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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
Voor u ligt Asperensche Courant 144, met toewijding samengesteld door uw redactie uit inzendingen en
informatie hier en daar gevonden in boeken en op het internet. 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. Lidmaatschap kost maar € 7,00 per jaar !
Het is een bewogen eerste helft van het jaar 2020 voor ons geliefd Nederland. De normaliter in april of
mei gehouden Algemene Ledenvergadering houdt u vooralsnog van ons tegoed, want bijeenkomsten als
deze zijn nu en voorlopig nog even uit den bozen vanwege het “Corona / Covid 19” gevaar.
Het verschijnen van onze Courant is mede hierdoor ook helaas uitgesteld. We hoopten op een verlichting
van maatregelen daar we immer de datum van de ALV (Algemene Ledenvergadering) publiceren in onze
Courant. Nu er voorlopig helaas nog geen einde lijkt te komen aan het verbod op bijeenkomsten kiezen
we maar voor uitgave zonder een ALV op korte termijn.
Zoals gesteld in onze vorige editie hebben we helaas afscheid moeten nemen van onze Secretaris Marius
de Man in 2019 en recent van onze Museumbeheerder Ron Schijf. Vooralsnog is er geen vervanging voor
deze bestuursleden gevonden. Dus ook een oproep aan allen die een warm hart toedragen aan historie, zij
het ver of dichterbij en onze stad Asperen. Marius was primair bezig met effecten welke meer recente
wijzigingen of plannen hadden op onze stad en dit is een cruciaal onderdeel van onze statuten. We zijn
immer waakzaam als er plannen in de maak zijn die schade kunnen opleveren voor onze stad of het
verdwijnen van historische elementen. Ron legde zich toe op het beheer en runnen van ons Museum op de
Achterstraat in Asperen. Ons bestuur vergadert niet veel, het hoeft geen zware opgave voor u te zijn.
In 2019 bestond onze vereniging 40 jaar, een heuglijk feit. Aangekondigd was dat we dit in 2020 zouden
vieren, gelijktijdig met het in dit jaar weer uitgebreider versieren van onze stad in het kader van
Koningsdag. Hiervoor waren plannen maar ook deze zijn helaas niet doorgegaan in verband met de Covid
19 maatregelen. Er is veel in te halen in de komende jaren naar het ons schijnt. We zullen eerst kijken hoe
onze samenleving zich zal aanpassen aan de nieuwe situatie.
Zeer heuglijk was het feit dat een van de leden van het eerste uur en sinds de oprichting van onze
vereniging actiefste lid tot heden drs. G. (Gijs) de Man door de Koning per besluit 2020000664 van 27
april 2020 verheven is tot Lid van de Orde van Oranje Nassau. Als vereniging hebben we een kleine
bijdrage mogen leveren hieraan. Ik zeg niet “klein” omdat wat Gijs voor onze vereniging doet en gedaan
heeft klein is, het tegendeel is natuurlijk waar. Ik zeg “klein” omdat de lijst van verenigingen en
initiatieven waar Gijs (bestuurs)lid of initiator van is zo groot is dat wij slechts een topje van de ijsberg
zijn van Gijs z’n bijdragen aan de samenleving in onze stad. Maar wel het topje hiervan, onzes inziens.
Als bestuur wensen wij u weer veel leesplezier met onderhavige courant en wij hopen dat deze iets los zal
maken in u. Laat de schrijver en de onderzoeker in u ontwaken en mail ons uw herinneringen en foto’s.
Met historische groet,

Theo Witjes,
Voorzitter Vereniging Oud Asperen
0345 610291 of 06 52502622

non satis est scientiam
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Bestuurlijk Nieuws
Van de Penningmeester
In 2020 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 en Najaarbijeenkomst 2020
Ton Kleyn en Gijs de Man hebben onze stad al meermaals verrast met prachtige initiatieven om u allen te
verheugen met uw jeugdherinneringen door u films te tonen, vergezeld van uitleg wat regelmatig tot grote
hilariteit geleid heeft. Het is het bestuur van de vereniging geheel duidelijk geworden dat dit de manier is
waarop onze leden maar ook andere inwoners van Asperen het liefst een stukje historie voorgeschoteld
krijgen. We hopen dus dat Ton en Gijs dit zullen voorzetten in 2020 als de situatie dit weer toelaat.

Vrijwilligers gezocht voor het Museum
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.
Wie in onze mooie stad heeft tijd en zin om samen met ons 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!
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Museum Oud Asperen
De nieuwe verwarming die in ons museum was geïnstalleerd in een poging om ons museum droog te
houden in de komende winterperiode is na 2 maanden uitgezet omdat het stroomverbruik dermate
dramatische vormen begon aan te nemen dat dit economisch niet verantwoord meer was. Onze beheerder
Ron Schijf heeft een tweede poging gedaan met een installatie met een lager verbruik maar ook dit bleek
onhoudbaar, de (niet bestaande) isolatie van het pand laat verwarming met de huidige energieprijzen niet
meer toe helaas. Alleen een grootschalige modernisering (verantwoorde vervanging) van de
dakconstructie (open kap nog immer, sneeuw ligt op de zolder in de winter) en mogelijk zelfs isolatie van
de (enkel steens) buitenmuren is dan noodzakelijk. Er zijn al veel plannen besproken en overwogen met
ons museum. Er is ruimte voor de aanleg van een toilet in onze begroting maar dit heeft alleen zin als de
meer nijpende gebreken van het pand eerst aangepakt worden. Wij zullen in dit kader onze verhuurder
(Gemeente West Betuwe) aanspreken voor budget hiervoor. Misschien bent u, lezer, erg handig? Of kent
u mensen uit uw omgeving die dit zijn? Misschien een initiatief voor een “ver/herbouwingscommissie”?
Het museum is momenteel een plek voor het tonen van onze stukken die de Vereniging Oud Asperen rijk
is. U denkt wellicht dat dit weinig voorstelt, maar het zal u verbazen dat er zeker stukken zijn die de
moeite van het bekijken waard zijn. Daarnaast is er echter weinig waartoe ons museum momenteel dient
in onze gemeenschap en dat spijt uw bestuur zeer. Er zijn al vele oproepen gedaan in deze courant om te
komen met suggesties. We willen geen commerciële activiteiten omdat dit tegen het principe van onze
overeenkomst met de gemeente indruist, denken wij. Maar een non-profit gebruik is zeer wel mogelijk. Er
zal toch wel een actieve club zijn in onze mooie stad die best een clubhuis kan gebruiken voor haar
activiteiten? De Vereniging Oud Asperen nodigt u van harte uit om uw voorstel of initiatief met ons te
delen. Indien we het eens kunnen worden, zijn wij bereid om samen te delen in de ruimte.

Wandelcommissie Vereniging Oud Asperen
Op initiatief van Arthur Tuyt en Marius de Man is besloten om maandelijks of tweemaandelijks een
wandeling door onze stad te organiseren. Dit voor leden, Aspernaren die meer willen weten over hun stad
en haar historie of mensen van buiten Asperen met een band of historie of die gewoon eens lekker willen
lopen waarbij hier en daar iets verteld of georganiseerd wordt. Er wordt gewerkt aan routes met
verschillende afstanden aan de hand van een folder of een app. Veel kan (er is budget) maar we moeten
ook enthousiaste mensen hebben die het leuk vinden om hier aan mee te werken! Wij zien uw reacties
met ingetogen spanning tegemoet natuurlijk. Kom met uw idee of voorstel of geef uw naam op bij onze
penningmeester Arthur Tuyt of een van de andere contactmogelijkheden voor een van de bijeenkomsten
waarbij dit plan uitgewerkt gaat worden!

Bestuursleden gevraagd!
Zoals reeds opgemerkt, bestaat ons bestuur momenteel uit vier leden. Onze Statuten schrijven voor dat dit
er tenminste 5 dienen te zijn. Wij roepen onze leden – maar ook eventueel niet leden met interesse voor
onze vereniging – op om zich bereid te verklaren om een jaar of een paar jaar als bestuurslid mee te
draaien. Een bestuursfunctie in onze vereniging vergt geen grote tijdinspanning. Is er een onderwerp
waarvoor u zich specifiek wilt inspannen of hardmaken dan is dit natuurlijk altijd mogelijk. Ik verzoek u
om een van de bestaande bestuursleden of de redactie van onze courant te benaderen als u ons wilt
helpen.
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 én ons gehele fotoarchief is te vinden op: www.oud-asperen.nl
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Wanneer is deze luchtfoto gemaakt (deel II)
Tijdens de jaarvergadering van Oud-Asperen op 21 mei 2019 liet ik bijgaande luchtfoto van Asperen
zien. Tijdens de pauze van de vergadering trok de foto veel bekijks en discussie. Verschillende leden van
Oud-Asperen vertelden dat ze zaken herkenden of juist misten op de foto. Al snel bleek dat de ‘officiële’
datering van de foto niet kon kloppen. De foto is vervolgens geplaatst in de Asperensche Courant, met
een vraag om informatie. Ik beloofde in de volgende Courant hierop terug te komen.
De foto is afkomstig van de beeldbank van het Nederlands Instituut voor Militaire Historie, deel van het
Ministerie van Defensie, en is te vinden op het volgende webadres: https://nimh-beeldbank.defensie.nl/beeldbank/indeling/detail/start/1?q_searchfield=Asperen. De website gaf als informatie: ‘Luchtfoto van
Asperen. Het stroomgebied van de Linge is geïnundeerd’. Als datering wordt gegeven 1939-1940. Het
lijkt erop dat de datering was gebaseerd op de inundaties.
Dat verhaal klopt niet. Het afgebeelde gebied ligt stroomafwaarts van de sluizen en werd niet
geïnundeerd. Het was gewoon hoog water. Maar wanneer is de foto dan wel gemaakt? Intussen heeft de
website de informatie aangepast. De huidige tekst luidt: ‘Luchtfoto van Asperen; hoog water in de Linge’
en de datering 1934.
Op het artikel in de Asperensche Courant kwamen verschillende reacties.
Frits Gerdessen gaf aan dat de foto zeker van vóór 1930 moet stammen. Argumenten daarvoor zijn:
•
De garage van Kleyn (volgens Theo Witjes gebouwd in 1933 op de plaats van de openbare
school) is er nog niet.
•
Een dubbel woonhuis in de Middelweg, in 1929 gebouwd door de Fa. Gerdessen, staat nog
niet op de foto.
Jaap de Groot betrok ook de bijgaande luchtfoto’s van Leerdam en Heukelum in zijn overwegingen. Op
de website van het NIMH staat bij de foto van ‘Heukelom’ maart 1924 als datering. Bij de foto van
Leerdam staat: tussen 1920 en 1940. Hier valt het volgende over te zeggen:
•
In Leerdam staat de oude watertoren nog op de foto. Die is in 1929 vervangen door de huidige,
waarna de oude in 1930 werd afgebroken.
•
De foto van Heukelum is op basis van wel en niet gebouwde huizen op de Groenewal en een
in aanbouw zijnde woning exact te dateren op 1924.
Theo Witjes voegde nog toe dat de Katholieke Kerk (Maria Onbevlekt) van Leerdam, gebouwd 1928,
nog niet op de foto staat.
Gerrit Kouwenhoven gaf aan dat de nieuwbouw aan de Verlengde Middelweg, de weegbrug aan de
Achterstraat, de kolenloods en het brandspuithuis nog niet te zien zijn. Op de Boerenwal staan nog jonge
bomen (staken meer). Wat inundatie genoemd wordt in sommige commentaren kan ook een gewone
overstroming zijn.
De algehele opbouw van de foto’s, het hoge water in de Linge op alle drie de foto’s, en zeker de
nummering rechtsboven, wijzen erop dat de drie luchtfoto’s in één vlucht zijn gemaakt. De datering van
de drie luchtfoto’s is daarmee vast te stellen op 1924. Ik dank de bovengenoemde deskundigen voor hun
bijdragen.
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Ik heb ook nog een nieuwe opgave. Bijgaande ansichtkaart toont de haven van Asperen, nog in open
verbinding met de Linge maar al wel grotendeels dichtgeslibd. Dit deel van de Min zou omstreeks 1951
zijn gedempt. Deze foto toont de haven nog open, maar al wel gedeeltelijk dichtgeslibd. De foto zal
waarschijnlijk ergens in de jaren ’40 zijn gemaakt.

Maar hoe zit het verder met het dempen van de Min? In literatuur trof ik verschillende data aan, vanaf het
begin van de jaren ’20. Een krantenbericht uit 1921, gepubliceerd in De Asperensche Courant nr. 44
(1991), pp. 28-29, spreekt van een demping in genoemd jaar. In het boek van Van Groningen over de
monumenten in de Vijfheerenlanden (p. 205) staat dat de Min in 1933 is gedempt. De luchtfoto waar we
het hierboven over hadden, die dus moet dateren uit 1924, toont de Min bij de Hoge Minstraat nog als
open water. Voor het deel bij de Minstraat vind ik de foto niet erg duidelijk. De topografische kaart van
1936 lijkt nog een sloot aan te geven bij de Minstraat. Pas op de topografische kaart van 1958 kan ik die
niet meer vinden. Opnieuw geldt: het is niet allemaal goed te zien.
Het lijkt er in ieder geval op dat de Min in fasen is gedempt. Heeft iemand hier nadere informatie over?
Hans Renes
Redactie: opmerkingen en tips kunnen aan de redactie gemaild worden (courant@oud-asperen.nl) of, als
u niet mailt: telefonisch op 0345 610291 of per post of in de bus van: Voorstraat 78, 4147CD Asperen.
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Helvoirtse Heide ligt op een heerlijke
plek tussen de bomen in Nationaal
Park de Loonse en Drunense Duinen.
In de omgeving kun je heerlijk
wandelen, fietsen en Paardrijden door
de bossen en landgoederen bij Drunen
en door het landelijke Brabant. Bij
pannenkoekenhuis Helvoirtse Heide
kun je je tocht beginnen en eindigen
met een drankje, lunch of een van de
vele soorten pannenkoeken. Stap op je
fiets, geniet van de stille Brabantse
natuur en pak een terrasje met iets
lekkers bij Helvoirtse Heide.

Margrietweg 9, 5268 LW Helvoirt
Tel 0411.607056 Email info@helvoirtseheide.nl
WWW.helvoirtseheide.NL

Correctie van ons artikel in courant 143 november 2019
Het Regionaal Archief te Gorinchem bij monde van René van Dijk heeft ons de navolgende correctie doorgegeven van gegevens weergegeven in ons artikel "Joodse onderduiker
in de Achterstraat" van Gijs de Man en voor de volledigheid willen wij deze correctie in deze courant voor u opnemen.
Van:
Aan:
Onderwerp:
Datum:

Dijk, R.F. van
"courant@oud-Asperen.nl"
joodse onderduiker
woensdag 20 november 2019 12:00:59

t, conse ctetuer laoreet dolor.

Geachte redactie,
In het novembernummer las ik een interessant artikel over een joodse onderduiker. Op pagina 26 staat dat hij uit Gorinchem kwam. Dat is niet juist. Hij is geboren in of rond 1921,
vermoedelijk in Rumpt (gemeente Deil) als zoon van Louis van Straten en Mina Hes of Hess. Volgens de burgerlijke stand heette hij Joseph van Straten, roepnaam Jof of Joop.
Hij zou volgens p. 31 overleden zijn in 1988. Dat was echter op 13-2-1989 te Ramat Chen in Israël.
Onder anderen zijn broer zette op 17-2 een overlijdensadvertentie in het Nieuw Israelietisch Weekblad, met als tekst: Zijn beminnelijkheid zal ons altijd bijblijven.
Blijkens een overlijdensadvertentie in het NIW van 4-1-1985 had hij met Hilda (roepnaam Hil) Duizer vier kinderen, van wie drie reeds gehuwd: Jehuda en Ruth Naveh (van
Straten), Dani en Ada van Straten, Shalom en Betty van Straten, Liny van Straten. Zijn neef Daniel Hess is geboren te Papenburg (Osnabrück, Hannover, Duitsland) op 26-9-1919
en overleed te Sobibor op 2-7-1943. Een steen op de joodse begraafplaats in Beesd vermeldt o.a. zijn naam (zie oorlogsslachtofferswestbetuwe.nl).
Frans Duizer, de vader van Hilda, overleed in de gemeente Deil op 25-3-1940, dus iets langer dan ‘een paar weken’ voor de Duitse inval (p. 26).
Met vriendelijke groet,
René van Dijk
Regionaal Archief Gorinchem
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Aanwinsten fotoarchief
Ook in de afgelopen periode werd ons archief weer uitgebreid met diverse nieuwe aanwinsten. Van Dik
Blom, zoon van Anton Blom, kregen we een mooie collectie foto’s uit de periode 1930-1960. Daarbij
prachtige opnames van de opening van de Grosco (later IFA) winkel aan de Achterstraat 22 in 1962.

Op de eerste twee foto’s de huis-aan-huis folder die
rondgebracht werd in Asperen met daarin alle feestelijke
aanbiedingen van de heropening op 29 november.

Foto 3 laat het geheel gerenoveerde
bedrijfspand zien dat verrees op de
plaats van de oude boerderij die stond
op de hoek van de Achterstraat en de
Nieuwstraat (zie foto 4).
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Foto 4
Foto 5 toont het fraaie interieur van de winkel
en op foto 6…..

……….staat het voltallige
personeel van de nieuwe zaak.
We zien daarop v.l.n.r. Geertje
Blom-Pippel, Toon Blom, Kees
en Annie Blom, Gida BlomGrandia, Anton Blom, Gerrit
Blom, Mea Blom Meijer? en
geheel rechts Jenneke MourikBlom .
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Foto 7 toont Gerrit Blom die met zijn
koopwaar langs de huizen trekt samen
met Wim Boet. Naast petroleum
bestaat de waar uit borstels, bezems,
laarzen etc. De foto is genomen aan
de Bol (einde Achterstraat).

Foto 8 toont dezelfde
personen maar nu op de hoek
van de Achterstaat en de
Nieuwstraat met op de
achtergrond de
manufacturenzaak van Cees
de Ridder.
Foto 8
Foto 9 is een mooie opname
van diezelfde Nieuwstraat uit
1939 met links de boerderij
van de familie De Jong
(hengstenhouder) en rechts de
muur van de oude kasteeltuin.
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De foto’s 10 en 11 geven een mooi beeld uit
de jaren zestig toen de ENBE al enkele jaren
op het Industrieterrein zat en mooie
reclamekaarten stuurde naar bejaardencentra
in Nederland om hun waar (in dit geval een
aardappelschilmachine) aan te prijzen.

