cornelis
van de Geijn en Aaltje van der Linden, gehuwd Rijk Gielen, op 3 Juni 1836 in Wamel (geboren
op 2 Oktober 1790 in Wamel, zoon van Jan Gielen en Anneke van Toor).
32: Roelof van Valburg, geboren in Zoelen, werd gedoopt in Zoelen op 27 April 1755, zoon van
Evert Van Valburg en Steventje Hermsen van IJsendoorn, gehuwd Anneke van Wijk, op 31
Augustus 1783 in Avezaath (geboren in Avezaath).
(Aantekeningen: doopgetuige: Hermtje van Wichen)
33: Anneke van Wijk, geboren in Avezaath, gehuwd Roelof van Valburg, op 31 Augustus 1783
in Avezaath (geboren in Zoelen, zoon van Evert Van Valburg en Steventje Hermsen van
IJsendoorn).
34: Roelof van de Wiel.
35: Jacomijna de Bruin.
36: Rombartus Huigen.
37: Adriana Timmer.
38: Hendrik van Erkom
39: Neeltje van Erkom.
40: Christiaan Termeer.
41: Hendrina Klaasen.
42: Gerrit van Versendaal.
43: Metje van Haaften.
44: Gijsbert Ernste.
45: Hermina Keuken.
46: Jan van de Graaff.
47: Cornelia van Eemdijk.
48: Hendrik van Ingen.
49: Neeltje van Deest.
50: Dirk ter Meer.
51: Pitronella Blij.
52: Jan van Soest.
53: Johanna de Haas.
54: Leendert Roodbeen.
55: Maria Stam.
56: Remmert van den Berg.
57: Maria Dibbets.
58: Johannis Fredriks.
59: Neeltje van Hemert.

60: Jan Gielen.
61: Anneke van Toor.
VII
62: Cornelis van de Geijn.
63: Aaltje van der Linden.
64: Evert Van Valburg, geboren in Eck, gehuwd (1°) Geurtje Janssen van IJsendoorn, (2°)
Steventje Hermsen van IJsendoorn, op 18 Augustus 1754 in Zoelen (gestorven op 2 Maart 1800
in Zoelen).
Evert van Valburg is waarschijnlijk rond 1730 of eerder geboren (2e huwelijk in 1754).
65: Steventje Hermsen van IJsendoorn, gestorven in Zoelen op 2 Maart 1800, gehuwd Evert
Van Valburg, op 18 Augustus 1754 in Zoelen (geboren in Eck).

Wat is een kwartierstaat

Bijlage II

Om de opsomming van voorouders uit bijlage I schematisch voor te stellen, wordt o.a. een
kwartierstaat gebruikt. Een kwartierstaat is een in generaties gerangschikte opgave van de wettige
voorouders van een bepaald persoon.
De naam is ontstaan uit de vier kwartieren van een wapenschild, waarin men de wapens van de vier
grootouders plaatste.
e
Degene waar men vanuit gaat, noemt men de kwartierdrager (of probandus). Hij is tevens de 1
generatie.
e
e
De ouders van de kwartierdrager zijn de 2 generatie (of de 1 parentatie).
In een kwartierstaat heeft elke persoon een nummer. Hier is gebruik gemaakt van het Kekulesysteem: wat wil zeggen de doorlopende nummering van voorouders in een kwartierstaat.
Dus:

III

II

I

grootvader
nr. 4

grootmoeder
nr. 5

grootvader
nr. 6

vader
nr.2

moeder
nr. 3
Ik

nr.1

grootmoeder
nr. 7

III

II

I

De beperking is in deze beschrijving het papierformaat A4. Uit bijlage I blijkt dat de kwartierstaat van
Ons Pap, Eef van Valburg, - die dus hetzelfde is voor al zijn broers en zussen - wel tot 7 generaties
en 65 personen gaat. Die kunnen we hier helaas niet kwijt.
Van Onze Chris, geboren in 1964 komen daar nog de voorouders van zijn moeders kant bij.
Hierna volgen de kwartierstaten van 3 generaties Van Valburg.

Kwartierstaat van Christiaan van Valburg, geb. 4-3-1894

Bijlage II

16. Roelof van Valburg
geb. 27-4-1755 (doop)
te Zoelen
overleden 1838
te

18.Roelof van de Wiel
geb.
te
overleden
te

20. Rombartus Huigen
geb.
te
overleden
te

22. Hendrik van Erkom
geb.
te
overleden
te

24. Christiaan Termeer
geb.
te
overleden
te

26. Gerrit van Versendaal
geb.
te
overleden
te

28. Gijsbert Ernste
geb.
te
overleden
te

30. Jan van de Graaff
geb.
te
overleden
te

17. Anneke van Wijk.
geb. 1757
te Avezaath
overleden 1835
te
Gehuwd: 31 augustus
1783 te Avezaath

19.Jacomijna de Bruijn
geb.
te
overleden
te

21. Adriana Timmer
geb.
te
overleden
te

23. Neeltje van Erkom
(dit zijn de grootouders
van de bruid; in de
huwelijksakte van
Huigen/Van Erkom staat
vermeld dat de ouders
onbekend zijn)

25. Hendrina Klaasen
geb.
te
overleden
te

27. Metje van Haaften
geb.
te
overleden
te

29.Hermina Keuken
geb.
te
overleden
te

31. Cornelia van
Eemdijk
geb.
te
overleden
te

8.Bartus van Valburg
geb. 25 maart 1791
te Avezaath
overl..1859
te

9.. Gerritje van de Wiel
geb. rond 1792
te Dodewaard
overl.3-11-1843
te Dodewaard

