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Namenlijst  Helsdingen daar kom je vandaan 

Godebald                                           Bisschop van Utrecht 1114    tot 1127                                                                            

Andries van Cuijk                              Bisschop van Utrecht 1128    tot 1139                                                                   

Hartbert van Bierem                          Bisschop van Utrecht  1139   tot 1150                                                                                      

Frederik van Namen                        Prins Bisschop van Prinsdom stad Luik

Albertus                                       Abd van Benedictijner Abdij van  Lourents

Nutalis                                                Hoofd   Schrijver   Benedictijner  abdij                                  

Sederik                                             Schrijver van de Bisschop van utrecht.                                      

Berta                                                  Kokkin    van de Bisschop van Utrecht

Venantius   Pachonius      Lucas    Mendel   Dinges en Eu jij.   Broeders 

Benedictijnen. Voorheen Ridders in de eerste kruistochten.

Vitalis                        meester der  novicen         Benedictijnen bij Dorestad

Gerardus  Dirk  Bertus                       Broeders   Benedictijnen bij Dorestad 

Cobus van de Pol                                     Veerman bij het veer 

VreeswijkHelsdingen

Neliszoon Karel                                        Herbergier op Helsdingen vianen.

Hannes                                                     De smid van vianen   

Eerst bekende Helsdingen. Hild  Germaanse Legeraanvoerder. Was 

Heerser met de Titel en rechten van Hertog.  Door het Duitse keizerrijk 

erkend als Hertogdom van Helsdingen.

Helsdingens anno 1110

Ana          Grootmoeder   45 jaar                                                                                                                   

Alart     28 jaar---------Karo 30 jaar

Brun     14            Mathild  13              Bonno  26 jaar-------Leoving 25 jaar            

Makko   8                   Egin  12                Hoiko 8                                    

Ansgart  6           Nanthild  10                 Ingeld 5                       Baba4                        

14 man personeel                                                     8 man personeel                                                       

Beukels  Reu         Roedelleider

Bobbels Teef        zonodig baas boven Beukels

                                          Bernard 45 jaar-----------------------Belt 43 jaar                                                                                 
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-                                        Jungman 33                                Masa   24

                                      9 man personeel                            Olwij    18                                                                

Porter van Soudenbalch     Patriciersfamilie in Utrecht. Trouwde met Masa 

Van H

Gerrit de Steendelaar                              Bouwkundige sloot zich aan bij  de                      

.                                                                Benedictijnen

Rinus dopper                                            Bouwmeester Collega van Gerrit

Flip   Delil                                                  Bouwmeester Collega van Gerrit              

Bertus Brugman                                        Rieten dak dekker 

Kolenbranders                 Sjaak  Familie oudste.--------------Irma echtgenote

                                         juliaan. Schoonzoon  -------------  Urbanie  dochter

                                         Kamiel en   prosper          Zonen

                                         fernand. en Aman.            Neven  

Gijsbert van Beusichem en Echtgenote Gisele                                                                                  

vader van Sweder Leenaard van Beusichem.  Eerste Heren van de stad 

Vyanen   

Willem van Duivenvoorde  huwde     Heylwich van Beusichem 

overblijvende Erfgename van de Heerschappij over Vianen Kocht in 1336 

het Stadsrecht van de in utrecht wonende Hertog van Helsdingen

Jan van der Diest                                           Bisschop van utrecht    1335

Jan van Arkel                                                Bisschop van  Utrecht   1345                                      

Jacob van Helsdingen                                Beoefent het Ambt van Schout                         

van Utrecht 1335                                                                                              

Sasbout vosmeer           Vicaris Generaal Roomsche kerk utrecht   1610      

Nassau                                                                 Staten Generaal   1610                                           

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Dina Albertina Felix   Schreef 1919 een proefschrift over onlusten in Utrecht 

waarbij dat Dirck  Canther en Hendrick van Helsdingen verbannen werden.                                                                                                                                                                                              

Dirck canter                                                  uit Utrecht verbannen    1610                                                                                                 

Hendrick van Helsdingen                             uit Utrecht verbannen    1610                            
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Dan nog even een voorbeeld van naamsverbastering Bij de verenigde 

Indische compagnie.

Opvarenden (10                                                                                                                                   

Volledige naam                           Herkomst opvarende          datum  in 

dienst treden

Aert van Helsdinge                            Montfoort                       06  11   1726                                                       

Jan Daniel van Helsdingen                Den briel                       20  10    1772                                 

Anthonij van Helsdingen                    's hage                          19  08    1765                                                         

Jacob van Helsdingen isaackz          Utrecht                          17  01    1740                              

Cornelis van Helsding                        Vianen                          21  05    1721                                                  

Gerrit van Helsdingen                        Devaart                         24  11    1767                                        

Isaak van Helsdingen jacobsz           Onbekend                     17  01    1740                                                    

Jacobus van Helsdinge                      Uijtreght                        11  01    1711                                      

Cristiaen van Helsding                       Amesfoort                     11  09    1680                      

Pieter van Helsdingen                        Amsterdam                   31  08    1696 

Jacob van Helsdingen                   Zoon van de Verbannen Hendrick van H.                                       

Pieter en Isaac van Helsdingen     Zonen van jacob                                                                         

Anthony van Helsdingen                Zoon van P voert in Brielle Fam. wapen                                                    

Abraham van Helsdingen              Zoon van Anthony    Voert in Brielle het                 

Fam.iliewapen 

Isaac van Helsdingen                 overgrootvader  was zoon van Jacob.  

Grootvader vader en kind werden  met dezelfde naam gedoopt.  Voor  de 

van Beuningen van Helsdingen een belangrijke verbinding, maar voor dit 

verhaal niet echt  relevant. 

Willem Pieter Gerard Helsdingen           volksvertegenwoordiger S.D.A.P 

vanaf 1885

Willem Henri   van Helsdingen              Koloniaal bestuurder   vanaf   1918  

O.A. Burgemeester  van  Soerabaya  

A. H. Helsdingen                                Kapitein op Willem II  Oranje lijn1940                        

Jacob. Pieter van Helsdingen            Kapitein vlieger 1942 

Lucas Tuymans          Archivaris Bibliotheek van heVaticaan                  

Peter van Batenburg  Assistent  Archivaris Scriptor Bibliotheek
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De voorgeschiedenis die later duidelijk werd

zaterdag 12 juni 2021

Ik moest eerst even ver in mijn herinnering zoeken toen hij mij belde vanuit 

Rome. Op die stedentrip in Italië had ik hem ontmoet Rome,dat piazza  Navona 

dat grote plein met die drie fonteinen Dat terrasje bij de derde fontein die van 

Neptunus. die paar dagen dat we met de stad Rome kennis maakten. Toen hij 

vertelde hij mij van de overeenkomst tussen de utrechtse Bisschop  Godebald 

en de toenmalige Hertog van Helsdingen. De oorzakelijk reden waarom ik de 

geschiedenis  van  het Hertogdom van Helsdingen in verband met de stad 

Utrecht ging bestuderen.                                                                                                                                               

Nu enkel jaren zijn vergleden belt hij me vanuit Rome stad . Op mijn Met 

Helsdingen hoor ik hem  Met Peter vanuit Rome.                                                                                                               

Fuck denk ik wat heb ik nou weer voor zo'n pfishing bedelsmoes aan de lijn. Iets 

geérft van een rijkaard uit Rome,  of iets wil doneren aan de asielkinderen. 

Romeins virus in p.c. Opgedoken. Ze verzinnen de gekste dingen om aan je poen 

te komen. Zal mij niet gebeuren. En toch stink je er in.                                                                                                                              

Maar tijd om na te denken heb ik niet want hij vraagt snel door. Je bent toch 

dezelfde Theo Helsdingen waarmee we samen een drankje hebben op dat 

terrasje op het Piazza Navona  Nu heb ik best wel het één en ander van Italië 

gezien, maar om Rome te bezoeken hadden we toen aan die drie dagen veel te 

weinig tijd.  En ja dat een piazza het italiaanse woord voor plein betekend weet 

ik ook wel. Zo barst het in italië van de piazza Garibaldi. Schijnt de che che 

Guevara van italië geweest te zijn. Nou wat die twee dus samen hebben 

uitgevreten dat kan je in een ander boek  lezen.                                                                                                               

Maar intussen valt het kwartje.  In mijn eerste poging om  een boek  te schrijven 

heb ik het over dat plein uitgeweid.   ik, nou nee hebben mijn echtgenoot en ik 

hem samen met zijn chef Archivaris van de Vaticaanse Bibliotheek  op dat plein 

ontmoet. (Voor dat Bibliotheekje hebben ze 13 Archivarissen nodig die een 

scootmobiel nodig hebben om hun afdeling af te reizen )                                                                                                                                                              

Terwijl Peter zijn Chef en ik met een glas wijn en mijn vrouw een speciaal voor 
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toeristen uitgevonden  cuppa cappuccino ,nuttigden. toen mocht hij van zijn 

chef  bij uitzondering vertellen over zijn werk in de Bieb. Het was zijn taak  om 

alle werken in de Biblioteca Vaticana te vertalen naar een Computer gedragen 

taal.                                                                                                                                       

Nadat men had ondervonden dat het latijn toch wat te doods was om alle talen 

en begrippen weer te geven en nog even dacht dat het Esperanto de oplossing 

kon zijn had men unaniem besloten om het hele spul te digitaliseren.                                                                                                

Een probleempje voor hem was dat hij het Eeuwige leven ontbeerde. Want ja 

,als je zo'n 40 eeuwen wereldgeschiedenis op een sticky kwijt wil ben je echt 

wel effe bezig. Dat google niet in een middag pleite. Maar zoals ik al zei  hebben 

ze daar 13 Archief bazen en die hebben allemaal personeel om af te zeiken en 

een gedeelde smart is het halve werk. Wat hij toen vertelde had betrekking op 

de frappantie van mijn naam met het werk wat hij op dat moment onder 

handen had.   In het dossier wat hij die dag onder handen had om te bewerken 

had hij mijn naam zien staan.                                                                                                                                       

Daar stond dus dat anno 1610 Vicaris  generaal sasbout Vosmeer  werd 

gesommeerd om aan Rome uitleg te verschaffen over de gang van zaken die 

leidde tot het uit Utrecht verbannen van de rechtmatig houder van de titel 

Hertog Hendrick van Helsdingen  op dat moment bezoldigd als Burgemeester 

van Utrecht. Verder diende hij te vermelden welke stappen hij had ondernomen 

om het bestaan van het Hertogdom van Helsdingen te loochenen alsof het nooit 

bestaan had.                                                                                                                                        

