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Van de redactie:
Deze courant is nummer twee van 2016 waarvoor onze welgemeende excuses. Wij streven ernaar onze
courant driemaal per jaar aan u te verzenden maar gezien de toename van de omvang van onze courant
verschuift dit nu naar tweemaal per jaar. Onderhavige courant is (voorlopig bij uitzondering) in kleur en
in een groter (A4) formaat. Hiervoor is deze keer gekozen op grond van een langdurig onderzoek door de
Vereniging Oud Asperen naar onze Joodse Stadsgenoten van medio 1750 tot 1945. De stukken welke
hierbij gevonden werden konden niet in het “oude formaat” afgedrukt worden maar wilden wij u ook niet
onthouden. Dit onderzoek is de reden waarom u zo lang heeft moeten wachten maar is nog immer niet
afgerond, voor de volgende courant dus.
Ons medium De Asperensche Courant (0345 610291) bestaat deels uit voor u verzamelde en
samengestelde informatie uit diverse bronnen. Als weergegeven informatie naar uw mening onjuist of
onduidelijk is dan hopen wij dit van u te vernemen. Wij hopen tevens dat de inhoud u van onze courant u
enkele prettige uren leesplezier zal verschaffen.
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VAN DE VOORZITTER

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 3 mei 2016 heeft Mario Hasebos na vele jaren trouwe dienst
als Voorzitter van onze Vereniging Oud Asperen afscheidt van ons genomen. Uiteraard kunnen wij Mario
niet genoeg danken voor deze jaren van professionele leiding welke hij aan onze vereniging heeft willen
geven.
Het was dan ook niet makkelijk om een opvolger te vinden voor de vacante positie van Voorzitter. Hoe
vul je immers de schoenen die aldus leeg zijn gekomen ? Hoe volg je dat lichtende voorbeeld zonder
roemloos ten onder te gaan.
Terwijl ik dit adres aan u lezers van onze Asperensche Courant schrijf moet ik u ook direct bekennen dat
ik hierin nu reeds schromelijk gefaald heb. Het aantal vergaderingen is gedaald, er is geen
Winterbijeenkomst geweest of gepland in 2016 en de courant zelf is éénmaal verschenen (voor
onderhavige) in maart 2016.Ik kan niet anders oordelen dan dat dit geen goed begin is.
Ik moet ook zeggen dat ik de functie onderschat heb. Mario leek het zo makkelijk af te gaan, hij maakte
zelden een woord vuil over vergaderingen of gesprekken met gemeente of andere verenigingen. Naar mij
nu blijkt onterecht. Het vergaderen is dan wel niet wekelijks maar wel véél meer dan ik door had. En ging
het dan ook nog maar eens ergens over, veelal zeer boeiend maar niet dat ik er veel aan toevoeg naar mijn
gevoel.
Uw nieuwe voorzitter is dus vol goede moed en met een frisse blik begonnen aan de taak welke zijn
medebestuursleden hem hebben toevertrouwd maar is ook direct daarna op zijn bek gegaan. Ik kan niet
anders dan u beterschap beloven en u verzekeren dat ik de vereniging en onze stad een zeer warm hart
toedraag en het dus niet zal toestaan dat het volgend jaar niet met grote verbetering zal worden afgesloten.
Met historische groet,

Ir. Th.G.F. Witjes
Voorzitter Vereniging Oud Asperen
non satis est scientiam
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Bestuurslijk Nieuws

Van de Penningmeester
In 2016 is contributie voor een regulier lidmaatschap € 7,- per jaar. Dit komt voort uit de beslissing hiertoe op de
ALV van 23 april 2013 in het Buurthuis, alle overige contributies blijven hetzelfde.
Zou u allen zo vriendelijk willen zijn ook dit jaar weer de contributie zelf over te maken op onze rekening
IBAN: NL14RBRB0687874505
Dit scheelt de vereniging de kosten voor het versturen van rekeningen.
Helaas moeten we van enkele leden moeten we nog de contributie voor 2015 ontvangen. Aan hen meteen
het verzoek om deze mee te nemen in de overschrijving voor 2016.
De contributie bedragen sinds 2014 zijn:
€ 7,€ 13,€ 16,€ 2,50

voor het reguliere lidmaatschap.
voor leden woonachtig buiten Asperen.
voor leden woonachtig buiten Nederland.
voor een inwonend extra lid.

Wij gaan er dus vanuit dat u de verschuldigde bedragen zelf overmaakt !
Uw Penningmeester
Arthur Tuyt

Nieuwe bestuursleden sinds ALV van 3 mei 2016
Met vreugde konden wij op de Algemene Ledenvergadering van mei 2016 aan u melden dat we drie
nieuwe bestuursleden, zijnde Marius de Man , Ina Bogert en Freek Witjes, hebben gevonden om onze
gelederen te versterken en met gepaste treurnis dat twee bestuursleden daarmee terugtreden en het stokje
overdragen. De nieuwe leden zijn door u allen aanwezig tijdens de vergadering conform onze statuten
aangesteld en vol goede moed aan hun taken begonnen.
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 3 mei 2016 heeft onze Penningmeester uitleg gegeven en
over inkomsten en uitgaven en er is verslag gedaan door de Kascommissie (we zoeken nog vrijwilligers
voor die functie voor 2017) van hun controle van de stukken. De vergadering verleent het Bestuur
vervolgens decharge voor het gevoerde beleid en boekhouding van het afgesloten jaar.
Na afsluiting van de vergadering geeft eerst Gijs de Man van onze eigen Archeologische Werkgroep en
daarna Nico van der Geest (Archeoloog Bureau Aeres) met ondersteuning van een collega, vrijwilligers
welke bij de ontgraving geholpen hebben een presentatie over de Archeologische ontgraving rond Kasteel
Waddenstein te Asperen waarbij ook (bodem)vondsten getoond worden. Na afloop kunnen de
bodemvondsten in alle rust nader bestudeerd worden op een lange tafel. Een zeer boeiend onderwerp en
de discussie liep nog door tot laat in de avond.

Mailen naar Oud Asperen
Helaas hebben we problemen met onze internetsite en dus ook met ons mailverkeer. Mails aan de
adressen van onze vereniging komt niet aan of kunnen we in ieder geval niet lezen. Voor noodgevallen
kunt u de redactie bereiken onder: european@planet.nl of 0345 623392.
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Ome Keesje
Wanneer Ome Keesje zijn dagelijkse ronde kuiert staan er honderden toeristen in de Voorstraat te kijken
hoe de vroegere garage van Kleijn gesloopt wordt. Het wordt Ome Keesje te veel, tranen biggelen over
zijn wangen Toeristen deppen met zakdoekjes de tranen van mijn gezicht.
Zij voelen niet wat er in
me omgaat, het pand
wordt genadeloos tegen
de aarde gewerkt. Niet
één steen blijft op de
andere. De garage is niet
weg te denken uit
Asperen, in deze garage
is de Familie Kleyn groot
geworden. De garage is
veel jaren beeld bepalend
geweest, vanaf Spijk kon
je met grote koeieletters
lezen: ”Kleyn
Autobedrijf Asperen”.
In de garage was in 1939
het Nederlandse leger
gelegerd, in 1945 werden de Asperse mannen er in opgesloten. Een brok historie. Het hart van Asperen, is
er genadeloos uitgehaald. Men wil op deze plaats nu een hofke maken – dat wil zeggen – in het midden
een grasmat met langs de kant bloemetjes, net als vroeger. De huisjes krijgen halve deuren zodat de
vrouwtjes met hun ellebogen op de deur kunnen leunen en zo een praatje kunnen maken met de
buurvrouwen. Lijkt me leuk al die kwebbelende vrouwen.
Nu komen we op het punt van de naam van het hofke, Ome Keesje heeft een passende naam. Vroeger
woonde in de Steeg, waar nu de Proosdij is, Aart van Spanje. Hij betekende veel voor Asperen. Hij
handelde in koeienhuiden, mollen- en konijnenhuiden. Hij was heel bekend in Asperen dus de naam
Aartes Hofke lijkt me zeer toepasselijk.
Omdat men toch aan het
slopen was, nam men de
vroegere patatzaak van
Familie van Herwaarden
mee. In de 60er jaren kon
men in Asperen goed
slopen maar nu kan men
er ook wat van. Om terug
in de tijd te gaan had de
familie vroeger een
autospuiterij. Maar toen
de vraag naar patat groter
werd stapten ze over op
patat en gehaktballen.
Nico en Corrie zwaaiden
met de patatlepel. Corrie
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kwam uit de Betuwe en was schoon van aangezicht. Nico tufte met
zijn moeder graag door de Betuwe en toen hij Corrie zag riep hij
“spring maar achterop”. Dat deed Corrie, bij zo’n stoere bink uit
Asperen voel je je direct thuis. Zo is er ook nog meer uit Asperen
weggegaan. Zaterdagavonds kwam de Asperse jeugd in het cafetaria.
Tegenwoordig zegt men “hangjeugd”. Het was er gezellig, er was
TV en voor een paar centen kon je voetbal kijken. De jeugd was nog
nooit uit Asperen geweest, ze zogen de honing op uit de TV, een
openbaring, ze konden het niet geloven. Sommige gingen achter de
TV kijken, of ze d’r echt liep. Het was een geweldige tijd voor de
jeugd en Nico ging meer met de tijd mee, hij kwam met een jukebox.
Dat was helemaal van de Dam, een muntje in de gleuf en dan hoorde
je de Selvera’s met het schone lied ‘twee reebruine ogen’ en iedereen
zong mee. Het ging over een ree met van die onschuldige ogen. Ofdat de Asperse onschuldige bruine
ogen hadden betwijfel ik. Maar de mooie Nederlandse liedjes waren ras verdwenen.
In Amerika was een zanger ontdekt met slappe knieën. Hij had een
grote kuif die met een pot vet bij elkaar werd gehouden. Hij zong
en klapperde met zijn knieën dat het een lieve lust was, de Asperse
jeugd probeerde het ook maar waren veel te stijf. Behalve de jeugd
die op de gymnastiekvereniging W.H.V. waren, die waren lenig.
Wat overblijft is de herinnering.
Ome Keesje

Van de redactie:
Kijkt u ook eens naar de film “de rondleiding door Asperen” van Roel Zondag
http://youtu.be/FP2fStQmw0M
En de film van de Rondleiding door de Grote Kerk van Asperen door Gijs de Man.
http://youtu.be/PaLQCfopItg
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De Zwarte Hoop, het rampjaar 1517.
Over dit onderwerp is al eerder geschreven in onze courant, beter nog, je kunt Asperen nauwelijks
intypen op een zoekmachine en een referentie over “Zwarte Pier” , de “Zwarte Hoop” of het “Rampjaar
1517” kan bijna niet uitblijven. Klik je op het zoeken van afbeeldingen van Asperen dan is het zeker dat
de muurschildering in de Grote Kerk tevoorschijn komt met hieronder de lijst met namen (helaas
gedeeltelijk niet meer
leesbaar) van de 264 burgers
(in lijsten per straat vermeld)
die door de “Zwarte Hoop”
destijds vermoord zijn.
Ook ik ben lang blind gevaren
op de stukken die je zo
makkelijk vindt over deze
periode.
Zoals Wikipedia: ‘In 1517
werd Asperen geplunderd
door de 'Zwarte Hoop', een
troep Duitse huurlingen,
waarschijnlijk onder leiding
van Johan van Selbach, die
tijdens de Gelderse Oorlogen
na de plundering van
Medemblik op de terugweg
waren naar Duitsland. Hierbij
kwam een groot aantal
inwoners om het leven.’ Of een verhandeling over Nederlandsch Historie uit 1839 (daarom het wat
oubollige woordgebruik): “Het zwaarste ongeval kwam Asperen over in het jaar 1517 toen de
zoogenaamde Zwarte hoop op de stad afkwam en haar met geweld aanviel. Hoe feller evenwel doevijand
de stad van buiten bestookte hoe dapperder de burgers en inwoners zich verweerden. Drie keeren
achtereen sloegen zij bet krijgsvolk van de wallen af maar zij moesten niettegenstaande dezen
manmocdigen tegenstand eindelijk voor de overmagt bukken. De stad werd stormenderhand ingenomen
nadat ze voor de vierdemaal aangetast en enige uren met moed verdedigd was hetgeen den overwinnaars
omtrent 1800 man kostte. Deze binnen de wallen zijnde vermoordden nu alles wat bun ontmoette mannen,
vrouwen, kinderen, wereldlijken noch geestelijken, niemand werd gespaard zelfs niet die in de kerk
gevlugt waren zoo als de schoolmeester met zijne leerlingen. De stad aldus vermeesterd hebbende hield
de Zwarte hoop zich eenigen tijd daarin op en gebruikte ze tot een roofnest waaruit zij Holland afliepen.”
Dit stuk is een wat aangedikte versie van het geschrifte van Scriverius, een Hollandse geschiedschrijver
uit 1677 die (in nog oubolliger Nederlands) het navolgende wist te vermelden: “Van daer trecken sy op,
verbranden Nieuwpoort ende Langerack, trecken na Asperen, daer sy drie stormen, ende 50 man voor
verlooren, maer stormen ten vierdemael eenig uyren aen malkanderen, ende krijgen de Stadt in, willende
quansuys wreecken van hunne Vredemaeckers, dei in den storm gebleven waren, hebben sy noch
ouderdom, nock geslacht van menschen verschoont, Mans, Vrouwen, Kinderen, Meyskens, Priesters en
Monicken wirden sonder genade ofte onderscheyd nedergehouden, selfs oock de School Kinderen, die
hun met hunnen Meester in de Kerck hadden verborgen, wierden daer deerlijck omgebracht. De Vrouwen
en Kinderen, die hare wreetheyt ontweecken waren, wierden tegelijck uyt de Stadt met schand gedreven,
ende dagelijcx uytloopende, hebben sy de huysluyden ronsom grouwelijck bedorven van dese meer als
Barbarische wreedtheydt schrijft Erasmus Roterodamensis, in dissert. de bello Turcico: Execramur in
tabulis immanitatem: sed asperiora patrata sunt in aspera, non à nostratibus, plerisque etiam amicis.”
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Scriverius schreef dit dus in 1677 en dus 160 jaar na hetgeen waar het over gaat werkelijk gebeurd was.
Als of wij nu dus gebeurtenissen uit 1857 opschrijven uit monde van legendes en verhalen die door de
eeuwen heen worden doorverteld. Hij verwijst ook nog naar Erasmus welke wel een tijdgenoot was van
de gebeurtenissen in Asperen maar evident een politiek en dus gekleurd beeld geeft.
Zelfs veel van de modernere stukken en papers die je vindt in bibliotheken en online houden deze lijn aan.
Wat nu echter als we teksten opgeschreven uit de 16e eeuw zelf erbij pakken ? Met speur- en loopwerk
heeft de redactie van onze courant twee zeer relevante stukken gevonden welke een meer gedetailleerd en
op belangrijke vlakken een heel ander beeld geven van het vallen van Asperen in 1517 voor de Gelderse
Krijgslieden. Wij nemen u mee in deze speurtocht. De twee documenten waar we over gaan spreken zijn
niet makkelijk beschikbaar maar vooral lastig te lezen. Vreemd genoeg: na enkele dagen ploeteren leek
het alsof de letters zich vanzelf gaan ordenen, alsof er gewoon ABN verschijnt waar er daarvoor
onleesbare woorden stonden. Ik zal aldus de originele teksten opnemen in dit artikel maar ook een
vertaling daar niet iedereen deze tijd zal willen nemen.
Het eerste document betreft de Krijgsdagboeken van het Gelderland. Eerst echter een introductie van een
hoofdspeler: “De Zwarte Hoop” want er zullen ook lezers zijn die (nog) niet weten wie dat waren.
Pier Gerlofs (Grote Pier) werd rond 1480 geboren, zijn
exacte geboortedatum is onbekend. Zijn vader stamde uit
een boerengeslacht en zijn moeder was afkomstig uit de
Friese landsadel. Pier was aanvankelijk boer te
Kimswerd. Hij was getrouwd en kreeg een zoon Gerlof
en een dochter Wobbel. De tijd waarin Grote Pier leefde
kenmerkte zich door binnenlandse twisten tussen
Schieringers en Vetkopers. Een noordelijke partijstrijd
die zich door wisselende coalities niet gemakkelijk laat
omschrijven. Toen in 1498 de Saksische hertog Albrecht
de rechten op Friesland in handen kreeg stuurde hij een
legermacht om de rust in Friesland te herstellen en er
bestuurlijke eenheid te organiseren. Maar het bewind van
Albrecht en later van zijn zoons Hendrik en George riep
al snel grote weerstand op. Vooral daar waar hun
soldaten op brute wijze belasting kwamen innen bij de
plattelandsbevolking nam de haat tegen de Saksen toe. In
de zomer van 1500 kwam het zelfs tot een belegering
van Franeker, het bestuurlijk centrum van het Saksische
bewind. Omdat er Saksische hulptroepen uit Duitsland
kwamen, liep de belegering op niets uit. In de periode die
volgde probeerden de Saksen hun bestuur te versterken.
Hun grootste tegenstander was de Hertog van Gelre die
met steun van voornamelijk Friese plattelanders en landsadel in 1514 een inval deed in Friesland. Als
reactie hierop plunderden de Saksische huursoldaten met als bijnaam ‘De Zwarte Hoop’ het platteland. In
1515 werd de boerderij van Grutte Pier door deze ‘Zwarte Hoop’ geplunderd en in brand gestoken. De
vrouw van Pier werd hierbij gedood, evenals vele Kimswerder dorpsgenoten en andere familieleden. Pier
die zijn gehele bezit was verloren begon nu, uit wraak en het onrecht dat hem was aangedaan, een
gewapende strijd tegen de bezetters. Hij richtte in zijn omgeving een verzetsmacht op ‘De Arumer
Zwarte Hoop’ een verwijzing naar 'De Zwarte Hoop' van de bezetter. Zijn troepenmacht bestond
voornamelijk uit arme boeren, verarmde adel, gedupeerden door de plunderingen en notoire
vechtersbazen. De hertog van Gelre probeerde via anti Hollandse sentimenten de groep van Grote Pier
achter zich te krijgen wat ook lukte. Het spreekt voor zich dat Grote Pier na de strooptocht door Holland
(met Asperen als triest hoogtepunt) uiteindelijk door de Hertog van Gelre verraden wordt. Dit soort
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volkswoede en wraakzucht wordt door de machtige spelers (Bourgondië en Gelre in dit geval) gebruik
voor hun eigen doeleinden, de Friezen hebben zich hiermee slechts de woede en eeuwenlange
vijandschap met andere gewesten aan overgehouden.
De Arumer Zwarte Hoop is dus bereidt gevonden om met ondersteuning van wat Gelderse Edelen een
strooptocht door de Bourgondische gewesten te houden. Het klinkt vreemd natuurlijk in onze oren,
Bourgondische gebieden ?
In Nederland ?
Nederland bestond natuurlijk nog
helemaal niet. Het huis van Valois
Bourgondië was dan wel van
oorsprong Frans (of wat we nu
Frankrijk noemen) maar dit alles
speelt in een tijd dat er wel
Koningen waren en zelfs Keizers
maar hun Graven en Baronnen
speelde een zeer grote rol in de
dagelijkse politiek. Het kon zelfs
zijn dat twee machtige Graven
oorlog voerden, steden belegerden
van een buurman en complete
oorlogen uitvochten zonder dat
hun “Koning” er ook maar een
minuut van wakker lag. Het
waren machtige mannen die door
huwelijken verbonden waren met
Koningshuizen waartegen hun
Koning oorlog voerde, een
Koninkrijk destijds leek meer op
een collectie gewesten
bijeengehouden door tijdelijke
gemeenschappelijke belangen. Op
het slachtveld kwam het nogal
eens voor dat een Graaf of Baron
zich tijdens de gevechten bedacht
of bezinde en zijn troepen
rechtsomkeer liet maken en hij
vrolijk zijn bondgenoten van 5
minuten geleden te lijf ging. Politiek was dus niet iets van “Landen” maar van Graafschappen en ook
binnen deze Graafschappen waren er weer Baronnen met meer en met minder gebied en dus macht. Het
feodale stelsel had eeuwen zorggedragen voor vrede en voorspoed maar begon in de late middeleeuwen
uit balans te raken, oorlog was niet langer beperkt tot Edelen en hun (goed getrainde) vechtersbazen die
zich (ingepakt in plaatstaal) te lijf gingen op hun paarden en waar slechts zeer zelden een edelman
sneuvelde. Oorlogen werden nu gevoerd door legers boeren en tijdelijk bewapende groepen die veelal
daarna als een plaag van sprinkhanen rond bleven trekken tot ze weer een oorlog en dus betalende klant
(ze werden ingehuurd voor de duur van het conflict) hadden gevonden. Vechten was dus geen eerbaar
gebeuren meer maar werd toenemend een ordinaire plundertocht.
Op de kaart hiervoor is duidelijk te zien dat de gebieden van de Hertog (lager in rang dan een Graaf laat
staan de Prins van Bourgondië dus) van Gelre grensden aan de gewesten van Bourgondië. Utrecht viel
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onder de Bisschop van Utrecht (jaja, de kerkprinsen waren op veel gebieden gelijk in macht aan
Hertogen) en voerden ook gerust oorlogen gelijk
aan hun “wereldlijke” ranggenoten.
Hier bijvoorbeeld de Aartsbisschop van Turijn
(herkenbaar aan zijn mijter) op het slachtveld met
zijn Koning (Roeland) in 1225.
In grote lijnen echter was Utrecht in het conflict
tussen Bourgondië en Gelre “neutraal” en de
Bisschop zocht vrede. Oorlog leverde weinig op
in de zin van verovering van gebieden, het
conflict kon eigenlijk niets opleveren voor de
strijdende partijen. Gelre zocht het conflict alleen
in opdracht van Keizer Karel (Duitsland) zijn
machtige buurman aan de andere zijde. Het was
normaal om elkanders kracht te blijven
uitproberen immers. Zou Bourgondië slechts
halfslachtig reageren op de speldenprikken van
de Hertog van Gelre dan kon het maar zo
gebeuren dat Keizer Karel zich er ook mee ging
bemoeien en zaken tot een werkelijke oorlog
zouden kunnen escaleren waarbij wel gebieden
gewonnen of verloren konden worden.
De Arumer Zwarte Hoop onder leiding van Zwarte Pier en zijn zwager vielen aldus (gesteund door Gelre
met schepen, geld en hier en daar ook fysieke steun in de vorm van troepen en edelen) Bourgondië
binnen. De groep bestond destijds (start van de tocht) uit ca. 6.000 man en was opgebouwd uit verarmde
boeren (Friezen), edelen en soldaten uit diverse gebieden en conflicten (huurlingen op zoek naar plunder)
en Gelderse troepen (Duitse Huurlingen veelal) onder leiding van Johan van Selbach. Van Selbach was in
dienst van Johan von Wisch (Leenheer van Keizer Karel) en nam tezamen met Maarten van Rossum deel
aan de strooptocht van “De Zwarte Hoop”. Het was Van Selbach bijvoorbeeld die Nieuwpoort (aan de
Lek) innam in 1516 en niet “De Zwarte Hoop”. De Hertog van Gelre maakte dus gebruik van Zwarte Pier
door voor te veinzen dat een Friese Piraat verantwoordelijk was voor al deze chaos en probeerde
ondertussen steden in te nemen in het grensgebied tussen Gelre en Bourgondië (Holland) welke van
strategisch belang waren. Helaas was Asperen destijds een van de meest strategische plaatsen in het
gehele grensgebied tussen Holland en Gelderland.
In een strooptocht van ingenomen steden en uitgebrande kastelen beland een dan al behoorlijk uitgedunde
Zwarte hoop bij Culemborg aan de Lek en steekt over in het “Land van Arkel”. Asperen is het werkelijke
doel van deze strooptocht welke een uitputtingstocht is geworden voor de Zwarte Hoop. In 1520 zal Pier
stervenen neemt zijn zwager definitief het bevel over. De Arumer Zwarte Hoop was toen echter al niet
veel meer dan een naam. De “Geldersche Friezen” werden ze in 1517 al genoemd omdat de overmaat van
de manschappen bestond uit Geldersche Huurlingen (Van Selbach en Van Rossum). De oorspronkelijke
verzetsgroep zoals de Arumer Zwarte Hoop destijds begon was gebruikt, misbruikt en verdween in de
coulissen.
Maar we lopen vooruit, we starten met de Gevegtsdagboecken van het Hertogdom Gelre zoals
bijgehouden door schrijvers in 1517. Verslag uit eerste hand dus en daarna volgen de Verslagen van
Bourgondische zijde welke weer een heel ander beeld scheppen van hetgeen gebeurde rond Asperen in
1517. Weergegeven wordt het oorspronkelijke verslag overgetypt uit oorspronkelijke geschriften en
vervolgens een vertaling. Deze vertaling is opgesteld door de Redactie van de Asperensche Courant en
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fouten kunnen dus gemaakt zijn. We nodigen u dan ook uit om de oorspronkelijke tekst te lezen. Dit lijkt
lastiger dan het werkelijk is, met enige volhardingen zult u zien dat het makkelijker is dan u denkt.
Vergeet u bijvoorbeeld niet dat onze taal ook destijds woorden gebruikte uit het Duits, Engels en vooral
Frans. Latijn werdt nog gebruikt door de Geestelijkheid en als u een f ziet dan moet u deze lezen als een s.
Dan komt u al een heel eind.
We starten als de Zwarte Hoop al het eerste deel van haar strooptocht volbracht heeft, Medemblik, Hoorn,
Alkmaar en andere steden zijn aangedaan, kastelen belegerd en ingenomen of in brand gestoken. Zwarte
Pier zelf vertrekt dan al weer terug naar Friesland met het grootste deel van de geplunderde rijkdommen.
Daar gaan we……….
Afkomstig uit het Archief voor Vaderlandsche, en inzonderheid Vriesche geschiedenis (Verzameld Volume 2,
uitgegeven in 1817) verzamelde oorlogsverslagen (vanaf 1498 ev.).

