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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. Ook hopen wij dat de inhoud 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 de courant
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 in plaats van € 13,00 per jaar.
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VAN DE VOORZITTER
Onze najaarsbijeenkomst was gelukkig een groot succes. De presentatie van het boek van Gerrit Jan van
Herwaarden over zijn vroege jaren in onze mooie stad heeft veel mensen getrokken en het was een
openbaring voor veel leden dat ook hun jeugdherinneringen, samengevat in een boek, zo de moeite waard
kunnen zijn. Hopelijk zal het ook anderen aansporen om hun fotoalbums af te stoffen en iets van hun
herinneringen en verhalen toe te vertrouwen aan papier. Dat is immers de enige manier waarop ook in de
komende decennia toekomstige Aspernaren iets kunnen leren van een periode die voor hen geschiedenis
is. Na het verschijnen van onze laatste Courant met een artikel over het boek van Gerrit Jan zijn we in
contact gekomen met mevrouw Tonny Michels, wonende in Den Haag. Tonny heeft ook herinneringen
aan onze stad en ondanks een prachtige carrière in onze hoofdstad heeft ze de tijd genomen om diverse
stukjes te schrijven voor ons. Mijn idee was om deze verdeeld over verschillende couranten te publiceren
maar uiteindelijk was het te mooi om zo op te knippen. In onderhavige courant neemt Tonny jullie mee
op een tocht door Asperen in haar jeugdjaren.
Ons bestuur ondergaat een voorspoedige ontwikkeling. We hebben een consciëntieuze Penningmeester in
Arthur Tuyt, een actieve Secretaris in Marius de Man. Ron Schijf en Ina Bogert zijn enthousiast met ons
museum bezig en komen meermaals met plannen en ideeën wat we nog meer kunnen doen als vereniging.
Freek Witjes werkt aan ons archief en schoont onze ledenadministratie op. Gijs de Man is een
onvermoeibare kracht in onze vereniging. Hij zegt dat hij “slechts” het fotoarchief onder zijn hoede heeft
maar vergeet dat maar rustig. Er zijn weinig mensen in Asperen die zo begaan zijn met onze stad als Gijs.
U zult zijn naam (zij het immer in een bescheiden achtergrond) horen en zien bij vele initiatieven in onze
stad die het leven nét iets meer de moeite waard maken voor velen van ons.
Kortom, uw Voorzitter is erg content met zijn bestuur. Helaas kan hij niet veel meer toevoegen dan dit
stukje en het – voor u allen - samenstellen van deze courant uit stukken die hem aangereikt worden. Maar
met een bestuur als dit is het ook niet echt nodig dat ik een actievere rol speel, gelukkig.
Voor u ligt Asperensche Courant 142, met toewijding samengesteld door uw redactie uit inzendingen en
stukjes hier en daar gevonden in boeken en op het internet. Deze courant gaat normaal gesproken alleen
naar onze leden maar uw bestuur heeft besloten dat de 2e Courant weer verspreid zal worden onder alle
inwoners van Asperen. Het verspreiden van onze Jubileumuitgave van december 2018 heeft zoveel leuke
reacties en nieuwe leden opgeleverd dat we hopen daarmee (nog) meer enthousiasme los te maken en
nieuwe leden te bereiken.
Wellicht dat u als niet-lid eens onze internetsite bezoekt. Hier vindt u ook de vorige couranten. Lees die
ook eens en overweeg lid te worden. Het beloven spannende jaren te worden met veel activiteiten
waaraan u dan gratis kunt deelnemen in tegenstelling tot niet-leden. Het kost maar € 7,00 per jaar !
Met historische groet,

Ir. Th.G.F. Witjes,
Voorzitter Vereniging Oud Asperen
0345 610291 of 06 52502622

non satis est scientiam

- Algemene Ledenvergadering 21 mei 2018 20:00 Dorpshuis EMM ! -2-

De Asperensche Courant
Bestuurlijk Nieuws
Van de Penningmeester
In 2019 is de contributie voor een regulier lidmaatschap € 7,- per jaar. Dit komt voort uit de beslissing op
de ALV van 23 april 2013. Alle overige contributies blijven hetzelfde.
Zoudt 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.
De contributiebedragen sinds 2014 zijn:
€ 7,€ 13,€ 16,€ 2,50

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

Wij gaan er dus vanuit dat u de verschuldigde bedragen zelf overmaakt! Indien dit niet gebeurt, zullen wij
u een herinnering sturen omdat we het geld helaas niet kunnen missen.
Uw Penningmeester,
Arthur Tuyt

Algemene Ledenvergadering 2019 op 21 mei Buurthuis EMM 20:00 uur
Op 21 mei aanstaande om 20:00 uur bent u allen van harte uitgenodigd voor onze jaarlijkse Algemene
Ledenvergadering (ALV). In onze ALV zal de Penningmeester verslag uitbrengen van de financiële stand
van zaken van de Vereniging Oud Asperen en zullen de gebeurtenissen van 2018 en plannen voor 2019
met de leden besproken worden. Na een korte pauze en een tweede kop koffie hebben we een fantastische
gastspreker voor u, Professor dr. Hans Renes. Hans Renes is al vele jaren lid van onze vereniging, woont
in de Voorstraat te Asperen en heeft ons allen verheugd met een uitgebreid artikel over het ontstaan en de
ontwikkeling van Asperen van 893 tot heden. Als vereniging mogen we erg blij zijn met leden als Hans.
Door de kennis die hij aan tafel brengt, verdiepen we onze kennis van onze mooie stad en dat is één van
de belangrijkste doelstellingen van de Vereniging Oud Asperen. Wij hopen dan ook dat u in groten getale
komt om de presentatie van Hans Renes mee te maken en met hem in discussie te gaan.

Vrijwilligers gezocht voor het Museum & Fort Asperen
Ons museum aan de Achterstraat 64 te Asperen is op zaterdagen geopend van 14:00 uur tot 16:00 uur in
de maanden mei tot en met augustus, de ‘zomermaanden’ dus. Momenteel zitten de bestuursleden om de
beurt als suppoost in het museum op die dagen en uren. Hierdoor komt het wel eens voor dat er (helaas)
niemand beschikbaar is en het museum korter of in het geheel niet geopend is. In het verleden draaide het
museum geheel op vrijwillige suppoosten en bestuursleden vielen alleen in als dit nodig was.
We zouden graag samen weer een format vinden waarbij het gezellig is om een middag in het museum te
zitten. Als mensen gezellig een kopje koffie komen drinken, wat meenemen om uit te delen of een film
willen kijken dan kan dat allemaal. Het museum was na inrichting ervan het middelpunt van de
Vereniging Oud Asperen. Er werd meermaals iets georganiseerd en het was altijd gezellig.
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Wie in onze mooie stad heeft tijd en zin om samen met Ron Schijf dit weer nieuw leven in te blazen? De
gemeente heeft voorzieningen aangelegd voor het plaatsen van een keukentje en een toilet waarmee het
gebouw een heel nieuwe rol kan gaan spelen in onze gemeenschap en bruikbaar zou kunnen zijn voor
allerhande doeleinden, al naar gelang de wens van de gemeenschap. Het is en blijft een museum
natuurlijk maar het kan best – naar mening van dit bestuur – een “levend museum” worden! Meldt u dus
aan!
Daarnaast kregen we het verzoek van Ko Mastenbroek (Gids in Fort Asperen) dat een nieuw bestuur en
een groep enthousiaste mensen proberen het Fort Asperen weer in het middelpunt van uw wandeling of
fietstocht te plaatsen. Zo’n 15 jaar geleden was het Fort vaste prik als mijn ouders langskwamen of andere
familieleden. De kinderen konden naar hartenlust klimmen en rennen en wij konden na een rondje door
het Fort een kop koffie drinken en wat bijkletsen. De verbouwing (renovatie) van het Fort heeft deze band
voor velen verbroken en het lijkt moeilijk om deze weer te herstellen. Ko en anderen willen dit nogmaals
proberen en zoeken uw hulp en steun hierbij. Ze willen graag in contact komen met vrijwilligers of
mensen die een andere rol willen spelen in en rond het Fort. Wij hebben Ko en medestanders verzocht om
iets te komen vertellen over hun plannen met het Fort maar uiteraard kunt u hem zelf bellen of mailen als
u iets meer wilt weten of al direct enthousiast bent: k.mastenbroek@xs4all.nl of 06 51492381.