En nu Peter van Batenburg na jaren aan de foon. Leuk dat je belt, zal ik niet zo 

gauw zeggen, want dat zei mijn vrouw toen we even voor het diner op onze 

kamer van ons vakantiehotel door mijn schoonzus  per telefoon werden 

aangeroepen. Een hekel aan je schoonmoeder hebben of niet OK maar waarom 

moest ze nou per sé  overlijden in mijn vakantie? Je doet er niks aan, het 

overkomt je gewoon. Toch om nu vanuit Rome gebeld te worden? Vond ik 

zowiezo toch wel interessant. Maar het meest interessante vond ik het 

onderwerp waarvoor hij belde.   Je weet nog dat ik je vertelde over die 

rapportage van Die Sasbout Vosmeer aan Rome.                                                                                                                                                              

Goed  nu ik sedert een aantal maanden van mijn pensioen mag genieten 

herinnerde ik mij een van mijn laatste werken. Het betrof een overeenkomst 
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gedateerd 1122  tussen Keizer Karel van Duitsland op instigatie van Bisschop 

Godebald van Utrecht met als begunstigde  de Abt van het Benedictijner 

klooster de sint-Laurensabdij op voordracht van de Hertog van Helsdingen.  In 

het kort kwam het er op neer  dat de staat wtrecht  Het Staatsrecht werd 

toegekend. De Heerschappij van de stad werd toebedeeld aan de Abdij. Keizer 

Karel van Duitsland. eiste Dat voordrager De Hertog van Helsdingen uit zijn 

naam toezicht zou houden en daartoe domicilie zou kiezen in de staat wtrecht. 

Om als tastbaar bewijs van legitimiteit van zijn Grondgebied te dienen zou op 

kosten van de abdij van Sint Laurents worden geplaatst waar bij zij werden 

verplicht om die tot dienste van het Hertogdom ten eeuwige dagen te 

onderhouden. Omdat Helsdingen vanwege deze overeenkomst zijn beheer over 

zij grondgebied niet in voldoende mate kon overzien werd hem ter  

compensatie  een aantal florijnen als  jaarwedde toegekend. Dan waren er nog 

wat bepalingen die wat secundaire punten regelden,maar om die in een 

telefoongesprek allemaal te behandelen  zou wel te veel van het goede zijn en 

eerlijk gezegd had ik zo al moeite om het draagvlak van de aangedragen 

gegevens te bevatten. We hebben nog wat gepraat over koetjes en kalfjes. Ja. 

lekker lullen over goedgunstige wijven, zoals je doet als bouwvakkers onder 

mekaar doe je niet met een religieuze, of het moet de pastoor zijn die je al van 

jaren oudsher kent vanuit de biechtstoel. Nee één van de belangrijkste dingen in 

ons leven het weer dus. hoe het in Rome was in vergelijking met onze 

Koninklijke bananenrepubliek en mijn vraag hoe dat beviel om zonder dagelijkse 

broodwinning rond te moeten komen.                                                                                                                                       

Nou ja het belangrijkste was gezegd en dat had in mijn geheugen geankerd en 

als het daar een plaats heeft bezet dan krijgt alleen een medisch specialist met 

een stelletje van hun gemene kwakzalver pillen het er uitgespoeld. Hoewel met 

enkele van  de door onze koninklijke bananenhandel gedoogde heilzame drugs 

kan je ook wel wat bereiken.   Iets van de strekking  over gezondheid en het 

aantal pillen dat elk van ons was voorgeschreven met het gebod om deze 

dagelijks als heilige hostie tot ons te nemen was geloof ik het laatste waar we 

ons telefoongesprek beëindigden. Op één na laatste na eigenlijk was dus zo'n 

belofte die je doet bij de begrafenis van een wederzijdse kennis. Ja we moeten 

toch snel weer eens afspreken dat we wat van elkaar laten horen. Terwijl je het 
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zegt weet je het al Die zien we nooit meer terug. 

Dat telefoongesprek met zeg maar Peter en mij van de Godsgeleerdheid dan wel 

Theologie Zeg voor mij dan ook maar gewoon Theo, maar waag het niet om mij 

initiaal af te korten want als God heb ik het recht dat er een achter die T wordt 

geschreven Th dus.   Lezer zal nu dan gewaarschuwd zijn dat er mij niet te 

spotten valt en ook het kwaad met mij kersen eten kan men daarbij beter in 

acht nemen.                                                                                                                      

Hoe dan ook gesprek en de voor de Helsdingens nieuwe inzichten ten opzichte 

van ons familieverleden deden mij er toe om nog eens het verre verleden te 

Analyseren.

Om in het verleden oorzaak en verband te vinden moeten we eigenlijk zo'n 

drie,vier ,vijf duizend jaar of nog meer  terug in de tijd. Van de pakweg 7 

verschillende Goden of verzameling van Goden De Griekse goden Boeddha,s 

Hindoe  Germaanse, en hun aanbidding is de joodse Thora wel het meest 

aangehaald gebruikt en misbruikt.                                                                                    

wat lijken de joodse, Christelijke. Kristelijke  en  Mohammedaanse geloofsleer 

toch verdacht veel op elkaar. en lijkt het of beide een zienswijze zijn  van de 

Joodse Thora. Duizenden Imams van de Islamitische kerk beweren dat hun 

interpretatie van de leer de enigste juiste is en het geloven in Jezus kan op 

verschillende manieren worden beleefd                                                                                                                                     

We kunnen er gevoeglijk van uitgaan dat, voor men er hier achter kwam dat de 

wereld dubbel zo groot was, de kerken van Allah en Jezus christus de  

boventoon vormden in het Europese en Afrikaanse Continent.  Uiteraard zijn 

beiden de enige echte God.

Zover ik heb kunnen analyseren was tot het begin van onze jaartelling Allah de 

enigste God in het Afrikaanse deel van de Wereld en het geloof in de leer van 

Jezus van Nazareth in de Europese kant van de  toenmalige wereld.                                                                                         

Nou ja ,Echt analyseren was niet nodig want ze vochten elkaar de kerk uit en dat 

noemden ze de kruistochten.                                                                                                                                       

Waar wij in Europa en later deze hele aardkloot overwegend mee te maken 

kregen was de Roomsch katholieke kerk en de enkele grote en tientallen kleine 
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afsplitsingen daarvan.  Menigeen zal het geen barst interesseren  hoe en 

wanneer en waarom de Katholieke kerk werd opgericht Voor mij is het 

belangrijk omdat het ongeveer de tijd betreft waarin de eerst bekende 

voorvader van de Helsdingens leefde.

Reden en oorzaak van het ontstaan van de Roomsch katholieke kerk.  Kort 

gezegd was dat de val van het Romanum imperium ofwel het ineenstorten van 

het Romeinse Rijk. Zij die het voorrecht hadden één van de vele wegen naar 

Rome met goed gevolg als toerist hun bestemming te vinden bij  het collosseo di 

Roma. zullen daar ook aan de heilige plicht hebben voldaan  om de resten van 

het  Forum Romanum  te bezoeken en te bewonderen.  Overdag wekken ze niet 

de meeste interesse van de toerist maar s avonds bij de lichttoer  langs Trevi 

fonteinen en Spaanse trappen hoort een rit langs het Aquaducten park  toch 

echt tot de verplichte bezienswaardigheden.                                                                                                           

Een toerist te voet in het park zal daar vrijwel niet tegen komen. Het park wordt 

overdag gebruikt door joggers en  verschillende sportverenigingen.                                                          

Waar die beesten in dat land hoogste op een buitenerf gehouden of in het wild 

los liepen kent men ook in Italië steeds meer het genoegen van een hond als 

huisgenoot. Vandaar kan je tegenwoordig s.avonds  ook een enkeling tegen 

komen die zijn of haar hondje  in het park uitlaat.                                                                                                                                                  

Ongeveer 240 hectare groot en ligt het in het zuidoosten van de stad.     In de 

tijd van het Imperium kwamen zo'n elf aquaducten daar samen  en was daar 

een soort verdeelstation voor de watervoorziening van het stedelijk gebied.  De  

ongeveer één miljoen inwoners van Rome gebruikten naar verluid 150 liter per 

persoon per dag. om aan zo'n dikke plons water te komen tapten ze tot 92 km 

ver van de stad het water uit rivieren en meren. De Romeinse ingenieurs  die de 

waterwerken moesten uitvoeren hadden alles goed berekend. Al de aquaducten 

bij elkaar hadden voldoende capaciteit om de stad en omliggende landen 1.5 

maal zoveel van water te voorzien. waar zij niet voldoende vat op konden 

krijgen was de wispelturigheid van de weergoden.                                                                                                       

Een voorbeeld daarvan kon ik zelf ervaren. Toen ik die vlakte passeerde die er 

naar vernoemd is, De rivier de Po . Midzomer konden mijn gezelschap en ik een 

korte blik werpen op de rivierbodem.Welgeteld één ondiep stroompje, 
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misschien 30cm diep hooguit een meter breed. De winter daaropvolgend zag ik 

tv beelden van een wilde alles verzwelgende Rivier. Ook bij deze beelden werd 

dezelfde Naam genoemd. De Po.                                                                   

Rivierbeddingen die tientallen jaren droog liggen kunnen in een etmaal een alles 

verwoestende watermassa worden. Binnenzeeën kunnen totaal verdrogen. 

Hadden ze maar wat meer naar dat Joodse handelaartje geluisterd die was zelf 

liever iemand met ontzettend veel mazzel dan  van hoogwaardige wijsheid met 

veel pech.                                                                                                                              

De berekeningen waren goed.  Alleen het weer hield zich niet aan de afspraak.  