(bladzijde 231) Ende al fechtende toghen fie voert nae Sparendam. Ende die van Amfterdam die hadden
een blockhws ghemaect by Sparendam, op die dyck; ende dat wonnen fie in mit ghewelt, ende fie
floghent al doet, dat daar op was; ende fie branden dat hws. Ende hadde dit hws volmaect gheweest, of
haddet foe wel gheordiniert gheweest, dat fiet foe lichtelic niet
hadden moghen cryghen, by auentuer fie folden daer altofamen
ghebleuen hebben; want an beide fyden van den dyck laghen
fchepén van oerlich, daer die Ghellerfche doer mosten; ende fie
fchoten tot hem in, dat daer niemant op die dyck bercht was;
alfoe dat die Ghellerfche alre eerst twie of drie van defe
oerlichfchepen creghen ende floghenfe doet die fie op die
fchepen beliepen; ende vorbranden die fchepen; ende doe
toghen fie voert mit waghens ende mit ander reetfcip nae dat
blockhuys toe. Ende doe fie dat ghewonnen ende verbrant
hadden, doe branden fie oeck heel Sparendam, mit die capel,
mit die zyl, ende mit al datter was; ende fie toghen voerby
Amfterdam nae Amfterueen, ende fie brandent al op daer fie by
quamen; ende fie quamen des auents (bladzijde 232) te Apcou
ende daer bleuen fie des nachtes; want dat is in Sticht; ende des
anderen daghes reysden fie voert nae Wttert ende by Vianen
voeren fie ouer, ende quamen int lant van Erckels dat een
heerlicky op hem feluen plach te wefen; mer het heft nu lanck
onder die Prins van Borgoenyen gheweest. Ende in dit lant
namen fie een ftat in met lutter ghewelt die Asperen is
ghenoemt, als op die octaef van onfer Liever Vrouwen dach
vifitationis (De visitatie van de H. Maagd Maria maandag 2 juli 1517), omtrent een wr voer middach
(11:00 uur), ende het was op een Donredach (5 juli 1517 dus). Ende die van Asperen weerden hem feer
vromelic, alfoe wel fyf of fes vren ftormden eer fiet creghen; daerom foe verloren fie veel folcs, als wel
omtrent fyf of fes hondert knechten, of by na wel dwfent (1.000) man, als my ghefeyt is van dengheenen
die daer by waren; ende daer is een floth (Waddenstein) an die ftat, welcke flot fie eerst in namen mit
fromer ghewelt, ende daernae die ftat. Ende doe fie in die ftat quamen, doe floghen fie al die mannen
doet, die fie in die eerste loep by die festen fonden; ende daer worde een vrou doet gheflaghen die opt
wterfie mit kynt was; ende dat kynt wort wt hoer lichaam ghefneden, alfoe dat dat kynt worde ghedoept.
Ende oeck foe worden daer twie crucebroeders doet gheflaghen, ende be sonderlinghe een ionck
knechtken, dat was (bladzijde 233) after dat hoghe altaer toe fchwl ghelopeh; ende dat ftaken fie daer die
keel af. Ende doe die eerste loep ouer was, daernae namen fie alle die mannen vanghen, die fie vonden;
mer daer waren niet veel mannen ghebleuen; fie waren meest altofamen doet; ende al die vrouwen ende
maechden, die daer ghebleuen waren, dien gauen fie een pasbord, ende lietenfe wt die ftadt gaen. Ende
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doe fie aldus in Asperen waren, doe waren die ander twie fieedkens als Hokeling ende Laeyerdam, ende
oeck al dat lant, die waren in groten angst; ende befonderling Hokeling; want fie waren mit die
Ghellerfche bynae al componiert; ende hadden die Ghellerfchen voer Hokeling ghecomen, fie hadden
hem die fiat op ghegheuen, beholden lyf ende goet; mer die hoeftmans en mochten die knechten niet op
brenghen, want fie waren onwillich, ende riepen om ghelt, alfoe dattet drie of vier daghen verliep nae dat
fie Asperen in hadden ghenomen; doe quamen die Borgoenfe mit al oer macht, ende befetten die fteden,
dat fie niet meer mochten cryghen. Ende doe die Ghellerfche dat vornamen, dat die Borgoenfe quamen,
doe branden fie daer een dorp by Asperen, omdat die Borgoenfe daer ghien Ie gher folden maken; want
anders en hadden fie daer omtrent niet ghebrant. Mer fie hadden ghegbebrantfchattet (Bladzijde 234) al
dat fie mochten, tot dat die Borgoenfe quamen. Ende aldus foe laghen fie omtrent een maent in Asperen,
ende daer nae toghen fie op doer die Felu in Ghellerlant. Ende die Borgoenfe die braken wel een dach eer
op voer die Ghellerfche; want fie wisten wel, dat die Ghellerfche opbreken wolden; ende aldus foe toghen
fie mit malcander al die Felu doer; mer die Ghellerfche toghen voer hene mit groter haest ende anxt hoers
lyfs, ende fie dorsten den rechten wech niet holden; want die Borgoenfe waren veel machtigher, dan fie,
ende fie hadden oeck veel reysghers. Ende aldus foe reysden fie mit malcander, die een partye den enen
wech, ende die ander den anderen wech. Ende die Borgoenfe die branden voeruoets op al die Felu doer,
hent tot Hattum toe. Ende doe fie by Hattum quamen, doe branden fie die voerftat toe Hattum, ende fie
toghen voert nae dat hws toe Willip; ende doe fie daer een hoef teyken maecten, doe worde Lubbert
Turck van dat hws ghefchoten, ende hy is doet; welcke Lubbert Turck was heer Florys fwagher. Ende hyr
onder foe toghen die Ghellerfche nae Aernum; want daer was die Har van Gheller feluen; ende hy nam
een knechten van die hoep in die ftat van Aernum; ende die ander liet hy fetten ouer (bladzijde 235) een
water, alfoe dat hem die Borgoenfe niet lichtelic en mochten deren. Daer nae toghen die Borgoenfe van
dat hws toe Wellep, ende fie toghen nae Sutphen, ende voert nae Aernum; ende doe fie voer Aernum
quamen, doe fielden fie al hoer ghefchut thoe, dat fie hadden, ende fie fchoten feer crachtelic in die ftat
van Aernum. Ende doe fie eens al hoer ghefchut los ghefchoten hadden, doe worde daer een biftant
gemaect. Want men feyde, dat daer op die felue dach France heren quamen binnen Aernum, ende die
fpraken daer toe, dat dat biftant ghemaket worde; ende fluchs worden daer briewen ghefant wt die ftat van
Aernum in dat Borgoenfe heer. Ende doe heer Florys mit die ander die breewen hadden ghelefen ende
wel vorftaen; terftont foe lieten fie die trom flaen, ende verbodent by lyf ende by guet, dat niemant meer
moste branden of fchade doen in Ghellerlant. Ende terftont foe toghen van die ftat, ende voert wt
Ghellerlant. Ende die heren, die die foen folden maken, quamen toe famen in die ftat van Wtrecht; want
daer wort ghefeyt, dat die nye Bisfchop van Wtrecht daer feer in arbeyde, om vrede te maken.
En dan de of onze vertaling……..
En al vechtend trokken ze naar Sparendam. Hier had Amsterdam een versterking gebouwd op de dijk.
Deze werd met geweld ingenomen, de bezetting vermoord en de versterking afgebrand. Was de
constructie van deze versterking maar beter geweest of beter georganiseerd – zodat de inname niet zo
makkelijk was geweest – want ze kregen spijt dat ze de versterking in brand hadden gestoken. Bij het
avond uur wilde de troep namelijk alweer op weg maar aan weerszijden van de dijk lagen Hollandse
Oorlogsschepen welke op de troep zouden vuren bij hun voortgang over de dijk. Dus overnachten ze waar
ze waren en in de ochtend veroverden ze twee of drie van deze schepen, doden hun bemanning en staken
de schepen in brand. Ze vervolgde hierna hun tocht over de dijk met hun ossenwagens en (belegerings)gereedschap naar een volgende versterking vlak voor Sparendam en namen ook deze versterking in,
doden de bezetting en verbranden deze net als heel Sparendam wat hierachter lag inclusief haar kerk,
inwoners en wat ze maar konden vinden. De Troep trok vervolgens voorbij Amsterdam naar Amstelveen
waarbij ze alles op hun pad plunderden en afbranden. In de avond bereikten ze Abcoude in het Stight van
Utrecht waar ze – veilig voor de Hollanders - overnachten. De volgende dag reisden ze door, langs
Utrecht naar Vianen waar ze de lek overstaken. Hiermee betreden ze bij Nieuwpoort aan de lek de
zelfstandige Heerlijkheid van de Van Arkels die nu echter al een leen (eigendom) van de Prins van
Bourgondië was. Hier namen ze met grof geweld een stad genaamd Asperen in. In de week van de
visitatie van de Heilige Maagd Maria ( 2 juli 1517) op donderdag 5 juli 1517 om 11:00 uur bestormden ze
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de Voorburgt van Kasteel Wadenstein (de muur tussen de kerk en het (in een eigen slotgracht) vrijstaande
kasteel. De bezetting en bewoners van Asperen verzetten zich echter hevig en er waren wel vijf tot zes
bestormingen van de muur nodig om tot in de voorbrug door te dringen. Bij de bestorming verloor de
Zwarte Hoop vijfhonderd, zeshonderd misschien wel duizend manschappen. Door de Voorburgt van
Kasteel Wadenstein in te nemen hadden ze vrije toegang tot de stad en was de positie van het kasteel zelf
ook hopeloos. Bij het betreden van de Voorburgt werden alle aanwezige verdedigers direct doodgeslagen,
inclusief twee aanwezige monniken van het Kruisherenklooster, een zwangere vrouw (waarbij haar
ongeboren kind echter wel uit haar buik werd gesneden en eerst gedoopt) en een novice (leerling monnik)
die de kerk in was gerent werd bij het altaar zijn keel afgesneden. Vervolgens werden alle mannen (de
enkelen dit overleefd hadden), vrouwen en kinderen uit de stad zelf verzameld en uit de stad gezet. De
Stad Asperen was aldus bezet door de Zwarte Hoop en Heukelum en Leerdam en de omringende
gebieden waren doodsbang hetzelfde te moeten ondergaan. Heukelum liet reeds weten dat zij, mits hen
het lot van Asperen bespaard zou blijven, bereid waren zich te onderwerpen. De leiding van de Zwarte
Hoop en de Gelderse Edelen in hun gevolg spoorden de manschappen (Duitse Huurlingen) aan om
Heukelum en omringende landerijen tevens in te nemen en te bezetten maar de huurlingen hadden teveel
manschappen verloren naar hun zin en waren onwillig en eisten eerst meer geld. Dit sleepte zich over drie
tot vier dagen voort totdat de Zwarte Hoop nieuws bereikte dat een Bourgondische troepenmacht in
aantocht was om hen te bestraffen voor hetgeen ze in Asperen hadden aangericht. Het Bourgondische
leger arriveerde en bezette Leerdam en Heukelum zodat verdere strooptocht in de omgeving niet meer
mogelijk was. De Zwarte Hoop branden vervolgens het gehucht voor de poorten van Asperen plat zodat
het naderende leger van Bourgondië hier niet haar kwartier in kon maken maar dit was de laatste
stuiptrekking van de bezetters van Asperen. Na een maand van bezetting van Asperen wijken ze voor de
Bourgondische overmacht en probeerden te ontsnappen in de richting van de Veluwe. De Bourgondische
Krijgsheren Hendrik van Nassau (!) en Floris van IJsselstein had hun vertrek echter voorzien en zijn leger
had zich de dag hiervoor al voorbereid op vertrek. Van Selbach, Van Rossum en hun Duitse Huurlingen
met restanten van de Arumer Zwarte Hoop en gehinderd door een grote groep aanhang (soldaten reisden
in die tijd met hun vrouwen en zelf kinderen, ze leiden feitelijk een zwervend bestaan van de ene
betalende heer naar de volgende) vluchten richting Veluwe achtervolgt door het veel grotere
Bourgondische leger die hun tactiek van brandschatten van steden, dorpen en gehuchten nu overnamen en
een spoor van moord en vernieling trokken
door Gelderland. Zo werd bij Hattem de
voorstad (deel buiten de stadsmuur)
platgebrand en bij Kasteel Wilp werd in
een schermutseling een van de aanvoerders
van de Bourgondiërs: Lubbert Turck (Heer
van Hemert en zwager van Floris van
Ysselstein) doodgeschoten. De Geldersen
vluchten verder richting Arnhem, zetel van
de Hertog van Gelre, wiens knechten de
Troep over de Rijn zetten om te
voorkomen dat ze door de Bourgondische
overmacht gegrepen werden. Het
Bourgondische leger kan de restanten van
“De Zwarte Hoop” niet over de Rijn
volgen om haar wraak te nemen en trekt
vervolgens langs de IJssel via Velp naar
Zutphen het achterland in Gelderland in
om aldus haar gram te halen om
vervolgens terug te keren en stelling te
nemen voor de stadsmuren van Arnhem. Bij de stad stellen ze hun geschut op en schieten over de muren
de stad in waarbij duidelijk werd dat zij geheel niet voornemens waren deze stad in te nemen of te
bezetten maar deze te vernietigen. De Hertog van Gelre kan dit geweld niet beantwoorden en verzoekt om
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een bestand en onderhandelingen. Ten einde tot een definitief bestand te komen reizen twee Franse
Edelen naar Arnhem toe om te onderhandelen. Een bestand wordt bereikt en een verdrag ondertekend op
basis waarvan de vijandelijkheden gestaakt worden. De bevelhebbers van het Bourgondische leger laten
bekendmaken dat plunderingen en brandstichting vanaf dat moment verboden zijn en het leger trok van
Arnhem uit Gelderland af naar Utrecht alwaar de (nieuwe) Bisschop van Utrecht (de Bisschop Frederik
van Baden is op 24 september 1517 overleden en is opgevolgd door niemand anders dan Filips van
Bourgondië-Blaton op voorspraak van Keizer Karel V om de vrede met Bourgondië te bezegelen) voor
een definitief verdrag tot vrede tussen Bourgondië en de Hertog van Gelre zal zorgdragen.
Dit is dus het verhaal van Gelderse zijde. Hertog Karel van Gelre was aangezet door Keizer Karel V van
het Roomse Rijk (Duitsland) om in Friesland en Holland de boel op stelten te zetten om te kijken of de
Prins van Bourgondië zou reageren. Hertog Karel van Gelre nam direct van de gelegenheid gebruik om
enkele strategische plaatsen in te nemen in de grens tussen Holland en Gelderland, namelijk Nieuwpoort
(aan de Lek) en Asperen en hoopte vermoedelijk ook op Heukelum en Leerdam. De snelle reactie van
Bourgondië echter verraste de ingehuurde krachten (Zwarte Hoop en de ‘Duitse Huurlingen’) en
Nieuwpoort en Asperen werden snel weer ingenomen. De misstanden gepleegd in Asperen gaven de
Bourgondische troepen het excuus om dit ook op de Gelderse steden te visiteren terwijl ze de “Zwarte
Hoop” of de Gelderse Friezen zoals ze genoemd werden door heel Gelderland achtervolgden om
uiteindelijk ook Hertog Karel van Gelre te vernederen in zijn eigen stad en vrede af te dwingen tussen
Holland en Gelderland (maar feitelijk tussen Holland en Keizer Karel V van Duitsland).
De Bourgondische Verslagen geven een wat ander beeld van de zaak. Duidelijk is dat zij geen moment
geloven dat Friese Piraten in de vorm van Zwarte Pier of de Arumer Zwarte Hoop amok gaan in hun land.
Direct wordt onderkent dat Keizer Karel V van het Roomse Rijk (Duitsland) samen met Bisschop
Frederik van Baden (tevens Duits) proberen de gewesten van Holland (doelwit van de actie) los te weken
van de Prins van Bourgondië. Indien deze niet snel en krachtig zou reageren dan zouden de Hollandse
gewesten immers hun alliantie wel eens kunnen verleggen naar de Karel van Luxemburg (1506 tot 1516)
om dan Karel I van Spanje (vanaf 1516 tot 1556) te worden en Keizer Karel V van het Rooms-Duitse
Rijk (vanaf 1519). Deze Karel kwam uit het Duitse Geslacht Hapsburg en heerste al over delen van wat
we nu Nederland noemen (zie kaart op bladzijde 7). Hij wilde echter alle Hollandser Gewesten losweken
van de Prins van Bourgondië en dat is hem in 1556 uiteindelijk ook gelukt. Als Karel I van Spanje heerste
hij ook over het gebied wat we nu Nederland noemen totdat deze gewesten tegen zijn zoon in opstand
komen, maar meer hierover in een ander artikel (bladzijde 22) in deze courant.
Nu komen dus de Bourgondiërs aan het woord, overgenomen uit de “Divisiekroniek van 1517” een
heruitgaven van de “Cronycke van Hollandt Zeelandt ende Vrieslant” van 18 augustus 1517 (436
bladzijden met houtsneden afbeeldingen gedrukt in Leiden) welke meermaals herdruk en uitgegeven is in
verschillende vormen (1585 Editie Dordrecht: 155 bladzijden met een deel van de tekst van het origineel,
“Die Cronycke van Holland” van 1589 met 284 bladzijden: een exacte kopie van het origineel maar
zonder afbeeldingen etc. etc.). De door ons gebruikte versie is een een bewerking door Karin Tilman uit
2003 en deze omvat alleen de delen (Divisie 29-32) welke betrekking hebben op het Bourgondische
Hapsburgse Conflict (1485 tot 1517) wat eindigt na het bloedbad in Asperen.
Eerst het origineel (gelijke format als het “Gelderse Krijgsdagboek”) en dan onze vertaling. De Divisie
welke de gebeurtenissen van alleeen 1517 beschrijven is 20 kantjes A4 en deze gaan wij niet in hun
geheel opnemen en vertalen. Voor degenen onder u welke graag alle 517 bladzijden uit deze publicatie
willen lezen: mail de redactie en wij zenden het u (digitaal) toe. We beginnen nu echter dus bij de inname
van Alkmaar waar een grote schat aan goud en zilver wordt buitgemaakt waarmee de aanvoerder van de
Arumse Zwarte Hoop (Pier) direct verdwijnt richting Friesland. De overgebleven manschappen trekken
uit Alkmaar richting Egmont (aan Zee).
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So sijn si uut Alcmer getogen ende branden het dorp tot Egmont. Die heren vanden rade van Hollant dit
verhorende deden uut bieden die leenmannen, ende voert den vierden man uut alle steden ende alle die
lantluyden omme te comen des saterdaechs daer na binnen Haerlem by den heer van Yselstein of te sine
gedeputeerden om sulcxs te doen als hem bevolen soude werden. Die leenmannen mitten burgeren van
alle steden ende lantluden sijn tot Haerlem gecomen om mit die knechten die omtrent XVC starc sijnde,
daer hooftluden of waren Lubbert Turck, Willem Turc, Pieter van Aldenboec, Casper van ULm, Dacstein
ende Pieter van Lutsenburch, met het reysich getuych die vianden te slaen ofte ten minsten meerder scade
te voorhoeden.
Die Gheldersen zijn na dat si in Alcmer gelegen hadden acht dagen mit horen roef ende gevangen getogen
na die Beverwijc dat si branden, ende voert tot Sparendamme dat si mede an brant staken. Ende reysden
so voirt na het blochuys dat omtrent het hert stont, welc si wonnen ende passeerden so voert doer die
venen brandende ende veel scaden doende tot int Sticht van Uutrecht. Ende togen van daer ende sceepten
bi Culenborch over die Lecke ende schicten omtrent anderhalfhondert knechten om Nyenpoort of te
branden ende Langeraec. Ende dander wonnen Asperen stormenderhant, na dat si driemael daer of
geslegen waren ende verloren hadden omtrent XVC knechten, mit hulp van Dirc van Haeften die van
Bommel quam ende bestormde die stede an dander side, ende coecten enen groten moert ende doden veel
mannen ende vrouwen. Van desen Gheldersen knechten waren overste velt hooftluyden Goldtsteyn ende
Selbach ende hooftluden Albert vanden Bosch, Wilke Vries, Hans van Calmis, Hans van Brusel,
Balthasar van Tricht, Snoerwang mit meer ander hooftluden. Die grave van Nassouwen stathouder met
die heren van Yselstein ende van Wassener ende meer ander heren ende knechten sijn getogen voer
Asperen ende maecten aldaer een leger. Ende die provoest Recalf heefter acht Gelderse knechten
gehangen ende onthalft, die dair gecomen waren om tleger te verspien. Die sprake ghinc gemeenlic doir
tlant dat die here van Ghelder hem dese oerloge niet en croende; mer wat daer of si, bevele ic God want
het eynde sal die last dragen.
Omtrent den vijften augusti daer an volgende sijn dese voors. Knechten uut Asperen gesceyden, na dat
sijt met sommigen Gheldersen lantluden, burgeren ende knechten beset hadden. Want sijt van hongere
daer niet langer onthouden en mochten, ghemerct dat die Bourgoense ruyteren ende knechten beletten dat
hem geen vitaelge comen en mocht, ende sijn ghetogen doert Sticht van Uutrecht omtrent Amersfoert, in
die venen. Dye Bourgonsen dit vernemende zijn hem na getogen, so wel met het reysich ghetuych als met
die knechten, omme ten eersten dat het passen soude met hem luden te slaen.
Die here van Fleteren met die steden van Aemstelredamme, Hoorn ende andere Waterlanse steden
verduchtende dat enige scepen souden mogen comen uut Vrieslant ofte van elders omme die knechten mit
scepen uut die lande te voeren, hebben op sinte Louweris avont doen publiceren vrie roverie ende zijn
mitter macht opt water getogen ende hebben veel scepen te Bonscoten verbrant ende sijn voert na
Vrieslant ghetogen.
Een stuk korter die Hollanders nietwaar ? het is ook een heel wat meer summier stuk, er wordt weinig
vermeld over hetgeen gebeurde nadat “De Zwarte Hoop” Asperen ontvluchte, niets over een
achtervolging Gelderland in of een beleg van Arnhem. Toch is dit wel gebeurd. Mijn eerste gedachte was
dat het Gelderse verslag wat aangekleed was. Je ziet verslagen uit deze periode die evident onjuist zijn en
met een politieke kleur (later) geschreven zijn. Deze beide stukken stammen echter uit de periode en het
jaar waarop het ook werkelijk gebeurd is. Waarom de Hollanders dan zo beknopt zijn ? bedenk dan dit: de
Prins van Bourgondië bestuurde niet alleen een gebied wat eenderde van het huidige Frankrijk omvatte
maar ook het huidige België en het grootste deel van ons huidige Nederland maar het was ook zijn
persoonlijke eigendom. Iedere akker, iedere stad en zelfs een groot deel van de bevolking (lijfeigenen)
waren zijn persoonlijke eigendom zoals u eigenaar bent van uw kleding. Dit conflict tussen Gelre en
Holland was dus nauwelijks van belang en feitelijk in een paar maanden opgelost. Voor de Hertog van
Gelre stond er echter veel meer op het spel, de toekomst hele Hertogdom (niet zijn bezit maar een leen
van het Duitse Keizerrijk) en dus zijn persoon. Dat is reden genoeg vermoedelijk om er een paar regels
meer aan te besteden al heeft hij het slechte nieuws (de inhoud het verdrag zelf) achterwege gelaten.
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Allereerst de vertaling van het Bourgondische verslag, deels vergelijkbaar maar er staan een paar
essentiële extra feitjes in die een ander licht (dan tot heden aangenomen) op de zaak werpt:
Zo zijn ze uit Alkmaar vertrokken en ze trokken al plunderend en brandstichtend in de richting van
Egmont. De Staten (Generaal) van Holland riepen hun Leenmannen op met hun gevolg om zich te
verzamelen bij Haarlem en zich onder commando van Floris van IJsselstein (Red: voormalig Stadhouder
van Holland, net vervangen in die functie door Hendrik van Nassau) en zijn Luitenanten te plaatsen om
de invallers te verslaan of op z’n minst te voorkomen dat nog meer schade zou worden aangericht. De
beschikbare krijgslieden aan Bourgondische zijde bestond uit 85 man en de Luitenanten Lubbert Turc,
Willem Turc, Pieter van Aldenboec, Casper van Ulm Dacstein en Pieter van Lutsenburg. Het overgrote
deel dan de in de zetten troepen zou dus bestaan uit de burgers van steden in Holland en mesnen uit het
platteland welke opgeroepen waren (Red: een soort dienstplicht).
De Geldersen hadden Alkmaar ingenomen en daar 8 dagen huisgehouden waarna ze naar Berverwijk
trokken en dat platbranden. Vervolgens trokken ze naar Sparendam wat ze ook in brand staken en
vervolgens een versterking innamen nabij Hert (een buurtschap met landhuis) om vervolgens al
vernielend en brandstichtend door de Venen (Mijdrecht/Wilnis/Vinkeveen) te trekken naar Het Sticht
(Bisdom) van Utrecht. De Troep trok door Het Sticht van Utrecht naar Culemborg om daar de Lek over te
steken met schepen. Hier splitst zich 150 man af van de invallers die (onder Johan van Selbach) naar
Nieuwpoort trokken om dit in te nemen of deze stad en Langerak plat te branden. De rest nam
stormenderhand Asperen in dat kans zag de aanvallers driemaal af te slaan wat de Geldersen 985
krijgslieden koste. Uiteindelijk echter wisten de invallers de stad in te nemen doordat Dirc van Haeften uit
Zaltbommel hen kwam helpen en gelijktijdig de stad aanviel aan de andere zijde. Toen de Geldersen dan
eindelijk de stad veroverden richten ze een grote moordpartij aan waarbij veel mannen en vrouwen
omkwamen. De Geldersen werden aangevoerd door Van Selbach met onder hen de Luitenanten Albert
vanden Bosch, Wilke Vries, Hans van Calmis, Hans van Brusel, Balthasar van Tricht en anderen.
De Graaf van Nassau Stadhouder van Holland met de Edelen Van IJsselstein, Van Wassenaar en andere
edelen en krijgslieden zijn vervolgens naar Asperen getrokken om hier hun leger te verzamelen. Acht
Gelderse krijgslieden werden door Sergant Recalf opgehangen toen ze betrapt werden op het bespioneren
van het Bourgondische kampement. Dit sprak zich snel rond en gezegd werd dat de Hertog van Gelre nu
echt te ver was gegaan met dit misdrijf jegens Gods geboden en hij de gevolgen hiervan zal moeten
dragen.
Omtrent 15 augustus (1517) en de daar op volgende dagen zijn de Gelderse krijgslieden uit Asperen
afgedropen tezamen met sommige Gelderse Edelen met krijgslieden en aanhang om vervolgens via het
Sticht van Utrecht in de richting van Amersfoort te trekken. Bourgondische ruiters hadden de
bevoorrading van Asperen weten te voorkomen en de bezetters van Asperen waren genoodzaakt de stad te
verlaten. Toen de Bourgondische aanvoerders dit vernamen hebben ze de achtervolging ingezet met hun
krijgslieden en al hun uitrusting om hen bij eerste gelegenheid staande te willen houden en hen te
verslaan.
De Admiraal van de Zuiderzee Heer van Flenteren heeft de Stad Amsterdam, Hoorn en overige steden
langs de Zuiderzee opgeroepen hun schepen ter beschikking te stellen om te voorkomen dat de vluchtende
Troep zou worden verstrekt uit Friesland of door de Friezen opgehaald en gered zouden worden. Reeds
op 6 augustus 1517 had hij een vrijbrief verstrekt aan alle steden van Holland om de Friezen te mogen
beroven en te vermoorden naar believen zonder dat dit gevolgen had of de buitgemaakte goederen
ingeleverd behoefden te worden. Dit had tot gevolg dat Hollandse schepen naar Bunschoten (Spakenburg)
voeren en de aldaar aanwezige Friese vloot aanvielen en verbranden en dit herhaald hebben in Friese
havens.
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Tot zover het Hollandse of Bourgondische oorlogsverslag van de gebeurtenissen vlak voor en na de
inname van Asperen door de Gelderse troepen in 1517.
Wat opvalt zijn een aantal evidente inhoudelijke verschillen tussen beide verslagen. In de eerste plaats
wordt door de Hollanders niets vermeld over het in brandsteken van hun schepen bij Sparendam nabij
Haarlem. Of dit stelde niet veel voor of het was iets wat ze liever niet in een verslag aan hun Prins
vermelden. Het volgende is dat de invallende Gelderse Troep uit Utrecht bij Culemborg de Lek oversteekt
naar hun mening terwijl de Geldersen het over Vianen hebben. Verder is de aftocht van de Geldersen wat
erg summier beschreven. Het staat vast dat “De Zwarte Hoop” bij Arnhem is ‘gered’ door de Hertog van
Gelre al zegt hun verslag dat ze de “Friezen” over de Rijn hebben gezet om te kunnen vluchten en
anderen stellen dat de Troep de stad Arnhem zijn ingegaan en gebleven. Ook de ‘zeeslag’ bij Bunschoten
wordt in andere stukken niet genoemd noch een groot succes van de Hollanders versus de Friezen in 1517
of navolgende jaren. Eerder het tegendeel blijkt, de Friezen hebben in 1518 nogmaals Medenblik
aangevallen en geplunderd. Wat in ieder geval duidelijk wordt is dat het Hollandse verslag hier niet over
Friezen spreekt maar over Geldersen. Wat vaststaat is dat de Friezen onder aanvoering van Grote Pier
(lees: de gehele Arumse Zware Hoop dus) mét Gelderse troepen op 24 juni 1517 Holland aanvielen.
Vooral Medemblik moest het ontgelden, een stad die gehaat werd door de Friezen. Toen deze stad
platgebrand was (het kasteel ter Medemblik bleek onneembaar door de invallers) hebben ze een
strooptocht gehouden door Noord-Holland (waarmee Friesland in Oorlog was op dat moment) eindigend
in Alkmaar welke ze 8 dagen lang hebben afgestroopt en platgebrand. Grote Pier (en de gehele Zwarte
Hoop naar het mij lijkt) heeft tijdens deze strooptocht veel buitgemaakt (ook de Hollanders spreken over
een fortuin) en is weer vertrokken naar Friesland om het in 1518 nogmaals over te doen en in 1520 te
sterven. Zijn zwager of neef Wijerd Jelckama heeft daarna de leiding over de Arumer Zwarte Hoop
overgenomen maar hij was geen succes. In 1523 werd hij met het restje overgebleven van “De Zwarte
Hoop” onthoofd in Leeuwarden. Hun droom van een zelfstandig Friesland was definitief voorbij en
Friesland werd een Heerlijkheid als Leen van Keizer Karel V (wat misschien ook immer zijn opzet was).
De Troep van ca. 1.500 krijgslieden die na het innemen van Almaar dus aan de tocht in de richting van
Nieuwpoort en Asperen trok was dus feitelijk Johan van Selbach en Maarten van Rossum met Gelderse
krijgslieden en/of Duitse huurlingen. Naar het zich laat aanzien is “De
Zwarte Hoop nooit in de Heerlijkheid van de Van Arkels geweest, laat
staan dat ze Asperen hebben ingenomen. Nieuwpoort is uiteindelijk
inderdaad door Johan van Selbach ingenomen met ca. 150 man maar
lang hebben ze er niet van kunnen genieten. Vrijwel direct is de stad
ingesloten door Floris van IJsselstein en het Bourgondische (of
Hollandse) leger en vrijwel de hele groep is in de moerassen rond
Nieuwpoort doodgeslagen toen ze probeerden te vluchten voor de
Hollanders. Johan van Selbach (zie afbeelding) is hierbij wel
ontkomen, tot 1536 was hij in dienst van de Hertog van Gelre als
kastelein (beheerder) van de Vesting Coevorden en Drost (belastinginner) van Drenthe. In 1536 verloor de Hertog van Gelre de gunst van
Keizer Karel V (toen reeds koning van Spanje) toen Maarten van
Rossum Den Haag plunderde in zijn opdracht. Toen was de maat vol
en nam de Keizer het hertogdom Gelre terug en het zelfstandige
Gelderland hield daarmee (ook) op te bestaan. De weg naar het
ontstaan van landen was definitief ingezet en deze strijd kan dan ook
als een voorloper van de hiernavolgende 80-jarige oorlog gezien
worden.
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De moordpartij in Asperen werd aangericht door het 1.350 sterke restant Duitse Huurlingen onder
aanvoering van Maarten van Rossum. Van Rossum (zie foto)
van een Gelderse legeraanvoerder en zeer gevreesd voor de
nietsontziende wijze waarop hij tewerk ging. Asperen was
niet zijn eerste slachtoffer en ook niet het laatste helaas.
Reeds in Friesland waren er problemen ontstaan met de
Duitse Huurlingen die niet meer betaald werden door de
Hertog van Gelre. Grote Pier wilde ze ook niet meer in zijn
gebied hebben daar ook hij geen geld meer kreeg van de
Hertog en zich (mede hierdoor) door Gelre verraden voelde.
Pier stemde echter in met het overzetten van Van Rossum,
zijn vriend Van Selbach en de Duitse huurlingen die onder
de belofte van rijke buit door plundering in Holland
instemden met de overtocht. Pier plunderde Medemblik en
maakte een strooptocht tot Alkmaar waar hij de stad innam
maar niet het kasteel in handen kreeg. De stad werd
geplunderd en gijzelaars werden verkocht aan familie
waardoor er een gigantische buit werd binnengehaald door
Pier. Deze stak de
stad in brand (zie
afbeelding) na 8
dagen bacchanaal en vertrok retour naar Friesland, maar liet Van
Rossum en zijn huurlingen achter. Deze hadden geen andere
keuze dan zich een weg te vechten terug naar Gelderland zoals
hiervoor uitgebreid beschreven. De vernedering van Holland
door een strooptocht en de uiteindelijke inname van Nieuwpoort
en de inname van Asperen was vermoedelijk het doel van de hele
actie. De Hertog van Gelre probeerde allereerst te ontkennen er
iets mee te maken te hebben en gaf Grote Pier en de Arumse Zwarte Hoop de schuld maar uit het verslag
van de Bourgondiërs wordt wel duidelijk dat deze dit geen moment geloofd hebben. Ook een redding van
de troep door de Friezen is nooit aan de orde geweest, de Friezen voelden zich verraden en verkocht door
de Hertog van Gelre die de oorlog tussen Friesland en Holland had aangewakkerd om vervolgens
Friesland en Groningen in te kunnen lijven. Dit is hem uiteindelijk niet gelukt maar zijn Keizer wel.
Maarten van Rossum verscheen dus op donderdag 5 juli 1517 rond 11:00 uur voor de muren van Asperen
en heeft minimaal drie pogingen gedaan de stad in te nemen. Diverse geschriften stellen dat hij het kasteel
Waddenstein aanviel maar hun eigen verslag spreekt over de voorburgt van het kasteel. Gezien de
methode gebruikt in alle vorige bestormingen lijkt dit ook logisch. Vaak werd de stad ingenomen maar
het kasteel niet. In het geval van Asperen wordt echter aangegeven dat ze uiteindelijk de hele stad onder
controle hadden en wel inclusief het kasteel. Vermoedelijk was de situatie in Waddenstein onhoudbaar
geworden nadat de voorburgt gevallen was.
Van Rossem valt echter driemaal aan en verliest hierbij vermoedelijk 600 tot 800 man. Met de
overgebleven huurlingen (die niet erg gemotiveerd zullen zijn hierna) zal hij de stad niet kunnen innemen
en hij roept een wapenbroeder op om hem te helpen. Dircjan Walraven van Haeften 9e heer van Haaften
en staat reeds bekend als een vrijbuiter en vriend van Van Rossum. De Van Haeftens zijn ook geen
vreemden in Asperen, van oorsprong houders van de kastelen en goederen in Herwijnen en de omgeving.
De Van Haeftens zijn ook familie van Gijsbert Pieck die, net als zijn vader voor hem, de noordelijke helft
van Asperen (met Kasteel Linghensteyn) in leen heeft van de Prins van Bourgondië. Hierover meer in een
ander artikel in de volgende courant. Dirc van Haeften rukt op naar Asperen en valt gelijktijdig met Van
Rossum aan maar dan aan de noordzijde (waar kasteel Linghensteyn van Gijsbert Pieck stond) Asperen
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aan en Van Rossum doet een vierde poging om de voorburgt van Waddenstein in te nemen. Hierbij
verliest hij nog meer mannen (vermoedelijk totaal 950 man van de 1.350 waar hij mee begon) en als de
Duitse Huurlingen dan eindelijk de muur overwinnen en de voorburgt instromen nemen zij wraak voor de
dood van zoveel van hun kameraden die door de Asperense verdedigers zijn gedood. De hele bezetting
van de voorburgt inclusief de aanwezige (2) monniken uit het Kruisherenklooster aan de Minstraat die er
vermoedelijk gewonden verzorgen en vrouwen en kinderen worden afgemaakt. Dan stromen ze via de
voorburgt de stad Asperen in waar de moordpartij vermoedelijk door is gegaan. Zeker is dat een novice
(een jongen die monnik wil worden) van het kruisherenklooster de Grote kerk invlucht en in de kerk, voor
het altaar vermoord wordt. Een kerk invluchten is onder normale omstandigheden afdoende om met rust
gelaten te worden, het feit dat de invallers ook hier hun werk voortzetten geeft wel aan dat alle rede
verloren was op dat moment. De passage dat een zwangere vrouw vermoord werd maar haar kind
alvorens te sterven nog gedoopt is (een ongedoopt kind vermoorden was een grotere zonde dan een
novice vermoorden voor het altaar, het kind was immers veroordeeld tot de hel indien het niet gedoopt
werd, de Novice zou echter ten hemel stijgen) geeft ook wel aan dat de zaak behoorlijk uit de hand
gelopen is.
Uiteindelijk geeft Van Rossum de resterende bewoners een vrijgeleide om de stad te verlaten. Ook dit
tekent dat zelfs Van Rossum begrijpt dat hetgeen gebeurd is grote angst en ontzetting tot gevolg heeft
maar ook onstuimige woede zal opwekken bij de Hollanders. Desalniettemin probeert hij zijn huurlingen
aan te sporen nu ook Heukelum en Leerdam in te nemen. Deze hebben hier echter geen zin meer in, er is
vermoedelijk al maanden geen soldij meer betaald, de plundering van Asperen zal ook niet gebracht
hebben wat ze hadden gehoopt en Van Rossum heeft ook nog eens alle meisjes en vrouwen met de enkele
mannen die het overleeft hebben de stad laten verlaten. Daar worden afgeharde heren als deze Duitse
huurlingen die leven van oorlog en die verkrachting van de overwonnen vrouwen als hun recht zien niet
erg vrolijk van. Deze discussie duurt dagen en na vier dagen verschijnen de eerste Bourgondische troepen
in de omgeving en is het bezetten van Heukelum (laat staan Leerdam) een verloren zaak geworden. De
Bourgondiërs belegeren Asperen en snijden de aanvoer van voedsel af. De stad zelf heeft vermoedelijk
wel enige voorraad maar in de stad zijn nu minimaal 400 man huurlingen en vermoedelijk ook Dirc van
Haeften met zijn manschappen versus een normale bevolking van wellicht 350 mensen. Het eten raakt op
en op en de Bourgondiërs hangen 8 van zijn mannen (of van Van Haeften) op die vermoedelijk
probeerden weg te komen of op zoek waren naar voedsel. Op 25 augustus kiest Van Rossem eieren voor
zijn geld en probeert te ontsnappen in de richting van de Veluwe. De Linge was doorwaadbaar bij laag
water (in de zomer dus) ter plaatse van de huidige sluizen in de Linge. Hier was en is een natuurlijke
drempel in de Linge met een diepte van slechts 1,2 meter bij normale waterstand en slechts tot je knie bij
laag water. Aan de overzijde van de Linge trekken ze weg richting het huidige Apeldoorn Gelderland in
achtervolgt door het Bourgondische Leger. Ergens gedurende de aftocht zal Van Haeften en zijn mannen
afhaken richting Haaften en Zaltbommel, ze zijn allemaal goed bekend in de directe omgeving. De Duitse
Huurlingen slaan nog een paar keer van zich af maar kunnen niet in een open gevecht met de duizenden
mannen en ruiters die hen achtervolgen. Uiteindelijk trekken ze naar Arnhem, de zetel van de Hertog van
Gelre. Deze zegt tegen de Bourgondiërs dat hij “De Zwarte Hoop” over de Rijn heeft gezet en Van
Nassau en van IJsselstein trekken ook via Velp langs de IJssel naar Zutphen om hen de weg af te snijden
maar komen dan (onverrichterzake) terug naar Arnhem. Ze hebben het ‘verhaal’ van de Hertog van Gelre
doorzien, beleggen Arnhem en richten hun geschut op de stad in plaats van de stadswal of een poort om
de Hertog onder druk te zetten de mannen uit te leveren. Deze verzoekt om een bestand (de bevolking van
Arnhem zal de aanwezigheid van Van Rossum en de huurlingen ook niet op prijs gesteld hebben, de
verhalen van hun daden zullen ook in Arnhem wel genoeglijk bekend zijn, wat de positie van de Hertog
onhoudbaar maakt). Onderhandelaars reizen van het Hof van de Prins van Bourgondië te Mechelen naar
Arnhem en dicteren de condities voor een bestand. Het bestand zou maximaal 6 maanden duren, de juist
vrijgekomen zetel van de Bisschop van Utrecht is voor een bastaard van de Prins van Bourgondië (de
overleden Bisschop was familie van Keizer Karel V maar deze stemt hier uiteindelijk noodgedwongen in
toe) en de Hertog van Gelre ziet af van al zijn aanspraken in Friesland en Groningen (de reden van de
diverse conflicten in de afgelopen decennia). De Hertog tekent in Utrecht onder het oog van de nieuwe
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(Bourgondische) Bisschop en speelt (tot zijn door Keizer Karel V afdwongen vertrek in 1536) geen rol
van betekenis meer in de afwikkeling tussen Bourgondië en de Duits-Spaanse Koning Karel, Keizer van
het Romaanse Rijk. De gewesten die nu Nederland en België vormen zullen uiteindelijk in 1556 in
Spaanse handen komen, het jaar waarop Keizer Karel V aftreedt ten gunste van zijn zoon: Filips II van
Spanje. Uit de vorming van deze landen uit gewesten ontstaat een nieuw conflict als Maarten Luther, een
priester inquisiteur uit de Orde der Dominicanen op 31 oktober 1517 (ja ja geachte lezer, een bewogen
jaar 1517) zijn 95 stellingen publiceert. Zijn primaire verzet is tegen de verkoop van “aflaten” door de
kerk, een soort vrijbrief die en masse werd aangemaakt en zonder aangezicht des persoons voor geld werd
verkocht aan eenieder die bang was niet in de hemel te komen. Maar meer over de reformatie in een ander
artikel in deze courant, u vindt dit artikel op bladzijde 22.