Het muurkruis van het Kruisherenklooster
Het Muurkruis van het Kruisherenklooster te Asperen hangt fier en brutaal op de plek door ons gekozen,
samen met gemeente en kerken in Asperen op de restanten van de
muur van de Voorburg van Waddenstein. U heeft het vast al zien
hangen.
Het bestuur van uw vereniging is erg blij met de onthulling en de
publiciteit die de onthulling kreeg in het AD. Voor degene die dit
gemist heeft, hebben wij het artikel van Levien Vermeer nogmaals
afgedrukt in deze courant. Naast het kruis hangt een klein
informatiebordje, maar inmiddels hebben we al besloten dat dit bord
iets prominenter moet zijn. Gekozen was voor een bordje zo groot als
een steen in de muur en van dezelfde kleur als de muur. Dit valt
echter onvoldoende op.
Het kruis en het ophangen is grotendeels bekostigd door een
eenmalige gift van de Gemeente Lingewaal. Een afscheidscadeau van
onze oude gemeente dus. Helaas is het kruis niet te verzekeren en ligt
het onderhouden (en eventueel herstellen) ervan bij onze vereniging.
Een verzoek aan u allen dus om samen met ons erop toe te zien dat
het kruis met respect behandeld wordt.
Het bedoelde artikel van Levien Vermeer over het gevelkruis in het
Algemeen Dagblad en het artikel over het 40-jarig bestaan van onze
vereniging in het Kontakt volgen op bladzijde 5 en 6.
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 Films Asperen in 1955, Asperen in 1965 en Asperen (interviews met bekende
Aspernaren) in 2014. Deze films en meer en ons gehele fotoarchief is te vinden op: www.oud-asperen.nl
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Vijfentwintig jaar Lingewaal
In januari 2011 schreef Marinus van Maaren (jarenlang Voorzitter van de Historische Vereniging Den
Ouden Dijk te Herwijnen) een pakkende samenvatting over het ontstaan van de Gemeente Lingewaal en
de eerste 25 jaren van haar functioneren. Per 1 januari 2019 bestaat ook de Gemeente Lingewaal niet
meer en in het licht van deze monumentale bestuurlijke stap past het stuk van Marinus van Maaren
perfect. Het geeft een goed beeld van de terughoudendheid bij de fusie van gemeenten destijds, de
ontwikkeling van de nieuwe gemeente en de berusting of gewenning welke na 25 jaar ontstaan was.
Wellicht dus zal over 25 jaar een soortgelijk stuk over de Gemeente West Betuwe geschreven worden.
Helaas voor de schrijver heeft hij de meest recente fusie niet meer mogen meemaken. Marinus van
Maaren is in 2012 overleden. De Historische Vereniging Den Ouden Dijk heeft echter als postuum
eerbetoon aan haar langjarige voorzitter wel zijn laatste historische roman “De Roos van Engelenburg”
uitgegeven in de zomer van 2012. Als u in staat bent dit boek te bemachtigen (ISBN-nummer 978-946206-074-6) dan moet u het zeker kopen en lezen. Het verhaal is gebaseerd op een reisverslag uit 1833
over de legende van Adelheide. De roman speelt zich af in de plaatsen Asperen, Herwijnen, Hellouw,
Haaften, Heukelum, Waardenburg en Alem en geeft weer hoe de adel dacht en leefde in de elfde eeuw.
Hieronder echter geven we een ander deel van zijn kunnen woordelijk weer zoals gepubliceerd in 2011.
Dit artikel is in januari 2011 al gepubliceerd in het verenigingsblad van Den Ouden Dijk en het ligt niet in
de lijn van de Oudheidkundige Verenigingen om elkanders artikelen over te nemen. In dit geval echter
heeft het zeker ook betrekking op onze eigen stad en vereniging. In het licht van de recente opheffing van
de Gemeente Lingewaal - waarbij ons gemeentelijk wapen klaarblijkelijk van dergelijke kwaliteit was dat
de nieuwe gemeente deze (met geringe aanpassingen) heeft overgenomen - leek het uw redactie tijd om
dit artikel van Den Ouden Dijk nogmaals af te drukken voor onze leden en lezers.
Vijfentwintig Jaar Lingewaal (Marinus van Maaren, 2011)
Op 1 januari jl. was het vijfentwintig jaar geleden dat de gemeente Herwijnen werd heringedeeld en deel
ging uitmaken van een kwartetgemeente, waarin de kernen Asperen, Herwijnen, Heukelum, Spijk en
Vuren waren ondergebracht. Die nieuw gevormde gemeente kreeg in eerste instantie de naam gemeente
Vuren, totdat de nieuwe kersverse gemeenteraad een keuze had gemaakt uit de namen: Waallinge,
Leuven, Nieuw-Leuven, Leijenburg en Lingewaal. Acht van de vijftien raadsleden kozen voor de naam
Lingewaal. De betekenis van dit besluit was dat de kwartetgemeente vanaf 3 januari 1987 als Lingewaal
door het leven moest gaan. Om te komen tot een dergelijk ingrijpend en definitief besluit om vier
gemeenten samen te voegen tot één gemeente ging niet zonder slag of stoot.
De herindelingsplannen door de jaren heen vanuit Herwijnen gezien begonnen in het jaar negentienhonderdtweeëndertig. Er werd toen vanuit de overheid op aangedrongen om een streekplan of
structuurplan samen te stellen waaraan alle betrokken gemeenten hun medewerking hadden toegezegd en
zelfs voor het samenstellen daarvan hadden betaald. In negentienhonderdachtendertig bracht een daartoe
ingestelde commissie daar rapport van uit, maar de oorlog 1940-1945 belette de uitwerking daarvan. Na
de oorlog zouden de gemeenten aan een door Gedeputeerde Staten gedaan voorstel om tot een streekplan
te komen zeker hebben meegewerkt. En alleen als er een streekplan was en de gemeenten zouden
weigeren daaraan medewerking te verlenen, zou een plan tot herindeling worden samengesteld. Maar de
eerste jaren na de oorlog trachtte Nederland en de gemeenten de geleden oorlogsschade te herstellen en de
gewone gang van het leven te hervatten, totdat in het jaar 1963 Gedeputeerde Staten de toenmalige
burgemeester van Vuren en Herwijnen, de heer A.G. Vermeulen, liet weten dat er plannen waren om een
gebied gelegen in de West-Tielerwaard samen te voegen tot één gemeente.
In dat plan werd gesproken over het gebied ten westen van rijksweg 26, de huidige A2. Het betrof hier de
Gelderse plaatsen Haaften, Hellouw, Herwijnen, Vuren, Gellicum, Beest, Acquoy en Rhenoy. Men zou
dan dorpen bij dorpen voegen en er zou niet gevreesd behoeven te worden voor overheersing door een
grote kern. Er was ook een plan om de twee zelfstandige gemeenten Vuren en Herwijnen samen te
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voegen tot één ”groot” Herwijnen (Redactie, afbeelding: Gemeentehuis Herwijnen). Het uitwerken van
dat plan duurde drie jaar, van 1963 tot de zomer van 1966. Uit dit lang uitblijven van een
herindelingsplan van Gedeputeerde Staten had de heer Vermeulen een conclusie getrokken. Volgens de
burgemeester was het moeilijk voor Gedeputeerde
Staten om het nut van een herindeling aan te
tonen. Zo zou een herindeling de economische,
sociale en culturele leefbaarheid bevorderen. Maar
dat was bij eerdere doorgevoerde herindelingen
niet bewezen. De persoonlijke vijandigheid tussen
de dorpen onderling was volgens Vermeulen een
bron van vreugde bij de bevolking en zij hadden
om het onderlinge gekibbel het grootste plezier.
De leefbaarheid van de dorpen wordt door
herindeling niet vergroot, maar door het verlies
van haar zelfstandigheid juist verkleind. Nee!,
geen mammoet-gemeenten waarvan de inwoners het gezicht van hun burgemeester amper of niet kennen.
De burgemeester van een kleinere gemeente staat midden in de gemeenschap en kent zijn inwoners en
weet wat er speelt en is letterlijk de Burgervader van zijn gemeente. Adrianus Gerard Vermeulen werd in
1968 benoemd tot burgemeester te Katwijk en werd opgevolgd door mr. Jan de Vries.
In de zeventigerjaren werd er voor het eerst serieus gesproken over het verleggen van de provinciegrens
van Gelderland naar de Linge en met name de provinciegrens ten noorden van de rijksweg 15 die de
gemeenten Vuren en Herwijnen doorkruist. Daardoor
zouden de twee Zuid-Hollandse gemeenten Heukelum en
Asperen Gelders worden. De gemeentebesturen van
Asperen en Heukelum reageerden daar laconiek op
(Redactie, afbeelding: Gemeentehuis Asperen, in deze
foto nog in bezit van pilaren en balkon wat helaas na het
ontstaan van de Gemeente Lingewaal gesloopt is).
Herwijnen en Vuren echter zagen de ernst van de plannen
van de provincie in en zochten onderling contact om de
voorgenomen plannen te bespreken. De vier gemeenten
stelden een burgercommissie samen en onderzochten wat hen bond en wat hen zou kunnen binden op
politiek, economisch, sociaal en cultureel gebied. Herwijnen en Vuren stelden voor om hun krachten te
bundelen onder de gebiedsnaam ”Nieuw-Leuven” en als alternatief werd de naam ”Tielerwaard-West”
voorgedragen. Met deze actie werd ernstig rekening gehouden, met name door de provincie Gelderland.
Volgens een brief, die de verenigde burgercommissies van de kernen Vuren, Herwijnen, Dalem, Spijk,
Asperen en Heukelum op 27 mei 1977 mochten ontvangen, werd gesteld: ”Bij onze standpuntbepaling
zullen wij zowel de door de gemeenteraden van Vuren en Herwijnen uitgesproken voorkeur (NieuwLeuven) evenals Uw brieven betrekken”. ”Evenals Uw brieven” daar bedoelde de ambtenaar van de
provincie Gelderland Heukelum en Asperen mee.
De Nieuw-Leuvenbeweging was een culturele beweging waardoor zonder
aanzien van partij of deelbelang de zo goed als unanieme adhesie van de
bevolking verkregen werd voor deze zaak. Cultuur kan nl. het beste
gedefinieerd worden als ”datgene wat de mens verbindt, terwijl politiek, in
het algemeen de mens verdeeld houdt, omdat zij hun deel en groepsbelangen
tegenover elkaar gaan verdedigen”. Eind december 1977 kwam het voorstel
van de provincie voor de gemeentelijke herindeling Alblasserwaard, Vijfheerenlanden en het meest
westelijke gedeelte van de West-Betuwe (Redactie, afbeelding: ‘Ontwerp Wapen Nieuw Leuven’).
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Daaruit bleek dat Nieuw-Leuven verkozen werd boven het alternatief Tielerwaard-West. De NieuwLeuvenbeweging was als enige van de landelijke gemeenten die hun zelfstandigheid gered had dankzij
tijdig onderling contact te zoeken tussen gemeentebesturen en partijfracties. Maar vooral grote
betrokkenheid van de burgers was bepalend bij het tot stand komen van het voorstel. Voor één moment in
de geschiedenis hadden de plattelandsbewoners in de West-Tielerwaard het opgebracht hun verschillen te
vergeten en over de grenzen van hun gemeenten weten heen te kijken naar wat hen bond en naar wat zij
aan gemeenschappelijke belangen hadden. De andere gemeenten in de omgeving hadden dat niet kunnen
opbrengen en toen bleek dat zij als loon voor hun gebrek aan saamhorigheid werden samengevoegd met
de groeikernen en grote steden in hun omgeving. De Vijfheerenlanden zou opgedeeld worden in stukken
landelijk gebied van Leerdam en Vianen; de Alblasserwaard zou weer schatplichtig worden gemaakt aan
Gorinchem, zoals het in de Middeleeuwen was. Alleen de Tielerwaard had het gered. Eigenlijk is het
platteland al sinds de opkomst van de steden in de Middeleeuwen, waar toen nog maar 5% van de
bevolking leefde, overheerst geweest door steden. Prof. Dr. David Nicholas schreef: ”Nimmer streden de
steden tegen het platteland, de steden afzonderlijk deden aanvallen op afzonderlijke dorpsgemeenschappen die moeilijkheden hadden veroorzaakt. Vandaar dat
de verovering van het platteland door de steden bij stukjes en
beetjes plaats vond en zeer effectief was”. De kritiek wat dat
betreft en die drs. F.H.F. Oldenburger aan het papier
toevertrouwde, was niet mals.
Hij was van mening dat het dichtgroeien en verstedelijking van
het platteland niet alleen veroorzaakt werd door de uitgroei van
grote steden zoals Utrecht, Nieuwegein, Vianen, Gorcum en
Leerdam, maar ook door de inwendige neiging van kleine
stadjes en dorpen om, als het maar even kon, zoveel mogelijk
te bouwen en te groeien, de zogenaamde plaag van suburbanisatie (drang tot bouwen van voorsteden of
het bevorderen daarvan). En als er twee kernen in Zuid-Holland tussen de kernen van de Alblasserwaard
en de Vijfheerenlanden waren aan te wijzen, die totaal anarchistische wildgroei vertonen, waren dat wel
Heukelum en Asperen. Hierdoor was het toen mogelijk dat een stadswal in Heukelum begraven bleef,
terwijl die in haar tweelingzusterstad Asperen hersteld werd (Redactie, afbeelding: Stadhuis Heukelum).
In het verleden was de Heukelumse stadswal aan de Lingezijde totaal moedwillig door de dienst
Bouwzaken met een dragline tot puin vergraven en dat in die tijd van het stadsaanzicht bij het voormalige
stadhuis aan de Lingewal van een groene tuin een parkeerplaats van steen werd gemaakt, terwijl zonder
enig begrip van het enige plein in de stad voor het stadhuis, dat een sociale stadsere functie had, een voor
publiek zo goed als ”verboden te betreden” terrein van had gemaakt, terwijl de raad ja-knikkend als
voorheen steeds alles liet passeren. ”Oud Heukelum, vervolgde Oldenburger: ”is de stad, ondanks
herhaaldelijk kritiek van de Vereniging Vrienden van Oud Heukelum, de burgers ontstolen en aan hen
feitelijke zeggenschap onttrokken”.
De fout van Vrienden van Oud Heukelum, vervolgde Oldenburger zijn kritische analyse, ”dat het verloop
van zaken hen uit handen is gespeeld, doordat zij zich niet politiek hebben durven engageren via welke
partij(en) ook”. Tot zover een citaat uit het kritisch verslag van Oldenburger. Het enig werkelijke
resultaat dat de vereniging Vrienden van Oud-Heukelum heeft kunnen boeken is in 1972 geweest door
een handtekeningenactie die heeft weten te voorkomen dat het oude stadhuis gelegen aan de Voorstraat 2,
en dat uit 1700 dateert, onder de sloophamer zou vallen. Nu 2010 staat het voormalige stadhuis met
stadstuin te koop en zal daardoor van de lijst van gemeentelijke eigendommen kunnen worden geschrapt.
Een goed voorbeeld van krachten bundelen dat werkelijk voor de toekomst resultaat heeft opgeleverd
vond plaats in 1977. De Nieuw-Leuvenbeweging wist door een grote handtekeningenactie de
zelfstandigheid van Vuren, Dalem, Herwijnen, Spijk, Asperen en Heukelum te behouden en daardoor te
voorkomen om in de heb-grage vingers van Leerdam en Gorinchem te vallen. Van Oldenburger was
stellig van mening dat: ”onbegrijpelijke taal, wederrechtelijke inbezitneming of toe-eigening en een
handelwijze die, zonder beginselen, alleen rekening houdt met de omstandigheden van het ogenblik en
kortzichtigheid op plaatselijk niveau en profiteren van het spontane idealisme van de bevolking om eigen
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ongecontroleerde macht uit te breiden door overheden, voortdurend op de loer liggen” ( einde citaat).
Deze literaire passage is van alle tijden en geeft weer de zwakheden van culturele bewegingen omdat zij
geen enkele invloed en controle op uitvoering van realisering van haar doelstellingen en idealen kan
uitoefenen, omdat cultuur niets met macht te maken heeft. Maar de Nieuw-Leuvenbeweging wist de
verantwoordelijke Minister en Gedeputeerde Staten ervan te overtuigen dat voornoemde gemeenten
plattelandsgemeenten moesten blijven en het minstens zo belangrijke feit dat Vuren en Herwijnen sinds
eeuwen bestuurlijk gescheiden zijn geweest van Holland en in Gelderland lagen, en daardoor net als
Asperen en Heukelum een sterke eigen identiteit en
weerstand hadden opgebouwd tegenover de provincie
Holland, die hen trachtte te annexeren. In feite is de oude
verbondenheid tussen de nu weer bijeen gegroepeerde
gemeenten veel groter geweest vóór 1817 (Redactie,
afbeelding: Detail 18de eeuw van kaart rivierengebied
met intekening van de Nieuwe Zuiderlingendijk).
De provinciegrens tussen Holland en Gelderland werd
toen verlegd en werden Heukelum en Asperen in feite
door de aanleg van de Nieuwe Zuiderlingendijk in 1810
afgesneden van hun oorspronkelijk landelijk gebied.
Heukelum, Asperen, Spijk, Dalem en Vuren zijn in feite allemaal Arkelland geweest, wat in hun wapenen
is terug te vinden voordat de nieuwe gemeentewapens werden ontworpen, voor Heukelum in 1816,
Asperen in 1817, Vuren en Dalem in 1926. Herwijnen is een apart geval. Dat kreeg in 1818 al een
gemeentewapen, gebaseerd op het blazoen van het eeuwenoude geslacht Van Herwijnen. Nog weer
vroeger moet de geschiedenis van de plaatsen in de Betuwe veel meer met elkaar verbonden zijn geweest
ten tijde van de instelling van het graafschap of gouwe Teisterbant door Karel de Grote. Holland is pas
later opgekomen. Ook na het opkomen van het middeleeuwse leenstelsel waarbij de leenheer bepaalde
bevoegdheden zoals het bezit van grond in beheer gaf aan de leenman in ruil voor militaire diensten en
trouw, het feodale tijdperk genoemd, en voor de moderne geschiedenis was ondanks de
provinciegrenswijziging van 1817 een grote mate van verbondenheid, met name door onderlinge
huwelijken en verervingen tussen inwoners van Waal- en Lingedorpen. De ruilverkaveling in de
Tielerwaard in de jaren vijftig heeft van veel Asperenaren, Heukelumers en boeren uit Spijk, Herwijners
en Vurenaren gemaakt.
Toen Nieuw-Leuven weer een stapje naderbij was gekomen en een feit bleek te gaan worden, was men
van mening dat ook de gemeentewapens samengevoegd en geïntegreerd dienden te worden. Naast de
strijdvlag van de Nieuw-Leuvenbeweging, het groene veld met het witte kruis, de zes rode sterren, die de
zes kernen symboliseerden en de blauwe rand die de rivieren Linge en Waal, waarbinnen het gebied lag,
weerspiegelde, vond men het ook nodig een historisch verantwoorde nieuwe officiële gemeentevlag te
ontwerpen voor de geïntegreerde gemeente Nieuw-Leuven. De ambitieuze beweging stelde voor dat
hierin zowel de geschiedenis en herkomst van het land van de Van de Arkels als die van het Huis van
Herwijnen terug gevonden moesten worden, als ook de recente inzet van de bewoners van alle zes kernen
voor de vorming van een nieuwe zelfstandige plattelandsgemeente in de Tielerwaard. Beschrijving
Nieuw-Leuvenvlag: ”een wit veld met zes overlangs rode strepen die zowel aan de Arkelvlag herinneren
als aan de nieuwe zes kernen van Nieuw-Leuven, met name Asperen, Heukelum, Spijk, Dalem, Vuren en
Herwijnen als ook aan het rode veld van het wapen van Herwijnen.” De conclusie van doctorandus F.H.F.
Oldenburger was: ”wil het Nieuw-Leuven idee, dat primair gaat om democratische zeggenschap in eigen
kern en een zo groot mogelijke mate van onafhankelijkheid van alle betrokken dorpen, niet op dezelfde
platvloerse opportunistische wijze door de politici aan de burgers ontfutseld worden, dan dienen zoveel
mogelijk mensen die getekend hebben voor Nieuw-Leuven, in de overtuiging dat ”Eendracht maakt
macht” het middel was om zeggenschap in eigen huis te houden, de moed brengen zich politiek te
engageren”. In de volgende gemeenteraadszittingsperiode van vier jaar na de gemeenteraadsverkiezingen
van mei 1978 zou de beslissing van de gemeentelijke herindeling vallen. De toenmalige en dan zittende
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gemeenteraden zouden dan hoogstens nog de functie van dorpsraden voor de kernen kunnen blijven
vervullen. En om controle over de besluitvorming te houden ten aanzien van de wijze waarop NieuwLeuven tot stand moest komen en het scheppen van garanties daarvoor was het noodzakelijk om in mei
1978 zoveel mogelijk leden in de gemeenteraden van elke betrokken gemeenten, Vuren, Herwijnen,
Heukelum en Asperen te kiezen, waarover geen enkele onduidelijkheid bestond over hun onafhankelijk
standpunt ten aanzien van de politieke weg die bewandeld moet worden om Nieuw-Leuven en daarmee
de zelfstandigheid van het platteland in stand te houden.
In 1981 werd mr. Jan de Vries benoemd tot burgemeester te Zutphen. Hij werd opgevolgd door
waarnemend burgemeester drs. Karel Hengeveld. Mei 1982 lieten de gemeenten Vuren en Herwijnen
gezamenlijk een persbericht uitgaan met als inhoud: Dat op donderdag 13 mei 1982 langs de Rijksweg
Gorinchem – Tiel in de gemeenten Vuren en Herwijnen een aantal ludieke objecten geplaatst zou worden.
De objecten, die vervaardigd waren door kunstenaar Rob van der Louw uit Herwijnen, bestonden uit vier
borden met het opschrift ”Vuren en Herwijnen Gelders”. De borden werden geflankeerd door twaalf
houten koeien en twee boeren. Dit alles op ware grootte. Of die actie invloed heeft gehad, is niet
aangetoond maar de toenmalige minister-president Van Agt moet die actie wel opgemerkt hebben omdat
de weg van Den Haag naar zijn woonplaats langs Vuren en Herwijnen voerde. En niet alleen de
streekbladen volgden de ontwikkelingen op de voet maar ook de landelijke bladen zoals het AD, Trouw,
en de Volkskrant maakten regelmatig melding van de ontwikkelingen. Zelf het N.O.S.-journaal schonk er
aandacht aan. De bestuurders van beide Gelderse gemeenten waren tot deze actie overgegaan omdat in
oktober 1982 de ”Wet Splitsing Zuid-Holland” zou worden behandeld in de Tweede Kamer.
Vooruitlopend daarop hadden de drie grote Kamerfracties, CDA, PvdA en VVD, schriftelijk hun
voorlopige standpunt aan de Minister van Binnenlandse Zaken medegedeeld, inhoudend dat Vuren en
Herwijnen bij het vergrote Rijnmond moesten worden gevoegd, niet delen. CDA en VVD vonden dat
Vuren en Herwijnen Gelders moest blijven en steunden bovendien de wens van beide gemeenten, om in
geval van een gedwongen gemeentelijke herindeling, samen met
Heukelum en Asperen tot de zgn. ”kwartetgemeente” te worden
samengevoegd. Ook wezen de twee Kamerfracties het verzoek van
Gorinchem af om het Vurense dorpje Dalem in te lijven. Om druk uit
te oefenen werd er tegelijk met de gemeenteraadverkiezingen op 2
juni 1982 een referendum gehouden waar de bevolking zich kon
uitspreken bij welke provincie men wilde gaan behoren. De opkomst,
Vuren 86% en in Herwijnen 89% op die belangrijke dag in de
geschiedenis van onze streek was groot. Burgemeester Hengeveld was
die avond na het bekend maken van de uitslag van het referendum dan
ook uitermate tevreden en bewoordde dit als volgt: ”We maken het de
Minister van Binnenlandse Zaken zo heel lastig. Hij zal zich nog eens
achter zijn oren moeten krabben en hij is nog niet jarig als hij anders
beslist. De uitslag kan gewoon niet hoger. Honderd procent is immers
niet te halen. Dit is het hoogste percentage wat fatsoenlijk mogelijk is
geweest”.
Ook het gemeentebestuur van Gorinchem had met spanning op de
uitslag van het referendum gewacht. Maar in Gorinchem was de
teleurstelling groot toen zij vernamen dat bijna de totale bevolking
van Dalem, Vuren en Herwijnen Gelders wilde blijven en niet bij Rijnmond, waar Gorinchem deel van uit
zou gaan maken. Gorinchem ging in de aanval en stuurde herhaaldelijke verzoeken naar Den Haag en
naar de Provincies Zuid-Holland en Gelderland en de gemeente Vuren, om Dalem bij Zuid-Holland te
trekken en het dorp Dalem in de gemeente Gorinchem op te laten gaan. In juni 1982 was de maat bij
waarnemend burgemeester Karel Hengeveld vol en vond dat de bemoeienissen van zijn ambtgenoot,
burgemeester van Gorinchem L. Vleggeert, te ver gingen, met als inzet het Vurense kerkdorp Dalem te
willen annexeren om de toekomstige stadsuitbreiding van zijn stad te kunnen opvangen. Karel Hengeveld
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reageerde daar stoutmoedig op en liet zijn ambtgenoot weten dat hij maar eens moest ophouden met zijn
verbale Argentijnse activiteiten op Vurens grondgebied en steeds maar te blijven zeuren over Dalem.
In 1978 had Vuren al zestig hectare grond aan Gorinchem afgestaan en daar was volgens Hengeveld nog
geen konijnenhok op gebouwd. Karel Hengeveld bezigde voor een waarnemend burgemeester krachtige
taal en sprak met verheven stem: ”Dalem wordt niet geannexeerd. Nu niet en nooit niet”.
De geschiedenis leert ons ”zeg nooit, nooit ”.
Maar door die krachtige taal was wel de koude oorlog tussen de twee kemphanen getekend. Als Karel
Hengeveld in de 15de eeuw geleefd zou hebben, zou hij door de bevolking, net als zijn naamgenoot in
1472 de hertog van Gelre, Karel de Stoute zijn genoemd. En stoute betekende in die tijd niet een
ondeugend gedrag maar ”de stoutmoedige”.
En stoutmoedig was hij, de Vurense Karel die een verzoek van Vleggeert
om de festiviteiten wegens het 600-jarig bestaan van Gorinchem bij te
wonen afwees.
Wat betekende Dalem in de geschiedenis van onze streek? In het archief van
Holland berust een oorkonde waarin wordt vermeld dat Dalem in 642
bekend stond als ”de aelinge (gehele) Graefschap en Vrijheerlijkheid Dalem.
Eén van de bekendste kroniekschrijvers van onze streek, Abraham Kemp
Aertsz, schrijft in 1607 dat Dalem in 1050 in bezit was van Johan, de 6de
Heer van Lederdam (Leerdam), die ook Huecklum (Heukelum) en
Vogelspijk (buurtschap Vogelswerf) bezat en in 1126 zou Heer Jan van
Arkel bij leven Leerdam, Schoonrewoerd, de Diefdijk, Haasdrecht,
Overheykoop en de halve heerlijkheid van Dalem aan zijn twee zoons
hebben geschonken (Redactie, afbeelding: Gemeentehuis aan de Waaldijk te
Vuren).
Dalem had al zes eeuwen geschiedenis geschreven
voordat Gorinchem in 1230 werd gesticht en in 1382
stadsrechten kreeg wat burgemeester van Gorinchem
Vleggeert in 1982 zo graag met burgemeester Hengeveld
van Vuren en dus ook van Dalem had willen vieren
(Redactie, afbeelding: Sluis te Dalem).
Waterstaatkundig neemt Dalem sinds de bouw van de