Met een plaatselijk bevolking die verschillende watertoevoeren saboteerde en 

een aantal jaren zonder voldoende regen leverden Meren en rivieren niet 

voldoende water en vielen verschillende aquaducten droog.                                                                                                                                            

De Romeinse Senaat kende tussen de 100 en 900 leden. De machtigste 

senatoren waren de twee Consuls. Zij beslisten niet over wetten, maar hadden 

wel vetorecht ...                                                                                                                  

Een groot leider kan een volk verheffen, maar het leiderschap dat het imperium 

in zijn bloeitijd groot maakte werd verstikt door een overdreven mate van 

Democratie.  In donkere tijden van het tekort aan water werden stad en land 

nog eens exstra getroffen door de pest en werd de bevolking bijna volledig 

uitgeroeid.    We beschrijven die tijd tegenwoordig als het jaar 400  na christus.                                                   

De zwarte dood ; Die kleine bacterie had  de toenmalige wereldbevolking  zo in 

zijn greep dat nederzettingen stadjes  en dorpen zonder overlevende mensheid 

volledig onder de aardbodem verdwenen.                                                                                                                            

Hoewel er de stad Rome voor het grootste deel in verval raakte,waren er 

overlevenden die de de stad weer tot een wereldmacht zouden verheffen.                                                                   

Veel van de regeerders van de stad bezaten, over heel Italië verspreid, 

landerijen en onderkomen. Een goed voorbeeld intussen wereldberoemd is De 

Villa del Casale, van  keizer Maximianus Herculius op het eiland Cecilïë.                                                                                           

Een ander soort van overlevers waren de onderkruipers                                                                       

De Romeinse goden;  Jupiter, oppergod, die over de hemel heerst. Juno, godin 

van het huwelijk en oppergod. Apollo, god van de muziek en de zon. Bellona, 

godin van de krijgskunst. Diana, godin van de jacht en de Maan. Ceres, godin 

van de oogst en aarde. Janus, god van de doorgangen. en Bacchus, god van de 
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wijn. zij allen hadden Rome en heel het imperium naar de kloten laten gaan. 

Maar zij die hun ene God ,,die Jeszus van Nazareth ,, aanbeden.                                                                                                                                                        

Dat Volk, levend boven de grafheuvels van hun catacomben, gemeden als de 

pest, had diezelfde pest misschien wel dankzij hun Godheid overleefd.                                                            

Enkele tientallen jaren nadat de pest de Romeinse Democratie om zeep heeft 

geholpen zoeken de overlevende Consuls  Senatoren en plebejers contact met 

elkaar om de balans van het resterende imperium op te maken  Rome de stad 

die eens de wereld regeerde is niet meer. Italië en de rest van Europa is uiteen 

gerafeld tot koninkrijken hertogdommen graafschappen en stadstaten met als 

bovenmeester die alles voor het zeggen had,, De keizer van duitsland,,   Zij de 

overleven hebben nog steeds de capaciteiten ze beheersen Pen en papier zijn de 

bouwkunst meester  hebben de geografische kennis van heel de bekende 

wereld en hebben daar nog overal welwillende contacten. maar zij missen de 

legerscharen om de wereld te onderwerpen.                                                                                                  

Overlevenden onder de Romeinse Senatoren konden  niet accepteren  waar zij 

eens de leiders van de wereld waren nu tot vrijwel niets doen werden 

gedwongen  het boerenbedrijf te leiden.                                                                                                                                                             

Om een persoonlijke titel aan het verhaal toe te voegen.                                                                       

Het gebeurt zo ongeveer om de 15 jaar en ook toen was er weer een tijd van 

Recessie in het Economisch bestel. Zo als gewoonlijk was de bouwwereld was 

het eerst naar de Limburgse klote  70%  van de Bouwvakkers zat thuis op een 

houtje te bijten.  Door nood gedwongen was ik in het wereldje van de 

koppelbazen beland. In de  60er jaren waren die lieden hoofdzakelijk in 

Duitsland met een, zo groot mogelijk,koppel werknemers actief,brachten ze 

onder bij duitse Bouwondernemers Incasseerden de bruto inkomsten betaalden 

tijdelijk het personeel netto uit en de rest hielden ze zelf.Zodra de Duitse sociale 

Wetgever dan kwam om hun deel van het totaal te innen. waren de heren net 

met de Horizon vertrokken en ook de werknemers konden fluiten naar hun 

laatst verdiende loon.  Ja en ook deze jongens van het snelle geld kenden het 

spreekwoord zo gewonnen zo geronnen Helaas voor hen had ook in Duitsland 

de recessie toegeslagen en het houtje waarop zij konden bijten werd steeds 

kleiner. Weet jij dan geen leuke zwendel te verzinnen werd er gevraagd en dan 
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werden alle tot op dat moment bekende oplichterspraktijken doorgenomen.                                                                                                                                    

Een goede raad hoeft niet altijd duur te zijn. Nu de Romeinse goden het 

Imperium van Rome in de steek hadden gelaten konden ze bij de Bestuurders 

van Rome geen goed  meer doen. Laat die dan ook maar de pest krijgen.was hun 

oordeel.                                                                                                                      

Verschillende van die mensen van het gewone volk, de plebejers hadden zich 

aangesloten bij de kerk van die Jesus christus.  Dat aftandse kerkgemeenschap 

van voorheen floreerde als de pest'. Misschien wel dankzij de pest. Waren zij 

immers niet gespaard gebleven voor die ziekte dan moest die ene God van hun 

toch wel de echte zijn.

De oorspronkelijk regeerders van het ter ziele ,,Romanum Imperium,, vonden in 

het christendom hun potentieel De Bijbel grotendeels afkomstig van het 

jiddische volk veroverde steeds meer terrein onder de volken,maar zouden ze 

de wereld er  mee kunnen veroveren dan met het verhaal hier en daar wat 

aangepast worden. zoals ze nu de leer verkondigden en het het volk het juiste 

pad op stuurden was het een ongeregeld zootje.  Eersten zou er een Hiërachisch 

bestuur moeten komen met een afgewogen Democratisch tintje. Om te 

voorkomen dat jan en alleman zich beschikbaar stelde als Bestuurder werd het 

latijn als algemene voertaal geschikt geacht. dat diende verschillende doelen. Bij 

vazallen in de buitengebieden was de voertaal vanuit de Imperimtijd nog steeds 

bekend.    Het plebse volk begreep er geen sodommieter (soort mannelijke 

flikkering uit de bijbelse stad Sodom. In Gomorra scheen een Vrouwelijk bestuur 

te handhaven) van,dus die hoefde je alleen de leer maar uit te leggen en verder 

niets. Dat rarchische kerkbestuur zou bestaan uit; Met directe verbinding tot 

god en na God de Allerhoogste der schepselen,, De paus Dan kwamen de 

Kardinalen Aartsbisschoppen Bisschoppen en zij die het dichtst bij het volk 

stonden en strak het onder de duim moesten houden de pastoor met de 

kapelaan.

Het volgend probleem deed zich voor. De financiering van het hele bestel en 

niets voor niks,er moest winst te behalen zijn.                                                                                                                        

Hoe kreeg je zoete lieve Gerritje zover dat hij betaalde. Uiteraard kende men in 
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het oude Imperium al de tiende penning afkomstig uit het tientallig stelsel  ieder 

vermogend lid zou  een tiende ofwel tien procent van zijn inkomen en bezit bij 

overlijden aan de kerk moeten afdragen. Ja zeiden diegen met een vroeg 

joodsche handelsgeest Dat is voldoende om de kosten te dekken, maar er zal 

toch ook iets van winst moeten overblijven

Daar had je dus de voorvaderen van de figuren die ik vanuit de koppelbazen 

wereld beschreef. Van de Genius die met het idee kwam vind met hedendaags 

nog de reliquien terug als van één of andere heilig verklaarde.                                                                                                

De biecht met aflaat.                                                                                                                                    

De bijbel zei het al zij die zonder zonden zijn werpen de eerste steen. Zij wisten 

als geen ander dat je de grootste zondaren vrijwel niet kon betrappen.                                                                   

Iedereen overtreed wel eens tijdelijke normen of neemt het niet te nauw met 

waarden. Hoe dan ook Hel en verdoemenis voor de Zondaren.                                                                                    

Maar onderscheid moet er wezen zegt ook de bijbel. Had men berouw over de 

zonden dan zou de allerhoogste en enige (Shit waar kwam die drie eenheid ook 

weer vandaan) god zich wellicht coulant opstellen als de zondaar voldeed aan 

de aflaat. Daar had men het Volgende op gevonden.    De biecht  en de 

Biechtstoel    Een zekere angst voor het onzekere na de dood Er zijn mensen die 

interesseert het geen moer(moedertje vrouwtje) wat er met ze gebeurt na dit 

leven. Wat hun betreft stopt de wereld klaar af. Maar het overgrote deel is in 

meerdere of mindere bang voor een eventueel leven na de dood.       Het werd 

MIjnheer  Pastoor dan op het hart gedrukt om tenminste wekelijks in het Latijn 

een Mis op te dragen. en de Gelovigen te overrompelen en te doordringen van 

de Hel en verdoemenis voor de Zondaar. In het dagelijks verkeer van zijn 

parochie begon dan zijn taak van de fondsenwerving.                                                                                                                            

De paus met zijn verbondenheid met de ene God kon aan de lager 

kerkgeleerden de macht van het biechtgeheim toekennen. De biechtvader zou 

gestuurd en in overleg met met god de zondaar over zijn misdragingen moeten 

aanhoren waarbij het Biechtgeheim de Biechtvader ten strengste was  verboden 

om het aangehoorde aan wie dan ook te verklappen.                                                                                                                                                 

Voor de berouwvolle zondaar bestond dan de mogelijkheid om de straf 

vanwege  zijn zonden in het hiernamaals te ontlopen,door die in dit leven af te 
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kopen met een zogenaamde aflaat via de kerk aan God de lieve Heer te 

schenken. oor de minder vermogenden kon de pastoor (biechtvader) volstaan 

met een flink aantal opzeggen van het gebed aan onze vader in den Hemelen.  

(Het gebed tot de aardse moeder van God is een tegenstrijdigheid gebied mij 

om daar later een verklaring over te geven.)                                                                                                  

Maar de echte winst voor de kerk moest komen  van de beter gesitueerden, 

rijken en rijksten. hun werd dus toegestaan om hun zonden in bezittingen zoals 

Gelden Goederen. Grond. Rechten.of horigen. aan de vertegenwoordiger van 

die ééne  drievoudige God van de Roomsche kerk  de Kerk af te staan.                                                                                                       

Bij uitzondering kon de Biechtvader toestaan dat zijn aflaat na zijn dood door 

vererving aan de Kerk toekwam.  

