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BESTUUR  VERENIGING  “OUD-ASPEREN” 

 

 

Voorzitter                                : Theo Witjes voorzitter@oud-Asperen.nl  

 

Secretaris : Marius de Man secretaris@oud-Asperen.nl 

 

Penningmeester : Arthur Tuyt penningmeester@oud-Asperen.nl 

 

Bestuurslid : Ina Bogert  Ina@oud-Asperen.nl  

 

Museumbeheerder & Bestuurslid : Bert Oexman museum@oud-Asperen.nl 

 

Bestuurslid : Freek Witjes  freek@oud-Asperen.nl  

 

Werkgroep Archeologie : Gijs de Man  

 

Website : www.oud-Asperen.nl 

 

Facebook :  https://www.facebook.com/oudAsperen/  

 

Postadres secretariaat : Voorstraat 78 4147CD Asperen  

 

Redactie Asperensche Courant : Voorstraat 78 Asperen, courant@oud-Asperen.nl  

 

Museum Oud Asperen : Achterstraat 64 4147AD Asperen 

 

 

 

 

 

Van de redactie: 

 

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. 

 

 

Belangrijke mededeling: 

 

Wilt u voortaan de Asperensche Courant (ook) per mail in pdf format ontvangen ? 

mail ons uw mailadres op courant@oud-Asperen.nl en u ontvangt het voortaan per 

mail.  Indien u als lid buiten Asperen afziet van een analoge (papieren) versie dan 

krijgt u een korting op uw lidmaatschapsbijdrage ter hoogte van de verzendkosten en 

u betaalt dan 7,00 euro in plaats van 13,00 euro per jaar.
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VAN DE VOORZITTER 

 

 

Bij het verschijnen van deze Courant is de Jaarmarkt al weer geweest en mogelijk ook onze Algemene 

Ledenvergadering van 6 juni 2017 in ons Dorpshuis EMM te Asperen. De jaarcijfers van 2016 zijn – voor 

onze Penningmeester hopelijk dan – na controle door de kascommissie goedgekeurd en onze plannen 

voor 2017 en 2018 zijn aan de vergadering voorgelegd en doorgenomen. 

 

Ons vergaderschema voor 2017 en de ALV van 2018 hebben we reeds vastgelegd en kan ik met u delen. 

Op 6 juni 2017 hebben we onze Algemene Ledenvergadering (ALV) gehad en op 26 september 2017 

hebben we onze najaarsbijeenkomst. Voor 2018 kunt u alvast 10 april 2018 noteren als de datum voor 

onze Algemene Ledenvergadering (ALV) 2018.  

 

Onze internetsite is lange tijd uit de lucht geweest doordat hackers de site hadden overgenomen en 

geinfecteerd met software die ongewenste reclame verzond (spam). Omdat er onvoldoende onderhoud en 

aandacht was voor onze site heeft onze provider uiteindelijk de site uit de lucht gehaald. Vervolgens bleek 

natuurlijk hoe ingewikkeld het is om duidelijkheid te krijgen wie de beheerder van onze site was en wie 

beschikte over de benodigde codes en gegevens om de site weer te herstellen. Iedere vereniging van ons 

caliber zal geplaagd worden met wisselingen in het bestuur en het verloren gaan van belangrijke gegevens 

zoals wachtwoorden en contracten. Het vernieuwde bestuur heeft hierin een inhaalslag gemaakt, we 

hebben dan wel de najaarsbijeenkomst 2016 overgeslagen en de ALV van 2017 is in juni in plaats van 

april én dit is de eerste van drie couranten van 2017 máár er is wel veel verbeterd in onze structuur. 

 

Ons museum herbergt – na grote inspanningen van onze beheerder Bert Oexman – nu de bodemvondsten 

afkomstig uit de ontgravingen rond Kasteel Waddenstein in strakke vitrines met nieuwe lampen. De 

collectie is in bruikleen van het Regionale Depot te Nijmegen waarvoor een en ander op papier gezet 

moest worden. Nu dus uw kans om de vondsten van nabij te bestuderen, een map met uitleg is aanwezig 

en de voorhanden suppoost (allemaal vrijwilligers, misschien ook iets voor u ? twee uurtjes op een 

zaterdag in de zomer ? bel of mail met Bert Oexman) en hij kan u nadere uitleg geven.  

 

Bij het verschijnen van deze Courant is onze splinternieuwe website in de lucht. Op deze site kunt u al 

onze foto’s bekijken en de films waarover onze vereniging beschikt zien. Wilt u de films liever een een 

DVD om thuis te bekijken of als cadeau te geven ? we hebben professioneel geproduceerde DVD’s 

beschikbaar in ons museum maar desgewenst geven we ze ook bij u thuis af. De DVD’s kosten slechts 

5,00 euro per stuk (DVD 1955, 1965 en de DVD met intervieuws uit 2014) om de aanmaakkosten te 

dekken. Dit zijn leuke cadeau’s en ze zijn het bewaren waard. 

 

 

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 2017 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 2016 ontvangen. Aan hen meteen 
het verzoek om deze mee te nemen in de overschrijving voor 2017.  
 
De contributie bedragen sinds 2014 zijn:  
 
€ 7,-     voor het reguliere lidmaatschap.  
€ 13,-   voor leden woonachtig buiten Asperen.  
€ 16,-   voor leden woonachtig buiten Nederland.  
€ 2,50  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 in 2016 aan u melden dat we drie nieuwe 

bestuursleden, zijnde Marius de Man, Ina Bogert en Freek Witjes. Marius de Man zal als onze nieuwe 

Secretaris gaan functioneren en Ina en Freek als gewone bestuursleden. Bert Oexman is en blijft onze 

museumbeheerder en verantwoordelijk voor onze collectie welke momenteel bestaat uit de “Zilverschat 

van Waddenstein” en andere bij de archeologische ontgraving aangetroffen stukken. Arthur Tuyt is en 

blijft onze capabele en betrouwbare Penningmeester en Theo Witjes zal als Voorzitter optreden.  

 

Communiceren met de Vereniging Oud Asperen 

 

Als het goed is zijn alle problemen rond onze internetsite bij het verschijnen van deze courant opgelost en 

zijn de bestuursleden weer bereikbaar onder de mailadressen zoals bij hun naam vermeld. Als postadres 

voor de Vereniging Oud Asperen geldt voortaan: Voorstraat 78, 4147CD te Asperen. Hier kunt u uw 

brieven aan richten maar ook desgewenst zaken afgeven of mondeling doorgeven. Wilt u een 

adreswijziging doorgeven of lid worden van onze vereniging (of misschien een lidmaatschap cadeau 

geven ?) dan kunt u natuurlijk contact opnemen met onze Penningmeester of een van de andere 

bestuursleden. Helaas komt het natuurlijk ook voor dat iemand zijn lidmaatschap wil beëindigen of een 

lid ons is ontvallen, ook deze zaken kunt u aan onze Penningmeester of de Voorzitter (voorzitter@oud-

asperen.nl) of op ons postadres melden natuurlijk. Lukt niets van dit alles dan kunt u de redactie immer 

bereiken onder: european@planet.nl of 0345 610291. 

 

Er bereiken ons berichten dat onze ledenlijst soms incompleet is of achterloopt. Mensen die verhuisd zijn 

staan nog onder een oud adres in ons systeem, leden welke ons ontvallen zijn ontvangen nog een courant 

of verzoek hun lidmaatschapsgeld te betalen. Dat is natuurlijk erg vervelend en wij doen ons best dit te 

mailto:voorzitter@oud-asperen.nl
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voorkomen en, indien reeds gebeurd, ervoor te zorgen dat het niet nogmaals gebeurd. Hoe vervelend het 

ook kan zijn om van ons ongewenst post te ontvangen, neemt u van ons aan, er zijn geen kwade 

bedoelingen van onze zijde. Soms is uw bericht niet aangekomen of door de bestuurswisseling op de 

verkeerde plaats blijven liggen. In de komende jaren zal er meer aandacht voor contunuiteit zijn in de 

vereniging om dergelijke zaken te voorkomen. 

 

Collectie en Museum Vereniging Oud 

 

Onze museumbeheerder Bert Oexman heeft na veel overleg met de gemeente en het Gelders 

Archeologisch Centrum Museum G.M. Kam (Provinciaal Depot voor Bodemvondsten van Gelderland) 

voor elkaar gekregen dat de bodemvondsten van de ontgraving van ons Kasteel Waddenstein nu in ons 

museum liggen en onderdeel (kunnen) gaan vormen van onze permanente collectie. Onze collectie is te 

bewonderen in ons Museum aan de Achterstraat te Asperen op iedere zomerse zaterdag tussen 14:00 en 

16:00 uur. Als u de vlag ziet uithangen bij het museum dan kunt u terecht. 

 

Helaas moeten de waardevolle stukken en objecten die slecht tegen vocht kunnen in de periode dat het 

museum gesloten is retour naar het depot te Nijmegen en de lasten van verzekering van de collectie drukt 

ook op onze begroting, mogelijk stopt het depot dus ooit met de bruikleenovereenkomst. Gaat u dus 

kijken op een komende zaterdag als u even tijd heeft. Wilt u met een gezelschap het museum bezoeken of 

de collectie bekijken dan kunt u dit bespreken met onze beheerder Bert Oexman.  

 

Gijs de Man is de beheerder van onze fotocollectie en heeft regelmatig aanwinsten welke hieraan worden 

toegevoegd. Onze fotocollectie staat opline op onze nieuwe internetsite www.oud-Asperen.nl maar indien 

u specifieke vragen heeft aangaande fotos, dia’s of filmmateriaal dan kunt u altijd contact met hem 

opnemen. Wij verzoeken u in dit kader ook explociet om fotos, dia’s en films niet weg te gooien maar om 

ze, indien ze te veel plek in beslag nemen, in bruikleen aan onze vereniging te geven.  Wij digitaliseren 

alle fotos of films met een historisch belang voor Asperen en maken ze beschikbaar voor iedereen met 

een interesse voor onze stad. Heeft u dus stukken voor ons ? misschien anders boeken of oorkonden die 

een beeld geven van langvervlogen of zelfs redelijk recent verleden ? geef ze in bruikleen aan onze 

vereniging en wij bewaren de stukken en maken ze voor een ieder toegankelijk. 

 

Het muurkruis van het Kruisherenklooster 

 

Op innitiatief van onze nieuwe Secretaris Marius de Man 

wordt er momenteel overlegd met onze Gemeente Lingewaal 

over het herplaatsen van een handgemaakte replica van het 

wandkruis uit het jaar 1314 van ons Kruisherenklooster. 

Over dit wandkruis is reeds meermaals geschreven in onze 

Courant en hierbij hebben wij moeten concluderen dat een 

terugkeer van het oorspronkelijke wandkruis (wat nu in een 

museum te Cuijk te bewonderen is) niet realistisch is. 

Gelukkig zijn er mensen begaan met de historie van onze 

stad en zijn er twee sponsoren gevonden die bereid zijn de 

kosten van een accurate handgemaakte replica van 

smeedijzer en hout te betalen ter hoogte van enkele 

duizenden euro’s van dit anders alleen in een museum te 

bewonderen wandkruis. Waar het wandkruis geplaatst zal 

worden tezamen met de gemeente wordt momenteel 

bestudeerd en hierover zullen wij u te zijnertijd nader bericht 

over geven.

http://www.oud-asperen.nl/
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Ome Keesje 

 

Als Ome Keesje deur Asperen kuiert, ziet hij dat er weinig moois van vroeger over is. In de Brugstraat 

kijkt hij naar het herenhuis van de familie D. van 

Herwaarden. Vroeger woonde er Cor van Herwaarden. 

Cor was een vooruitstrevende boer. Eeuwenlang 

molken de boeren de koeien met de hand, men wist niet 

beter. Maar toen er in Amerika een melkmachine werd 

uitgevonden was Cor de eerste boer in Asperen die een 

melkmachine kocht. Het was begin 50’er jaren van de 

vorige eeuw maar de Asperense boeren vonden het 

maar niks. Met de hand melken net als hun voorouders 

was veel beter. Bij de boerderij lag een prachtige hof. 

Wanneer het lente was dansten de kalfjes door het 

weldadige groen (foto 1: USA Melkmachine 1933). 

 

Het Asperense volk genoot van wat de lente 

had te bieden. Er liepen kippen, ieder boer 

had kippen. Soms liepen ze ook in de 

Middelweg, de hanen kraaiden dat het een 

lieve lust was. Niemand hoorde je klagen, 

men wist niet beter mensen hadden nog 

nooit van het woord “stress” gehoord. 

 

Maar het is verleden tijd, het Hofke van Cor 

van Herwaarden is volgebouwd. Bij het 

aanschouwen denkt Ome Keesje aan het 

lied “Het Dorp” van Wim Sonneveld. Toen 

hij 60 jaar geleden dit lied zong dacht Ome 

Keesje nog dat dat in Asperen nooit zou 

gebeuren. Maar helaas, elke centimeter 

moet geld opbrengen. Asperse houden niet 

van groen, zij zien liever beton want dat 

brengt geld op en geld gaat boven 

schoonheid (foto 2: Van Herwaarden, 1939, 

foto 3: 1965 en foto bladzijde 6: 2017). 

 

Als Ome Keesje langs de betonnen 

dozen, met veel glas, loopt denk ik 

aan Sonneveld inderdaad. Terwijl ik 

door de weelderige glasplaten kijk kan 

ik zien hoe het bankstel staat bij Mien 

en op een kastje staan inderdaad 

plastic rozen. Alles wat aan vroeger 

herinnert is weg, zelfs vaders tuinpad. 

In de 70’er jaren stond, waar nu de 

betonnen dozen staan, een garage en 

naast de garage een strook groen. De 

eigenaar wist hoe slim men in 

Asperen was en wilde er een gastank 

leggen. Een gastank in een woonwijk 

is niet alledaags. De aanvraag kwam 
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in de gemeenteraad, de raadsleden 

vergaderen graag want dan kregen 

ze gratis koffie en een sigaar. Toen 

de gastank aan de orde kwam zaten 

de raadsleden te knikkebollen van 

de slaap want ze moesten vroeg op. 

Het raadslid Hannes Knol, die nog 

wakker was, riep met luide stem “ik 

ben voor de tank in de Middelweg, 

dan hebben wij de primeur om als 

eerste stad in den lande die een 

gastank in een woonwijk leggen”. 

De overige raadsleden knikken en 

aldus geschiede, de gastank kwam 

er. 

 

Ome Keesje  

 

Het “Hofje van Van Herwaarden” in 2017 (Google Earth) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Van de redactie:  

 

Kijkt u ook eens naar de film “de rondleiding door Asperen” van Roel Zondag, of de film van de 

Rondleiding door de Grote Kerk van Asperen door Gijs de Man, het interview met Cor van Helden door 

Janine Goss en de Film Asperen in 1955, Asperen in 1955 en Asperen (interviews met bekende 

Aspernaren) in 2014. 

 

Een link naar deze films en veel foto’s vindt u op onze internetsite www.oud-Asperen.nl  

http://www.oud-asperen.nl/
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Asperen in Oude Ansichten 

 

U kent ze wel ? die leuke boekjes met een oude foto of 

ansichtkaart met uitleg. De uitleg is het leukste niet waar ?  De 

Vereniging Oud Asperen heeft een heel aantal van deze boekjes 

uitgegeven en in ons museum kunt u deel 3 uit 1999 nog kopen, 

wel snel want er liggen er nog maar een paar. Online is hij ook 

nog wel te krijgen hoor en deel 2 vindt u ook nog wel zij het een 

reproductie uit 2009 van het origineel uit 1982.  

Verzamelaarswoede, dat is wat ze opwekken en dan vindt je er 

nog meer. Ik vermoedt dat ik niet kan zeggen dat ik een complete 

verzameling heb maar hier een overzicht zodat u weet wat er te 

vinden is in de wereld van reproducties, ebay, marktplaats en 

antiquatiaten.  