10. Jan Huigen
geb. rond 1795
te Avezaath
overl.
te

11. Neeltje van Erkom
geb.rond 1792
te Wadenoijen
overl.
te.

12.Jan Termeer
geb. rond 1798
te Andelst
overleden
te

Gehuwd 8 november 1815 te Zoelen

4.Evert van Valburg
geb. 13 maart 1816 teZoelen
overleden
te
Gehuwd 6 december 1845 te

Gehuwd 14 december 1815 te Zoelen

5. Reijertje Gerritje Huigen
geb. rond 1821 te Wadenoijen
overleden
Wadenoijen

2. Evert van Valburg, geboren 19 september 1866 te Wadenoijen
Overleden 19 maart 1952 te Dreumel

13. Barendina van
Versendaal
geb. rond 1805
te Wadenoijen
overleden
te
Gehuwd 14 september 1826 te Wadenoijen

14. Albertus Ernste
geb. 6 maart 1794
te Leeuwen
overleden
te

15. Aaltje de Graaf(f)
geb. 1 september
1798
te Mourik
overleden
te
Gehuwd 22 februari 1822 Wamel
2

6. Christiaan Termeer
7. Aaltje Ernste
geb. op 1 mei 1831 te Tiel
geb. op 16 februari 1833 te Leeuwen
overleden
Gehuwd 25 april 1860 te Wamel. In huwelijksakte wordt melding gemaakt van de wettiging
van één kind.

3. Christina Aletta Termeer, geboren 31 augustus 1872 te Zoelen
Overleden 10 mei 1952 te Dreumel
Gehuwd 28 november 1890 te Wadenoijen

1.Christiaan van Valburg geboren 4 maart 1894 te Wadenoijen - overleden 27 september 1977 te Wamel
Gehuwd op 23 augustus 1921 in Wamel met Johanna Maria van Ingen, geboren 31 juli 1899 in Wamel - overleden 14 oktober 1975 in Wamel
Kinderen uit dit huwelijk:
Naam
Roepnaam
Geb.datum
Geb.plaats
Overlijdensdatum
Plaats van overlijden
Cornelia Johanna
Cok
11 december 1921
Dreumel
13 september 2002
Wamel
Evert Jan Cornelis
Eef
26 mei 1923
Dreumel
8 april 1996
Wamel
Jan
Jan
11 mei 1925
Dreumel
18 april 2011
Breda
Thomas Henri
Thom
17 mei 1926
Dreumel
4 maart 2002
Tiel
Christiaan
Chris
oktober 1928
Dreumel
8 februari 1929
Dreumel
Christina Johanna
Stien
21 december 1929
Dreumel
22 mei 1994
Ewijk
Hendrik
Henk
14 maart 1931
Dreumel
21 november 2006
Tiel
Christiaan Albert Johan
Chris
3 juli 1932
Dreumel
8 oktober 1932
Dreumel
Christiaan
Chris
5 maart 1935
Wamel
Johan Albert
Han
24 maart 1938
Wamel
Albertus
Bart
17 oktober 1939
Wamel
4 oktober 2008
Eck en Wiel

Kwartierstaat van Evert Jan Cornelis van Valburg, geb. 26 mei 1923
16. Bartus van Valburg
geb. 25 maart 1791
te Avezaath
overl.. 1838
te

18. Jan Huigen
geb. rond 1795
te Avezaath
overl.
te

20. Barendina van
Versendaal
geb. rond 1805
te Wadenoijen
overleden
te
21. Jan Termeer
geb. rond 1798
te Andelst
overleden
te

22. Albertus Ernste
geb. 6 maart 1794
te Leeuwen
overleden
te

24. Dirk van Ingen
geb. rond 1797
te Ochten
overleden
te

26. Cornelis van Soest
geb. rond 1782
te Ochten
overleden
te

17. Gerritje van de Wiel
geb. rond 1792
te Dodewaard
overl.3-11-1843
te Dodewaard

19. Neeltje van Erkom
geb.rond 1792
te Wadenoijen
overl.
te.

23. Aaltje de Graaf(f)
geb. 1 september 1798
te Mourik
overleden
te

Gehuwd 8 november 1815 Gehuwd 14 december
1815 te Zoelen
Te Zoelen

Gehuwd 14 september
1826 te Wadenoijen

Gehuwd 22 februari
1822 te Wamel

25. Johanna Maria
Termeer (of ter Meer)
geb. rond 1799
te Bemmel
overleden
te
Gehuwd 5 december 1822
te Echteld

27. Hendrika
Roodbeen
geb. 1785
te Dodewaard
overleden
te
Gehuwd 2 februari
1826 te Echteld

8. Evert van Valburg
geb. 13 maart 1816
te Zoelen
overleden
te
Gehuwd 6 december 1845

10. Christiaan Termeer
geb. op 1 mei 1831
te Tiel
overleden
te
Gehuwd 25 april 1860

11. Aaltje Ernste
geb. op 16 februari 1833
te Leeuwen
overleden
te
te Wamel

12. Hendrik van Ingen
geb. rond 1825
te Ochten
overleden
te
Gehuwd 17 oktober1851

13. Johanna Maria van
Soest geb. rond 1827
te Dodewaard
overleden
te
te Echteld

9.. Reijertje Gerritje
Huigen
geb. rond 1821
te Wadenoijen
overleden
te Wadenoijen