 Een derde vorm van macht en bezit vormen en toe eigenen die men later 

toepaste waren de kruistochten. Als het de pest niet was die de erven van de 

Hoogedel Welgborenen miniseerde dan moest de kerk daar iets op verzinnen.                                                                                           

De islamieten dat vuige stel ongelovige honden die hun walgelijke enige afgod 

aanbeden. Waar die lui toch niet mee rondliepen Goud Zilver Edelstenen. Zij 

moesten wel ontzettend rijk zijn werd verteld.                                                                                                                                    

Zoals de Verenigde Staten Amerika zijn Vazallen opriep om in Irak een tweede 

Oorlog te Voeren omdat haar inlichtingendienst leugenachtig vertelde Dat 

Saddam Atoomwapens bezat. Zo wist de Roomsche kerk de Europese Edelen te 

mobiliseren om in de Arabische wereld een Oorlog uit te vechten.                                                                                                         

Ook hierbij sneed het mes aan twee kanten. Natuurlijk kon een eenvoudige 

dorpspastoor niet bij de Adel aankloppen om het verdedigen van geloof en 

landsgrenzen te bepleiten.Dit was meer toegedacht aan Deken vicaris of 

prelaat. Moest een Hertog of koning  het vel over de Oren worden gehaald dan 

kwamen Bisschop of Aartsbisschop aan te pas. maar eigenlijk luide bij elk van 

hen het verhaal hetzelfde De oorsprong van de christelijke kerk de 

Geboorteplaats van de zoon van God, de stad Jeruzalem moest verdedigd 

worden tegen de Moren.                                                                                                                                                             

Nu was het overgrote deel van de adel al geïnfiltreerd door monniken die 

briefpost boekhouding en andere belangrijke wereldse en kerkelijke zaken voor 

hun rekening namen. Naar gelang de hebzucht  en Vroomheid van Hertog. Graaf 



16

of ridder werd verteld dat die Moren door plunderingen van handelsverkeer 

ontzettend rijk waren.  Hier en daar liet men dan wat overdadig waardevolle 

sieraden zien, als zouden ze van de in beslag genomen zijn van die vijandige 

moren                                                                                                                                    

Wilde de Adel oorlog voeren dan wel vijanden bestrijden dan kwamen de 

kosten geheel voor zijn rekening. Het was dan ook van wezenlijk belang dat er 

bij de vijand genoeg te halen viel om de kosten te dragen en de winst van een 

ruime oorlogsbuit.  Velen van de edele Ridders en ook wel graven en hoger 

geplaatsten hadden tijdelijk niet voldoende geldmiddelen, maar dat hoefde 

geen bezwaar te zijn beweerde de Geestelijk leider en uiteraard was de monnik, 

schrijver, rekenmeester en Raadsman daar volkomen mee eens.   Met de Kerk 

als borg waren er geldschieters die tegen een tiende penning voldoende 

geldmiddelen konden lenen om de krijgstocht te financieren.

 Hogere Edelen konden hun overtollig gebroed het gevecht in sturen.Bleven zij 

onverhoopt  in leven  dan zouden ze ten gunste van hun Heer met rijkdom  

beladen terugkeren. Overleefden zij de slag niet,dan was een probleem langs 

natuurlijke weg afgevloeid. Een Win Win situatie dus,dacht men. Het pakte 

echter heel anders uit. De Roomsche Kerk van Jezus christus  was niet echt 

eerlijk geweest wat betreft de rijkdom van de Moren. Die stond maar in een 

uiterst klein deel in verhouding met wat de Kruisridders beloofd was.                                                                                                                   

Zij die de tochten overleefden kwamen berooid thuis.                                                                         

Thuis gekomen kwam de Aap uit de mouw. Tja de hooggeplaatste van de Kerk 

was er toch echt van uitgegaan dat  Ridders met schatten beladen zouden 

terugkeren. Zij had dan wel borg gestaan gedurende de tochten ,maar nu ze 

weer thuis waren moesten de leningen toch echt ingelost worden. Zo stond het 

toch echt in de contracten die ze voor hun vertrek getekend hadden ( met een 

kruisje,want er was er vrijwel geen die kon lezen of schrijven. Dat deed die 

ingeleende monnik biechtvader en raadsman altijd voor ze.)     Met een mes op 

hun strot dat nog scherper was dan de wapens van de moren die ze bevochten 

hadden, moesten Ridders en hoger Edelen toestemmen met elk( redelijk) bod 

wat ze voorgelegd werd.   Stapje voor stapje voetje voor voetje was de Kerk 

bezig richting haar einddoel Met de Geestelijk macht ook de wereldlijke macht 
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kosteloos in handen te krijgen

Zoals de waard is vertrouwt hij zijn Gasten, is een oeroud gezegde.                                                     

Of De Biechtvader te vertrouwen is.  Jo ik vertrouw mezelf niet meer. Na dat 

maaltje uienhachee van laatst. Dacht eens een stevige ruft te laten. Mooi mis. 

een drijfnatte losse flodder.                                                                                                                                                           

In de kerk van Jesus van Nazaret vertrouwde niemand ook maar iemand.                                                                           

Men vond daar gedeeltelijk een oplossing voor Alle belangrijke voorvallen en 

wetenswaardigheden dienden op schrift vermeld te worden in een centraal 

Archief. Dat Archief  de later benoemde,, Biblioteca Vaticana ,, was één van de 

reden waarom het hoofdelijk bestuur van de kerk in Rome werd gevestigd. Met 

de Encyclopedische kennis van roerende en onroerende zaken in een wereld van 

analfabeten en daarbij het systeem van berichtgeven en overbrengen, zonder 

dat vriend of vijand er zicht op had of enige invloed op kon uitoefenen, was 

weer een aspect waar de later Roomsch Katholieke  kerk genaamde zich 

oppermacht wist te verwerven. Haar grootste rivaal  De Islam  met haar 

plaatselijke  Imam  geestelijk leiders die, ieder vanuit eigen inzicht zijn, de enige 

Allah aanbeden had enkel de islamitische leer als leidraad. De communicatie in 

het leven van de islamieten bleef als wereldmacht macht in ontwikkeling ver 

achter die van de RKK. Een hinderlijk fenomeen waarmee afgerekend moest 

worden waren de goddelijke feestdagen van de Romeinse Goden hadden ze 

geen last meer die kon je terugvinden bij de mannelijk en vrouwelijke hoeren 

terugvinden in de bijbelse steden Sodom en Gomorra,  Die Germaanse Goden 

met hun feestdagen  Nerthus- Tyr. Wodan. Donar. Frija. Balder. en niet te 

vergeten   Aegir de Zeegod.Die zou je bijna vergeten. Nee ze moesten allen 

vergeten worden!  Want er kan maar één God bestaan.   Heidense feesten 

werden vervangen door Feestdagen die de RKK als oorsprong aanwees Wat 

eens het heidense feest van het terugkerende licht wat, werd nu Kerstmis.  

carnaval pasen pinksteren hadden ineens een Roomsche oorsprong.                                                                                                                              

Later bleek dat de behoefte onder het gelovige volk om meerdere Goden te 

aanbidden niet uit te roeien was. Men stelde vast dat de God een drie eenheid 

vormde,bestaande uit Vader Zoon en geest.  De door de Geest bezwangerde 

Maria moeder van de zoon god, werd zover geëmancipeerd dat zij als Zogende 
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draagmoeder wel een afspiegeling van de drie eenheid moest zijn. In de loop 

der tijden kwam ook het besef dat er iets ontbrak bij het preken van Hel en 

verdoemenis en de Biechtstoel. Een smeekbede ging naar de Here God in de 

hoge. Waren wij dan echt allemaal zondaren? Maar nee,, God de Heilige geest,, 

zond Een Email aan Paus Franciscus. Er waren wel degelijk van die zoutelozen 

die het niet durfden wagen om eens flink uit de ban te springen. Zou hij zo,n 

enkeling tegenkomen, dan mocht franciscus  hem aan het gelovige Volk 

voordragen en Heilig Verklaren.   Afgezien van de Heilige Maria was geen enkele              

vrouw met hun leugentjes om bestwil te vertrouwen. Die werden buiten 

beschouwing gelaten en er moest worden voorkomen dat zij een rol van belang 

in de kerk zouden krijgen.  Frappant is dat deze vorm van Heerschappij ook in de 

kerk van Allah  tot uiting kwam.                                                                      

Uiteindelijk had men dan toch een lijstje van niet goden die zonder vervolging 

aanbeden mochten worden.

Tot zover had men in beginsel de organisatie van de Kerk van Jezus Christus van 

Nazaret compleet. Alleen; Het wilde maar niet opschieten met de winstmarges 

Er waren onder hen natuurlijk van die studiebollen die het hele verhaal van de 

Bijbel navorschten. Ze vonden de oplossing bij de Egyptische Farao's terugziend 

naar de piramiden aldaar. realiseerden zij dat daar de hebzucht,, brandstof voor 

de aandrijving ,, van een Economisch aspect aan gepaard ging.                                                                                                                                                                    

Waar de kerkleiders bulkten van expansiedrang bleef het gemene volk daar ver 

in achter. Hadden die genoeg te vreten, onder dak een warme slaapgelegenheid 

waar men de vleselijke genoegens kon benutten dan waren ze tevree en kwam 

er niks meer uit hun handen. Zij moesten opgepord worden om te produceren, 

anders kwam er niets van de tiende penning terecht en bleef de kerk behoeftig.                                                                                                        

Met de  in de bijbel genoemde Tempels en die op Cicilië en als voorbeeld, moest 

elke parochie aangespoord worden om een  Godshuis te bouwen waar zij de,, 

drie-enige God met Moeder Maria en Heiligen,, konden aanbidden met het 

verzoek om in het leven na dit leven een beter plekje te mogen innemen.                                                                                                        

Er moest een onderlinge Competitie op gang worden gebracht welke stad of 

dorp de mooiste grootste hoogste kerk kon bouwen.  Uiteraard Zou de RKK in 
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de aanvang iets aan de financiering moeten bijdragen,maar zodra het werk 

vorderde Moest de kerkgemeente die taak volledig moeten dragen. Het 

Economisch verkeer dat volgde zou de tiende penning die men bij elke 

transactie aan de RKK zou afdragen zeker voldoende winstgevend maken.

lang voordat wij de namaak van louis Vuitton,s tassen  Lee's spijkerbroeken. 