 

1. Asperen in oude ansichten (deel 1), uitgegeven in 1972 

door de “Europese Bibliotheek te Zaltbommel” en 

samengesteld door J.C. Denninger en M. de Vries; 

2.  Asperen in oude ansichten (deel 2), uitgegeven in 1982 

door de “Europese Bibliotheek te Zaltbommel” en 

samengesteld door J.C. Denninger;  

3. Kent u ze nog…die van Asperen, uitgegeven in 1984 door 

de “Europese Bibliotheek te Zaltbommel” en samengesteld 

door L. Gerdessen Vereniging Oud Asperen. 

4. Asperen in Grootmoeders tijd, uitgegeven in 1987 door de 

“Europese Bibliotheek te Zaltbommel” en samengesteld 

door L. Gerdessen en H.L. Timmermans namens de 

Vereniging Oud Asperen. 

 

In het voorwoord van dit laatste boekje geeft mr. Rang een 

aardige samenvatting van de geschiedenis van het maken van  

boekjes als deze en de historie van onze vereniging, ik geef 

hem weer in zijn geheel: 

 
In 1972 verscheen het boekje "Asperen in oude ansichten", 
samengesteld door J. C. Denninger en M. de Vries. Toen ik in 1978 
in Asperen was komen wonen kon ik nog net een van de laatste 
exemplaren van die uitgave bemachtigen. In 1981 verscheen 
vervolgens "Asperen in oude ansichten deel 2", samengesteld door 
J.C. Denninger in samenwerking met de inmiddels opgerichte Vereniging "Oud-Asperen". Dat boekje raakte al 
in korte tijd uitverkocht. Zelfs uit deze korte historische inleiding blijkt reeds, hoezeer de belangstelling voor de 
plaatselijke geschiedenis de laatste tien jaar is toegenomen. Die groeiende belangstelling leidde er ook toe, dat 
het bestuur van de Vereniging "Oud-Asperen" bij herhaling het verzoek kreeg te bevorderen dat de twee 
uitverkochte boekjes zouden worden herdrukt.  
 
Het bestuur heeft gemeend die weg niet te moeten opgaan. In de eerste plaats leek het twijfelachtig of de 
vraag voldoende zou zijn om een herdruk financieel te rechtvaardigen. Maar wat veel belangrijker is: sinds het 
verschijnen van het tweede boekje zijn zoveel "nieuwe" oude ansichten en foto's beschikbaar gekomen, dat het 
veel aantrekkelijker leek een derde boekje het licht te doen zien. Dank zij de inspanningen en het speurwerk 
van een werkgroep onder Ieiding van de heer L. Gerdessen, een van de samenstellers van dit boekje, is 
immers het archief van de Vereniging "Oud-Asperen" met een groot aantal hoogst interessante 
prentbriefkaarten en foto's verrijkt. Zo ligt dan het derde ansichtenboekje over Asperen voor u. Het bestuur is 
de samenstellers, de heren Gerdessen en Timmermans, beiden actief in de vereniging, dankbaar voor het vele 
werk dat zij daartoe hebben verzet. Met hen zijn wij niet minder erkentelijk voor de hulp die de heren A.T. van 
de Berg en G. de Man en vele anderen bij het verwerven van de ansichten, het verzamelen van de daarbij 
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behorende gegevens en het gereedmaken van de kopij hebben verleend.  
 
Wij hopen dat u dit boekje net zo aardig zult vinden als wijzelf.  
 
mr. D.L. Rang voorzitter van de Vereniging "Oud-Asperen"  
 

5. Asperen in oude ansichten (deel 3), uitgegeven in 1999 door 

de “Europese Bibliotheek te Zaltbommel” en samengesteld 

door Jan van Leerdam en Gijs de Man; 

6. Ad Astra 100 jaar uitgegeven in 1997 door de “Europese 

Bibliotheek te Zaltbommel” en samengesteld door Jan van 

Leerdam, Gijs de Man en Marie van Ooijen.   

 

 Dit alles is geen uitputtende lijst natuurlijk.  Misschien heeft u er 

een die helemaal niet in mijn lijstje staat ? dan horen we graag 

van u natuurlijk en kan ik deze eventueel toevoegen aan onze 

verzameling. 

 

Afsluitend de introductie uit “Kent u ze nog…die van Asperen” 

van L. Gerdessen welke ook voor de illustraties van andere 

boeken over Asperen heeft ingespannen. Een bestuurslid waar we 

trots op mogen zijn in onze stad. 

  



De Asperensche Courant 

- 9 - 

W.A.G. van Burgeler 
 

Helaas is door ons het bericht ontvangen dat de heer W.A.G. Burgeler te Asperen overleden is. De 

heer Burgeler heeft meerdere artikelen geschreven voor onze Asperense Courant en tot vrij recent nog 

copy aangelevert aangaande het wandkruis van het Kruiherenklooster en aangaande het innitiatief ter 

restauratie van onze stellingmolen. Over het wandkruis is toen geschreven met de insteek dat het 

onwaarschijnlijk is dat dit kruis ooit (permanent) zal terugkeren maar (mede door het verzoek van de 

heer Burgeler) is er nu toch zicht op een herplaatsing van dit stukje middeleeuws erfgoed in onze stad. 

Het kan verkeren dus. 

 

Ter herinnering aan de heer Burgeler herplaatsen we hierbij het artikel “Twaalf eeuwen bewoning 

langs de Linge” van zijn hand geplaatst in de Asperense Courant 95 van juni 20114 aangaande de 

historie van Asperen. Dit is slechts één artikel van vele van zijn hand, wellicht zullen wij ook in de 

toekomst nog artikelen herplaatsen ter nagedachtenis van een man met een warm hart voor onze 

vereniging en Asperen in het algemeen. 

 

TWAALF EEUWEN BEWONING LANGS DE LINGE: (DE LANGSTE RIVIER IN 

NEDERLAND) 

 

Dit is te lezen in het nieuw uitgegeven boek van Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek 

(afgekort R.O.B.).  Door de aanleg van de Betuweroute is er nu een raportage Archeologische 

Monumentenzorg, waarin te lezen is: 

 

Voordat de goederspoorlijn van zee (Rotterdam) naar Zevenaar – wij kennen hem beter als de 

Betuweroute – kon worden aangelegd, moest het tracé worden “geconditioneerd”. Dat wil zeggen dat 

alle belemmeringen voor aanleg uit de weg moesten worden geruimtd: bouwgronden moesten 

beschikbaar zijn, eventuele bodemverontreiniging gesaneerd, kabels en leidingen verlegd, viaducten 

van kruisende wegen aangepast, kamsalamanders gevangen en verplaatst – en archeologische 

vindplaatsen behouden. 

 

Het behouden van de archeologische vindplaatsen is een maatregel die voortvloeit uit het streven te 

werken volgens het Verdrag van Valleta. Nederland heeft dit verdrag inmiddels gerattificeerd en zal 

binnenkort door middel van wijzigingen in de Monumentenwet de uitvoering van de archeologische 

monumentenzorg reorganiseren. De Projectorganisatie Befuweroute heeft echter in samenwerking 

met de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek het initiatief genomen de gevolgen van 

deze aanstaande wetswijziging te verkennen en de Nederlandse archeologie te verrijken met nieuwe 

werkwijzen en instrumenten. Deze samenwerking van beide instellingen is belichaamd in de 

Projectgroep Archeologie Betuweroute, die zijn queeste naar behoud van archeologische waarden in 

het tracé van de Betuweroute in, grote mate heeft bijgedragen aan de introductie van het project- en 

bedrijfsmatig werken in de Nederlandse archeologie.  

 

Nadat deze kleinschalige veldonderzoekjes achter de rug waren, werd besloten dat er uiteindelijk 33 

vindplaatsen in het tracé behoudingswaardig zijn. Dankzij de inspanningen van de Projectorganisatie 

Betuweroute zijn er tenslotte dertien geheel of gedeeltelijk fysiek behouden en is van negentien 

vindplaatsen de kennis behouden door de uitvoering van grootschalig archeologisch onderzoek dat is 

vastgelegd in standaardrapporten. Dit standaardrapport lijkt het onderzoek van twee vindplaatsen te 

bespreken. De vindplaatsen  12 "Stenen Kamer" en 33 "Linge" zijn echter twee delen van I groot 

middeleeuws nederzettingsterrein, dat door rijksweg A15 in tweeën is gehakt. Niettemin blijkt er op 

dit nederzettingsterrein een horizontale stratigrafie aanwezig te zijn. De oudste bewoningssporten, uit 

ae Karolingische periode, liggen grofweg in het zuidwesten, om via een Ottoonse nederzetting en een 

laatmiddeleeuwse stenen kamer min of meer stap voor stap oostwaarts op te schuiven naar de 
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postmiddeleeuwse boerderij "De Hamsche Kamer". Van die boerderij is tot voor kort de aanleg van 

de Betuweroute het woonhuis blijven staan, dat “De Stenen Kamer” heette. 

 

Het archeologisch onderzoek heeft deze markante bewoningsgeschiedenis in beeld gebracht, met 

behulp van de andere wetenschappelijke disciplines als fysische geografie, historisch 

bronnenonderzoek en bouwhistorisch onderzoek. Enerzijds is het prachtig deze lange en intensieve 

bewoningssequentie in kaart te brengen en te bepalen welke ontwikkelingen zijn te onderscheiden, 

maar ook welke invloed oude perioden doen gelden op jonger bewoning. Dit sluit goed aan bij de 

huidige archeologische interesse naar de culturele biografie van specifieke plaatsen in het voormalig 

en ons landschap. Anderzijds biedt dit onderzoek de mogelijkheid om landelijke nederzettingen uit de 

Middeleeuwen en later te bestuderen en ze te vergelijken met onderzoeksresultaten, uit de stedelijke 

centra. Deze vergelijking zult u niet in detail aantreffen, maar met dit boek in de hand zult u zelf in 

staat zijn die te maken. 

 

Dit volgens C.W. Koot, projectleider archeologie. 

Mijn.neef Albèrt Veenhof had in deze mede de technische leiding, waardoor een goede informatie 

over het verleden van ons nu zo dierbare woongebied Asperen aan de Linge. 

 

Tijdens het archeologisch onderzoek in het tracé van de Betuweroute deden de onderzoekers bij 

Zoelen een spectaculaire vondst de fundamenten van enkele grote middeleeuwse gebouwen. Het gaat 

waarschijnlijk om enkele fases van een woontoren die hier, tussen 1275 en 1500, over de 

aangrenzende Linge uitkeek en die waarschijnlijk te vereenzelvigen is met huis Avezaath. 

 

De voorname bewoner was niet de eerste die verblijf hield op het terrein "Stenen Kamer / 

Linge” In de onmiddellijke omgeving lijkt al in de Merovingische tijd sprake te zijn van menselijke 

aanwezigheid. Zeker is dat hier vanaf de Karolingisch~ tijd tot 1250 twee tot drie boerenfamilies 

hebben gewoond, die het gebied uiteindelijk om onduidelijke redenen hebben verlaten. 

 

Na afbraak van de laatste toren kreeg het terrein opnieuw een zuiver agrarische bestemming. 

Boerderij De Hamsche Kamer was in de zeventiende eeuw zelfs een van de tien grootste 

boerenbedrijven in Teisterbant. In de loop van de 18e en 19e eeuw ging het echter bergafwaarts en 

vervielen de bewoners van wat inmiddels De Stenen Kamer was gaan heten tot grote armoede. 

De afbraak van De Stenen Kamer in 1998 betekende het einde van twaalf eeuwen zeer gevarieerde 

bewoningsgeschiedenis. 

 

Wij lezen en horen nogal eens over periodisering, goed is dan om te weten welke periode men bedoelt, 

dit als lering: 

Het Acheologisçhe Basis Register is: 

Merovingische periode  VME A/B 450-725 

Karolingische periode  VME C 725-900 

Ottoonse periode  VME D 900-1050 

Volle Middeleeuwen LME A  1050-1250 

Late Middeleeuwen LME B  1250-1500 

Nieuwe tijd    1500-heden 

 

Als u meer wilt weten over de vele vondsten van de twaalf eeuwen bewoning langs onze Linge dan is 

mijn advies: koop het 664 pagina dikke boek met als titel: Twaalf eeuwen langs de Linge bij de Stenen 

Kamer in Kerk Avezaath-Archeologie in de Betuweroute. Uitgegeven: Amersfoort 2001 door de 

Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek. De R.0.B, is ook gevestigd in Bunschoten. 
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Aardrijkskundig Woordenboek van Nederland 
 

In 1839 geeft Jacobus Noorduyn 

uit Gorinchem het 

Aardsrijkskundig Woordenboek 

der Nederlanden uit zoals 

bijeengebracht door Abraham 

Jacob van der Aan (1792-1857). 

Onder het Hoofdstuk “Asperen” 

worden een aantal Historische 

misvattingen herhaald maar het 

geeft desalniettemin een 

prachtige samenvatting van de 

stand van zaken van onze stad 

medio 1839. U kunt de atlas in 

zijn volledigheid bewonderen 

online op het navolgende adres: 

https://archive.org/stream/aardri

jkskundigw01aaabuoft#page/35

6/mode/2up/search/Asperen 

 

Vergelijkbaar met met toch 

subtiele verschillen is Het 

Vaderlandsch Woordenboek 

(een soort encyclopedie van 

Nederland) van Jacobus Kok. 

Hiervan is de tweede editie van 

1786 online te bewonderen, 

uitgegeven door Johannes Allert 

te Amsterdam: 

https://books.google.nl/books?id

=fHNbAAAAcAAJ&pg=PA13

74&dq=kerk+Asperen&hl=nl&s

a=X&ved=0ahUKEwjyxLvFhIv

UAhXRPFAKHQpXCkk4HhD

oAQgjMAA#v=onepage&q=ker

k%20Asperen&f=false  

 

Deze stukken online bekijken 

geeft aanleiding tot vele uren 

zoeken en vergelijken. Het is 

een beetje het ontwarren van 

een kluwe draad, je wordt het 

eigenlijk wel zat maar je wilt 

toch verder blijven zoeken. Laat 

u eens verleiden dus……… 

https://archive.org/stream/aardrijkskundigw01aaabuoft%23page/356/mode/2up/search/asperen
https://archive.org/stream/aardrijkskundigw01aaabuoft%23page/356/mode/2up/search/asperen
https://archive.org/stream/aardrijkskundigw01aaabuoft%23page/356/mode/2up/search/asperen
https://books.google.nl/books?id=fHNbAAAAcAAJ&pg=PA1374&dq=kerk+asperen&hl=nl&sa=X&ved=0ahUKEwjyxLvFhIvUAhXRPFAKHQpXCkk4HhDoAQgjMAA#v=onepage&q=kerk%20asperen&f=false
https://books.google.nl/books?id=fHNbAAAAcAAJ&pg=PA1374&dq=kerk+asperen&hl=nl&sa=X&ved=0ahUKEwjyxLvFhIvUAhXRPFAKHQpXCkk4HhDoAQgjMAA#v=onepage&q=kerk%20asperen&f=false
https://books.google.nl/books?id=fHNbAAAAcAAJ&pg=PA1374&dq=kerk+asperen&hl=nl&sa=X&ved=0ahUKEwjyxLvFhIvUAhXRPFAKHQpXCkk4HhDoAQgjMAA#v=onepage&q=kerk%20asperen&f=false
https://books.google.nl/books?id=fHNbAAAAcAAJ&pg=PA1374&dq=kerk+asperen&hl=nl&sa=X&ved=0ahUKEwjyxLvFhIvUAhXRPFAKHQpXCkk4HhDoAQgjMAA#v=onepage&q=kerk%20asperen&f=false
https://books.google.nl/books?id=fHNbAAAAcAAJ&pg=PA1374&dq=kerk+asperen&hl=nl&sa=X&ved=0ahUKEwjyxLvFhIvUAhXRPFAKHQpXCkk4HhDoAQgjMAA#v=onepage&q=kerk%20asperen&f=false
https://books.google.nl/books?id=fHNbAAAAcAAJ&pg=PA1374&dq=kerk+asperen&hl=nl&sa=X&ved=0ahUKEwjyxLvFhIvUAhXRPFAKHQpXCkk4HhDoAQgjMAA#v=onepage&q=kerk%20asperen&f=false
https://books.google.nl/books?id=fHNbAAAAcAAJ&pg=PA1374&dq=kerk+asperen&hl=nl&sa=X&ved=0ahUKEwjyxLvFhIvUAhXRPFAKHQpXCkk4HhDoAQgjMAA#v=onepage&q=kerk%20asperen&f=false
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Hier had uw 
advertentie 

kunnen staan!!