4. Evert van Valburg, geboren 19 september 1866
te Wadenoijen
Overleden 19 maart 1952 te Dreumel
Gehuwd 28 november 1890 te

5. Christina Aletta Termeer, geboren 31 augustus 1872 6. Jan Cornelis van Ingen, geboren 7 januari 1869
te Zoelen
te Ochten
Overleden 10 mei 1952 te Dreumel
Overleden op 16 maart 1948 te Boven-Leeuwen
Wadenoijen
23 september 1896

2. Christiaan van Valburg geboren 4 maart 1894 te Wadenoijen - overleden 27 september 1977 te Wamel

28. Gijsbert van den
Berg
geb. rond 1788
plaats onbekend
overleden
te
29. Johanna Frederiks
geb. rond 1792
te Horssen
overleden
te

Bijlage II
30. Rijk Gielen
geb. 2 oktober 1790
te Wamel
overleden
te

Gehuwd 31 maart 1815
te Ochten

31. Johanna
Frederiks
geb.4 december 1792
te Leeuwen
overleden
te
Gehuwd 31 maart
1815 te Ochten

14. Johannes van den
Berg geb. op 31
december 1826
te Ochten
overleden
te
Gehuwd 1 april 1869

15. Aaltje Gielen
geb. 15 november
1827 te Wamel
overleden
te
te Wamel

7. Cornelia van den Berg, geboren 1 mei 1875
te Ochten
Overleden op 21 februari 1951 te Wamel
te Wamel

3. Johanna Maria van Ingen geboren 31 juli 1899 te Wamel, overleden op 14 oktober 1975 te Wamel

Gehuwd op 23 augustus 1921 te Wamel

1.Evert Jan Cornelis van Valburg
geboren 26 mei 1923 te Dreumel, overleden op 8 april 1996 te Wamel

Kwartierstaat van Christiaan Petrus van Valburg, geb. 8 januari 1964
16. Evert van Valburg
geb. 13 maart 1816
te Zoelen
overleden
te

18. Christiaan Termeer
geb. op 1 mei 1831
te Tiel
overleden
te

20. . Hendrik van Ingen
geb. rond 1825
te Ochten
overleden
te

22. Johannes van den
Berg
geb. 31 december 1826
te Ochten
overleden

24. Peter Nijenhuis
geb. rond 1836
te Huissen
overleden
te

17. Reijertje Gerritje
Huigen
geb. rond 1821
te Wadenoijen
overleden
te
Gehuwd 6 december 1845
te Wadenoijen

19. Aaltje Ernste
geb. op 16 februari 1833
te Leeuwen
overleden
te

21. Johanna Maria van
Soest geb. rond 1827
te Dodewaard
overleden
te

23. Aaltje Gielen
geb. 15 november 1827 te
Wamel
overleden
te

Gehuwd 25 april 1860 te
Wamel

Gehuwd 17 oktober 1851
te Echteld

Gehuwd 1 april 1869
te Wamel

25. Bernardina
Eggenhuizen
geb. rond 1843
te Huissen
overleden
te
Gehuwd 24 januari 1866
te Huissen

8. Evert van Valburg,
geboren 19 september
1866
te Wadenoijen
Overleden 19 maart 1952
te Dreumel

9. Christina Aletta
Termeer, geboren 31
augustus 1872 te Zoelen
Overleden 10 mei 1952 te
Dreumel

10. Jan Cornelis van
Ingen,
geboren 7 januari 1869
te Ochten
Overleden op 16 maart
1948 te Boven-Leeuwen

11. Cornelia van den
Berg,
geboren 1 mei 1875 te
Ochten
Overleden op 21 februari
1951 te Wamel

Gehuwd 28 november 1890 te Wadenoijen

23 september 1896 te Wamel

4. Christiaan van Valburg
geboren 4 maart 1894 te Wadenoijen
overleden 27 september 1977 te Wamel
Gehuwd op 23 augustus 1921
2. .Evert Jan Cornelis van Valburg
geboren 26 mei 1923 te Dreumel
overleden op 8 april 1996 te Wamel

5. Johanna Maria van Ingen
geboren 31 juli 1899 te Wamel
overleden op 14 oktober 1975 te Wamel
te Wamel

12. Albertus Nijenhuis
geb. 3 februari 1878
te Huissen
overleden 19 januari 1962
te Arnhem

26. Willem Antonius
Janssen
geb. 1 juli 1833
te Huissen
overleden
te
27. Theodora Sluijter
geb. 26 november
1835
te Huissen
overleden
te
Gehuwd 12 november
1859 te Huissen

28. Hendrik Jan
Hendriks
geb. rond 1831
te Oosterbeek
overleden
te
29. Hendrina van Roest
geb. rond 1838
te Renkum
overleden
te

13. Petronella Janssen
geb. 20 april 1877
te Huissen
overleden 21 januari
1941
te Heteren

14. Jan Hendriks
geb. 24 september
1874
te Heteren
overl. 21 december
1939
te Worth Rheden
Gehuwd 12 september

Gehuwd 20 april 1904 te Huissen
6. Petrus Wilhelmus Nijenhuis
geboren 9 januari 1905 te Huissen
overleden 10 juli 1979 te Arnhem
Gehuwd 2 maart 1927