Rolexen Uggs nike op de markt zagen verschijnen, kende de expansie als 

Wereldkerk  in zijn ontwikkeling  al kapers op zijn kust.De corrupte familie 

Borgia bracht Aantal Roomsche pausen  voort                                                                

Franse koning Philips rond  1309  de  9  Concurrerende Pausen in Avignon  

Benedictus xiii peniscola bij Valencia 1417 concurrerende

De spaanse Katholieke kerk beconcurreerde Rome al rond de jaren 300 , maar 

de hebzucht van het spaanse koninkrijk spande het het meest de kroon toen 

koning  Filips ll van Spanje in 1598  de christelijke kerk  propageerde  door 

middel van de in 14 78 opgerichte  inqusitie. Een 80 jarig onderdrukking van de 

Lage landen was het gevolg daarvan.                                                                                                                                                   

Filips II was de enige zoon van keizer Karel V, als koning van Spanje bekend 

onder de naam. waardoor de rechten van  het Duitse Rijk overgingen naar 

Spanje

Rond 1500 scheidt de  Anglicaanse kerk zich af van Rome. De Engelse koning 

Hendrik 8   mocht niet scheiden gaat het verhaal Of het winstgevende karakter 

van het christelijke geloof daar een rol in speelde wordt niet vermeldt 

In Rusland rond 1550 is het groothertog l van lV van Moskovië die het Tsaardom 

in leven roept en Bij dit tsaardom komt dankzij terreur van een quasi religieuze 

militie,kom de Russisch Orthodoxe kerk tot leven.

Als je niet wilt geloven dan slaan we het geloof er wel in .                                                              

Het is de in 1483 geboren Maarten Luther  die zich niet kan verenigen met het 

winstbejag en gekonkel en machtswellust van de roomsch en andere Katholieke 

kerken van Jezus Christus Als hij in het jaar 1517  bij Aartsbisschop Albrecht van 

Brandenburg stelling neemt tegen de handel in aflaten, wordt hij n 1522 door 
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paus Leo x geëxcommuniceerd   [( Als heiden beoordeeld is de Hemel voor hem 

uitgesloten Het eens voor de Kerk gedoopt voor eeuwig met de kerk van Jezus 

Christus verbonden zal voor hem niet gelden. Hel en Verdoemenis zal zijn deel 

zijn (Dus koud zal die het niet krijgen)],   Maar ondanks dat vindt luther steeds 

meer gelijkgestemden. De Refomatorishe kerk is geboren

 Het was niet genoeg om zich van de Roomsch katholieke kerk af te scheiden. Na 

de Reformatie  ontstonden daar ook weer verschillende stromingen. Ieder naar 

eer en geweten van de Leidende Dominee Bisschop of wat nog meer                                                                                                             

Alleen al in Nederland vinden we  enkele tientallen afscheidingen waarvan ik de 

meest bekende zal noemen zoals; Hervormde kerk..  Nederlands Hervormde 

kerk.. Hersteld Hervormde kerk.. Protestantse Kerk..  Gereformeerde Kerk.. 

Gereformeerd Calvinistische kerk.. Orthodox Gereformeerde Kerk..  

Evangelische Beweging.. Bethel Kerk..  Evangelisch-Lutherse Kerk..   

Pinksterbeweging  Zevende dag adventisten..                                                             

Een groot deel van die afgescheiden kerkjes vinden elkaar weer inde  Oud 

Katholieke Kerken vereniging van afgescheiden landelijke kerken sedert 1889 

samenwerkend in de Unie van Utrecht

Het is toch echt typerend Bij de Katholieke kerk de Rechtbank de geneeskunde 

en de planter in de tuin. Bij allmaal luitjes die zich in het latijn verstaanbaar 

maken.  Maar wat kan daar toch een onvoorstelbare kudde mierenneukers 

tussen zitten.   Eén aspect van het geloven onderschrijven ze allemaal. Geld is 

niet het voornaamste in de samenleving.                                                                                                                                                

Het is de macht van kennis  die een volk van onwetenden zal Regeren. Geld 

vergaren komt er na. Maar liefts wel zo snel en meer als mogelijk is .                                                                                    

De Roomsch Katholieke Kerk heeft het belangrijkste en sterkste middel om de 

strijd om de macht aan te gaan.  Vanaf het begin van haar bestaan rond  400 

werd er boekhouding bijgehouden van al wat men te weten kwam Het scrinium                                                                   

784 kreeg de verzameling   Documenten de status van Bibliotheek                                                 

in de 13e Eeuw zou dit deel verloren zijn gegaan maar waarschijnlijker is Dat ze 
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bij de concurrentie,het Pausdom van Avignon terecht kwamen. Deze 

documenten en die de concurrerende  Pausen later verzamelden  via de Fam 

Borghese in 1891 in bezit van de bib. vaticana                                                                                                                                                            

1376 werd in Rome de aanvang van de hedendaagse bibliotheek gerealiseerd  

wat later 1451 door Paus Nicolaas de Biblioteca Apostolica Vaticana werd 

genaamd     1612  werd het overgrote deel van de Vaticaanse Archieven dat voor 

een volkse religieuze zoiezo onbereikbaar was, ten overvloede als Geheim voor 

den volke verklaard.       Napoleon Bonaparte vond  deRoomsche kerk wat te 

inhalig. Buiten dat de Roomse paus het verdomde om hem tot keizer onder God 

te kronen hadden ze teveel noten op hun kerkelijke zang dus liet hij net als  een 

groot van de  archieven van de Hollandse V.O.C.in 1809 ta van archief stukken 

van de vaticaanse Bibliotheek  in Parijs onderbrengen.                                                                                                                                    

In 1815 kwam de Roomse archieven daar weer terug.   Om de V. O.C. Archieven 

in Parijs terug te vinden moesten de Hollanders wat meer moeite getroosten 

maar in hetzelfde jaar kregen zij ze ook terug.                                                                                                                                              

Vanaf 2006 werd de, Biblioteca  Apostolica Vaticana , niet meer aan 

geheimhouding gebonden verklaard.

Vanwaar nu mijn Analyse van de Roomsche kerk vanaf haar oorsprong en hoe 

kon het gebeuren  dat P.van Batenburg na jaren dat tweede dossier vond met 

de manuscripten die  de StadsRechten van utrecht behandelden.                                                                                            

Als Katholiek gedoopt en op mijn zevend jaar gelijk maar Mijneed gepleegd door 

bij het feest van de eerste Heilige communie  trouw aan de Kerk van Rome te 

zweren en mij  daar nu totaal niet door gebonden te voelen.  werd mij net als de 

andere gelovigen voorgehouden als zou de de Roomsch katholieke kerk al vanaf 

de Geboorte van jezus van Nazareth het jaar 0 bestaan.   Goed dan dat die 

ketterse Luther,, de ketterse hond ,,zorgde voor de reformatie, Daar konden ze 

niet onderuit,Je moest maar zo ver mogelijk blijven van de Gereformeerden Niet 

kopen bij een anders gezindte winkelier was het devies.     Dat hele wereldje van 

Geloofsovertuigingen zat vol tegenstellingen en er bestond een haast wel 

moordende concurrentie, maar er zijn mij twee hoofdzaken opgevallen.                                                                                                                                           

het eerste meest belangrijke ;  De  verhalen van de Bijbel met haar evenknie de 

Koran zijn zo pakkend voor het volk dat zij wel moeten geloven. en  er slecht s 
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een handje extra  voor nodig is. om ze als schapen in de kudde te leiden.                                                                                              

Ondanks de talrijke  afscheidingen van hoge adel die de kerk voor eigen gewin 

en zaligheid wilden benutten,wist de Roomsche kerk  eeuwen lang tot  de 

overhand te houden. De sterkste wapens waarover zij buiten de bijbel konden 

beschikken was het geschreven woord in hun geheimtaal het Latijn en de  

communicatielijnen van het opgedoekte Romanum Imperium. Waar zij hun 

kudde opriepen om vooral te geloven vertrouwde men elkaar nog niet voor een 

Rode Centiem. Alles wat buiten de dagelijkse gang van zaken gebeurde moest 

schriftelijk worden verantwoord.                                                                                                                 

Een zeer primitieve vorm van internet met als zoekmachine de Romeinse 

archieven was wel traag, maar in de vroege tijden voldeed het.                                                                                     

Met succes wist men zo te regelen wat het gemene volk wel of niet mocht 

weten.    De spaanse Koning Filips ll met zijn geërfde keizerlijke status en de 

ambitie om ook nog in het kerkelijke bestuur de overhand te krijgen en zich 

daarbij liet bijstaan door zijn  ,,Spaanse inquisitie,, Die zat de R.K.K. behoorlijk in 

de weg,maar een leven is niet lang genoeg om een Eeuwenoude kerk over te 

nemen.                                                                                                                                        

De organisatie van de R.K.K. hield uiteindelijk de overmacht.

Wat was de Rol van het Hertogdom van Helsdingen in het geheel.          

Het was rond het einde van de vierde Eeuw dat vijf Germaanse Legerleiders een 

handje meehielpen aan de val van het Roomsche Imperium.                                                                      

Later bekend als de vijf Heren met hun bezittingen ,zoals ze tot op heden 

bekend staan De Vijfherenlanden. De vijf van de familienamen zijn  hedendaags 

bekend  als Van Arkel,, was oorspronkelijk gevestigd  nabij de hedendaagse stad 

Gorinchem nog steeds bekend als arkel.Konden Later als vazal van de Graven 

van Holland  nog steeds beschikken over(landen van Arkel)    dat de Fam Ter 

leede de oorspronkelijke Heren van het gebied rond de huidige stad Leerdam 

waren. kan niet bevestigd worden, maar de Geografische ligging van het stadje 

geeft duidelijk aan dat dit gebied tot de dingen van de derde Heer gerekend kan 

worden. Met  Hage,s steen Ofwel Hagestein als derde Heer is het niet moeilijk 

bij  De Ever,  zijn dingen ofwel Everdingen de vierde te plaatsen.                                                                                                     
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De als vijfde Heer als laatste te noemen doet in beginsel tekort aan zijn status 

omdat hij over de belangrijkste positie beschikte. Hilt met zijn dingen  ofwel 

Hiltsdingen. met de hedendaags meest gebruikte vervormingen Van Helsdingen. 

Helsdingen. En Helsdinger. Als Germaanse Legeraanvoerder was hij bij de 

bekend als Hertog van Helsdingen. op zijn gebied in de meander van rivier De 

Lek werd veel later de stad Vianen gevestigd,maar daarover later.