Keizer Karel V (1500 – 1558)

Filips II van Spanje (1527 –1598)

Resumé
Op grond van ons onderzoek kan niet langer volgehouden worden dat Asperen in 1517 door de
zogenaamde “Arumer Zwarte Hoop” en/of door Zwarte Pier is aangevallen en bezet. Asperen is
aangevallen door Duitse Huurlingen betaald door de Hertog van Gelre en aangevoerd door een van zijn
meest capabele en beruchtste krijgsheren Maarten van Rossum. Het doel van de gehele actie was om te
proberen een situatie te creëren tussen Friesland en Holland waardoor een reactie op een inname van
Nieuwpoort, Asperen, Heukelum en Leerdam door deze troepen onbestraft zou blijven wat de strategische
positie van de Hertog van Gelre en zijn meerdere Keizer Karel V ten opzichte van de Prins van
Bourgondië sterk zou verbeteren. Asperen vooral was reeds sinds 1425 een doorn in het oog van
Gelderland. Deze opzet mislukte door het snelle maar bovenal krachtdadige ingrijpen van Bourgondië
(Holland) op deze actie. Het uitmoorden van nagenoeg de hele mannelijke bevolking maar ook vrouwen
en geestelijken in de stad Asperen na de inname is terug te voeren tot het (zeer succesvolle) verzet van de
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stad bij de eerste pogingen van Van Rossum on de stad in te nemen. Dit verzet zorgde voor veel
slachtoffers onder de troepen welke Van Rossum ter beschikking had en gevolge daarvan moest hij afzien
van de geplande inname van Heukelum en Leerdam. Bij de inname van Asperen is Van Rossum
bijgestaan door Dircjan Walraven Van Haeften, de 9e heer van Haaften van die familie, heer van
Herwijnen, Hellouw en Echteld. Onze buurman dus sinds vele eeuwen maar geen vriend van de Van
Arkels noch van de Van Boetselaers welke in 1517 deels het voor het zeggen hebben in Asperen. Sterker
nog, een neef (Willen van Bueren) vermoord Rutger van Boetselaer in 1461 en zijn zoon Wessel van
Boetselaer welke heer van Waddenstein is in 1517 wordt in het jaar 1480 in de stad Asperen bijna
vermoord door Claes van Haeften. Ook dan is er reeds sprake van een conflict tussen Van Haeften welke
een Gelderse Edelman is en Van Boetselaer welke Kasteel Waddenstein als Leen van de Prins van
Bourgondië heeft. Het was dus geen nieuw conflict tussen Boetselaer en Van Haeften maar een reeds zeer
lang lopende vete tussen deze families ontstaan door de vreemde positie van Asperen als grensstad aan de
Gelderse zijde van de Linge (de natuurlijke grens) maar behorende bij de Graaf van Holland en Prins van
Bourgondië.
Of Van Haeften ook werkelijk heeft deelgenomen aan de moordpartij die ontstond na de inname van de
stad valt te betwijfelen, de moordpartij begon in de voorburgt van Kasteel Waddenstein en dit is de plaats
waar Van Rossum met zijn Duitse huurlingen de stad aanviel. Zeker weten kunnen we het echter niet. Dat
hij er uiteindelijk voor verantwoordelijk is dat de stad gevallen is aan Van Rossum waardoor de
moordpartij mogelijk (zo niet een zekerheid) werd staat echter voor 100% vast. Van Rossum was niet in
staat de stad te nemen met de soldaten die hem resteerde en welmogelijk weigerden deze ondertussen
zelfs dienst door ontbreken van betaling en gruwelijke verliezen in de eerste drie pogingen. Zonder de
aankomst en aanval van Van Haeften waardoor de verdedigers zich moesten verdelen over twee plaatsen
geheel tegenover elkaar in de stad had ook de vierde aanval van Van Rossum gefaald en was de stad nooit
gevallen. Asperen is dus ingenomen door Gelderse Huurlingen, ja dat klopt, maar dit was alleen mogelijk
door de hulp die ze kregen van de (tevens Gelderse) 9e Heer van Haaften en Herwijnen Walraven van
Haeften: onze vriend en buurman. Een duidelijk geval voor de Rijdende Rechter mijns inziens.
Verhalen uit voornamelijk de 18e en 19e eeuw over dat Asperen zich na heldhaftige strijd zou hebben
overgegeven maar dat de Zwarte Hoop desalniettemin iedereen uitmoordde inclusief een klas
schoolkinderen mét hun leraar etc. etc. kunnen naar het land der fabelen verwezen worden. Er waren
overigens in 1517 ook geen scholen laat staan een hele klas met leerlingen in een stadje als Asperen.
Wapenschild van Dircjan Walraven van Haeften
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De Raad van Beroerten (1566) Asperen en de Beeldenstorm
De Beeldenstorm van 1566-1567 is een van de belangrijkste hoofdstukken van de Nederlandse
Geschiedenis maar er zijn vele belangrijke aspecten die een rol speelden waarover eigenlijk maar weinig
algemeen bekend is. Tot zeer recent lag het accent van onderzoek door historici vooral op de vernieling
van beelden en religieuze voorwerpen in kerken in zuidelijk Nederland en minder op de noordelijke
gewesten. De beeldenstorm wordt altijd neergezet als een spontane en nagenoeg gelijktijdige ontbranding
van volkswoede gericht op een overdadige kerk in een periode waarin de meerderheid van de bevolking
soberheid en onderwerping aan god wilde. De beelden en opulente versieringen in de Rooms Katholieke
kerk – zo wordt verondersteld - werd plots en algemeen als verafgoding gezien.
Het klopt dat medio augustus 1566 in enkele zuidelijke steden (Steenvoorde, Gent) min of meer spontane
acties plaatsvonden maar niet op een grote schaal. Ook vonden deze acties niet echt veel navolging. In
veel gevallen was er sprake van kleine groepen calvinisten met een prediker die rondtrokken en met
vervalste “orders” lokale magistraten (die wel iets hadden opgevangen van wat er elders al was gebeurd)
overtuigden dat beelden en versieringen uit kerken verwijderd dienden te worden. In andere grote steden
(o.a. Breda, Den Bosch, Delft en Amsterdam) waren kleine schermutselingen maar hier was geen sprake
van grote groepen opstandige gelovigen die rondtrokken om
kerken leeg te halen of zaken te vernielen. De vele
afbeeldingen die dergelijke zaken weergeven zijn veelal veel
later en om politieke redenen gemaakt. Een van de meest
bekende is deze afbeelding van de “Vernieling van de Maria
Kathedraal” te Antwerpen op 20 augustus 1566. In
werkelijkheid was de kathedraal geheel uitgebrand in 1533 en
de kerk was nog helemaal niet hersteld in 1566 door gebrek aan
geld. De afbeelding is gemaakt door Frans Hogenberg in
Keulen ergens na 1572. Frans Hogenberg publiceerde vooral
verslagen met afbeeldingen van belegeringen gedurende de 80jarige oorlog (vanuit het perspectief van de opstandelingen dan wel natuurlijk) en was zelf een overtuigd
Calvinist. De drukker ontvluchte juist Antwerpen nadat de hervormingen aldaar niet van de grond leken
te komen. De Zuidelijke gewesten zijn eigenlijk ook immer overwegend Katholiek gebleven.
Op 5 april 1566 werd het “Smeekschrift der Edelen” ondertekend (onder leiding van Brederode en
Willem van Oranje) gericht aan Filips II. Hierin werd de inquisitie scherp veroordeeld, maar niet zo zeer
de koning of de Landvoogdes Margaretha van Parma (die behoudend was en overwegend geliefd) en
werd gevraagd om verdraagzaamheid jegens de enkele calvinisten die in de buitenlucht hun preken
hielden maar verder weinig kwaad konden. De scherpe onderdrukking van de hervormd gezinde werd
ervaren als de zoveelste inmenging van een koning die onze gewesten niet begreep en op afstand dacht te
kunnen besturen. De Edelen van onze gewesten roken hun kans en probeerden de Spaanse Koning tot een
compromis te dwingen. Filips is echter niet van zin in te binden en ziet zichzelf als de verdediger van het
ware geloof. Oranje zoekt steun bij de (overwegend Lutheraans) edelen die echter de Calvinisten in
Nederland niet willen helpen. Tijdens de ongeregeldheden in augustus in Steenvoorde en Gent betuigt
Oranje nog zijn steun aan de Katholieke zaak maar bepleit ook godsdienstvrijheid. In september bepleit
Oranje in de Staten van Utrecht een akkoord met de Hervormden maar dit wordt afgewezen. Oranje slaat
hierop een andere, eigen, richting in welke hem uiteindelijk tot de (noodgedwongen) opstand zal voeren.
Vanaf september 1566 volgt er een georganiseerde zuivering van kerken in onze streek. Op 14 september
worden de beelden verwijderd uit de kerk in Culemborg. En op 25 september verwijderd Brederode de
beelden uit de kerk in Vianen (“om vernieling te voorkomen”). Op donderdag 8 oktober 1566 zijn er
sterke geruchten dat iets dergelijks ook in Asperen zal gaan gebeuren waarop de priesters en
kloosterlingen beginnen met het verbergen van waardevolle stukken wat hen echter door de Van
Boetzelaers wordt verboden. In de middag arriveert de Drost van Culemborg Willen van Zuylen van
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Nijevelt (welke pas recent door Brederode is aangesteld) met 6 soldaten en een hervormde prediker. Deze
houden de wacht bij de kerk terwijl de knechten van de Heer van Asperen (Van Boetzelaer), zijn zoons en
de Schout (zijn bastaardzoon Wessel) met enkele bewoners van Gorinchem de beelden en voorhanden
versieringen in de Grote Kerk vernielen. Er was dus geen sprake van een spontane actie van de
bewoners, deze keken toe hoe de uitingen van het ‘oude geloof’ werden verwijderd en vernietigd.
Dezelfde dag verschijnen de zoons en de Schout (lees: hoofd van Politie) van Van Boetzelaer bij het St.
Annen Zusterklooster (Begijnenklooster) en eisen de aldaar woonachtige priester uitgeleverd te krijgen.
Deze is in Den Bosch maar ze dringen door tot zijn kamer en vernielen daar zijn priestergewaad en
eigendommen. Als de priester de volgende dag arriveert in Asperen en hoort van hetgeen voorgevallen
wordt hij in het Begijnenklooster gevat door de zoons en de Schout van de Heer van Asperen en buiten de
poort gezet met de dreiging dat hem wat zal worden aangedaan als hij waagt zijn gezicht nogmaals te
laten zien.
Op zondag 13 oktober werd door een afvallige Kruisherenbroeder gepredikt in de kloosterkerk aan de
Minstraat in aanwezigheid van de Van Boetzelaers. Hierna werden de gereformeerde diensten gehouden
in de Grote Kerk waarbij de Kruisherenbroeders en de nonnen van het Begijnenklooster verplicht
aanwezig moesten zijn in “gewone” kleding (geen habijt of pij dus). De Heer van Asperen duldde geen
Katholicisme meer binnen zijn Heerlijkheid. Ondanks deze opgelegde reformatie werd de wijziging niet
gedragen door de bewoners van Asperen. Het nieuwe geloof vond weinig bijval in de stad. Op
Aswoensdag in februari 1567 eisten de bewoners van Asperen dat de Katholieke Misviering weer zou
worden ingesteld en hierna was er dan ook een dienst voor de gereformeerden in Kasteel Waddenstein en
werd de Grote Kerk weer gebruikt voor het oude geloof. Tegen oktober 1567 kreeg het centrale
(Hollandse) gezag toenemend de zaak weer onder controle en Brederode verliet Vianen en reisde naar
Amsterdam om een poging te doen de macht over te nemen. Vianen maakte zich op om zich te
verdedigen tegen het Hollandse leger onder leiding van Van Megen en de Graaf van Brunswick. De
oudste zoon van Wessel van Boetzelaer ging rond in Asperen en beloofde iedereen een nieuwe schep als
ze hem hun oude gaven. De ingezamelde 25 scheppen stuurde Van Boetzelaer naar Vianen als
steunbetuiging bij hun verzet, de mensen van Asperen kregen natuurlijk géén nieuwe schep. De situatie
tussen Van Boetzelaer en de bewoners was tot een dieptepunt gedaald. Brederode vlucht uit Amsterdam
en Vianen wordt door Van Brunswick ingenomen. De Van Boetzelaers vluchten dan ook naar Duitsland.
De hervorming in Asperen werd dus duidelijk ‘van bovenaf’ opgelegd en georganiseerd. Daniël van
Boetzelaer introduceerde de reformatie in Langerak, en Wessel van Boetzelaer in Asperen. Er waren
reeds in 1550 tekenen van een herbezinning door de Van Boetzelars, ze gingen niet meer naar de Grote
Kerk en er kwamen ook Wederdopers wonen in Asperen met het goedbevinden van Wessel van
Boetzelaer. Op een gegeven moment ontstonden er problemen in de stad toen er een schoolmeester werd
aangesteld die “Mennonitische neigingen” had naar mening van de bewoners en ze maakten ook bezwaar
tegen de dertien “Hardopers”(Lees: Wederdopers, Mennonieten) die in de stad woonden.
Nu we het over vrijzinnige sentimenten hebben in Asperen moet ook iets gezegd worden over de twee
“Kloosterorden” die Asperen rijk was. Ik zet hierbij de Begijnen en Kruisheren als “orde” tussen
aanhalingstekens omdat ze omstreden waren in Europa. Allereerst met de “Orde van
Kruisheren”, de Fratres Cruciferi, de Crosiers of Broeders van het Kruis. Opgericht
gedurende de Derde Kruistocht (1189 tot 1191) en door de kerk erkend in 1248 als een
officiële Orde. De leden van deze orde streven drie zaken na: Verering van het Kruis in
communaal verband (klooster), het gezamenlijk vieren van de mis en het vervullen van
een nuttige functie in de samenleving (ziekenbroeder, (school)leraar, verzorger in een
gevangenis of priester in een parochie. Hun orde eist dus prediken (mensen tot god
brengen) en richt zich hierbij niet op de adel en koopluiden maar op de boeren en
buitenlui. De orde is van begin af aan omstreden en in 1410 heeft zo ook al haar boeken
en documenten verbrand daar de kerk een onderzoek deed naar haar ontstaan en
leefregels. In grote delen van Europa werden ze ook verboden op enig moment maar in België, Nederland
en Engeland zijn ze redelijk getolereerd. Je zult denken waarom ? ze predikten dat rijkdom fout was en
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dat je je als gelovige ook direct tot god kunt richten. Komt u bekend voor ? klinkt bijna als een reformatie
in medio 1410 nietwaar ? en dat was ook het probleem dat de kerk en wereldlijke macht had met de
Kruisherenbroeders. Ze lieten zich niets zeggen door de wereldlijke macht daar ze deze niet accepteerden,
ze wezen giften en aankleding van hun kerken af en ze predikten onder de laagste rangen van de
samenleving met een boodschap dat ze ook zonder de kerk in de hemel
konden komen. De Kruisheren werden hierdoor vervolgt tot in Frankrijk
en delen van België maar onze streek was vrijzinniger en hier konden we
wel tegen een stootje. Uiteindelijk echter resteerden er slechts twee
kloosters: te Cuijk en in Uden welke in 1840 nog bestond uit vier zeer
oude heren omdat Willem I en Willem II het toetreden van novices tot de
orde verboden had. Uiteindelijk zijn zij in 1857 vertrokken naar de
Verenigde Staten waarvanuit momenteel 400 Kruisheren leven en werken
in de missie in Zuid-Amerika, Afrika en Azië. De Kruisheren waren dus
de voorlopers van Luther en Calvijn, ze hebben echter geen protest geuit
maar hebben zich verenigd in gemeenschappen (kloosters) waar ze naar
hun eigen regels en inzichten hun werk konden doen voor de slachtoffers
van de periode: de armen en misdeelden in de samenleving. Hoe deze
orde in Asperen terecht is gekomen ? ze zijn in 1371 (vlak na hun
oprichting dus) uitgenodigd door Jan de 9e Heer van Arkel die de Orde
had leren kennen in Keulen. Ze bouwden een klooster aan de Minstraat
met een kerk op de kruising Minstraat en Brugstraat. De Kruisheren
zullen dus voor de dagelijkse dienst of mis zorg hebben gedragen in hun eigen kerk aan de Brugstraat en
de kleine kapel bij de Gasthuisjes (Gasthuisstraat). De Gasthuisjes zelf zijn door hen gebouwd en werden
door hen onderhouden alsmede de (anders dakloze) mensen die hierin woonden. Er zal een hospitaal
geweest zijn waar zieken verzorgd werden (De Crosiers zijn verwant aan de Orde van Hospitaliters in
Malta, daarom ook het Maltezer Kruis en niet het “gewone” kruis) en een school(tje) voor degenen die
Latijn of andere zaken wilden leren en men kon als Novice (kind) toetreden maar pas op veel latere
leeftijd de ‘geloften’ afleggen. Het was dus geen strenge kloosterorde maar een gemeenschap die zich
toelegde op verzorging en liefde voor hun medemens (zoals nog immer overigens). Het zal Asperen geen
kwaad hebben gedaan.
Het tweede “klooster” betrof het St. Annen Zusterhuis of Begijnen
Gasthuis. Strikt genomen géén klooster, de bewoners waren dan wel
alleen vrouwen maar deze legden geen geloften af, het waren geen
“Bruidjes van Christus” dus maar dames die er voor kozen om in een
gemeenschap te leven zonder mannen. Er was een gasthuis (je kon er
overnachten dus), een naai- c.q. huishoudschool waar meisjes naartoe
werden gestuurd voor een opleiding en er was een hospitaal voor
vrouwen (verloskunde). Ook deze “orde” was zeer omstreden in de
middeleeuwen en werd in grote delen van Europa vervolgt. Ze hielden
zich niet aan de geldende dogma’s voor Nonnenkloosters
(afzondering) maar boden een mogelijkheid voor vrouwen om zich op
te leiden en zelfstandig te leven zonder bemoeienis van mannen. Dat
was een zeer uitzonderlijke zaak in de middeleeuwen, tot in de jaren
50 van deze eeuw immers was een huisvrouw niet eens tekenbevoegd
in ons land. Een zelfstandige vrouw stond synoniem met een prostitué
en zeker in de middeleeuwen. Natuurlijk kwam het ook voor dat de
bewoners van het Zusterhuis alsnog trouwden, daar was niets op
tegen, ze hadden geen geloftes afgelegd maar woonden hier geheel vrijwillig en namen deel aan de
gemeenschap omdat ze dit zelf (en dus soms tijdelijk) wilden. Wel droegen ze een habijt of herkenbaar
kleed en er werd ook zeker veel gebeden en ‘kloosterachtige’ werken verricht. Er was wel een (Moeder)
Overste die ze dienden te gehoorzamen (als ze er wilden verblijven) maar die stelden ze zelf
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(democratisch) aan. Veelal was het ook een soort rusthuis, oudere dames
die als weduwe toetraden uit eenzaamheid of omdat enige verzorging
noodzakelijk werd. Het was zeker niet zo dat ze al hun wereldlijke
goederen (hun bezit) verloren bij toetreding zoals bij andere zusterorden. In
het geheel niet, bij sterven konden ze hun goed zelfs vererven wat niet
mogelijk was voor een weduwe of vrouw die zelfstandig (buiten deze orde)
leefde die feitelijk onmondig waren en immer onder gezag van een man
(broer, zwager, zoon) stonden daar vrouwen niet in staat geacht werden zelf
beslissingen te (kunnen) nemen.
De Begijnen werden echter in grote delen van Europa vervolgt om deze
zelfstandigheid welke sterk afweek van de toen geldende moraal. Daar ze
professioneel zieken verzorgden en als verloskundige werkzaam waren in
en buiten het zusterhuis zijn ze ook ten prooi gevallen van de waanzin van
de heksenvervolging die vooral vroedvrouwen trof. Flauw zijn dan ook commentaren die je tot op de dag
van vandaag over de Begijnen kunt lezen online en zelfs in discussies op de facebook pagina van onze
vereniging dat bij de herontwikkeling van het kloosterterrein van de Begijnen in de jaren 50 en 60 van
deze eeuw kindergraven zijn gevonden. In de middeleeuwen was er geen plaats op de begraafplaats voor
mensen die niet gedoopt waren of niet als ze de laatste sacramenten niet hadden ontvangen. Een
overledene kon niet gedoopt worden en een doodgeboren kind was dus veroordeeld tot de hel. Het
“Purgatorium” of Vagevuur is door de Katholieke kerk “uitgevonden” of ingesteld in de 12e eeuw als de
plek waar deze kinderen (maar ook anderen die niet direct naar de hemel zouden kunnen stijgen) naar toe
zouden gaan na de dood. Hier zou de barmhartigheid van God gelden en deze zou deze kinderen (die
volgens de regels van de kerk tussen wal en schip vielen) uiteraard direct tot zich nemen. Dit was
tenminste nog een troost voor de ouders wiens kind stief vóórdat het gedoopt kon worden. Dat de
kinderen die doodgeboren werden in het Gasthuis van de Begijnen (de verloskundigen van die tijd)
begraven werden in de kruidentuin van het klooster te Asperen kan niet anders dan een daad van liefde en
barmhartigheid gezien worden. Het was dan wel geen “gewijde grond” waar hun kindje in begraven werd
maar het zat er erg dichtbij voor de denkwijze van die eeuwen. Om er dan dergelijke misselijkmakende
geruchten over te verspreiden dat de Nonnetjes die hier woonden (allemaal hoeren toch ?) vast zelf een
kind kregen, het vermoorden en stiekem in de tuin hadden begraven is een smet op de eerbaarheid van
deze dames die ik al zeer lang eens wilde corrigeren. Bij deze dus en laat ik het nooit meer horen.
De Begijnen lieten zich niet leiden door mannen en maakten dan ook nooit onderdeel uit van een
“Gevestigde Kloosterorde” als de Dominicanessen etc. In 1318 is deze vorm van samenleven dan ook
door de kerk verboden, vrouwen dienden hun plek te weten in de samenleving. Door zich te onttrekken
aan iedere vorm van mannelijk gezag viel de verdenking van ketterij op de orde en de leden.
Twee “kloosters” dus in Asperen maar beide met een (voor die tijd) zeer bedenkelijke positie binnen de
kerk. Op 21 juni 1561 wordt Joos Vermeeren verbrand op het marktplein van Antwerpen nadat hij door
de Schout (Hoofd van de Politie en aanklager van die tijd) was beschuldigd van wederdoperij en het
prediken in de openlucht. Joos Vermeegen was zijn schuilnaam. In werkelijkheid was zijn naam Joost
Verbeeck, geboren te Asperen en Broeder in het Kruisherenklooster aldaar. Verbeeck is een van de eerste
martelaren van de Wederdopers of Mennonieten. Als predikant had hij de identiteit van alle Wederdopers
in Antwerpen in zijn hoofd maar ondanks vier dagen van marteling (waardoor hij niet meer in staat was te
lopen of te schrijven toen hij terecht werd gesteld) heeft hij niet één naam prijsgegeven. Hiermee won hij
het respect van zijn rechters welke verklaarden dat zij “hierdoor overtuigd waren geraakt dat zij (de
Wederdopers) oprecht in de of hun waarheid geloofden en geen kwaad in hun zin hadden”. Joost werd in
een huis van stro geplaatst op een stoel waar hij nog luidkeels uitriep: "O God, ick moet u claghen mijns
herten droevich leyt" waarin hij eerlijk aangeeft dat hetgeen hem aangedaan hem bedroeft maakte. Zijn
dood wordt tot op de dag van vandaag door de Mennonieten (die geweld volledig afwijzen) als voorbeeld
gezien hoe zij dienen om te gaan met onderdrukking en vervolging. We zien de Mennonieten ook
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regelmatig in onze stad. Met het vliegtuig en daarna
de bus komen ze uit de Verenigde Staten aan om
het “Hondegat” achter het gemeentehuis te bekijken
waar Dirk Willemszn zijn achtervolger over het ijs
gered heeft. Een waar gebeurd verhaal en goed dat
er een pad gemaakt is rond het Hondegat met een
bord met enige uitleg. Asperen had in 1566 reeds
een (voor de streek) aanzienlijke gemeenschap van
Wederdopers zoals ook het verhaal van Joost
Verbeeck hiervoor al deed vermoeden. Dirk
Willemszoon (veelal afgekort tot: Willemszn of
Willemsz) zou in 1554 geboren zijn in Asperen en
zich op 15 of 20 leeftijd hebben laten
‘wederdopen’. In 1569 is hij gearresteerd in
Asperen (dat staat vast) en op 16 mei 1569 is hij op
de executieplaats van Asperen (waar nu de nieuwe sporthal staat) op de brandstapel gezet en aldus
terechtgesteld (ook dit staat vast). Hij is ontsnapt uit gevangenschap (het ene verhaal zegt uit een cel in de
kerktoren boven de klokken, het andere verhaal zegt uit Kasteel Waddenstein), gevlucht over het
Hondegat (onderdeel van de gracht van Waddenstein dus een cel in de kerk lijkt niet erg logisch) en is
teruggekeerd om zijn achtervolger te redden (een hulpje van de Schout: of te wel een “Burgemeester”)
waardoor hij wederom gepakt werd en niet meer ontsnapte aan de dood. Een soort tegenovergesteld
“boontje komt om zijn loontje dus” maar een (echt gebeurd verhaal) dat de Mennonieten zeer aanspreekt.
Zeer vermoedelijk heeft Dirk hulp gehad te ontsnappen, er zijn verhalen over vijlen en vrienden die deze
brengen in een brood maar dat heeft voor mij een te hoog ‘jip en janneke gehalte’ maar wie weet. Zeker is
dat hij ‘ontsnapt is’ maar terugkeerde een gewisse (en zeer pijnlijke) dood tegemoet om zijn vijand te
redden. Hij is gearresteerd door de Schout of Drost (of een Burgemeester) van Asperen en dat is relevant:
de Heer van Asperen Wessel van Boetzelaer was er niet meer en had ook weinig meer te zeggen op dat
moment. Het waren ook niet de Spanjaarden want ondanks dat Alpha in 1567 naar Nederland kwam om