3. Anna Petronella Nijenhuis
geboren 26 juli 1927
te Arnhem
Gehuwd 22 mei 1954 te Oosterbeek

1. Christiaan Petrus van Valburg, geboren 8 januari 1964 te Wamel

Gehuwd 2 november
1861 te Renkum

Bijlage II
30. Pieter Houtriet
geb. 21 september
1857
te Buurmalsen
overl. 17 mei 1919
te Elden (gem.Elst)
31. Teuntje Adriana
Pot
geb.20 jan.. 1859
te Beest
overl. 11 okt.1919
te Elden (gem. Elst
Gehuwd 14
september 1877 te
Buurmalsen

15. Anna Houtriet
geb. 18 mei 1878
te Nederhemert
overl. 12 februari
1940
te Velp
1907 te Elst

7. Hendrika Hendriks
geboren 26 juni 1908 te Elden
overleden 20 april 1981 te Heelsum
te Arnhem

Grafstenen van de familie Van Valburg gefotografeerd in april 2007

bijlage III

Op de Nederlands Hervormde begraafplaats te Dreumel

Hier rusten
onze lieve ouders
Evert van Valburg
geb. 19 sept.1866
overl. 19 maart 1952
en
Christina A. Termeer
geb. 31 aug. 1872
overl. 10 mei 1952
Hun dochter Reijertje (Reij)
1892-1966
en haar man Bernhard van Dijk
1883-1962

Hun dochter Christina (Stien)
1904-1996
en haar man Leendert Tap
1900-1932

Dit is het oorspronkelijke grafmonument van Leendert Tap.

Hun dochter Anna 1898-1995
en haar man
Anton Udo 1891-1962

Op de begraafplaats bij de Nederlands Hervormde kerk in Wamel
Hun zoon Christiaan (Chris)
1894-1977
en zijn vrouw
Johanna Maria (Jo) van Ingen
1899-1975

Zoon Evert is begraven op de Algemene begraafplaats Noord te Oosterbeek.
Evert 1895-1986 is
begraven bij zijn eerst
echtgenote, de in 1924
overleden
Everdina van ValburgBongers

Op het zelfde kerkhof aan de Van Limburg Stirumlaan te Oosterbeek nog twee graven met de naam Van
Valburg

Jenneke van Valburg- Bongers,
e
2 echtgenote van Evert begraven bij
een zuster van haar

Hendrika Geertruide van Valburg-Evers
e
3 echtgenote van Evert, begraven bij
e
haar 1 echtgenoot Jan Ohlen

<<Dochter Aaltje is begraven in Dreumel op
woensdag 10 maart 1920 (nr. 101 begraafboek)
Grafsteen niet aangetroffen.
Zie de bijgaande bladzijde uit dat register.
Ondertekend door burgemeester Gerrit van
Eijseren. Om die (belachelijk) dikke streep onder
zijn handtekening te krijgen, doopte hij een -telange nagel van zijn pink in de inkt en
onderstreepte zo zijn handtekening (gaat het
verhaal).

Dochter Janna is begraven in Fuengirola (Spanje).

Dochter Berdina is begraven op de Algemene begraafplaats aan de Beemdsestraat te Zoelen.

En de zonen Dirk Jan (Jan) en Albertus (Bart) zijn gecremeerd.

De kinderen van Chris en Jo van Valburg
Op de algemene begraafplaats te
Dreumel

Dochter Christina Johanna (Stien) 1929-1994

Dochter
Cornelia
Johanna
(Cok) 19212002
en haar man
Theodorus
Cornelis
Catharina
(Thé)
Verbruggen
1909-1984

^
^ Zoon Eef en zijn vrouw Annie liggen in
Wamel bij de Ned. Herv. Kerk
>>>>>>>>>
Thom en Henk zijn gecremeerd (beiden te
Beuningen) evenals Jan (Breda).

Bart is begraven in Eck en Wiel.