Om enigszins iets te begrijpen van de levensstandaard omgeving en 

machtsverhouding in Europa rond de jaren 1100 ,waarvoor Het Hertogdom Van 

Helsdingen de belangrijkste handelingen plaatsvonden.                                                                                                                         

Een aspect veranderde omstreeks die tijd de samenleving volkomen.                                               

De Kunst van stenen bakken en met een mortel tot een muur te vormen die de 

Romeinen vanuit haar imperium kenden was met de val van het Imperium 

vrijwel verloren gegaan. Waar Mensen in de Lage Landen boven de rivieren zich 

gevestigd hadden waren hun onderkomens en  bouwwerken met hout 

vervaardigd. met als grondslag  tot zon 300 meter diep afwisselend zand veen 

klei of grindlagen waren er weinig stenen te vinden waar men mee kon bouwen 

Zuidelijk waar de typerende oerdelta  van de rivier geen invloed had,nu het 

Vlaamse België had men pas de beschikking over Natuursteen.  In deze 

turbulente tijd kwam de kennis van het stenen bakken vanuit het zuiden 

overgewaaid naar de laaglandse Rivieren.  Omdat Klei,de grondstof voor het 

bakken van stenen daar ruim voorhanden was kon men in korte tijd bij elke 

rivieroever een steenbakkerij vinden.  De Edelen lieten hun houten 

onderkomens niet voor wat ze waren. Vanaf die tijden werden hun 

bouwwerken in de Lage landen vervangen door Burchten en kastelen.                                                                                       

Was zo'n strekte gevestigd aan een rivier als belangrijke aanvoerroute  dan 

ontstond vrij snel daarna een stedelijk gebeuren. Het overgrote deel van de 

Nederlandse Steden zijn zo gevormd. Slechts enkele steden. zoals het 

toenmalige Wtrecht zijn daarop een uitzondering.

Een ander aspect, dat invloed had op de samenleving was de invloed van de 

Roomsch Katholieke Kerk. Zoals ik al eerder omschreef was het verbreiden van 

het christelijk geloof slechts een middel om de macht van het Romanum 
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Imperium op een goedkoper en winstgevende manier te herstellen. Op alle 

mogelijke manieren werd getracht om de totale macht,,de hoogste waarde 

boven geld of goederen,,over alle gebieden in de bekende wereld te verwerven.  

Zoals nu In Engeland nog gewoon is wordt vereist dat Burgemeesters en 

Senatoren van een Edel geslacht zijn.  In Europa  rond 1100 en geruime tijd 

daarna  was een stadsbestuur vrijwel altijd onderdanig aan een adellijk geslacht. 

Deze Edelen waren, in meerdere of mindere maten, uiteindelijk weer 

onderdanig aan de Keizer van Duitsland.                                                                      

De stad Wtrecht kende toen enkel de Roomsche kerk met Bisschop Godebald 

die het  stadsbestuur naar maatstaven van het Keizerrijk onrechtmatig 

beheerde. Zonder heerschappij van één der hoogste Edelen, was de stad 

Rechteloos en niet bevoegd om wetten te stellen.                                                                                                                                        

Bisschop Godebald vooruitstrevende persoonlijkheid als hij was,had zich 

verschillende doelen gesteld met het afdammen van de Kromme Rijn kon een 

drassig stuk land in  cultuur worden gebracht en werd de regelmatige 

wateroverlast van het stadje Wtrecht voorkomen. De Eeuwigdurende leen de 

gewonnen gronden,,zoals men het pachten toen noemde,,zou aan tienden 

ettelijke malen meer opbrengen dan het afdammen.                                                          

De beheer en beleen  van  de pontveren over nederrijn en de vervolgende Lek 

was een vooruitgang die in latere Eeuwen zijn bemoeienis ruim dienstbaar 

maakte. Het voorkwam dat de verschillende pestepidemieën de rivier 

overstaken. Het Veer bij het nu hedendaagse Vreeswijk met aan de overzijde 

Vianen was onderdeel van een buitengewone zaak.   waar zo'n tweehonderd 

jaar later de stad Vianen werd gevestigd lag het piepkleine armoedige 

Hertogdom van Helsdingen. Voor Bisschop Godebald van wtrecht, de kans van 

zijn leven. Alleen de hoogste Edelen Keizer. Koning.en Hertog. konden uit eigen 

naam wetten stellen en rechtspreken. Steden die recht en wet wilden stellen 

konden dat alleen bij goedkeuren van een hoger Edele.                                                                                                                                          

De Mazzeltof van Godebald bestond eruit dat er in directe nabijheid zo'n hoge 

Edelman aanwezig was, maar daar waren wel een enkel probleempjes bij recht 

te breien. Het Hertogdom van Helsdingen overlapte niet het gebied van de stad 

Wtrecht en daar ging de Keizer niet mee akkoord. Keizer gaf te kennen dat hij 
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tegen een bedragje persoonlijk zijn goedkeuring kon hechten stadsrecht zou 

verlenen zolang de hertog van helsdingen als leenheer in de stad wtrecht 

woonachtig zou zijn.      Dat van Helsdingen in de Stad Wtrecht met de scepter 

zou zwaaien was natuurlijk niet de bedoeling van Bisschop Godebald. Hier 

volgde dan de overeenkomst die Peter van Batenburg terug vond in de (geheime 

stukken) van het Vaticaan.   De Hertog van Helsdingen, zou tegen redelijke 

vergoeding, de stad Wtrecht als Eeuwig Domicilie kiezen,maar zou ter beide 

nutte zijn grondgebied behoudend belenen aan de Benedictijner abdij van ST 

Laurents ,,landgoed Oostbroek aan De R 28  Gemeente De Bilt,,                                                                                                                    

Als zichtbaar wezenlijke bepaling van het grondgebied zou er door de 

Benedictijnen een kapel met de Naam Helsdingen worden gebouwd en tot in de 

Eeuwigheid door hen onderhouden worden. Kapel zou geplaatst worden aan 

het end van de Helsdingse weg lopend vanaf het pontveer Vreeswijk Helsdingen 

tot aan de splitsing Helsdingse voor en achterweg.    ( Van de houten vestiging 

waar die wegen weer samenkwamen voorheen woonstee van de Hertogen van 

Helsdingen niets meer terug te vinden Maar na 900 jaar is het spoor van die 

wegen nog terug te vinden in de stad Vianen die 150 jaar later werd gebouwd.)   

met die overeenkomsten en een flinke zak met geld werd de keizer bereid 

gevonden om  persoonlijk over te komen de som geld in ontvangst te nemen en 

anno 1122 staatsrecht te verlenen aan de staat (stad) Utrecht.

 Met het beheer over de gewesten dat de hertogen aan de Benedictijner abdij 

van ST Laurens in leen gaven konden de monniken in overdracht de bouw van 

de de stad Vianen aan de Eerste Heren van de stad Vyanen de van Beusichem 

belenen. Men kon toen echter niet bevroeden dat die tak van familie na enkele 

generatie,s alleen Heylwich van Beusekom als overblijvend erfgename over zou 

blijven.                                                                                                                                        

Van de Nood een deugd makend trouwde zij met de Steenrijke Willem van 

Duivenvoorde. Het is dan Van Duivenvoorde die de Graaf van Gelderland 

betaalde om als zijn Vazal tot ridder en zodanig tot de adel toe te treden.   Met 

de Adellijke titel kon hij daarna in het jaar 1336  bij de Hertog van Helsdingen 

terecht om Het staatsrecht voor Vianen te verkrijgen.  Helaas, in de volgend 

pestepidemie overleed Echtgenote Heylwich en  Willem van Duivenvoorde kort 
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daarna. de toenmalige Hertogen van Helsdingen zagen geen kans om zonder 

leger hun Rechten doen Gelden en omdat verder niemand geiïnteresserd was in 

dat stadje kon Vianen zich, zonder heerschappij, profileren als vrije stad.

Het is 1610 geworden als die onlusten in Utrecht tot de climax leiden waar 

Hertog Hendrick van Helsdingen als Democratisch gekozen Burgemeester   

Ridder Dirck canter het onderspit delven en  in samenwerking van Stadhouder 

Graaf Maurits van Nassauen de spaans christelijke Vicaris Generaal Sasbout 

Vosmeer worden verbannen uit Utrecht als zouden zij met een machtsgreep het 

staatsbestel van de stad omver willen werpen.                                                                      

De  Studente  Dina Albertina Felix schreef 1919 een proefschrift van  72  pagina's 

studie en 96 pagina's verklarende   over  die onlusten.                                                                                                              

Maar,hoewel zij duidelijk de opvolgende gebeurtenissen  met de 

hoedanigheden van betreffende personen vermelde kon ze het geheel van de 

achtergronden die meespeelden maar weinig weergeven. Daar had ze te weinig 

zicht op. Te veel partijen probeerden invloed te krijgen of uit te oefenen.

Vier hoofdzaken speelden een rol ;                                                                                                               

De  ambitie van  de spaanse koningen filips ll - lll - lV  die met hun agressieve  

spaanse kerk waren uit die op de totale macht over,,kerk,  Adel en Staat.                                                                       

De 80 jarige Oorlog    1568---- 1648  was daarvan het resultaat                                                                                                                                         

De aanhang van Luther die bezig was met het reformeren van de Spaans  

Roomsch Katholieke  grondbeginselen.                                                                                                                                          

De Adel  met hun heerschappij over landen en steden  met als zich  aandienende 

macht de poorters ofwel burgers van de steden.                                                                                                          

De 24 kloosters in en rond de stad Utrecht droegen daar  op eigen wijze een 

steentje bij. Waar de Adel met hun heerschappij over land en staat (stad ) 

tegenover de kerk gevrijwaard werden door de Duitse keizer  hield dat op te 

bestaan bij zijn overlijden en de vererving naar de spaanse koningskroon.                                                                                                                             

Om zich te verweren tegen de overmacht van de spanjaarden, stak men de 

koppen bij elkaar en vormden  in het gewest Utrecht de steden een alliantie die 

later in de andere gewesten als voorbeeld diende. De  verschillende gewest 

sloten daarna het verbond dat met de Unie van Utrecht tot stand kwam.                                                                                                                              
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De unie van Utrecht 1570 met als spil in het web van staten(steden en 

graafschappen) van Holland                                                                                                                                                                 

Als rode draad door het geheel   vochten  de gereformeerden De Roomsche en 

de spaanse kerk elkaar de kerk uit en als kop van Jut  fungeerde daarbij de 

Poorter (burger)  die door elke vechtende partij werd geacht om voor het 

oorlogvoeren te betalen.      Het grote probleem van de geschiedschrijver is dat 

hij het doorgaans van ,, de twee vechtenden om één been,, beziet en daarover 

zijn commentaar geeft.    Spanjaarden tegen ons Lage landers. zo doet men het 

aan Jan en Alleman voorkomen.                                                                                      

Het grote geheel ziet men niet,of wil men uit partijdigheid niet zien. 