Tel. 0418 581995

Kerkstraat 55A - 4141 AV  Leerdam
Telefoon 0345-631212
www.reisburoastra.nl

Voorstraat 52 - Asperen - 0345 619636

Bruidsbloemwerk
Rouwbloemwerk
Gelegenheidsbloemwerk

Kapsalon STYLISSIMO

Middelweg 59
4147 AT  Asperen
Tel. 0345 632 309

Voorstraat 65
4147 CB  Asperen
Telefoon (0345) 613188

Voor als het
moet zijn!

Kijk voor meer 

informatie op

www.oudasperen.nl

Arend Zeemeringstraat 7
4161 CX  Heukelum

T 0345-61 61 01
F 0345-62 32 62

info@muttersmakelaardij.nl
www.muttersmakelaardij.nl

Nieuw!

Verkoop van:
- verf;
- behang;
- glas;
- sierpleisters, enz.

Verhuur van:
- steigers;
- ladders, trappen;
- schuurmachines, enz.

Welkom in onze winkel!
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Het ontstaan van Asperen: De Kerk & Linghensteyne 

 

Over onze grote kerk aan de Voorstraat is natuurlijk al het nodige geschreven in onze courant. Ook op de 

internetsite van de Hervormde Gemeente Asperen wordt een erg mooi beeld gegeven van de historie van 

deze kerk. Aangaande het bouwjaar wordt veelal 1401 vermeld en dit komt voort uit het boek van 

Beekman uit 1745 die reeds een bordje vermeld met hierop het opschrift In 't jaar dusend vierhonderd en 

een leed Vrouw Elburg den eersten steen “. Beekman in 

zijn boek uit 1745 reikt aan dat er hier sprake moet zijn 

van Vrouwe Elburg van Langerak (zie afbeelding), 

gehuwd met Rutger van den Boetzelear (1405 tot 1460), 

de eerste Van Boetzelear die heer van (half) Asperen 

was. Rutger kwam om in 1460. Omgebracht door 

Willem van Buren, een neef van Aerend Pieck, de heer 

van Linghensteyn, het andere kasteel van Asperen en 

heer van de andere helft van de Heerlijkheid Asperen. 

Van den Boetzelear en Pieck leefden toenemend in 

onmin door geschillen over “tienden” (zeg een vorm van 

‘erfpacht’) welke geïnt werd binnen de Heerlijkheid. Dit 

ging dus om delen van de oogst (ééntiende ervan), 

gelden verdiend door de Vestingmolen etc. etc. Pieck 

beklaagde zich al lang over het feit dat Van Boetzelaar 

deze gelden inde maar niet deelde met hem. Hierover is 

echter al eens geschreven en hierop komen we in een 

tweede hoofdstuk over het ontstaan van Asperen 

nogmaals (deels) terug. 

 

Vrouwe Elburg van Langerak (1412 tot 1488) was een 

volwaardig erfgenaam. Uit haar familie kwam de titel 

“Baron van Asperen” zij het dan voor de helft. Haar 

moeder had namelijk de andere helft in erfenis gekregen 

en Aerend Pieck was met haar tante getrouwd. Zo 

ontstond deze deling van Asperen die lange tijd heeft 

geduurt. Vrouwe Elburg was 21 jaar oud toen ze met 

Rutger trouwde in 1433 en ze hadden een zoon, hun 

erfgenaam: Wessel (de 4e met die naam) van den 

Boetzelaer (1437-1492). Ze is uiteindelijk gestorven in 

het Benedictinessenklooster Hagenbusch bij Xanten en 

ook daar begraven (niet in onze kerk dus). De erfenis van 

haar Oma (ook een “Vrouwe Elburg”) was echter iets omstreden, er kwam een ‘gerechtelijke uitspraak’ 

of bekrachtiging van de Hertog Philips van Bourgondië aan te pas. De Baronie Asperen is een Leen dat 

erfelijk is maar was in principe eigendom van de Hertog van Holland nadat Van Arkel in de 13e eeuw zijn 

eigendom opgegeven had aan deze Hertog en het in leen (erfelijk) retour kreeg. Helaas voor Van Arkel 

kreeg hij een conflict met de Hertog die hem voor de rest van zijn leven gevangenzette. De enige zoon 

van Van Arkel (en de laatste erfgenaam in hun bloedlijn helaas) kwam hierdoor in opstand tegen de 

Hertog maar kwam om bij het beleg van Gorinchem waarmee hij probeerde het eigendom van zijn vader 

terug te winnen. Elburg van Asperen (1330-1415) was dochter van Otto (II) van Arkel en getrouwd met 

Dirk van Polanen (1335 tot 1413). Op deze wijze vloeide dus de Baronie Asperen van de Van Arkels via 

de vrouwelijke lijn over naar de mannelijke lijn van Van Polanen (voor de formele vastlegging hiervan uit 

het “Groot Charterboek Graven van Holland dd. 9 mei 1366 (Vrouwe Van Elburg erft Linghensteyne))” 

zie de volgende bladzijde. 
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Vrouwe Elburg van Langerak (getrouwd met Rutger van den Boetzelear) is de dochter van Jan van 

Langerak (1390-1438) en Alferade (lees: oude spelling van “Elburg”) van Polanen.  Een heleboel 

“Vrouwe Elburg” nietwaar ? Al sinds 1366 is er dus een Vrouwe Elburg die feitelijk Baronesse van 

Asperen is en niet door een huwelijk met de Baron maar het is andersom. De dames zijn Baronesse en de 

heren krijgen titel en goed middels hun huwelijk met de Baronesse. 

 

Ook op de internetsite van de Hervormde Gemeente Asperen wordt getwijfeld over de zinsnede op het 

bordje in de kerk zoals Beekman hier in 1745 in zijn boek over Asperen al aangaf dit niet met zekerheid 

te kunnen zeggen. Waarom de kerk en Beekman echter twijfelen is omdat Vrouw Elburg (van Asperen) 

pas in 1412 geboren is en dus onmogelijk in 1401 de eerste steen heeft gelegd van de huidige kerk. 

Beekman starte dus reeds met de observatie dat het bordje aan de gevel te nieuw is en dus later is 

gemaakt. Een inscriptie in de toren (in oude “duitse letters” op de rand van twee voetstalletjes) was in 

1745 al niet meer goed leesbaar maar naar mening van Beekman was de tekst leesbaar (zoals op het 

bordje weergegeven) maar het jaartal was: 14..1 ooit vertaald naar zijn mening in 1401 maar het kon ook 

1451 of 1461 zijn. 

 

In wisselende publicaties zien we nu dus verschillen in mening aangaande de datum waarop de eerste 

steen gelegd werd. Beekman is van mening dat het niet 1401 kan zijn omdat Vrouwe Elburg toen nog niet 

geboren was maar Beekman maakt de klassieke “fout” van de geschiedsvervalser. Hij buigt de realiteit 

naar de politieke correctheid van dat moment. Zijn boek is opgedragen aan de Van Boetselaers en hij is 

als Burgemeester in 1745 in dienst van de familie Van Boetselaer dus moest en zou de kerk gesticht zijn 

door een Van Boetselaer (of zijn vrouw). De eerste Van Boetselaer trouwde met Elburg van Langerak, 

laten we de bloedlijn van de Baronnen van Asperen tot dit punt eens in beeld brengen. 

 

We starten in 1225 toen Otto I van Arkel Heer van Asperen geboren is en toe hij in 1285 overleed werd 

zijn zoon Otto II van Arkel heer van Asperen. Otto II is geboren in 1265 en hij trouwde met Aleid van 

Henegouwen (1288-1351). Zij kregen een dochter Elburg van Asperen (1330-1415) die op 15-jarige 

leeftijd Vrouwe van Asperen werd met het overlijden van haar vader. Deze Elburg van Asperen trouwde 

in 1366 met Dirk van Polanen (1322-1413). Hiermee ging de titel Baron van Asperen over van de familie 

Van Arkel naar die van Van Polanen en daarom was er een akte nodig van de Leenheer de Hertog van 

Holland (zie afbeelding hier boven). De twee hadden een lang huwelijk en vier kinderen. De oudste was 

Otto van Polanen (1375-1425) die trouwde in 1400 met oud geld uit het oosten in de vorm van Johanna 

van Voorst van Keppel (1380-1416, huidige geslacht Van Heeckeren, nog immer een bepalende macht in 

de Achterhoek).  Deze twee kregen vier kinderen. De oudste was een dochter: Alfrade (Elburg) van 

Polanen (Van Asperen) geboren in 1380 (en overleden in 1439). Deze Alfrade of Elburg Van Polanen van 

Asperen trouwde met Jan van Langerak. Hier vindt overigens de splitsing plaats in de Baronie van 
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Asperen. Alfrade was dan wel de oudste maar ze was niet de enige erfgenaam van Otto van Polanen. Ze 

had zelfs een broer, Johan van Polanen die in eerste instantie Heer en baron van Asperen werd bij het 

overlijden van zijn vader in 1425. Helaas voor hem echter overleed hij zelf in 1432 waarmee zijn zusters 

Alfrade (Elburg) van Polanen en Belia van Polanen (1400-1478) tezamen Asperen erfden. Ze deelden de 

erfenis, Belia trouwde in 1444 met Aerend Gijsberts Pieck, een oud Gelders geslacht uit de regio Beesd 

en zij betrokken het oudste kasteel en deel van Asperen: Linghensteyne (hierover later meer). Alfrade 

(Elburg) van Polanen trouwde in 1410 (al ver voor het overlijden van haar vader dus) met Jan van 

Langerak (1380-1439) en zij kregen in datzelfde jaar hun dochter Elburg van Langerak (van Asperen). 

Deze Elburg van Asperen trouwde in 1433 dus met Rutger van den Boetzelaer (1405-1460) en zij 

betrokken Kasteel Waddenstein aan de andere zijde van Asperen. Een conflict van generaties is geboren. 

 

Beekman heeft in zijn boek uit 1745 de bouw van de kerk willen leggen bij de Van den Boetzelaers daar 

deze zijn broodheren zijn. Het hele boek is doorspekt met de Van Boetzelaers dus de geschiedenis werd 

gewoon herschreven door hem. De familie Pieck en Linghensteyne komen er niet in voor met 

uitzondering van de opmerking dat er een tweede kasteel was maar dat niemand meer weet waar dit 

gestaan heeft. Het mysterie van het verdwenen kasteel, onzin natuurlijk want er is een afbeelding van 

Linghensteyn uit 1625 (zie bladzijde 36). Het was toen evident in een zeer slechte staat maar in 1745 zal 

er nog best kennis geweest zijn van de locatie van dit kasteel. De scheiding van Asperen kon echter maar 

één winnaar hebben en dat was de Hertog van Holland die het voor elkaar kreeg de Geldersen te 

verdrijven uit de Heerlijkheid van Asperen, maar dit zou nog enkele generaties duren en hierover dus later 

meer. 

 

Simpel feit is dus dat Beekman in zijn boek bewust een fout maakt als hij stelt dat Elburg van Langerak 

(van Asperen) de eerste steen legt voor onze Grote Kerk in 1401. Hij geeft zelf al aan dat de datum 

misschien niet klopt omdat (tot zijn opluchting) dat ene cijfer in die 14..1 niet meer leesbaar is. Toeval ? 

of moedwillig ? Deze Elburg van Langerak kreeg echter pas in 1439 de titel van Vrouwe van Asperen 

met het overlijden van haar vader (zie hiervoor). Haar moeder was vanaf 1432 Vrouwe (Alfrade) Elburg 

van Asperen en gaf deze titel door aan haar dochter bij het overlijden van haar man in 1439. Oma 

“Alfrade” was tevens Elburg van Asperen (1330 tot 1415) en zij was Vrouwe van Asperen van haar 15e 

met het overlijden van haar vader tot 1413! Een lange periode dus, zij was Vrouwe van Asperen van 1345 

tot 1413, ze is 85 jaar oud geworden, een unicum in deze periode waar de gemiddelde leeftijd rond de 35 

jaar lag. Als iemand dus een eerste steen gelegd heeft in 1401 dan was het deze Vrouwe Elburg van 

Asperen uiteraard. De mythe van Beekman is in de eeuwen daarna gewoon klakkeloos overgenomen. In 

ieder boek en atlas sinds die tijd (tot aan de huidige tijd) wordt Van den Boetzelaer als stichter van de 

kerk neergezet. 

 

Om krom recht te krijgen zijn er vele theorieën ontwikkeld. Er is gekeken naar de bouwstijl van de toren 

en kerk en deze is vergeleken met andere kerken en hun stichtingsjaar. Als het echter al onmogelijk is om 

vast te stellen wanneer onze kerk nu precies gebouwd is dan is het idem moeilijk elders. Op grond van de 

bouwstijl (is die met de diverse branden nooit aangepast) dan wordt gesuggereerd dat de kerk medio 1455 

tot vermoedelijk 1463 gebouwd zou zijn. Sommige onderzoekers stellen zelfs dat de eerste steen niet 

gelegd is in 1401 maar in 1471 en wél door de vrouw van Rutger van den Boetzelaer en dit terwijl ze toen 

al 8 jaar Prioresse was van een klooster in Duitsland. Feit is wel dat de Van den Boetzelaers als enige een 

familiegraf hebben in de Grote kerk en dit wordt altijd aangegrepen als belangrijke aanwijzing dat de Van 

den Boetzelaers de kerk gesticht moeten hebben. Maar is dat wel zo ? is dat werkelijk logisch als je het 

uitzoekt ? Rutger erft met zijn vrouw een halve heerlijkheid Asperen. Ze hebben problemen met geld 

want ze houden geld achter wat hun “mede Heer voor 50%” Aerend Pieck toekomt. Het klinkt niet als een 

vetpot toch ? het is niet alsof Asperen een hotspot van handel is zoals Gorinchem of Dordrecht, het ligt op 

de grens van Holland en Gelderland, er wordt continue over gevochten en als er niets wordt platgebrand 

dan overstroomd de Linge wel en maakt de oogst voor jaren onmogelijk. Rijk is onze stad nooit geweest 

dus helaas. Dus hoe komt Rutger van den Boetzelaer aan de inkomsten om een (voor Asperen te grote) 
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kerk te bouwen ? Of had Van den Boetzelaer geld uit andere bronnen, hier zijn Biografie uit de dbnl 

(Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren): 

 

 BOETZELAER (Rutger van den) (4), heer van den Boetzelaer, Langerak, half Asperen en Langenstein, 

half Nieuwpoort en Goudriaan, geb. omstr. 1400, overl. in 1460, zoon van Wessel (3) en van Lutgard van 

Rechteren. 

Hij behoorde in 1418 onder de 67 edelen, die zich bij geschrifte aan Adolf hertog van Cleve verbonden 

om na zijn overlijden zijn oudsten zoon, of, bij overlijden der zoons, zijn oudste dochter als landsheer of 

landsvrouwe te zullen erkennen. In 1433 maakt hij met zijn vrouw een magescheid met zijn schoonvader 

wegens de nalatenschap zijner schoonmoeder en wegens het slot en stad Asperen en Langerak en 

Goudriaan. Bepaald werd dat deze aan R. v.d. B. zullen komen na den dood van zijn schoonvader, 

behoudens den tocht aan diens tweede vrouw Agnes van Ahuis. Rutger kreeg dadelijk reeds half Asperen. 

De andere helft van Asperen kwam aan Belia van Polanen, gehuwd met Arend Pieck. Zij bezaten daar 

ieder een slot, Rutger aan de noordzijde en Arend aan den zuidkant der stad. 