Foto 12 is van een voetbalelftal. Op de achterkant staat: Dit is een wedstrijd voor de bejaarden van
Asperen. Voetbalwedstrijd EHBO Asperen. Ik herken op de achterste rij Piet Kruis?, van Ekeren?, Paul
van Ooijen (4e) en Gerrit Michels (5e) en geheel rechts Jan van Herwaarden met vlaggenstok. Voorste rij
Dr. Kors (2e) en Gerrit Blom (3e). Misschien herkent u er nog meer. Foto is m.i. uit de jaren vijftig.
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Foto 13 is genomen in de Achterstraat (onevenkant)
voor het huis van Jenneke Mourik- Blom. Het meisje
op de foto is het dochtertje van Gerrit en Mea Blom.
Zij overleed op zeer jeugdige leeftijd.

Foto 14 is een opname van de lijnbus AsperenGorinchem bij het station van Gorinchem . De
bus is van de firma van Ballegooijen uit
Haaften. Zij namen na de oorlog de lijndienst
over van de firma Kleijn uit Asperen.

Tenslotte weer een viertal foto’s uit de
collectie van de film van 1955.

Foto 15 toont Paultje van Ooijen met Frans van Leerdam op de
stoep die vanaf de Nieuwe Zuiderlingedijk naar beneden liep
ter hoogte van het huidige woonwagenkamp.
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Op foto 16 een groep jeugdige gymnasten.
Ik herken alleen Arie v.d. Berg rechts van het midden, maar
mogelijk herkent u er nog meer? Laat het mij weten!

Foto 17 is genomen op de Chr. Kleuterschool en dus met
juffrouw Bets.
Ik herken Piet Geurts (2e van links) met daarnaast Ton
Brinkman. Links naast Juffrouw Betsie Marja de With?

De laatste foto (18) is genomen op de Voorstraat voor het huis
van To van Baalen. Schilder Gerrit v.d. Heiden zet het huis
weer netjes in de verf.
Heeft u nog oude foto’s van ons stadje? Ik kom ze graag bij u
reproduceren.
Gijs de Man
gijsdeman@hotmail.com
Tel . 0610957094
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Regionaal Archief Rivierenland
De gemeentelijke herindeling c.q. de oprichting van de Gemeente West Betuwe heeft ook tot gevolg
gehad dat de oude archieven van Asperen zijn verhuisd van Gorinchem (waar ze waren ondergebracht)
naar het Regionaal Archief Rivierenland in Tiel. Ik ben er van overtuigd dat ze daar in goede handen zijn.
Asperen was tot 1986 een zelfstandige Zuid-Hollandse gemeente maar trad in 1987 toe tot de Gemeente
Lingewaal tezamen met Vuren, Heukelum, Spijk en Herwijnen. Deze gemeente lag in het grondgebied
van Gelderland waarmee Asperen dus Gelders in plaats van Hollands werd. Archiefstukken van Asperen
lagen aldus in Gorinchem en dit bleef zo voor de Gemeente Lingewaal tot haar oplossing op 01/01/2019.
https://regionaalarchiefrivierenland.nl/home
In ieder geval hebben ze als fijne binnenkomer de
‘Beschreiving van Beekman van de stad en Baronnie
Asperen’ helemaal gescand op hun site gezet. Voor de
goede orde: de afbeeldingen die in het origineel
“uitklappers” zijn, vind je aan het eind.
Dus .... allemaal lezen en uit je hoofd leren. Volgende
keer gaan we je overhoren.
Gerrit Kouwenhoven

Redactie: Het boek van Martinus Beekman zoals te Utrecht uitgegeven door Mattheus Visch in 1745 is
ook gratis als E-book te downloaden op Google Books:
https://books.google.nl/books?id=lXU6AAAAcAAJ&pg=PA18&lpg=PA18&dq=%22Beschreiving+van
+de+Stad+en+Baronnie+Asperen%22&source=bl&ots=X1aDVmKi9c&sig=VdbYqgb9V00zMRc5c7fCh
hfYh_E&hl=nl&sa=X&ei=K4k2VfqcIsydsgHdsIDQBg&ved=0CCMQ6AEwAA#v=onepage&q=%22Be
schreiving%20van%20de%20Stad%20en%20Baronnie%20Asperen%22&f=false
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Van Gerrit Kouwenhoven
Per mail ontving de redactie tevens het advies u te attenderen op een nieuw boek en wel het volgende:
Atlas van historische verdedigingswerken in Nederland
Overijsssel en Gelderland van de Stichting Menno van Coehoorn
Uitgeverij Stichting Matrijs, Utrecht
ISBN 978 90 5345 556 2
Eindelijk is dit boekwerk gedrukt en verschenen. Het heeft jaren geduurd, maar nu is het er. De atlas is
maar liefst 2,25 kg zwaar. Het is nog steeds wennen, maar omdat Asperen en Heukelum Gelders zijn,
staan zij hierin beschreven als vesting. Dr. A. Bijl is de
(be-)schrijver van deze vestingen. Anders dan je van een atlas
mag verwachten, zijn de illustraties, met name de plattegronden
van Jacob van Deventer uit de zestiende eeuw, wel erg klein
weergegeven. De tekst is eigenlijk de hoofdmoot, wat je van een
atlas niet verwacht. Bijl heeft zich wat dat betreft goed van zijn
taak gekweten. Voor de liefhebber in het bezit van een boekenbon
beslist een aanrader. Het boek is bijna 500 bladzijden en kost
bijna 50 Euro.
De Redactie van de Courant heeft zijn advies opgevolgd en mocht
u het willen lezen dan kunt u het desgewenst inzien op ons adres.
Het is een prachtig boekwerk met een beknopte (drie bladzijden
met 2 afbeeldingen in een atlas van 472 bladzijden) zeer accurate
samenvatting van wat er werkelijk bekend is van de
vestingwerken van onze stad. Verwacht echter geen nieuwe
informatie indien u al beschikbare boeken gelezen hebt. Is uw
interesse breder (vestingwerken in Nederland van 2000 voor
Christus tot en met de koude oorlog) dan is dit het boekwerk
waarop u altijd heeft zitten wachten.
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Hier had uw
advertentie
kunnen staan!!

Bruidsbloemwerk
Rouwbloemwerk
Gelegenheidsbloemwerk

Voorstraat 52 - Asperen - 0345 619636

Adverteren ?
voor meer
mail op
informatie
www.oudasperen.nl
courant@oud-asperen.nl
Kapsalon STYLISSIMO
Middelweg 59
4147 AT Asperen
Tel. 0345 632 309

Kerkstraat 55A - 4141 AV Leerdam
Telefoon 0345-631212
www.reisburoastra.nl
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Gemeentehuis te Asperen (Deel II)
Met het verlaten van het gemeentehuis te Asperen zijn de eigendommen van de Vereniging Oud Asperen
die in het gemeentehuis staan te retourneren aan de vereniging. Deze overeenkomst heeft uw voorzitter
gesloten met Burgemeester L.H.M. van Ruijven-van Leeuwen op 9 december 2018. Stukken in bruikleen
bij de gemeente maar eigendom van de Vereniging Oud Asperen zijn:
De klokken van het in 1952 gesloopte gemeentehuis dat aan de
Stadhuisstraat te Asperen stond (in de Min) zijnde de luidklok
en de brand/noodklok.
Omschrijving in de overeenkomst:
Luidklokken (bellen) -1727- met gevlochten koord / no. 68
Luidklokken (bellen) waarschijnlijk in bruikleen van:
Vereniging “Oud Asperen”??
Koord is aangeboden door de Gemeente Leerdam
(klokkendief) t.b.v. de opening van het nieuwe
gemeentehuis in 1988, gevlochten door de kapitein van de
rondvaartboot Leerdam. Klok was in 1e instantie
gemonteerd onder de luifel bij de ingang (trap) van de
oudbouw, later daar weggehaald vanwege overlast van de
jeugd. Hangt nu in de hal beneden bij B&O, de ander staat
in het magazijn.
Resultaat: sinds kort zijn beide klokken geretourneerd aan de
Vereniging Oud Asperen. De luidklok uit de top van het oude
gemeentehuis maakt onderdeel uit van de permanente collectie
in het museum aan de Achterstraat. De tweede klok wordt
momenteel geprepareerd om opgehangen te worden in een
luidstel op de begraafplaats te Asperen in haar oorspronkelijke
functie en kan daar geluid worden bij uitvaarten.

- 17 -

De Asperensche Courant
Tevens eigendom van de Vereniging Oud Asperen zijn drie stenen leeuwen die ook onderdeel uitmaakten
van het gesloopte voormalige gemeentehuis.

Leeuw 1

Leeuw 2

Leeuw 3

De overeenkomst meldt ten aanzien van deze stukken: Stenen Leeuwen in bladgoud dragend het wapen
van Asperen. In bruikleen van: Vereniging “Oud Asperen”. Deze Leeuwen stonden voorheen op het oude
Stadhuis aan de Stadhuisstraat in Asperen, links en rechts op de muur naast de trap voor de ingang en in
het midden boven op de nok van de gevel. Voorstel nadat het pand verlaten wordt: terug geven aan
Vereniging “Oud Asperen”. Helaas echter wordt dit (vooralsnog) niet gehonoreerd.
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Hier een foto van de voorzijde van het in 1952
gesloopte gemeentehuis. De drie leeuwen zijn goed
te zien met hun kijkrichting. De luidklok boven op
het dak is goed te zien, maar er is nog een
additioneel stuk te zien: het oude stadswapen van
Asperen (niet |Lingewaal, niet West Betuwe) dat na
de sloop is ingemetseld in de lobby/gang van de
Villa Süter die daarna dienst heeft gedaan als
gemeentehuis.

In de overeenkomst wordt hierover het navolgende
gesteld: “Wapen van de familie van Boetzelaer (of
van de van Arkels). Als wapendragers 2 toegekeerde
klimmende leeuwen + kroon). Vast in de wand
verankerd (hal oudbouw naast de trouwzaal)”.
De afspraak welke wij hebben gemaakt met zowel de gemeente Lingewaal als aansluitend met de
gemeente West Betuwe is dat de leeuwen in de hal blijven staan tot in de zomer van 2019 daar er tot
september 2019 nog verplichtingen lagen voor het voltrekken van huwelijken in de villa. Ten aanzien van
het in de muur verankerde wapen is vastgesteld dat dit nu deel uitmaakt van het pand zelf en alleen
geretourneerd zou kunnen worden met gevaar van beschadiging en dus vooralsnog achter zal blijven mits
en indien het aldus en onbeschadigd gehandhaafd blijft in het monument.
Sinds het tekenen van de voorgenoemde overeenkomst zijn er welgeteld 12 personen aangewezen door de
“in voorbereiding zijnde” en opgerichte Gemeente West Betuwe als onze ‘contactpersoon’ in dezen.
Opeenvolgend waren geen van deze personen bij eerste kennismaking op de hoogte van de bruikleenovereenkomst zoals getekend. De laatste stand van zaken is dat de Gemeente West Betuwe via via uw
voorzitter heeft laten weten de getekende overeenkomst niet te zullen honoreren daar deze niet door
haar burgemeester is getekend c.q. door de huidige gemeenteraad is bekrachtigd. Kortom, het is de
stelling van de gemeente West Betuwe dat voorgenoemde objecten haar eigendom zijn en dat zij hierover
naar haar believen kunnen beschikken.
In de eerste plaats zijn al deze stukken afkomstig uit het voormalige stadhuis van de stad en polder
Asperen gesloopt in 1952. Bij de sloop gered en in bruikleen gegeven aan de gemeente en sinds haar
oprichting in 1978 eigendom van de Vereniging Oud Asperen. Het betreft inderdaad het familiewapen
van de familie Van Boetzelaer, de eigenaar van de Heerlijkheid Asperen ten tijde van de bouw van het
laatste stadhuis van Asperen. Beekman beschrijft in zijn boek uit 1745 het pand aldus.
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Dus ten tijde van het
schrijven van het boek
in 1745 stond het
stadhuis(je) al bekend
als zéér oud, in ieder
geval véél ouder dan de
datum 1538 die op de
gevel gezet was bij een
“renovatie” van het
pand in dat jaar.
Het is dus evident dat
het pand en dus ook
onderdelen hieruit
stammen uit een periode
waarin nog helemaal
geen sprake was van
een rechtsvorm
“gemeente Asperen” of
een bestuursvorm
“gemeente” in ons land.
Deze ‘bestuurslaag’ is
ook pas medio 1800
ontstaan en dus was het
pand het eigendom van
de Baron van de
Heerlijkheid Asperen,
in die periode dus de
familie Van Boetzelaer.
De Heerlijkheid was de
bestuursvorm vóór de
gemeente Asperen
waarbij er drie
Burgemeesters en meer
schepenen voor de
periode van een jaar
werden aangesteld uit
de gewone burgerij van Asperen. De ‘heer’ oftewel de baron had echter het laatste woord.
Het oude stadhuisje stamt uit deze periode, een plek voor Burgemeesters en schepenen om samen te
komen en te overleggen. Met de nieuwe grondwet van 1848 en de daaruit volgende Gemeentewet werd
deze vorm van eigendom (de Heerlijkheid) afgeschaft. Van Boetzelaer en zijn opvolgers beschikten nog
over de visrechten en het recht van aanstelling van de predikant.
Het stadhuis werd eigendom van de bewoners van de stad Asperen en gaf onderdak aan de nieuwe
gemeentelijke ambtenaren. In 1952 verhuisde het gemeentelijke apparaat naar de Villa Süter die sindsdien
als ‘gemeentehuis’ te boek staat en het oude stadhuisje werd gesloopt. Je moet je afvragen hoe deze
organisatie het zich aanmatigde om ons eigendom te slopen maar sinds de 19e eeuw wordt hun autoriteit
nu feitelijk als onaantastbaar geacht, ongeacht of zij onze belangen vertegenwoordigen. Feit is en blijft
dat het stadswapen, de leeuwen (zogenaamde “poortwachters”) en de klokken nooit het eigendom van de
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gemeente geweest zijn, maar immer in bruikleen zijn gehouden van de bewoners van onze stad en niet
andersom.
In dezen zal het bestuur u bij de volgende Algemene Ledenvergadering tekst en uitleg geven over de
gesloten overeenkomst en welke delen hiervan ook daadwerkelijk nagekomen zijn. Ten aanzien van de
vooralsnog ontbrekende stukken zal uw bestuur zich tot het uiterste inspannen deze stukken te behouden
voor onze vereniging.
De beroering die ontstond toen uitlekte dat het voormalige gemeentehuis met omliggende park door de
gemeente West Betuwe verkocht gaat worden aan de hoogste bieder (of dit nu een projectontwikkelaar of
ander bedrijf is) geeft onze vereniging hoop dat de stad Asperen nog niet vergeten is en waarom onze
vereniging is opgericht. In 1978 en de jaren daarvoor verdwenen er in hoog tempo oude boerderijen en
markante schuren die vervangen werden door nieuwbouw. Veel is verloren gegaan maar na de inzichten
van de bewoners van Asperen zich te verenigen in de Vereniging Oud Asperen hebben we ons met succes
verzet tegen willekeurige sloop en voortduring van winstbejag.
De snel volgende zalvende woorden en vage toezeggingen over “inspraak” en “commissies” zijn slechts
een rookgordijn waarachter dadelijk een projectontwikkelaar voor een appel en een ei ons erfgoed in
handen gaat krijgen. Er is immers geld nodig voor een nieuw megalomaan gemeentehuis in
Geldermalsen. Weet ik niet zeker dat wij de toezegging hebben gehad bij de aanloop naar de fusie dat dát
in ieder geval niet en nooit zou gebeuren? Zo’n Colosseum aan de rondweg vol ambtenaren die over hun
brilletje naar die boertjes kijken die wat zitten te zeuren over hun “stadrechten”. Zeker is ons dat
toegezegd, de oude panden zouden gebruikt blijven. Ambtenaren zouden ook hier blijven werken als ze
dat zouden willen, zo was de toezegging. Niks van dat alles gebeurt nu werkelijk, dus welke waarde
hebben de beloftes die nu weer gemaakt worden over inspraak en commissies? Onzes inziens géén.
Mede gezien de houding die de gemeente West Betuwe inneemt jegens de Vereniging Oud Asperen
inzake het honoreren van de met de Gemeente Lingewaal gesloten overeenkomst(en) is er uiterste
waakzaamheid noodzakelijk. Er zal geprobeerd worden om op een onbewaakt moment de status van
“Gemeentelijk Monument” van de Villa Süter af te halen. Bij voorkeur door middel van een kleine
publicatie (die verplicht is) in een vakantieperiode of iets dergelijks. Vervolgens tekent een wethouder
een overeenkomst met een ontwikkelaar waarop we eigenlijk niet meer terug kunnen komen omdat dat
dan veel geld zou kosten en iedereen accepteert dan maar weer het onvermijdelijke: een kantoor in de
Villa, snelle winst met appartementen in de aanbouw uit de jaren tachtig, afsluiten van het park en
wandelpaden.
Laten we als leden van de Vereniging Oud Asperen maar ook als gewone bewoners van onze mooie stad
en polder waakzaak zijn en blijven.
Theo Witjes
Voorzitter Vereniging Oud Asperen

Algemene Ledenvergadering
27 oktober 2020 om 20:00 uur Dorpshuis EMM
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Fotoarchief reacties Courant 143
Van Jaap de Groot hebben we een mooie reactie ontvangen op onze foto’s in onze laatste courant 143 van
november 2019. Op bladzijde 23 stond een foto van voetbalvereniging AVV met drie (voor ons tot heden)
onbekende personen.
Naar opgaven in november
2019 zijn dit dus: Koen
Gerdessen, Piet van de
Weerd, Jan Willem Blom,
een drietal onbekenden,
Kees Kruis, Henk
Pannekoek, Hannes
Vrouwerf, Piet Kruis, Gerrit
de Ruiter, Leen Ellens, Jan
Vink, Jan Bode, Koos van
Leerdam, Frans Verwey (de
Post), Arie de Jong en Cees
van Brugge.