Bijlage IV
Afstammelingen van Hendrik van Ingen, geboren rond 1775, waarschijnlijk eerder.
A. Hendrik van Ingen, gehuwd Neeltje van Deest.
Hun zoon:
B. Dirk van Ingen, geboren in Ochten rond 1797, gehuwd Johanna Maria Termeer, op 5 December 1822
in Echteld.
Hun zoon:
C. Hendrik van Ingen, geboren in Ochten rond 1825, gehuwd Johanna Maria van Soest, op 17 Oktober
1851 in Echteld. Beroep: planter.
Hun zoon:
D. Jan Cornelis van Ingen*, geboren in Ochten op 7 Januari 1869, gestorven in Wamel op 16 Maart
1948, gehuwd Cornelia van den Berg, op 23 September 1896 in Wamel (geboren op 1 Mei 1875 in
Ochten en gestorven op 21 Februari 1951 in Wamel, dochter van Johannes van den Berg en Aaltje
Gielen).
Beroep: bakker.
E. Kinderen uit dit huwelijk:
Hendrik (ome Henk) van Ingen, geboren 23 juni 1897, gestorven in Tiel (ziekenhuis) op 18 Mei
1966, gehuwd Helena Adriana Verkerk (geboren op 14 Oktober 1899 in Wamel en gestorven op 3
November 1993 in Beneden-Leeuwen). Hendrik is de oudste zoon en was bakker te Wamel.
Woonadres ten tijde van overlijden: Dorpsstraat 91 6659 CC Wamel. Doodsoorzaak: (2e)
hersenbloeding.
Het echtpaar Van Ingen-Verkerk had geen kinderen. Sinds hun huwelijk op 22 mei 1954 woonden
neef Eef van Valburg en zijn vrouw Annie Nijenhuis bij hen in (het adres was toen overigens:
Dorpsstraat 271). Hun 2 kinderen Riekie en Chris werden daar geboren.
Alida van Ingen, geboren 23 juni 1898, gestorven in Wamel in januari 1970, gehuwd Arie Willem
den Dunnen.
(Overleden aan griep in januari 1970 te Wamel. Geen eigen kinderen. Haar man had 4 kinderen
uit zijn eerste huwelijk: Arie, Annie – gehuwd Jan van Valburg – zoon van Johanna Maria van
Ingen -, Mien en Wies.)
Johanna Maria van Ingen, geboren in Wamel op 31 Juli 1899, gestorven in Wamel op 14
Oktober 1975, gehuwd Christiaan van Valburg, op 23 Augustus 1921 in Wamel. (Doodsoorzaak:
maagkanker.)
Cornelia van Ingen (tante Cor), geboren in 23 september 1900, gestorven in Dreumel op 9 Juli
1973, gehuwd Hendrik Jan Verhoeff (geb. 29-6-1918; overleden op 23 maart 1965).
(Doodsoorzaak tante Cor: botkanker.)
Johan van Ingen, (ome Han) geboren 11 december 1901, gestorven Beneden-Leeuwen
(verpleeghuis Elizabeth)l op 7 Januari 1979, gehuwd Hermina Everdina (tante Mien) Bloem
(geboren 7 februari 1908 en gestorven op 5 april 1983 in Wamel). (Doodsoorzaak ome Han:
hersentumor.)
Jan Cornelis (ome Jent) van Ingen, geboren 7 februari 1903, gestorven op 7 Mei 1962, gehuwd
Cornelia Peters, 13 okt. 1905 overleden 8 juni 1989.
Derk van Ingen, (ome Derk) geboren 22 mei 1904, gestorven op 18 oktober 1974, gehuwd Jantje
(tanteJans) van de Weerd (geboren 19 februari 1907 en gestorven op 13 juni 1981 in Wamel).
Dirk Van Ingen overleden in Tiel (ziekenhuis). Doodsoorzaak: longkanker. Woonadres ten tijde
van overlijden: Viaductstraat 111 te Wamel. Dit was het ouderlijk huis van de familie Van Ingenvan den Berg. Het (geheel vernieuwde) pand wordt tegenwoordig ( in ieder geval nog in 2013) nog
bewoond door een kleinzoon (Peter) van Derk van Ingen.
*F Jan Cornelis van Ingen (1869-1948) had een zuster (Hendrika) die ongehuwd was toen ze een zoon
kreeg, die ze Hendrik noemde (roepnaam Henk). Deze Henk groeide op in het gezin van Jan Cornelis
van Ingen en Cornelia van den Berg. Hij trouwde met Wijburgje Vlasblom (Wantje) en overleed te
Rotterdam op 2 juni 1990, 84 jaar oud. Zijn echtgenote overleed 2 maanden later op 10 augustus
1990, 82 jaar oud.