Voor de Familie Helsdingen van belang was het teloor gaan en vernietigen van 

bewijzen van hun oorspronkelijke rechten als Hertogen van Helsdingen. Het gros 

van deze stukken was oorspronkelijk in overeenstemming   met Abt Godebald 

en Helsdingen ondergebracht   in de Bibliotheek van de  Benedictijer abdij van St 

Laurents.                                                                                                                               

Het is  in het jaar  1580 dat het noodlot voor de Abdij  toeslaat.  Dat zij  door 

belening  over het halve  gewest Utrecht en het Hertogdom van Helsdingen 

beschikken,  voldoet niet aan de wensen van de Spaanse koning.  Ze moet  al 

haar rechten in de provincie Utrecht inleveren.                                                                                                                                 

Voor de Hertogen van Helsdingen betekent dat het volgende;                                                        

Daar zij ingevolge het voorzien van staatsrechten de stad Utrecht als Domicilie 

moesten kiezen,wonen en leven ze nu zonder sterke arm van een krachtdadig 

leger in de stad. Documenten betreffende het  belenen van gronden en rechten 

die  in 1122 door Godebald Abd en Helsdingen werden opgesteld,zijn nu onder 

toezicht van de spaanse kerk. Het voor de Abdij en de familie echt sneu als er 

later in de abdij een brandje woed en de gehele bibliotheek aan de vlammen 

ten onder gaat. Met dat kleine beetje documenten en een kapelletje nabij de 

stad Vianen,hebben Hertog en Prinsen van Helsdingen geen poot om op te 

staan. Ze kunnen mooi de hol op. Als dan het jaar 1610 aanbreekt kunnen zij 

aan macht weinig meer opbrengen dan een gewone poorter.   Een en ander 

komt Maurits van Nassau en  Sasbout Vosmeer ten goede, en passant  verdelen 

ze onderling gelijk maar het grootste deel van de bezittingen van Hendrick van 
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Helsdingen. De helft die bij zijn  verbanning per vonnis aan hem  is  toegekend is 

dan zeer bijzonder minimaal ten opzichte van de helft, die waar Maurits en 

Vosmeer recht op denken te hebben.

Drie aspecten zijn in deze Historie opvallend ;                                                                                   

Het fenomeen dat elke geschiedschrijver  zijn documentatie  met eigen inzicht 

bestudeert   en  eventuele hiaten naar zijn behoeven invult.  Voeg daarbij  de 

mondelinge   overlevering van feiten en gebeurtenissen gedurende honderden 

jaren, en het vernietigen van grote delen van documentatie.

 Het met deze voorgeschiedenis kom ik dan aan  het gedeeltelijk fictief 

geschreven verhaal van  De Hertogen van Helsdingen en ja met het inzicht van 

verschillende geschiedschrijvers de historie bestuderend en analyserend kwam 

ik als lezend tot het verhalen hoe het in die tijd gebeurd zou zijn met het 

Hertogdom.                                                                                                                         

Dat de feiten later toch weer anders lagen.noemt men in regerende kringen ook 

wel voortschrijdend inzicht.    Mijn probleem in het verhaal was dat er zo 

ontzettend veel feiten boven kwamen drijven dat ik moeite had om alles zo snel 

vast te leggen en chronologisch te beschrijven als ze aangeleverd werden.

Het verhaal van

Een Hertogdom voor een bord linzensoep.

Helsdingen, Daar kom je vandaan

Asterix en Obelix uit die kleine nederzetting in Gallia, Velen van ons 

kennen de verhalen uit de boekwerken en films die er over gemaakt 

zijn.Daar hoef ik verder niets over te vertellen. Maar.... Hier in de lage 

landen heeft een vergelijkbare nederzetting, in werkelijkheid bestaan, en 

is er na duizend en honderden jaren nog een piep-piep klein deel te 

vinden van wat gebleven is van toen. Met uitermate droevig relaas  over 

mijn weer vinden van de feiten hoop u te interesseren over de 
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geschiedenis van een verscheurend familiedrama.

Woesh bam. Nee dat woesh zag ik geeneens aankomen, maar de napijn 

van het bam voel ik nu nog. Alsof het gisteren was, Kerstnacht 1948 Wij 

woonden In zuilen, op  steenworp afstand van de ST Salvator kerk. Van 

jouw, als verplicht gelovige werd verwacht dat je dan in de nachtmis 

aanwezig was, om daar gul en geestdriftig aan de schalen bij te dragen.Je 

weet wel één voor de kerk en één voor de armen van de parochie. Die voor 

de armen was altijd veel voller .maar dat maakte niet uit.                                                                                                         

Ik hoorde later van één van de misdienaars dat mijnheer pastoor in de 

pastorie toch alles, op één hoop verzamelde. Alias mijnheer Jansen. Ja zo 

heette de biesex, als hij zich verlekkerde in het jongens Noorderbad bij het 

zicht van die blote kindertjes. Waarom heb eigenlijk altijd Zo’n pesthekel 

gehad aan dat heilige gedoe rond dat klote feest. Mijnheer jansen had die 

nacht geen dienst bij het opdragen van de nachtmis.Hij hield zich bezig met 

toezicht houden of de schalen,voor de goede gaven, wel door elke 

aanwezige werden gevuld. Links In de zijbeuken van de kerk was wat 

rumoer van opgeschoten jongens. Hij er naar toe.De eerste de beste die hij 

zag kreeg een flinke hengst voor zijn harses. Dat was ik dus .Was mij van 

geen kwaad bewust slechts vier jaren oud, maar wel degeen die de 

terechtwijzing ontving.                                                                                                           

Ach waarom zou ik mij misbruikt voelen.                                                                                 

Ik zal een jaar of zes zijn geweest. Er was bezoek. Goede vriend van alias 

mijnheer jansen. Was even terug van de missie in Afrika. Je weet wel  zo,n 

land met van die zwarten met van die zwarte krulletjes. Nou hij kwam eens 

kennis maken met de parochie.                                                                                                                                

Was dat soort kennismaken in Afrika gewoon. Nee ik zou echt niet weten 

waarom hij mij in het kruis tastte om te zoeken wat ik daar te bieden had.                                                         

En dan dat vierde schooljaar Bij  ST Salvator lagere school in de klas voor 

jongens. Men had al vroeg door dat ik was bevoorrecht met een I Q van 

130 Maar om de derde zoon van een arbeider een kans te geven. O nee 

dat kon gewoon niet.                                                                                                                           

De invallende schoolmeester dat jaar, deed er dan ook alles aan om mij te 

onderdrukken.                                                                                                                    

Uiteindelijk resultaat was een gemiddeld rapportcijfer van vier en half. Een 
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normaal functionerende leerling zou dat jaar natuurlijk over moeten doen. 

Maar bij de onderwijsinspectie zou dat waarschijnlijk verkeerd zijn gevallen. 

Ik hoefde dat jaar dus,toch maar, niet te doubleren.                                                                                                          

En dan die klucht om een onmondig kind van 10 jaar door middel van 

eedaflegging aan de kerk te binden. om maar te zwijgen van die biechtstoel 

Alles wat je daar bekent zal door de kerk tegen je worden gebruikt.

Waarom deze vreemde inleiding;                                                                                                                       

Het was mijn doel  om de oorsprong van de naam Helsdingen te vinden en 

de rest van de wereld daarvan in kennis te brengen.  

Welnu na een speurtocht in verschillende Archieven, vond ik, waarom het 

de meeste Helsdingens niet zo voor de wind is gegaan als, gezien van uit 

hun afkomst, mogelijk zou zijn geweest en ook waarom er in het 

geboorteregister van de  Roomse kerk na eeuwen, bij de naam Helsdingen 

nog steeds stond vermeld  dat deze familie vanwege verbanning, geen 

voorrechten mochten worden verleend.                                                                                                                        

De Roomse kerk heeft vanaf de jaartelling een overmatige invloed  

uitgeoefend op de samenleving.                                                                                                                           

Het bij missie gebrachte geloof was niet gratis. Uiteindelijk werden have 

goed en geest van de dopeling verlangd.                                                                                                             

Ook de dragers van de naam van Helsdingen en hun verwanten 

Helsdingen ontkwamen niet aan de invloed van Rome.  

Ik had veschillende vragen die ik beantwoordt wilde zien                                                      

Wat betekende dat Hel in mijn naam.Het was voor mij een raadsel wat het 

HEL  (waar je naartoe gaat, als je de kerk in je leven, niet op de juiste wijze 

hebt gediend)    zou kunnen betekenen.                                                                                                                               

En dan. Waarom waren er Helsdingens en van Helsdingens en waren zij of 

wij de Terug naar waar ik had moeten beginnen.                                                                                     

Door de Roomsche kerk gedoopt en daar aangenomen onder de Naam                             

Theo. johannes.Wilhelmus.Helsdingen.   Een prachtige naam toch?                                  

Nee het is niet mijn bedoeling om mijn biografie te schrijven.                                                                                                                                    

Ik heb wel genoeg om een boekwerk te vullen, maar wellicht kan dat later.                          

Als derde zoon, jongste kind van een arbeider gezin met acht kinderen 

interesseerde mij het familieverleden maar matig.                                                                                            

Wat was mij dus bekend van de familie.? Er was dus een plaats  dorp? 

kasteel, ach weet ik veel, nabij de stad Vianen.                                                                                                      
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Mijn oom Theo was met die Politionele actie meegeweest Nederlands Indië 

nu Indonesië Met zijn Balinees chinese bruid en tweede kind verwacht. 

bracht hij het verhaal dat de naam Helsdingen daar goed bekend was. Er 

zou een Gouverneur van die naam zijn.                                                                                                                              

zo,n twintig jaar geleden kwam mijn broer met het verhaal dat er een 

familiewapen bekend was. Wapenschild met drie diagonale strepen. Nou ja 

Ik beschik wel over edele delen, dat doen tegenwoordig de meeste 

mannen. Maar dat de rest ook van adel zou kunnen zijn. Dat kon ik mij niet 

voorstellen.