Overigens en ter volledigheid: bovenstaande foto heb ik van Jaap ontvangen en deze is groter c.q.
vollediger dan de foto door ons geplaatst die de persoon rechts en drie links niet toont. Vermoedelijk is de
door ons bewaarde foto ooit ingekort (digitaal of met een schaar). Onze dank voor dit origineel!
Hierdoor zijn er echter drie personen toegevoegd aan onze foto: wie kent de eerste twee heren links en de
persoon geheel rechts op bovenstaande foto ?
Naar opgave van Jaap zijn
de drie “onbekenden”
bestuursleden van H.V.V.
D.O.S. uit Heukelum.
Hieronder de foto van hun
team van dezelfde dag met
de namen van de
teamleden van Heukelum
en de drie bestuursleden uit
de vorige foto.
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Om de reeks voetbal Asperen vs Heukelum (teams 1930 tot 1935) in dezen compleet te maken nog twee
foto’s ontvangen van Jaap de Groot.
Teams Asperen en
Heukelum 1930 – 1935 in
een foto tezamen.

Voorzitter Jan van Mourik van H.V.V.D.O.S. (Heukelum) op een kist tijdens (klaarblijkelijk) hetzelfde
toernooi op het veld van AVV (Asperen) met volop toeschouwers: wie kent ze De veldwachter is
prominent………
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• kantoren
• bedrijfspanden
• scholen
• zorgcentra
Energieweg 1
4231 DJ Meerkerk
T 0183-352332
E info@pvanleeuwen.nl

• woningen
• appartementen
• sportcomplexen
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De Pruisen in Asperen
Geachte lezer, de redactie ontving een vraag van Marius De Weerd uit Den Haag. Marius is zoon van
wijlen bakker De Weerd uit Leerdam en kleinzoon van Teunis Kool en Elisabet Kool-de Swart (vml.
Garage Kool) te Leerdam, verhuisd in 1922 van Asperen naar Leerdam.
Dat gebeurt op zich vaker, vragen over vader, moeders, grootouders of woonadressen etc. Deze vraag is
echter anders en dus heb ik direct gevraagd of ik de vraag ook mocht verspreiden naar andere
onderzoekers en of ik de vraag en eventuele resultaten van onderzoek zou mogen publiceren in onze
Asperensche Courant. Hiermee werd direct ingestemd en dus zullen wij vraag en onderzoeksresultaten
zoals tot heden bekend nu publiceren. Welmogelijk zullen lezers aanvullen! Wij hopen en rekenen erop.
Inleiding
Voor de wat ouderen onder ons zal de titel doen vermoeden dat dit gaat over de periode 1940 – 1945, de
bezetting van Nederland door de Duitsers. Maar nee, het gaat hier om een Pruisisch leger dat ons huidige
Koningshuis te hulp kwam in 1787 toen er een vurige twist (lees: nagenoeg een burgeroorlog) was
uitgebroken tussen de Orangisten en de Patriotten in de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. In
tegenstelling tot wat haar naam doet vermoeden, bestond deze republiek uit acht (8) soevereine
(zelfstandige) staten: “Stad en Lande” (Groningen), Friesland, Overijssel, Gelderland, Utrecht, Holland,
Zeeland en Drenthe. Elke staat bestuurde zijn eigen gebied. Vertegenwoordigers van zeven staten
(Drenthe viel hierbuiten, vandaar de naam) stuurden hun vertegenwoordigers naar de Staten-Generaal in
Den Haag.
Er was namelijk ook een “Stadhouder” op dat moment, Willem de Vijfde (Van
Oranje Nassau) die meer een militaire functie had, primair voor het be- en
onderhouden van de vloot van de republiek. Na een rampzalig afgelopen
oorlog met Engeland in 1780 was er grote ontevredenheid ontstaan over zijn
functioneren. Het feit dat de Engelse koning een neef was van Willem V gaf
het volk het idee dat de vloot door Willem V was verraden, verkwanseld.
Iemand moest de schuld krijgen immers. Door deze groeiende onrust groeide
er een Patriottenbeweging in de republiek die meer democratie eiste en een
einde aan de erfelijke standen. In 1787 kookte de ketel over en raakte
patriottische troepen slaags met het stadhouderlijke (officiële) leger onder
bevel van Willem V. Ook werden er Orangistische vaandels (eenheden)
opgericht door de tegenstanders van de patriottische denkbeelden die bewapend werden.
Willem V was geen krachtdadig figuur. Hij wilde met zijn jonge vrouw en
drie kinderen vluchten via Nijmegen naar het hof van de broer van zijn
vrouw: de Koning van Pruisen (nu het oostelijke deel van de
Bondsrepubliek Duitsland en een deel van het huidige Polen) en zijn
positie en functie(s) in de republiek opgeven. Gelukkig voor hem was zijn
vrouw uit ander hout gesneden. Prinses Wilhelmina van Pruisen stapte in
een rijtuig en ging op pad naar Den Haag om orde op zaken te stellen. Bij
Huize Bonrepas aan de Vlist werd ze staande gehouden door Patriotten en
zelfs 2 dagen in Schoonhoven vastgehouden alvorens teruggestuurd te
worden naar Nijmegen. Dat viel erg slecht bij haar broer die vervolgens
een leger onder commando van Veldmaarschalk Brunswijk naar de grens
stuurde. Natuurlijk speelde er ook geopolitiek mee in deze hele affaire.
Pruisen was tot voor (zeer) kort nog machthebber in het grondgebied van
de Zeven Provinciën (Habsburgse Rijk) en ook een toename van invloed
op de republiek door Engeland en/of Frankrijk was niet acceptabel voor de Koning van Pruisen. De chaos
die heerste door het optreden van de Patriottische Beweging werd dus als een excuus gebruikt door
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Pruisen om militair in te grijpen. Op 13 september 1787, na wat diplomatiek geharrewar tussen de Koning
van Pruisen, de Staten Generaal van de Republiek, Engeland en Frankrijk trokken 20.000 Pruisische
militairen met cavalerie (te paard) en kanonnen de Waal over bij Nijmegen.
Wikipedia noemt vervolgens het navolgende: “Gorinchem was de belangrijkste
vestingstad in het zuidoosten van Holland onder commando van Van der
Capellen met 1200 man. Brunswijk (zie afbeelding rechts) trok richting de stad
met zijn grootste divisie met 10.000 man die werd begeleid door de Nederlandse
overste Von Romberg. Op 17 september werd de capitulatie van de stad en
vesting geëist, waarbij als antwoord schoten zouden zijn gevallen. Hierop werd
de stad beschoten met houwitsers. Hierop werd capitulatie aangeboden, maar
doordat er na de eerdere eis tot capitulatie geschoten was, werden geen
capitulatievoorwaarden toegekend. Hierna werd de stad geplunderd, waarbij de
intimidatie die volgde uit het Beleg van Gorinchem als afschrikwekkend
voorbeeld moest dienen en de harde aanpak sorteerde inderdaad dit effect.”
Het stadhouderlijke leger onder commando van Willem V vocht samen met
het Pruisische leger tegen bewapende patriottische eenheden die hiermee
feitelijk geen enkele kans meer hadden. Even werd nog uitgegaan van hulp
aan de Patriotten van Franse vrijkorpsen (de Franse – patriottische - revolutie
vond uiteindelijk in 1789 plaats) maar dit bleek een fabel. Op 10 oktober 1787
gaf het laatste bolwerk Amsterdam de strijd ook op en vluchtten veel
Patriotten en hun aanhang naar Frankrijk om na de revolutie in dat land in
1795 terug te komen met Franse troepen waarna de Bataafse Republiek werd
uitgeroepen (1795 – 1806) waarbij alle idealen waar de Patriotten voor
stonden werden ingesteld: het einde van veel erfelijk eigendom en rechten op
grond van titels etc. (zoals de Heerlijkheid Asperen). Het waren echter ook de
Fransen die dit weer ten dele terugdraaiden. Napoleon Bonaparte, Keizer van
Frankrijk (incl. de Bataafse Republiek) verloor zijn geduld met de Patriotten
in de Nederlanden en maakte zijn broer Louis (zie afbeelding) Koning van het
gebied dat voortaan en sindsdien in delen van de wereld Holland zou heten.
Maar goed, we dwalen af. De Pruisen herstellen de (aristocratische) orde in 1787 in de republiek en ze
blijven min of meer aanwezig voor de zekerheid tot 1792.

De vraagstelling per mail
Mijn naam is Marius H. H. de Weerd, zoon van wijlen bakker De Weerd uit Leerdam en kleinzoon van
Teunis Kool en Elisabet Kool-de Swart (vml. Garage Kool) te Leerdam, verhuisd in 1922 van Asperen
naar Leerdam.
In bijlage ziet u een schilderij (Red: zie volgende bladzijde), gesigneerd met F. de Swart, vermoedelijk de
oudere zus van Elisabet Kool-de Swart, Frederika de Swart (1865-1949). Wanneer het is geschilderd weet
ik niet. Tot aan haar overlijden in 1958 hing het schilderij in het woonhuis van Garage Kool, daarna
verhuisde het naar mijn ouderlijk huis van de voormalige Bakkerij De Weerd aan de Kerkstraat in
Leerdam.
Na het overlijden van mijn moeder in 1983 erfde ik het schilderij in nogal verfomfaaide staat en in Den
Haag, waarheen ik met gezin in 1988 verhuisde, raakte het min of meer in vergetelheid. In 2019 heb ik
het schilderij laten restaureren, waarbij ook de signering ‘F. de Swart’ weer leesbaar werd. U zult
begrijpen dat ik nu ook op zoek ben naar degene die er op is afgebeeld.
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Aanknopingspunt is het vage verhaal van mijn oma
Kool, die mij als jongen in de garage in Leerdam
wel eens heeft verteld dat het een ‘voormoeder’ van
haar was die of een morganatische verhouding
had met iemand van adel uit Pruisen of een dochter
was uit die verhouding. Het schilderij zou zijn
gemaakt naar het voorbeeld van een oude prent of een
portretje in een medaillon, die beiden
verloren gingen. Oma wist het niet precies meer.
Een Asperse voormoeder van mijn oma in of uit een
morganatische1 relatie met iemand van adel uit
Pruisen? Hoe kan dat? Met dit verhaal als enig
uitgangspunt kun je dan alleen maar terechtkomen
bij hoofdstuk 8 “De Pruisen komen” in het boek
“Asperen een blik in het verleden” van Kouwenhoven
& van Leerdam (1983) dat ik ooit van mijn tante
Jeanne Kool kreeg. Dat hoofdstuk 8 bevat een reeks
van namen. Aangezien Pruisische officieren in die
tijd altijd van adel waren, kun je dat hoofdstuk
8 dus scannen op officiersnamen. En dan m.n. van die
officieren die niet op doortocht naar Leerdam
en Gorinchem waren, maar in het kampement rondom
Asperen verkeerden of in Asperen in garnizoen
lagen. Het ‘Generaal Kwartier’ was in de stad. De meeste officieren zullen ongetwijfeld in Asperen
zelf ingekwartierd zijn geweest. En in die periode zullen ongetwijfeld relaties zijn ontstaan, al
of niet officieel.
De hertog van Brunswijk is in Asperen geweest, generaal-majoor van Pfau, kapitein Boelzig, generaal
van Eben, generaal van Knobelsdorf, luitenant van Holzendorf, overste Renouard, luitenant van
Winckelman, luitenant van Marwitz, majoor Valentini, majoor de Goetze, luitenant van Grawert,
kolonel van Romberg, kapitein Eckenbrecher, bat.cdt. van Schack, kapitein van Gross, kapitein van
Kleist (adjudant van de hertog), kapitein van Winsigrode. En wellicht nog verscheidene anderen.
Asperen had gedurende enige tijd een generaal-kwartier, een garnizoen en een kampement. Voldoende
gelegenheid voor relaties dus.
Mijn vraag nu aan u is: zijn er in het museum, in het stadsarchief of in de kerkelijke archieven
(doopakten?) documenten aanwezig over de hierboven genoemde personen en/of akten van velerlei soort
waaruit iets blijkt van relaties van Pruisische officieren met Asperse vrouwen uit de Pruisische
periode en daarna (relaties kunnen beklijven)?
En last but not least: zegt de dame op het schilderij u of één van uw leden iets? U mag bijgaande
foto best op een verenigingsavond laten zien. Het zou ook voor mijn kinderen en kleinkinderen leuk zijn
te weten wie dit mysterieuze familielid is.
Van harte hoop ik dat de Vereniging Oud-Asperen mij bij mijn speurtocht kan helpen. Met dank voor
de te nemen moeite,
Met vriendelijke groet,
M.H.H. (Ries) de Weerd
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1) Opmerking redactie: “een morganatische relatie” kan een huwelijk zijn maar dan een huwelijk met
een adellijke persoon waarbij de bruid en de in het huwelijk geboren kinderen afstand doen van
titel en rechten van de bruidegom óf het is een geaccepteerde buitenechtelijke relatie met een
adellijk persoon waarbij de dame in akten en stukken zelfs met titel en naam van de man
aangesproken en aangeschreven wordt, maar formeel geen recht hierop heeft aangezien er geen
(formeel) huwelijk heeft plaatsgevonden.
Na de vraag volgde een mailwisseling waarbij ik foto’s en een wat meer uitgebreide beschrijving van de
familiegeschiedenis ontving die ik u ook niet wil onthouden. Uiteraard had ik de informatie zelf kunnen
verwoorden in een artikel maar het is helder en goed geschreven en leest u het gewoon zelf.
Hartelijk dank voor je snelle en spontane reactie. Vind ik erg leuk. Ja, hoe krijgen we onze vinger
erachter, achter de identiteit van deze mysterieuze vrouw, een ‘voormoeder’ uit de lijn van mijn Oma
Kool. Ik stel het zeer op prijs dat je hierover wilt schrijven.
Stuur me wat je hebt, dan kan ik erover schrijven, zei je. Tsja, het spoor is nogal koud, zoals je zelf ook al
opmerkte. Veel meer feiten dan wat ik in mijn mail schreef, heb ik eigenlijk niet. Ik kan het nog wel eens
op een rijtje zetten en aanvullen met wat zijdelingse informatie, context en een paar familiefoto’s, dat
vergemakkelijkt het maken van een verhaal.
- Ik Marius Herman Henry de Weerd (1946- ), zoon van Marius de Weerd (vml. bakker te Leerdam)
(1910-1966) en Hendrika Henriëtte Janna Kool (1905-1983) erfde van mijn moeder in 1983 een
schilderij met een mij onbekende vrouw er op (zie afbeelding op de vorige bladzijde).
- Dat schilderij was ooit van haar moeder, mijn oma Elisabet Geertje Kool-de Swart (1879-1958) uit
Asperen, die sinds 1903 was getrouwd met Teunis Kool (1882-1955). In de Voorstraat was hun
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toenmalige zaak voor rijwielen en motorvoertuigen (zie foto). Mijn oma was de dochter van Jan Hendrik
de Swart (1857-1925) en Hendrika Pannekoek (1842-1909) (zie foto) te Asperen.
- Het schilderij is gesigneerd met F. de Swart, vermoedelijk de oudere zuster Frederika de Swart (18651949) van mijn oma Kool-de Swart (zie foto). Het is mij niet bekend wanneer het schilderij is gemaakt; er
staat geen jaartal op. Vermoedelijk dus laat 19e eeuw, begin 20e eeuw. Een expert zou daarover iets
kunnen zeggen.

Tante Aal Verweij

Tante Bet-Oma Kool

Tante Jet Carmiggelt

Zes zusters De Swart (v.l.n.r.): Tante Saar (1864), Driek (1865), Jant (1871), Aagje (1877), Bet (1879) &
Jet (1884). Tante Aal en Ké staan er helaas niet op.
(Asperen ca. 1910)
*Tante Driek (Frederika Maria 1865-1949) maakte waarschijnlijk dat mysterieuze schilderij.
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- Het schilderij heeft jaren in de
woonkamer van Garage Kool te Leerdam
gehangen. Voor zover ik weet verhuisden
mijn oma en opa Kool met hun kinderen in
1922 van Asperen naar Leerdam, waar die
garage werd gesticht voor motoren, auto’s
en autobussen. Als het schilderij vóór 1922
is gemaakt, moet het dus ook in de woning
van Kool-de Swart aan de Voorstraat
hebben gehangen en moet het door
Aspernaren die op bezoek waren, zijn
gezien.