Alida van Ingen, gestorven in Wamel rond 1970, gehuwd Arie Willem den Dunnen. Zij had zelf geen
kinderen.
F. Haar man had 4 kinderen uit een eerder huwelijk:
1. Arie den Dunnen, gehuwd Hennie Koster.
2. Mien (Jacomina) den Dunnen (overleden te Wamel op 13 juni 2013 op 92-jarige leeftijd) gehuwd
Meeuwis Adrianus Uyterlinde (geb. 5 mei 1917 te Rotterdam – overleden 10 juni 2001 te Tiel).
3. Anna Petronella den Dunnen, gehuwd Jan van Valburg (zie voor meer info onder Jan van
Valburg).
4. Wies/Willy den Dunnen, ongehuwd. Geboren 13 november 1924 te Appeltern, overleden 16
november 1996 in de gemeente Wamel (Wamel St.Henricus of Beneden Leeuwen verpleeghuis
Elizabeth).
Johanna Maria van Ingen, geboren in Wamel op 31 Juli 1899, gestorven in Wamel op 14 Oktober
1975, gehuwd Christiaan van Valburg, op 23 Augustus 1921 in Wamel. (Doodsoorzaak: maagkanker.)
F. Zij had 11 kinderen:
1. Cornelia Johanna van Valburg, geboren in Dreumel op 11 December 1921, gestorven in Wamel
op 13 September 2002, gehuwd Theodorus Cornelis Catharina (Thé) Verbruggen (geboren op 16
September 1909 in Dreumel en gestorven op 17 Januari 1984 in Beneden-Leeuwen).
(Doodsoorzaak: baarmoederkanker.)
2. Evert Jan Cornelis van Valburg, geboren in Dreumel op 26 Mei 1923, gestorven in Wamel op 8
April 1996, gehuwd Anna Petronella Nijenhuis (geboren op 26 juli 1927, overleden op 1 februari
2013) op 22 Mei 1954 in Oosterbeek. (Doodsoorzaak: longkanker/slokdarmkanker.)
3. Jan van Valburg, geboren in Dreumel op 11 Mei 1925, overleden 18 april 2011 te Breda, gehuwd
Johanna Petronella den Dunnen, op 13 September 1951 in Wamel (geboren op 27 September
1919 in Appeltern en gestorven op 16 Februari 1993 in Breda, dochter van Arie Willem den
Dunnen en Christina den Ambtman). Jan is overleden aan hartfalen, maar heeft ook
lymfeklierkanker gehad.
4. Thomas Henri van Valburg, geboren in Dreumel op 17 Mei 1925, gestorven in Tiel op 4 Maart
2002, gehuwd Catharina Laponder, op 1 Juli 1953 in Wamel. (Doodsoorzaak: longkanker.)
5. Christiaan van Valburg, geboren in Dreumel op 1 Oktober 1928, gestorven in Dreumel op 8
Februari 1929.
6. Christina Johanna van Valburg, geboren in Dreumel op 21 December 1929, gestorven in Ewijk op
22 Mei 1994, gehuwd Antoon Udo, op 19 Maart 1952 in Wamel. Doodsoorzaak:
baarmoederkanker.
7. Hendrik van Valburg, geboren in Dreumel op 14 Maart 1931, overleden 21 november 2006 te
Tiel), gehuwd Geertruida Helena Hofman, op 28 December 1957 in Wamel (geboren op 14
November 1932 in Wamel en gestorven op 19 Februari 2004 in Tiel). Doodsoorzaak: longkanker.
8. Christiaan Albert Johan van Valburg, geboren in Dreumel op 3 Juli 1932, gestorven in Dreumel op
8 Oktober 1932.
9. Christiaan van Valburg, geboren in Wamel op 6 Maart 1935, gehuwd Maria Sipkes, op 22
Augustus 1959 in Wamel.
10. Johan Albert van Valburg, geboren in Wamel op 24 Maart 1938, gehuwd Jopie van Zuidam, op 21
Februari 1964 in Wamel.
11. Albertus van Valburg, geboren in Wamel op 17 Oktober
1939, overleden op 4 oktober 2008 te Eck en Wiel, gehuwd
Gerritje Cornelia Kwint, op 5 Mei 1971 in Maurik.
Doodsoorzaak: hersentumor.
Cornelia (tante Cor) van Ingen, geboren rond 1901, gestorven
in Dreumel op 9 Juli 1973, gehuwd H.J. Verhoeff. >>>>>>>>>
(Doodsoorzaak tante Cor: botkanker.)
F.
Zij had 1 kind:
1. W.J. (Wim) Verhoeff, overleden op 75 jarige leeftijd op 27
augustus 2013, gehuwd G. (Ger) Beumer.

Johan (ome Han) van Ingen, geboren 11 december 1901, gestorven in Wamel (of Tiel?) op 7 Januari
1979, gehuwd Hermina Everdina (tante Mien) Bloem (geboren 7 februari 1908 en gestorven op 5 April
1983 in Wamel). (Doodsoorzaak: hersentumor.)
F.
Hij had 9 kinderen:
1. C.C. (Cock) van Ingen, gehuwd Arnold (Nol) Daanen.
2. S.M.C. (Sander) van Ingen, gehuwd H.C. (Hennie) Daanen.
3. Jan Cornelis van Ingen, geboren 9 mei 1939, gestorven in Dreumel op 20 April 1991, gehuwd A.
(Alie) van Bennekom. (Doodsoorzaak: kanker.)
4. Johan (Han) van Ingen, gehuwd A.J. (Sjaan) Verkerk. Gehuwd: januari 1964 te Wamel.
5. C.H. (Herman) van Ingen, gehuwd Rita van Rijnberk.
6. G.H. (Gert) van Ingen, gehuwd C.J.M. (Ineke) Kraaikamp.
7. H. (Henk) van Ingen. Geboren 18 oktober 1943, overleden 22 juli 1985 te Wamel. (Ongehuwd.
Doodsoorzaak: zelfmoord door ophanging.)
8. D. (Dik) van Ingen, gehuwd W.G.G. (Willie) Kramer.
9. H.F. (Mientje) van Ingen, gehuwd P.Th. (Piet) Ooijen.
Jan Cornelis (ome Jent) van Ingen, geboren 7 februari 1903, gestorven op 7 Mei 1962, gehuwd
Cornelia Peters, overleden 8 juni 1989.
F. Kinderen uit dit huwelijk:
1. C.C. (Cor) van Ingen, gehuwd J.J. (Jo) Hofman.
2 Christina (Stien) van Ingen, geboren 8 januari 1927, overleden 14 december 2004 te Tiel, gehuwd
Cornelis (Cor) van Mourik (overleden 20 oktober 2004).
3 J.C. (Jan) van Ingen – overleden te Rotterdam aan longkanker, gehuwd M.J. (Til) Deighton.
4 G.J. (Gerrit) van Ingen, overleden 15 maart 2005 in Tiel (ziekenhuis, na blaaskanker uitzaaiïngen
in het hele lichaam), gehuwd M.C. (Maaike) Colijn.
5 A. (Alie) van Ingen, gehuwd H. (Henk) van Doorn.
6 A.J. (Sjaan) van Ingen, gehuwd G.J. (Gerrit) Termeer.
7 J.M. (Joke) van Ingen, gehuwd D. van der Heide.
8 Cornelis (Kees) van Ingen, geboren 18 mei 1938, gestorven in Wamel op 23 Februari 1977,
gehuwd D.M.E. (Dikkie) Kosters. (Overleden aan kanker aan de milt.)
Derk van Ingen, geboren rond 1904, gestorven op 18 Oktober 1974, gehuwd Jantje (tante Jans) van
de Weerd (geboren rond 1907 en gestorven op 13 Juni 1981 in Wamel). (Overleden in Wamel of in
Tiel (ziekenhuis). Doodsoorzaak: longkanker. Woonadres ten tijde van overlijden: Viaductstraat 61 te
Wamel. Dit was het ouderlijk huis van de familie Van Ingen-van den Berg. Het pand wordt
tegenwoordig ( 2004) nog bewoond door een kleinzoon (Peter) van Derk van Ingen.)
F. Hij had 1 dochter:
1. Cornelia Petronella van Ingen, geb. 20 januari 1938 te Wamel, overleden 13 maart 2008 te
Wamel, gehuwd J.G. Wijgerse, overleden 1997 (of 1996) te Tiel (ziekenhuis).
En een aangenomen kind:
2. Piet Sprong, gehuwd L. de Vries.
(Piet Sprong was dus geen natuurlijk kind van het echtpaar Van Ingen-van de Weerd. Hij was wat
men vroeger in Wamel 'een houwkeind' noemde - een pleegkind. In de jaren 1980 woonde hij in
Den Haag.)