Rutger teekent in 1434 het huwelijksverdrag tusschen Hendrik van Brunswijk en Helena, dochter van den 

hertog van Cleve. Bij den dood zijns vaders werd in 1439 bij magescheid bepaald dat Rutger het slot 

Boetzelaer met zijn toebehooren zou behouden en wel als open huis en mansleen van den hertog van 

Cleve; hij werd er mede beleend door hertog Adolf van Cleve 1439 en het erfschenkambt van Cleve zal 

er, zooals steeds, wel mede verbonden zijn gebleven. Drukte hem in Cleve nog altijd de straf, die door zijn 

woelzieken grootvader aan zijn geslacht was nagelaten en verklaarde de hertog nog in 1457, dat Rutger 

den burcht Boetzelaer slechts in bewaring voor hem hield, die straf viel hem niet zwaar. De groote 

goederen, hem door zijn vrouw aangekomen, maakten hem los van Cleve en hechtten hem vast aan de 

graaflijkheid van Holland; hij werd een aanzienlijk edelman van het huis van Bourgondië. 

In 1440 kocht Rutger van zijn nicht Verne van Eyll de Wierhorst (Wyenhorst) bij Nijkerken in de kreis 

Gelderen. In 1442 hield hij zijn neef Johan van Alpen schadeloos. In 1445 door den hertog van Cleve 

beleend met de leenen, die zijn broeders Sweder en Johan v.d. B. van zijn vader hielden en die in Cleve 

waren gelegen (nl. den hof te Börgel, enz.). In 1457 maakte hij een magescheid met zijn 

broeder Dirk over de nalatenschap van hun moeder en van hun broeders Sweder en Johan en verkoopt in 

datzelfde jaar met zijn twee zoons Johan en Wessel een rente aan Johan van Vörden. 

Als krijgsman trad R. v.d. B. o.a. op in 1452, toen hij Philips van Bourgondië in den zoogenaamden 

gentschen oorlog diende; bij die gelegenheid werd Rutger tot ridder geslagen. 

Omstreeks dezen tijd nam de rustige nabuurschap tusschen R. v.d. B. en Arend Pieck een einde. In twist 

geraakt, beroofde v.d. B. Pieck van de molenmaat, tienden en andere renten aan de heerlijkheid 

verbonden. Pieck poogde hem meermalen door zijn rentmeester tot andere gedachten te brengen, doch 

vruchteloos, waarom Willem van Buren, een neef van Arend Pieck, zoon van een zuster zijner moeder, 

zich in den twist mengde. In 1460 kwam deze met eenig krijgsvolk voor het kasteel van R. v.d. B., trok met 

de zijnen over de brug tot in den voorburg voor de groote poort, gebruikte aldaar geweld en zocht Rutger 

gevangen te nemen of te slaan. Deze, ongewapend, met zijn dienaars toeschietende om de poort te 

bewaren, werd in het daaropvolgend gevecht door Willem v.B. doodgeschoten. Arend Pieck was van het 

geheele geval onkundig; ongelukkig tevens, want toen Willem v.B. en zijn helpers op Pieck's kasteel 

waren gevlucht werd dit door Reinout v. Brederode belegerd en ingenomen. Van Buren, zich nog in het 

klooster der Kruisheeren willende beveiligen, werd gevangen, naar 's Gravenhage gevoerd en aldaar in 

1461 onthoofd. Pieck, die willens of onwillens de moordenaars op zijn slot had geherbergd, werd van zijn 

bezittingen beroofd. Niet lang daarna werd de zoen met de zoons van v.d. B. getroffen en wel door het 

huwelijk van Wessel v.d. B. met Judith Moll van Ledtberg (dochter van Jueyn en Jutte Pieck), terwijl 

Arends zoon, Gijsbert Pieck, bij den dood van Karel v. Bourgondië in het genot der ouderlijke goederen 

werd hersteld. 

Rutger v.d. B. die te Asperen werd begraven, was omstreeks 1430 gehuwd met Elburg van Langerack, 

geb. omstr. 1410, overl. in 1483, begr. in het klooster Hagenbusch bij Xanten, eenige dochter van 

heer Johan (zie dit deel) en van diens eerste vrouw Elburg van Polanen. 

Uit dit huwelijk sproten verscheidene kinderen. Hiervan gaat Johan hiervóór en volgen Wessel (4) en 

Sweder (1). Gijsbert werd monnik te Egmond, Alverade huwde met Willem van 
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Reidt en Cunegonda met Hendrik van Valckenaer. Volgens d'Ablaing's Ridd. van Veluwe, bl. 10, 11, 12, 

zou deze laatste niet Hendrik, maar Coert moeten heeten. 

Hier schijnt nog als zoon te moeten worden geplaatst: Otto v.d. B. kanunnik van St. Salvator te Utrecht, 

overl. 30 Juli 1491, begr. in St. Barbarakapel in voornoemde kerk. 

 

Zie: J.W. des Tombe in Navorscher LV (1905), 29-31; Geneal. Herald. Bl. IX, 209, 210; Die 

Haghe (1907), 372-373; Wapenheraut VI, 143, VII, 518; Rademaker's Kabinet (1793) IV, 355, 

356; Beekman, Beschr. van Asperen, 240-243. 

 

Een bewogen leven had Rutger van den Boetzelaer maar ik zie het grote geld niet, u wel ? Het begraven 

worden in de Grote Kerk te Asperen lijkt ook eerder een teken van armoede. Alle geslachten hiervoor 

waren dan wel Heer of Vrouwe van Asperen maar dit was slechts een (klein) deel van hun bezit. Neem 

bijvoorbeeld de grootmoeder van de vrouw van Rutger, de zeer oud geworden Elburg van Asperen (1330 

tot 1415). Getrouwd met Dirk van Polanen (1322-1413). Dirk 

was tevens “Heer van de Lek”, zoon van Johan I van 

Duivenvoorde (Wassenaar, ca. 1285 – Monster, 26 september 

1342) en vanaf 1326 pandheer van de de Lek en vanaf 1339 

pandheer van Breda en heer van Strijen, Drimmelen, Polanen, 

Niervaart, Geertruidenberg, Castricum en Heemskerk, Baljuw 

van Woerden, Rijnland, Kennemerland en Westfriesland. 

 

Van Polanen is een oud en rijk geslacht (zie afbeelding: 

Wapen van Polanen), zij brachten het Geslacht Van Nassau 

naar de Nederlanden via een huwelijk in 1403 met 

Engelbrecht I van Nassau Dillenburg (ons huidige 

Koninklijkhuis). Wassenaar, Delft, Den Haag, Het Westland, 

Leiden, Oosterhout en Heemstede. Ridders en Getrouwen van 

Hertogen en Graven. Dit is de familie die zonder blikken of 

blozen een kerk laat bouwen. Dirk van Polanen bezit veel, erg 

veel en hij trouwt met Elburg van Asperen. Elburg was de 

dochter van Aleida van Henegouwen, zegt niet veel zou u denken. Fout, Aleida was een bastaarddochter 

van de Gravin van Holland en Jan van Avesnes Graaf van Henegouwen.  Ze mag dan wel een bastaard 

zijn maar dat “smet” was minder zwaar in 1200-1300. Een bastaardzoon kon gewoon erven van zijn 

vader, leefde vaak gewoon in het 

“normale” gezin en werd als broer of zus 

opgevoed. Aleida van Henegouwen 

trouwde met Otto (II) van Arkel welke 

erfgenaam was van een tevens oud en rijk 

geslacht en hun dochter wordt geboren in 

Waddenstein of Linghensteyne in 

Asperen. Elburg van Asperen was dus 

geen boerenmeid maar verkeerde in de 

hoogste kringen van Adelijk Nederland 

(wat als zodanig nog niet eens bestond). 

Van Arkel betekende al geld maar met 

Henegouwen en dan een (lang en 

gelukkig) huwelijk met het geslacht Van 

Polanen: dat is geld en status van een 

geheel andere categorie dan Van den 

Boetzelaar met de halve Heerlijkheid 

Asperen.  
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Elburg van Polanen van Asperen leefde met haar echtgenoot in Monster (Westland). Ze is in Asperen 

geboren in 1330 en bij het leggen van de eerste steen van de Grote Kerk te Asperen in 1401 was ze dus 

reeds 70 jaar oud. Op 10 februari 1415 overleed zij in Monster en werd bij haar in 1413 overleden man in 

Monster bijgezet. Een afbeelding van het “Huis Polanen te Monster” staat op de vorige bladzijde, Het was 

slechts één van hun huizen, het “zomerhuis” en vermoedelijk hun lievelingsplek dus. Vreemd hoe het als 

twee druppels water lijkt op ons kasteel Waddenstein ? dat zal wel geen toeval zijn.  

 

We zien het vaak als mensen op leeftijd raken, de dagelijkse gedachten over kinderen en cariëre raken uit 

beeld en mensen worden drukker met hun vergankelijkheid. Medio 1401 waren de kinderen van Elburg 

en Dirk allemaal “de deur uit” en hadden gezinnen en levens van zichzelf, ze zullen zich meer zijn gaan 

beraden op hun beide nabije toekomst, het hiernamaals. 

Voor de Adel en vermogenden in die tijd betekende dat 

het stichten van een Klooster of Kerk waarmee 

vroegere zonden en misstappen weggepoetst moesten 

worden. Het ligt dus eigenlijk voor de hand dat Elburg 

van Asperen het innitiatief genomen heeft voor de 

bouw van de (nieuwe) Grote Kerk wat ook verklaard 

waarom de kerk zoveel groter is dan men eigenlijk zou 

verwachten voor een kleine stad als Asperen. Er was 

geld te besteden, er waren grote ambities die verbonden 

waren aan belangrijke families. Het geslacht Van 

Polanen werd echter begraven in de kathedraal te Breda 

of, zoals Dirk van Polanen, in hun “thuisland” het 

Westland, te Monster of die omgeving. Afbeelding: het graf van broer Jan van Polanen te Breda met 

beide echtgenotes (in één graf). 

 

De Grote Kerk is natuurlijk gebouwd als Katholieke kerk, ze werd toen de St. Catharina Kerk genoemd. 

De kerk had vijf altaren, gewijd aan St. Catharina, het Onse Lieve Vrouwe (Maria) altaar, St. Antonius, 

Maria Magdalena en het Heilige Kruis Altaar. De kerk herbergt vele graven natuurlijk, het familiegraf 

van de Van den Boetzelaers is nog immer duidelijk te zien alsmede een priestergraf van Jan Symonsz. 

Van Polanen uit 22 april 1525 in het noordelijke transept (later verplaatst) en daarnaast vele andere. Het 

begraven in de kerk was in de middeleeuwen natuurlijk een gewone zaak (tenminste, als je hiervoor het 

geld of aanzien had) tot 1795 toen omwille van hygiëne het verboden werd mensen te begraven in de 

kerk. Tot 1829 kwam het sporadisch echter nog immer voor, Napoleon Bonaparte had Nederland bezet tot 

1813 en de oude besluiten werden genegeerd. Bij Koninklijk besluit van 1 januari 1829 is dit definitief 

gestopt en zijn zelfs graven uit de kerken verwijderd. De grafstenen die we nu vaak zien in kerken 

bedekken dan ook geen graf meer maar vormen gewoon een deel van de verharding van de kerk. 

 

Het priestergraf wordt online overal weergegeven als “Jan Symonsz. Van P(o)lanen” uit 1525, of “Jan 

Symonsz. Van Planen” uit 1525. De reden hiervoor is de beschadiging van de inscriptielijst van de 

grafsteen in de huidige kerk. Mogelijk reeds met de beeldenstorm of tijdens de Franse Bezetting zijn 

grafstenen vaak beschadigd. Zeer waarschijnlijk is het echter Jan Simonszn van Polanen, zoon van de 

bastaardzoon uit de bloedlijn Van Polanen: Simon (de Bastaard) Van Polanen. Een andere zoon uit de 

bloedlijn van Simon (de Bastaard) Van Polanen is namelijk getrouwd met Helena Rutgersdr. (Agnes) Van 

Boetzelaer, de dochter van Rutger van Boetzelaer en Elburg van Langerak, de eerste Van den Boetzelaer 

die zich Baron van (half) Asperen mocht noemen. Hun eerste priester in de Grote Parochiekerk was dus 

aangetrouwde familie en is (mede om deze reden vermoedelijk) ook zo prominent begraven in de kerk. 

 

De eerste steen van de Grote Kerk is zeer vermoedelijk dus gelegd door Elburg van Asperen (Van 

Polanen) in 1401 en hierna komt het grondplan en de aanzichten op basis van een inventarisatie uit 1955 

met de constructie van het houten dak.   
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In maart 1979 heeft er een uitgebreide ontgraving plaatsgevonden binnen de kerk van onder andere de 

fundamenten van de preekstoel en de kerk in het algemeen. Ook bij deze ontgraving wordt de startperiode 

van de bouw besproken, met name worden bouwstijlen vergeleken met de diverse data van aanvang van 

de bouw van de kerk (een en ander wederom om het leggen van de eerste steen te laten samenvallen met 

de aanwezigheid van de familie Van den Boetzelaer in Asperen). Het blijft een boeiende discussie, u kunt 

zoch het beste zelf een beeld vormen van dit aspect. Bij deze het woordelijke verslag van de ontgraving 

zoals gepubliceerd in het “Archeologisch Nieuws” Bulletin KNOB van september 1979. 

 