In 1949 overleed Frederika de Swart en rond Kerst 1950 (zie foto)
bleek het schilderij in mijn ouderlijk huis van Bakkerij De Weerd
aan de Kerkstraat 55 in Leerdam te hangen. Had mijn oudtante
Frederika dat zo bepaald en gaf mijn oma het schilderij aan haar
oudste dochter, mijn moeder? We weten het
niet, maar vanaf 1950 hing het aan de
Kerkstraat 55 in Leerdam.
- In april 1966 overleed mijn vader
plotseling, de bakkerij werd verkocht en
mijn moeder verhuisde in oktober naar het bovenhuis van Kerkstraat 53c. Daar
kreeg het schilderij een prominente plaats bij de schouw boven de kachel. Toen
mijn verloofde Sara en ik in 1968 op 28 augustus in Tiel in ondertrouw gingen,
vierden wij dat met een borrel aan de Kerkstraat 53c te Leerdam zo te zeggen
onder het toeziend oog van de ons onbekende ‘voormoeder’ (zie foto) en te
midden van tante Miep Rombeek-Kool en tante Jeanne Kool.
- In juli 1983 overleed mijn moeder, erfde ik het
schilderij en ging het naar Den Helder. Na al die
jaren was het niet meer in al te beste staat en het
werd dan ook niet meer in onze huiskamer
opgehangen. In 1988 verhuisden wij naar Den
Haag, waar het een bescheiden plekje kreeg in de
werk/studeerkamer. Die werd in de periode 20162019 geheel vernieuwd en in 2019 lieten we ook het
schilderij door een bevriende Haagse kunstschilder
restaureren. Toen kwam ook de signering F. de
Swart, oma’s meisjesnaam, weer duidelijk
tevoorschijn. En dat prikkelde na zoveel jaren onze
fantasie en vormde de stimulans om te proberen de
identiteit van die vrouw te achterhalen.
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- Wat kan het verhaal ‘achter’ dit schilderij met dat vrouwenportret zijn ? Het enige aanknopingspunt tot
nog toe is mijn herinnering aan het verhaal van mijn oma Kool-de Swart en van mijn tante Jeanne Kool,
wijlen de jongere zus van mijn moeder. Zij vertelden mij ooit, dat volgens het familieverhaal ‘lang
geleden’ een ‘voormoeder’ een morganatische verbintenis had gehad met een Pruisische man van adel of
een [al dan niet buitenechtelijke] nakomeling was uit die liaison.
Daarover werd in Asperen alleen besmuikt gesproken, aldus tante
Jeanne. Zij zou de vrouw op het schilderij zijn (kunnen zijn),
geschilderd door oudtante Frederika de Swart naar het voorbeeld
van een oude prent of portretje in een medaillon, beide verloren
gegaan. Frederika zal wel geboeid zijn geweest door dit
[Asperse] verhaal.
- Een soort van verbintenis ‘lang geleden’ met een Pruisische
man van adel en dan in Asperen? Ongerijmd. Maar dan bedenk je
dat tante Jeanne Kool je eens dat boek over Asperse geschiedenis
gaf. Je struint in je mini-bibliotheek en je gaat bladeren. Dan kom
je als vanzelf terecht bij hoofdstuk 8 “De Pruisen komen” in dat
boek “Asperen een blik in het verleden” van Kouwenhoven & van
Leerdam (1983).
- Tijdens de Pruisische militaire interventie in 1787 ten behoeve
van stadhouder Willem V tegen de Patriotten, voerde de veldtocht
in september 1787 via Nijmegen, Tiel en Thuijl ook naar Asperen,
Leerdam en Gorinchem. Op 16 september 1787 arriveerde het Pruisische leger voor Asperen, sloeg een
kampement op buiten de poort (richting Heukelum) en installeerde op 17 september een ‘Generaal-
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kwartier’ in de stad zelf en vestigde er een garnizoen van 1 bataljon. Buiten de poort lagen 6 bataljons.
De kaart van Asperen met de situering van dit militaire kampement bevindt zich in het Rijksmuseum. De
hoofdmacht trok na enige dagen al weer snel verder richting Gorinchem toen de brug over de Linge bij
Leerdam klaar was. Generaal-kwartier en garnizoen bleven enige tijd. Tijd voor relaties.
Redactie: Kampement van de Pruisen te Asperen 1787 (Anoniem), Rijksmuseum.
- Als het familieverhaal over die vrouw op dat schilderij enige waarheid bevat, wie kan die Pruisische
‘amant’ dan zijn geweest? Een man van adel, aldus mijn oma Kool-de Swart en tante Jeanne. Dat is
relatief gemakkelijk als je dit verbindt met de Pruisen in Asperen in 1787. In die tijd waren Pruisische
officieren allemaal van adel. Hoofdstuk 8 in “Asperen een blik in het verleden” noemt vele namen van
officieren die in september 1787 of langer in Asperen waren.
- De hertog van Brunswijk was in Asperen en diens adjudant kapitein van Kleist, generaal-majoor van
Pfau, kapitein Boelzig, generaal van Eben, generaal van Knobelsdorf, luitenant van Holzendorf, overste
Renouard, luitenant van Winckelman, luitenant van Marwitz, majoor Valentini, majoor de Goetze,
luitenant van Grawert, kolonel van Romberg, kapitein Eckenbrecher, bat. cdt. van Schack, kapitein van
Gross, kapitein van Winsigrode. En wellicht nog verscheidene anderen.
- Dat de Pruissen hier ingekwartierd waren staat vast. Waar, is minder eenvoudig vast te stellen, schreef
je Theo. Zou dat echt zo ingewikkeld zijn? K&vL schreven op p. 108 dat Asperen in die tijd 737 inwoners
had. Op p. 102 lezen we, dat het ‘generaal-kwartier’ van de hertog met zijn staf in Asperen zelf was en
het bataljon van overste Renouard daar “in garnizoen”. Een bataljon omvatte in die tijd zo’n 400 man,
wat op een bevolking van 737 betekent, dat in vrijwel elk huis één of meerdere militairen van het
garnizoen moeten hebben gezeten. De officieren uiteraard bij de notabelen. En het ‘Generaal-kwartier’
zal b.w.v.s. niet in het huis van de bakker zijn geweest, maar in een publiek gebouw of gerenommeerd
etablissement. De 6 bataljons van Knobelsdorf en van Marwitz (zo’n 2.400 man dus) bivakkeerden buiten
de poort ‘richting Heukelum’; daar is een mooie kaart van. Maar daar hoeven we de amant niet te
zoeken, denk ik. Nee, het moet één van de stafofficieren van de hertog op het ‘Generaal-kwartier’ zijn
geweest of een officier van het bataljon Renouard ‘in garnizoen’ bij een Asperse notabele. Met een vrouw
des huizes en/of een dochter/dochters.
- Op p. 107/108 van K&vL staat een lijst met namen van mensen die we ‘Asperse notabelen’ kunnen
noemen. Een aantal van hen zal officieren van het Pruisische leger in huis hebben gehad.
- Zijn er nergens huwelijksakten, doopakten, [ver]koopakten van huizen, geboortemeldingen (kerkelijk
archief, want een burgerlijke stand was er nog niet), dagboeken, brieven, doktersrekeningen enz.? Of
documenten van het Pruisische leger? Ik heb zelf 35 jaar bij de Koninklijke Marine gediend; je hebt geen
idee wat een krijgsmacht aan papier produceert. Ik kan mij nauwelijks voorstellen dat het Pruisische
‘Generaal-kwartier’ en het garnizoensbataljon Renouard in Asperen geen enkel spoor heeft
achtergelaten. Zijn er in juni 1788 meer baby’s geboren dan normaal ? En aan wie zijn
inkwartieringsgelden betaald? De burgermeesters zullen ongetwijfeld een diner voor de hertog en zijn
staf hebben georganiseerd.
- Waar zou over dit alles informatie te vinden kunnen zijn als er in Asperen zo weinig archieven zijn. In
het Regionaal Archief Rivierenland in Tiel?
- Wat is er bij de oude Asperense families nog aan familiepapieren aanwezig, welke verhalen bestaan
nog, wat is er wellicht bekend bij leden van de Vereniging Oud-Asperen over de ‘Pruisische tijd’ ?
- Mijn oma Elisabet Kool-de Swart was een dochter van Jan Hendrik de Swart en Hendrika Pannekoek.
Beiden uit Asperen. Een ‘voormoeder’ op het eind van de 18e eeuw, begin 19e eeuw moet dus stammen
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uit de lijn van de Swart of Pannekoek; een vrouw met een liaison met een officier uit het Pruisische leger
in 1787/88 of een nakomelinge uit die liaison. Er moet ergens een link zijn tussen die twee gegevenheden.
- Mijn oma en tante Jeanne maakten er een ‘morganatisch huwelijk’ van. Dat was destijds voor kleinzoon
en neefje natuurlijk de schone schijn ophouden. Ligt in de historische context ook niet voor de hand. Dan
zou het vroeger in Asperen ook geen besmuikt verhaal zijn geweest. Het lijkt me eerder een [tijdelijke]
amoureuze liaison van een Pruisische amant met een Asperense jonge vrouw, gehuwd of niet, die wellicht
ook letterlijk vrucht droeg.
- Daarom ook last but not least: zegt de dame op het schilderij één van VOA leden iets of wellicht iemand
anders in Asperen ?
Beste Theo, dit was wat ik op een rijtje kon zetten. Je mag er van alles over publiceren wat mij betreft.
Het zou ook voor mijn kinderen en kleinkinderen bijzonder zijn te weten wie dit mysterieuze familielid uit
de lijn de Swart of Pannekoek (met vertakkingen) op het schilderij is. Bij voorbaat dank voor je vele
moeite en die van de Vereniging.
Hartelijke groet, Ries de Weerd
Ja, lekker makkelijk, hoor ik u denken. Laat iemand een verhaal schrijven en plak het gewoon in je
Courant. Zo krijg je de bladzijden wel vol. Mijn antwoord? Ten dele klopt het, ja. Ten dele ook is het
mooier dat mensen zelf schrijven over hun familie en de band die ze ermee hebben. Wij vinden dus dat u
eens moet lezen waar mensen zoal mee bezig zijn en dat het bovenal leuk kan zijn dit soort dingetjes uit
te zoeken. Leuker dan voor de televisie hangen in ieder geval……….
U leest dat er verwezen wordt naar het boek, uitgegeven door de Vereniging Oud Asperen in 1983 en
geschreven door heren Kouwenhoven en Leerdam. Een prachtig boek, door mij al gelezen vóórdat we in
Asperen kwamen wonen overigens. Tweehonderdvijfennegentig bladzijden informatie en afbeeldingen,
vereeuwigd en toegankelijk via het internet, de bibliotheek en zelfs nog te koop hier en daar. Zo zien we
maar weer, wie schrijft, blijft.
Er is een verslag geschreven van het eerste jaar van de veldtocht van de Pruisen, “Geschiedenis van den
veldtogt der Pruissen in Holland in MDCCLXXXVII” geschreven door Theodor Philipp von Pfau in
1792. Zoals veel boeken kunt u ook dit boek online en voor niets lezen op www.books.google.nl Het deel
dat voor ons in dit specifieke kader interessant is, zal ik voor u in dit artikel weergeven.
Deel I, Bladzijde 7 (8 augustus 1787):
Ondertusschen moest de eerste colom, na over de Waal te Nijmeegen getrokken te zijn, over de
Doodewaard en Thuijl na Asperen trekken, van daar eenige bataillons na Gorkum detacheeren, eene
vesting, op dien tijd verdeedigd door weinig manschap, en een chef zonder ervaaring. Geduurende die
expeditie moest het corps van ‘t leger een brug maaken bij Leerdam, de sluize van Ameijde
vermeesteren, en bovenal zijne marsch zo bereekenen, dat het aldaar denzelven dag aankwam, waarop
de tweede colom, van Kuilenburg gekomen, Vianen zou attaqueeren, om deeze onderneeminge in geval
van nood te kunnen ondersteunen.
Deel I, Bladzijde 12 (10 augustus 1787)
De onderhandelingen die in den Haag tusschen Pruissen en Holland voortduurden maakten ‘t
meenigvuldig zenden van couriers noodzakelijk. De Hertog maakte zich deeze omstandigheid ten nutte
en bij ‘t zenden van zijn tweeden adjudant den kapitein van Kleist na den Haag met brieven voor den
Pruissischen minister beval hij hem den weg over Nijmeegen en Wijck te Duurstede te neemen, de vaart
bij Schoonhoven en het Diep te Kapelle over te gaan zich van de laatste plaatse na den Haag te begeeven
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en over Krimpen d’ Alblasserwaard Nieuwpoort Ameijden Vianen Leerdam en Asperen en langs de Linge
over Thiel te rug te keeren met oogmerk om den ganschen streek te recognosceeren en te onderzoeken
of er wegen waren waar men met colommen kon marcheeren. Daar de kapitein van Kleist den kortsten
weg niet nam zich niet overhaastte daar zijn coup d’ oeil voortreflijk is daar hij zonder veel moeite ‘t
oogmerk der werken van de Patriotten zag en de middelen die men hun kon tegenstellen trok hij uit die
reize de aangeleegenste bijzonderheeden. Hij bevestigde de tijdingen die men reeds ontvangen hadt en
berichtte tevens dat de Patriotten den ganschen streek versterkt en Gorkum in den besten staat van
tegenweer gebragt hadden: eene tijding, die den Hertog voorzeker van groote aangeleegenheid was,
nademaal, zo de werken van Gorkum en de Vaart wel verdeedigd wierden, en men de sluizen tusschen
die twee plaatsen openzette, het den Pruissen onmogelijk werdt in dit platte land te dringen.
Deel I, Bladzijde 15 (10 augustus 1787):
Daar de Patriotten veele aanhangers te Wijk bij Duursteede hadden, en zij eens, door hunne hulp,
meesters van de Grep, ‘t gansche land tot aan Amesfoord toe zouden hebben kunnen overstroomen, zoo
zonden de Staaten van Gelderland derwaarts den Collonel Baron van Quadt, met ‘t regiment van Bade,
om deeze altoos onrustige Stad te bezetten, en de burgers te ontwapenen. Op dezelve wijze hadt men ‘t
geluk ‘t dorp Dalem2 bij Gorkum door een detachement Hollandsche Zwitzers1 te doen bezetten, waar
door men der Patriotten eenige aangeleegen sluizen ontweldigde, en ‘t zeer laage land, tusschen de
Waal en Asperen, behoedde voor eene inundatie.
1. Hollandsche Zwitsers: Zwitserse eenheden fungeerden al
langere tijd als huurlingen in deze periode. Tegen betaling
vochten deze eenheden dus voor Willem V.
2. Dalem ligt op het laagste punt van de Tielerwaard aan de
Merwede, iets oostelijk van Vesting Gorinchem. Het
grondpeil is hier ruim 7 meter lager dan in Tiel. Van oudsher
fungeert dit gebied als opvang voor overstromingswater uit
de grote rivieren. Voordat ze een militaire functie kregen,
beschermden de Dalemse sluizen de lager gelegen polders
tegen overstromingswater. In de Nieuwe Hollandse
Waterlinie kreeg het sluizencomplex de tegenovergestelde
taak: het onder water zetten van ditzelfde gebied. Maar dat gold alleen bij oorlogsdreiging. In
vredestijd behielden de sluizen hun oude functie.
Op 13 september 1787 trok het halve leger onder Knobelsdorf over de Waal bij Nijmegen in de richting
van Gorinchem. De andere helft onder Gaudi trok boven de Waal in de richting van Utrecht.
Deel I, Bladzijde 36 (15 september 1787)
De luitenant van Holzendorf was tot Asperen voortgerukt, alwaar zich zestig man van ‘t regiment
infanterij van Hardenbroek, en eenige dragonders van Salm bevonden. Een dubbele schildwagt, dien de
vijand op een grooten afstand van de stadt hadt uitgezet, gaf een schot op ‘t gezicht der Pruissische
huzaaren, en liep toen weg. De luitenant van Holzendorf vervolgde hem onder de muuren van Asperen,
en na eenige schooten over en weêr, verliet de vijand de stad, en bereikte Arkel, voor dat men zijn vlucht
in den neus hadt, of de poorten konde open krijgen. Nogthans nam men in Asperen een onder officier en
vijf gemeenen, met welke de luitenant van Holzendorf te middernacht te Thuijl weder kwam.
Deel 1, Bladzijde 40 (16 september 1787)
Den 16den steeg de Hertog, met ‘t krieken van den dag, te paerd, en deedt de divisie van Knobelsdorf
van Thuijl na Asperen voortrukken, in de zelve orde, die zij de vorige dagen hadden waargenomen. De
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marsch was zeer afmattend; ‘t hadt sterk gereegend, de wegen waren in den grond bedorven, en ‘t was
niet dan met zeer veel moeite, dat men ‘t geschut en de broodwagens achter aan sleepte.
Bladzijde 41 t/ 42 (16 september 1787)
De zes bataillons van Knobelsdorf en van Marwitz campeerden voor de poorten van Asperen, na den
kant van Heukelom. ‘t Generaal quartier was in de stad zelve, daar ‘t bataillon van Renouard in
garnizoen bleef. De huzaaren en de jagers van den Majoor Valentini bleeven geposteerd langs de Linge,
tusschen Asperen en Leerdam tot dat men met behulp van den majoor de Goetze een brug gemaakt
hadt, sterk genoeg om ‘t zwaar geschut te draagen. Toen nam de Luitenant Collonel van Wolfradt zijn
quartier te Leerdam, met de huzaaren en jaagers. Alhier was ‘t, dat men vernam dat de Patriotten beezig
waren met ‘t doorsnijden van den dijk van Meerkerk, terstond zondt men derwaarts den luitenant van
Grawert met twintig huzaaren om hen er in te verhinderen. Deeze zag ze niet meer en vondt in derzelver
plaats de ingezeetenen beezig om de schade den dijk aangebragt te herstellen. Hij vernam van hen dat
de Patriotten noch beezig waren met die van Blockland en dat zo men hen liet begaan ‘t water de wegen
volstrekt onbruikbaar zou maaken. De luitenant Grawert ijlde terstond ook derwaarts heen, verjoeg de
Patriotten, deedt den dijk herstellen en bleef eenige dagen te Blockland om er ‘t oog op te houden.
HET NEEMEN VAN GORKUM
Alles geschikt zijnde voor de quartieren van de divisie van den generaal Knobelsdorf, gaf de Hertog hem
‘t woord, en beval hem ‘s anderen daags met zijne divisie verder op te marcheeren. ZH zelve, vergezeld
van den collonel van Romberg, van een Hollandschen officier, van twee zijner adjudanten, van den
artillerij capitein Eckenbrecher, van de adjudanten der bataillons van Schack en Renouard, ging, onder
geleide van een onder officier en twaalf huzaaren, de vesting Gorkum recognosceeren.
(16 september 1787)
De capitein van Gross, Zwitzersch officier van ‘t regiment van May, was zedert eenigen tijd geposteerd
met twee hondert man te Dalem, digt bij Gorkum, om de Patriotten te beletten de sluis van de Linge te
sluiten. Daags te voren hadt de Hertog hem doen verzoeken te Asperen bij hem te willen komen; ook
kwam er de Heer van Gross ter zelver tijd met de Pruissen. Hij lag den Hertog den staat open van ‘t
garnizoen van Gorkum, als ook de wegen, langs welke men die vestinge kon naderen, zonder de buiten
posten der Patriotten aan te raken. In weerwil van ‘t slechte weer en regen, begaf zich de Hertog met
dien officier eerst na Spijck, vervolgens links af na den hoogen weg, tot digt onder de stad, waarvan hij
de ligginge, nu te paerd, dan te voet, waarnam. Hij deelde zijne denkbeelden den collonel van Romberg
mee, omtrent de wijze waarop men den aanval moest verrichten, wees den capitein van Eckenbrecher de
plaatsen aan, waar men de batterijen moest opwerpen, en den beide adjudanten van Schack en van
Renouard de posten voor hunne bataillons. De Hertog en zijn gevolg gingen tot onder de wallen, en
stonden eenige schoten van ‘t canon en klein geweer uit doch, die niemand kwetsten. Na dat de Hertog
den Hollandschen Zwitzer-capitein van Gross hadt aangeweezen, ‘t geen hij met zijn weinig bijhebbend
volk moest doen, keerde hij na Asperen terug. Hier beval hij den collonel van Romberg, benevens de
behoorlijke artillerij na Gorkum op te breeken. De capitein van Kleist, adjudant van den Hertog, en de
Hollandsche capitein Huij van Ooste, die de wegen grondig kende, formeerden de voorhoede, met een
officier, twee onder officieren, een trompetter, en twintig huzaaren, twintig jaagers, en een compagnie
fuseliers van Renouard. De overste Renouard hadt order, zijne troupen in de grootste stilte te doen
marcheeren voor Gorkum, ze te posteeren naar ‘t hem voorgeschreeven plan, en ‘t grof geschut voor den
aanval gereed te maaken. Daar hier alles af hing van ’t gedrag, te houden door den commandant van de
plaatse, ‘t garnisoen en de burgerije, en men op een goede uitkomst van zaaken geen zekeren staat kon
maaken, zo wilde de Hertog niet bij de eerste onderneeminge teegenswoordig zijn; hij behieldt zich vóór
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om de troupen hier mee belast; te volgen. De nacht de regen en de slechte wegen maakten die marsch
zeer bezwaarlijk. In weerwil van alle de voorzorgen viel een der groote haubitsers in een diepe gragt, die
men veel moeite hadt er wederom uit te haalen.
In het tussenliggende deel wordt het beleg van Gorinchem geregeld.
De Hertog zijne maatregelen willende afmeeten na den uitslag van den aanval, hadt op den toren van
Asperen, van waar men Gorkum zien kon, een officier met goede kijkers geposteerd. De collonel
Romberg hadt bevel de gansche stad te bombardeeren, indien zij volstandig bleef weigeren zich over te
geeven; maar wijl men van den toren zag, dat ‘t vuur gevat hadt op verscheide plaatsen, en men kort
daarop niet meer hoorde schieten, zo beval de Hertog, nu reeds zeker dat de plaats zich hadt
overgegeeven, den generaal Knobelsdorf met zijne divisie na Meerkerk te marcheeren, en ijlde zelve met
eenige officieren, onder begeleiding van eenige huzaaren, na Gorkum.
In het tussenliggende deel geeft Gorinchem zich op 16 september over en vluchten de Patriotten.
Deel I, Bladzijde 45 (16 september 1787)
HET GEBEURDE BIJ DE SLUIS VAN ARKEL
Den zelven dag hadt men naauwlijks te Asperen gehoord ‘t bombardeeren van Gorkum, of de majoor
Burghagen kreeg order, met zijn bataillon grenadiers te marcheeren na de geretrancheerde post der
infanterije, op den weg van Arkel bij de sluizen; met zich te neemen behalven zijne veldstukken, twee
zesponders en eenige huzaaren; de zich aldaar bevindende Patriotten aan te grijpen, en zo mogelijk
gevangen mede te brengen. De Majoor Hirschfeld, welke den Majoor Burghagen deeze order bragt,
vergezelde hem. Zijn last bragt noch mede, dat bijaldien ‘t schieten met ‘t canon ophieldt, voor dat zij
aan ‘t einde van hun marsch gekomen waren, hij daaruit moest afleiden dat er geene vijanden meer bij
de sluis van Arkel waren; den Majoor Burghagen zeggen, zich na ‘t nieuwe camp van Meerkerk te
begeeven, en zelve na Gorkum bij den Hertog weder te keeren.
In het verslag komt Asperen verder niet meer voor, het ligt voor de hand dat in de periode lopende van 13
tot 17 september 1787 Asperen een korte rol van betekenis toegekend heeft gekregen bij de aanloop en
afwikkeling van het beleg van de strategisch belangrijke plaats Gorinchem.
De hiervoor weergegeven gravure van het “kampement bij Asperen” komt uit het hiervoor aangehaalde
boek en als bijlage zijn in dit boek de kampementen bij alle plaatsen alwaar korter of langer een
kampement bestaan heeft weergegeven. Niet exclusief van Asperen dus. De gravure van het “Kampement
bij Asperen” geeft ook weer dat deze de situatie op 16 september 1787 weergeeft, de cruciale dag van het
beleg van Gorinchem en de dag waarop de bevelvoerder van de Pruisische troepen in Asperen zelf
verbleef. Hij volgde immers op 16 september 1787 de voorgang van het bombardement vanaf de
kerktoren van Asperen. Of er dus sprake geweest is van een verblijf van Pruisische troepen in dit kamp
en/of van ingekwartierde officieren over een langere periode kan betwijfeld worden. Asperen was een
korte tijd van belang maar na de val van Gorinchem ook feitelijk helemaal niet meer. De hond had geblaft
en de karavaan was verder getrokken.
Wat zeker wel logisch is, is natuurlijk dat met de komst van de Hertog van Brunswijk als
opperbevelhebber van het gehele Pruisische Leger in de Republiek zijn gehele staf ook aanwezig was in
de stad tezamen met alle vertegenwoordigers van het Stadhouderlijke leger (incl. de Zwitserse
huurlingen), ordonnansen die berichten transporteerden etc. etc. Het zal een heel gebeuren zijn geweest en
niemand wist op dat moment hoe lang het beleg van Gorinchem zou gaan duren. Mensen zullen te horen
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hebben gekregen dat ze hun huis uit moesten of dat ze officieren etc. onderdak (en verzorging) moesten
gaan bieden voor een nader te bepalen periode.
Of deze periode (enkele dagen naar het lijkt) lang genoeg was voor een van deze officieren om een min of
meer permanente verhouding aan te gaan met één van de jonge dames c.q. dochters des huizes lijkt echter
vooralsnog niet heel evident uit de beschikbare stukken. Ook zijn weinig van de officieren erg lang in de
stad Asperen. Het kampement in Asperen is aangelegd ter ondersteuning van het beleg van Gorinchem
omdat de kerktoren van Asperen hier een goed beeld van gaf. Dit beleg duurt echter slechts een tot twee
dagen waarna de eenheden gespreid verder trokken (Zuid) Holland in. Er zijn geen aanwijzingen dat er
een permanent kampement is gehandhaafd in Asperen wat ook niet logisch is na de inname van
Gorinchem.
In het boek: “Bijdragen tot de geschiedenis der omwenteling in 1787” van Pieter Philip Juriaan Quint
Ondaatje uit 1791 wordt gesteld dat ten aanzien van de vele (tijdelijke) kampementen gold dat:
De Hertog liet dus ‘s anderendaags het Camp opbreeken, en marcheerde in drie Divisies tot aan het Dorp
Doodewaart, waar twee derzelve het Camp nedersloegen terwijl de derde over Thiel tot aan het Dorp
Thuil den marsch voortzette, en insgelijks aldaar bleef campeeren. De Troupes dezer beide
Campementen wierden rijkelijk voorzien van al het nodige voorraad, door middel van schepen, welke
met leeftocht en fourage gelaaden neffens 4o houte bruggen de Waal waren afgezakt.
De “kampementen” bij Culemborg, Wijk bij Duurstede etc. etc. waren dus tentenkampen, opgeslagen
voor de duur van de benodigde aanwezigheid van het (voorttrekkende) Pruisische leger dat uiteindelijk op
10 oktober 1787 Amsterdam zou innemen. Het kampement bij Asperen werd op 16 september 1787
ingericht voor verblijf van troepen van onder andere Collonel Renouard die volgens het verslag van de
Pruisen zelf het ‘Garnizoen’ vormden van Asperen. Deze manschappen kregen echter om 11 uur in de
avond (nacht) op 16 september 1787 opdracht om stelling te nemen voor Gorinchem onder commando
van Generaal Knobelsdorf dat op 17 september 1787 zich dan ook overgaf. Hierna wordt niet meer van
een kampement gesproken bij Asperen. Direct na de inname van Gorinchem trok Knobelsdorf met zijn
volstandige leger door naar Nieuwpoort – Schoonhoven en verenigde zich met de tweede kolonne van
10.000 manschappen Pruisische troepen onder bevel van Generaal Gaudi. Generaal Hertog Brunswijk
kreeg na overtocht van de Lek in Schoonhoven bericht dat Den Haag zich al zelf ontdaan had van de
Patriotten en verklaarde zich “pro-oranje”. Hierop werd de marsroute van het gehele Pruisische leger
verlegd naar Amsterdam dat uiteindelijk op 10 oktober 1787 capituleerde. Daarmee was de patriottische
opstand in de volledige republiek (tot 1795 dan) voorbij.
Vermeldingswaardig is nog wel het tevens online te lezen boek: “Gedenk-boek van Nederlands wonderjaar 1787. Of De gelukkige omwentelingsbeschouwer” van J. van der Sande & Zoon uit 1788 waar de
terugkeer van de “normale” autoriteiten in Leerdam en Asperen beschreven worden nadat de Patriotten
aldaar verjaagd waren door de Pruisen. Dit wordt aldus beschreven:

Berichten uit Leerdam
Volgens Missive (Red: bericht, brief) uit Leerdam den 27 October 1787
Ik heb d’ Eer ons ze Stad Graafschap en de nabuurige Plaatzen Provintien en alle byzondere Steden
hartelyk te felliciteeren, wegens die Gelukkige Omwenteling van Zaaken in ons Gemeenebest, wie heeft
hier een paal gesteld, en de aanschouwers derzelve doen terugkeeren, waar door wy onze elendige
uitzichten thans ten einde zien, en reikhalzende wagten na een aangename genieting der vruchten dezer
Omkeering. Het zoude my verveelen, U Edele alles mede te deelen, waarvan ik oog en oorgetuige
geweest ben dat akelige wil ik overslaan, het is geweest ik zal my maar alleen by het genoeggelyke
bepalen. Dan onze Stad en Graafschap na zoo veele smertelykheden ondervonden te hebben, zoo in het
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een als ander en daar onder principaaldenhoenenlaster door veele hunnen HeerenGraaf Haare
Koninglyke Hoogheid, en het gantsche Vorstelyke Huis van Oranje aangedaan is, thans zeer verheugd
wegens deze zoo voor ons onverwagte als spoedige, en voor een ieder allergelukkigste omwenteling, en
daarby aller aangenaamste herstelling van Zyn Doorluchtige Hoogheidonzen Heer en Graaf in alle zyne
hooge Charges. Men ziet thans over dit zoo heuchelyk Evenement, zoo binnen als buiten onze Stad, de
Huizen Straaten en Wegen op het pragtigst met Eereboogen pronken onder veele van die vind men er
met fraaije en zinryke Deschriptien vercierd. Vlaggen en Wimpels waayen zoo van de Thoorens, Molens,
als van de Huizen, onder anderen die Vlaggen welke door de Vry Corporisten waren weggevoerd, als die
van den Tooren van Leerdam, en Schoontewoord, welke nu verstrekken als voor eene groote
overwinning en tot cieraad van hunne gewoone plaatzen. Het draagen van Oranje Linten en Cocardes is
hier algemeen en tot een uiterste verwondering van alle weldenkende. Ik wil U Edele wel
veraangenaamen, met U eene Omschryving mede te deelen, omtrent den toedracht by het terug
ontfangen van die voorgemelde geroofde Vlaggen. Op diversfe herhaalde instantien door onzen
Drossaard gedaan, is dan eindelyk Satisfactie gegeven door die van het Genoodschap van Wapenhandel
van Vianen, omtrent hun geweldig wegvoeren onzer Prince vlaggen en het beschimpen en spotten over
dezelve op den 9 July 1787. Het Den 3e September des avonds om 8 uuren kwam alhier binnen, een
Wagen waar op vyf Leden van dat Genoodschap zaten, by hun hebbende onze ontroofde Vlaggen die
Wagen was verzeld door den Heer Directeur Jaarsveld te Paard, waar by twee Pruissische Hoezaaren aan
de Poort genaderd zynde deed den Heer Jaarsveld de Leden van het Genoodschap van de Wagen
afstappen en vervolgens met de hoeden in de hand de Vlaggen binnen brengen tot aan het Huis van den
Heer Drossaard, daar gekomen zynde verzogten die Les den excuis over het gebeurde aan dien Heer.
Waar op zy de Vlaggen in Huis bragten het geen een gevolg gaf van een onophoudent, Viva Oranje,
intusschen zag men op het schielykst de Straaten oneindig verligt, waar onder veele brandende Toortsen,
het geen een aller cierlykste Vertooning gaf, daar op vertrokken die Genoodschaps Leden in bewaring
van den Heer Jaarsveld, en van de twee Hoezaaren, zoo als zy gekomen waren tot aan de Poort, en
klommen van daar weder op den Wagen, en vertrokken, intusschen was de vreugde van het Volk
onbeschryflyk. Wy wenschen dat nu de hatelykheid tusschen de inwoonders van Leerdvm en Vianen, die
tot eene verre stap gerezen was, zal zyn uit den weg geruimd.
De Heer van Alphen, Drossaart van de Baronie van Asperen is thans uit zyne Decentie op de Gevange
Poort ontslagen, zyn Wel Edele Gestrenge is by zyne terug komst in de Stede Asperen, door
Gewapende Jongelingen, met vliegende Vaandels en staande Trommels, onder een gestadig geroep
van Hoezee en Vivat Oranje ingeleid, en door een blyde menigte ontfangen en ingehaald, en verder
kort op zyn arrivement door den Magistraat, den Predikant en de Burgery met hartelyke heilgroet
verwelkoomt.
Intusschen wierd hier mede de Geboortedag van Zyn Majesteit den Koning van Pruissen, Nederlands
Edelmoedigen Rusthersteller, met blydschap gevierd. De Huizen waren om ter cierykst geïllumineerd,
voorts was onze gamtsche Plaats met Eere- en Triulmphboogen vercierd, de vreugd was algemeen, de
Jeugd en de Jongelingschap diverteerde zich alom, de lucht weergalmde van gejuich Vivat Frederik, Vivat
Oranje. By deze gelegenheid hebben by den Heër Rentmeester Bierman (Red: dit is in Leerdam), eenige
zyner Vrienden gesoupeerd, waar by de hooge Gezondheden zyn gedronken van den Koning van Pruissen
Zyh Doorluchtige en Haars Koninglyke Hoogheid benevens de Vorstelijke Spruiten van Oranje waar onder
eenige Vuurt werken wierden afgesteken.
Resumé
- Op 13 september 1787 komt de helft van een Pruisisch leger (10.000 man) de Waal over bij
Nijmegen ter herstel van de Stadhouderlijke macht in de Republiek. Het leger splitst zich in twee
colonnes, 10.000 man onder Knobelsdorf trekt naar Gorinchem, de rest onder Gaudi trekt naar
Utrecht.
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Op 15 september 1787 verschijnen 60 Pruisen voor de Stad Asperen. Een onderofficier en vijf
man worden gevangen genomen, de overige Patriotten vluchten naar Arkel.
Op 16 september 1787 arriveert Knobelsdorf met de bevelhebber van het hele leger Brunswijk bij
Asperen waar kamp wordt opgeslagen. In de late avond en vroege ochtend van de 17e gaan de
Pruissen in stelling voor Gorinchem.
17 september 1787, Brunswijk en staf wacht de start van het bombardement van Gorinchem af in
Asperen. Als de kanonnen zwijgen (sein van overgave) haast hij zich naar Gorinchem.
Na de overgave trekt het leger onder Knovelsdorf door naar Nieuwpoort, steekt de Lek over en
voegt zich weer samen met de troepen onder Gaudi om door te trekken naar Den Haag.
20 september 1787, Prins Willem V Stadhouder der Republiek rijdt onder luide toejuiching door
het volk Den Haag binnen en bevrijdt voorname Orangisten (waaronder de Drossaard van
Asperen) uit de Gevangenpoort te Den Haag die hier gevangen zijn gezet door de Patriotten.
Bruswijk hoort van de ommezwaai van Den Haag en draait af naar het laatste grotere bolwerk van
de Patriotten, Amsterdam.
Op 10 oktober 1787 capituleert Amsterdam aan de Pruisen nadat alle strategische plaatsen rond
Amsterdam door hen ingenomen zijn. Patriotten in Amsterdam of elders vluchten in grote getale
naar Frankrijk om met het Revolutionaire leger van de republiek Frankrijk in 1795 terug te keren.