Vermelding van de doodsoorzaak van de Van Ingens heeft een reden: mijn vader, Eef van Valburg is in
1996 overleden aan longkanker. En daarna viel het me op dat al zijn broers en zussen – behalve Jan –
zijn overleden aan een vorm van kanker. En wie er niet aan overleden is, heeft het gehad (Jan
lymfeklierkanker). De nu (2013) nog levende broers hebben beiden prostaatkanker (gehad). Het lijkt me
duidelijk waar dat vandaan komt: van moeders kant.

En dit alles naar aanleiding van de foto op de volgende bladzijde

:

V.l.n.r. achter staand: Johan (Han) van Ingen, Wijburgje (Wantje) Vlasblom, Cornelia (Cor) van Ingen.
V.l.n.r. voor zittend: ‘Opa’ Jan Cornelis van Ingen met op schoot kleinzoon Jan van Valburg (die bij zjin grootouders is
opgegroeid), ‘Opoe’ Cornelia van Ingen-van den Berg en Evert van Valburg, wiens zoon Christiaan (Chris) met
dochter Johanna Maria (Jo) van het echtpaar Van Ingen getrouwd was.

e

De rouwbrieven waren in de jaren ’50 van de 20 eeuw bedoeld voor mensen die van de hoed en de
rand wisten: geen adres, geen vermelding van kerk en begraafplaats.

Het echtpaar Van Ingen-van den Berg werd overigens begraven op het kerkhof naast de NH kerk in
de Dorpsstraat in Wamel, evenals veel van hun kinderen.
In november 2013 bestond het graf nog steeds, al was het grind er af. Het lijkt erop alsof het spoedig
geruimd zal worden. Logisch, de laatste begrafenis vond immers plaats in 1951.

Jan Cornelis van Ingen

Cornelia van Ingen-van den Berg

Psalm 25

Psalm 84

HEER', ai, maak mij Uwe wegen,
Door Uw woord en Geest bekend;
Leer mij, hoe die zijn gelegen,
En waarheen G' Uw treden wendt,
Leid mij in Uw waarheid, leer
Ijv'rig mij Uw wet betrachten.
Want Gij zijt mijn heil, o HEER',
'k Blijf U al den dag verwachten

Hoe lieflijk, o Heer, en hoe rein
Zijn Uw woningen niet klein?
Lustig zijnz' en schoon boven mate;
Mijn hart verlangt met allen zeer
En zucht naar Uwen tempel, Heer,
Mijn ziel en lijf in dezen state,
Zijn in den waren God verblijd,
En zeer verheugd tot dezer tijd.

Hun zoon Hendrik (ome Henk) 1897-1966
en zijn vrouw Helena Adriana (tante Leen) Verkerk 1899-1993
Een bijzondere steen uit 1966: een gegraveerde glasplaat op
grijs graniet.
Alleen dochter Cor is in Dreumel begraven.

Gefotografeerd in Wamel 2007: de tekst is nog
nauwelijks leesbaar: Hier rust Onze lieve man en vader
Jan Cornelis van Ingen geb. 7 febr. 1903 overl. 7 mei
1962 en onze lieve moeder en oma Cornelia van IngenPeters geb. 13 okt. 1905 overl. 8 juni 1989

Op het kerkhof bij de N.H.
kerk te Wamel was in mei
2007 deze foto te maken met
de graven van Jo (Johanna
Maria), Derk en Han (Johan)
van Ingen.
Van de volgende generatie de
graven van 2 zonen van Han
en Mien van Ingen-Bloem:
Henk (Hendrik) en Jan (Jan
Cornelis).