orde op zaken te stellen (onnodig feitelijk want de zaak was al lang gesust en hij heeft er zorg voor
gedragen dat de opstandelingen juist weer steun kregen) kwamen de eerste Spaanse troepen pas in 1574
in Asperen die tot 22 december 1576 zouden blijven. Deze hingen uiteraard direct de predikant Quirinus
of Quirijn de Palme op maar daar bleef het een beetje bij. Asperen was in deze tijd nog immer (uit eigen
beweging) katholiek. Quirijn was een beetje een zielig geval. Hij was katholiek priester in Oldemirdum
(Leeuwarden/Emden) tot 1565 maar liet zich wederdopen om in 1566 terug te keren naar het katholicisme
uit armoede. Daar hij echter geëxcommuniceerd was werd hij een korte tijd voorganger in Asperen en
Heukelum. Toen de Spaanse troepen naderden vluchte hij naar
Leerdam en trok in bij de Gereformeerde predikant Joost de
Jonge aldaar. Een foute keuze voor hem helaas. Leerdam werd
ingenomen en beide werden opgehangen tezamen met de
schoolmeester van Leerdam.
Dirk Willemszn is dus niet door de Spanjaarden gearresteerd
en geëxecuteerd zoals veelal beweerd wordt maar door de
Aspenaren zelf. Drost in 1568 was Gaspard Torck (ook Jasper,
zoon van Godert Torck ter Brugge en Agnes van Gijsel) drost
van Gorinchem en Asperen, verdediger van de martelaren van
Gorcum, trouwde met Johanna van Lynden, vrouwe van
Aalst, overleden in 1576. Een kleine wereld niet ? in ons
artikel over de “Zwarte Hoop” in Asperen in 1517 sneuvelt
zijn grootvader in dienst van de Hollanders bij de
achtervolging van Maarten van Rossum met zijn Duitse
huurlingen (zie bladzijde 12). Gaspard of Gasper Torck, Heer
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van Aalst was dus een bastaard uit de adellijke familie Torck en een fanatiek Katholiek. Bij de inname
van Gorcum door de Geuzen op 26 juni 1572 hield Torck het kasteel dat vol zat met de versierselen uit de
kerken en gevluchte katholieken. Na belegering viel het kasteel en werden de aanwezige monniken,
nonnen en priesters alsnog gemarteld en vermoord. Delen van de familie Turck of Torck bleven katholiek
en vestigden zich in de zuidelijke gewesten, andere takken vochten voor en met Willem van Oranje in de
80-jarige oorlog. Verscheurde families dus zoals in zoveel conflicten.
Met een Katholieke Drost en overwegend Katholieke sentimenten waren de Wederdopers na de vlucht en
verbanning van Van Boetzelaer (met Brederode na de val van Vianen) in 1568 (veroordeeld door de
Bloedraad en verbannen, wat nogmaals in 1574 bevestigd wordt ondanks een generaal pardon wat dan
afgekondigd wordt en hij is in 1575 overleden: het einde van de Van Boetzelaers in Asperen) keerde de
oude orde terug in Asperen. In 1573 wordt de eerste
echte Hervormde Gemeente Asperen opgericht met als
eerste Predikant de eerdergenoemde Quirinius de Palme.
Asperen lag toen echter nog niet in het gebied onder
controle van de Geuzen en Willem van Oranje. Pas in
1579 met de ondertekening van de Unie van Utrecht was
de splitsing tussen noordelijke en zuidelijke gewesten
(beneden en boven de grote rivieren) volledig. Asperen
lag in het Noordelijke Gewest en het Katholicisme was
niet langer de geldende norm.
In 1566 was Asperen echter nog wel Katholiek en wilde
dat ook later graag blijven maar de Kruisheren en ook de
Begijnen hadden een erfenis van verdraagzaamheid en
ruimdenkendheid gebracht in de eeuwen dat ze voor de
reformatie reeds in Asperen waren waardoor zij de
vrijheden die de hervormingen wilde brengen reeds als
heel gewoon zagen. De vernielingen die Van Boetzelaer
aanrichte in de kerk en de kloosters werd dus niet
gewaardeerd of geaccepteerd door de Aspenaren die er
het nut niet van konden zien. Van Boetzelaer echter met
zijn zoons waren ondertekenaars van het “Smeekschrift
van Edelen” dat door Brederode aan de Landvrouwe was
overhandigd. Zij hadden hun keuze gemaakt en
behoorden hierna tot de “opstandelingen” met van
Brederode en Willem van Oranje. Het publiekelijk afwijzen van de Katholieke kerk en het fysiek tonen
hiervan middels een georganiseerde “beeldenstorm” was een politieke daad maar voor de Van
Boetzelaers zelf misschien ook een daad van (geloof)overtuiging.
Reeds op 6 mei 1567 arriveert er een ‘Secretaris van het Hof van Holland’ en wel Jacob de Jonge met een
‘Gezworen Exploictier” (Deurwaarder) Ysbrant Stark in Heukelum. Jacob de Jonge is een
vertegenwoordiger van hoge rang van de Landgravinne Hertogin van Parma die enkele aantijgingen
jegens personen in Asperen en omgeving komt onderzoeken. Verslag van deze verhoren zijn opgenomen
in de stukken van de “Raad van Beroerten” (ook wel de ‘Bloedraad’) die pas in september 1567
ingesteld werd om de personen welke kerkbezit vernield hadden of hier gelegenheid toe hadden geboden
aan te klagen en te veroordelen. Deze raad was notoir in het uitdelen van de doodstraf en ook hoge edelen
zijn onthoofd na ‘berechting’ voor dit Hof. In 1574 werd dit Hof opgeheven en alle stukken van deze raad
vernietigd. Afschriften zijn echter ten dele bewaard gebleven en ondanks dat het onderzoek van Johan de
Jong uit 1567 is uitgevoerd vóór de oprichting van de Raad van Beroerten zijn zijn verslagen toch
opgenomen in de stukken welke te vinden zijn in de Archieven van de Stad Brussel. Ze zijn niet vrij
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toegankelijk maar via een omweg hebben wij de hand kunnen leggen op deze verslagen en wij zullen
deze (voor de eerste maal) volledig weergeven voor u om nader te bestuderen.
De eerste getuige is Broeder Dirick van Arssen (68 jaar oud), als Procureur gevolmachtigde van het
Kruisherenklooster te Asperen legt hij in Verbis Sacerdoty et Professionis (feitelijk betekend dit: “ik ben
een priester en dus is alles wat ik zeg waar”), de volgende verklaring af over de “Beeldenstorm” in
Asperen:
Broeder Dirick van Arssen procurateur vande cruce broeders tot Asperen oudt LXVIII jaeren gehoort opt
inhouden van myne voirsz. commissie mitten aencleven vandien. Seyt in verbis sacerdoty et professionis
dat binnen Asperen zyn twee conventen een van vrouwen genaempt sinte annen zusterhuys ende een van
crucebroeders daer hy deposant procurator es, maer geen convent van claren. In welck vrouwen convent
noyet gepreect en es geweest, mer es warachtich dat op eenen dynxdach in octobri lestleden de
prochiekerk, beyde devoirsz. conventen ende het gasthuys aldaer gespolieert zyn geweest, ende heeft hy
deposant gesien beyde de zoonen vande heer van Asperen inde kercke vande crucebroeders mitten schout
van Asperen, die nochtans geen handen toe en staecken, ende noch twee dienaers vanden voirsz. heer van
Asperen die welcke beyde hy deposant sach dat wel harttelicken wrochten int af fbreken vande beelden
ende anders. Ende heeft hy deposant verstaen dat dvoorsz. twee zoonen ende schout inde andere voirsz.
kercken mede by waeren, ende dat dvoirsz. twee dieners huelpen breecken.
Ende alsoe een wyle tyts eer dvoirsz. kercken gespolieert werden
een yegelick besich was om wat te berghen, zoe werde een verbodt
gedaen binnen Asperen dat hem nyemant vervorderen en zoude yet
uuyt de kercken te vluchten ende dat op lyffstraffinge, zoe hy
deposant van verscheyden burgers gehoort heeft. Ende waeren ten
voorsz. tyde zes crychsluyden van Culemborch tot Asperen
gebrocht die de kerckdeuren bewaerden ter wylen die afbrekinge
dair inne geschiede. Seyt dat ten zelven dage Nyevelt mitte
predicant die hy mit hem uuyt Culemborch tot Asperen brochte
tsavonts als dvoirsz. kerckschendingen geschiet waeren gingen
eeten ende logeeren ten huyse vanden heere van Asperen , ende
dander kerckbreeckers , wel over die twintich ende mit zes peerden
quamen eeten ende logeren int voorsz. convent vande crucebroeders.
Seyt dat des sondaechs daeraen een vande religieusen vanden voorsz. convente ontrent den noene
gebrachte es geweest by Wouter Jacobssen stadtbode aldaer, een waerlick habyt, twelck deselve religieux
angetogen hebbende heeft daer mede gaen staen predicken binnen de kercke vande crucebroeders opte
preeckstoel die uuyt het zusterhuys aldaer gebrocht was, zoe dairvan te vooren geen en was, ter presentie
vanden heere van Asperen mit zyne kinderen , prekende zeer schandaleuselick. Ende heeft hy deposant
deur bevel vande heere van Carnisse naderhandt den voirsz. religieux een nyeuw waerlick habyt moeten
doen maken met alle zynen toebehoeren tot des convents coste, soe het voorsz. eerste habyt geleent was.
Ende heeft zedert dien tyt dvoirsz. religieux gepredict inde prochie kerck aldaer tot noch toe tweemael ter
weke , behalven de heylige dagen, alwaer hy deposant wel heeft hooren zeggen dat de zusteren van sint
annen convent deur bevel vande heere van Asperen hebben moeten comen hooren preken in waerlycke
habyten , sonder tselve gesien te hebben, dan hy wel gesien heeft dat zy mit waerlicke heuycken langs
straet gegaen hebben. Ende sitten deselve zusteren zedert dvoirsz. kerckbrekinghe sonder pater, alsoe die
heere van Carnisse den selven pater , weesende vande preecker oorde, onlancx daer nae vanden bossche
gecomen zynde, buyten den stadt brochte nyet willende dat hy weder daer inne comen zoude, zoe hy van
diversche luyden verstaen heeft, ende den voirsz. heer van Carnisse hem dies wel zelffs heeft hooren
beroemen. Seyt dat opten XXIden octobris naer zyn beste onthoudt dvoorsz. twee zoonen van Asperen
mit meer geselschaps int voorsz. convent vande crucebroeders gecomen zyn vereysschende naede
boucken van tselve convent die verborgen lagen in een celle, maer byden voorsz. religieux apostaet
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gemelt waeren, ende naer zyluyden die gevonden hadden, hebben die geschuert ende vernielt gehadt, zoe
hy deposant van zynen prior verstaen heeft die daer aldaer (sic) by ende present was, mer hebben noch
behouden eenige boucken ende heure principale ornamenten die zyluyden van te vooren gevlucht hadden
opt huys van Asperen, deur angeven vanden Heere van Asperen.
Seyt dat omtrent drye weecken geleden binnen Asperen gecomen es een nyeuw predicant weesende een
vries die zomwylen inde kerck ende somwylen ten huysse vande heere van Asperen prekende es, welcke
predicant ende den voorsz. religieux apostaet ende oick den schoolmeester met alle die mennonisten die
bur gers gaerne quyct geweest hadden , maer en connen daertoe nyet geraecken. Ende hebben deselve
burgers onlancx gewilt datmen inde cloosters wederomme misse doen zoude alsnaergewoonte, twelck
henluyden eyntelicken byden heere van Asperen geaccordeert es , mits dat de burgers alle nachten
waecken+ moeten, ende alsoe zy religieusen des asschenwoonsdaechs lestleden eerst begonnen
wederomme misse te doen, zoe es dvoirsz. bode van Asperen by hem deposant gecomen vragende naeden
prior, ende dat hy hem zeggen zoude datmen de misse mit besloten deuren zoude doen , ende passen die
uuyt te hebben eer men het sermoen inde groote kerck bestondt . Maer alsoe ten zelven tyde die voirsz.
kercke vande crucebroeders al vol volcx was, zoe werden die deuren open gelaten gelyck die noch
dagelicx gedaen werden, mer passen heuren dienste uuyt te hebben voorde prekinge alsmen inde prochie
kercke preect, tselve nyet durrende vanden heere voirsz. met zyne zoonen. Ende nyet meer en weet.
Vertaling:
Broeder Dirick van Arssen als gevolmachtigde van het Kruisherenklooster te Asperen oud 68 jaren
verschijnt voor mijn commissie zoals voorgenoemd geeft op eed van zijn priesterschap te kennen dat er
twee kloosters zijn in de Stad Asperen. Een voor vrouwen te weten het St. Annen Zusterhuis en een van
de Kruisheren waarvan hij als lid nu een verklaring aflegt en niet uit naam van het andere klooster.
In het vrouwenklooster is nooit gepreekt door een afvallige. Op een dinsdag in oktober jl. zijn er zaken
vernield in de parochiekerk, de beide kloosters en het gasthuis en ik heb zelf gezien hoe de zonen van de
Heer van Asperen met twee knechten van het kasteel in de kerk van de Kruisherenbroeders met de Schout
van Asperen (die niets deed dit te voorkomen) met veel genoegen de beelden vernield hebben. Van
andere broeders heb ik begrepen dat deze zelfde groep ook in de andere kerken hetzelfde hebben gedaan.
Een tijd voordat ze begonnen de kerken te ontwijden werd het eenieder verboden (met het opleggen van
lijfstraffen) om iets te verwijderen uit de kerken. Dit is tegen verschillende burgers van de stad gezegd.
Uiteindelijk kwamen er 6 krijgslieden uit Culemborg in Asperen die de kerkdeuren bewaakten terwijl de
heren binnen hun gang gingen. Diezelfde dag kwam Nyeveld (Schout te Vianen) met een predikant uit
Culemborg die gingen eten in het Kasteel van de Heer van Asperen. De kerkbrekers, een man of 20 met 6
paarden kwamen naar het Klooster van de Kruisheren om te eten en te overnachten.
Op de zondag hierna is een van de broeders van het Kruisherenklooster in habijt bij de Stadsbode Wouter
Jacobssen gekomen en heeft daarna staan prediken in de kerk van de Kruisherenbroeders maar op de
preekstoel van het Zusterhuis wat ze naar onze kerk hebben gebracht daar wij die niet hebben. In
aanwezigheid van de Heer van Asperen en zijn kinderen is er daar door deze afvallige broeder een
schandalige preek gehouden. Aansluitend kwam het bevel van de Heer van Asperen dat er op kosten van
het klooster een nieuw Habijt gemaakt moest worden met alle toebehoren daar het eerste slechts geleend
was. Deze afvallige broeder heeft sindsdien staan preken in de Parochiekerk en wel 2 maal per week
behalve op de heilige dagen. Wij hebben begrepen dat de zusters van het St. Annen klooster door de Heer
van Asperen verplicht zijn om naar de kerk te komen om deze preken aan te horen. Hierbij moesten zij in
gewone kleren komen, geen habijt. Ik het de zusters zien lopen over straat naar de kerk in hun gewone
kleren maar ik ben niet in de kerk geweest dus of zij de preek hebben gehoord weet ik niet. Deze zelfde
zusters hebben geen eigen priester meer sinds de ontwijding van de kerken want toen hun pastoor van een
bezoek aan Den Bosch terugkwam werd hij door de twee zonen van de Heer van Asperen en de Heer van
Carnisse (Oudste zoon van Van Boetzelaer) vastgepakt en buiten de stadspoort gezet met de mededeling
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dat hij beter niet terug kon komen. Vervolgens zijn ze met nog wat mannen naar het Klooster van de
Kruisheren gekomen, hebben de cel van de pastoor van de Zusters van St. Annen opengebroken en
hebben zijn boeken verscheurt en zijn spullen vernield. Ook heeft onze Prior (Leidinggevende) zelf
gezien hoe ze sommige waardevolle stukken hebben meegenomen en bij de deur aan de Heer van
Asperen hebben gegeven.
Drie weken geleden is er een nieuwe predikant aangekomen in Asperen en wel een Fries. Deze predikt in
het huis van de Heer van Asperen maar ook in de Parochiekerk. De burgers van Asperen willen
ondertussen dat deze prediker en de afvallige broeder met de schoolmeester en de rest van de
Mennonieten de stad verlaten maar krijgen dit niet voor elkaar. Deze zelfde burgers van de stad zijn
onlangs in het Klooster gekomen en hebben daar gevraagd of er niet in het klooster weer een gewone mis
gehouden kan worden. Na veel aandringen is de Heer van Asperen ermee akkoord gegaan dat vanaf
aswoensdag de mis geviert mag worden in het klooster mits de deuren gesloten blijven en deze mis vóór
de dienst in de Parochiekerk klaar is zodat de mensen ook daar naartoe kunnen gaan. Dit is door de
Stadsbode aan de Prior van het Kruisherenklooster medegedeeld. Maar toen de mensen kwamen waren
het er zoveel dat de kerk van de Kruisheren te klein was en de deuren niet meer dicht konden.
En dat is alles wat ik weet.
Verklaring van Wouter Jacobszoon, gezworen bode tot Asperen oud 33 jaar alsvoren (getuige).
Wouter Jacobszoon, gezworen bode tot Asperen, oudt omtrent XXXIII jaeren gehoort alsvoren. Seyt by
zynen eede als gezworen bode gedaen, dat ten tyde als de kerckbreeckinge tot Asperen geschiede, als het
sermoen uuyt was recht voorde zelve spolieringhe zoe es hem deposant byden heere van Carnisse deur
monde vanden schout van Asperen bevolen geweest inder kercke te roupen ende publiceren uuyten name
vanden heere dat hem nyemant tzy groot of f cleyn vervorderen en zoude eenich dinck vuyter kerck te
brengen , zulcx als hy deposant deur ontheet alsvoeren gedaen heeft, mer en gedenct hem althants nyet
weetende zyn vyff sinnen geroupen te hebben off dat hem by yemant des gevercht zoude geweest zyn van
dat men geen weer daer tegens zoude moeten doen. Ende en was de heer van Asperen daer nyet by noch
omtrent als tvoorsz. bevel hem deposant gegeven werde.
Deposant deur laste vande heer van Carnisse van huys tot huys gegaen es tot den armen die hem in
gescrifte gegeven waeren omme henluyden te zeggen dat zy ende all die wilden , uuyter kercke mochten
haelen de stucken vande gebroken beelden ende andere houtwerck omme tot barninge te besigen, mer en
es tselve by hem deposant nyet gepubliceert geweest, gelyck hy oick van geen gebodt en weet te spreken
dat daer gedaen zoude geweest zyn dat diegheene die nyet en haelden geen deelinge genyeten en zoude
vanden heyligen geest, zoe tselve nyet geschiet en es geweest, alsoe daer anders geen bode en es dan hy
deposant, ende en es hem deposant oeck by nyemande zulcx gevercht geweest omme te publiceren, ende
quamen alle die arme luyden zulcx alsvoren geoirloft zynde elcx wat haelen , op een off twee nae die
tnyet en begeerden.
Seyt dat hy deposant opden sondaech als de religieux tot die crucebroeders preecken zoude den zelven
gebracht heeft een mantel, een casacq, ende een paer hoossen, die hy deposant haelde tot eenen Cornelis
Cornelissen waert int hert, sonder dat hem deposant althants voorstaet deur wiens ontheet hy deposant
tselve gedaen heeft. Ende ghinck deselve religieux mit het zelve habyt ten zelven dage staen preecken
daer mede onder andere veel volcx waeren die oude heer van Asperen ende de heer van Carnisse ende
joncker Ottho van Bootzelaer zynen zoonen die hy deposant onder andere daermede sach. Seyt dat hy
deposant deur ontheet vande oude heer van Asperen de susteren van Asperen bevolen heeft dat zy
voortaen mede inde prochyekerck te preken zouden comen , nu men geen misse of andere diensten en
deede, waerop de priorinne hem deposant vraechde hem deposant hoe zy comen zouden, in waerlycke
habyten off anders, twelck hy den voirsz. Heere van Asperen rapporterende beval hem dat hy die zusteren
zeggen zoude, dat zy in zulcken habyten comen mochten alst hen geliefde. Seyt dat binnen Asperen tot
noch toe geen nyeuwe predicanten in anders gepreect en hebben dan inde prochiekerck ende eens int
broerhuys als voeren geseyt es.
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Seyt dat hy deposant op asschenwoensdach lestleden, alsmen weder misse begonst te doen int convent
vande crucebroeders, byden heer van Carnisse gesonden es geweest int zelve convent omme hemluyden
te zeggen dat zy passen zouden heuren dienst te doen voor off nae tsermoen inde prochiekerck, zoe hy
deposant gedaen heeft aenden procurator aldaer, maer angaende van de misse te doen mit besloten
deuren, dunct hem halff ende halff zoe mede geseyt te hebben, sonder van tselve althants zekere memorie
te hebben. Ende opt vorder poinct gevraecht, in myne commissie begrepen, zeyt daer neyet off te weeten,
alsonder int zusterhuys nyet gepreect en heeft, als hy voeren geseyt heeft.
Ondergetekent,
Wolter Jacobsz. gezworen bode tot Asperen.
En onze vertaling:
Wolter Jacobszoon verklaart onder ede van zijn functie als ingezworen bode dat vlak voor de vernielingen
in de kerken van Asperen de Schout van Asperen hem op gezag van de Heer van Canisse (Oudste zoon
van Wessel van Boetzelaer) had bevolen in de stad om te roepen uit naam van de Heer van Asperen dat
niemand een stuk groot of klein mocht verwijderen uit de kerken. Dit had hij natuurlijk nooit gedaan had
hij geweten wat er zou gaan gebeuren, niet dat hij hier iets aan had kunnen veranderen.
Vervolgens had de Heer van Carnisse hem opgedragen van deur tot deur te gaan bij de armen van
Asperen om hen op te roepen (aan eenieder die dit wilde) stukken van de kapotte beelden of hout weg te
halen. Ook dit kon de Bode niet aangerekend worden daar het zijn taak was deze berichten rond te
brengen en ook zelfs de heilige geest hem niet weerhouden had noch de armen die, met uitzondering van
enkelen, aan deze oproep gehoor hadden gegeven.
Hij had inderdaad, op de zondag toen een afvallige broeder tot de Kruisheren zou gaan prediken, een
mantel, een hemd en broek gebracht zoals de Kruisheren dragen naar ene Cornelis Cornelissen waarbij hij
reeds zijn bedenkingen had toen hij het deed, maar hij geen andere keuze had. En deze afvallige ging
inderdaad in deze habijt diezelfde dag staan preken waar veel volk aanwezig was waaronder de oude Heer
Wessel van Boetzelaer Heer van Asperen, de Heer van Carnisse en Jonker Otto van Boetzelaer zijn zoon.
Hij was zeer ontdaan toen hij de oude Zusters van het St. Annen Zusterhuis moest gaan bevelen van de
Heer van Asperen dat zij voortaan naar de Parochiekerk moesten komen voor de preek en dat deze hierbij
niet één dienst mocht missen. De Prioresse (leidinggevende) had hem gevraagd hoe zij komen moesten:
in Habijt of in wereldse kleding waarop de Heer van Asperen hem terugstuurde naar de Zusters om hen te
vertellen dat zij dit zelf mochten weten en dat er nergens anders gepreekt mocht worden anders dan in de
Grote Parochiekerk en in het Kruisherenbroederhuis zoals reeds afgesproken.
Op aswoensdag jl. begon weer de gewone mis in de kerk van de Kruisherenkerk en hierop was hij door de
Heer van Carnisse naar de broeders gestuurt om hen te zeggen dat hun dienst afgelopen diende te zijn
alvorens de preek in de Parochiekerk zou beginnen. Dit heeft hij gedaan bij de Procureur van het klooster
en hierbij ook gezegd dat de deuren van de kerk gesloten dienden te zijn tijdens de mis al kan ik me dat
laatste niet echt goed meer herinneren. Het kan ook zijn dat ik dat niet gedaan heb.
Nu u het mij het zo direct vraagt kan ik me niet herinneren dat er in het Zusterhuis van St. Annen
gepreekt is zoals door u nu gesuggereerd.
Getekend,
Wolter Jacobszoon, gezworen Bode te Asperen.
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En hier de verklaring van Jan Budding, Parochie Priester, Pastoor Grote Kerk te Asperen en secretaris van
Asperen, 61 jaar oud.
Meester Jan Buding priester ende secretarys tot Asperen, oudt LXI jaeren gehoort alsvoeren. Seyt in
verbis sacerdotis dat binnen sint Annen zusterhuys tot Asperen noeyt by eenige nyeuwe predicanten
gepreect en es geweest, dan es gebeurt dat des sondages naer dat die kerk brekingen sdyncxdages daer
tevooren geschiet waeren die preeckstoel uuyt het voorsz. zusterhuys int convent vande crucebroeders
gebracht es geweest, ende preecte ten zelven tyde daerop eenen broeder Jan religieux aldaer in waerlyck
habyten. Zoe hy deposant meent daer by waeren die oude Heer van Asperen met eenige zyne zoonen, soe
hy deposant verstaen heeft van veele verscheyden burgers ende namentlicken de pastoer van Oisterwyck,
een vande voorgaende getuygen, die oick zeyde dat dselve Heer van Asperen hem vraechde, ‘Wat doet
ghy hier om onssen predicant te berispen’, ende dat de heer van Carnisse zeyde, ‘Men behoert het recht
woordt goods te preecken’. Maer en es in
gheene van beyde conventen zedert dien tyt
meer gepreect geweest, dan alleenlick inde
prochye kercke dryemael ter weecke, off
meer nae datter heylige dagen comen,
alwaer dvoorsz. apostaet off een ander altoes
gepreect heeft, ende es geleden omtrent
vierthien dagen dat tot Asperen noch een
vries predicant gecomen es, die zomwylen
inde voirsz. kercke gepreect heeft, ende nu
somtyts preect int huys daer die heere van
Asperen nu woont, zoe hy deposant verstaet,
(foto: achterzijde St. Annen Zusterhuis met kruidentuin)