Dalemse sluis in 1284 een strategische plaats in. LaagDalem is het allerlaagste gebied van de West-Tielerwaard
waarheen al het rivierwater bij dijkdoorbraken naar toe
zal stromen. Bij een eventuele dijkdoorbraak zou het niveauverschil met Tiel tot circa 7,20 meter kunnen
oplopen. Al het overstromingswater moet afgevoerd worden via de sluis in Dalem in de lagere loop van
de rivier. Na de bijna-watersnoodramp van 1995
noemde de dijkgraaf het onverantwoordelijk dat in
het laagst gelegen gebied van de Betuwe zoveel
huizen moeten worden gebouwd met als risico dat bij
een eventuele dijkdoorbraak bij Tiel het
toestromende water binnendijks een mogelijke
hoogte van 10 meter zou kunnen bereiken, zodat
door die enorme waterkracht woningen zouden
kunnen worden weggevaagd zoals in 1809 bij een
doorbraak het water zo hoog steeg dat de bekisting
op de Kortendijk die de Stad Gorinchem moest
beschermen tegen het overstromingswater het begaf
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en de stad dreigde te overstromen (afbeelding: Kotendijk 1809).
Uit de geschiedenis blijkt dat het eeuwenoude dorp Dalem zowel betrekkingen had met Gorinchem (het
land van de Van Arkels) als met het Hertogdom Gelre. Zo had Heer Floris van Dalem zijn heerlijkheid
voor 2260 kronen verkocht aan de Gelderse Hertog Aernout. Ook Hertog Karel van Egmondt bezat enige
tijd Dalem totdat hij de heerlijkheid verpandde aan Christoffel Graaf van Meurs. Deze krijgsman heeft
zowel bij hertog Karel, als bij Keizer Karel V, in de gunst gestaan. Willem van Rossum, familie van de
befaamde Maarten van Rossum, kon zich op enig moment voor 500 Rijnlandse guldens ook Heer van
Dalem noemen. Dalem kende ook zijn verval. Zo wordt er in een oorkonde van 1518 vermeld, dat Dalem
naast een kapel nog 18 huizen bezat. Deze huizen waren echter zo armelijk, dat er geen huur geheven
werd. Dalem was dan ook niet als dorp belangrijk om te bezitten. Maar als grensgebied en waterstaatkundig was en is het Dalems gebied van strategisch belang. Door de eeuwen heen verwisselde het gebied
Dalem vele malen van eigenaar en de geschiedenis zal zich steeds weer herhalen. Zo ook in de
tachtigerjaren van de vorige eeuw toen er ”gestreden” werd door provincies en gemeenten om het
grondgebied van Dalem en een oud gezegde luidt: ”Het leven is gelijk een pijpkaneel (wat een
kinderlekkernij was), wie het hardst zuigt krijgt het grootste deel”. En dit bleek dan ook maar weer eens
toen in 1985 de Tweede Kamer der Staten Generaal in stemde met het wetsvoorstel tot gemeentelijke
herindeling van de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden, met dien
verstande, dat gelijktijdig een amendement werd aanvaard waarbij was
voorzien in de toevoeging van de zogenaamde ”kwartetgemeente” aan de
provincie Gelderland onder gelijktijdige overheveling van de kern Dalem
naar de gemeente Gorinchem. De onderhavige herindeling zou per 1
januari 1986 ingaan. De Eerste Kamer nam het voorstel aan en de
herindeling van vier gemeenten, Asperen, Herwijnen, Heukelum en
Vuren was een feit. Na het verwerken van het definitieve besluit van
samenvoeging van de vier gemeenten en het moeten afstaan van Dalem
aan Gorinchem werd er in nauw overleg met en volledige instemming
van de colleges van burgemeester en wethouders van de kwartetgemeente
een stuurgroep gevormd, bestaande uit burgemeester J.A. de Jongh van
Asperen en Heukelum als voorzitter en als leden de wethouders/locoburgemeesters van de vier her in te delen gemeenten. Uit Asperen W.
Zwart, Herwijnen A. van der Meijden, Heukelum F. Mewe en uit Vuren
H. van den Berg. Tijdens de laatste raadsvergadering die plaatsvond op
12 december 1985 werd stilgestaan bij de periode 1811-1986 in de
geschiedenis van Herwijnen als zelfstandige gemeente. In het 175-jarig
bestaan daarvan kwam de gemeenteraad 1680 maal bijeen. In de tweede
helft 20ste eeuw werd Herwijnen van dijkdorp een kerndorp, de
ingrijpende ruilverkaveling en dijkverzwaringswerkzaamheden werden
als meest emotionele perioden genoemd. In zijn afscheidsspeech als
waarnemend burgemeester sprak Karel Hengeveld tot de raad: ”U als
raad heeft zich ingespannen iets te doen tegen de gemeentelijke
herindeling. Die inspanning is niet in alle opzichten gelukt, maar door die
inspanning zijn we Gelders gebleven, hoewel helaas Dalem van het
kwartet werd afgenomen. Uw bestuurskracht was van dien aard dat een
herindeling niet nodig was geweest”. Hengeveld besloot deze laatste
Herwijnse raadsvergadering met de woorden: ”Staten en Rijken vergaan, Steden en dorpen blijven altijd
bestaan”.
Om het oude vertrouwde achter te moeten laten en op te moeten gaan in een groter geheel was voor de
burger een ingrijpende gebeurtenis. Het voordeel op dat moment voor Herwijnen was dat zij een zoon,
Jacob Aaldert, van Marie en Manus de Jongh, een Herwijnse kruideniersfamilie als burgemeester kregen.
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Jacob de Jongh kende de burgers van zijn gemeente met naam en toenaam en samen met de wethouders
H. van den Berg, W. Zwart en A. van der Meijden leidden zij de nieuwe kwartetgemeente Lingewaal door
de eerste jaren heen.
Op 31 augustus 1987 stemde de Hoge Raad van Adel in
met het ontwerp nieuwe gemeentewapen door Dr. A.P.J.
van de Burg en M. van Maaren. De Hooge Raad van
Adel, een orgaan waarin jonkheren, baronnen, graven en
andere adellijke personen zitting hebben, is bevoegd om
de ontwerpen goed of af te keuren en indien nodig bij te
schaven. De gemeentevlag, een wit veld met daarin het
gemeentewapen zou in de toekomst de oprijlaan van het
bestuurlijke centrum van Lingewaal in Asperen sieren.
Ook met een nieuw ambtsketen zou burgemeester De
Jongh in 1987 bij openbare optredens zijn ambt verraden.
In oktober 1989 werd burgemeester De Jongh ook dijkgraaf van het polderdistrict Tieler- en
Culemborgerwaarden en vanaf 1 juli 1996 ook Lingegraaf van het waterschap van de Linge.
Op 1 juni 1994 werd Jacob Aaldert de Jongh als burgemeester van Lingewaal opgevolgd door Ad
Bergshoeff die de moeilijkste en meest zorgelijke tijd, de bijna watersnoodramp van 1995, tegemoet zou
gaan die Lingewaal in zijn vijfentwintigjarige bestaan heeft gekend. De bewoners van het bedreigde
gebied keken dan ook raar op toen zij vernamen dat Nederland als natie van waterbouwers veertig jaar
geleden een wet had aangenomen om het land te beschermen tegen watersnoden en deze vervolgens nog
niet geheel had uitgevoerd en daardoor 75.000 bewoners hun bedreigde gebied moesten verlaten. Eén van
de grootste evacuaties van mens en dier in de geschiedenis van de Tielerwaard, Bommelerwaard, Land
van Maas en Waal en de Ooipolder vond plaats eind januari 1995. Ondanks dat er niemand was
verdronken, waren de gevolgen van de inundaties en evacuaties in individuele gevallen rampzalig. Het tij
keerde en op zondag 5 februari 1996 werd het bedreigde gebied vrijgegeven. Het rivierengebied was een
grote ramp bespaard gebleven. Overheden hadden geleerd van die bijna watersnood en namen een
spoedwet aan die het mogelijk maakte dat er in hetzelfde jaar nog werd begonnen met het verzwaren en
vernieuwen en zelfs aanleggen van nieuwe dijken om mens en dier in de toekomst te beschermen tegen
het wassende water.
In 1995 was er nog een bedreiging, er deden in Den Haag geruchten de ronde dat Lingewaal weer een
herindeling boven het hoofd hing. Die gemeentelijke herindelingsgeruchten bereikten ook Lingewaal. De
bestuurders spraken duidelijke taal: Lingewaal wilde niet meewerken aan een herindeling. Het moest een
ongedeelde en zelfstandige gemeente blijven. Uit onderzoek bleek, als er gesproken werd over
herindeling, dat Lingewaal het predicaat voorbeeldgemeente mee kreeg. Uit de uitermate goede financiële
gesteldheid bleek dat het gemeentelijk bedrijf op een efficiënte en effectieve wijze werd gerund. Tevens
werd de burger met een uiterst klein ambtenarenapparaat vlot en op maat bediend. Met die kwalificatie op
zak volgde er een relatief rustige bestuursperiode. In 2001 verkoos Ad Bergshoeff het vervroegde
pensioen boven het ambt van burgemeester en werd opgevolgd door Hans (J.P.M.) Alberse, die zich
sterk maakte bij het realiseren van het renovatieproject Loswal en de jachthaven in Heukelum die in 2010
gedeeltelijk werd voltooid. In zijn ambtsperiode werd in Herwijnen, buitendijks op het voormalige
steenfabriekterrein door één van de eerste projectontwikkelaars die in Herwijnen woeste grond omzetten,
een woonwijk gerealiseerd, genaamd de Pieterswaard. Burgemeester Alberse werd in 2006 benoemd in de
gemeente Oude IJsselstreek en opgevolgd door waarnemend burgemeester Eppie (E.) Klein.
In datzelfde jaar werd mevrouw Loes (L.H.M.) van Ruijven-van Leeuwen benoemd als eerste
vrouwelijke burgemeester van Lingewaal. In 2007 moesten mevrouw Van Ruijven en Herwijnen mee in
de vaart der volkeren. Woningbouwcoöperatie ”Kleurrijk Wonen” had serieuze plannen om het westelijk
bebouwde gedeelte van de Nieuwesteeg, gelegen in de kom van Herwijnen, te gaan vervangen voor een
dubbel aantal woningen. Tegelijkertijd werden de plannen van de gemeente Lingewaal om de dorpskern
van Herwijnen richting het oosten uit te breiden met 170 woningen door projectontwikkelaars uitgewerkt.
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In 2009 werden de woningen aan de Nieuwesteeg gesloopt. Door financiële problemen bij Kleurrijk
Wonen werden de uitbreidingsplannen opgeschort en wat rest is een moerassig met grassoorten begroeid
gebied waar wellicht in de toekomst een bioloog studie kan verrichten in een nieuw ontstane biotoop.
Ondanks de tientallen te koop staande bestaande woningen in Herwijnen werden in 2009 de eerste nieuw
gebouwde woningen in Herwijnen-Oost opgeleverd.
Als inwoners van Herwijnen de vergelijking mogen maken tussen de gemeente en een gezin met vijf
kinderen, Asperen, Herwijnen, Heukelum, Vuren en Spijk is Herwijnen, alhoewel alle ouders dit stellig
zullen ontkennen, niet het meest geliefde kind van de ouders. Maar de ouders waren wel van mening, zo
vermeldt het Lingewaaljournaal in 2009: ”wat opvalt, is de wat geïsoleerde ligging van Herwijnen in de
gemeente Lingewaal. Herwijnen staat meer op zichzelf en de inwoners vormen een gemeenschap die het
zelf wel rooit”. Uit de zinsnede ”de wat geïsoleerde ligging van Herwijnen in de gemeente Lingewaal”
blijkt, dat de kennis van de historie van het te besturen gebied te wensen overliet en wat men niet, maar
wel had kunnen weten dat de niet geheel onbemiddelde voormalige gemeente Herwijnen 2393 ha. grond
bezat. De vier in 1986 samen gevoegde gemeenten bezaten samen 5540 ha. grond. Uit een klein rekensommetje had men kunnen leren dat bijna de helft van het Lingewaalse grondgebied van Herwijnen
afkomstig was.
In Herwijnen lag men niet wakker van die uitspraak, zij hebben hun trots en zijn geen klagers maar
bezitten een groot relativeringsvermogen, maar volgen ontwikkelingen in hun dorp kritisch en vinden dat
elke verandering op voorhand geen verslechtering behoeft te zijn maar behoeft ook zeker geen
verbetering te zijn. Waar de gemeenten in negentienhonderdtweeëndertig al naar streefden, om
samenwerking met buurgemeenten en het samenstellen van streekplannen en die ten uitvoer willen
brengen, werd in het begin van de 21ste eeuw realiteit. Op 10 november 2010 werd in een editie van het
streekblad het Kontakt de vrijages van gemeente Gorinchem naar Lingewaal toe medegedeeld. Een
Gorinchemse bestuurder was van mening dat de provinciegrens bij eventuele toekomstige samenwerking
geen belemmering mag zijn en zag zich in de toekomst als bestuurder van een nieuwe, grotere gemeente
”Land van Arkel” al aan de touwtjes trekken. Als twee partijen elkaar leuk vinden wordt er geflirt en
Lingewaal voelde zich dan ook gevleid, maar als goed opgevoede gemeente doet zij voorlopig niet mee
aan die bestuurlijk avance. Maar ’t Kan Verkeren, was de lijfspreuk van Bredero die ook graag door
voormalig burgemeester De Jongh werd geciteerd.
De landelijke financiële problemen waar men momenteel in verkeert, zullen bij een ieder merkbaar zijn of
worden. Wethouder Van Bezooijen, die financiën in zijn portefeuille heeft, maakt zijn burgers niet bang
voor onweer als er geen onweer voorspeld is. Hij stelde de burgers van Lingewaal gerust met de volgende
woorden: “Lingewaal, de eerste groene gemeente na de Randstad, is al 25 jaar een toonbeeld van rust en
stabiliteit. Ook financieel gaat het goed. Binnen enkele jaren zullen de reserves alleen nog maar
toenemen. ”We kunnen tegen een stootje.”
Hoewel ik mij als beschrijver van de historie moet beperken tot het weergeven van feiten en onthouden
van een toekomstvisie zal Lingewaal in de toekomst opgaan in een groter geheel. Maar voor dit moment
en na 25 jaar Lingewaal ervoeren haar inwoners dat het goed was en is om Lingewaler te zijn.
Als de vroege morgendauw, als een sluier de velden bewaart.
Werpt de morgenzon, zijn gouden stralen op aard.
Waar het vee rustig, en tevreden graast in de wei.
Danken vroege vogels de nieuwe dag en zingen blij.
En op die nieuwe dag, zo schoon en rein.
Danken ook wij dat we plattelanders en Gelders mogen zijn.
Eindwoord Redactie Vereniging Oud Asperen.
Marinus van Maaren is een begiftigd schrijver en geschiedkundige. Hij schetst een beeld van het ontstaan
van de Gemeente Lingewaal wat velen onder u zich ook wellicht nog kunnen herinneren. Natuurlijk gaat
zijn aandacht primair uit naar “zijn” Herwijnen maar het had en heeft betrekking op alle bewoners van de
(voormalige) gemeente Lingewaal. Gepubliceerd met toestemming van de Vereniging Den Ouden Dijk.
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Een winkel in Asperen, Adri van Leerdam vertelt.
In deze serie van Marius de Man vertellen Aspernaren over hun geschiedenis met de Stad Asperen. In
deel 1 het verhaal van Adri van Leerdam (1950) over het ontstaan van de winkel van hun familie.
Opa van Leerdam heette Adrianus, (1875-1946) maar iedereen noemde hem Janus. De mensen kenden
hem vanwege zijn hondenkar die werd getrokken door zijn hond Nora. Zo bracht hij melk rond. Opoe
Betje (Elisabeth) was zijn vrouw. Die bracht met een kleine bus melk rond bij de dichtbij wonende
mensen.
Mijn vader Adrianus was de jongste van de 5 kinderen.
Hij was een nakomertje en scheelde bijna 15 jaar met
zijn jongste zus. Nadat zijn vader plotseling overleed,
nam hij op 28-jarige leeftijd de zaak over. Door zijn
zussen werd hij altijd "Broer “genoemd. Dat is altijd zo
gebleven. De hondenkar en bakfiets maakten plaats voor
een ILO. Dat was een ijzeren hond met 3 wielen met
hierop een melktank en een doseerpomp met glazen
ruitje. Je moest wachten totdat het glaasje vol zat en dan
de pomp overtrekken. Dus bij 3 liter moest je 6 x tappen
en dat is goed opletten. In de oorlog gaf mijn vader arme
gezinnen met veel kinderen gratis melk. Vaak brak
de ILO-vooras omdat hij te zwaar beladen was.
Dan was het bellen om een monteur, wachten en
daarna verder.
Na de ILO kwam een Fort Taunus en daarna een
Volkswagenbusje. Na hun huwelijk was het
logisch dat mijn moeder in de melkzaak zou gaan.
Ze kon heel goed leren. Studeren wilde ze wel,
maar dat was er in die tijd niet bij. Na verloop van
tijd kon ze heel goed het gewicht van een stukje
kaas inschatten. Na een jaar kwam Bep en dachten
mijn ouders dat ze geen kinderen meer konden
krijgen, maar na 6 jaar werd Ada geboren en 10
maanden later ik. Ze hoopten op een zoon die later
de zaak over kon nemen maar het werd een
gezonde dochter waar ze ook blij mee waren. Ada
en ik zijn op de hoek van de Middelweg/
Gasthuisstraat geboren. Daar stond onze winkel.
Op bijna dezelfde tijd werd in de Gasthuisstraat
Jennis Verwey geboren: dokter Stoop rende van 't
ene huis naar 't andere, maar ik kwam eerst 😊😊.
Naast ons was slager Goof de With. Opoe Betje
hielp in het huishouden en paste op ons. Ik zie haar
nog aardappelen schillen en beslag kloppen voor
de oliebollen.
Moeder bracht elke ochtend melk bij Kleyn auto's in de Voorstraat. De zware flessen gingen dan in twee
tassen aan het stuur en daarmee was het maar een klein stukje lopen. Ze deed dat nog voordat mijn vader
op pad ging om te venten. Hij lette dan even op de winkel. Bep en later Ada en ik moesten altijd voor en
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na schooltijd meeventen. Vroeg uit bed dus. Daarna het verslag aan papa. Die noemde de namen op en
wij zeiden dan "betaald" of de artikelen die hij nog in rekening moest brengen. Wij hadden een supergoed
geheugen en een kladblokje met pen om alles op te tellen als men af wilde rekenen. Daarna snel naar
school en maar hopen dat je nog in de rij kon aanschuiven om de klas binnen te gaan. Bij nieuwe
bewoners moesten wij een attentie brengen - meestal ¼ liter slagroom - en vragen of ze klant wilden
worden. Eerst tranen wegvegen omdat we niet durfden maar wel moesten. We gaven nooit commentaar,
dat deed je niet tegen je ouders. Soms waren er mensen die zeiden: ‘Als je vader met zijn bus meehelpt te
verhuizen, dan worden we klant.’ Hij had toen 1 dag per week, op donderdag, "vrij" voor de
boekhouding, opruimen en auto wassen maar voor zo’n verhuizing werd die dag dan opgeofferd. De
Volkswagenbus moest dan helemaal verbouwd worden. Alle rekken werden gedemonteerd en dan 'savonds er weer in. Dat vond ik heel gemeen, maar de klant was koning dus dat deed je.
Ons dagelijks leven stond in het teken van de winkel. Voor mijn moeder werd dat even teveel. Ze was
overspannen en moest voor een paar maanden voor rust naar familie in Harderwijk. Dat was voor ieder
erg pijnlijk. Haar zus zou de winkel doen maar daar kwam snel een eind aan. Ik herinner me nog goed dat
ze de 2e dag al met haar vinger in de snijmachine zat. Een topje eraf! We bezochten moeder 1x per week.
De Volkswagenbus zat altijd vol met rekken en spullen dus 's zondags huurde vader een auto bij Gert de
Lange aan de Middelweg. Met die gehuurde auto zijn we met sneeuw en gladheid een keer over de kop
geslagen. Ieder lag op straat. Gelukkig stond ieder nagenoeg ongedeerd weer op. Toen is bij een
restaurant Gert de Lange gebeld, die met een andere auto kwam. We zijn daarna alsnog kort naar onze
ongeruste moeder in Harderwijk geweest. Die auto was total loss opgehaald. Voor vader moet dat een
zware tijd geweest zijn. Hij werkte hard en schrobde na het avondeten in het washok de bussen blinkend
schoon met soda. Op vrijdagavond schreef
hij de rekeningen in de kamer. Er zijn
verschillende gaatjes in het tafelkleed
gebrand omdat hij zo laat moe schrijvend in
de warme kamer in slaap viel. ‘s Nachts om
3 uur werd de zuivel bezorgd en dan ging
vader het bed uit om de spullen in de koeling
te zetten. Om zes uur ging de wekker weer
zodat de winkel bij opening keurig was
aangevuld met bloempap, vla, melk, enz. Ik
heb hard werken als voorbeeld gehad en heb
dat zelf ook in me. Bij een schoolreisje deed
mijn moeder 10 minuten een briefje op de
deur "Ben zo terug". Wij dolblij dat moeder
kwam zwaaien. Wij vonden alles normaal en
vonden dat we een goed leven hadden.
Met Sinterklaas kregen we 1 paar
rolschaatsen: om de beurt gebruiken. Een
jaar later kregen we 2 paar kunstschaatsen,
besteld bij Ter Meulen post, met een
chocoladeletter en een taaitaaipop! Dat
waardeerden we enorm. Bep vond een baan
als onderwijzeres in Herwijnen, dus hoefde
niet meer thuis mee te helpen. Wij wel. Mijn
vader heeft ook nog een stukje land gekocht
en later een boomgaard. Wij gingen dus na
schooltijd met tegenzin mee op de bakfiets
om aardappels te rooien, bonen, aardbeien,
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appels en peren te plukken. Die werden dan in de winkel verkocht.
Muziek
Mijn moeder speelde orgel en mijn vader bugel, vroeger viool. Op zondagmorgen zongen we na kerktijd,
begeleid door mijn moeder op het orgel. Op zondagavond na kerktijd kregen we chocomel en olienootjes.
De schillen moest je op een krant leggen. 1 Olienootje moest je onder je kussen bewaren om op
maandagmorgen op te eten. Dan kende je je psalmversje wat je die maandag moest opzeggen, zeiden
onze vriendinnen. Altijd een tien voor ons psalmversje! Op donderdag bracht mijn vader me naar
gitaarles in Leerdam. En dan wachtte hij een uur. Ada kreeg thuis orgelles. Dominee Brinkman schreef in
de kerkbode: alle mensen die graag willen zingen, worden verwacht op vrijdagavond 8 uur bij de familie
Van Leerdam in de Middelweg. We wisten nergens van, maar vonden dat geweldig! Snel stoelen gehaald
voor een huiskamer vol mensen. Het was gezellig maar de mannen stonden wel bloedheet achter de
vrouwen voor de kachel. Ik zing nu 50 jaar bij het koor dat toen is opgericht.
Verkering
We werden ouder. Bep kreeg verkering, trouwde en ging in Giessenburg wonen. Ook Ada en ik kregen
verkering. Ada's vriend Wim werkte op de boerderij van familie De Man; de zwarte Koos, in Asperen.
Cor leerde ik kennen toen ik 15 was en op de MULO zat. Hij ging met paard en melkkar op pad bij
melkboer De Groot in Gorinchem. Ik ging soms na schooltijd met de trein naar Gorkum om op de bok
mee te rijden. Dat paard werd door veel klanten vertroeteld. Ze stonden soms al met de schillenbak in de
deuropening klaar! Een prachtig gezicht. Terug naar huis mocht ik achterop de Zundapp. Op
zaterdagochtend was er ook school. Wij moesten dan direct uit school mee gaan venten. Ada in OudAsperen en ik in de nieuwe buurt. De schooltas en fiets thuisbrengen hoefde niet, dat kostte teveel tijd.
Een Chefarine 4 bij me in de jaszak want buikpijn was geen excuus. Als het erg was mocht je een uurtje
naar bed.
Cor en Wim in de zaak
Al snel had mijn vader hulp nodig en werden Cor en Wim in dienst genomen. Er kwam een winkelwagen
die met vader en Cor in oud-Asperen reed. Wim reed met een truck in de nieuwbouw en polder. Ze aten
allemaal bij ons. Een grote pan op tafel en aanvallen maar! Vader wilde vooruitstrevend een nieuwe
supermarkt bouwen in de nog nauwelijks bebouwde nieuwe buurt. Ada en ik zouden die supermarkt wel
kunnen draaien.
Oktober 1968 werd de winkel
geopend door de burgemeester.
De winkel draaide meteen goed
en dan werk je met plezier.
Ada deed de kassa en ik deed
brood, vlees en voorraadbeheer. Cor en Wim bleven om
beurten in de winkel slapen.
Het was tegen inbraak en ‘s
nachts werd ook bevoorraad.
Drie jaar later werden er mooie
tweekappers bijgebouwd en
zijn we getrouwd. Alle 2
tegelijk. Wat hadden we
bekijks: 2 bruiden, lopend door
de straten. We kregen cadeaus
van klanten. Bijvoorbeeld een
frituurpan voor samen.
Allemaal prima.
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Mijn vader werd een dagje ouder dus die kon af en toe leuk buurten bij zijn vaste adresjes en dan ging
Cor vast verder. Dat was ook de periode dat mijn ouders het wat makkelijker kregen en jaarlijks op
vakantie konden. 's Avonds gingen we met zijn allen - ook Cor en Wim - bij mijn moeder eten. Daarna
kon ik met een draagbaar radiootje met genoegen ‘s avonds nog gaan dweilen of 20 dozen koek e.d.
uitpakken in onze nieuwe winkel. Dan was het de volgende dag zo fijn beginnen in een schone,
opgeruimde winkel.
Na ons trouwen misten we het zingen op zondag. Inmiddels zaten we alle zes op het kerkkoor dus zongen
we jarenlang bij mama op zondag na de koffie als sopraan, alt, tenor en bas. Mensen bleven soms even
stil staan op straat om te luisteren. Mooi was dat!
Balansen
Als kind vonden we het niet fijn dat we nieuwjaarsdag in een koude winkel moesten balansen terwijl
andere kinderen voorbij liepen met hun schaatsen. Moeder werkte daarna 's avonds die bladzijden uit,
zodat eind januari de voorraad berekend was. Met de hand.
Later kwam de rekenmachine en nog later de computer. Toen moeder 65 werd kon moeder de kleine
winkel aan de Middelweg sluiten. Eindelijk tijd om rustig te lezen of te handwerken. Of om op vakantie
te gaan, naar Israël bijvoorbeeld. En dat Israël-reisverslag droeg ze dan voor bij de plattelandsvrouwen.
Mijn vader ging minder mee op pad en had 's avonds zelfs tijd om een boek te lezen. Hij bleef wel helpen
in de winkel. Ook een dochter kon de zaak overnemen bleek. Als zuivelman hield hij de zuivelkoeling
altijd vol en strak gesorteerd.
1983 zijn Ada en Wim naar Beesd verhuisd om een eigen SRV-wijk te gaan rijden. Later kreeg Wim het
in zijn rug en is hij een kaasspeciaalzaak begonnen in Spang-Capelle. Die heeft hij nog steeds.
Ik was eerst in verwachting en we planden zo dat mijn zus Ada dan niet in verwachting was. Er werd
personeel ingeschakeld. Een dochter van een IFA-directeur uit Hardinxveld kwam bij ons werken. Ze
werd naar de trein gebracht en gehaald.
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Later kwam de box en babyfoon in de winkel te staan. Werken en moeder zijn was wel druk. We hadden
een speelkamer ingericht in huis waar onze kinderen vriendjes en vriendinnetjes mochten ontvangen.
Altijd bij ons, want we wilden ons niet schuldig voelen omdat we weinig tijd hadden. Chips en limonade
erbij. Tussen 5 en 6 gingen ze naar oma en konden wij de winkel schoonmaken en opruimen. Mijn
moeder heeft ze lopen geleerd.
Het cadeau