Voorouders van Johanna Maria van Ingen

Bijlage III

1: Johanna Maria van Ingen, geboren in Wamel op 31 Juli 1899, gestorven op 14 Oktober 1975, dochter
van Jan Cornelis van Ingen en Cornelia van den Berg, gehuwd Christiaan van Valburg, op 23 Augustus
1921 in Wamel (geboren op 4 Maart 1894 in Wadenoijen en gestorven op 27 September 1977, zoon van
Evert van Valburg en Christina Aletta Termeer).
2: Jan Cornelis van Ingen, geboren in Ochten op 7 Januari 1869, gestorven in Boven-Leeuwen op 16
Maart 1948, zoon van Hendrik van Ingen en Johanna Maria van Soest, gehuwd Cornelia van den Berg,
op 23 September 1896 in Wamel (geboren op 1 Mei 1875 in Ochten en gestorven op 21 Februari 1951 in
Wamel, dochter van Johannes van den Berg en Aaltje Gielen).
3: Cornelia van den Berg, geboren in Ochten op 1 Mei 1875, gestorven in Wamel op 21 Februari 1951,
dochter van Johannes van den Berg en Aaltje Gielen, gehuwd Jan Cornelis van Ingen (geboren op 7
Januari 1869 in Ochten en gestorven op 16 Maart 1948 in Boven-Leeuwen, zoon van Hendrik van Ingen
en Johanna Maria van Soest).
4: Hendrik van Ingen, geboren in Ochten rond 1825, zoon van Dirk van Ingen en Johanna Maria
Termeer, gehuwd Johanna Maria van Soest, op 17 Oktober 1851 in Echteld (geboren rond 1827 in
Dodewaard, dochter van Cornelis van Soest en Hendrika Roodbeen).
5: Johanna Maria van Soest, geboren in Dodewaard op 1 Januari 1827, dochter van Cornelis van Soest
en Hendrika Roodbeen. gehuwd, Hendrik van Ingen op 17 Oktober 1851 in Echteld (geboren rond 1825
te Ochten, zoon van Dirk van Ingen en Johanna Maria Termeer).
6: Johannes van den Berg, geboren in Ochten op 31 December 1826, zoon van Gijsbert van den Berg
en Johanna Fredriks, gehuwd Aaltje Gielen, op 1 April 1869 in Wamel (geboren op 15 November 1827 in
Wamel, dochter van Rijk Gielen en Christina van de Geijn).
(Weduwnaar van Jenneke Soetekouw; bruid weduwe van Gerrit Willem Soetekouw.)
7: Aaltje Gielen, geboren in Wamel op 15 November 1827, dochter van Rijk Gielen en Christina van de
Geijn, gehuwd Johannes van den Berg, op 1 April 1869 in Wamel (geboren op 31 December 1826 in
Ochten, zoon van Gijsbert van den Berg en Johanna Fredriks).
8: Dirk van Ingen, geboren in Ochten (gem. Echteld) rond 1797, zoon van Hendrik van Ingen en Neeltje
van Deest, gehuwd Johanna Maria Termeer, op 5 December 1822 in Echteld (geboren rond 1799 in
Bemmel, dochter van Dirk ter Meer en Pitrondella Blij).
9: Johanna Maria Termeer, geboren in Bemmel rond 1799, dochter van Dirk ter Meer en Pitrondella Blij,
gehuwd Dirk van Ingen, op 5 December 1822 in Echteld (geboren rond 1797 in Ochten (gem. Echteld),
zoon van Hendrik van Ingen en Neeltje van Deest).
(Aantekeningen: in huwelijksakte genoemd: ter Meer, in latere aktes: Termeer.)
10: Cornelis van Soest, geboren in Ochten rond 1782, zoon van Jan van Soest en Johanna de Haas,
gehuwd Hendrika Roodbeen, op 2 Februari 1826 in Echteld (geboren rond 1785 in Dodewaard, dochter
van Leendert Roodbeen en Maria Stem).
11: Hendrika Roodbeen, geboren in Dodewaard rond 1785, dochter van Leendert Roodbeen en Maria
Stem, gehuwd Cornelis van Soest, op 2 Februari 1826 in Echteld (geboren rond 1782 in Ochten, zoon
van Jan van Soest en Johanna de Haas).
12: Gijsbert van den Berg, geboren in onbekend rond 1788, zoon van Remmert van den Berg en Maria
Dibbets, gehuwd Johanna Fredriks, op 31 Maart 1815 in Ochten (geboren rond 1792 in Horssen, dochter
van Johannis Fredriks en Neeltje van Hemert).
13: Johanna Fredriks, geboren in Horssen rond 1792, dochter van Johannis Fredriks en Neeltje van
Hemert, gehuwd Gijsbert van den Berg, op 31 Maart 1815 in Ochten (geboren rond 1788 in onbekend,
zoon van Remmert van den Berg en Maria Dibbets).
14: Rijk Gielen, geboren in Wamel op 2 Oktober 1790, zoon van Jan Gielen en Anneke van Toor,
gehuwd Christina van de Geijn, op 3 Juni 1836 in Wamel (geboren op 4 December 1792 in Leeuwen,
dochter van Cornelis van de Geijn en Aaltje van der Linden).

15: Christina van de Geijn, geboren in Leeuwen op 4 December 1792, dochter van Cornelis van de
Geijn en Aaltje van der Linden, gehuwd Rijk Gielen, op 3 Juni 1836 in Wamel (geboren op 2 Oktober
1790 in Wamel, zoon van Jan Gielen en Anneke van Toor).
16: Hendrik van Ingen.
17: Neeltje van Deest.
18: Dirk ter Meer.
19: Pitrondella Blij.
20: Jan van Soest.
21: Johanna de Haas.
22: Leendert Roodbeen.
23: Maria Stam.
24: Remmert van den Berg.
25: Maria Dibbets.
26: Johannis Fredriks.
27: Neeltje van Hemert.
28: Jan Gielen.
29: Anneke van Toor.
30: Cornelis van de Geijn.
31: Aaltje van der Linden.