In de vraagstelling wordt het vermoeden uitgesproken dat er sprake was van een (langdurig) garnizoen in
Asperen van (staf)officieren die – inderdaad – veelvuldig uit de adelstand voortkwamen. Dit blijkt echter
vooralsnog niet het geval te zijn. Van echte notabelen in Asperen is ook niet echt sprake. Van Alphen was
Drossaard en hiertoe aangesteld door de heer c.q. Baron van de Heerlijkheid van Asperen. Burgemeesters
en Schepenen werden aangesteld voor de periode van (in de regel) een jaar. Het inwoneraantal van 737
als vermeld in het boek uit 1982 is vermoedelijk afkomstig uit de volkstelling uit 1798 ten tijde van de
Bataafse Republiek (bezetting door de Fransen dus). Voor Asperen in het “Departement du Rhôn” geldt:
aantal zielen 737, aantal stemgerechtigden: 1 (het stemrecht was voorbehouden aan mannen, ouder dan
twintig jaar, met voldoende vermogen én aanhanger van het patriottische gedachtengoed).
Het Regionaal Archief heeft helaas niet meer kunnen vinden dan nu reeds opgenomen in dit stuk.
Vermeldingswaardig is welmogelijk nog dat uit het boekwerk: “Het weezentlyke en interessante
gedeelten, van het werk van den generaal-major Pfau, het welk onder de benaaming van het onnoodige en
onverschillige, uit de Nederduitsche uitgave by Holtrop, is uitgelaaten: Betrekkelyk tot den veldtocht der
Pruisische troupen, in de Nederlanden, in het jaar 1787”. By een gezameld uit het origineele werk, naar de
Hoogduitsche druk van Berlin uit 1790 (op bladzijde 107) volgt dat het Battaillon van Renouard met
ondersteuning van 20 jagers zal achterblijven in Gorinchem na de overgave. Het wordt aldus omschreven:
Deze Voorhoede is bestemd om Gorcum op te eisschen, en indien de Stad weigerd zig over te geven,
dezelve met Haubitzers granaten en met gloeijende kogels te beschieten, indien de Stad zig overgeeft
zal het Battaillon van Renouard daar nevens zo Jaagers in bezetting blijven, maar geeft de Stad zig niet
over dan zullen de beide Battaillons tot nadere beveelen voor de Stad blijven.
Daar Gorinchem zich op 17 september 1787 heeft overgegeven, volgt hieruit dat Collonel Renouard, de
kwartiermaker van het garnizoen te Asperen in de streek zal blijven, welmogelijk tot de definitieve
aftocht van de Pruisische troepen medio april 1788. Al op 11 oktober 1787, een dag na de val van
Amsterdam begon het opbreken van bezettingen van steden als Gorinchem doordat de daar gekwartierde
Pruisen (niet in Asperen dus) van het Bataljon Renouard en 20 Jagers zich weer bij hun eenheid voegden
die op dat moment in Dordrecht was. Op 28 en 29 oktober 1787 begon voor hen de terugtocht naar
Nijmegen en dan Wesel waar zij in hun normale Garnizoen terugkeerden.
Kolonel Renouard zelf wordt in geen van de verslagen van de gevechten na Gorinchem meer genoemd.
Het kan dus zijn dat hij, conform het gevechtsplan, in Gorinchem achterbleef met een deel van zijn
bataljon en de 20 Jagers. Het grootste deel van het Bataljon Renouard echter trok in ieder geval door naar
Dordrecht maar onder commando van de Hollandse officier Van Winsingerode.
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De enige verdere vermelding van Overste of Kolonel Renouard is als hij als Generaal Majoor het
commando heeft over 5 bataljons en 2 batterijen geschut onder wederom Hertog van Brunswijk maar dan
in 1807 tot 1808 tijdens veldtochten in Duitsland en Polen onder Napoleon Bonaparte. Kolonel Renouard
is bij het Pruisische leger gebleven dus, niet in Holland achtergebleven.
Tevens vermeldt deze uitgave dat: Daar uw Exellentie van Nimwegen af alleen voor drie dagen met
fouragie (Red: Voeding voor manschappen en paarden) voorzien is zo zal bij Asperen in een streek die de
Prins van Oranje toebehoord tegen quitantie fouragie voor drie dagen te bekomen zijn.
Of te wel: jullie zijn vertrokken uit Nijmegen met voorraad voor drie dagen, je mag op kosten van de
Prins (Willem V) proviand inslaan in Asperen voor de komende drie dagen.
Grappige opmerking: de Prins bezit inderdaad landerijen in de omgeving maar dan in Buren en Leerdam.
Niet Asperen en haar Heerlijkheidsrecht. Ik weet dus niet of de Prins of iemand anders die “quitantie”
gehonoreerd heeft toen boeren met die rekening kwamen.
Van een vorm van permanente bezetting volgt echter weer niets als we de beschrijving van het inhalen
van de Drossaard Van Alphen op 30 september 1787 in de stad Asperen lezen. Van Alphen was op 25 juli
1787 door patriotten uit Vianen van zijn bed gelicht en in de Gevangenenpoort te Amsterdam ingesloten
maar op 19 september 1787, na de ommezwaai in Den Haag van Patriottisch naar Oranje, weer
vrijgelaten.
De beschrijving van zijn terugkeer in Asperen (bladzijde 41) noemt ‘Gewapende jongelingen, met
vliegende Vaandels en staande Trommels” die onder luid geroep van “Oranje boven” de Drossaard weer
welkom heten in Asperen tezamen met het Magistraat (Burgemeesters en Schepenen), de Dominee en de
rest van de ca. 700 zielen. Als er op dat moment nog Pruisische troepen in de stad gelegerd waren dan
waren die zonder twijfel genoemd. Bij aankomst in Leerdam bijvoorbeeld wordt er wél gesproken over
“twee Pruisische Hoezaaren” die een aantal gevangenen begeleiden (en weer mee terug nemen) naar
Leerdam die hun excuses moeten aanbieden aan mensen in Leerdam die ze mishandeld of bestolen
hebben tijdens de opstand. Zijn er dus pruisen bij feestelijkheden etc. dan worden ze ook genoemd, het
was geen gemeengoed dat ze er immer al de hele dag waren dus.
Een echte ‘conclusie’ kunnen we niet trekken dus op grond van de verzamelde gegevens met uitzondering
dan dat van een (langdurige) relatie met een Pruisische (adellijke) officier geen sprake kan zijn geweest.
Wel waren er ook volop Hollandse officieren verbonden aan het Pruisische leger en bijvoorbeeld Kapitein
Schilthouwer van Hoey (verbonden aan het Bataljon Renouard) is na vertrek van de Pruisen in
Gorinchem gebleven. Deze Nederlandse officier was geboren in Gorinchem in 1722 en daar ook
overleden op 17 oktober 1793. Hij was in 1787 echter al 65 jaar oud.
Maar uiteraard kan de liaison kort (tussen 15 september en 29 oktober 1787) geweest zijn. Er is zeker
gelegenheid geweest hiervoor. Dan moeten we dus terug in de geschiedenis op familieniveau. Als er een
korte relatie tussen een Pruis en een vrouw in Asperen heeft plaatsgevonden dan zou een product van een
dergelijke relatie ca. 9 maanden later geboren zijn: van juni tot juli 1788 dus. Nu is geboorteregistratie in
de 18e eeuw niet zoals tegenwoordig uiteraard. Veelal vindt deze pas plaats bij de doop (er is geen
“gemeente” laat staan een centrale registratie van de inwoners van Asperen of Nederland op dat moment);
de kerk (katholiek en hervormd) houdt een doopregistratie bij. In de regel wordt de datum van de doop
dus bij stamboomonderzoek aangehouden als de “geboortedatum”, wat de zaak voor ons (met een
dergelijke nauwe periode van interesse) niet eenvoudig maakt. Daarnaast geldt ook nog eens dat
katholieken liefst binnen 3 dagen hun kind laten dopen. Hervormden konden hiervoor soms wel 3
maanden nemen én de meeste kinderen werden gedoopt op zondag, omdat mensen dan toch al naar de
kerk gingen. Een meisje geboren op 16 juni 1788 kan dus in principe ook in juli, augustus of september
1788 gedoopt (en dus geregistreerd als ‘geboren’) zijn. Daar moeten we rekening mee houden.
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In Asperen (geregistreerd) geboren/gedoopte meisjes in 1788 zijn:
1. Gijsbertje of Gijsje van Ochten, 31 augustus 1788. Kind van Elisabeth van Ochten (1767, 21 jaar
oud dus), ongetrouwd (buitenechtelijk kind), als vader wordt door de moeder genoemd: Exaltus of
Exalto.
2. Elisabeth Magreij, Magré of Magrij, geen datum (1788), moeder Gezina Bokkering (1765, 23 jaar
oud dus), later getrouwd met Hendrik Magreij/Magré/Magrij (1760). Gedoopt na huwelijk dus voor
de “wet” (die nog niet bestond) niet buitenechtelijk.
3. Judith Gerdessen, 20 juni 1788, moeder Arnolda Kosters (1769, 19 dus) en vader Jan Lodewijk
Gerdessen (1765). Dit echtpaar had een groot gezin.
4. Adriana van Twist, 9 maart 1788, moeder Grietje van Ooijen (1764, 24 jaar dus) en vader Reijnardus
van Twist (1759). Echtpaar getrouwd op 16 juni 1787, Adriana trouwt later met Arie Zondag en ze
hebben een zoon en dochter, een voorvader van onze Ome Keesje.
5. Geertje de Leeuw, 28 maart 1788, moeder Catharina van Ochten (1755) en vader Ant de Leeuw
(1756) welke kinderen voor Geertje hebben en ook na haar geboorte nog kinderen krijgen.
6. Neeltje Kiep, 27 januari 1788, moeder Barber Caspers Pannekoek (1761, 27 jaar dus) en vader
Willem Kiep (1756). Hierna krijgt het echtpaar nog 3 kinderen.
7. Handerske van Horssen, 8 maart 1788, moeder Lena Huijgen (1772), vader Willem van Horssen;
8. Pieternella van Ooijen, 26 oktober 1788, moeder Ida Claasdr. Sprong (1762), vader Cornelis van
Ooijen (1757). Het echtpaar heeft 13 kinderen van 1784 tot 1804 waarvan 5 jong overlijden.
9. Aaltje van Haaften, gedoopt op 8 oktober 1788, moeder is Aartje van den Boogaart (onbekend) en
vader is Jacob van Haaften (onbekend), geen verdere vermeldingen. Aaltje trouwt later met Gijsbert
Exaltus (1779), zoon van Dirk Exaltus (1732, de geregistreerde vader van nummer 1?) uit Asperen.
10. Rebecca van Meeuwen, 16 maart 1788, moeder is Aartje van Meegdenburg (1761) en vader Claas
van Meeuwen (1761). Het echtpaar heeft een groot gezin.
11. Metje Kuijk, geboren/gedoopt op 13 juli 1788, overleden juli 1788. Moeder Jannetje Tweeboom
(1756) en vader Teunis Hendrikse Kuijk (1752). Het echtpaar had tussen 1781 en 1794 negen
kinderen waarvan er 6 jong stierven.
12. Jenneke Bruijnswijk, geboren/gedoopt 24 augustus 1788 en (direct) overleden, moeder was Anna
Bel (1761) en vader Arie van Bruijnswijk (1737). Het echtpaar is getrouwd in 1784 en had 6 kinderen
van 1786 tot 1794.
13. Elisabeth Smit, gedoopt/geboren 27 april 1788 en (direct) overleden. Moeder was Anne de Jong
(1765) en vader Jan de Smit (1760). Het echtpaar had 2 kinderen, Elisabeth en Clasina (1786).
14. Gerdina Hoeke, geboren/gedoopt 19 oktober 1788 en (direct) overleden. Moeder Barber Hendriks
Meijdam (1755) en vader Hermen Hoeke (1757). Het echtpaar had 6 kinderen.
15. Martijntje de Groot, geboren/gedoopt 6 april 1788 en (direct) overleden, moeder Anne Vink (1761)
en vader Laurens de Groot (1746). Het echtpaar had 17 kinderen van 1781 tot 1804 waarvan er
(slechts) 4 jong overleden. Laurens had al 7 kinderen uit een eerder huwelijk met Christina
Kwakernaak van 1771 tot 1778. Laurens was timmerman in Asperen en verwekte aldus 24 kinderen !
16. Maria Hendrika Kleppe, geboren/gedoopt (geen datum) 1788, moeder was Barbera van Gelove
(1761) en vader Johan Jacob Kleppe (1762). Vreemd genoeg trouwt dit echtpaar pas op 5 februari
1789 en krijgt dan één kind, Jan Jacob Kleppe (1796).
17. Jenneke Hendriks Verloop, doodgeboren 31 januari 1788, moeder Geertruij van Bruijnswijk (1745)
en vader Hendrik Hendricks Verloop (1737). Het echtpaar had tussen 1769 en 1788 zes kinderen
waarvan er drie (zeer) jong stierven.
18. Clasina van Veggelen, 9 maart 1788, moeder was Griet den Ouden (1759) en vader Arij van
Veggelen (1756), het echtpaar had 5 kinderen tussen 1783 en 1793.
19. Johanna Remira Peletier, geboren in 1788, moeder Elisabeth Ribbus (1755) en vader Hendrik Peletier
(1754). Vader was schoolmeester in Asperen. Johanna had een tweelingbroer: Gerlachus Ribbius
Peletier (1788) en het gezin had in totaal 9 kinderen tussen 1776 en 1795.
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20. Elisabeth Duijzer, geboren/gedoopt 1 mei 1788, moeder was Jenneke Claasse Sprong (1749) en
vader Antonie Jansz. Duijzer (1746), het echtpaar had 9 kinderen tussen 1775 en 1791. Elisabeth had
een tweelingbroer Gerrit Duijzer.
Ter verklaring van de lijst geboren jonge dames op de vorige bladzijde: onderstreept betekent dat de dame
geboren is in een tijdvak (juni 1788 of later in dat jaar) op grond waarvan ze in potentie door een Pruis
verwekt zou kunnen zijn geweest, blauw omgeven: extra kansrijk op grond van (familie)omstandigheden
en rood omgeven als meest kansrijke categorie door vreemde additionele informatie.
De vier “rood omgeven” geboortes betreffen allemaal geregistreerde buitenechtelijke kinderen geboren in
een periode welke voor de hand ligt als er van (16) september tot eind oktober 1787 een (vrijwillige of
onvrijwillige) bevruchting heeft plaatsgevonden. De vijf “blauw omgeven” geboortes passen evenwel
maar het betreft hier geboortes in een “normaal” gezin met broers en zussen. Het zou dus kunnen gezien
het tijdvak, maar er zijn geen andere aanwijzingen dat dit het geval zou kunnen zijn.
Op grond hiervan kunnen we dus zeker niet uitsluiten dat er jonge meisjes zwanger zijn geworden door
een (gewenst of ongewenste) liaison met een Pruisische soldaat of officier. Er zijn in ieder geval 4
geboortes van meisjes (jongens heb ik in dit kader even genegeerd maar die zullen er vermoedelijk ook
zijn) uit jonge (ongetrouwde) moeders. Ook kindersterfte kan in dit kader als verdacht gezien worden. Het
was helaas niet geheel ongebruikelijk om – tot zeker medio 1840 – ongewenst geboren meisjes vlak na de
geboorte of doop te vermoorden. Moeders werden hiervoor ook eigenlijk niet vervolgd of er moest
(extreem) geweld gebruikt zijn tegen het kind. Kindersterfte was zo “normaal” in die tijd dat er niet
vreemd van opgekeken werd als een pasgeboren kind stikte in het bed etc. Als het een ongewenst kind
was (ook in een huwelijkssituatie) werd dit ook als een erkende oplossing voor het “probleem” gezien.
Jonge meisjes waren veelal in staat om hun zwangerschap langdurig te verbergen, ook al omdat ze zelf
meestal geen idee hadden wat er gebeurde of gaande was, maar het moment van geboorte was lastiger te
verbergen. Desalniettemin zijn er gevallen waarbij de “kindermoord” pas ontdekt werd doordat de jonge
moeder zich ontdeed van het kind en dit door een derde gevonden werd. In dergelijke gevallen vond er
veelal wel vervolging plaats, soms met het uitspreken van de doodstraf aan toe.
Als we de namen van geboortes naast de stamboom van Frederika de Swart houden springen er twee
namen in het oog:
1. Pieternella van Ooijen, geboren of, beter, gedoopt op 26 oktober 1788.
Pieternella is getrouwd met Cornelis Kiep (1796). De vader van Cornelis is Teunis Kiep (1775), de
broer van Aagje Kiep. Aagje Kiep woonde op de Visschersdijk te Asperen (huisnummer 43) met haar
man Casper Pannekoek. Hier kregen ze een zoon: Joost Pannekoek (1813) die trouwde met Frederika
van der Wal en samen kregen ze een dochter: Hendrika Pannekoek (1842) die op de foto op bladzijde
31 wordt getoond. Het kan dus zijn, zij het met een kleine omweg, dat Pieternella en Cornelis een
hanger met afbeelding van Pieternella niet aan hun eigen zoons (Teunis 1823 en Cornelis 1853) maar
aan bijvoorbeeld Frederika van der Wal bij haar huwelijk met hun neef Joost Pannekoek gegeven
hebben. Frederika geeft de hanger aan haar enige dochter Hendrika en op die manier komt deze in de
gestelde familielijn.
2. Neeltje Kiep, geboren of gedoopt op 27 januari 1788.
Neeltje is de dochter van Barber Casper Pannekoek (1761) en Willem Kiep (1756). Ze heeft twee
broers en een zuster maar die zijn na haar geboren. De Kiep familie trouwt in iedere generatie met een
of meer leden van de Pannekoek, Excalto/Excaltus of Van Herwaarden familie. Tenzij er een ooit fout
is gemaakt met haar doopdatum (27 januari is té vroeg) dan is Neeltje een tweede kandidaat om de
dame in het portret van Frederika de Swart te zijn.
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De hele bloedlijn “De Swart” (inclusief aangetrouwde zijde) hebben we uitgezocht tot 1764 en hier
komen geen kandidaten uit voort. De familie woonde/stamde sowieso uit de regio Zaltbommel waar zij
militair kleermakers waren gedurende enkele generaties sedert medio 1776. Door het huwelijk van
Cornelis Martinus de Swart (1801) met Sara van Oostrom (1808), geboren en getogen in Asperen, kreeg
Asperen er een kleermaker bij. De kleermakerij in Zaltbommel werd door vader en een oudere broer
voortgezet. Ook hun beider zoon Jan Hendrik de Swart (1837) was, net als zijn voorvaderen dus,
oorspronkelijk van beroep (militair) kleermaker volgens sommige registers. Hij trouwde met Hendrika
Pannekoek (1842) en startte de dynastie zoals omschreven bij het begin van dit artikel.
Dus, na alle omzwervingen, kunnen we concluderen dat de verblijftijd van de Pruisen in Asperen beperkt
tot zeer beperkt was maar dat het lijkt alsof hun aanwezigheid in onze stad – hoe kort dan ook –
welmogelijk toch tot enkele (ongewenste) zwangerschappen aanleiding heeft gegeven. De opmerking
“ongewenst” is een interpretatie van de schande welke een buitenechtelijk kind in die tijd bracht over een
familie en niet de mogelijk persoonlijke mening van de moeder. Hoeveel kinderen buiten de registratie
aldus zijn geboren, is niet te schatten. Het feit dát er “buitenechtelijke” kinderen ook aldus worden
ingeschreven geeft wel aan dat sommige meisjes ervoor gekozen hebben hun kind ter wereld te brengen
ongeacht te schande die hieraan destijds werd verbonden. Dat getuigt van moed in ieder geval. Verder
lijkt het alsof er een aantal abrupte huwelijken hebben plaatsgevonden in Asperen vlak voor maar ook ná
de geboorte van kinderen in deze periode. Wellicht bood een stille bewonderaar een uitweg aan de situatie
door middel van het voorstel tot een huwelijk waarmee een en ander met de mantel der liefde werd
bedekt. Daarnaast is er een plotselinge piek in kindersterfte in deze periode. Ten dele direct na de doop,
ten dele bij geboorte. Ook dit werd als een oplossing gezien in deze periode, maar dan bovenal voor al
gehuwde vrouwen. Indien het kind ongewenst was (zoals welmogelijk een kind uit een buitenechtelijke
relatie of verkrachting) dan werd het in deze tijd nog algemeen als acceptabel gezien dat een kind stierf in
het kraambed of vlak hierna. Dit gebeurde sowieso al vaker en hier was dus niemand druk mee. Er zijn
nogal wat kinderen bij of na de geboorte gestorven in Asperen 9 maanden na de korte aanwezigheid van
de Pruisen in Asperen. Of het avontuur lonkte met een vreemde man in een prachtig uniform die Asperen
kwam bevrijden (zo zagen de bewoners van Asperen het destijds, er was nauwelijks sympathie voor de
patriottische zaak hier) en de dame of het meisje nu nét de pech had zwanger te worden, wie zal het
zeggen.
Uitgaande van de familielegende zoals meegegeven aan onze vraagsteller
lijken er vooralsnog twee dames in potentie te kunnen voldoen aan de
vereisten. Voor één van hen geldt dat zij eigenlijk té vroeg is
geboren/gedoopt: januari 1788. Voor de ander geldt
dat zij relatief laat is geboren/gedoopt maar dat kan
makkelijk verklaard worden uit het feit dat er soms
pas maanden na de geboorte gedoopt werd. Het meest
kansrijke lijkt dus Pieternella van Ooijen, dochter van
Ida (of Ijda) Claaszn. Sprong (1762 – 1819), zie de
hierbij weergegeven afbeelding – vermoedelijk - van
haar uit een pentekening uit de genealogie site ‘Geni’
waarvan ik de accuraatheid niet kon controleren.
Dus beste Marius, bedankt voor je vraag. Als het klopt wat je van je oma gehoord hebt dan zou het
welmogelijk of eventueel Pieternella Van Ooijen kunnen zijn onzes inziens.
Zelf eens wroeten in uw voorouders? Het kost veel tijd maar het is relatief eenvoudiger met de komst van
het internet natuurlijk. Veel registers zijn toegankelijk gemaakt. Begin eens op:
• https://nl.geneanet.org/fonds/individus
• https://www.openarch.nl/
• www.google.nl (je staat soms versteld wat je vindt).
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De baronie van Asperen
Geachte lezer, met toestemming van de auteur jonkheer mr. Dolph Boddaert (her)publiceren wij een
artikel van zijn hand uit 2018, ook te vinden op www.adelinnederland.nl
In de decemberuitgave van het digitale magazine van de Stichting Adel in Nederland stond onder meer
onderstaand verhaal over de baronie van Asperen door jonkheer mr. Dolph Boddaert. Deze baronie was
eeuwenlang in het bezit van het geslacht Van Boetzelaer en is na een onderbreking sinds 1938 opnieuw
familiebezit van de Van Boetzelaers. Het magazine van AiN wordt vier keer per jaar per mail aan de
donateurs toegestuurd. Voor 17,50 euro per jaar kunt u donateur worden, steunt u hen in hun
werkzaamheden en krijgt ook u dit digitale magazine toegestuurd. Mail voor meer informatie
naar nieuwsbrief@adelinnederland.nl
De oudste geschiedenis van de heerlijkheid, later
baronie, van Asperen is alleen fragmentarisch bekend.
In de twaalfde eeuw was de heerlijkheid in het bezit van
de Heren van Arkel. Zo wordt vermeld, dat Jan III van
Arkel overleed in 1112, waarna zijn zoon Volpert hem
opvolgde als heer van Arkel. De zoon van Volpert,
Gerrit, verkocht de heerlijkheid aan zijn neef Jan VII
van Arkel. In 1204 verwoest graaf Willem I van Holland
het vermoedelijk twaalfde-eeuwse kasteel Waddenstein
van de familie Van Arkel en de stad zelf. Johan van
Arkel bouwt het kasteel weer op.
Na het overlijden van Jan de Sterke van Arkel in 1272
verkreeg zijn zoon Otto van Arkel Asperen. Otto droeg
de heerlijkheid in 1313 op aan graaf Willem III van
Holland, die hem de heerlijkheid vervolgens weer in
leen gaf.
In 1354 ging de heerlijkheid door huwelijk over aan Dirk van Polanen van der Leck. Zijn zoon Otto van
Polanen volgde hem op, maar deze had geen zoons. Hij liet de heerlijkheid Asperen na aan zijn dochter
Elburg. Zij verkreeg het kasteel Waddenstein aan de noordkant van Asperen. Zij trouwde met Jan van
Langerak en hun dochter Elburg van Langerak trouwde omstreeks 1430 met Rutger IV van den
Boetzelaer, geboren omstreeks 1405, die aldus heer van Asperen werd.
Intussen maakte de zuster van Elburg van Polanen, genaamd Cunegonda, eveneens aanspraak op de
heerlijkheid Asperen. Zij was getrouwd met Frederik van Rechteren, en na haar overlijden in 1437 werd
haar zoon Sweder van Rechteren beleend met Asperen. Deze droeg zijn rechten kort daarna over aan
Arend Pieck van Beesd. In 1444 komt het tot een voorlopige verzoening tussen enerzijds Rutger van den
Boetzelaer en zijn vrouw Elburg, en anderzijds Arend Pieck. Rutger wordt erkend als heer van half
Asperen en eigenaar van het slot Waddenstein bij de Heukelumse poort. Arend Pieck behield de andere
helft van de heerlijkheid Asperen en het kasteel Lingenstein aan de zuidkant van Asperen bij de
Gellecomse poort.
Later ontstaat er toch weer onenigheid tussen de beide rivalen. Op een kwade dag in 1460 lokt een
verwant van Arend Pieck, genaamd van Vuren (in sommige kronieken aangeduid als Willem van Buren)
de ongewapende Rutger van den Boetzelaer buiten de slotpoort en schiet hem dood met een knipbus.
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Afb. 2. De knip- of knijpbus was een 15e–eeuws handvuurwapen dat kleiner en gemakkelijker te hanteren
was dan de in die tijd meer bekende haakbus. Op de knipbus was een eerste zeer primitieve vorm van
trekkermechanisme aanwezig. Door de trekker naar boven te knijpen bewoog de haan met daarin het
gloeiende lont omlaag en deed deze de kruitlading in het zundgat boven in de loop ontbranden. Op deze
wijze werd het wapen afgevuurd. Foto met dank aan het Nationaal Militair Museum. Van Vuren vlucht
daarna naar het kasteel van Arend Pieck, dat vervolgens namens de graaf van Holland door de heer van
Brederode werd belegerd. Willem van Vuren wilde vluchten, maar werd gegrepen, naar Den Haag
gebracht en aldaar in 1461 onthoofd.
De helft van de heerlijkheid Asperen, beleend aan Arend Pieck, werd verbeurd verklaard en verkocht aan
Karel de Stoute, hertog van Bourgondië, die dan ook in 1461 gehuldigd werd als heer van Asperen. Maar
vervolgens wist een zoon van Arend Pieck, genaamd Gijsbert Pieck, tegen betaling van 1000 guldens de
halve heerlijkheid weer van hertog Karel te verwerven, maar niet voor lang. In 1480 kwam het tot oorlog
tussen hertog Karel en Maximiliaan van Oostenrijk. Gijsbert Pieck koos de kant van hertog Karel, maar
zijn kasteel werd door de Hollanders belegerd, waarna Gijsbert naar Gelderland vluchtte. De halve
heerlijkheid werd voor de tweede maal verbeurd verklaard en Maximiliaan van Oostenrijk en Maria van
Bourgondië gaven op 12 februari 1481 de heerlijkheid Asperen in leen aan Wessel van den Boetzelaer, de
zoon van de in 1460 doodgeschoten Rutger. Toen ook zijn moeder Elburg van Langerak overleed, werd
Wessel op 7 augustus 1488 ook met de andere helft van Asperen beleend. Vanaf dat moment was hij
onverdeeld heer van Asperen.
Na zijn dood in 1492 ging de heerlijkheid Asperen over op zijn zoon Rutger V van den Boetzelaer.
Omdat Langerak in 1536 werd geplaatst op de lijst van ridderhofsteden in Utrecht, werd Rutger V sinds
dat jaar ook beschreven in de ridderschap van Utrecht. Vervolgens werd de heerlijkheid Asperen in 1544
door keizer Karel verheven tot baronie. Vanaf dat moment worden de heren van den Boetzelaer
aangeduid met ‘baron van Asperen, heer van Langerak’.
Zijn zoon Wessel VII wordt in 1612 door keizer Mathias verheven tot baron van het Heilige Roomse
Rijk. In 1613 kreeg hij zitting in de ridderschap van Holland. Enige jaren later was hij betrokken bij een
poging om de gevangengenomen Johan van Oldenbarnevelt te bevrijden. Wessel overleed in 1632.
Uit zijn huwelijk met Amelia van Marnix van Sint Aldegonde stamt Rijksbaron Philip Jacob I van den
Boetzelaer, vanaf 1632 heer van Asperen en vriend en vertrouweling van prins Willem II. Na de mislukte
staatsgreep door Willem II en diens overlijden werd Philip Jacob betrokken in het proces tegen de griffier
van de Staten Cornelis Musch, waarbij beiden van corruptie beschuldigd werden. Hij overleed in 1652.
Philip Jacob I had twee zonen uit zijn huwelijk met Anna van der Noot. De oudste was ook genaamd
Philip Jacob II (1634 – 1688), getrouwd met Marie Cornelia van der Mijle; hij volgde in 1652 zijn vader
op als heer van Asperen. Hij was prinsgezind. Op de noodlottige 20e augustus 1672 was hij in
vergadering van de Staten van Holland, toen zich ‘een tumult omtrent de voorpoort’ voordeed. Claude
Frédéric t’Serclaes de Tilly had op dat moment als commandant het bevel over de ruitercompagnieën die
de gevangenpoort in Den Haag bewaakten. Philip Jacob zou toen het bevel aan de Tilly hebben gegeven
om zich terug te trekken, waarna het gepeupel vrij spel kreeg om de gebroeders de Witt te vermoorden. In
het zelfde jaar 1672 wordt het kasteel Waddenstein evenals het kasteel Heukelum door de Franse troepen
opgeblazen, waarna de fundamenten worden afgebroken. Philip Jacob II overlijdt in 1688.
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Afb. 3. Gezicht op kasteel Waddestein te
Asperen, Jacobus Schijnvoet, naar
Roelant Roghman, 1711– 1774. Coll.
Rijksmuseum Amsterdam.
De jongste zoon van Philip Jacob I was
Carel (1635 – 1708), in eerste echt
getrouwd met Anna Catharina Musch
(1641 – 1667), een dochter van de
eerdergenoemde Cornelis Musch, en
vervolgens met Sophia Ferens (1643 –
1721). Uit het tweede huwelijk stamt de
huidige familie van Boetzelaer.
Uit het eerste huwelijk van Carel en
Anna Catharina Musch stamt Philip
Jacob IV 1664 – 1706, getrouwd met
Paulina Ipermans.
Na het overlijden van Philip Jacob II in 1688 verkreeg zijn dochter Anna Magdalena de baronie van
Asperen, aanvankelijk voor de helft met haar zuster Marie Cornelia, maar na haar overlijden in 1714
geheel. Hun oudere broer Philip Jacob II was al in 1686 overleden. Bij uiterste wilsbeschikking liet zij
Asperen na aan haar neef Philip Jacob V, de zoon van Philip Jacob IV.
Philip Jacob V (1690 – 1772) werd na het overlijden van zijn tante Anna Magdalena in 1721 heer van
Asperen. In 1730 werd hij door keizer Karel VI verheven tot Rijksgraaf. Hij trouwde met Constantia
Maria Dutry van Haeften 1698 – 1760, een dochter van Benjamin Dutry, die in 1712 de heerlijkheid
Haaften door koop verkreeg.
Uit dit huwelijk werd geboren Philip Marie Rijksgraaf van den Boetzelaer (1738 – 1811), vanaf 1773 heer
van Asperen. Hij trouwde in 1777 met Johanna Aleida Heuvelmans (1750 – 1783). De twee kinderen uit
dit huwelijk zijn jong gestorven. In 1795 werd de Bataafse Republiek uitgeroepen en de stadhouder
Willem V wordt van zijn ambten vervallen verklaard. Op 1 mei van dat jaar wordt de Staatsregeling voor
het Bataafse volk aangenomen. Hierin werd onder meer verklaard: ‘Alle zogenaamde heerlijke rechten en
titels zijn van nu af aan mede in de Nederlandse republiek afgeschaft en vernietigd’. Dit blijft zo tot de
nieuwe Grondwet van 1814, waarbij de heerlijke rechten voor een deel hersteld werden. Maar Philip
Marie heeft dit niet meer mogen meemaken. Hij overleed in 1811 en hiermee stierf de grafelijke tak van
de familie van den Boetzelaer uit. Bij testament had Philip Marie zijn neef Elias Dutry, heer van Haeften
en burgemeester van Zaltbommel (1744 – 1812) tot
universeel erfgenaam benoemd.
Afb. 4. Gezicht op Asperen. Tekening door Abraham
Rademaker uit 1725. Coll. Rijksmuseum Amsterdam.
Een jongere broer van Philip Marie, Benjamin van den
Boetzelaer (1742 – 1807) had een dochter Elisabeth
Henriette van den Boetzelaer (1777 – 1813), die
getrouwd was met viceadmiraal Gerrit Verdooren, 1757
– 1824. Verdooren had deelgenomen aan de slag bij de
Doggersbank in 1781 en was daarom in 1815 benoemd
tot commandeur van de Militaire Willemsorde. Bij KB
van 28 juli 1815 nr. 1 werd zijn naam gewijzigd in Verdoorn van Asperen, met de toevoeging dat deze
naam niet erfelijk zou zijn. Kennelijk is Verdooren niet in het bezit van de heerlijkheid geweest.
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Elias Dutry van Haeften trouwde in 1794 met Stijntje Bruggink (1774 – 1846). Door zijn dood in 1812
heeft hij het herstel van de heerlijke rechten niet meer mogen meemaken Zijn weduwe was tot haar dood
in 1846 vrouwe van Asperen Zij liet Asperen na aan haar dochter Maria Dutry van Haeften (1795 –
1854), getrouwd met Christiaan Jacobus Vermeulen. Intussen was bij de grondwet van 1848 de
publiekrechtelijke status van de heerlijkheid geheel vervallen. Na die tijd heeft de bezitter van een
heerlijkheid, of beter gezegd een ‘voormalige heerlijkheid’ nog maar een beperkt aantal rechten, de
zogenaamde ambachtsgevolgen of accrochementen. Het jachtrecht werd afgeschaft bij de Jachtwet 1923
en het recht om de naam van de heerlijkheid aan de geslachtsnaam toe te voegen werd in 1859 ook
afgeschaft. Gebleven zijn het visrecht, het recht van kerkbank en in sommige gevallen nog andere
rechten.
De dochter van Maria Dutry, Suzanna Jacoba Hermana Vermeulen (1818 -) trouwde in 1860 met de uit
Zwitserland afkomstige Johann Christian Gottlieb Suter (1826 -). Hun zoon, mr. dr. Salomon Anton
Suter, promoveerde in 1890 in Leiden op het traktaat van Constantinopel over de vaart op het Suezkanaal. Hij wordt in 1893 als heer van Asperen vermeld. Op de plaats van het oude kasteel Waddenstein
laat hij een huis bouwen, dat de oude naam Waddenstein krijgt. Dit huis is in 1952 aangekocht door de
gemeente Asperen en tot 1986 als raadhuis gebruikt.
Suter overlijdt in 1936, waarna de heerlijkheid Asperen op de veiling wordt verkocht aan een mevrouw
Helmut-Pieck, een naamgenote en mogelijk zelfs een afstammelinge van Arend Pieck, die wij in de
15e eeuw leerden kennen als heer van Asperen en rivaal van Rutger van den Boetzelaer. Mevrouw
Helmut-Pieck verkoopt de heerlijkheid in 1938 onderhands aan Carel Wessel Theodorus baron van
Boetzelaer, heer van Asperen en Dubbeldam (1873-1956), zendingsconsul, voorzitter van het Nederlands
Zendingsgenootschap en lid van de Tweede Kamer. Carel Wessel liet Asperen na aan zijn zoon mr.
Constant Wilhelm baron van Boetzelaer (1915-1996), ambassadeur te Wenen en vertegenwoordiger van
de Internationale Atoomorganisatie. En deze liet de heerlijkheid Asperen na aan zijn zoon Floris baron
van Boetzelaer, uitgever, geboren 1951, de huidige heer van Asperen. Volgens mededeling van
laatstgenoemde bezit hij inderdaad nog het visrecht op de Linge en het recht van kerkbank in de kerk van
Asperen.
jonkheer mr. Dolph Boddaert
Bergen december 2018
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‘Een loopje met de wet’
De veroordelingen van Hendrik Cornelis van Leeuwen
Hendrik werd op 25 oktober 1859 geboren te Lexmond als zoon van koekkramer Cornelis van Leeuwen
(1811-1899) en zijn tweede vrouw Fijtsia Paulina de Heer (1832-1888). De namen die hij bij zijn
geboorte meekrijgt zijn niet toevallig gekozen, want twee maanden voordat Hendrik geboren werd stierf
zijn broer en naamgenoot op 14-jarige leeftijd te Lexmond. Hoewel we in de lokale kranten niets over
zijn overlijden tegenkomen, zou het zo maar kunnen zijn dat de in Leerdam woonachtige 14-jarige jongen
door een ongeval om het leven is gekomen terwijl hij met zijn vader ging kramen. Toevalligerwijs werd
Hendrik in Lexmond geboren. We noemen het toevallig, want zijn vader was vanwege het koekkramen
vaak op reis en stond tijdens bijvoorbeeld de lokale kermis met een kraampje te kramen. De eigenlijke
woonplaats van zijn ouders was Leerdam en het is dus aannemelijk dat Hendrik een groot gedeelte van
zijn jeugd hier heeft doorgebracht. In Leerdam woont hij met zijn ouders in een huisje dat bereikt kon
worden via een smal gangetje vanuit de Kerkstraat (recht tegenover het Hofje van Mevrouw van Aerden,
ter hoogte van het huidige pand van de HEMA). Ik stel me zo voor dat het ‘een huishouden van Jan
Steen’ moet zijn geweest. Vader die regelmatig alleen of met zijn gezin op pad is om te kramen, moeder
die doorlopend zwanger is. Meerdere halfzussen en halfbroers in huis. Vader die opvliegend is en vaak
naar de fles grijpt. Hendrik en zijn broers zullen aan vader niet het ideale rolmodel hebben gehad, maar in
zijn jeugd is Hendrik toch in staat om wat onderwijs te volgen. 1 In 1867 loopt het thuis hoog op tussen de
ouders van Hendrik en moeder besluit daarom om met de jongste kinderen naar Gorinchem te vluchten
alwaar Hendrik met zijn moeder en broertjes en zusjes bij zijn halfzus inwoont. Begin 1868 is de ruzie
tussen zijn ouders bijgelegd en gaat de nu 8-jarige Hendrik weer met zijn moeder en broertjes en zusjes in
Leerdam wonen. Als Hendrik wat ouder is, wordt hij visser van beroep en is daardoor vaak in de
omgeving van Leerdam te vinden om wat aan de haak te slaan. Als hij 19 jaar is, volgt zijn eerste
veroordeling die direct verband houdt met zijn beroep: hij overtreedt namelijk de wet van de jacht en
visserij. Hij wordt op 2 december 1878 door de kantonrechter van Gorinchem veroordeeld voor het
overtreden van deze wet wat hem twee boetes oplevert van elk 3 gulden boete en subsidiair een dag
hechtenis. Zijn visgerei wordt verbeurd verklaard. 2 De jonge Hendrik zal hier flink van balen en is nu
waarschijnlijk niet in staat om zijn beroep uit te oefenen. Waarschijnlijk richt hij zich nu noodgedwongen
tot zijn oude vader met wie hij vanaf nu gaat kramen op de kermissen in de buurt. Als Hendrik voor ‘zijn
nummer op moet’, wordt
hij afgekeurd vanwege
zogenaamde
lichaamsgebreken.
Zodoende hoeft hij niet een
periode van 5 jaar in
militaire dienst.
In februari 1880 is het weer
raak. Hendrik wordt weer
veroordeeld, nu door de
rechtbank te Tiel. In het
algemeen politieblad uit
1880 lezen we het volgende
over Hendrik:
Hendrik Cornelis van
Leeuwen (vroeger visscher
te Leerdam, thans met een
1
2