ZUID-HOLLAND, Asperen (Gem. Asperen), Herstelwerken aan de Ned. Herv. Kerk te Asperen, voorheen de 
R.K. Parochiekerk en gewijd aan de H. Catharina, boden in de week van 26-30 maart 1979 de mogelijkheid 
tot het verrichten van een bescheiden oudheidkundig bodemonderzoek binnen het schip van dit 
monument. De kerk brandde in het jaar 1896 tijdens de stadsbrand grotendeels uit, welke ramp het 
noodzakelijk maakte de zerken en plavuizen uit het schip door een houten vloer te vervangen. Deze 
houten vloer werd op 24 maart 1979 op haar beurt opgebroken. Kort tevoren was bij het leggen van 
verwarmingsbuizen langs de binnenzijde der zijmuren al gebleken dat het oorspronkelijke vloerpeil van 
de kerk aanzienlijk lager lag dan thans. In de beide oostelijke binnenhoeken van de twee buitenportalen 
aan weerszijden van de zijbeuken zijn namelijk stenen wenteltrappen aangebracht. De dorpelstenen van 
deze wenteltrappen lagen 72 cm dieper dan het oppervlak van de inmiddels verwijderde houten vloer. De 
bestaande kerk is voor het overige een pseudobasiliek met dwarspand met enkelvoudig, naar het oosten 
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vijfzijdiggesloten koor en een opmerkelijke forse toren. Ogenschijnlijk is de kerk naar een van tevoren 
vastgesteld ontwerp tot stand gekomen, waarbij de toren het laatst gereed kwam. 
Volgens een in het koor opgehangen wandtafel werd de kerk in het jaar 1401 gesticht door Vrouwe 
Elburg van Langerak. Hiermede kan slechts zijn bedoeld de erfvrouwe van Asperen, gehuwd met Rutger 
van Boetzelaer. Zij werd in 1441 beleend met half Asperen en overleed tussen 1483 en 1488. Haar zoon 
Wessel van Boetzelaer werd in 1481 met de andere helft van Asperen beleend en voegde beide helften 
na het overlijden van zijn moeder bijeen. Een en ander kreeg in 1488 zijn beslag. Deze gegevens rijmen 
echter niet met het opgegeven bouwjaar 1401 doch de overlevering van dit jaartal is niet waterdicht. Wij 
danken het aan Martinus Beekman, die in zijn in 1749 te Utrecht verschenen Beschreiving van de Stad en 
Baronie Asperen uit zijn hoofd een rijmpje citeert dat hij indertijd aan weerszijden van de toreningang had 
gelezen. Op het moment dat hij zijn boek schreef was dit rijmpje niet meer te ontcijferen, zoals hij er 
trouwhartig aan toevoegt. Er kan dus evengoed "veertinhonderd en een" hebben gestaan als 
"veertinveertig en een", ,,veertinvijftig en een", etc. Afgezien daarvan kan met de bouw van de kerk 
onmogelijk reeds in 1401 een begin zijn gemaakt. Haar karakter wijst veeleer op het midden van de 1 Sde 
eeuw. De toren wekt bovendien de indruk te zijn ontworpen naar het voorbeeld van de kerktoren te 
Hilvarenbeek, waarvan de bouw in het jaar 1449 zou zijn aangevangen. De toeschrijving van de bouw aan 
Elburg van Langerak zal op zichzelf wel juist zijn, conform hetzelfde rijmpje. Verscheidene proefsleuven, 
in het schip zowel als de viering tot in de vaste kleibodem gegraven, leverden geen enkel spoor van 
muurresten op, wijzende op het bestaan van een kerk, voorafgaande aan de tegenwoordige basiliek. 
Hoogstwaarschijnlijk valt dit ontbreken toe te schrijven aan de talloze begravingen binnen de kerkmuren. 
Op één plek slechts was ons meer geluk beschoren, en wel halverwege tussen de zuidwestelijke 
vieringspijler en de kolom, ten Westen daarvan. Het betrof hier de voeting van een steunbeer met een 
aansluitend brok van de zuidelijke zijmuur 
van een oudere kerk. Het metselwerk reikte 
tot 1,30 m beneden het aarden oppervlak 
onder de verwijderde, houten vloer en 
bestond uit rode moppen van het formaat 7 
X 14 X 29 cm, terwijl als vulling gebruik was 
gemaakt van secundair gebezigde brokken 
tufsteen. Dit funderingsrestant had 
naderhand weer dienstgedaan als 
ondersteuning van een tegen de vieringspijler 
gemetselde, tot 70 cm beneden het huidige 
aardoppervlak kikende opstand. Deze kan 
zowel tot onderbouw van een altaar hebben 
gediend als van een preekstoel, en daardoor 
bij het grafdelven gespaard gebleven zijn. Het 
schamele overblijfsel van een vroegere kerk 
wijst op een éénbeukig bouwwerk dat juist 
binnen de beide kolommenrijen van de 
opvolgende basiliek paste met hun 
onderlinge tussenruimte van 7,80 meter. 
Over de lengte van deze zaalkerk zowel als de 
vormgeving moeten wij helaas in het duister blijven tasten. Ongetwijfeld geldt het hier "die prochiekerke 
van Asperen mitten kerckhove" waarvan in het jaar 1378 sprake is wanneer Dirck van Polanen en zijn 
echtgenote EJburch, heer en vrouwe van Asperen, door de graaf van Holland worden beleend met twee 
voorburchten, behorende bij het door hen bewoonde kasteel Waddestein. Dit kasteel lag onmiddellijk ten 
Noorden van de kerk en werd in 1672 door de Fransen volgens hun gewoonte opgeblazen. Deze Elburch, 
overgrootmoeder van Elburg van Langerak, had de heerlijke rechten verworven na het overlijden van 
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haar zuster Aleyd in 1366, die er op haar beurt weer mee was beleend na de dood van haar vader, Otto 
van 
Asperen, in 1345. Het vermetselen van reeds eerder gebruikte tufsteenbrood-brokken in de fundering 
van het zaalkerkje laat intussen het bestaan van een nóg oudere parochiekerk of kapel vermoeden, 
daterende uit de 1 lde of 12de eeuw. Het is nochtans de vraag of deze laatste op dezelf de plaats stond 
als haar beide opvolgsters. De vaste kleibodem begon reeds op c. 1,5 m beneden het oppervlak onder de 
houten vloer door te schemeren en niets wees erop dat de kerkstede ook al vóór de bouw van het 
bakstenen zaalkerkje ten behoeve van begravingen en kerkbouw was ingegraven of opgehoogd. 

Niettemin wordt Asperen reeds in het jaar 893 
vermeld wanneer het klooster te Prümm in de 
Eiffel hier landerijen blijkt te bezitten.  
Nu ligt het kerkterrein aan het noordelijke 
uiteinde van de Voorstraat, op de hoek van de 
daar haaks op staande Nieuwstraat, pal achter 
de Heukelumse poort. De Voorstraat vormt 
een onderdeel van de middeleeuwse, 
westelijke Lingedijk, voorzover besloten tussen 
de stadsvesten. Ouder dan de 13de eeuw kan 
deze dijk bezwaarlijk zijn en daarmede is, zo 
dunkt ons, de "terminus post quem" verkregen 
voor de aanleg van het kerkterrein, dat aan de 
oostzijde aansluit op de Voorstraat en daarvan 
een even hoge, westelijke uitstulping vormt. 
Het rechthoekige stratenplan van Asperen is 
klaarblijkelijk uitgezet vanuit de Voorstraat, 
gelijk ook de stadsvesten de Voorstraat als 
basis vertonen. Nochtans bezitten de vesten 
geen rechthoekige omtrek doch een 
trapeziumvormige. Deze afwijking hangt 
samen met de omstandigheid dat de 
stadsmuur aan de oostzijde van de stad de 
westelijke Lingeoever volgt. Het komt ons 

echter niet uitgesloten voor dat de oorspronkelijke plattegrond van de stad wel degelijk rechthoekig was 
en dat het opschuiven nn de Linge in westelijke richting een zuidoostelijk segment verloren deed gaan. De 
stadsmuren, waarvan nog belangrijke gedeelten voorhanden zijn, reiken zeker niet terug tot de verlening 
der stadsrechten en zullen een ouder stelsel van aarden wallen, doornenhagen, staketsels en houten 
poorten hebben vervangen. Asperen ontving in het jaar 1314 tolrechten van de graaf van Holland, bij 
welke gelegenheid er al sprake is van "porte, porteren en stede" van Asperen. Bij de belening in het jaar 
1366 aan Elburch van Polanen is er wederom sprake van "die poerte en herelicheit Asperen". Tevens van 
het door dit echtpaar bewoonde kasteel "Wadenburch" en "dat huus tot Linghensteyne". De ligging van 
dit laatste wordt in 1329 omschreven als "Een steen huys, dat in die Linghen an die oester side van 
Asperen, dat men hiet Linghenstyne ende een huis clair naist gheleghen, an de side van Eckoy, daer't op 
staet". Tot dusverre heeft men er geen spoor van kunnen terugvinden, het stond derhalve aan het 
tegenover gelegen uiteinde van de stad als het kasteel W addestein of Wadenborg en is mogelijk door de 
Linge weggespoeld, welke erlangs of omheen stroomde. Vergeefs zoekt men tevens binnen de 
stadsmuren naar een buurt waar het in 893 vermelde dorp Asperen gelegen zou kunnen hebben, dan wel 
de standplaats van het door ons gepostuleerde tufstenen kerkje. Nergens wordt de regelmaat der 
rechthoeken door de onregelmatigheid van een agrarische kern onderbroken. Hoogstwaarschijnlijk lag 
het oude dorp Asperen elders, wellicht nabij het verdwenen Lingestein, en valt er een vergelijking te 
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treffen met de verhouding tussen IJsselstein en Eiteren, Montfoort en Heeswijk, Wijk bij Duurstede en 
Wijk. In al deze gevallen geldt het de stichting van een stadje door de dorpsheer. Deze laat zijn kasteel in 
het nieuwe, aanvankelijk slechts provisorisch bevestigde stadje opnemen doch houdt de naburige kern 
van het dorp met de kerspelkerk erbuiten. Zodra de wallen en palisaderingen door stenen muren en 
poorten vervangen zijn is de tijd rijp binnen de vesten een nieuwe parochiekerk met kerkhof te stichten. 
De oude kerspelkerk blijft weliswaar staan doch verkommert tot een kerkhofkapel welke de Hervorming 
niet meer overleeft. Te Asperen werd deze ontwikkeling geleid door de bewoners van het kasteel 
Waddestein. In 1298 wordt het bewoond door Otto van Heukelem, Heer van Asperen, die zijn bezit in 
1299 in leen opdraagt aan de graaf van Holland. Het kasteel vormde een bastion in de noordwesthoek 
van de stad. Als voorpost in de Hollandse expansiepolitiek tegen Gelre was Asperen voor de graven van 
Holland van het grootste belang. Zij bedongen dan ook het recht, te allen tijde troepen in het stadje te 
mogen legeren. 
Tot slot danken wij de heer G. Kouwenhove te Amsterdam voor diens bemiddeling inzake het onderzoek 
in de kerk zowel als de historische gegevens welke in onze uiteenzettingen dankbaar werden benut. 
R.O.B. Amersfoort (H. Halbertsma) 
 

De redactie van de Asperensche Courant is het (helaas) niet eens met veel van de ‘conclusies’die zo 

makkelijk getrokken worden in het voorgaande stuk. Archeologie stond nog in de kinderschoenen ten 

tijde van deze ontgraving en wij zijn van mening dat te veel geprobeert wordt hetgeen dat gevonden 

wordt te rijmen (te laten passen) met de voorhanden literatuur en dan feitelijk dus alleen de beschrijving 

van Beekman van de stad Asperen medio 1745 in opdracht van de familie Van Boetzelaer. 

Kennisgenomen van 

de methodes 

gehanteerd tijdens 

de ontgraving van 

Kasteel 

Waddenstein in 

2016 is het ons 

duidelijk dat de 

vondsten in 1979 

niet beoordeeld zijn 

in hun contekst (op 

zichzelf) maar 

geplaatst zijn in een 

beeld welke de 

onderzoekers reeds 

hadden vóór er ook 

maar een schep de 

grond in gang. Een 

gemiste kans dus 

onzes inziens, 

weinig gedocumenteerd middels foto’s of schetsen. Zo lopen we al snel tegen de opmerking dat er: 

“Volgens een in het koor opgehangen wandtafel werd de kerk in het jaar 1401 gesticht door Vrouwe 
Elburg van Langerak” maar dit is natuurlijk pertinent onjuist. Zelfs Beekman was in 1745 niet zo incorrect. 

Beekman beschrijft de wandtafel correct (reeds eerder in dit stuk opgenomen) als zijnde later gemaakt op 

basis van gotische tekst weergegeven langs of op houtwerk (betimmering) in de toren waarin ‘Vrouwe 

Elburg (Van Asperen) de eerste steen gelegd had in 1401’. Beekman geeft aan dat de ‘nul’ in 1401 “niet 

meer goed leesbaar is” en dat het dus ook wel een 5 of 6 zou kunnen zijn waarmee hij de claim van zijn 

broodheer Van den Boetzelaer probeert te steunen dat de vrouw van Rutger van den Boetzelaer (de eerste 

van deze familie die Baron van (half) Asperen werd) deze kerk gesticht heeft. Dit is echter zeer 

vermoedelijk (zie onderbouwing hiervoor) niet het geval geweest. Vervolgens vermeldt het verslag uit 
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1979 een tweede misvatting welke door Beekman in 1745 in de wereld is geholpen. Namelijk dat Wessel 

van den Boetzelaer Baron van héél Asperen werd in 1488 met het overlijden van zijn moeder. Dit is 

evident onjuist daar tot in de 16e eeuw de familie Pieck beschreven staat als Baron van half Asperen en 

wonende in Kasteel Linghensteyne aan de Linge bij de Gellicumse en Waterpoort van Asperen.Ten einde 

komt de auteur van dit stuk met de 

conclusie dat de kerk in Asperen 

onmogelijk kan stammen uit 1401 daar het 

zoveel gelijkenis vertoont met de kerk in 

Hilvarenbeek welke in 1455 gebouw zou 

zijn. Het is zeker waar dat onze kerk (met 

name de toren) gelijkenissen vertoont met 

de kerk in Hilvarenbeek (zie 1e foto). 

Beide torens voldoen aan de omschrijving 

“Kempense baksteengotiek” net als die 

van Hoogstraten (zie 2e foto) en Oirschot. 

De bouw van de toren en kerk in 

Hilvarenbeek start echter ook medio 1400 

in Kempense stijl (daarvoor was het een 

kerk in de Romaanse stijl). De Kempense 

stijl is teruggeleid naar één bouwmeester welke vermoedelijk verantwoordelijk was voor alle vier 

(mogelijk meer natuurlijk) deze torens: het Mechelse bouwmeestersgeslacht Keldermans. Drie stuks 

liggen in Brabant en België en zijn gesticht 

door het geslacht Van Polanen (Heren van 

Oirschot en Hilvarenbeek, Pallant/Van 

Polanen voor Hoogstaten in huidig België). 

De kerk in Hoogstaten is zelfs gewijd aan 

dezelfde heilige als onze kerk St. Catharina 

en bij al deze kerken is gelijktijdig een 

Convent (vrouwenklooster) gebouwd. 

Weet u nog wie de laatste Van Polanen was 

in Asperen ? juist: Elburg van Polanen 

(Van Asperen) en niet haar kleinkind welke 

ook Elburg genoemd was maar met de 

verarmde landadel Van den Boetzelaer was 

getrouwd. Gelijk met de Grote Kerk is het 

St. Annen (Begijnen) convent gebouwd. 

Een “klooster” waar dames konden samenleven in een woongemeenschap met behoud van hun 

zelfstandigheid, een oprichtingsgedacht die Elburg van Polanen (Van Asperen) aangesproken zal hebben.  

Eérste steen in 1401 dus en door Van Polanen in de bouwstijl uit hun hartland, Brabant en België. 

Waarom dan dit verslag van twee kantjes A4 in onze courant als er niets van klopt zou u zeggen? Niets is 

een groot woord, wat we moeten negeren en wat u moet leren negeren als u oude boeken leest is dat u 

dergelijke uitspraken en conclusies moet argwanen. Ook huidige boekenschrijvers over onze mooie stad 

hebben dus de vervelende neiging om informatie uit oude boeken maar gewoon te reproduceren. Als een 

fout maar vaak genoeg wordt herhaald dan wordt het vanzelf de waarheid immers ? Beekman schreef zijn 

boek vanuit een geheel afhankelijke positie ten opzichte van zijn werkgever (als Burgemeester van 

Asperen) en broodheer (Van den Boetzelaer betaalde de uitgave van het boek) en dus werd Asperen in 

zijn boek herschapen als het product van de inspanningen van deze familie. Alles wat niet in dit beeld 

paste werd genegeerd of zelfs ontkend. Zoals over de beeldenstorm, de bloedraad, de kloosters en nu de 

kerk, veel van de informatie die Beekman geeft in zijn boek is op deze vlakken onjuist of gekleurd 

weergegeven. Als u goed leest laat Beekman echter af en toe een hint achter voor het nageslacht. Zo ook 

over de datum van het leggen van de eerste steen in 1401. Hij ‘suggereerd’ dat de ‘nul’ niet meer goed 

leesbaar is (als enige van de hele tekst) maar zegt vervolgens dat de vrouw van Rutger van den Boetzelaer 
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(als Vrouwe Elburg) op deze datum de eerste steen legt. Dat dit fysiek onmogelijk was daar ze toen toen 

nog helemaal niet geboren was zegt hij niet. Hij laat die duidelijke discrepantie open voor de goede lezer 

(U dus) om er zelf achter te komen hoe het zit en wat hij (omwille van zijn baan en cariëre) niet kon 

zeggen. Van Boetzelaer heeft dus zeer vermoedelijk niets met de stichting van deze kerk te maken. Wel is 

er in 1463 een grote brand geweest in Asperen, veel van de huizen verbranden en het is zeer goed 

mogelijk dat de grote kerk (zo nabij de woonhuizen) ook is afgebrand Hier is geen bewijs voor maar bij 

de ontgraving waarvan het verslag uit 1979 hiervoor is weergegeven is wel bewijs gevonden voor een 

éérste versie van de kerk en een tweede (grotere) kerk welke op de funderingen van de eerste kerk is 

gebouwd. Er wordt één funderingsrest gevonden van deze eerste kerk en wel onder een vroeger altaar (nu 

spreekgestoelte) e hierdoor gespaart voor eeuwen ontgraving voor graven, de omschrijving is alsvolgt: 

“overblijfsel van een vroegere kerk wijst op een éénbeukig bouwwerk dat juist binnen de beide 
kolommenrijen van de opvolgende basiliek paste met hun onderlinge tussenruimte van 7,80 meter”. Het 

kan echter ook zijn dat al reeds tijdens de bouw besloten is 

de zaal van de kerk uit te breiden of zelfs dat de huidige 

kerk immer het plan was. Zoals de schrijvers van het 

verslag uit 1979 immers correct melden. Het grondplan en 

de toren volgen dezelfde lijnen als minimaal drie andere 

kerken van dezelfde aannemer en dezelfde opdrachtgever. 