Cor kreeg een nieuwe
winkelwagen en als
verrassing hadden we
groot "Cor Vroege"
erop laten schilderen
en met kleine letters
voor op het raam
"van Leerdam". Jaren
later, toen hij 65
werd, had ik een
splinternieuwe Volvo
stationwagen met
strik erom achter de
winkelwagen
geparkeerd. Dat had
hij met zijn harde
werken wel verdiend.
Hij kwam om 6.00
uur naar boven en
vroeg van wie die
auto was? Superblij!

Verlies
1 oktober 1990 ging mijn vader naar de Hermeta om hen te voorzien van snoep, sigaretten, koek en melk.
Tien minuten later kwam een politieagent met zijn geldtas aan de achterdeur. Aanrijding? vroeg ik. Nee,
hij is er niet meer. Hartaanval, zei hij. Dat hakte er in. Hij was nooit ziek geweest. Hij werd 71 jaar. Vader
deed de geldzaken. Hij ging bijvoorbeeld wekelijks afstorten bij de bank. Dat werk moest ik nu gaan
doen. Ik had er moeite mee. Cor en ik hebben onze schouders er onder gezet en ook onze moeder
ondersteund zoveel we konden. Later werd ze hulpbehoevend. Op 94-jarige leeftijd, juni 2011, overleed
ze rustig in haar slaap. Ik ben dankbaar dat ik zoveel voor haar kon betekenen en ook dat mijn man Cor
daar altijd achter stond. Toen die jarenlange zorgtaak wegviel, konden Cor en ik ook vakantieplannen
maken en de zondag samen boswandelingen maken. Die periode was van heel korte duur want een paar
maanden later kreeg Cor te horen dat hij ongeneeslijk ziek was. Kanker. Dat was schrikken. Nooit een
dag ziek geweest. Zijn werk was 45 jaar zijn hobby en ook zijn plezier. Hij wilde niet in de patiëntenrol
belanden maar blijven werken. In eerste instantie lukte dat goed maar na verloop van tijd werd dat
zwaarder. Altijd dendert die ziekte in je achterhoofd. Hij praatte er liever niet over. Toen ging het niet
meer en moest hij even uitrusten in het ziekenhuis, zei hij. Na twee weken overleed Cor op de leeftijd van
67 jaar op 26 augustus 2012. Gelukkig waren we er allemaal bij. Dat maakte hem rustig.
Na zijn overlijden stond ik er alleen voor. Het was zwaar en confronterend, het leeghalen van de
winkelwagen, innen van de onbetaalde rekeningen bijvoorbeeld. Ik kon niet buiten en binnen de zaak
regelen. Dan werd alles maar half gedaan. De winkelwagen heb ik op laten halen. Ik moest de winkel
gaan verhuren en heb deze later aan de Spar verkocht. Wat miste ik alles waar ik mee en voor had
geleefd. Het doet ook beseffen dankbaar te zijn. We hebben samen altijd met plezier in goede gezondheid
gewerkt en prachtige kinderen gekregen. Kleinkinderen zelfs. Bij de opening van de nieuwe Spar kwam
alles weer in herinnering.
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Je realiseert je dat het nooit meer wordt zoals het geweest is. Dat moet je aanvaarden. Daar krijg je kracht
voor. Ik ben dankbaar voor wat ik ontvangen heb en geloof dat degene die ontvallen zijn rust hebben
gevonden.
Asperen, december 2018.
Adri Vroege-van Leerdam
Eindwoord van de redactie.
Het is pas als mensen wegvallen of winkels veranderen dat je je realiseert hoezeer ze een deel van je
leven zijn geworden. De nieuwe winkel is natuurlijk prachtig en een absolute aanwinst voor onze stad
maar toch zou ik wel weer eens de oude winkel willen binnenstappen of Cor z’n blije gezicht willen zien
als hij voor de deur stilstond.
We danken Adri voor haar prachtige verhaal en roepen allen op haar voorbeeld te volgen. U kunt onze
Secretaris Marius de Man aanspreken als u hem ziet, hem mailen of bellen (zie de eerste bladzijde van
deze Courant) en hij neemt u en uw verhaal onder zijn hoede.