BS Bevolkingsregister Leerdam 1862-1870: Hendrik staat genoteerd als schoolleerling.
Nieuwe Gorinchemse courant, 7-12-1878, p. 5.
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koekkraam de kermissen afreizende) wordt op 18 februari 1880 door de rechtbank te Tiel bij verstek
veroordeeld tot een geldboete van 10 gulden of subsidiaire gevangenisstraf van 3 dagen vanwege
onwettig gevangen vis welke geconfisqueerd wordt. 3
Hiermee heeft Hendrik de tweede veroordeling aan zijn broek hangen. Je zou verwachten dat Hendrik nu
wat voorzichtiger zou zijn en een volgende veroordeling zou vermijden. Niets is minder waar, want al op
6 oktober 1881 wordt hij weer door de arrondissementsrechtbank te Tiel veroordeeld. Deze keer tot een
straf van 6 gulden dan wel 3 dagen gevangenis voor het ‘bevisschen van eens anders vischwater, zonder
voorzien te zijn van een schriftelijk bewijs van den eigenaar of rechthebbende.’ En een jaar later wordt de
dan 22-jarige Hendrik bij verstek veroordeeld tot een boete van maar liefst 10 gulden voor het
onrechtmatig vangen van vis.
Hendrik lijkt het na deze laatste veroordeling wat rustiger aan te doen en komt enige tijd niet meer in de
kijker van justitie. Mogelijk heeft dat te maken met het feit dat hij in 1884 te Asperen huwt met een
zekere Elisabeth Michels die aldaar in 1860 geboren werd als dochter van Gijsbert Michels (1829-1886)
en Elisabeth van Ooijen (1830-1918). Hendrik gaat nu in Asperen wonen waar zijn vrouw hem
vervolgens acht kinderen schenkt.
In de beginjaren van zijn huwelijk lijken er voor Hendrik geen veroordelingen meer te volgen. Zijn broers
(Cornelis, Jan Simon en Johannes Simon) worden in diezelfde tijd wel regelmatig veroordeeld voor onder
meer openbare dronkenschap, geweldpleging, desertie en belediging van een ambtenaar. De broers zullen
bij elkaar een bont gezelschap geweest zijn, zeker als zij wat gedronken hadden!
Op 12 mei 1890 wordt Hendrik weer eens veroordeeld. Nu door de rechtbank te Tiel die hem veroordeelt
tot een geldboete van 5 gulden subs. tot een dag hechtenis vanwege ‘overtreding der verordening op de
hondenbelasting’. Mogelijk heeft Hendrik ‘verzuimd’ om zijn hondenbelasting op tijd te betalen. In 1893
is het goed raak, want op 15 juni wordt de dan 33-jarige Hendrik weer veroordeeld door de
arrondissement rechtbank te Tiel. Ditmaal vanwege mishandeling en belediging van een ambtenaar
waarvoor hij bij verstek tot 14 dagen gevangenisstraf wordt veroordeeld. 4 De precieze aanleiding is ons
niet bekend, maar mogelijk werd Hendrik op zijn gedrag aangesproken door een veldwachter waarna
Hendrik met hem op de vuist ging. Zoiets is Hendrik duur komen te staan. Dat Hendrik vaker losse
handjes heeft, lezen we in de volgende veroordeling. Op 7 september 1899 wordt Hendrik weer door de
arrondissement rechtbank van Tiel veroordeeld. 5 Deze keer wederom vanwege mishandeling waarvoor
hij een gevangenisstraf van 10 dagen krijgt opgelegd.
In april 1904 volgt weer een veroordeling die verband houdt met zijn beroep. In dat jaar wordt hij
veroordeeld vanwege het vissen zonder vergunning. Het levert hem een geldboete van 5 gulden op dan
wel 2 dagen hechtenis. Op 17 februari 1910, als Hendrik al opa is, volgt de volgende veroordeling bij de
rechtbank van Tiel voor een overtreding die hij mogelijk te Leerdam begaat. Hendrik wordt vanwege
eenvoudige belediging van een ambtenaar in functie veroordeeld tot een boete van 5 gulden dan wel 10
dagen hechtenis. In de tussentijd heeft Hendrik nog steeds geen visvergunning aangeschaft wat hem weer
duur komt te staan. Een week later, op 23 februari 1910 wordt Hendrik weer veroordeeld, deze keer
tezamen met zijn zoon Bertus voor het vissen zonder vergunning en voor het beletten van de doortocht
voor vissen. Het levert hen ieder een veroordeling op van 5 gulden of 2 dagen hechtenis. Mogelijk is
Hendriks vrouw Elisabeth furieus nu hij er voor gezorgd heeft dat hun zoon ook een veroordeling aan zijn
broek heeft hangen. Hoe dan ook, het is de laatste veroordeling die we van Hendrik kunnen terugvinden
en zijn vrouw Elisabeth overlijdt in 1915 te Asperen op 55-jarige leeftijd.