Ook is in 1460 Rutger van den Boetzelaer gestorven, zijn 

vrouw treedt in 1463 in het “Illustere Broederschap van de 

Lieve Vrouwe” en neemt haar bruidschap mee naar het 

klooster waar ze sterft en begraven wordt. Haar bruidschat 

vervalt aan het klooster (“doodschuld betaald na de 

dood”) volgens een akte van het Broederschap over de 

jaren 1448-1469 (Brabants Historisch Informatie 

Centrum). De kans dat Wessel Van den Boetzelaer (haar 

zoon) dit moment kiest om een nieuwe en nog grotere 

kerk te bouwen lijkt me wat krom. Zeker als zijn moeder 

(de aangedragen legger van “de eerste steen” juist dat jaar 

kiest om te vertrekken naar een klooster met medeneming 

van haar bruidschat etc. 

 

Dus geen conclusies lezen in het stuk uit 1979. Lees alleen 

waarvan je denkt, sorry? wat zeg je daar ? Zo geven ze 

een erg boeiende samenvatting van hun vondsten in de 

fundering van de Grote Kerk (niet veel maar wel boeiend) 

en hun theorieën (dat mag altijd) over dat er voor onze 

huidige kerk op deze zelfde plaats een kleinere kerk heeft 

gestaan (één beukig) maar dat deze niet véél ouder was 

dan de huidige. Hieruit volgt: waar stond dan de Parochiekerk van Asperen vóór de bouw van de huidige 

Grote Kerk in het jaar 1401 ? Hier geeft de heer Halbertsma (auteur van het stuk uit 1979) een paar 

verrassende suggesties. Dit stuk (jaren geleden voor het eerst gelezen) heeft ons op het spoor gezet van 

hoe Asperen is ontstaan en gegroeit tot haar huidige glorie. We gaan even terug naar de afbeelding in de 

kerk gemaakt óf direct na het verdrijven van de Geldersen in 1517 of in de jaren hierna, óf in 1609 zoals 

weergegeven onder de schildering. Deze afbeelding is uniek in Nederland, een weergave van een 

stratenplan van de stad Asperen in 1517 met de lijst van omgekomen Aspernaren bij de slag om Asperen 

met Van Rossum en trawanten die een slachting aanrichten met onze buurman uit Herwijnen en hun 

bondgenoot Van Haeften. Gezien het feit dat onder de afbeelding alle omgekomen Aspernaren straat voor 

straat (waar ze woonden) wordt weergegeven lijkt het zeer waarschijnlijk dat het zéér kort na 1517 is 

gemaakt en mogelijk in 1609 is hersteld of opgefrist.  
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Wat van belang is in dit kader (bouw Grote Kerk) is het voorhanden zijn van een tweede kerk in het 

stratenplan van deze afbeelding. Hier een detail. 

 

Heeft u hem gevonden ? Op de hoek van de Brugstraat en de 

Liefde (Min) ? Waar de familie Van Herwaarden haar 

boerderij (één van de laatsten in onze stad helaas) heeft? 

Naar de bouwstijl van de ramen evident Romaans. Een zaal 

met abs aan de achterzijde en een (uitpandige) getrapte toren. 

Zoek niet naar afbeeldingen, deze kerken bestaan niet meer 

in Nederland. Natuurlijk stonden ze er maar allen zijn later 

gesloopt en herbouwd in een nieuwere stijl (zo Nederlandsch 

om dat te doen nietwaar). De Romaanse kerken van deze 

soort (één zaal, ronde getrapte toren) stammen uit het jaar 

(schrik niet) medio 600 tot 900 “Levende voorbeelden” zijn 

er nauwelijks meer, ik heb een afbeelding voor u maar dit 

betreft de kathedraal van Worms (gebouwd 625-639), zie 

hiernaast. Ronde 

torens, iedere 

volgende 

verdieping in 

een kleinere 

diameter die 

buiten de kerk 

geplaatst is. In 

de periode hierna tot medio 1200 zien we torens ‘binnen’ het 

gebouw geplaatst. Ronde kleine ramen, een donkere 

mysterieuze kerk in tegenstelling tot de grote ramen en het 

vele glas van de Gotische kerken en onze huidige Grote kerk. 
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Wie heeft deze eerste kerk gebouwd bij de ontwikkeling van Asperen uit de Romeinse Pleisterplaats 

Caspingium ? Zeer vermoedelijk de eigenaren van het grootste deel van het bruikbare akkerland rond 

Asperen: het Klooster of de Abdij van Prümm (opgericht in 731). Er is een Codex (beschrijving of lijst 

van eigendommen) van deze abdij uit het jaar 894 waarin wordt vastgelegd dat de abdij rond Asperen 

“anderhalve hoeve” bezit met gebouwen (ruwweg 30 hectare) welke jaarlijks 69 denarii opbracht.  De 

Abdij Prümm kreeg haar wijdverspreide 

eigendommen uit legaten en primair uit 

het legaat (schenking na overlijden) van 

Pepijn, de Hofmeier van het land door de 

Romeinen Batavium (Betuwe) genoemd 

werd alwaar de ‘Batavieren’ leefden. 

Pepijn werd later door Paus Zacharias tot 

Koning van het voormalige 

Merovingische gebied gekroond. De 

Merovingische bloedlijn zijn de 

erfgenamen van de aanvoerders van de 

Batevieren en Germanen die het Westerse Romeinse Rijk toen val hebben gebracht. Met Pepijn zitten we 

dus dicht bij het einde van de romeinse periode welke in ons gebied wel tot medio het jaar 470 geduurt 

heeft. Recent is er in Lienden (langs de route naar Asperen) nog een schat van 41 splinternieuwe gouden 

munten van keizer Majorianus gevonden. Zie hier het artikel in de krant NRC hierover:  

 

41 gouden munten bij oude grafheuvel 

Een Romeinse goudschat die gevonden 

werd bij Lienden in de Betuwe wijst 

erop dat de Franken samenwerkten met 

de Romeinen. Het slothoofdstuk van de 

geschiedenis van de Romeinse 

aanwezigheid in Nederland kan worden 

herschreven. Dat zeggen archeologen 

van de Vrije Universiteit in Amsterdam 

naar aanleiding van de ontdekking, 

afgelopen zomer, van een verzameling 

goudstukken in een boomgaard te 

Lienden in de Betuwe. 

 

De jongste munt, waaruit valt af te 

leiden op welk moment de schat is 

begraven, is geslagen voor keizer 

Majorianus, die tussen 457 en 461 

probeerde het Romeinse gezag ten 

noorden van de Alpen te herstellen. 

Deze poging mislukte en vijftien jaar na 

het einde van zijn bewind werd de 

laatste Romeinse keizer in West-Europa 

afgezet. In de daaropvolgende kwart 

eeuw kwam de macht daar in handen 

van de Merovingen, het koninklijk huis 

van de Franken. De Franken waren een 

Germaanse stam die sinds 358 woonde 

in het huidige Brabant en Limburg. Ze 

waren meestal trouw aan Rome. Recent 
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zijn in Lienden 31 goudstukken gevonden. Uit archiefstukken blijkt bovendien dat er op deze plek in de 

negentiende eeuw meer munten zijn opgegraven. Die bevonden zich in de Oudheidkamer in Tiel maar zijn 

tijdens de Tweede Wereldoorlog verloren gegaan. Met in totaal 41 munten is de schat van Lienden niet 

alleen de jongste, maar ook de grootste Laat-Romeinse goudschat uit Nederland. 

 

Uit een kleine opgraving door archeologen van de Vrije Universiteit en de Rijksdienst voor het Cultureel 

Erfgoed bleek dat de munten zijn begraven bij een grafheuvel uit de prehistorie, die in de vijfde eeuw nog 

zichtbaar was en een goed herkenbaar punt vormde voor iemand die de bedoeling had zijn geld ooit op te 

halen.  

 

Die is daartoe niet meer in staat geweest, zodat de munten begraven bleven tot de 

metaaldetectoramateurs Dik van Ommeren en Cees-Jan van de Pol ze in 2012 vonden en hun ontdekking 

meldden bij archeologen Stijn Heeren en Nico Roymans van de Vrije Universiteit. Een derde 

metaaldetectoramateur, Mark Volleberg, vond in 2016 nog meer munten. 

 

In totaal zijn uit de Lage Landen nog 26 soortgelijke Laat-Romeinse schatten bekend, waarvan de meeste 

dateren uit het begin van de vijfde eeuw, toen de opstandeling Constantinus en de rechtmatige keizer 

Honorius probeerden troepen te werven onder de Franken. Tot nu toe was dat het laatst bekende moment 

waarop Rome belangstelling had voor de Lage Landen. 

 

De schat van Lienden vertegenwoordigt een soortgelijke transactie. Het gaat vrijwel zeker om een 

betaling die de Romeinse generaal Aegidius namens keizer Majorianus heeft gedaan aan een Frankische 

vorst, die er vervolgens zijn mensen mee heeft betaald. Oudheidkundigen kennen de namen van 

verschillende Frankische koningen; Roymans en Heeren denken aan Childerik, die rond 460 aan de 

macht kwam. 

 

Door met Romeins geld betalingen te doen aan lokale Frankische leiders, versterkte Childerik zijn eigen 

netwerk en verwierf hij een solide machtsbasis. Hierdoor konden hij en zijn zoon Clovis na de implosie 

van het Romeinse staatsapparaat hun gezag doen gelden. De schat van Lienden documenteert dus hoe in 

de Laat-Romeinse wereld de grondslagen werden gelegd voor de Frankische opvolgerstaat.  

 

Deze vondst is overigens te bewonderen in het Valkhof Museum te Nijmegen. 

 

Hiermee is de cirkel voor Asperen rond. Nadat de Romeinen definitief verslagen worden door de 

Merovingiërs en medio 470 uit het gebied verdwenen zijn ontstaan er langzaam min of meer zelfstandige 

gebieden verenigd onder een Veldheer c.q. Koning (Merovingiërs) die Hofmeiers aanstelden voor het 

dagelijkse bestuur in gebieden (zoals Pepijn). De Merovingiërs hadden echter de vervelende neiging 

onderling oorlogen uit te vechten (broer tegen broer) wat weinig stabiliteit gaf. De kerk zocht naar meer 

macht om stabiliteit te creëren en steunde dus Hofmeiers als Pepijn om zich op te werpen als opvolger 

van de Merovingische bloedlijn. Deze koningen werden dan een door de Paus aangestelde Koning en 

waren dus geen verantwoording meer schuldig aan hun krijgsvolk (zoals de Merovingiërs) en dus niet 

continue op zoek naar conflikt en oorlog maar waren “direct door God” aangesteld. Dit systeem heeft vele 

eeuwen in europa voor stabiliteit gezorgt. Pepijn heeft zijn “bezittingen” in de Betuwe (waaronder 

Caspingium) geschonken aan het Klooster of Abdij van Prümm bij zijn overlijden. Vermoedelijk als dank 

voor de steun van de kerk om koning te worden en te blijven tot zijn dood maar misschien was dat ook de 

deal die de Paus had gemaakt: je bent koning tot je dood maar daarna is alles van de kerk. 
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Asperen wordt voor het eerst bij haar huidige naam genoemd in dit “register” van de Abdij van Prümm. 

Dertig hectare lijkt niet veel maar zoveel akkerland was er ook niet rond Asperen in die periode. Het 

grootste deel van wat we nu als Asperen zien was moeras en liep regelmatig onder water. Dit kun je zien 

in de eerste “tiendenkaart” van Asperen uit 1549. De gekleurde vlakken direct grenzend aan Asperen én 

nabij de “Munnikenwiel” liggen hoger dan de rest van de polder en waren “droog” gedurende grote delen 

van het jaar. Dit was “Caspingium” of het Asperen in 894. De Abdij van Werden bezat de delen bij het 

“Munnikenwiel” waar deze naam ook vandaan komt en dit deel leverde jaarlijks 20 denarii (het is ook 

kleiner dan het deel van de Abdij van Prümm). De Abdij van Werden noemde het gebied Asperon (Latijn: 

nederzetting aan het water “Aspra” of ook wel “Aspro”) Deze landerijen werden bewerkt door Horigen 

(Lijfeigenen, waren idem eigendom als het land) en hun slaven. De jaarlijkse betaling aan de eigenaar (de 

kerk) was in “natura”, een (groot) deel van de oogst. Om te overleven mochten de lijfeigenen en hun 

slaven een deel houden om zelf te nuttigen. Asperen was verbonden met de wereld via de zandrug langs 

de Linge naar Heukelum (de Romeinse route naar Katwijk) en via Gellicum en de doorwaadbare plaats in 

de Linge naar het Oosten. Het omringende gebied werd pas véél later (met behulp van dijken en molens) 

droog gemaakt. Deze molens staan op de “tiendenkaart” uit 1549 (zie hierboven) en de polders zijn hier 

ook droog maar worden nog immer niet “meegerekend” in de af te dragen “tienden” (soort erfpacht). 

 

De macht en het grote eigendom van de kerk vindt zijn einde met de invallen in ons land (en omringende 

landen) door de Noormannen. Het Klooster Prümm wordt in 882 geplundert door de Noormannen en zij 

zijn niet de enige. Plots onderkent de kerk de waarde van krijgslieden welke met de ondergang van de 

Merovingische Koningen een flinke stap terug moesten doen. Kerken, kloosters en bidden was prachtig 

en vredig maar zonder krijgslieden erg kwetsbaar. Hiermee is de verschuiving van de macht naar de 

eerste “Edelen” of ridders ingezet. Ze legden een eed af om de zwakkeren (lees: de kerk) te beschermen 

en in ruil daarvoor genoten ze aanzien en macht in een onder hen gesteld gebied. De kerk bleef machtig 

(zeker tot aan de Reformatie) maar daaronder kwam er een laag van Edelen en hun Koning welke het 

dagelijkse bestuur (en met name de bescherming hiervan en de inkomsten) van een gebied regelden. De 
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kerk verloor steeds meer terrein ten opzichte van de gewapende tak van het systeem (gaat het niet immer 

zo) en medio 1200 waren aangestelde beschermers (als de familie Van Arkel) feitelijk alleenheersers. De 

kerk bezat nog immer landerijen en gebouwen maar waren overgeleverd aan de goedkeuring en 

instemming van de wereldlijke eigenaar van het gebied. Alleen de angst voor de Hel gaf vermoedelijk 

nog wat evenwicht waardoor de kerk een machtige positie behield. Het is op zich niet vreemd dat de 

katholieke Kerk een steeds meer “wereldlijke macht” werd en minder druk was met de zieleheil van de 

“gewone man”. De kerk was een politiek instituut geworden, aangestelde bisschoppen waren soms meer 

krijgsheer dan herder en met de Reformatie kwam de nekslag van de politieke macht van dit instituut in 

onze gebieden. De Edelen in Duitsland zagen immers wel wat in het gedachtengoed van Luther. Met een 

lokale kerk hadden zij geen last meer van de inmenging van Bisschoppen en de Paus in hun bestuur. 