- Algemene Ledenvergadering 21 mei 2019 20:00 Dorpshuis EMM ! -

Koffie en drankje gratis natuurlijk

-

Spreker: Professor dr. Hans Renes over de Historie van Asperen -

Wilt u meer mensen van deze Courant laten genieten?
Geef ze op als lid via mail Secretaris@oud-asperen.nl
of telefonisch 06 454 32188.
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Fort Asperen, je kunt er een boek over schrijven!
Waterlinies
Waterlinies zijn een typisch Hollands (Nederlands) verschijnsel, omdat ons land nu eenmaal een
waterland is vol zeearmen, rivieren, kanalen en sloten. Geen wonder dat men al tegen het eind van de 16e
eeuw (80-jarige oorlog) het onder water zetten van de landerijen ging zien als afdoend middel om deze
gewesten (maar voornamelijk de steden) tegen de vijand te beschermen. Met “men” wordt hier bedoeld:
De Republiek der Verenigde Provinciën die zich moest verweren tegen Spanje en later tegen het
oorlogszuchtige Frankrijk. Engeland bestookte ons vooral ter zee, maar op zee waren wij destijds ook
sterk.
In de 17e en 18e
eeuw ontstond
zo de ‘ Oude’
Hollandse
Waterlinie. In de
dijken werden
toen de eerste
inundatiesluizen
gebouwd, soms
met een
gemeentehuis er
overheen zoals
in Nieuwpoort.
Met hetzelfde
doel werden
plaatsen
uitgezocht om in
geval van nood
de dijken door te breken. Voor het verdedigen van het zgn. Linge-acces werden in 1794 op de Noorderen Zuiderlingedijk bij Asperen twee aarden batterijen opgeworpen. Ter plaatse van het huidige Fort lag de
batterij Castor. Pollux aan de zuidkant werd in 1809 grotendeels weggespoeld bij een overstroming. Op
die plaats verscheen later een inundatiesluis beschermd door een wapenplaats die ook nu nog te zien is. Je
zou dus kunnen zeggen dat het Fort bij Asperen zowel in de oude als in de nieuwe waterlinie dienst heeft
gedaan.
Aan het begin van de 19e eeuw ontstond het plan
voor de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Deze werd
aangelegd onder leiding van inspecteur-generaal
der Rijkswaterstaat J. Blanken. Politiek was dat
nogal een hectische tijd. Tot 1795 Republiek der
Zeven Verenigde Nederlanden, 1795 – 1801
Bataafse Republiek, 1801 – 1806 Bataafs
Gemenebest, 1806 – 1810 Koninkrijk Holland
(Lodewijk Napoleon Bonaparte), 1810 – 1813
Eerste Franse Keizerrijk (Napoleon), 1813 – 1815
Vorstendom der Nederlanden (Willem I), 1815 –
1830 Verenigd Koninkrijk der Nederlanden, 1830
– Koninkrijk der Nederlanden sedert de afsplitsing
van België en Luxemburg. Tussen 1815 en 1830
lag de nadruk in de fortenbouw in het zuiden van het huidige België, gericht tegen een evt. nieuwe
dreiging vanuit Frankrijk. Na de afsplitsing van België kwam er weer aandacht voor de zgn. Vesting
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Holland en werd begonnen met de NHWL, helemaal van Naarden richting (oostelijk van) Utrecht,
Schalkwijk en Everdingen naar Asperen en dan daar over Vuren en Giessen naar Altena. Langs dit
waterfront werden op de zgn. accessen allerlei bouwsels opgericht om te zorgen dat op deze plaatsen
(dijken, rivieren, wegen en later
spoorlijnen) geen vijand de vesting
Holland kon binnenkomen. Er
kwamen Lunetten, batterijen,
borstweringen, bomvrije torens en
forten. Zelfs oude middeleeuwse
kastelen (Loevestein en het
Muiderslot) kwamen nog van pas.
Gelukkig heeft dit allerduurste
Nederlandse infrastructurele werk
nooit echt dienst hoeven te doen,
anders dan misschien een
afschrikkende werking.
Er werd aan de vooravond van de
Tweede Wereldoorlog nog
behoorlijk wat bijgebouwd aan de
NHWL zoals kazematten, loopgraven en groepsschuilplaatsen (meestal foutief “bunker” genoemd).
Echter in 1939 werd beslist dat de hoofdverdedigingslinie moest komen te liggen bij de Grebbeberg en de
NHWL werd tot de zgn. stoplijn ingericht. Het abrupte einde van alle bouwactiviteiten kwam in de
meidagen van 1940, toen alle inspanningen tevergeefs bleken te zijn door de uitvinding en de
ontwikkeling van met name het vliegtuig.
Bouwgeschiedenis
Na Napoleon herwonnen onze gewesten hun onafhankelijkheid en werden de noordelijke en zuidelijke
provincies verenigd in het zgn. Koninkrijk der Nederlanden en twee jaar later, in 1815, begon men al met
de bouwwerkzaamheden voor de verdediging hiervan. Tussen 1815 en 1885 zijn er maar liefst vier
bouwperioden geweest. De verdedigingswerken bestonden aanvankelijk uit aarden werken met
daaromheen een gracht. Uiteraard op plaatsen waar men het voorliggende land niet onder water kon
zetten, of waar accessen waren zoals wegen, dijken, oeverwallen en later spoorwegen. Tussen 1840 en
1860 werden er bomvrije stenen torens en wachthuizen gebouwd. Het Fort bij Asperen werd gebouwd
vanaf 1840 en tussen 1845 en 1847 werd de ronde geschutstoren gemetseld, de gevelsteen geeft 1847 aan.
Rond die tijd werd ook de Wapenplaats bij Asperen (aan de overkant van de Linge) opgeworpen alsmede
twee tussenbatterijen aan de Meerdijk. De wapenplaats kwam te liggen op een aarden redoute met de
mogelijkheid om hier geschut te plaatsen, wat echter nooit gebeurd is.
Tijdens de oorlog tussen Frankrijk en Pruisen van 1870 – 1871 werden de forten van de Nieuwe
Hollandse Waterlinie ongeveer 10 weken lang op volle sterkte bemand. Deze mobilisatie (61.000 man)
bracht meer technische en tactische tekortkomingen aan het licht. Die werden voornamelijk veroorzaakt
door de komst van een nieuw type geschut, met getrokken lopen, waarmee veel verder en nauwkeuriger
geschoten kon worden. Bredere inundaties, meer forten en bomvrije gebouwen met gronddekkingen
waren het vestingbouwkundige antwoord op deze nieuwe dreiging.
In de Vestingwet van 1874 werd de concentratie van de landsverdediging vastgelegd. De verbetering van
de Nieuwe Hollandse Waterlinie kreeg prioriteit en moest binnen 8 jaar gerealiseerd zijn.
In 1879-1881 werd Fort Asperen gemoderniseerd en tussen 1878-1881 werd Fort Aan de Nieuwe Steeg
aangelegd volgens de toen geldende inzichten. De tussenbatterijen aan de Meerdijk werden in 1897
voorzien van een schuilplaats. Het dak van Fort Asperen werd gewijzigd door er een flinke aarden
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dekking op te gooien en er werd een galerij tegen de toren gebouwd (een contrescarp met een remise).
Een gevelsteen geeft aan: 1880. Deze galerij kreeg een metersdikke aarden dekking aan de oostzijde.
Amper voldeden de forten aan de laatste eisen op vestingbouwgebied of ze werden technologisch
ingehaald door weer een nieuwe ontwikkeling: die van de brisantgranaat in de jaren tachtig van de
negentiende eeuw. Tegen de uitwerking van dit nieuwe type granaat met hoog explosieve springstof
(voorheen gebruikte men zwart kruit) waren de aarden wallen, gronddekkingen en het metselwerk van de
gebouwen niet bestand. Ook Fort Asperen verloor toen eigenlijk al haar functie als opstellingsplaats voor
vestinggeschut. Een deel van het geschut werd verplaatst naar batterijen in het zij- en tussenterrein. Veel
werk aan de forten werd toen niet meer gedaan. Gezien de onderhoudskosten werd zo’n beetje alles
uitgesteld tot de eerstvolgende mobilisatie. De forten werden toen nog wel gebruikt, echter alleen als
stormvrij infanteriesteunpunt, afwachtingsdekking, opslagplaats of commandopost. Aan modernisering
van de forten werd helemaal niks meer gedaan. Kleine verbouwingen, zoals de bovenverdieping in Fort
Asperen ombouwen van geschutkamers naar logies voor manschappen, werden nog wel uitgevoerd.
Tijdens de mobilisatieperiode 1914-1918 (200.000 in 1914 tot 450.000 in 1918) werd de omgeving bij
Fort Asperen versterkt met loopgravenstelsels, prikkeldraadversperringen en drie betonnen waarnemingsposten. Achter de Nieuwe Zuiderlingedijk kwamen een paar geschutbanken met infanteriesteunpunten,
waaronder ook schuilplaatsen van het type 1916/II, gereed.
Dankzij uitbreidingen van de landmacht kregen de forten wel een volledige bezetting. De Nederlandse
legerleiding hield zich goed op de hoogte van de militaire ontwikkelingen aan het Westelijk Front in
België en Frankrijk. De bodem rond Fort Asperen is echter niet geschikt voor uitgebreide ondergrondse
bouwsels en loopgravenstelsels zoals in Frankrijk. De Nieuwe Hollandse Waterlinie was ingesteld op
inundatielinies in een terrein met een hoge grondwaterspiegel. De traditioneel gebouwde onderkomens
bleken niet bestand tegen de zware artilleriebeschietingen in de Eerste Wereldoorlog. Al in 1915 werd er
geëxperimenteerd met prefab betonnen bouwsels, deze bleken ook veel te zwak. De grote aantallen
betonnen schuilplaatsen met dekkingen tot 1,50 meter kwamen in 1918 gereed. Deze bleven achter in het
landschap en zijn nu nog steeds goed te zien.
Na de Eerste Wereldoorlog bleef de Nieuwe Hollandse Waterlinie (1922 Oostfront van de Vesting
Holland) gehandhaafd als verdedigingslinie maar werd vanwege bezuinigingen nauwelijks meer
onderhouden. Zware artillerie en vliegtuigen hadden de defensieve waarde al flink verminderd. De
legerleiding zag meer een functie als stormvrij infanteriesteunpunt gelegen op een strategische plaats. En
het fort kreeg een belangrijke functie als opslagplaats voor munitie en legermateriaal.
In de mobilisatieperiode 1939-1940 (ca. 300.000 man) werd Fort Asperen versterkt met twee
groepsschuilplaatsen op het fort en eentje in de Wapenplaats aan de overkant van de Linge. Ook de
omgeving en Fort Aan de Nieuwe Steeg
werden zwaar versterkt met loopgraven,
groepsschuilplaatsen en een koepelkazemat.
De Zuidelijke Lingedijk werd afgesloten door
een tankversperring ten oosten van Fort Aan
de Nieuwe Steeg.
Na de Tweede Wereldoorlog was de rol van
de Nieuwe Hollandse Waterlinie definitief
uitgespeeld door de moderne wijze van
oorlogvoeren. Een tijdlang is de toren van
Fort bij Asperen nog gebruikt om munitie op
te slaan tijdens de zgn. koude oorlog maar
toen het door defensie afgestoten werd (aan
Staatsbosbeheer) viel langzaam het verval in.
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Huidige tijd
Onbemind en onbeschermd stond het Fort te wachten op haar ondergang tot het in de jaren tachtig
hernieuwde aandacht kreeg door een kunstenaarscollectief dat een mogelijkheid zag om kunstexposities
in een toch wel waardevol onderdeel van ons militaire erfgoed te gaan opzetten. De Stichting “Kunstfort
Asperen” was een feit. Door de jaren heen zijn op het Fort, maar met name in de toren, talrijke
kunstexposities te zien geweest waarbij een behoorlijk grote groep vrijwilligers met hand- en span
diensten - waaronder rondleidingen - de zaak draaiende wist te houden.
In 2012 is de toren nog eens opnieuw gerestaureerd en de voormalige artillerieloods werd omgebouwd tot
taveerne. Echter, dit duurde maar tot 2017 toen door wat minder handige acties de kas dusdanig leeg
raakte dat er niks anders meer opzat dan de stichting op te heffen. Het bestuur moest aftreden, de
vrijwilligers werden bedankt. Een tijd lang is er gesproken met diverse ondernemers om te kijken of er
een manier was om een financieel vertrouwde doorstart te maken maar dat bleek niet eenvoudig, totdat
Marcel van Kerkvoorde mogelijkheden zag om het Fort weer open te stellen voor kunst en historie.
Marcel had de nodige ervaring met (kunst)forten, aangezien hij ook het kunstfort in de Stelling van
Amsterdam onder zijn beheer heeft en daarbij zelf ook nog een vermaard kunstenaar is. Sinds 2018 is er
in de toren dus weer regelmatig
kunst te bewonderen alsmede
een paar kamers waarin redelijk
veel exclusief historisch
materiaal te bewonderen valt in
de - destijds door Chris Will
geopende - museumkamers. Het
betreft hier niet zoals in de
meeste forten een geweer of een
uniform, maar gereedschappen
die in en op het fort gebruikt
werden om de inundaties te
stellen. Gelukkig is een groot
deel van de vrijwilligers weer
bereid om mee te doen zodat ook
de geschiedenis van het Fort en
de waterlinies tijdens
rondleidingen weer aan het
publiek “verhaald” kan worden,
waarna er in de Taveerne een hapje of een drankje genuttigd kan worden, aangezien ook hier weer een
doorstart mogelijk werd, met name door de samenwerking met het Leer/Werk bedrijf uit Geldermalsen.
Kortom een bezoekje waard, maar het aantal vrijwilligers is helaas nog niet op peil. En waar kun je nou
beter mensen “werven” voor een vrijwillige functie in een historisch gebouw dan bij een historische
vereniging? Een goed verstaander heeft aan een half woord genoeg.
Dus kom eens langs of bel voor een afspraak met:
Marcel van Kerkvoorde 06-44238143
of
Ko Mastenbroek 06-51492381
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Asperen – herinneringen aan eind jaren veertig, begin jaren vijftig
Bij de ontvangst van het jubileumnummer van de Asperensche Courant mailde ik een compliment naar de
voorzitter Theo Witjes. Weet uit lange ervaring wat het uitgeven en vervaardigen van publicaties is. Met
wat opmerkingen over en weer, o.a. over mijn vroegere werkzaamheden, vroeg hij of ik nog schreef.
Nauwelijks, zei ik. Desondanks drong hij er bij mij op aan mijn herinneringen aan Asperen op te tekenen.
Hij heeft me toch aan het denken gezet. En toen ik het doosje Asperen in mijn geheugen terugvond, bleek
dat veel voller dan ik had aangenomen. De herinneringen bleven, tot mijn grote verwondering, maar
komen. Een neef van mijn overleden man, neuroloog in ruste, verklaarde hierover het volgende “...
overigens leg je jezelf wel op de bank van de psychiater als je terug denkt aan je jeugd, maar aan de
andere kant (en dat heb ik ook van een psychiater) maakt het je leven completer als je weer één geheel
wordt met wie je nu bent en wie je vroeger was. Oudere mensen worden rustiger als ze zien hoe wijds ze
hebben geleefd in meerdere tijdvakken.… “ Laat dit een goed advies voor alle oudere lezers van deze
uitgave zijn. Het was dus een zeer therapeutische exercitie. Deze overdadige flash backs resulteerden in
een reeks artikelen die nu en in de komende edities van dit blad zullen verschijnen.
Het zijn
beschouwingen van
mijn eigen,
persoonlijke,
herinneringen aan
het eind van de
jaren veertig en
begin jaren vijftig.
Het kan zijn dat er
lezers zijn die
bepaalde zaken
anders hebben
ervaren. Mooie
aanleiding voor
discussies en
aanvullingen in dit
blad. Maar ik hoop
dat vele leeftijdgenoten zich zullen
herkennen in deze stukjes en dat de jongere generatie, of nieuwkomers in Asperen, er plezier aan zullen
beleven. Een stukje sociale geschiedenis dus, in de vorm van egodocumenten, waaruit zal blijken dat
Asperen altijd een belangrijke rol in mijn leven is blijven spelen. (foto: drie broers en oudste zus in de
jaren twintig).
Het dorp I- Het is waar ik geboren ben
Als ik het liedje Het Dorp van Wim Sonneveld hoor, zie ik ook een virtuele ansichtkaart van Asperen in
die tijd voor me. Geboren in mei 1945, dus net na de oorlog, staat natuurlijk Asperen in mijn geheugen
geprent zoals het toen was en ik heb het later in rap tempo zien veranderen. Ik schrijf als telg van de
familie Michels, waarvan de meesten in en om Asperen woonden. De oudste dochter van mijn
grootouders Gerrit Michels en Antonia Pannekoek, Bep (van Elisabeth) woonde toen in Rotterdam (later
geëmigreerd naar Zuid-Afrika), Anna in Gorinchem, Bertha aan de Voorstraat, Eli in Leerdam, Gerrit
(mijn vader) in Asperen, Anton woonde met vrouw en zoon in bij mijn grootouders in de Polder, waar wij
later ook heen verhuisden, en Lina weer aan de Voorstraat. Wat een families waren dat in die tijd! Mijn
grootvader kwam uit een groot gezin van Gijsbert, ook wel Gerrit genoemd, Michels en Elisabeth van
Ooijen. En dat terwijl diens vader Johannes jong (26) overleed en dus niet aan een groot gezin is
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toegekomen. Hij liet een zoon, Gijsbert dus, en dochter Carolina achter. Carolina werd slechts 17 jaar
oud. Dus het voortbestaan van de familie Michels hing van één persoon, Gijsbert, af. Alle kinderen van
Gijsbert en Elisabeth, behalve mijn opa Gerrit en zijn zuster Elisabeth (x Cornelis van Leeuwen), zochten
echter hun heil buiten Asperen. Dat waren de zonen Johannes, Cornelis Willem en Gerrit en vijf dochters,
waarvan twee jong gestorven of dood geboren, Elisabeth, Jantje Dirkje en Carolina. Van mijn vader weet
ik dat van de jongens er een naar Hoek van Holland is gegaan. Ook zou er een naar Rotterdam en een
naar Haarlem gegaan zijn. De drie jaar oudere zuster van mijn grootvader, Carolina ging uiteindelijk in
Den Haag wonen. Zij trouwde al aan het eind van de 19e eeuw en ik weet dat mijn grootvader, de jongste
in de reeks van Gijsbert en Elisabeth, een tijd lang ook nog extra geld naar haar stuurde. Zij is dat nooit
vergeten. Eens in de zoveel tijd kwam er een deftige Haagse dame, want het is haar later goed gegaan,
naar Asperen met kleding en andere bruikbare spullen. Carolina heette ze maar werd in de wandeling
Tante Clien genoemd. Mijn grootvader was een norse en gesloten man, maar voor zijn zuster had hij een
zwak. Ik woon nu zelf ook al weer ruim vijftig jaar in Den Haag (en ben dus Haagse geworden). Door
onderzoek van de stamboom heb ik begrepen dat Den Haag ook de basis was van de familie Michels die
zich in het laatste kwart van de 18e eeuw op het kasteel in Heukelum vestigde. Johannes als man van de
paarden; zijn vrouw Alida in de huishouding. Er zijn wat bijzondere raakvlakken tussen het leven van
deze familie en mijzelf.
De eerste Michels, Johannes, ook wel John Michael genoemd, woont in 1747 op de heerlijkheid Zorgvliet
(van de Bentincks toen), het tegenwoordige Catshuis. Is ook paardenknecht/koetsier. Zij zoon gaat vanuit
Den Haag met de nieuwe eigenaar van het kasteel mee naar Heukelum, vergezeld door twee oudere
dochters en een zoon Johannes Carel. Deze zoon vestigt zich later in Asperen en daarna in Acquoy. Er
wordt op het kasteel nog een dochter geboren die aldaar door de dominee van de Lutherse Kerk uit
Leerdam wordt gedoopt. De twee oudste dochters gaan uiteindelijk weer terug naar Den Haag en trouwen
daar. En mijn oudtante Carolina zoekt haar heil een kleine eeuw later eveneens in Den Haag, welk
voorbeeld ik medio jaren zestig ook volg. Ik woon enkele honderden meters van het Catshuis op een plek
waar vroeger een (paarden?)stal van een inmiddels verdwenen landgoed Schuddegeest stond.
Ongetwijfeld is die Johannes Michels van Zorgvliet ooit ook op deze plek geweest, want koetsiers van
belangrijke lieden kenden elkaar, zoals tegenwoordig chauffeurs van ambassadeurs elkaar kennen. De
verbindende schakel is dus paarden. En waar heb ik paardrijden geleerd? Jawel, op kasteel Heukelum,
zonder te weten dat mijn voorvader in de stallen de baas was. Daarmee is de cirkel dus rond. Het
bijzondere is dat ik les kreeg van baron van Heeckeren, die weer een neef bleek te zijn van mijn latere
buurman in Den Haag: baron van Boetzelaer (zonder de toevoeging Van Asperen overigens), maar wel
nazaat van Rutger van den Boetzelaer, en die me gelijk tot “lijfeigene” promoveerde.
Nog wonende in de Achterstraat schijn ik als dreumes de fraaie hoed van tante Carolina te hebben
verruïneerd tot grote schrik van mijn ouders, die de versieringen zo goed en zo kwaad weer tot iets
fatsoenlijks hebben gemaakt. Of ze het ooit gemerkt heeft? Carolina was een knappe verschijning en
getrouwd met marconist Vrijer. Ze hadden een zoon en drie dochters. De zoon is omstreeks de Eerste
Wereldoorlog richting Australië vertrokken en heeft zich daar in de vroege radiowereld begeven en de
oudste dochter (vermoedelijk met een Heineken getrouwd, want mijn vader ging wel eens op de Kaag
zeilen met deze achterneef uit Den Haag, Wim Heineken) kwam ik tegen in een lijst van een Jappenkamp
in 1945. Dan was er nog een met een tandarts getrouwd en woonde in een luxe villa aan de Haagse
Hyacinthweg. Mijn vader ging voor WOII regelmatig op de fiets naar Den Haag om zijn tante en nichten
te bezoeken. Ikzelf heb alleen Annie gekend, waar ik in het begin van mijn Haagse jaren nog wel eens
kwam. Ze was getrouwd met een kunstenaar, meubelontwerper (o.a. voor het Vredespaleis) en docent aan
de Haagse Academie, Wim Retara, maar die was fout, al voor de oorlog, dus ze hebben in de jaren daarna
als een soort paria's geleefd. Weet wel dat haar huis en tuin aan de chique Haagse Laan van Poot zeer
inspirerend voor me waren, haar man was toen al jaren dood. Ze was heel eenkennig en jaren later
herkende ik delen van haar inboedel bij het Haagse veilinghuis. Kinderen had ze niet. Ter afsluiting van
deze eerste column: Carolina is een weerkerende naam bij de familie Michels. Mijn tante Lina heette ook
officieel zo, al was mijn opa bij de aangifte de 'o' vergeten. De naam Carolina komt namelijk van prinses
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Carolina, de dochter van stadhouder prins
Willem IV. Het is niet helemaal duidelijk,
maar de eerste Johannes Michels (ofwel
John Michael) afkomstig uit Brandenburg,
had waarschijnlijk al voor de Bentincks in
Engeland gewerkt. En die hadden weer
goede relaties met het toen Duits/Engelse
Koningshuis, Von Hannover, later
Windsor. Zij hadden ook bijna alle
personeel uit het gebied van
Hannover/Brandenburg meegenomen.
Afijn, Anna van Hannover trouwde met
Willem IV en ze moet John/Johannes of
zijn familie goed hebben gekend.
Mogelijk is hij de zoon van een van de
personeelsleden aan het hof. Later in Den Haag werd hij tot hellebaardier (beveiliger) benoemd en was
ook knecht bij de stadhouder. In ieder geval ontdekte mijn broer Gerrit aan de hand van doopakten dat
een dochter van deze Johannes, Carolina genaamd, als doopgetuige in de Scheveningse kerk de prinses
Carolina van Oranje-Nassau had. Overigens was ook de latere prins Willem V als klein kind doopgetuige
bij de Michelstelg, die ook Willem heette. Waarvan akte.