ende oick veel volcx daer uuyt ende inne ziet ghaen. Seyt nyet gesien te hebben wye de beleytsluyden
waeren vande kerckschenders, zoe hy ter zelver tyt binnen shuys bleef, dan van eenen yegelicken wel
hoorde dat het waeren die heer van Carnis ende joncker Ottho van Bootselaer, zoonen vande heer van
Asperen. Dat hy oick nyet gehoort en heeft dat eenighe gebodt gedaen zoude geweest zyn van geen
ornamenten te mogen vluchten, oft oick geen weer te mogen doen dan van veele vande gemeente wel
zulcx verstaen heeft geboden geweest te zyn op lyff ende goet. Seyt dat hem dunct gehoort te hebben dat
eenen Geertgen Schuyten, ende Geertgen Glaesmakers beyde tot Asperen byden bode van Asperen
bevolen zoude geweest zyn dat zy vande gebroken beelden uuyte kercke haelen zouden, off dat zy mit
meer andere armen geen deelinge inde winter vanden heyligengeest en zouden hebben, sonder anders yet
zekers daer aff te weeten. Seyt ebben van eenige vande zusteren van sinte Annen convente aldaer dat
henluyden byden stadtsbode bovolen es geweest inde prochiekercke te preecken te comen ende hebben
zulcx gedaen mit waerlicke heuycken, sonder nochtans dat hy deposant weet of gelooft henluyden zulcx
geboden geweest te zyn. Seyt dat hy vande zusteren voirsz. wel verstaen heeft dat als heurluyden kerck
geschent werde de voorsz. twee zoonen vanden heere van Asperen mede daer by waeren, ende dat opde
celle vanden pater eenen zynen rock hangende deursneden ende deurhackett werde , ende dat des anderen
daechs, nae zyn deposants besten onthoudt, die voirsz. pater vanden bossche thuys gecomen weesende,
byde voirsz. twee zoonen ende de schoudt vande stadt, uuyter stadt gebrocht es geweest, die gaerne respyt
gehadt hadde tot sanderen daechs omme zyne dingen wat te schicken, off ten minsten een uuyter tyts
omme naer een schuyte te zyen, maer dat tselve nyet gebeuren en mochte, alle twelcke hy deposant zulcx
verstaen heeft vande voirsz. zusteren. Seyt dat hem deposant des anderen daechs naede kerckbrekinge
byden schout van weegen den heere van Carnisse (zoe hy zeyde) gevraecht es geweest, ‘Hebt ghy U
kelck thuys gedragen’, waerop hy deposant zeggende, ‘Jae’, antwoerde de schout, ‘De heere van Carnisse
wil die hebben’, waerop hy deposant zeyde, ‘Ick bin te vreden, maer tes peauter ’. Ende een wyle daernae
hy deposant sorgende hem tzynen huysse eenige invasie om dvoorz. kelcks wille te mogen gebeuren heeft
den zelven kelck gepresenteert den voirsz. schout die byde voirsz. heere van Carnisse stondt, repeterende
hy deposant dat het peauter was.
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Waerop hy antwoorde, ‘Ick hebt den heere van Carnisse zulcx al geseyt, maer hy wil se al by een
hebben’. Maer en es daer nyet meer naegevolcht, ende is zulcx noch onder hem deposant berustende,
ende alsoe de coster de andere kelcken mit meer ornamenten opt huys gebrocht hadde onlancx voorde
kerckbrekinge, en weet daer vorder nyet aff te zeggen. Seyt vande prior vande crucebroeders verstaen te
hebben dat op asschen woensdach lestleden als zy weder begonnen misse te doen , hem prior van weegen
de heere van Carnisse off Bootzelaer gebootschapt was, dat zy mit besloten deuren zouden misse doen,
ende oick voor off nae heur predicken. Seyt dat de schoolmeester aldaer geheel mennonist ende calvinist
es , zoe hy deposant van verscheyden burgers wel verstaen can, ende hy oick ziet dat hy zyne conversatie
meest mit alsulcken volck houdende es. Heeft hy deposant oick van de ouders van eenige schoolkinderen
gehoort dat dvoirsz. schoolmeester den kinderen inden+ schoole leerende es dat goychgen 13 gemaect
werdt van hontsmeer ende dat het daeromme zoe blinckt. Ende nyet meer en weet.
Ondergetekent: Budding
Onze vertaling:
Meester Jan Budding, Priester en Secretaris van Asperen, 61 jaar oud en gehoord als getuige verklaart op
zijn eed als gewijd Priester dat binnen het Sint Annen Zusterhuis nooit door enige nieuwe predikant
gepreekt is met uitzondering van die eerste zondag na de ontwijding van de kerken waar de preekstoel uit
het Sint Annen Zusterhuis is gehaald en naar het Klooster van de Kruisheren is gebracht en hierop preekte
toen een Monnik Jan (Red. Broeder Jan is vermoedelijk de later als Johannes Asperensis bekend staande
prediker die aanwezig was te Wesel op 3 november 1568 bij de eerste synode van de gereformeerde
kerken) in zijn monnikspij. Hierbij waren aanwezig de Heer van Asperen en zijn twee zonen en ik was
aanwezig toen de Heer van Asperen aan de aanwezige Pastoor van Oosterwijk (en dit is ook reeds door
andere getuigen verklaard) vroeg of de pastoor gekomen was om “hun nieuwe predikant te berispen” en
de Heer van Carnisse (oudste zoon van de Heer van Asperen) zei hierop dat “men het recht moet hebben
Gods woord te prediken”. Maar naar mijn mening is er daarna in geen van beide kloosters meer gepreekt
maar alleen in de voormalige Parochiekerk door de hiervoor genoemde afvallige Broeder van het
Kruisherenklooster en wel driemaal per week en op Heilige dagen. Veertien dagen geleden is een nieuwe
Friese predikant aangekomen in Asperen die in de voormalige Parochiekerk heeft gepreekt en in het huis
(Waddenstein) van de Heer van Asperen waar ook veel volk in en uitloopt. Ik heb niet gezien welke
personen de kerk geschonden hebben daar ik binnenshuis ben gebleven toen dit gebeurde maar ik heb
begrepen dat dit gedaan is door de Heer van Carnisse en Jonker Otto van Boetzelaer, de zonen van de
Heer van Asperen. Ik heb niets gehoord van dreigementen dat er voor de vernielingen niets verwijderd
mocht worden uit de kerken. Wel heb ik begrepen van Geertje Glaesmakers en Geertje Schuyten dat de
bode van Asperen hen beide na de vernielingen heeft opgeroepen de (houten) resten van de beelden uit de
kerk te halen voor brandhout zodat zij zich in de winter aan de Heilige Geest konden warmen, maar ik
heb dit niet persoonlijk waargenomen. Van enkele Zusters van het Sint Annen Zusterhuis heb ik wel
gehoord dat de Bode van Asperen, toen de Parociekerk geschonden werd, en de beide zonen van de Heer
van Asperen ook in hun klooster gekomen zijn en het Kazuivel (gewaad dat een priester draagt bij het
opdragen van de mis) van de Pater van hun klooster aan stukken hebben gesneden. De volgende dag, toen
de Pater van het Zusterhuis terugkeerde na een bezoek aan Den Bosch, werd hij door de beide zonen van
de Heer van Asperen en door de Schout van de stad gegrepen en uit de stad gezet. Hierbij had de pater
gevraagd of hij eerst zijn spullen mocht pakken of op z’n minst een dag de tijd zou krijgen om zijn zaken
af te handelen maar dit mocht niet, tenminste, dat heb ik van de Zusters begrepen. Hij verklaart dat, de
dag na de schending van de kerken, hij bezoek kreeg van de Schout die hem vroeg, namens de Heer van
Carnisse (dat beweerde hij tenminste), of hij de Kelk uit de kerk mee naar huis had genomen. Waarop ik
bevestigend antwoorde. Hierop zei de Schout dat de Heer van Carnisse deze wilde hebben en ik aangaf
dat ik dat prima vond (om een huiszoeking te vermijden) daar deze toch maar van Peauter (tin met lood
legering, in de UK worden hier nog steeds bekers van gemaakt: Pewter) gemaakt was. De Schout is
daarop naar de Heer van Carnisse gegaan om hem te vertellen dat de kelk slechts uit Peauter gemaakt is.
Hij kwam echter terug om te zeggen dat hij dit verteld had, maar de Heer van Carnisse de kelk toch wilde
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hebben. Ik vond dit niet vervelend daar de Koster voor de schending van de kerk ook de andere kelken en
versieringen uit de kerk had gehaald en bij mij thuis had afgegeven. Van de Prior (Leidinggevende) van
het Kruisherenklooster heb ik gehoord dat zij op Aswoensdag jongsleden weer begonnen zijn met de
viering van de Hoogmis in hun kerk maar dat de Heer van Carnisse hen de opdracht had gegeven dit met
gesloten deuren te doen en ook niet tijdens de mis in de Parochiekerk maar hiervoor of hierna. Ik verklaar
hier tevens dat de Schoolmeester een Mennoniet en Calvinist is, zoals hij van verschillende burgers van
de stad heeft vernomen en dat hij alleen met zijn geloofsgenoten in de stad omgaat. Ook heb ik van
ouders van kinderen die van hem les krijgen gehoord dat de schoolmeester tegen de kinderen heeft
gezegd dat de Hostie die in de mis gebruikt wordt van hondepoep is gemaakt en daarom zo glimt. Meer
heb ik niet te verklaren.
Ondertekend: Budding.
Verklaring van Adriaen Janszoon, Burgemeester van Asperen en 37 jaar oud.
Adriaen Jans zoon tegenwoirdich burgemeester van Asperen oudt omtrent XXXVII jaeren gehoort
alsvoeren. Seyt byden eedt int stuck van zyn offitie gedaen dat int zusterhuys tot Asperen geen vreemde
predicanten tot noch toe gepreect en hebben, noch oick zulcx by off van weegen den heer van Asperen
gevercht es geweest, daer hy deposant off gehoort heeft, dat int convent vande crucebroeders eens
gepreect heeft een vande religieusen in waerlyck habyt zoe hy deposant verstaen heeft, alsoe hy te dier
tyde tot dordrecht was. Welcke religieux zedert al deur inde prochie kerck gepreect heeft, ende es zedert
vierthien dagen off drye weecken herwaerts noch een vreemt predicant gecomen die twee ofte dryemael
inde voersz. prochiekerck gepreect heeft, maer nu nyet meer, dan men wil zeggen dat hy ten huysse vande
heere van Asperen prekende es ende zyet hy deposant wel dagelicx veele volcx derwaerts lopen. Seyt dat
hy deposant inde prochie kerck van Asperen mede was als die gespolieert werde, ende heeft wel
expresselyck gehoort ende verstaen ende meer mit hem dat Wouter Jacobssen stadtbode inde voorsz.
kercke voor tchoer vercundichde recht eer zy te werck ghingen als dat de heer van Asperen liet gebieden
datter nyemandt handt noch vingher steecken en zoude tegens tgeene dat daer gedaen zoude werden, noch
dat oick nyemant yet wech uuyt der kercke dragen en zoude op lyff ende op goet, zulcx dat hy deposant al
een opsteecker inde handt hadde mit noch eenen Dirck Janssen mede tegenwoirdich burgemeester omme
eenige gourdynen aff te snyden, tselve mits de voorsz. vercundiginge nyet bestaen, ende oick om dat
zyluyden zoe wreedt begonsten aen te gaen. Ende sach hy deposant dat de heer van Carnis mit joncker
Ottho zynen broeder ende noch eenen dienaer vanden ouden heere van Asperen genaempt Heynrick mede
byden hoop waeren, maer en heeft nyet gesien dat eenich van hen dryen handt aen werck gesteken heeft.
Ende zoe hem deposant tselve werck nyet en behaechde zoe es hy mitten voirsz. Dirck Janssen terstondt
daernae vandaen gescheyden. En heeft oeck nyet geweest inde andere conventen ende kercken als de
verstroyinge daer mede geschiede, zoe dat hy dies angaende nyet vorder en weet te tuygen. Seyt dat hy
buyten de stadt was als de kerckbrekers voorde noene daer inne quamen, ende eerst daer weder inne quam
recht onder tsermoen. Seyt dat hy wel gesien heeft diversche luyden gebroken stucken houts uuyt der
kercken haelen, maer van tgebodt dat gedaen zoude zyn van geen deelinghe vanden heyligengeest te
hebben die nyet uuyt de kercken haelen en wilden en weet hy deposant int zeker nyet, dan hy wel zulcx
heeft hooren zeggen ende de mare over de straat zulcx geweest es. Seyt wel gesien te hebben eenige
zusteren mit waerlycke heuycken ende oick eenige mit haere gewoonlicke habyten inden sermoenen
comen, maer off henluyden zulcx bevolen es geweest en weet hy nyet, ende heeft wel hooren zeggen dat
zy in een wyle daer nyet geweest en zyn. Seyt gesien te hebben dat de pater vande predicker orden gegaen
es uuyter stadt by hem hebbende drye off vier persoenen hebbende een stoixken in zyn handt, ende
namentlick de heere van Carnisse ende den schout van Asperen. Seyt dat hy deposant als burgemeester
daer by ende present is geweest aldaer ontrent de vastelavondt lestleden de geheele gemeente opte been
was, begerende aenden heere van Asperen datmen weder int conventen misse ende goids diensten zoude
mogen doen als naer ouwer gewoonte. Waerop dvoersz. heer zeyde, ‘Wye heeft het U verboden’, daer
van weegen de gemeente op geantwoert werde, ‘Het was ons genoech verboden doen het aen stucken
gesmeten was’. Ende zoe de heer van Asperen daer nyet op en antwoerde, hebben die diensten weder
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begonnen te doen in beyden de conventen op asschenwoonsdach lestleden. Versochten mede ter zelver tyt
datmen alle de mennonisten uuyt der stadt zoude jaegen, alsoe zy nyet en wilden den Co. ende den stadt
gehouw ende getrouw zyn als den gemeenen burger deede, achtervolgende welcken heeft dvoorsz . heere
de stadtsbode gesonden aenden voorsz. mennonisten dat zy hun zouden uuyter stadt voirsien binnen achte
dagen op een peyne van vier ponden vlaems, ende zyn zulcx daer eenige uuytgetrocken, zoe hy deposant
verstaet, mer het meestendeel zyn daer noch binnen. Ende zoe ten zelven tyde mede aenden heere voorsz.
versocht werde dat hy den schoolmeester quyct zoude maecken en heeft hem nyet begeert quyct te
weesen, zoe hy zeyde dat de+ kinderen behoorden geleert te zyn, ende als dselve schoolmeester daer
comen woonen corts naede voirsz. kerckschoffieringe. Seyt dat vrydach off saterdach lestleden de heere
van Carnisse hem deposant met Dirck Janssen zyn mede burgemeester by hem ontboden heeft gehadt zoe
zy voor by zyns vaders deure ghingen daer hy voorde deure stondt, op henluyden begerende dat zy hem
uuyten burger(s) wilden doen hebben twintich of f vyf f ende twintich spaden , hy zoude voor elcke oude
spade een nyeuwe wederomme geven. Ende hebben zulcx hy deposant mit zynen voorsz. macker langes
eenige huyssen gegaen ende gecregen vyff ende twintich off XXVI spaden, daervan nochtans eenige
wederomme gehaelt werden by eenige vande burgers, zoe hy deposant verstaet, ende zyn dselve spaden
tscheepe gedaen , sonder dat hy deposant weet waer die verbleven zyn, en wisten oick nyet wat hy
daermede voor hadde, ende cregen die te weegen om dat hy beloeft hadde nyeuwe voorde oude te geven.
Getekent met een merck.
Onze vertaling:
Allereerst de volgende uitleg: de “titel” Burgemeester is hier dus niet wat wij onder een Burgemeester
verstaan. De Schout of Drost (en eventueel aangevuld met Schepenen) werd aangesteld door de Heer van
een Heerlijkheid, hij had de macht. Daarnaast werden vaak twee “Meesters” aangesteld uit de burgerij om
hem te ondersteunen, de “Burgermeesters”, een soort hulpjes dus, voor de periode van 1 jaar.
Adriaen Janszoon, Burgemeester van Asperen (deze functie wisselde jaarlijks) en 37 jaar oud verklaart
onder zijn Ambtseed dat tot nu toe in het St. Annen Zusterhuis geen vreemde predikanten gepreekt
hebben maar dat hij gehoord heeft dat in het klooster van de Kruisheren een van de broeders van dit
klooster in zijn Monnikspij gepreekt heeft maar ik heb dat niet zelf gezien, ik was in Dordrecht op dat
moment. Deze afvallige broeder heeft hierna in de Parochiekerk gepreekt maar veertien dagen of drie
weken geleden is er een nieuwe predikant aangekomen in Asperen die twee tot driemaal in de
parochiekerk heeft gepreekt maar deze is hiermee gestopt en preekt nu alleen nog maar in het huis
(Waddenstein) van de Heer van Asperen en ik zie dagelijks veel volk daar naartoe lopen. Ik was in de
kerk aanwezig toen deze geschonden werd en ik was er zelf bij toen de Bode van Asperen expliciet
bekend heeft gemaakt dat er op last en dreiging van lijfstraffen van de Heer van Asperen geen
ornamenten uit de kerk gehaald mochten worden en dat niemand een vinger mocht uitsteken om de
personen die ze die kapot gingen maken hieraan te hinderen. De Bode had hierbij al een mes in de hand
om vervolgens met Dirk Janssen (op dit moment ook Burgemeester) enkele gordijnen in de kerk af te
snijden waarbij ze als beesten tekeergingen. Ook de Heer van Carnisse en zijn broer Jonker Otto met een
dienaar van de oude Heer van Asperen genaamd Heynrick waren er maar ik heb niet gezien dat zij hun
handen vuil maakten maar ze gingen met Dirk Janssen meteen weer weg om naar de kloosters en de
andere kerken te gaan om daar vernielingen aan te richten maar hier was ik niet bij en kan ik niet over
getuigen. Toen dit gebeurde ben ik de stad uitgegaan en ben pas in de avond teruggekomen. Ik heb wel
gezien dat diverse mensen gebroken stukken hout uit de kerken haalden maar van het gebod om dit te
doen om zich te warmen aan de Heilige Geest weet ik niets maar ik heb dit wel horen zeggen. Wel heb ik
zelf gezien hoe enkele zusters van het St. Annen Zusterhuis in hun gewone kleding maar tezamen met
zusters in Habijt naar de preek in de Parochiekerk kwamen maar of hen dit is bevolen weet ik niet maar ik
heb dit wel horen zeggen. Wel heb ik gezien hoe de Pater van het St. Annen Zusterhuis met vier mannen
(met stokken in hun hand) liep en dat twee hiervan de Heer van Carnisse en de Schout van de stad waren.
Als Burgemeester was ik op Vastenavond jongsleden present toen de gehele gemeente op de been was bij
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de Heer van Asperen waarbij zij verklaarden dat ze een andere Heer van Asperen wilden en dat er weer
de mis opgedragen moest gaan worden naar oude gewoonte. Waarop de Heer van Asperen tegen de
mensen zei: ‘Maar wie heeft u dat dan verboden’, waarop de mensen riepen: ‘het is ons verboden vanaf
het moment dat de spullen kapot zijn geslagen’, waarop de Heer van Asperen geen antwoord had en de
diensten zijn op de Aswoensdag weer ingesteld op beide kloosters zoals vanouds. Tevens wilden de
mensen dat alle Mennonieten de stad uit zouden worden gejaagd als deze niet als goede burgers van de
stad gebouw getrouw willen verdedigen (Red. Mennonieten zweren geweld af en weigeren dus te vechten
bij de verdediging van de stad) zoals iedere andere burger het verplicht was. Hierop heeft de Heer van
Asperen de Bode van Asperen opdracht gegeven om bij alle Mennonieten langs te gaan en hen namens
hem te melden dat ze 8 dagen hadden om te vertrekken en anders een boete van vier ponden vlaems
zouden riskeren. Hierop zijn enkele Mennonieten inderdaad vertrokken maar de meeste bleven. Gevolg
was dat op een volgende avond de mensen bij de Heer van Asperen kwamen om te verlangen dat de
Schoolmeester die gekomen was na de schending van de kerken zou ontslaan en verzoeken te vertrekken.
Afgelopen vrijdag of zaterdag heeft de Heer van Carnisse hem en Dirk Janssen (zijn mede Burgemeester
dit jaar) ontboden bij het kasteel van zijn vader waarbij hij hen te woord stond bij de deur en zei dat het
de wens van zijn vader was dat zij van deur tot deur zouden gaan om scheppen in te zamelen en dat
eenieder die een schep zou afgeven hiervoor van de Heer van Asperen een nieuwe zou krijgen. Het doel
was om 20 of 25 spaden in te zamelen. Wij zijn aldus langs de deuren gegaan en kregen vijfentwintig
spaden al zijn er vlak daarna weer een aantal opgehaald door enkele van de mensen naar hij heeft
begrepen. Deze spaden zijn in een schip gedragen en ik weet ook niet waar ze gebleven zijn of wat ze
ermee wilden doen (Red. De Heer van Carnisse stuurde deze spaden naar Vianen alwaar men zich
voorbereide op de aantocht van Staatse Troepen die ook werkelijk Vianen innamen en een eind aan de
‘opstand’ van Brederode en Van Boetselaer maakten. In Vianen werd bekend gemaakt dat de spaden een
steunbetuiging waren van de stad Asperen). De enige reden waarom mensen ze gaven was omdat ze er
een nieuwe voor terug zouden krijgen.
Ondertekend met mijn teken (Red. als men niet kon schrijven dan zette je een soort teken of paraaf).
Ik sla (om te veel herhaling te voorkomen) een paar verhoren over van Pastoor Harmen Rutgerszoon te
Heukelum, Jan Cornelissen Pastoor te Oosterwijk en Jan Heynricxzoon zijn Koster in Oosterwyck en Jan
Aertszoon een voormalig Burgemeester van Asperen. Deze verhoren zijn wel in ons bezit en indien u
deze wilt lezen dan horen wij graag van u en zullen wij u het gehele verslag mailen.
Verhoor van Zuster Grietgen van het St. Annen Klooster te Asperen, 36 jaar oud.
Suster Grietgen conventuale van sinte Annen convente binnen Asperen, oudt XXXVI jaeren gehoort
alsvooren. Seyt by+ haere proffessie dat henluyden noyet gevercht en es geweest omme te preken in haer
convent, maer es waer dat de stadtbode henluyden van sheeren weegen bevel gedaen heeft gehadt dat
zyluyden zouden comen ter sermoenen inde prochie kercke, sonder eenige mencie te maecken van met
waerlycke habyten te moeten comen, mer en heeft zy deposante daer noyet willen gaen, dan sommige van
henluyden zyn daer geweest mit waerlicke heuycken ende oick een van henluyden met haer gewoonlicke
geestelycke heuycke. Seyt dat zy gesien heeft beyde de zoonen van Asperen voorsz. in haer convent doen
haerluyder kercke gespolieert werde, die oick waeren in paters camer, alwaer een rock vanden pater
gesneden werde, sonder dat zy weet by wyen. Ende heeft zy deposante gesien dat des anderen daechs als
de pater tsavonts thuys gecomen was, int voirsz. convent quamen de heer van Carnis, joncker Ottho zyn
broeder ende de schout aldaer, vragende haer deposante naeden pater, zeggende hem te willen hebben off
zouden ellen aen stucken smyten, ende zoe hy ten laesten ten voorschyn quam, hebben hem uuyten
convente ende zoe voorts ter stadt uuyt geleyt, ende sitten zoe alsnoch sonder pater.
Ondergetekent. Grytgen van Planen
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Onze vertaling van de korte verklaring van Grietgen:
Zuster Grietgen bewoner van het St. Annen Zusterhuis te Asperen, oud 36 jaar wordt gehoord als getuige.
Zij verklaart onder de eed van haar overtuiging (zweer bij God) dat er door “hen” nooit gepreekt is in ons
Klooster maar dat de Stadsbode uit naam van de Heer van Asperen de Zusters wel heeft opgedragen dat
ze naar de preek in de voormalige Parochiekerk moesten komen zonder dat er iets werd gezegd of zij in
Habijt mochten komen maar zij wilde daar niet naartoe gaan, al zijn er zusters geweest die wel gingen.
Sommige in hun gewone kleren en anderen in hun Habijt van Zuster van het St. Annen klooster. Ze
verklaart dat de beide zonen van de Heer van Asperen in het St. Annen Zusterhuis kwamen op het
moment dat de Parochiekerk geschonden werd en dat die naar de kamer (cel) van de Pastor van het
Zusterhuis gingen waar ze een overkleed/gewaad van de pater kapot hebben gesneden maar hier was ze
zelf niet bij en ze weet niet wie het precies gedaan heeft. Ook heeft ze zelf gezien hoe de Pater die in de
avond thuiskwam in het klooster in het zusterhuis door de Heer van Carnisse en Jonker Otto zijn broer
met de Schout is gepakt. Dit door te dreigen met het doorzoeking en vernieling van eigendommen in de
cellen van de zusters waarmee ze afgedwongen dat de Pater tevoorschijn kwam. Hierna hebben ze de
Pater de stad uit hebben gezet en sindsdien zitten de zusters zonder Pater.
Ondertekend: Grytgen van Planen (maar er kan ook staan: Grytgen van St. Annen).
Een tweede zuster van het St. Annen Zusterhuis wordt verhoord, Katheryna Crommen, oud 32 jaar.
Suster Catherine conventuale van sinte Annen convente voirsz., oudt XXXII jaeren, gehoort alsvoeren.
Seyt by haer professie dat haer noyet gevercht en is geweest eenich vreemt predicant in haer convent te
laeten spreken, mer heeft de stadtbode van Asperen henluyden van sheeren weegen bevolen gehadt des
saterdaechs als sdyncxdaechs te voeren de kerck schendinge geschiet was, te spreken te moeten comen
inde groote kercke, off zoude henluyden buyten de poorte zetten, zoe zy deposante verstaen heeft uuyt
monde vande naestvoorgaende getuyge die zulcx zeyde vande priorinne gehoort te hebben, tegens den
welcken dvoirsz. bode zyn voirsz. bevel gedaen hadde, achtervolgende welcke bevel uuyt vrese all die
conventualen daer geweest zyn, uuytgesondert die voorgaende deposante ende noch een ofte twee oude
zusterkens mit haer, mer nochtans zoe luttel als zy wel mochten, zoe dat zy deposante zelffs maer
tweemael daer geweest en heeft. Seyt dat dvoorsz. twee zoonen vanden heere van Asperen ende de
schout, mit haer diaenaers den pater vanden voorsz. convente smergens vrouch zyn comen soucken als hy
sdaechs te voeren laet vanden bossche thuys gecomen was, zeggende dat zy hem wilden hebben off
zouden alle haer cellen aen stucken smyten, twelck zy deposante zulcx+ henluyden heeft hooren zeggen.
Ende hebben eyntelicken den voirsz. pater uyten convente ende zoe voorts buyten de stadt gebracht, daer
hy zedert nyet weder inne gecomen en es. Seyt dat ten tyde van haerluyder kerckbrekinghe dvoorsz.
zoonen ende de schout mit Nyevelt, de predicant, ende meer geselschaps van Culenburch binnen haer
convent quamen deur de spincamer, ende zoe voorts nae paters camer toe, alwaer zyluyden een rock
vanden pater vindende hebben die gescheurt.
Ondertekent suster Katheryna Crommen.
Vertaling:
Zuster Catherine bewoner van het Sint Annen Zusterhuis en 32 jaar oud is gehoord als getuige. Ze
verklaart op haar eed als gelovige dat er nooit een vreemde predikant in haar klooster is geweest om te
preken maar dat de Stadsbode van Asperen de Zusters wel uit naam van de Heer van Asperen opgedragen
had de zaterdag na de schending van de kerken naar de grote parochiekerk te komen of ze zouden allen
uit het zusterhuis verwijderd worden en buiten de stad gezet worden. Dit heb ik niet zelf gehoord maar
van een zuster die het van de Prioresse (Leidinggevende klooster) hoorde. Uit angst zijn allen gegaan met
uitzondering van de vorige getuige en een of twee oudere zustertjes maar getuige verklaart dat zij
persoonlijk maar twee keer is gegaan. Ze verklaart dat de twee zonen van de Heer van Asperen met de
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Schout en zijn dienaren (burgemeester(s)) vroeg in de ochtend op het Zusterhuis kwamen om de Pater te
zoeken die laat in de vorige avond terug was gekomen uit het Klooster in Den Bosch. Ze gaven aan dat ze
de pater wilden hebben of ze zouden alle cellen (kamers) van de Zusters overhoophalen, wat ze hen zelf
heeft horen zeggen. Uiteindelijk hebben ze de Pater uit het Zusterhuis gehaald en hem de stad uit gezet
waarna hij niet meer terug is gekomen. Ze verklaart dat tijdens de schending van de kerken de zoon van
de Heer van Asperen met de Schout van Asperen en Drost Nyevelt met mensen uit Culemborg naar haar
klooster kwamen via de deur naar de “spinkamer” (Naaiatelier, naaischooltje) en doorliepen naar de
kamer van de Pater waar ze een kleed van de Pater (vermoedelijk een gewaad voor het houden van de
Hoogmis) gevonden hebben en dit hebben verscheurd.
Ondertekend: Zuster Katheryna Crommen.
Nu volgen nog enkle korte verhoren van “gewone Aspernaren”, zoals Geertger Glaesmaekers en Geerte
Schuyten. Twee dames bij naam genoemd in het verhoor van de Pastoor van Asperen en vermoedelijk
daarom ook opgeroepen om te getuigen.
Geertger Glaesmaekers woenende tot Asperen, oudt inde XL jaeren gehoort alsvoeren. Seyt by eede dat
byden bode van Asperen geseyt es geweest, indien haer beliefde eenige stucken van hout te haelen uuyter
kercke, zy mochtet doen, maer en es haer geen dreyginge gedaen van geen deelinge vanden heyligengeest
te hebben, zoe verre zy nyet en haelde, gelyck zy oick nyet gehoort en heeft dat yemandt zulcx gedaen
zoude geweest zyn. Ende nyet meer en weet.
Nescit scribere.
Kunt u het ondertussen zelf lezen ? Geerje is 40 jaar oud als ze als getuige wordt gehoord en ze verklaart
onder ede dat de Stadsbode heeft omgeroepen dat als het haar beliefde zij sloopthout uit de kerk mocht
gaan halen. Dit mocht zij doen maar voelde zelf een dreiging dat de Heilige Geest in dit hout verbleef en
dus heeft ze dit niet gedaan en ze heeft ook niet gehoord dat anderen dit wel gedaan hebben. En meer
weet ze niet.
Niet ondertekend.
Geerte Schuyten woenende tot Asperen, oudt inde XL jaeren, gehoort als voeren.
Seyt by eede dat haer byden bode van Asperen geseyt es geweest te mogen haelen eenich gebroken hout
uuyter kercken, maer en heeft tegens haer geen mentie gemaeckt vande proven vanden heyligengeest te
verliesen, zoe verre zy nyet en quame, en heeft oick van haer buyren nyet gehoort zulcke dreygementen
gedaen te zyn.
Geerte Schuyten, inwoner van Asperen en 40 jaar oud is ook gehoord als getuige. Ze verklaart onder ede
dat de Bode van Asperen bij haar langs is geweest om te zeggen dat ze het sloophout uit de kerk mocht
gaan halen maar hij heeft niets gezegd over het verliezen van de gunst van de Heilige Geest maar ze is
desalniettemin niet gegaan en ze heeft ook niet van haar buren gehoord dat er zulke dreigementen zijn
geuit.
Ondertekend door J. de Jonge, Secretaris van het Hof van Holland te Den Haag.
Het is duidelijk dat Jacob de Jonge met een opdracht van 4 maart 1567 van de Hertogin van Parma
meteen (op 5 maart 1567) op weg ging naar Gorinchem en de volgende dag doorreisde naar Heukelum
met een deurwaarder om getuigenissen af te nemen c.q. verhoren uit te voeren. De Hertogin van Parma
was namelijk medegedeeld dat er een aantal zaken gebeurd waren die naar haar mening absoluut niet door
de beugel konden. Je ziet deze punten ook steeds terugkomen in de diverse verhoren. Zo is er eigenlijk
geen waanzinnige interesse wie de beelden gesloopt heeft in de kerken maar meer wie de opdrachten
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verstrekten en een paar gevoeligheden spelen een grote rol waar we ons nu niet zo druk over zouden
maken. De Zusters in het St. Annen Zusterhuis waren immers “vrouwen die zelfstandig woonden” en dus
‘gevoelig’ voor dreigementen of (naar men toen aannam) niet in staat zich te verzetten tegen zelfs subtiele
bedreigingen. Vandaar die grote interesse in de navolgende zaken:
 Is er door een Mennoniet of Calvinist gepredikt in hun klooster;
 Zijn de Zusters gedwongen handelingen te verrichten onder dreigementen;
 Zijn de Zusters gedwongen hun Habijt (teken van zelfstandigheid) uit te doen;
 Is de Pater (die hun deugd diende te beschermen) met geweld verwijderd van zijn taak.
Daarnaast zien we steeds weer opduiken dat ze willen weten:
 Of het priesters en kosters verboden is de kerkeigendommen te beschermen en door wie;
 Of het sloophout onder de mededeling dat “men zich mocht warmen aan de Heilige Geest” is
aangeboden aan de bewoners van Asperen of zelfs afgedwongen is dit te verbranden.
 Of, waar en door wie gepredikt is tegen de regels van de (Katholieke) kerk en wie daarbij
aanwezig waren.
De Hertogin nam het bijzonder zwaar op dat de eerbaarheid van de Zusters van St. Annen in het gedrang
waren gekomen en als een soort prostitues gedwongen waren om in ‘gewone kleding’ over straat te gaan.
Dat was een zwaar vergrijp, nonnen en monniken mishandelen of bedreigen werd automatisch met de
dood bestraft. Het hout uit de kerk klinkt ons ook wat zonderling in de oren. De meeste beelden waren, in
tegenstelling tot wat er nu vaak gedacht wordt, in die tijd van hout. Een kunstenaar snijdt beelden uit dit
hout en veelal was dit hout afkomstig van een boom die verbonden was met een mirakel of bijzondere
gebeurtenis. Allemaal onzin zouden we nu snel denken maar
in die tijd was dit geheel logisch zoals we nu denken te
weten dat de poolkappen smelten door onze auto’s. Er
gebeurde in Denemarken iets bijzonders en vervolgens
kwamen er stukken hout hout uit Denemarken van een boom
waaronder Maria gezien was, of een engel etc. Uit dat hout
werd een Heilige gesneden omdat men ervan uitging dat de
Heilge Geest (van de Drieënigheid: de Vader (God), de Zoon
(Christus) en de Heilige Geest) verbleef in deze stukken
hout. De beelden die kapot gemaakt werden maar ook de
ornamenten rond een altaar of een reliquie (een voorwerp
wat devotie verdiende door de plaats waar het vandaan
kwam of de band die het had (gehad) met een Heilige of
zelfs een deel van het lichaam van een heilige kon
bevatten) waren van dergelijk hout gemaakt. Het hout
zelf was dus “vervult” van “De Heilige Geest” en
alszodanig onaantastbaar. Het vernielen ervan was een
misdaad maar om het vervolgens aan te bieden als
brandhout onder de zinspreuk: “wat brand die Heilige
geest toch lekker” of anderen te dwingen dit hout te
verbranden was een misdaad tegen God en dus
ondenkbaar op dat moment en de eeuwen ervoor.
De verhoren zijn dus wat saai misschien maar het mooie
aan deze verslagen is dat ze echt zijn, niet geschreven door een klerk op basis van aantekeningen of jaren
later door iemand die een boek schreef: het zijn woordelijke verslagen van gesprekken met Aspernaren in
1567 ! je leest in ieder verslag – zonder te weten wie er aan het woord is – welke positie mensen hadden
in de samenleving. Hoog aangeschreven waren de Broeders van Het Kruisherenklooster al was hun
blazoen wat besmet door het feit dat één onder hen een afvallige bleek te zijn die meteen en ter plaatse
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overliep naar “de vijand”. Daarna komen de Priesters, Pater en de Kosters van de kerk in Asperen en de
kerken in de omgeving en dan de (aangestelde) Stadsbode van Asperen en de Burgemeesters als burgers
met enige functie en verantwoordelijkheid om af te sluiten met de Zusters van het St. Annen Klooster en
twee oudere vrouwlijke inwoners van de Stad Asperen als laatste.
Het valt op hoe de Kerkelijken proberen te vermijden om getuigenis af te leggen dat ze zelf gezien
hebben hoe misstanden gepleegd werden maar verwijzen naar “dat ze hebben horen zeggen” en
vermijden personen aan te wijzen die zaken gedaan hebben met uitzondering van: (oude) Wessel (6e met
die naam) van Boetzelaer de Heer van Asperen (1500 tot 1575), Daniël van Boetzelaer Heer van
Langerak (1530 tot 1570), Rutger van Boetzelaer Heer
van Carnisse (1534 tot 1604), Otto van Boetzelaer (1542
tot 1568) de Schout Wessel van Boetzelaer (1535 tot ?)
en de Stadsbode Wouter Jacobszoon. De familie Van
Boetzelaer was al de pineut nadat ze allemaal (vader en
zonen) de Smeekbede hadden ondertekend. Met het
verlies van Vianen en de vlucht van Brederode reste ook
hen niets anders dan de vlucht naar Duitsland in 1567. De
hele familie: vader, zoons en dochters) mét concubine en
bastaardzoon wordt later in de Sestertiën van Alpha
(Bloedraad) op 1 oktober 1568 nogmaals voor het leven
verbannen op grond van de uitkomsten van het onderzoek
als hiervoor (grotendeels) opgenomen. De oude Wessel zal in 1575 overlijden en begraven worden maar
wordt na de Vrede van Gent (conform zijn testament) op 8 november 1576 naar Asperen gebracht en
bijgezet in de Grote Kerk (zie foto) te Asperen. Zoon Wessel van Boetzelaer komt om in de slag bij
Oosterweel (13 maart 1567). Dochter Catharina van Boetzelaer trouwd met Frans van Haeften in 1567
maar wordt desalnietemin ook voor het leven verbannen tezamen met man en kind.
De aangestelde Stadsbode Wouter Jacobszoon heeft geprobeert om zich tijdens het verhoor (zie hiervoor)
vrij te pleiten met het argument: “Bevel was Bevel” (een klassieker voor mensen die geconfronteerd
worden met daden uit een verleden) maar uit de diverse verklaringen blijkt duidelijk dat hij zijn hand en
positie ver overspeeld heeft en niet alleen maar lijdzaam heeft moeten toekijken. Het “hout uit de kerk”
met het geintje dat “de Heilige geest lekker brand” komt vermoedelijk geheel uit zijn koker. In een brief
tussen zuster Catharina en Rutgher van Boetzelaer blijkt dat dit niet in hun opdracht is gedaan maar hen
wel zwaar wordt aangerekend.
Aansluitend aan het onderzoek van jacobus de Jong zijn de volgende personen (in afwezigheid) ter dood
(en verlies van al hun wereldlijke titels en goederen) veroordeeld: Wessel VI van Boetzelaer Heer van
Asperen, Rutger van Boetzelaer Heer van Carnisse, Otto van Boetzelaer (zoon), Daniel van Boetzelaer
(zoon), Schout Wessel van Boetzelaer (Bastaard zoon), Nicolaes van Haeften (knecht), Herman van der
Huck (Belastinginner), Wouter Jacobszoon (Stadsbode), Cornelis de Gorter (korenhandelaar, inwoner van
Asperen), Dierick (Thierry) Jacobszoon (bewoner van Asperen), Jehan de Braickel (Kleermaker), Jacques
Mathyszoon en Jan de Groete (beide inwoners van Gorinchem). Verder alle leden van de familie van
Boetzelaer uit Asperen nog niet genoemd: zo zijn er nog 2 zonen Van Boetzelaer en twee dochters, de
echtgenoten van Rutger en Otto Van Boetzelaer en hun kinderen, de Pages Pierre en Guillsaume van de
Heer van Asperen en de vrouw van Herman van der Huch, Henry Gherritszoon (wol verver) en Nicolaes
Simoensz uit Asperen en Jacques Cornelisz de commandant van de manschappen uit Culemborg.
De Schout is dus een bastaard van Wessel van Boetzelaar Heer van Asperen en zijn minnares Judith van
Helmont (1530 tot ?) die overigens ook gewoon op het kasteel woont nadat zijn vrouw Francesc Praet van
Moerkerken (1509 tot 1562, Vrouwe van Carnisse) in 1562 is overleden. Judith van Helmont wordt
specifiek genoemd door Alfa in zijn “Sestertiën” als de ‘une femme putaine” (een hoer dus) en is ter dood
veroordeeld samen met met haar zoon.
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Willem van Zuylen van Nyevelt ontspringt de dan dus tezamen met Dirk Janssen een van de twee
Burgemeesters die beide ook wel een rol hebben gespeeld in het geheel. Naast de ter dood veroordeelden
is er ook een lijst van alleen verbannen (voor het leven) personen. Naast de van Boetzelaers zij er dus
meer mensen die iets wordt aangerekend wat niet volgt uit de verslagen van de verhoren als opgenomen
in de stukken van de Raad van Beroerten. Dit kan natuurlijk ook. Jacobus de Jong werd in mei 1567 al
door de Hertogin van Parma op pad gestuurt om specifiek deze zaak te Asperen uit te zoeken.
Vermoedelijk voelde ze zich persoonlijk betrokken door hetgeen de Zusters van het St. Annen Klooster
was ‘overkomen’. Pas later dat jaar werd de feitelijke “Raad van Beroerten” opgericht door Alfa en
werden de stukken van dit onderzoek toegevoegd aan de processtukken van deze commissie. Bij de
opheffing hiervan in 1574 zijn alle stukken die betrekking hadden op deze Raad van Beroerten vernietigd.
Delen hebben dit overleeft waaronder de (niet vrij toegankelijke) stukken opgenomen in dit artikel.
Waarvoor uiteraard onze dank aan het Algemeen Rijksarchief te Brussel. Er was dus meer maar dit is
vermoedelijk (medio 1574) verloren gegaan.
Op 1 oktober 1568 zijn nog 18 personen van de veroordeelde groep voortvluchtig (niet ter dood gebracht)
en deze worden dan voor het leven verbannen. In 1574 volgt er een generaal pardon bij de opheffing van
de Raad van Beroerten (formeel in 1578) als blijkt dat deze iedereen – zonder enige vorm van eerlijk
proces – ter dood veroordeelden. Uiteindelijk zouden er 1.073 slachtoffers vallen waaronder ook hoge
adel. De meesten waren echter tijdig gevlucht en zaten in het buitenland (Duitsland) of vochten mee met
de opstandelingen. De groep uit Asperen werd echter specifiek uitgesloten van het Generaal Pardon van
1574 daar ze niet door de Raad van Beroerten waren veroordeeld maar door de reguliere wereldlijke
macht in 1567. Om deze reden zijn de 18 personen dan nog op de vlucht definitief onteigend en voor het
leven verbannen. De Familie Van Boetzelaer is haar rechten en titels in Asperen en omgeving dus kwijt.
Desalniettemin is er nog immer een familie Van Boetzelaer in Nederland die zich baron van Asperen
noemt. Rara hoe kan dat ? In de eerste plaats is de familie Van Boetzelaer nooit baron van Asperen
geweest. Jan van Arkel vererfde zijn Heerlijkheid van Asperen in twee delen. Het ene deel (met Kasteel
Waddenstein, de Grote Kerk en de beide zijden van de Voorstraat en de beide stadspoorten, de Gelicumse
Poort en de Heukelumse Poort) kwam uiteindelijk bij de Van Boetzelaers terecht doordat Rutger Van
Boetzelaer (1404 tot 1460) trouwde met Elburg van Langerak (1412 tot 1488). Vrouwe Elburg had de
helft van Asperen in erfenis gekregen. De andere helft is al na de dood van Otto van Arkel in 1360 in
handen gekomen van een familie Pieck die nauwe banden heeft met alle adelijke families in Gelderland.
Hun residentie was kasteel Linghensteyn gesitueerd tussen de Linge en Asperen en deze beheersten de
andere zijde van Asperen met de grote Waterpoort (de Waterpoort op de Hoge Min), de Molen en de
Midden-, Achter- en Minstraat en het Kruisherenklooster. Over de familie Pieck en Linghenstein en de
conflicten met de Prins van Bourgondië en de Van Boetzelaers echter meer in onze volgende courant.
Vanaf 1561 begon Van Boetzelaer te claimen dat zij de enige en echte heersers
over de Heerlijkheid Asperen waren maar dit is niet het geval. De titel tot de
andere helft van de Heerlijkheid is te volgen tot de huidige tijd en ligt op een Frans
Adelijk geslacht, de Baron DÁulnis de Bouronill. In tegenstelling tot wat u denkt is
dit geen Fransspekende heer maar een sinds de 17e eeuw volledig Nederlands
Adelijke familie in zeer goede stand wiens mannelijke lijn eeuwenlang onderdeel
uitmaakte van onze krijgsmacht. De in 2012 overleden mr. Pierre Louis baron
d’Aulnis de Bourouill was een Engelandvaarder en drager van het Militaire
Willemskruis. We hoeven ons dus niet te schamen voor deze Baron van Asperen.
De Van Boetzelaers keren na de tachtigjarige oorlog terug in Asperen en de laatste Heer Philip Jacob van
den Boetzelaer wordt in 1733 zelfs Graaf maar heeft maar één zoon, Philip Marie van den Boetzelaer die
jong en kinderloos sterft. De Heerlijkheid Asperen wordt gekocht en verkocht door vermogende (niet
adelijke) families zoals de familie Suter die de Heerlijkheid in 1893 kocht en een nieuwe villa liet bouwen
op de fundamenten van Waddenstein. Door een vreemde speling van het lot mocht hij zich daadwerkelijk
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Baron van Asperen noemen, de titel was toen nog verbonden aan het bezit. De oude adel deed haar best
hier een eind aan te maken (al is er feitelijk maar weinig echt oude adel in ons land, de meeste strevers die
de proliferatie van titels wilde stoppen hadden deze zelf in de regel pas één of twee generaties in hun
bezit). De oude Duitse familie Van Boetzelaer was en is geheel uitgestorven
maar er was een zijtak op het eiland van Dordrecht in de kleine
Ambachtsheerlijkheid De Mijl (Dubbeldam). Deze hebben Suter destijds
benaderd en de titel Baron van Asperen van hem gekocht, zo ging dat toen. En
zo loopt er nog immer een familie Van (den) Boetzelaer te pochen met de titel
baron van de Heerlijkheid Asperen terwijl….
Genoeg hierover. We hebben u meegenomen in de Beeldenstorm van Asperen
met alle hoofdpersonen, voorgeschiedenis en wat hierna met hen gebeurde. Er zitten veel zijsprongen in
en annekdotes en ik hoop dat u niet gaandeweg de moed en de lust verloren hebt om het verhaal uit te
lezen. Naar onze mening is er niets meer te verhalen over deze periode van onze stad en we laten het hier
(voorlopig) maar bij.