 

De Abdij van Prümm bezat dus feitelijk de stad Asperen wat toen vermoedelijk nog immer niet veel meer 

was dan de versterkte toren (later Linghensteyne) bij de doorwaadbare plaats, de nederzetting hierachter 

op de zandrug (deel Voorstraat, Oranjewal, Vissersdijk en Hoge Min tot aan de Brugstraat) met een 

voormalige tempel aan de rand 

(hoek Burgstraat/Minstraat). Er zal 

een vertegenwoordiger van de Abdij 

aangesteld zijn en deze zal 

vermoedelijk in Linghensteyne 

gewoond hebben daar dit de 

strategische plek is en de Abdijen en 

Kloosters waren zeer druk met het 

onderdrukken van de oude religies 

dus de tempel zal snel als Kerk in 

gebruik zijn genomen. De Romaanse 

Kerk die uiteindelijk gebouwd is 

waar deze kerk (en het kerkhof) al 

was (zoals te doen gebruikelijk) 

medio 800-900 was klein en met een 

getrapte ronde toren naar de traditie 

van de Eifel (waar Prümm ligt). Dit 

was dus feitelijk reeds de tweede 

Parochiekerk van Asperen als de 

tempel de eerste was. De huidige 

(Grote) kerk is dan de derde 

Parochiekerk in Asperen. Om op het 

verslag van 1979 nogmaals kort 

terug te komen. Hierin staat de hint 

welke kerk dit betreft en dat deze 

kerk dé Parochiekerk van Asperen 

was tot de bouw van de huidige grote kerk. De hint staat er maar helaas wordt hieruit wéér voorbarig een 

conclusie getrokken. De schrijver verwijst namelijk naar de Stichtingsoorkonde van het 

Kruisherenklooster te Asperen. Zoals in de vorige courant reeds uitgebreidt beschreven loopt Otto van 

Arkel tijdens zijn reizen in Keulen tegen de Orde van de Kruisheren aan. De handelswijze en 

demoedigheid van de Orde spreekt hem duidelijk aan en hij nodigt ze uit om naar “Het Land van Arkel” 

te komen. Dit grote gebied (een provincie zouden we nu zeggen) van de Lek tot de Waal en dan verder 

was zijn persoonlijke eigendom. Hierboven de beschrijving uit de Kronieken van Gelderland uit die tijd 

van dit gebeuren. De eerste leden van de Orde komen in 1314 naar Gorinchem omdat Van Arkel graag 

wil dat ze tussen het kasteel en de stad in een klooster gaan bouwen. De locatie en de gebouwen welke 

Van Arkel ze te bieden heeft hier zijn echter niet naar hun zin. Ze zijn smerig en onveilig. Het volk wat 

buiten de stad woont staat ze niet aan, hoog hebben ze de rook van hun vuren en laag de uitwerpselen die 

ze op straat gooien.  
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Uiteindelijk biedt Van Arkel ze in 1318 Asperen aan, ze mogen de Parochiekerk opnemen in hun 

Klooster en dat staat ze wel aan daar de “Heren van Asperen” tot dat moment begraven liggen in deze 

Parociekerk en ze dus van aandacht en inkomsten verzekerd waren. Tevens kreeg het kloostergronden in 

en om Asperen natuurlijk. De tienden die ze hiermee jaarlijks binnenkregen waren ter zekerstelling en 

waarborg van hun leeftocht en welvaart binnen de gemeenschap. Het Klooster besloeg een gebied van ca. 

80 bij 90 meter (Beekman, 250 x 300 rijnlandse Roeden), van de hoek van de Brugstraat/Minstraat tot de 

Broeksteeg (nu de Middelweg). Kijk naar de (detail) afbeelding uit 1517 op bladzijde 30, je ziet hier het 

kloosterterrein met een eigen poorthuis ter hoogte van Minstraat 24. Duidelijk te zien is het oude 

Gemeentehuis (1952 gesloopt, hoe is het mogelijk) met hierachter de rij “gasthuisjes (voluit: Heilig Geest 

Gasthuisjes) met aan het einde een eigen kapelletje. Dit was de uiterste grens van het klooster, de 

gasthuisjes zijn door hen gebouwd. Toen de Kruisheren in 1318 naar Asperen kwamen namen ze dus de 

voorhanden Romaanse Parochiekerk over. Beekman in zijn boek uit 1745 beschrijft dat de Kruisheren 

hun eigen kerkje gebouwd hebben en dat de passage uit 1325 (zie afbeelding) niet kan kloppen daar de 

“Heren van Asperen” allemaal in de Grote Kerk zijn begraven daar er geen Heren van Asperen waren 

vóór de komst van de heren Van den Boetzelaer. Dat is natuurlijk onzin. Helaas volgt de beschrijving uit 

1979 noch immer deze foutieve weergave. Uiteraard waren er vóór Rutger van den Boetzelaer al “Heren 

van Asperen”. Otto van Arkel die de Kruisheren naar Asperen bracht is er immers al één van en voor hem 

waren er al meerderen. 

Dát er een kerk aan de Liefde of Min stond is ook in de Kronijcke van Holland opgenomen en wel ter 

gelegenheid van de erfenis van de eerder besproken Elburg van Polanen (Van Asperen en haar echtgenoot 

Dirk van Polanen. Van Polanen was de nieuwe eigenaar en Heer van Asperen en ter gelegenheid hiervan 

beschreef de Hertog van Holland nogmaals duidelijk wat hij (van hem) te leen kreeg.  

 

Hier wordt dus op 15 februari 1377 nogmaals duidelijk beschreven dat de “Prochiekerke van Asperen” 

langs het watertje “De Min” ligt met haar kerkhof en wel aan de zijde van de Gellicumse Poort.  

 

De volgorde van ontstaan van de Parochiekerken te Asperen zou dan alsvolgt verlopen. Asperen als stad 

of nederzetting start vermoedelijk al in het stenen tijdperk, er lopen paden langs de stroomoevers van de 

Linge waar ook de resten van deze nederzettingen gevonden worden. Met de komst van de Romeinen in 

ons gebied ligt de grens van het Romeinse Keizerrijk langs de Vecht bij Utrecht. De grote weg liep van 
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Nijmegen naar de kust en een tweede route liep van Nijmegen richting Katwijk “onderlangs” en volgde in 

grote lijnen de “oude” routes over de zandige stroomruggen van de Linge. Het huidige Asperen werd 

Caspingium, een pleisterplaats op deze romeinse weg. Het gebied was moerassig, overstroomde snel en 

vaak. Er woonden Batavieren die echter 

positief omgingen met de Romeinse 

overheersing. Batavieren dienden graag 

en veel in de Romeinse Legioenen, de 

Bataafse Cavalerie was zelf beroemd tot 

in Rome. Het thuisgebied van de 

Batavieren beleefde dus een periode van 

ontwikkeling en voorspoed. Resten van 

Romeinse nederzetting zijn gevonden 

achter Fort Asperen aan de overzijde van 

de Linge en tussen Heukelum en 

Asperen.  

 

Voor de aanleg van de sluizen in 

Asperen is er uitvoering onderzoek 

gedaan door ondermeer Dr. Ir. Lely, met 

als doel het ‘bedwingen’ van de Linge en het voorkomen van toekomstige overstromingen. 

Geconcludeerd werd toen en bij herhaling in 1924 dat zich bij Asperen een zandrug bevindt in de Linge 

welke het water opstuwd en de problemen (deels) veroorzaakt. Het betreft een ondiepte (waarop de 

sluizen uiteindelijk gebouwd zijn) die bij laag water niet meer dan 50 tot 70 cm diep geweest moet zijn en 

op deze dagen dus gewoon doorwaadbaar was. Bij deze doorwaadbare plaats gaat 

de Romeinseweg die vanuit Tiel deze kant opkomt over naar de andere zijde van 

de Linge waarna deze doorloopt richting Heukelum, Spijk etc. De Doorwaadbare 

plaats is strategisch, in de zomermaanden is de Linge hier doorwaadbaar, in de 

natte maanden is er een pontveer. De Linge is ook immer een grens geweest ook 

ten tijde van de Romeinen maar hierna wederom tussen twee machtgebieden, 

Gelderland en Holland. De strategische plaats nabij het pontveer en op de 

doorwaadbare zandplaat was echter vemoedelijk al in Romeinse tijd versterkt met 

een wachttoren (zie afbeelding), met een pleisterplaats er omheen, de nederzetting 

Caspingium. De huidige Voorstraat ligt het hoogste, op de voormalige zandrug 

c.q. stroomrug van de Linge. Op dit hoge deel zal de eerste bebouwing ontstaan 

zijn nabij de doorwaadbare strook in de Linge (waar nu de sluizen zijn) en waar 

de pontveer was voor de maanden dat de Linge niet te doorwaden was. Op de Zandplaat zal destijds dus 

al een vorm van verdediging hebben gestaan en deze versterking is uitgegroeid in de 9e en 10e eeuw tot 

Kasteel Linghensteyne. Conform de 

beschrijving stond dit kasteel in of naast de 

Linge (zie afbeelding hiernaast) en werd bij 

hoogwater ook omgeven door de Linge.  

Iedereen beschrijft het kasteel immer als niet 

meer te traceren maar dat is natuurlijk onzin 

als je maar goed kijkt en logisch nadenkt. 

Door de aanleg van de Nieuwe 

Zuiderlingedijk en het sluizencomplex is het 

landschap aan deze zijde van Asperen 

natuurlijk flink veranderd maar als we die 

constructies wegdenken dan volgt uit de 

omschrijvingen vanzelf hoe het geweest moet 

zijn.  
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De eerste omschrijvingen van Linghensteyne (zie afbeelding bladzijde 36) zijn dat het een woontoren 

betrof die in de Linge stond aan de Zuidzijde van de stad nabij de Gellicumse en Waterpoort van de stad 

en dat het eigendom van de toren tevens een boerderij aan de overzijde van de linge betrof met enig land 

hier omheen. De toren had tot doel om mensen het oversteken onmogelijk te maken indien men dit wilde 

verhinderen. De hoeve aan de overzijde met bijbehorende oever was van belang voor het pontveer welke 

bij de versterking hoorde voor de periode van hoger water (in Nederland helaas natuurlijk de overmaat 

van de tijd). De aanleg van de eerste sluis in Asperen (op de zandbank waarvoor en waarop 

Linghensteyne ook gebouwd is) heeft de resterende fundamenten van het kasteel natuurlijk grotendeel 

uitgevaagd maar in de ontwerptekeningen van de eerste sluis is het plateau van Linghesteyne nog 

duidelijk zichtbaar. 

 

Zie de plattegrond hieronder uit 1831 en het uitvergroot detail op de volgende bladzijde, het ontwerp 

(gemaakt vlak vóór de aanleg) van de Zuiderlingedijk en de eerste sluis in de Linge bij Asperen. 

 

 

Op de volgende bladzijde het detail van het plateau van het voormalig kasteel Linghensteyne (in de 

tekening aangegeven met “X”). Er wordt in eerste instantie maar één sluis aangelegd bij de bouw van de 

Nieuwe Zuiderlingedijk. De tweede sluis komt pas (veel) later. Dit is de bouwtekening van het werk 

destijds. In een volgend artikel zullen we hier nog verder op ingaan, het enige wat in dit kader van belang 

is is het aantonen van het feit dat de ontwikkeling van Asperen aan deze zijde van de stad gestart is, bij de 

doorwaadbare plaats in de Linge. De wat rommelig aandoende hoek Oranjewal, Visserdijk, Hoge 

Minstraat en (voor het centrum van Asperen) nagenoeg ongekend dichte bebouwing van dit deel (zie hoe 

het overgrote deel van Asperen binnen de stadswallen eigenlijk uit boomgaarden bestaat, maar niet in de 

hoek tussen de Waterpoort en de Gellicumse Poort. Eerder is ook al duidelijk aangetoont dat de 
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Gellicumse Poort véél ouder is dan 

de Heukelumse poort en zeker 

ouder dan grote delen van de nu 

zichtbare stadsmuur en torens. 

Hetzelfde geldt voor de 

Waterpoort, in een opvolgend 

artikel over het ontstaan van 

Asperen zullen zij u meenemen in 

de ontgraving van deze poort in de 

jaren 80, de foto’s en theoriën van 

die tijd en hoe ook hier aannames 

gedaan zijn op grond van het Boek 

van Beekman die de plank helaas 

misgeslagen hebben. Indien de 

Waterpoort hersteld was tot zijn 

“oorspronkelijke vorm” zoals in de 

jaren 80 gepoogd met de nu 

voorhanden twee ronde (halve) 

torens dan hadden ze een 

vierkanten toren moeten bouwen 

met een veel groter vloerplan dan de twee halve torens die er nu liggen. Maar dit komt in een toekomstige 

courant nader aan de orde. 

 

Wilt u vast een klein voorproefje op ons stuk wat betreft kasteel Linghensteyne ? ziet u het pad of de 

loopbrug tussen het plateau van Linghensteyne en de Oranjewal ? waar het lijkt alsof het water naar de 

Gellicumse Poort is afgesloten ? deze loopbrug was er, zie de afbeelding op bladzijde 36 en ik heb foto’s 

van de plaats waar deze de Oranjewal opkwam. Helaas allemaal gesloopt in de jaren tachtig toen ze die 

disneylandmuur hebben gemetseld langs de Linge. De waaiersluisdeur van de nieuwe sluis heeft een 

draaikom gekregen in het plateau van Linghensteyne. Ziet u het ? Volgende keer het bewijs hiervoor. 

 

De vroegste bebouwing in Asperen zal dus op het eiland van Linghensteyne (sluis), Oranjewal, Visserdijk 

en tot op de Voorstraat ontstaan zijn. Dit was immer al een eiland. Oude foto’s laten zien hoe de Min via 

de Waterpoort Asperen in twee stukken verdeelde. De Hoge Min echter is ook een zandrug, een hoogte 

welke langzaam tot de Brugstraat op niveau blijft. Vanaf de Brugstraat echter loopt Asperen af, 

Middenstraat en uiteindelijk Achterstraat liggen getrapt steeds lager en zijn ook latere toevoegingen aan 

Asperen. Het oude Asperen medio 200 tot 600 AD zal het vlak Brugstraat, Voorstraat, Oranjewal geweest 

en bij de Hoge Min doorsneden door de Liefde of Min. Linghensteyne was het kasteel van deze eerste 

nederzetting en met de Kerstening van het 

gebied medio 750 tot 850 is er een eerste 

kerk gebouwd. Mogelijk op de plaats van een 

eerdere constructie zoals veel gebeurde in die 

tijd. De Romeinen bouwden tempels bij 

bruggen en doorwaadbare plaatsen. Rivieren 

en bronnen hadden een speciale mystieke 

betekenis voor hen maar ook voor de 

Batavieren vóórdat de Romeinen hier 

kwamen. Water, moerassen en bronnen 

waren poorten naar de geestenwereld, een 

plek om offers te brengen voor de oogst of 

als men begon of deelnam aan een lange reis. 

Bij de recente ontgravingen in Tiel zijn ook 

offergaven opgegraven die in zijtakken van 
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de Linge zijn gegooit als offer. Denk niet dat ze dan een stuiver of een dubbeltje in het water gooiden 

(heeft u ooit een muntje in een put gegooit ? misschien schuilt er nog een Heiden in u ?!). De voorwerpen 

die geofferd werden hadden substantiële waarde, vergelijkbaar met dat u duizend of tweeduizend euro in 

de Linge gooit als u afreist op vakantie naar Frankrijk maar dan was u wel verzekerd van een behouden 

aankomst en terugkeer, dus dan valt die investering ook wel weer mee natuurlijk.  

Romeinse tempels staan, in tegenstelling tot de eeuwen hierna niet in de nederzetting maar langs de weg 

in of uit de nederzetting. Deze plaats voor Caspingium (want daar hebben we het nu feitelijk over) was 

langs de zandrug (waar de Romeinse weg overheen liep) en bij voorkeur bij een bron of water. De hoek 

van de Brugstraat met de Min ligt dus prima, aan de rand van de nederzetting, langs de transportroute 

(Voorstraat) en aan een stroompje (de Min). Rond de Kesrstening van het gebied zal de nederzetting al 

wel langzaam verder gegroeid zijn langs de Voorstraat en Brugstraat. De Tempel werd de kerk. De 

Romeinen begroeven hun doden toen reeds al rond tempels buiten de stad, de Batavieren hadden dezelfde 

gewoonte, een kerhof zal dus reeds voorhanden geweest zijn rond de tempel of deze is aangelegd met de 

bouw en verbouw (wie weet hoe vaak) van een Romaanse kerk (bouwstijl medio 600-900) zoals duidelijk 

te zien op de afbeelding van de stad uit 1517 en zoals deze op deze plaats voorhanden was in 1318 bij de 

komst van de Kruisheren een paar honderd jaar later.  