Het dorp II – Het raadhuis met de pomp ervoor
In mijn vroegste herinnering zie ik nog het grauwe raadhuis met de stoep ervoor. Op enige afstand stond
de pomp, tegenover de smederij van Van der Perk (zijn dochter Arja zat bij mij in de klas). Maar de
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meeste herinneringen uit die fase van mijn leven vind ik terug in de Achterstraat. Net getrouwd, oorlog en
woningnood, dat betekende inwonen voor velen in die tijd. Mijn ouders vonden hun eerste woning in de
Achterstraat, een voorkamer, gemeenschappelijke keuken en de zolder voor de slaapkamers, in een pand
dat vroeger boerderij moet zijn geweest. Het huis stond aan het eind van de Achterstraat richting
Waterpoort, daar waar de ene rij huizen ophoudt. We hadden vrij uitzicht op de Lingedijk. We woonden
in bij de Oude Jan, ben zijn achternaam vergeten, maar het was een norse, bijna onaangename man voor
iedereen heb ik begrepen. De huur hield in dat ook voor de Oude Jan gezorgd werd en het klikte niet
bepaald tussen mijn moeder en Jan. Weet niet of Jan ooit getrouwd was geweest maar hij had geen
kinderen. En ik bleek het zonnestraaltje in de avond van zijn leven. Jan, steunend op zijn stok, nam me
overal mee naar toe. Haalde me op bij de kleuterschool, dat mocht mijn moeder niet doen, en ik hield
braaf zijn stok vast. We waren in die dagen een bekend koppel in Asperen. Jammer genoeg zijn er geen
foto's van. Omdat het niet zo goed boterde tussen hem en mijn moeder en Jan mijn moeder vaak
uitschold, zeiden mijn ouders niet al te aardige dingen over hem, die ik onbevangen aan hem overbriefde.
“Gif niks heur keind, jij mag alles tegen me zegge”, zei hij dan. Hij bemoeide zich ook met mijn
opvoeding. Als ik door mijn moeder in de hoek was gezet, haalde hij me eruit. Maar Jan werd ziek en
overleed. Nog lang hebben mijn ouders mij er aan herinnerd dat ik in het achterhuis met de schragen
bezig was waarop zijn kist zou komen. “Nou is de kist zo groot en nu zo groot” schijn ik gezegd te
hebben terwijl ik met de schragen aan het sjouwen was...Dood is kennelijk niet bedreigend voor een klein
kind. Mijn communicatieve
vaardigheden (waar ik later mijn
vak van maakte) uitten zich toen
al, want er was nauwelijks een
rouwkaart nodig: ik vertelde het
aan iedereen dat Jan was
overleden en haalde allerlei
kinderen naar binnen om de dode
Jan te bekijken. Denk dat we kort
na zijn overlijden ook moesten
verhuizen. In dat huis hebben we
ook nog de brand van de molen
meegemaakt. Mijn ouders hebben
me er zelfs voor wakker gemaakt
om vanuit het slaapkamerraam
naar te kijken. Aan de overkant
woonde volgens mij de familie
Van Steenis. Daarnaast woonde Paul van Ooijen en zijn Rotterdamse vrouw. Of zijn moeder bij hem
inwoonde of een eigen huis had, is me niet meer duidelijk, maar zij was dé baakster van Asperen, geloof
dat zij ook Tonia heette. Een vitale vrouw, die tientallen Asperse kinderen in haar armen heeft gehad, als
het er niet meer zijn. Mijn ouders waren goed bevriend met Paul en zijn vrouw en ze hadden een zoon Jan
van mijn leeftijd. We gingen dagelijks met elkaar om en zelfs samen in de wekelijkse teil. Jan was een
deugniet en zag er ook zo uit. Als hij een halfje bruin bij de bakker verderop moest halen, at hij al lopend
naar huis de hele korst op, waarop zijn moeder hem met het pokdalige halfje weer terugstuurde. Ik kreeg
er jaren later een broertje bij, hij een zusje. Beide echtparen hadden in die tijd verregaande plannen om
gezamenlijk te emigreren, zoals zovelen deden in die tijd. Niet doorgegaan dus. Ze zijn later naar
Rotterdam verhuisd. Jan is iets in verzekeringen gaan doen en was daar kennelijk goed in. Niet meer te
traceren. Naast ons woonde de familie Van Leerdam, broer en zus Jan en Marie met hun moeder. Ik
noemde ze oom en tante. Marie was handwerklerares en altijd met groot enthousiasme met textiel bezig
en ze kon de allerlekkerste spritsen bakken. Jan zat denk ik bij het elektriciteitsbedrijf. In die tijd had je
langs de weg lange houten palen, soms in A-vorm met bovenin de bedrading via porseleinen geleiders.
Hij had speciale schoenen, een soort scheve schaats, waarmee hij als een aap de paal in klom.
Indrukwekkend was dat. Jan was verzamelaar van antiek en kon de mooiste verhalen over Asperen en de
inwoners vertellen. Jammer dat die nooit zijn vastgelegd. Achter hun huis was een groot stuk land waar
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van alles werd verbouwd, maar het echte walhalla voor mij vormden de bessenstruiken, rode bessen,
zwarte en kruisbessen en bramen. Ik was er wel even zoet wanneer mijn ouders daar op visite gingen.
Weet ook nog dat de Piet Hein naar Asperen kwam en afmeerde aan de Waterpoort met de koningin. Of
ik haar heb gezien? Het was vooral erg druk en heeft kennelijk geen indruk op me gemaakt.
Terugkomend op naald en draad: juffrouw Borg was in die tijd ook zo'n instituut. Je kreeg bij haar les in
patroontekenen en kleding maken. Aangezien we het niet breed hadden, heeft mijn moeder daar geleerd
hoe ze met patroontekenen en naaien tot in lengte van jaren zelf kleding kon maken. Patroontekenen
hoefde later niet meer want er waren kant-en-klare patronen, zoals uit het blaadje de Marion. Maar ze
maakte alles, zoals jurken, winterjassen, pantalons voor mijn vader. Allemaal dankzij de lessen van
juffrouw Borg, die waarschijnlijk door kinderverlamming gehandicapt was, maar op deze manier goed in
haar eigen onderhoud kon voorzien.
In de Achterstraat woonde ook logistiek vervoerder (zou je nu zeggen) maar toen heette het bode
Heijsteeg. Hij had een grote vrachtwagen en ik herinner me dat we eens met de kleuterschool naar een
kersenbogerd zijn geweest. Banken aan de kanten en in het midden, zo ging dat toen, daar is een stint nog
veilig bij. Kreeg van mijn moeder een geëmailleerde bus met deksel en hengsel mee voor extra kersen
voor de inmaak.
Verderop aan de Waterpoort woonde de zuster van mijn grootmoeder, Hendrika Pannekoek, tante Driek
genoemd. De hele familie was daar eens voor een verjaardag bijeen toen de vloer het begaf en mijn vader
nog net de haard kon grijpen anders was er brand gekomen. Weet niet of hij er blaren aan zijn handen
heeft overgehouden. Er was in die tijd ook een liedje waarin de zin voor kwam van “en toen gingen ze
met zijn allen door de vloer” dat deed me altijd herinneren aan dit voorval. Er was in die tijd nog een
liedje dat me aan oudtante Driek deed herinneren “Oh Driek ge zijt mijn troeleke want ge het zo'n lekker
smoeleke...” . Aan of bij de Waterpoort zat in de oorlog ook een commandopost van de Duitsers. Mijn
vader is tot twee keer toe ontsnapt aan tewerkstelling in Duitsland: een keer toen hij via het toiletraam
ontsnapte en nog een keer toen hij vol branie, tegen de bewaking voor de deur vertelde dat hij bij diens
meerdere was geweest (was ook zo maar diens kamer was leeg) en weg mocht. Rustig lopend ging hij het
pand uit maar toen hij om de hoek was heeft hij het op een rennen gezet en is toen ook ondergedoken,
ergens aan de Achterdijk bij Leerbroek. Vond toen mijn vader naar een verpleegtehuis moest nog
bonboekjes uit de jaren veertig.
Het dorp III – Een zandweg tussen koren door
Zoals je in westerns ruiters van verre al ziet aankomen, zo kwamen de arbeiders van de glasfabriek, de
Hutters werden ze genoemd, en van de houtzagerij op hun fietsen in hordes van de pont over de
onverharde weg. In droge tijden stof opwaaiend, bij nat weer ploegend door de modder. Het waren bijna
stampedes en als die sneltrein voorbij denderde, moest je echt een stapje opzij doen. Een grauwe menigte
in vale manchester pakken met alpinopetten haastte zich naar moeder de vrouw en haar eten. Het was
voor de meesten begin jaren vijftig bepaald geen vetpot. 1952: We woonden al enige tijd in de polder.
Mijn moeder was zwanger van mijn broer die in oktober geboren zou worden. Mijn vader was
overgestapt naar een baan bij de nieuwe Technische School in Leerdam en moest ook dicht bij zijn werk
gaan wonen, maar dat huis stond nog in de steigers. Banen gerelateerd aan het ambtenarensalaris werden
in die jaren en nog lang daarna slecht betaald. Het voordeel was dat je een vaste baan had en niet zomaar
op straat kwam te staan. En dat wilde mijn vader met de verantwoordelijkheid van een gezin niet. Hij was
in de jaren dertig langdurig werkloos geweest, moest op de Veluwe gaan werken in een soort werkkamp,
en dat heeft hem toch getekend. Het was een moeilijke financiële periode waarbij mijn moeder nog meer
dan anders de eindjes aan elkaar moest knopen en mijn vader extra klussen deed. Mijn moeder had één
positiejapon die steeds uitgelegd werd en ik had gympies aan mijn voeten waar de tenen waren uitgeknipt,
wat overigens heel gebruikelijk was in die tijd. We hadden een groter huis, met een landje waar groenten
werden verbouwd en bij een goede oogst ingemaakt of beter, geweckt voor schralere tijden. Ook werden
verschillende groenten gezouten in potten gedaan. Doek erover, plankje erop en een zware steen. In de
bijkeuken stonden oliestelletjes van verschillende groottes. Daarop werd niet alleen de weck gedaan maar
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ook de was werd er vanaf zondagavond gekookt en suddertjesvlees
gemaakt. Maar we hadden, zoals iedereen in die tijd, ook een fornuis
waarin gestookt werd en dus ook warmte gaf: wit emaille was het
herinner ik mij.
Achter de bijkeuken had je de WC, nou ja WC, een poepdoos met het
bekende gat in de plank met een deksel en je moest er zelf water door
gieten. Daaronder zat een groot gat in de grond, de gierput; wat
werden je billen koud in de winter. De inhoud van de put met
menselijk afval werd jaarlijks over de kleine akkertjes uitgespreid.
Om de gierput te legen had je een lange stok en een soort emmer
onderaan die dan werd overgegoten in twee emmers, die je aan een
juk hing en waarmee je naar het land ging. In het voorjaar spitte
vader de grond om en als het een behoorlijk stuk was kwam de pot
reuzel er aan te pas tegen de blaren.
We woonden in het tweede huis. In het eerste woonden mijn
grootouders en de jongste broer van mijn vader, Anton met vrouw en
zoon Jerry. In het huis naast ons woonde later de familie Putters, die mijn broertje later vaak opving. Aan
de andere kant van ons huis de familie Van Welie. Een bijna karikaturaal stel. Willemke, een kleine man
en Willemien waar Willemke minstens wel twee keer uitkon. Ze hadden ook een zoon, Wim, die al wat
ouder was (sorry Wim). Willemien was niet alleen volumineus, zo was ook haar stemgeluid, dat als een
soort hanengekraai over de stille weilanden en akkers galmde wanneer ze haar man “Willéééém” riep, in
een straal van honderden meters moet dat hoorbaar zijn geweest. Ze hadden varkens en die werden ook
ter plekke geslacht. Willemke was ook een soort oproepkracht voor het kasteel in Heukelum wanneer er
iets te doen was. Dan ging hij in zijn nette pak (dat als een soort livrei diende) en met witte handschoenen
richting Heukelum. Een groter contrast kon je niet bedenken.
Waar nu allemaal huizen staan, had je vanaf de hoek van de Platteweg, de Eng genaamd, tot aan de
woning van mijn grootouders een behoorlijk grote kersenbogerd. Ik ben in het huis van mijn grootouders
geboren en zeg altijd dat genetisch bepaald is dat ik dol op kersen ben (struin in mei en juni alle
groentezaken in Den Haag af naar de eerste Hollandse kersen). In de bogerd was een korte tijd van het
jaar veel bedrijvigheid. Vogelverschrikkers, ratels, netten, alles om met name de spreeuwen af te
schrikken. De beide huizen lagen vrij geïsoleerd toen, maar de postbode kwam nog twee keer per dag
langs. Ook de melkboer, Adri heette hij. De melk werd eerst afgemeten met roestvrij stalen maatbekers.
Later kwam de melk uit een soort tanks via een apparaat waar steeds een halve liter melk uitkwam als je
de hendel van de ene kant naar de
andere schoof. Melk werd in de
melkkoker (je ziet ze nu alleen nog op
rommelmarkten) gedaan, want die
moest onmiddellijk gekookt worden
en dan kwam er zo'n vel op. Krijg nog
de rillingen....De SRV en flessen melk
en pap kwamen pas veel later.
Iemand die ook regelmatig langs
kwam was Joodse Bennie. Met een
bakfiets en stoffen reed hij de hele
streek af om zijn waar te slijten. Hij
woonde dacht ik in de buurt van Deil
of daaromtrent. Ik, en denk ook veel
volwassenen, beseften toen nog niet
wat er met zijn familie en alle andere
joodse families was gebeurd. Wanneer
mijn neefjes en nichtjes met hun
ouders bij onze grootouders waren,
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werd er buiten gespeeld: in het hoge gras kon je gangen maken en verstoppertje spelen. De boer die dat
moest maaien zal ons wel vervloekt hebben. Het gebeurde ook wel dat we op het joodse kerkhof terecht
kwamen. Als in een slecht gebit schuin hangende stenen met voor ons onleesbare Hebreeuwse teksten.
Het lag er verlaten en onverzorgd bij. Pas veel later hoorde ik dat het opgeknapt werd. En terecht. Toch
hadden we een soort ingetogenheid wanneer we daar waren. Was ook een beetje eng en mystiek. Ik
associeer deze ervaring meteen met de periode dat het kerkhof rond de kerk werd geruimd, moet begin
jaren vijftig geweest zijn, en er in mijn beleving, al fietsend van en naar school, wekenlang botten en
schedels op het muurtje rond de kerk te kijk lagen. Niet prettig en zeker ook niet eerbiedig. Waarschijnlijk
zou men het nu anders doen. Maar de normen en waarden waren heel anders dan nu. Soms beter, soms
slechter....
Tonny Michels
Den Haag, 2019
Nawoord van de redactie.
Geachte lezer. Dit zijn de eerste drie hoofdstukken van Tonny Michels. In onze volgende Courant volgen
de volgende hoofdstukken.
Aan een ieder van u lezer(s): Tonny Michels is een professioneel schrijver. Uw herinneringen hoeven niet
van deze kwaliteit te zijn, wij horen graag van u Ook uw herinneringen (hoe vroeg ook) krijgen een
plaats in onze courant. Mail of bel ons dus zonder enige schroom.