Pieter Bruegel, Hagepreek (“De Prediking van Johannes de Doper”) uit 1566
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Museum “Oud Asperen“ is er ook op Facebook !
Sinds 2014 al is er nu ook een Facebookpagina van het Museum.
In de huidige snelle wereld kan een Historische vereniging niet achterblijven, en is erop
facebook een pagina aangemaakt van het Museum Oud-Asperen.
Het voordeel van deze pagina is:
Wij kunnen alle soorten media op de pagina plaatsen (foto’s, filmpjes en text)
De pagina is “op to date” dat wil zeggen dat wij nieuwtjes gelijk op de pagina kunnen
plaatsen en de berichtjes gelijk door iedereen te lezen zijn.
De lezer kan hier ook gelijk op reageren, en wij kunnen sneller antwoorden. Dit geld
natuurlijk ook voor als U vragen heeft over Oud-Asperen.
Hoe werkt het ?
U gaat naar www.facebook.com/oudasperen en u ziet de pagina van het museum
Als U op het vakje klikt; vind ik leuk, dan bent u gelijk geregistreerd op de pagina en
krijgt u automatisch een berichtje op uw eigen pagina als wij op de pagina een nieuw
berichtje plaatsen.
U moet dan uiteraard wel een eigen facebook pagina te hebben.
Als een eigen facebook pagina hebt, kunt u ook boven op de pagina in de witte zoekbalk
“oud Asperen“ intikken en U ziet dan de pagina van het museum verschijnen (U ziet dan
ook de pagina “Asperen toen en nu “ ook de moeite waard om te bekijken)
Heeft u vragen hierover dan kunt U altijd de beheerder van de pagina mailen
Bert Oexman op museum@oud-asperen
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Nieuwe aanwinsten fotoarchief
Het valt de laatste jaren niet meer mee om ons uitgebreide
fotoarchief nog verder uit te breiden. Een bezoek aan een
grote ansichtkaartenbeurs leverde in het verleden nog wel
eens een aantal mooie aanwinsten op maar omdat onze
verzameling steeds meer ‘compleet’ aan het worden is, lukt
dat tegenwoordig nauwelijks meer.
Toch zijn er ook in de afgelopen maanden weer een aantal
nieuwe ansichtkaarten aan ons archief toegevoegd. Daarbij
een mooie opname van het oude gemeentehuisje verstuurd
op 4 april 1940 dus een maand voor het uitbreken van de
oorlog. Opvallend dat er alleen over koetjes en kalfjes
wordt gesproken op de kaart en geen enkele verwijzing
naar de toen al gespannen verhoudingen in de wereld
rondom Asperen.