In de loop der tijd zijn mij steeds meer feiten van het geslacht van 

Helsdingen bekend bekend geworden. Even een tussendoortje. Er was wel 

degelijk een familiewapen Zilveren schild met in zwart, drie diagonale 

balken. Daar kom ik later nog op terug. Stamboom  geschiedenis 

onderzoeken interesseert mij maar matig.Maar het grootste mysterie voor 

mij was.                                                                                                                                                           

Waar was dat kasteel gebleven waar waren de ruine,s van het huis waar 

de grondleggers van de familie gewoond en geleefd hadden.                                                                           

In wat nu Vianen stad is, ligt een stadsdeel genaamd Helsdingen, met 

Helsdingse voorweg en Helsdingse achterweg. Dan zijn er een kapel(een 

soort van kerkje) een Boeren hoeve een Bouwkundig bureau en een 

zwembad met die naam. niemand weet te vertellen, wat de oorsprong van 

die naam is. Daar waar niets van de ouderdom van die naam meer bekend 

is.  Waarom wordt die naam dan nog steeds gevoerd??                                                                                                                                   

Ik zou met mijn verhaal terug kunnen werken zoals een rechtgeaarde 

genialiteits zoeker zou doen maar eerlijk gezegd ben ik daar te lui voor.                                                                              

En dan,waarom zou ik dat doen? Er zijn al verschillende personen voor mij 

geweest die zich daarmee bezig hebben gehouden. Nee ik heb bij mij 

vluchtig onderzoek aan de oorsprong kunnen ruiken.                                                                                                    

Een ver familielid van de uitgestorven alliantie Van beuningen Van 

Helsdingen beschreef in conclusie van onderzoek de familie Helsdingen als 

van zeer oude afkomst,terug te voeren naar de germaanse tijd.                                                                                                          

Hij beschreef stamvader en stammoeder als zou hij mogelijk  de namen  

Helswinding en zij Helswind hebben gedragen.  Volgens Hem waren dat in 

die tijd gebruikelijke namen.                                                                                                                         

Tegenwoordig hebben we echter een vaak misbruikte uitdrukking die heet 
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voortschrijdend inzicht en daar ga ik bij het begin van mijn verhaal, gebruik 

van maken.

Zoals in ieder sprookje; Er waren eens. een dierlijk roedel personen,behept 

met enige intelligentie. later werden zij als mensen aangemerkt. Zoals in de 

dierenwereld gebruikelijk werd een harem van vrouwtjes bijeengehouden 

door de grootste sterkste en mooiste mannelijk persoon. In de volksmond 

werd hij kortweg Hild genoemd.                                                                                                  

(De bevolking van dat gebied was nog best wel schaars)                                                     

Die naam had dus totaal niets te maken met die Hel waar later de roomse 

Missie mee aan kwam dragen.                                                                                                                       

Dat Hel had meer de betekenis van licht  helderheid schoonheid. Dus 

gewoon een sterke knappe vent. geboren met het leiderschap.                                                                                                                       

Die Hild was van zichzelf behoorlijk sterk en echt wel bijdehand.Hij liet zich 

de kaas niet van het brood eten.( Of ze dat toen al maakten?Daar zijn weer 

anderen die dat onderzochten.) zoals elke roedel oudste zijn leefomgeving 

verdedigd Hella zijn gebied  tegen ieder die het ongenodigd wilde betreden. 

Afblijven dit is van mij dit land de bomen de dieren. Dat zijn mijn dingen. In 

de volksmond is dat gebiedje nog steeds bekend als Hilds dingen. Later 

werd de naam ingekort en werd het landgoed Helsdingen.

Nu blijft de vraag. Dat kan allemaal wel zo wezen maar hoe krijgt zo,n 

eigenwijze zak het voor elkaar om, de naam van dat gebied twintig 

eeuwen, voort te laten leven. Menig edelman uit latere tijden heeft ondanks 

het bouwen van kastelen en fortificatie,s het onderspit heeft moeten delven.                                                                                         

Welnu;  Hild leefde met wijven en kooters op een nogal drassige omgeving. 

Landbouw en bouwen op dat land bracht verschillende problemen met zich 

mee.Het zal anno 1200 zijn geweest dat de kerk er zich mee ging 

bemoeien.in de bocht van de  meeanderende rivier de lek op het land van 

Helsdingen lagen wat boeren optrekjes en waar Vianen nu ligt waren met 

toestemming van de Helsdingens wat zwervers neergestreken die met 

elkaar een commune hadden gevormd . Dat gebied had in de vorige 

eeuwen verschillende overstromingen gekend en was door die 

gebeurtenissen dun bevolkt. Er werd daar pas veel later op strategische 

stad aan de rivier een stad gebouwd.  Vianen was de naam die ook de 

bestuurders kreeg aangemeten.                                                                                                  

Onvoorstelbaar maar de nazaten van Hild en zijn harem hadden honderden 
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jaren op dat nutteloze door overstromingen geteisterd landgoed overleefd.    

Daar zij de oorspronkelijke bewoners van Hilds dingen waren. konden zij 

over alle rechten van dat land beschikken.De  Rooms katholieke kerk had 

het geloof in christus gebracht en in ruil daarvoor dienden de gelovigen, 

tijdens leven en na hun dood, hun bezittingen aan de kerk over te dragen. 

De Benedictijner monniken van de St lourents Abdij te Oostbroek was door 

de Bisschop van Utrecht het mandaat verleend om de zeggenschap over 

het land Helsdingen te verwerven.                                                                                                           

Om een misverstand uit de wereld te helpen.  Met Utrechts accent 

uitgesproken zegt men Hulsdingen. Een niet geheel getalenteerde 

schrijver-monnik schreef de naam Helsdingen, zoals hij die in Utrecht 

hoorde zeggen.

Hier komt nu dan de oorzaak en reden,waarom de nakomelingen van 

Helsdingen later geen aanspraak konden maken op het leengoed 

Helsdingen;                                                                                                   

Rond 1122 werd door de toenmalige bisschop Godebald van de Stadstaat 

Utrecht en omgeving een afdamming van de rijn de toenmalige kromme rijn 

bevolen.Door deze afdamming werden voorheen zompige natte gebieden 

zoals Langbroek beter bewerkbaar. Ook het onbetwiste eigendom 

landgoed Helsdingen van de daar al eeuwenlang wonende familie van 

Helsdingen nabij de toenmalige nederzetting Vianen had de interesse van 

het kerkelijke bestuur.                                                                                                                

Allard van Helsdingen,toenmalig hoofd,dan wel degene met de meeste 

invloed, van de familie, werd benaderd door de Benedictijner monniken van 

de ST Lourents abdij, met de vraag of hij de zeggenschap over de grond 

waar hij over beschikte niet wilde ruilen voor het recht om zich bij de kerk 

aan te sluiten . Deze Allard was echter niet geheel van lotje getikt. 

Natuurlijk zijn familie had het eeuwenlang met dat stuk grond kunnen 

doen,maar nu, in een tijd van grote voorspoed was er voor de familie met 

dat land niks te beginnen. Maar omdat die droge monniken bleven 

aandringen begreep hij dat die er meer mee konden doen. Zoals bij de 

markt een gebruik is werd er onderhandeld Het landgoed zou de naam 

Helsdingen Eeuwig behouden De familie zou daar mogen blijven wonen En 

als stempel op het verbond zou er een kapel met de naam Helsdingen 
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worden gebouwd. Het laatste beding moest echter nog even de weg via de 

hoogste gezagsdrager de Bisschop van utrecht te gaan. Maar ach het ambt 

van schout van Utrecht was toch het minste wat men een 

vertegenwoordiger van zo,n oude familie kon bieden.                                                                                                                                

Van alle bronnen.waar ik uit kon putten is deze Allard van Helsdingen 

schout van Utrecht in het jaar 1136 de eerste die in geschriften bekend 

staat.

Hoewel ik dus uiteraard in het geheel niet gecharmeerd ben in het instituut 

van de Roomsche kerk kan ik nu toch wel één aspect waarderen.Om zich 

ten alle tijden te kunnen veantwoorden tegen wantrouwende hun inhalige 

meerderen, werd alles op schrift bijgehouden. Wat betreft mijn verhaal kon 

ik dus via de akten van de kerk terugkijken tot het eerder genoemde jaar 

1122.     Bij mijn navorsingen in de geschiedenis van de familie was het niet 

mijn bedoeling om mijn belang in een rechte lijn naar de oorsprong van 

mijn--onze naam te vinden. naar wat in de verschillende geschriften heb 

kunnen lezen zijn er al verscheidene personen geweest die zich verdiept 

hebben in de geniale lijnen van het geslacht Helsdingen van toen naar nu. 

Naar mijn mening waren de meeste van die onderzoeken verricht  in de 

hoop een graantje mee te pikken van belangrijkheid en adel van het 

geslacht van Helsdingen.   Om daar echt eerlijk in te zijn moet ik vermelden 

dat ik mij daar ook wel iets aan bezondigd heb. Daarom even deze 

gebeurtenis tussendoor.     Nee geen biografie! Dat zei ik toch!

                                                                                                                                                

Daar lag ik dan in de OK op de tafel( ja die). Er kwam enig bloed aan te 

pas. Ik maande de ok zuster toch voorzichtig te zijn met dat ,,ziet u het 

niet,,blauwe bloed. Ach zegt de zuster ja klopt, het kleurt echt blauw. 

Zeker van de kouwe kant! Ni-iet? Wat had ik de pé in. Bij die précaire 

operatie daaronder, voelde ik mij dus dubbel in het kruis getast en dat 

terwijl mijn onderlichaam toch, vanaf navel tot onder de tenen, door de 

anesthesie volledig gevoelloos was.

Zijn de van Helsdingen en Helsdingen oorspronkelijk van edele afkomst? 

Daar kan de familie volmondig JA op zeggen.  Waren zij gekenmerkt als 

zijnde van adel? dan luid het antwoord  NEE  of heel misschien, wie weet 

toch  Over het algemeen wordt erkend is, dat zij van Germaanse afkomst 

zijn.                                                                                                                    