- Algemene Ledenvergadering 21 mei 2019 20:00 Dorpshuis EMM ! -

Koffie en drankje gratis natuurlijk

-

Spreker: Professor dr. Hans Renes over de Historie van Asperen -

Wilt u meer mensen van deze Courant laten genieten?
Geef ze op als lid via mail Secretaris@oud-asperen.nl
of telefonisch 06 454 32188.
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Ome Keesje
In 1983 herdachten we op feestelijke wijze het 1000-jarig bestaan van onze vaderstad. 1000 Jaar voor die
herdenking was een groep edelgermanen in Asperen aangekomen. Zij waren ijverig en brachten de
woeste grond in cultuur. Met het zweet hunner lijven besproeiden zij de vruchtbare aarde, zodat de grond
veel vruchten voortbracht. Ook bakten ze stenen om een stad te kunnen bouwen. Het latere Asperen. De
ijver die zij aan de dag legden, is van geslacht op geslacht overgegaan. Want het Asperse volk legt tot op
heden een grote ijver aan de dag. Het volk in Asperen dopt zijn eigen boontjes en heeft zo deelgenomen
aan de welvaart die we samen opbouwden. Maar de heren die ons besturen vonden dat in hun wijsheid,
maar niks en smolten samen met enkele plaatsen, dat werd Lingewaal en voor we de ellende van de fusie
verwerkt hadden, volgt er niet te geloven een nieuwe fusie, nog groter: West Betuwe. Als we naar het
gemeentehuis moeten, moet je in Geldermalsen zijn. Het onbenul regeert, onvoorstelbaar dat mensen die
slecht ter been zijn, strompelend achter de rollator naar Geldermalsen moeten.
Het is onvoorstelbaar, de fusie is in Asperen gevierd. Ook werd burgemeester Loes uitgezwaaid. Het was
zo druk, dat ome Keesje maar weer huiswaarts keerde. Dus heeft schrijver dezes het met een foto uit de
krant moeten doen. Ome Keesje heeft de foto laten uitvergroten en inlijsten. Die hangt nu op een duidelijk
zichtbare plaats in de woonkamer. Op de foto staat Loes, opvallend met haar mooie, eigen, zwarte haar, in
het midden. Ze wordt omringd door oudere heren die de beste jaren achter de rug hebben. Toen Ome
Keesje de foto voor het eerst zag, dacht ie dat het een opname van boer zoekt vrouw was.
Zoals u wel vernomen zult hebben, heeft Gert-Jan van Herwaarden een boek geschreven over de
vooruitgang. Voor Ome Keesje een achteruitgang. Wat was het vroeger gezellig op de Boerenwal. Ik kan
me nog herinneren, dat z’n vader rond 1950 met de hondenkar ging melken. Dikwijls verlang ik terug
naar die tijd.
Als je op de Boerenwal
liep, kwam je altijd wel
Jan tegen en er woonde
heel wat Jannen aan de
Boerenwal. Als ik nu op
de Boerenwal kuier,
denk ik aan mijn vaders
Hofke. Thans lopen er
paarden van Dineke, de
zuster van Gert-Jan.
Vaders Hofke had
fruitbomen en
tuingrond. Ik vond
vaders Hofke niet leuk.
Als kleuter ging
schrijver mee naar ’t
Hofke. Uit verveling
trok ik stenen uit de
muur, die 70 jaar geleden al op instorten stond. Toen ik 5 jaar was moest ik al plantjes gieten. Op een
zaterdag, het was net Glasstadmars, moest ik weer ’t Hofke, met tegenzin, gaan begieten. Net toen ik
wilde gieten, hoorde ik vele voetstappen. Een sergeant, die in burgerleven visboer was, blèrde “halt”. Wat
schrok ik. Daar stonden ze boven op de Boerenwal voor vaders Hofke. Toen riep hij: “zet af geweer”. Ik
werd angstig en dacht: straks schieten ze me dood. Ik ging strak tegen de muur staan, zo voelde ik me
veilig. Wat vreemd, de zon scheen en het regende, ik keek omhoog en zag zo’n 200 soldaten die
plaspauze hielden. Terwijl ze wegmarcheerden, liep ik naar huis. Je bent gauw terug zei vader. Ja, zei ik,
alle plantjes zijn nat, ik kreeg hulp.
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Aanwinsten fotoarchief
Hoewel we al vele jaren trouw verzamelmarkten en ruilbeurzen voor ansichtkaarten bezoeken, blijkt
iedere keer weer dat de meeste interessante foto’s van ons stadje zich nog steeds in Asperen zelf
bevinden. Niet zo opmerkelijk natuurlijk want in alle oude fotoboeken (of volle schoenendozen) die in
Asperse families bewaard worden, zitten met name afbeeldingen die in Asperen of directe omgeving
gemaakt zijn. Kunst is altijd om die oude schoenendozen boven tafel te krijgen voordat het nageslacht,
dat leeft in de ‘digitale’ moderne wereld, alles in de grofvuilcontainer heeft gegooid onder het motto van
‘wat motte we met die ouwe zooi’. Daarom is het altijd leuk om weer eens zo’n oude schoenendoos
boven tafel te krijgen en de verhalen die bij de foto’s horen, vast te leggen.
Ook in deze editie van ‘Asperen in beeld’ zitten weer heel wat prachtige beelden van zaken die inmiddels
verleden tijd zijn maar die ooit zijn vastgelegd op de gevoelige plaat.
Van de familie De Jongh (voorheen
hengstenhouderij en dekstation aan de Minstraat)
kregen we zo een aantal mooie opnames met
daarop afbeeldingen van het familiebedrijf op de
plaats waar later de Rabobank zou verschijnen.
(waarvoor de Vereniging Oud Asperen in zijn
beginjaren zich tevergeefs heel intensief heeft
ingespannen om de oude hooiberg met schuur te
behouden).
Op de eerste foto zien we de situatie van voor 1964
toen de huizen van de Nieuwstraat / Vrouwe
Elburgstraat nog niet bestonden en er nog een kasteeltuin achter de zichtbare muur aanwezig was.
De tweede en derde foto zijn genomen voor het oude
gemeentehuis (Villa Süter), waarschijnlijk uit de periode voor
1951 toen dhr. Post daar nog woonde.
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De foto’s vier en vijf geven een beeld van de
situatie na de bouw van de huizen in de Vrouwe
Elburgstraat.

Foto zes laat de achtergevel van de boerderij
Minstraat 1 zien (het oude Rentmeestershuis waar
ooit Martinus Beekman woonde, schrijver van het
boek ‘Stad en Baronie van Asperen’ uit 1745).

De volgende foto (foto zeven) toont ons de
beroemde dekhengst Admiraal waarmee de
hengstenfokker heel veel succes had in de
jaren zestig.
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Dan een
klassenfoto
met daarop
Teunis de
Jongh (foto
acht).
Mogelijk
herkent u nog
enkele
klasgenoten
van hem.

Foto negen van de Familie De Jongh geeft een mooi beeld van de smalle onverharde Leerdamseweg
(Platteweg) met achter het paard alleen het huis dat de familie Maurik in de jaren dertig liet bouwen.
(huidige huis van de familie Van Zandwijk).

Via dhr. Jan Pannekoek kregen we een prachtige schoolfoto van de Christelijke school uit 1941, genomen
op het toenmalige schoolplein tegenover de scholen op de Voorstraat. Dat plein bestaat nog steeds en is
nu parkeerplaats voor de auto-eigenaren van de nieuw gebouwde huizen op het Victoria-terrein. Op de
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achtergrond zien we het huis van Jan Leeuwenburg aan de Minstraat. Bij de foto stonden de volgende
namen vermeld: (zonder exact aan te geven wie bedoeld wordt).
Cees Bel, Hilleke de Ridder, Rietje Bel, Wim de Bruin, Mina van Stijn, Adriaan den Hartog, Henk
Timmer, Bep Olivier, Gradus van Ooijen, Gradus Kleijn, Co van Zomeren, Cor de Kok, Ton van
Meeuwen, Jo van Zanten, Cor Boet, Jan Snippenberg, Henk de Gruijter, Wim van Eeuwijk, Co Duizer,

? Snippenberg, Beppie Kooi, Tonnie van Dijk, Berta den Hartog, To van Herwaarden, Henk de Jong,
Engeltje Verweij, Gijsje Timmer, Barbera de Weerd, Teuntje den Hartog, Rochus Timmer, Bep Vink,
Bertie Looijen, Teuni den Dunnen, Jos den Hartog, Bets Snippenberg, Berta Meidam, Andries van Dijk,
Anton de Weerd, Tonnie van der Heide, Bets Meidam, Riet Bogert, Co Vroege, Adrie Looijen, Cornelis
Bel, Riet van Ooijen, Arie van Nugteren, Rika de Kok, Cor van Helden, Annie Vogelenzang, Co
Vogelenzang, Gerrit de Heus, Cor van Ooijen en Jan de Gruijter.
Ik heb de namen en schrijfwijze overgenomen zoals ze op de foto stonden maar die schrijfwijze zal in een
aantal gevallen niet correct zijn. Geboortejaren van deze personen zal liggen tussen 1930 en 1935.
- Algemene Ledenvergadering 21 mei 2019 20:00 Dorpshuis EMM ! -
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Wilt u meer mensen van deze Courant laten genieten?
Geef ze op als lid via mail Secretaris@oud-asperen.nl
of telefonisch 06 454 32188.
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Via diezelfde
gever kwamen we
in het bezit van
een leuk document
dat de paardenkooplui op de
Asperse paardenmarkt gebruikten
om handel te
drijven met joodse
opkopers van
paarden. Het
documentje is wat
beduimeld en was
eigendom van J.
Zwezerijn uit
Hoog Blokland,
commissionair in
paarden. Het
pamfletje bevat 8
pagina’s en
beschrijft nauwkeurig allerlei
joodse
uitdrukkingen en
uiteraard vooral
getallen. Want
daar gaat het altijd
om bij de paardenkoopman. Ik
herinner me dat
mijn vader deze
omschrijvingen
ook altijd bezigde.
Termen als ’de
porum van de
serole is lautof’
(het gezicht van
die man staat me
niet aan), lau
dabbere (niets
zeggen), hedde al
mesomme? (heeft
hij al betaald?)
klinken mij bekend in de oren. Naast een aantal uitdrukkingen bevat het document een beschrijving van
alle joodse getallen beginnend bij 1 en eindigend bij 1000. ‘Bijsmijs sieben bijs megosen’ is dan
bijvoorbeeld 272,5. Een leuk aandenken aan de Asperse paardenhandelaren van ruim honderd jaar
geleden.
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Van Hans van Weelden kregen we een grote serie foto’s van de sloop en wederopbouw van Lunchroom
Van Herwaarden en Strycon aan de Voorstraat. Een mooi voorbeeld daarvan zijn de funderingen van de
nieuwe huizen aan de oneven kant van de Voorstraat met op de achtergrond de Minstraat.

Van Martien de Man (zoon van Jan van Betjes) kregen we een leuke opname van de oprichting van
voetbal vereniging
AVV in 1962. Op de
foto, genomen voor
de koetshuisjes aan
de Nieuwstraat, zien
we de voetballers
Martien de Man,
Teus van Toorn en
Goof Ellens.
Daarachter het
voltallige
oprichtingsbestuur
van de club met
Wout Eskes, Jan
Gerdessen, Piet
Herrewijn, Cees van
Steijn, Giel van
Ooijen, Koos de
Man, Roel Zondag
en ? Rietman. Ze
droegen allemaal een
witte anjer. In mijn
herinnering zat Cees Hoeke hier ook bij maar ik zie hem niet op deze foto. Mogelijk trad hij pas later toe.
Achter het bestuur herken ik nog Cees Heijsteeg, Bram Brinkman en Piet van Meeuwen.
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Van een andere gever kregen we een aantal familieopnames van de families Sprong/Meijdam/Verweij.

Op de bovenste foto
zien we slager Floor
Meijdam (van de
Voorstraat) met een
aantal familieleden. De
foto hiernaast toont
moeder Meijdam
(meisjesnaam
Wilhelmina v.d. Bunt)
met haar kinderen en de
logés Mien, Flora en
Aaltje Verweij, nichten
van de familie Sprong.

Van Dina de Stigter-Blom kregen we een aantal mooie
opnames van de voormalige schoenmakerij van Leen
Blom op de hoek van de Nieuwstraat en de Achterstraat.
Op foto 1 van deze reeks zien we de schoenmakerij.
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Op foto 2 van deze reeks de schoenmakerij en ook de
winkel van de IFA van Anton en Gieda Blom er
tegenover.

En op de laatste foto van deze reeks zien we Leen Blom een
schooltas repareren in zijn werkplaats.
Dhr. Frits Gerdessen uit Gorinchem nam in 1951 een
aantal foto’s van het bezoek van koningin Juliana aan
Asperen. Een van deze foto’s toont het jacht de Piet
Hein van de vorstin met op de achtergrond de
Waterpoort.