Verder een leuke opname uit de zestiger jaren van metaalwarenfabriek Hermeta aan de Voorstraat. De
vlag was in top dus mogelijk genomen op Koninginnedag?

- 44 -

De Asperensche Courant
Een Lingegezicht van de sluizen richting
Gellicum uitgegeven door Looyen’s VIVO in
de zeventiger jaren werd kennelijk niet zoveel
verstuurd want dit is de eerste keer in 40 jaar
verzamelen dat ik deze kaart tegenkwam.

Een prachtig plaatje van de Middelweg ter
hoogte van de winkel van van Helden is in de
dertiger jaren verstuurd door fam. van den
Mierle? Gewoond hebbend Middelweg B53.
Misschien kan iemand zich nog herinneren wie
dat geweest kan zijn. De kaart is verstuurd naar
timmerman G. Kleijn in Schoonrewoerd. Een
adres was toen kennelijk nog niet nodig.

Tenslotte een ansichtkaart met daarop een kopie
van een 17 eeuwse gravure van Asperen, gemaakt door A. Rademaker. Ook deze kaart was ik nog nooit
eerder tegengekomen. Opvallend is dat er geen uitgever vermeld staat op de kaart. Dat maakt de kaart ook
lastig te dateren.
e

Van Hannie Kool (gewoond
hebbend aan de Visserdijk)
kregen we een mooie ingelijste
reproductie van een gravure van
de Heukelumse poort. Hartelijk
dank daarvoor!
Mocht u ergens nog oude foto’s,
schoolfoto’s, feestfoto’s of
ansichtkaarten hebben liggen
van Asperen , kunt u uiteraard
altijd even contact opnemen.
Onze verzameling is gelukkig
nooit echt compleet!!
Gijs de Man
gijsdeman@hotmail.com
06 10957094
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Geboren en getogen in Asperen
Een nieuwe reeks in onze courant: mensen of groepen Aspernaren, wie zijn ze, wat is of was hun
achtergrond en waar zijn ze gebleven. In deze courant wordt bijvoorbeeld over de beeldenstorm
gesproken dus een stuk over de pastoors en dominees van onze stad zou kunnen, of een bedrijf of een
vereniging. Als eerste onderwerp had de redactie iets gekozen wat al veel te lang onderbelicht is
gebleven. Het innitiatief aangaande de berging van neergestorte vliegtuigen en hun bemanning is in de
vorige courant ruim aan de orde gekomen alsmede de mededeling dat onze vereniging hier niet aan
participeerde omdat we vonden dat je niet één groep uit een dergelijk conflict kunt tillen zonder ook
aandacht te schenken aan andere slachtoffers. Je kunt hierbij denken aan militairen, verzetslieden maar
ook gewone burgers die slachtoffer werden in de laatste wereldoorlog. Het oprichten van een monument
is natuurlijk prachtig maar gedenken we deze mensen hiermee werkelijk ? een bloemetje per jaar, een
minuutje stilte. Krijgen ze daarmee een gezicht ? worden ze weer even mens in onze ogen en staan ze
tussen ons als we aan hen denken. Het antwoord daarop is voor mij helaas echter “nee”, ik heb geen beeld
bij deze mensen, het zijn namen en geen personen voor mij.
Dus dachten we, we gaan niet ijveren voor een monument of een plaquette ergens aan een pand maar we
beginnen bij die mensen. Wie waren ze, waar hebben ze gewoond en wat is er met ze gebeurd of waar
zijn ze gebleven. De enige voorwaarde die we gesteld hebben is: “zijn ze in Asperen geboren” . Je moet
ergens een grens trekken immers, natuurlijk kunnen ouders genoemd worden als ze van elders komen en
als het over de dominees gaat sinds de onfortuinlijke Quirijn de Palme (onze eerste Dominee, zie artikel
in deze courant over de beeldenstorm) dan is deze regel niet van toepasing natuurlijk en als ze import zijn
maar toch iets hebben betekend voor onze stad dan kan dat ook. Komt u dus gerust met een suggestie.
In de categorie “geboren in Asperen” en slachtoffer van de Tweede Wereldoorlog is er één groep die we
nooit kunnen overslaan en dus beginnen we hiermee: onze Joodse stadsgenoten. In de zomer ben ik
begonnen aan mijn onderzoek in samenwerking met het Regionaal Archief in Gorinchem. Daar moet u
echt eens gaan kijken, het is een bibliotheek met alleen maar gegevens over de historie van de regio, een
echte aanrader. Het begon natuurlijk met ‘onze eigen’ Joodse Begraafplaats aan de Oude Zuiderlingedijk
(tussen het Grote en Kleine Galgenwiel). Veel mensen weten niet eens dat we die hebben, laat staan wie
er begraven liggen. Eigendom van het Nederlands Israëlitisch
Kerkgenootschap en vrij toegankelijk. Hier is ook een
mevrouw uit Leerdam begraven maar de meesten (er zijn 8
grafstenen, 7 zijn nog leesbaar) zijn ‘bij leven’ burgers van
onze stad geweest. Wie waren zij ? waar kwamen ze vandaan,
waar hebben ze gewoond en waar zijn hun nazaten gebleven ?
Ik kon er maar weinig over vinden, geen berichten van razia’s
op Joodse Burgers in Asperen (alleen een Razia in 1945 maar
die was gericht op mannen om als slaven te werk gesteld te
worden in de Duitse oorlogsindustrie) en niemand die mij iets
kon vertellen over Joodse Aspernaren die voor of tijdens de
tweede wereldoorlog hier woonden, laat staan waar ze gebleven zijn. Daar ik dus dacht met een kleine
groep te maken te hebben zijn we begonnen met de begraafplaats. Hier vond ik met name de Familie
Nieuwendijk en aangetrouwden, begraven van medio 1870 tot 1905. Een korte aanwezigheid dus van een
enkele Joodse familie in ons Asperen. Ze woonden (onder andere) in de Hoge Minstraat en waren
kooplui, handelaren. Het werd echter een speurtoch die de hele zomer in beslag genomen heeft en
eindigde vlak voor de finish (als je daarover mag spreken in dit geval) met een totale blokkage van lust en
moed om verder te gaan laat staan hier iets over te schrijven. Want het was niet alleen deze enkele
familie, het waren er meer. Het waren niet een vader en moeder en hun kinderen die al begin 1900 uit ons
straatbeeld verdwenen waren maar het gaat om tientallen vaders en moeders, geboren in Asperen, wonend
in Asperen op 10 mei 1940 maar ook soms net daarvoor verhuist. Asperenaren wonend in Leeuwarden,
Amsterdam en Rotterdam toen de oorlog begon en voor hen en hun tientallen kinderen zeer grote
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veranderingen bracht. Er zijn kleine succesverhalen bij, leuke anekdotes over moedige (Asperensche)
Gemeenteklerken die welmogelijk een rol hebben gespeeld in het overleven van enkelen, maar
overwegend leest het eindresultaat als het dagboek van Anne Frank, er was hoop maar geen redding voor
de meesten van hen.
Ik kan en heb geschreven over de honderden stadsgenoten die omgekomen zijn in Asperen in 1517 en op
een bijna klinische manier lijkt het me. Alsof het statistieken zijn of een (stoer) jongensverhaal. Maar dit,
dit was iets anders. Dit is tastbaar, dit zijn foto’s van gezinnen met jonge kinderen, huizen in Asperen en
Amsterdam waar ze woonden en waar je voor kunt gaan staan, lijsten met namen die op de trein werden
gezet in Westerbork en lijsten met vader, moeder en drie kinderen van 7 tot 14 die in Sobibor bij
aankomst vergast. Teutonische efficientie bij de registratie van namen, leeftijd en hetgeen hen ten deel is
gevallen. Gelukkig misschien die efficientie want ik kan u nu vertellen waar ze gebleven zijn onze
Aspernaren maar ik had hun kleinzoon liever als buurman dan dat ik hun vader op deze lijsten zag staan.
Ik kon het niet vertellen, het komt en kwam er niet uit, ik heb meer tijd nodig anders komt deze courant er
niet en wellicht geen enkele courant meer. Ook nu wellen er tranen in mijn ogen als ik spreek over dat
gezin met drie kleine kinderen. Ik heb hun foto, lachende gezichten bij een fijne gelegenheid (voor Oma
?) op de foto. Hun huis en van enkelen ook hun brieven. Een brief uit Westerbork geschreven de dag voor
ze hoorden dat ze op transport gingen en toen nog snel met potloot een extra stukje toegevoegd. In haast
want ze moesten hun spullen inpakken, hoopvol van de een, berusting van een ander. Ze wisten wat er
ging gebeuren, dat zult u zelf lezen want de brieven mogen we publiceren van de houders hiervan. De een
koos ervoor om positief te blijven en het beste ervan te maken, de ander nam afscheid op een wijze welke
weinig aan verbeelding overlaat.
Het artikel gaat er echter komen en wel in de volgende courant van
maart 2017. Met alle details, namen en data, foto’s en brieven, de
mooie verhalen (helaas slechts enkele) en de verschrikkelijke details.
Het zal u roeren maar ook veranderen, het heeft mij gebracht tot de
rand en grens van mijn enthousiastme om hetgeen gebeurd in onze
stad met u te delen via ons medium “De Asperensche Courant” maar
het moet geschreven worden en door u gelezen worden. Hiertoe heb
ik wel enige proffesionele hulp ingeroepen, een echte schrijver, mijn
dochter Maxime Witjes. Deze courant is (voor het eerst) in A4 en
wel speciaal voor deze aflevering van deze reeks. De brieven uit
Westerbork wilde ik in kleur en A4 afgedrukt hebben, je kunt iets
dergelijks niet misvormen tot iets onleesbaars. In maart dus wederom
een A4 versie (sorry Penningmeester, ik weet dat dit eigenlijk te duur is) en met hulp een artikel waarna,
als u het gelezen hebt, voor de rest van uw leven zult weten dát we Joodse stadsgenoten hadden in 1940,
dat het er meer, veel meer dan een paar waren en wat er met hen gebeurd in de vijf jaren hierna.
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Redactie

De ‘Asperensche Courant’ is voor en door de leden. De
redactie stelt bijdragen van de leden dan ook ten zeerste op
prijs. U kunt ideeën, voorstellen of complete artikelen dan ook
aan ons zenden (Voorstraat 78 te Asperen), of mailen naar
courant@oud-asperen.nl of european@planet.nl,

Een uiterlijke inleverdatum voor een volgende uitgave is
1 maart 2017

Alle leden en lezers een veilig en gezond 2017 gewenst !!

De Redactie, december 2016
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