 

De Van Arkels bezaten Linghensteyne dat staat vast. Voor 1204 start Volpert van Arkel echter ook met 

de bouw van Waddenstein op de stroomrug van de Linge tussen Heukelum en Linghensteyne in. In ieder 

geval vóór 1204 want in dat jaar wordt het kasteel Waddenstein ook weer tot de grond toe afgebroken 

door de Graaf van Holland. Het vormde een gevaar voor de stratgische situatie in het grensgebied tussen 

Holland en Gelderland. Uiteindelijk tollereert de Graaf van Holland een herbouw van Waddenstein in 

1313 onder de conditie dat het zijn eigendom wordt en hij het als erfelijk leen weer aan Johan van Arkel 

(Volpert was ondertussen al overleden) zou terug geven. Hiermee had Holland immer het recht het 

kasteel te bezetten met zijn soldaten als het zo uitkwam en kon het dus niet in handen van de Geldersen 

vallen. Medio 1313 wordt Waddenstein gebouwd en medio 1318 arriveren de Kruisheren in Asperen en 

starten met de bouw van hun 

klooster.  

 

Vermoedelijk zal er met de groei van 

Asperen maar ook omdat het te kerke 

gaan in het klooster toch als 

vervelend werd ervaren door de 

kruisheren (parochiezorg was 

misschien niet echt hun ding? En zij 

leefden misschien liever in wat meer 

afzondering?) en om de persoonlijke 

redenen van Elburg Van Polanen zelf 

is tussen 1318 en 1401 toch gekeken 

of er geen nieuwe parochiekerk 

gebouwd kon worden. Tussen 

Waddenstein en de nederzetting 

Asperen was destijds nog ruimte aan 

de Voorstraat en in 1401 is de eerste 

steen gelegd voor een 

indrukwekkende nieuwe 

parochiekerk in Kempisch Gotische 

stijl grenzend aan de Voorburgd van 

kasteel Waddenstein. 

 

En zo lijkt het rond. Tijdens de “beeldenstorm” is (zo kunt u lezen in onze vorige courant van december 

2016) is de oude Parochiekerk aan de Minstraat weer een tijdje in gebruik genomen als Parochiekerk voor 
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de katholieke parochie in Asperen. Er ontbrak echter een “spreekgestoelte” wat speciaal hiervoor uit het 

St. Annenklooster bij de Grote (Nieuwe) Kerk gehaald moest worden. Dat is ook wel logisch, de opkomst 

van “spreekgestoelten” is aan deze oude Romaanse Kerk voorbij gegaan. Het is een meubelstuk in de 

kerk wat pas veel later in de mode geraakte. In de kaart van Asperen uit 1545 door Van Deventer (zie 

hierboven) zijn Waddenstein, de Nieuwe Grote kerk, het St. Annenklooster (geen kerkje), het 

Gashuiskerkje (bij gemeentehuisje) en de Oude Parochie kerk prima te herkennen. Net als het eiland op 

de doorwaadbare plaats met hierop een toren (de woontoren Linghensteyne) etc. Linghensteyne is door 

het perspectief van de tekening bijna samengesmolten met de Waterpoort maar het is duidelijk dat deze 

versterking staat op de plaats van de pontveer c.q. doorwaadbare plaats in de Linge. 

 

De afbeeldingen van de stad hierna tot de beschrijving van Beekman in 1745 zijn summier op z’n best en 

tonen niets meer van de kloosters, kerken of Linghensteyne. Hieruit kunnen we echter ook niets 

concluderen. De meeste deskundigen zijn het er wel over eens dat na Van Deventer (zie bladzijde 39) 

veel kaartenmakers (Hondius, Blaeu en anderen) domweg het werk eerder verricht door anderen 

overnamen in hun atlassen en gesigneerde werk. Op grond van de jaartallen in hun diverse publicaties 

wijzigt er weinig, kasteel, kerk en poorten blijven gelijk maar stratenplan en huizen moeten met een 

korreltje zout genomen worden. 

 

Wanneer de Oude Parochiekerk aan de Minstraat verdwenen is weten we helaas (nog) niet. Misschien dat 

een lezer ons met het verloop van de geschiedenis kan helpen ? Beekman beschrijft wel dat medio 1701 

de kerk met erf behorende bij de gasthuisjes verkocht wordt voor gebruik als veestal en woonhuis (een 

boerderij dus nemen we aan). Deze kerk stond aan de Middelweg, achter de gasthuisjes maar hiervan is 

geen afbeelding of beschrijving meer voor handen na die datum. Het is natuurlijk zeerwel mogelijk dat de 

Oude Parochiekerk na medio 1579 hetzelfde of een vergelijkbaar lot heeft getroffen. De gebouwen van 

het Kruisherenklooster zijn na het vertrek van de kloosterlingen naar Cuijk leeg blijven staan en volgens 

Beekman (1745) zijn ze hierna als woonhuizen in gebruik genomen. Geen nader bericht inzake wat met 

de kerk op de hoek Brugstraat en Minstraat gebeurd is dus. 

 

Meer kunnen we vooralsnog niet vinden over de kerken in Asperen tot de Reformatie. Uiteraard is er in 

het jaar 1892 een tweede kerk in gebruik genomen en wel aan de Middelweg (5) te Asperen. Dit betreft 

natuurlijk de kerk van de Gereformeerde Gemeente te Asperen. Het voorgaande stuk richt zich echter op 

de historie van de Grote St. Catharina kerk of “parochiekerk” in Asperen en niet de reformatie en de 

hieruit voortvloeiiende herschikking van kerkgenootschappen en gebouwen. 
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Nieuwe aanwinsten fotoarchief 
 

Gijs de Man heeft weer een paar foto’s gevonden van onze mooie stad of van personen die eraan 

verbonden zijn. Hier een weergaven met uitleg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fort Nieuwe Steeg (2x), datum onbekend 
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“Werk bij Asperen” of te wel: Fort Asperen (zelfde datum ?) 

 

 

 

Ons fotoarchief werd de 

afgelopen maanden weer 

uitgebreid met een aantal mooie 

opnames die vooral in de 

buitengebieden van ons stadje 

zijn gemaakt. Via ons lid Cor 

Looijen kwamen wij in het 

bezit van unieke foto´s uit 1933 

van de pontonbrug over de 

Linge die toen is aangelegd ter 

hoogte van de Waterpoort. Ook 

zijn er mooie opnames bij van 

de beide forten (fort Asperen en 

fort Nieuwe Steeg). Op enkele 

foto’s staat een aantal inwoners 

van Asperen belangstellend te 

kijken naar de werkzaamheden. 
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Een prachtige reeks – ons tot heden onbekende - foto’s uit het jaar 1933 van oefeningen gehouden rond 

Fort Asperen. 

 

Uit het fotoarchief van de familie den 

Besten van de Voorstraat (de 

loodgieter) kregen we een tweetal 

foto’s waarvan er één een mooi beeld 

geeft van de veldoven van de 

steenfabriek gezien vanaf de Linge.   
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Verder deze mooie afbeelding van politie De Winter in 

uniform. Deze foto is duidelijk niet in Asperen genomen 

maar waarschijnlijk in de plaats waar Dhr. De Winter 

gestationeerd was voordat hij naar Asperen kwam.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hier een foto uit dezelfde verzameling van een ons 

onbekend gezin. Misschien dat een lezer ons kan helpen ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mocht u nog foto’s ter beschikking willen stellen aan de vereniging dan kunt u altijd even contact 

opnemen met mij. 

 

Gijs de Man 

 

gijsdeman@hotmail.com 
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Even voorstellen, Marius de Man, Secretaris Vereniging Oud Asperen 

 

Wie ben ik?  

 

Als bestuurslid van Oud Asperen stel ik me voor en ik zal het vragenlijstje maar volgen van mijn opa 

Marius van Baalen. 

 

Bende getrouwd? Hoeveul keier hedde en Wat doede voor de kost? 

 

Opa's jongste dochter Hester mocht studeren voor onderwijzeres. Daar ben ik er een van. Dat ik er een 

van Koos de Man ben is verwarrend. Daar waren er drie van. Mjjn vader was de witte Koos, de vader van 

Henk en Gijs was de zwarte Koos. Er was nog een derde Koos de Man die werd Koos van Aaie genoemd. 

Koos van Aaie boerde in de laatste boerderij rechts aan de Gellicumse poort.  

 

Aan de Minstraat ben ik geboren. De boerderij is na de ruilverkaveling gesloopt. Er staan nu twee 

identieke bungalows naast de boerderij van fruitboer Van Herwaarden.  Op de dag van verhuizen naar de 

Nieuwesteeg met de veewagen van Leen van Zante was het nieuws van de dag; Kenndey is vermoord. 

Het was 1963. Ik was vier jaar. 

 

Moeder Hester van Baalen zag ertegenop in die verlaten polder te wonen. Ze haalde haar rijbewijs en toen 

ze er woonden wilde ze niet meer terug. Henny Looyen van de VIVO belde wekelijks voor de 

boodschappenlijst. Als Frits van Turenhout (Televisiepresentator KRO) lepelde Ma die in de gang op. 

Bakker Verwoert kwam brood en koekjes brengen. Niet omdat brood rondbrengen goede handel was. "In 

de polder ben je welkom, het is leuker dan vastgepind zijn in de winkel". Daarom bezorgde hij zelf. 

 

Als je de hele dag op je 

boerderij bent is het leuk als 

iemand langskomt. Er 

kwamen wekelijks 3 

veehandelaren.  Arie (Aai) 

de Man, Aart Blom en Gijs 

de Weert. Verder kwam 

Johan Kon en Lies Kruyt 

wekelijks langs voor het 

veevoer.  Er was nog 

burenhulp.  Omstreeks 1968 

Moest mijn vader naar het 

ziekenhuis voor een 

ontsteking. De koeien 

moesten gemolken. Wat te 

doen? Zou Arie Verweij, 

van de Minstraat die 

weleens bij het hooien 

hielp, niet willen melken? 

Arie was fulltime bij gebr van Willigen gaan werken, daar was meer trekkerwerk. Arie molk. Toen Pa 

beter was ging hij afrekenen zei Arie;" Van Willigen heeft me betaalt". Toen vader bij van Willigen 

informeerde naar de kosten zei die dat het al afgerekend was. Of Arie belangeloos hielp of van Willigen 

sponsorde. Geen idee. Vader en moeder waren geroerd door de hulp.  Bij problemen help je elkaar. Dat is 

het idee. Ik was stomverbaasd toen Ton Pippel in 1982 me een bos bloemen kwam brengen omdat ik zijn 

auto met de trekker uit de sloot trok.  "Nergens goed voor" dacht ik mede uit eigenbelang. Straks moet ik 

ook naar de bloemist als ik een duwtje nodig heb! 
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Werken is met de paplepel ingegoten. Niet door moeder, die kon op een slaapkamer de stofzuiger 

aanzetten en een boek gaan lezen. Vader maakte me duidelijk dat ik vlot, uit mezelf en zonder mopperen 

moest helpen. Toen ik 15 was gingen pa en ma op vakantie en deed ik zelfstandig de boerderij. Op mijn 

18e verjaardag stond mijn opel kadetje al voor me klaar. Dan was ik uit school op tijd thuis om te 

melken… 

 

Boer, makelaar of zeeman moest ik worden. De 

zee is ver, als makelaar zien ze me aankomen 

met 5 gulden zakgeld per week, ik ben dus 

maar naar de hoger landbouwschool gegaan en 

boer geworden.  Ik kreeg verkering en haalde 

het metseldiploma om een nieuw huis te 

bouwen. We kregen Twee Kinderen Nelleke en 

Maarten. Nelleke is agent en Maarten jurist. 

 

Toen ik boer was haalde ik mijn makelaars-

diploma. Als de gierton volgezogen werd kon 

ik weer 3 pagina’s lezen. En zo studeerde ik 

onder het mestrijden 30 pagina’s per dag.  

 

Mijn broer Kees wilde ook boer worden en op 

mijn 28e heb ik toen plaats gemaakt op de 

boerderij en ben bij de Rabobank gaan werken. 

Van het spaartegoed uit de boerderij kocht ik 

een cafe. Dat werden er later meer.  

 

De bankcultuur paste niet bij mij. Het begon na 8 jaar te knellen. Ik werd Makelaar en hypotheekadviseur.  

Ben gescheiden in 2001 wat zeer ongebruikelijk was in de boerencultuur. Mijn "nieuwe" vrouw Ilham 

Faik - van origine Marokkaanse- is registermakelaar. Ik heb mijn bevoegdheid laten verlopen, help haar 

in de makelaardij en doe de verhuur. We wonen op de Eng in Asperen. Pruimendreef 7. Oudbollig en 

waar; We zijn dankbaar met alle voorspoed en geluk die we rond de Asperese toren mochten 

ondervinden. 

 

Marius de Man 

 

 

 

 

 

 

Van de Redactie: 

Onze Secretaris Marius de Man met het originele Muurkruis 

van het Kruisherenklooster wat aan de Minstraat stond te 

Asperen. Op zijn innitiatief wordt nu gewerkt aan de terugkeer 

van dit stuk Asperens Erfgoed uit het jaar 1318. Wij realiseren 

ons nu, met het plaatsen van dit stuk van de hand van Marius, 

dat hij geboren is in een van de boerderijen die gebouwd zijn 

op de keldergewelven en funderingen (en mogelijk meer) van 

dit klooster dat na de Beeldenstorm medio 1579 verlaten is.
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Inhoudsopgave 

 

 

Blz. 2 Van de Voorzitter Theo Witjes 

Blz. 3 Bestuurlijk Nieuws Penningmeester & Secretaris 

Blz. 5 Ome Keesje Roel Zondag 

Blz. 7 Asperen in oude Ansichten Redactie 

Blz. 9 W.A.G. van Burgeler W.A.G. van Burgeler 

Blz. 12 Aardrijkskundig Woordenboek van Nederland Redactie 

Blz. 17 De Kerk en Linghensteyne Theo Witjes 

Blz. 41 Nieuwe aanwinsten fotoarchief Gij de Man 

Blz. 48 Geboren en getogen in Asperen Marius de Man 

Blz. 50 Inhoud Redactie Courant 

 

 

 

 

 

 

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 augustus 2017 

 

 

De Redactie, mei 2017 

 

 

Belangrijke mededeling: 

 

Wilt u voortaan de Asperensche Courant (ook) per mail in pdf format ontvangen ? 

mail ons uw mailadres op courant@oud-Asperen.nl en u ontvangt het voortaan per 

mail.  Indien u als lid buiten Asperen afziet van een analoge (papieren) versie dan 

krijgt u een korting op uw lidmaatschapsbijdrage ter hoogte van de verzendkosten en 

u betaalt dan 7,00 euro in plaats van 13,00 euro per jaar. 

mailto:courant@oud-asperen.nl
mailto:european@planet.nl
mailto:courant@oud-asperen.nl


AD CIM 

Rembrandtlaan 650, 3362 AW Sliedrecht 

Tel. 0184·677500 fax 0184-617790 algemeen@adcim.nl 

WIJ BIEDEN U EEN INTEGRALE DIENSTVERLENING AAN OP HET GEBIED 

VAN: 

•!• RIOLERING 

•!• WATERBEHEERSING 

•!• BESTEMMINGSPLANNEN 

•!• WEGEN 

•!• CONSTRUCTIES 

•!• MILIEU 

•!• CULTUURTECHNIEK 

•!• GEODESIE 

PLANVORMING - VOORBEREIDING 

.. AANBESTEDINGSPROCEDURES -

DIRECTIEVOERING 

WWW.ADCIM.NL 