Een foto van Fort Asperen gedurende de koude oorlog (ca. 1970) met een “Luchtwachttoren” van de
KLD (Luchtwachtdienst) voor het uitpeilen (visueel!) van naderende Russische bommenwerpers. Het is
duidelijk dat we ook voor dit
naderende conflict weer goed
voorbereid waren.
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Een luchtfoto (ca. 1970) van Asperen en het Fort met de luchtwachttoren zichtbaar bovenop het fort.
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Tenslotte voeg ik weer wat opnames toe (zie volgende bladzijde) uit de verzameling van 1955 die we
vorig jaar in ons bezit kregen. De foto’s zijn genomen tijdens de Rode Kruisfilm die in 1955 van Asperen
is gemaakt. Inmiddels hebben we veel namen kunnen achterhalen maar er blijven nog wel de nodige
zoekplaatjes over. Bijgaand een negental foto’s voor de liefhebbers. Graag hoor ik van u of u personen
herkent. Mocht u zelf foto’s of oude ansichtkaarten bezitten en u wilt ze delen met de leden van de
historische vereniging dan kunt u mij altijd bellen of mailen.
Gijs de Man
gijsdeman@hotmail.com of 06 10957094
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Filmarchief Asperen
Naast het omvangrijke fotoarchief dat de vereniging bezit, kwamen wij in de loop der jaren ook in het
bezit van een aantal oude 8mm films van Asperen. In de afgelopen jaren is een deel van deze films al wel
eens vertoond tijdens bijeenkomsten van de Vereniging Oud Asperen. Een aantal van de films is in bezit
van de families Kleyn en Kors, die al ver voor de oorlog, met oog voor het historisch belang, niet alleen
films maken van hun kinderen maar ook van de Asperse bevolking en van belangrijke gebeurtenissen in
de recente geschiedenis van ons stadje. Alles bij elkaar gaat het zeker om een dertig- tot veertigtal films
die tussen 1935 en 1970 zijn gemaakt. Omdat de kwaliteit van dit materiaal alleen maar slechter wordt,
heeft Ton Kleijn het initiatief genomen om e.e.a. te gaan digitaliseren en daarmee voor het nageslacht te
bewaren. Er werd een werkgroep in het leven geroepen bestaande uit Ton Kleyn, Eric Jas, Roel Zondag,
Gijs van Duffelen en ondergetekende met de opdracht de oude films om te zetten naar digitale beelden en
deze beelden zoveel mogelijk te voorzien van relevante informatie. Dus achterhalen wie de personen zijn
die we zien, waar de films opgenomen zijn, welke gebouwen er opstaan etc.
Het eerste deel van de opdracht is met name een financieel verhaal. Er zijn tegenwoordig genoeg
bedrijven die gespecialiseerd zijn in het digitaliseren van oude filmbeelden. Gelukkig vonden we de
gemeente Lingewaal, vlak voordat zij werd opgeheven, bereid om een bijdrage te verlenen waarmee we
een belangrijk deel van de oude films kunnen omzetten.
Het tweede deel van de opdracht is veel tijdrovender. Nadat de films zijn gedigitaliseerd, worden ze
omgezet naar een Word-bestand waarin beeldje voor beeldje wordt opgeslagen. In dat bestand kunnen
dan teksten worden toegevoegd met een beschrijving van de gebeurtenissen en de personen die erop
voorkomen. Een immense klus die waarschijnlijk een aantal jaren zal gaan duren. Vooral bij de oudste
films van voor de oorlog wordt het natuurlijk steeds lastiger om mensen te vinden die de gefilmde
personages herkennen. Dat maakt ook dat er tijdsdruk op staat omdat dit over 10 jaar waarschijnlijk
helemaal niet meer zal gaan lukken. Als alle teksten zoveel mogelijk compleet zijn, zullen we de films
gaan inspreken en waar mogelijk voorzien van achtergrondmuziek.
We willen de films gaan gebruiken om bij diverse gelegenheden er een bepaald thema uit te lichten en
daar met behulp van het filmmateriaal gecombineerd met ons fotoarchief een blijvend archiefstuk van
maken dat voor ons nageslacht bewaard kan blijven. Denk bijvoorbeeld aan thema’s als ’125 jaar Ad
Astra’(in 1923), ‘opening nieuw schoolgebouw’ (in 2019), ’mobilisatie en oorlogsjaren’, ‘vervoer’ etc. In
het Kontakt van 13 februari jl. verscheen een leuk artikel over de werkgroep, waarin we een foto
publiceerden van een man uit een film van de mobilisatie die we niet konden thuisbrengen. Onze oproep
had succes want Jan Pannekoek wist ons te melden dat het ging om Drikus Meijdam, die gewoond heeft
in de koetshuisjes en getrouwd was met een mevrouw Van Meeuwen. Ze hadden geen kinderen.
Uiteraard staan we ook open voor nieuw filmmateriaal dat nog ergens op de plank ligt en dat ook in ons
archief opgenomen kan worden.
Vooralsnog focussen we eerst op materiaal van voor 1970 omdat in de periode erna er enorm veel
materiaal aanwezig is van mensen die met videocamera op stap gingen als vervanger van de fotocamera.
We hopen in de toekomst van ons te laten horen en zullen via de Asperensche Courant en de lokale media
aankondigen wanneer we films zullen gaan vertonen.
Gijs de Man
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Het Fregat “Asperen”
Geachte lezers van onze Asperensche Courant. In onze courant van december 2018 hebben we op zeer
korte termijn een toevoeging moeten doen van een aantal bladzijden op verzoek van onze drukker. De
courant tezamen met de advertenties had nl. een aantal bladzijden dat niet te delen was door “4” en dat is
een doodzonde in de ogen van de drukker. We hebben toen gekozen voor een artikel dat bedoeld was te
plaatsen in een volgende courant: “Fregat Asperen” en dat hebben we geweten. In principe veel positieve
reacties eigenlijk, maar ook kritische daar we afbeeldingen gebruikten zonder te controleren wat de
rechten hierop zijn en waren noch wie ze gemaakt had of waar ze precies hun oorsprong hadden. Een
doodzonde in de ogen van de serieuze publicist natuurlijk. Bij dezen dus onze toevoeging aan het artikel
van december 2018 met al die informatie waar de serieuze geschiedkundige op uit is maar ook nog een
wending aan het verhaal waar wij (door onvoldoende onderzoek) nog niet een helder antwoord op
hadden.
Het Fregat Asperen is in 1656 gebouwd op de Amsterdamse werf onder leiding van Jan van Rheenen. Het
was een “vijfde klasse” schip, een Fregat van 120 Amsterdamse voet lang (34 meter naar onze maatstaf),
29 voet breed (8 meter 20 cm) en 11 voet onder water (3 meter 10 cm). Ze is gebouwd onder orders van
de Amsterdamse Admiraliteit. In deze periode van de Zeven Provinciën waren er vijf admiraliteiten
(waaronder Rotterdam, Kampen etc.) maar Amsterdam was zonder enige tegenspraak de grootste. Haar
bewapening was bij bouw 18 12 ponders (ieder projectiel wat afgeschoten werd woog 12 pond, lees 6 kg
gietijzer), 14 6 ponders en 4 3 ponders. Een volledige salvo van haar geschut aan één zijde (zo werd er in
de regel gevochten) woog 77 kg. In vergelijking: een linieschip als dat van Admiraal de Ruyter (onder
wiens bevel de Asperen ook heeft gevochten) vuurde een salvo van 400 kg af aan één zijde. Deze schepen
hadden dan ook drie dekken met zware kanonnen. De Asperen was dus geen “linieschip” gemaakt om in
lijn langs de vijand te varen en om hiermee salvo’s uit te wisselen. Het was een windhond die probeerde
snel (wat) schade toe te brengen aan masten of de stuurinrichting en er weer vandoor te gaan. In haar
loopbaan heeft de Asperen meermaals gewisseld van type en aantal kanonnen.
De grotere kanonnen werden (voor de stabiliteit) laag in het schip geplaatst en dat zie je aan de
geschutpoorten (houten luiken die bij gevechtsacties geopend werden). De lichtere stukken werden hoger
geplaatst tot op het “poep”dek (het hoogste deel van het schip). In 1966 werd de bewapening gewijzigd
en kreeg ze (een schip is vrouwelijk) 6 12 ponders, 12 8 ponders, 12 6 ponders en 4 2 ponders. Om haar te
bezeilen waren 140 man nodig, 120 zeelieden en 20 mariniers. Onder de zeelieden zal er immer een
kapitein geweest zijn, een eerste officier, vier subofficieren, een bootsman (onderofficier) met vier subs
(korporaal) en de overigen waren timmerman tot kajuitjongens (van 12 tot 14 jaar oud!). De Mariniers
hadden een officier en een sergeant en de overigen waren soldaten.
Haar kapiteins waren:
- Cornelis Janszoon de Boer (1661 tot juni 1661)
- Jacob Andrieszoon Swart (juli 1661 tot eind 1665)
- Adriaen van Veen (1665 tot april 1665)
- Jacob Claeszoon Swart (mei 1665 tot eind 1665)
- J. G. van Hes (1666)
- Jan Gijselszoon van Lier (1666 tot juli 1666)
- Dirk van Nieuwborg (1668)
De Asperen heeft primair gevochten in de “Engelse Oorlog” tot het moment dat ze onze Stadhouder (later
koning) Willem III naar Engeland bracht om aldaar het Koningschap te overnemen en wel in de
gevechten: 01/06/1666 “The Four Days Battle”, 25/07/1666 “The St. James Day Battle” en op 28/05/1672
“The Battle of Solebay”. Oftewel: alle belangrijke (zee)veldslagen die er in haar tijd waren. Op 3
december 1689 is de Asperen vergaan, vooralsnog is onduidelijk waar en waarom.
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Een schip als de Asperen, maar feitelijk alle schepen in de “marine” van de Republiek der Zeven
Provinciën, werd gebouwd op een vijftal werven in wat we nu Nederland noemen. De grootste was de
Admiraliteit van Amsterdam en op haar werf is de Asperen ook gebouwd. Daarnaast bestonden er de
Admiraliteiten van De Maze (Rotterdam), Dokkum of Harlingen (Friesland), Middelburg (Zeeland) en
die van het Noorderkwartier (Hoorn en Enkhuizen). Formeel waren al deze organisaties onder bevel van
de Staten Generaal van de Republiek maar in werkelijkheid opereerden ze zelfstandig. Hun taak was het
bouwen en uitrusten van schepen met kanonnen en bemanning ter bescherming van primair hun eigen
handelsvloot. Er bestond een overkoepelende commandostructuur onder bevel van de Admiraal-Generaal
welke in principe het opperbevel voerde. Deze commandant was in 1656 de Stadhouder, de Prins van
Oranje Willem III (1650 tot 1702). Deze constructie heeft standgehouden tot de inname van onze
republiek door Napoleon Bonaparte in 1795 en in 1815 werd het Ministerie van Marine opgericht. Bij
grote zeeslagen of in tijd van oorlog (met Engeland in de regel en vooral in de periode 1652 tot 1674)
werd er echter een Admiraal aangesteld die de werkelijke leiding had over de gezamenlijke vloot.
Hiervan kennen we de namen uit onze geschiedenislessen, mannen als Michiel de Ruyter, Cornelis
Tromp en Johan Evertsen. De Asperen heeft een zeer succesvolle carrière gehad en heeft deelgenomen
aan zeeslagen onder al deze Admiraals.
Dan het deel waar de meeste vragen en
opmerkingen over zijn binnengekomen
na publicatie van de courant in
december 2018, de afbeelding van het
Fregat Asperen van Willem van de
Velde uit 1666. Het is een tekening in
grafiet (potlood).
Van de Velde heeft ca. 1500 van deze
tekeningen gemaakt van de grote
linieschepen tot kleine vletjes. De
tekeningen zijn in eigendom en beheer
van het Britse National Maritime
Museum en hadden tot doel de schepen
van de Republiek der Zeven Provinciën
te kunnen herkennen als de Engelse
vloot hen in de strijd tegenkwam.
Vergelijkbaar dus met de tekeningen van Van Deventer van steden en vestingen in Nederland in opdracht
van de Spaanse Koning ter voorbereiding op de (door hem geïnitieerde) 80-jarige oorlog.
Veel van de vragen waren of dit schip wel Asperen heet en
welke wapens er dan achterop staan. Op grond van de mij in
december 2018 beschikbare afbeelding (lage dichtheid) was dit
niet met zekerheid vast te stellen. Onderhavige afbeelding is
door mij gekocht (incl. rechten van gebruik) en heeft dus een
hogere dichtheid. Nu kan ik inzoomen op de “spiegel” (het
vlak achter op het schip).
De Spiegel is het uithangbord van een schip. Naast de vlag van
de republiek op top staan er minimaal drie symbolen op die
alles zeggen over het schip wat van belang is voor degene die
het schip voor het eerst ziet, de echte herkenningstekens dus.
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Op de site www.hubert-herald.nl/admamst.htm wordt een duidelijke uitleg gegeven over de samenstelling
van de spiegel van ieder schip in de Admiraliteit Amsterdam:
Als één van de beide lagere Admiraliteiten die door Leicester in 1586 werden opgericht voerde de Amsterdamse
Admiraliteit een wapen dat een variant is van het wapen van de Centrale Admiraliteit die door Leicester was
voorzien. Dit was, naar analogie van het symbool van de Centrale Admiraliteit van de Habsburgse Nederlanden,
een schild waarop twee gekruiste ankers.

De oudst bekende versie van het wapen van de Amsterdamse Admiraliteit is goud met twee blauwe gekruiste
ankers en in het schildhoofd de letter A van Amsterdam. Deze versie is te vinden op een gebrandschilderd raam in
de Grote Kerk van Edam uit 1607.
Een latere versie toont goud met twee gekruiste ankers tussen de letters AA. Het is vooral bekend van de
afbeeldingen van schepen die door de Amsterdamse Admiraliteit werden uitgerust. In kleur is het te zien op het
schilderij van „De Gouden Leeuw op het IJ” van Willem van de Velde de Jonge en thans in het Amsterdams
Historisch Museum.
Op bovenstaande tekening van de spiegel van de Prins Hendrik is ook te zien hoe het heraldische programma van
de oorlogsschepen van de Republiek kon zijn samengesteld. Bovenaan staat het wapen van de financier, in dit
geval het Amsterdamse stadsbestuur. Onderaan staat het wapen van de bouwer en beheerder van het schip, in dit
geval de Amsterdamse Admiraliteit met daarnaast het wapen van Willem III als admiraal generaal. Daarboven
staan de wapens van de provinciale staten die mogelijk de opdrachtgevers waren. In het midden staat het symbool
of wapen van de persoon of instantie waarnaar het schip is vernoemd in dit geval het beeld van prins Frederik
Hendrik.

Ons Fregat Asperen heeft rechtsonder (zie pijl 2 op detail van de schets)
duidelijk het Wapen van de Admiraliteit van Amsterdam: de bouwer van het
Fregat Asperen. Dit klopt ook met de historische gegevens van het schip als
bij aanvang opgegeven. Het Wapen linksonder (pijl 3) is minder duidelijk
maar het moet het wapen van Prins Willem III de Admiraal Generaal en
Stadhouder zijn of voorstellen. Zoals ook weergegeven op deze
potloodtekening van Willem van der
Velde van het schip Prins Hendrik uit
dezelfde periode. Het bovenste
Wapenschil (pijl nummer 1) is dus
van de financier van het schip. Hier
een detail van dit Wapenschild en de
verassende ontknoping aan ons stuk:
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Herkent u het Wapenschild? Als rechtgeaard Asperse zou
u het toch moeten herkennen. Het lijkt immers zeer sterk
op het Wapenschild van onze oude Gemeente Lingewaal.
Asperen als stad heeft het Wapenschild als hier rechts
weergegeven.
Komt in de buurt zou u zeggen, de geblokte dubbele band
in het midden is het oude Wapenschild van onze stichter,
de eerste Baron van Asperen: Van Arkel. De kroon en
leeuwen hebben we te danken aan het feit dat we al vele
eeuwen een Heerlijkheid zijn in eigendom van een Baron.
De Gemeente Lingewaal heeft hier bij haar oprichting handig gebruik
van gemaakt. Geen van de zich samen met Asperen samenvoegende
gemeenten hadden een Wapenschild dat zich mocht versieren met een
kroon en leeuwen als dragers van het schild. Dat is een recht dat
vergeven moet zijn door de Raad voor Heraldiek in het verleden.
De gemeente Lingewaal behield de geblokte balken van de Van Arkels,
de kroon en de schilddragers (leeuwen) van de stad Asperen en nam
twee kenmerken over van de andere gemeenten. Het was gelukkig
duidelijk waar het gewicht in de verhoudingen lagen.
Het nieuwe Wapenschild van de Gemeente West
Betuwe onderkent gelukkig ook waar in deze nieuwe
amalgaam de cultuur en historie te vinden is.
Wederom is het Wapenschild van Van Arkel
prominent en wordt het nieuwe wapen gedragen door
onze leeuwen en getopt met onze Baroniekroon.
Over de baron van Asperen gesproken, welk
Wapenschild voerde deze eigenlijk? Niet alleen dat
van Asperen natuurlijk, de Familie Van den
Boetzelaer had meer titels en eigendommen dan alleen
de Heerlijkheid Asperen en daarnaast is een wapen immer een soort amalgaan van delen van wapens van
familie en historie. Het Wapenschild van de Familie Van
den Boetzelaer Van Asperen is hiernaast weergegeven.
Vergelijkt u dat eens met het wapen dat op de vorige
bladzijde staat van de financier van het Fregat Asperen.
Dat is hem, klopt. Gebouwd op de Rede van de
Admiraliteit Amsterdam door Meesterschipbouwer Jan
van Rheenen onder commando van Admiraal-Generaal
en Stadhouder van de Republiek der Zeven Provinciën
Willem III (nét in 1656 met het overlijden van zijn
vader) en betaald door Baron Philips Jacob van den
Boetzelaer en Asperen (1634-1688).
Nu zijn de kosten van het bouwen van een schip als het
Fregat Asperen aanzienlijk (10.500 gulden, vergelijkbaar
met een huidige waarde van 120.000 euro) maar het
bemannen en bevoorraden deed de Admiraliteit
Amsterdam die daarvoor weer vergoed werd door de Staten Generaal of te innen penningen (belastingen)
op scheepvaart en handel. Het schip is in drie maanden gebouwd. Lijkt ook belachelijk kort in onze ogen
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wellicht maar het was toen al bijna massaproductie. Methode, techniek en ontwerp was eenheidsworst,
hout en (goedkope) mankracht was ruim op voorraad. Andere tijden. Er moet wel gezegd worden, het
bouwen van een schip van gelijke omvang maar dan 100 jaar later was vertienvoudigd maar toen ook
vercommercialiseerd. De Admiraliteit Amsterdam bestelde haar schepen in de 18e eeuw door middel van
een uitvraag aan commerciële werven en we weten allemaal dat concurrentie een prijsdrukkend effect
heeft nietwaar? Kijk maar naar de prijzen van ons aardgas of de ziektekostenverzekering!
Maar goed, onze Baron Philips Jacob van den Boetzelaer en Asperen laat een Fregat bouwen en geeft het
weg aan de Admiraliteit Amsterdam. Waarom, zult u zeggen ? Met 100% zekerheid kan ik dit u niet
zeggen. Ik heb een theorie maar ook die is geënt op mijn wantrouwende aard. In de eerste plaats was
Philips een zeer welvarend mens. Hij woonde op nummer Lange Voorhout nummer 13 te Den Haag (zie
afbeelding) en bezat
daarnaast een “buiten” in
Wassenaar (De Raephorst)
en Voorburg (Huys den
Dom).
Philips was President van
de Raad van Staten van
Holland, het hoogste
staatsorgaan van de
Republiek en primair
verantwoordelijk voor
recht, financiën en defensie van de Republiek der Zeven Provinciën. Philips
en zijn vouw Cornelia van der Mijle (1635-1703) kregen een zoon Philips
Jacob van den Boetzelaer (mij ook gebeurd als eerste zoon) welke geboren
is in huis Buitenhuis te Wassenaar in 1656. Helaas is hij jong weer
gestorven, in 1686 op 30-jarige leeftijd. Op 22-jarige leeftijd is hij op
23 oktober 1678 gelukkig nog wel getrouwd in de Grote Kerk te ’sGravenhage maar het huwelijk is kinderloos gebleven. Op 19 januari 1678
kreeg hij, Philips junior (22 jaar oud), een commissie als Gecommitteerde
van Holland in het college der Admiraliteit Amsterdam. Deze (zeer) goed
betaalde functie behield hij tot zijn (te vroege) overlijden 8 jaar later.
Nu kan ik niet met absolute zekerheid stellen dat Philips junior zijn functie
niet kreeg op zijn eigen merites. Hij was immers reeds 22 jaar oud en net
afgestudeerd te Leiden én zou gaan trouwen over een paar maanden. Ik acht
de kans echter ook aanwezig dat hij de functie kreeg op voorspraak van zijn
vader die enige invloed had als President van de Raad van Staten van de Republiek. Met name omdat de
Admiraliteit Amsterdam afhankelijk was van de Raad van Staten voor haar budget om gebouwde schepen
ook te voorzien van kanonnen en bemanning. Daarnaast betaalde de Republiek ook de (aanzienlijke)
vergoeding(en) die de diverse gecommitteerden kregen en hun Admiraals, Kapiteins, etc. Daar bovenop
kwam nog de vriendelijke gift van vader Van den Boetzelaer van een Fregat genaamd Asperen aan de
Admiraliteit Amsterdam bij de geboorte van zijn erfgenaam en naamgenoot, dat zal ook geen kwaad
hebben gedaan. Hoe het ook gebeurd is - en voorgaande zal ook tegenwoordig nog wel eens zo kunnen
gebeuren schat ik - het goede dat de Familie van den Boetzelaer voor de Republiek heeft gedaan staat als
een paal boven water en wordt door alle bronnen uit die tijd bevestigd. Niets kwaads hierover dus.
Tot zover en niet verder denk ik dus over de opkomst en (letterlijke) ondergang van het Fregat Asperen.
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Redactie Courant

ALV 21 mei 2019 om 20:00 uur Dorpshuis EMM
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 oktober 2019
De Redactie, april 2019

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 de courant
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 in plaats van € 13,00 per jaar.
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Het bruisend hart van en voor de inwoners van Asperen!

ONS DORPSHUIS VERVULT EEN
BELANGRIJKE ROL IN ASPEREN
Wekelijks maken diverse verenigingen gebruik van de faciliteiten van ons dorpshuis. Ook kunt u bij ons terecht voor de
huur van ruimte voor bijvoorbeeld een bruiloft, verjaardag, familiefeest, receptie of voorstelling.

Dorpshuis Asperen is het oudste dorpshuis van Nederland; het bestaat al meer dan 125 jaar. Het Oranje Fonds heeft
ons Dorpshuis uitgeroepen tot Toplocatie van de Regio. In 2018 is het dorpshuis flink verbouwd, waardoor het nu weer
helemaal modern, fris en up-to-date is. U bent van harte welkom in Dorpshuis Asperen!

Dorpshuis E.M.M. Van Langerakstraat 6, Asperen | 0345 613796 | info@dorpshuis-asperen.nl | www.dorpshuis-asperen.nl