CBG. Algemeen Politieblad, 1880, p. 1657.
Provinciale Noordbrabantsche en `s-Hertogenbosche courant, 19-06-1893, p. 3.
5
Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche courant, 14-09-1899, p. 3.
3
4
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De laatste keer dat we in de krant iets teruglezen over Hendrik is in de krant van 23 juli 1921. Hendrik
biedt, dan bijna 62 jaar oud, zijn jachtgeweer te koop aan (12 kaliber). Gegadigden zullen welkom zijn
aan zijn thuisadres, maar niet op een zondag, zo wordt vermeld in de advertentie.
Na het overlijden van zijn vrouw blijft Hendrik in Asperen wonen en overleeft Elisabeth uiteindelijk met
20 jaar. Hij overlijdt in 1935 op 75-jarige leeftijd en heeft dan inmiddels tientallen kleinkinderen en ook
al enkele achterkleinkinderen. Hendrik zal op de begraafplaats van Asperen begraven zijn, maar zijn graf
is daar niet meer aanwezig.
Mocht u meer informatie hebben over bovenstaande hoofdpersoon of zijn familie of mocht u in bezit zijn
een foto van Hendrik of zijn naaste familieleden of kinderen, dan houdt de auteur zich warm aanbevolen!
Verkorte stamboom
I-1 Hendrik Cornelis van Leeuwen, koekkramer, visser, jager, geb. te Leerdam, 25-10-1859, overleden te
Asperen, 3-7-1935, 75 jaar oud. Zn. van Cornelis van Leeuwen en Fijtsia Paulina de Heer. Gehuwd te
Asperen, 8-3-1884 met Elisabeth Michels, geb. te Asperen, 3-1-1860 te Asperen, overleden te Asperen,
28-4-1915, 55 jaar oud. Dochter van Gijsbert Michels en Elisabeth van Ooijen. Uit dit huwelijk:
II-1. Cornelis van Leeuwen, arbeider, geb. te Asperen, 25-5-1884, overleden te Asperen, 22-7-1906, 22
jaar oud, ongehuwd.
II-2. Gijsbert van Leeuwen, geb. te Asperen, 23-3-1886, overleden te Asperen, 25-4-1887, 1 jaar oud.
II-3. Gijsbert van Leeuwen, terreinknecht, winkelier (1937), rijkswerkman (1949) geb. te Asperen, 6-31888, overleden te Dordrecht, 25-2-1965, 76 jaar oud. Gehuwd te Dordrecht, 16-5-1907 met Teuntje
Spijkerman, geb. te Dordrecht, 31-3-1890, overleden te Dordrecht, 14-5-1962, 72 jaar oud. Dochter van
Berend Spijkerman en Willemina van der Schulp. Uit dit huwelijk dertien kinderen.
II-4. Bertus van Leeuwen, arbeider, geb. te Asperen, 20-11-1890, overleden te Asperen, 27-11-1971, 81
jaar oud. Gehuwd te Geldermalsen, 10-6-1921 met Anna van Gelderen, geb. te Geldermalsen, 3-12-1891,
overleden te Asperen, 2-11-1952, 60 jaar oud. Dochter van Johannes van Gelderen en Aartje van
Cuijlenborg. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.
II-5. Elisabet van Leeuwen, geb. te Asperen, 18-7-1893, overleden? Gehuwd te Dordrecht, 23-5-1918 met
Teunis van Pelt, schippersknecht, stukadoor, geb. te Zwijndrecht, 21-10-1892, overleden? Zoon van
Marcus van Pelt en Eva Hendrika Garsthagen. Uit dit huwelijk minstens één kind.
II-6. Fijtsia Paulina van Leeuwen, geb. te Asperen, 30-7-1896, overleden te Dordrecht, 13-11-1969, 73
jaar oud. Gehuwd te Dordrecht, 14-12-1916, maar gescheiden op 18-5-1925 van Jan van Pelt, los
arbeider in hofgevangenis te ’s-Gravenhage, geb. te Dordrecht, 29-9-1897, overleden? Zoon van Marcus
van Pelt en Eva Hendrika Garsthagen. Uit dit huwelijk zes kinderen.
II-7. Hendrika Cornelia van Leeuwen, geb. te Asperen, 13-4-1899, overleden te Asperen, 4-4-1970, 70
jaar oud. Gehuwd te Asperen, 19-8-1920 met Floris van Bruggen, fabrieksarbeider, geb. te Asperen, 411-1893, overleden te Asperen, 26-3-1969, 75 jaar oud. Zoon van Cornelis van Bruggen en Adriana
Maaike Meijdam. Uit dit huwelijk minstens één kind.
II-8. Carolina van Leeuwen, geb. te Asperen, 20-2-1902, overleden te Asperen, 31-5- 1941, 39 jaar oud,
ongehuwd.
Peter van Rooden
06 – 23 12 54 69
p800207@yahoo.com
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Ome Keesje
Waarde stadgenoten, wanneer ge langs de grote kerk loopt ziet ge aan de kant van de graven een grote
grafsteen van de familie Van de Pol. Heel bescheiden ligt er een kleine grafsteen voor. Schrijver dezes
legt er een steentje bij naar Joodse gewoonte. Het is het graf van de laatste Asperse Jood, Salomo
Nieuwendijk. In mijn jeugd was hij mijn buurman.
Salomo was gehuwd met Kaatje van de Pol en had een winkel in lappen stof op de Ketsheuvel,
tegenwoordig de Hoge Minstraat. In de oorlog had iedereen een persoonsbewijs nodig. De Joden kregen
er een met een “J” op hun persoonsbewijs. Salomo was op 21 oktober 1855 in Asperen geboren.
Toen de oorlog uitbrak was Salomo Nieuwendijk reeds 84 jaar oud. Hij was, zoals ik reeds schreef,
gehuwd met de niet-Joodse Catharina van de Pol, die Nederlands Hervormd was. Zijn kinderen waren
Hervormd gedoopt. Salomo verklaart in het voorjaar van 1941 dat hij bij geen kerkgenootschap was
aangesloten. In 1882 was volgens Salomo de Joodse Kerkgemeenschap opgeheven.
In de archieven komen we over Salomo iets tegen. Op 1 juni 1944 moest Salomo zich melden bij de SD
(Sicherheidsdienst, onderdeel van de Holocaust van de Nazi’s) in Rotterdam. Burgemeester J. van
Meeuwen schreef een brief aan de SD in Rotterdam waarin hij mededeelde dat Salomo niet kon reizen.
Bij deze brief was een verklaring van Dokter Kars uit de Voorstraat ingesloten. De burgemeester verzocht
of het goed was dat Salomo zich op 1 juli zou melden. Dit werd toegestaan.
Op 28 november herhaalde zich dat nog eens. Salomo moest zich toen op 1 december melden bij de SD in
Rotterdam. Salomo Nieuwendijk overleed op 89 jarige leeftijd in maart 1945.
Ome Keesje kan met bijna zekerheid schrijven dat - als Salomo in een grote stad had gewoond - hij,
ondanks het feit dat hij hoogbejaard was, door de Duitsers naar een vernietigingskamp gebracht zou zijn.
Hulde aan Burgemeester Van Meeuwen en Dokter Kars.
Ome Keesje

Van de redactie: Bij de kopij van Ome Keesje zat een stuk van een lokale krant van zaterdag 1
oktober 1966 (nr. 116) bijgesloten. Hierin wordt prominent verslag gedaan van de uitvaart van
Burgemeester J. van Meeuwen in Asperen. Hij verzocht of wij de relevante delen hiervan wilden
toevoegen aan onze courant zodat er weer eens aandacht is voor Burgemeester J. van Meeuwen die
zeer geliefd was in Asperen en omgeving. Aldus toegezegd, bij deze voldaan Roel.
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Voorouders van de familie Verweij-Meijdam uit Asperen
Dit verhaal gaat over mijn voorouders uit Asperen. Natuurlijk wist ik dat mijn beide ouders in Asperen
geboren en getogen waren en dat ook mijn grootouders daar woonden. Maar hoe gingen de
stamboomlijnen verder? Enkele jaren geleden besloot ik dit uit te zoeken. Het werd een grote, maar
mooie klus. De uitkomsten heb ik vastgelegd in https://gw.geneanet.org/everweij.
Mijn voorouders bleken erg honkvast en komen bijna allemaal uit het rivierengebied, waarvan een
aanzienlijk deel uit Asperen. In dit verhaal vertel ik wat meer over een aantal van die voorouders.
Laat ik beginnen om te vertellen wie mijn ouders waren (beiden zijn overleden). Ik ben een dochter van
Antoon Pieter Verweij en Elisabeth Meijdam. Of op zijn Aspers: ik ben Elsbeth van Anton van Lenneke
(Leendert Verweij) en Bets van Karele (Karel Meijdam).
Dit verhaal bestaat uit twee delen. In het eerste deel vertel ik iets over de familie van mijn vader vanaf het
moment dat de eerste voorouder Verweij zich in Asperen vestigt. Het tweede deel gaat over de familie
van mijn moeder.
Voorouders Verweij
De geschiedenis van mijn familie Verweij begint in Asperen in februari 1771 wanneer de
27-jarige Dirk Verweij uit Est trouwt met de 12 jaar oudere Lijsbet van Gangelen uit Asperen. Het
echtpaar gaat in Asperen wonen. Het huwelijk is helaas van korte duur. Lijsbet overlijdt enkele weken na
de geboorte van zoon Otto in december 1771. Dirk hertrouwt met Jannetje van Gangelen, een nichtje van
zijn vrouw. Uit dit huwelijk worden geen kinderen geboren. Otto blijft enig kind. Vader Dirk overlijdt in
april 1820 in het huis van zijn zoon aan de Voorstraat.
Ook Otto, rietdekker van beroep, kiest voor een vrouw uit de Betuwe. In 1797 trouwt hij met Johanna
Zondag uit Tricht. Het echtpaar krijgt 13 kinderen.
Mijn voorvader Jan-Willem Verweij is het 10e kind van Otto en Johanna. Jan-Willem heeft een zwaar en
kort leven. Op 26-jarige leeftijd trouwt hij met de 20-jarige Geereke Vervloed 6 uit Asperen. In tien jaar
tijd worden er 6 kinderen geboren. Eerst een jongen, mijn overgrootvader Johannes, en vervolgens 5
meisjes. Alleen Johannes zal volwassen worden. Zijn zusjes sterven allemaal jong. Dat geldt ook voor
zijn ouders. Zijn moeder overlijdt op 31-jarige en zijn vader op 39-jarige leeftijd. Met 11 jaar is Johannes
wees. Waarschijnlijk hebben zijn tante Metje Vervloet en haar echtgenoot Willem Koks zich ontfermd
over Johannes. Dit maak ik op uit het feit dat Willem later getuige is op het huwelijk van zijn neef en een
kind van Johannes de naam Metje krijgt.
Het tragische verhaal van het eerste gezin van Barend Vervloet, de vader van Geereke, mag hier niet
onvermeld blijven. Barend wordt geboren en groeit op in Herwijnen. Op 23-jarige leeftijd trouwt hij daar
met Adriana Roeland. Samen krijgen ze twee dochtertjes. Eind januari 1809 vindt er in het rivierenland
een grote watersnoodramp plaats en breken er overal dijken door. In de nacht van 30 op 31 januari
verdrinken in Herwijnen de ouders, vrouw en beide dochtertjes van Barend. Het duurt twee weken voor
alle vijf de lichamen geborgen zijn. Barend hertrouwt later met Johanna Keller uit Heusden en gaat in
Asperen wonen. Samen krijgen ze acht kinderen, waaronder de genoemde Geereke en Metje.
Overgrootvader Johannes trouwt in 1866 op 23-jarige leeftijd met de 3 jaar jongere Neeske (of Nieske)
Duijzer, dochter van Frans Bernardus Duijzer en Lena Boet. De familie Duijzer komt oorspronkelijk uit
het Land van Heusden en Altena waar de familie bekendheid geniet als molenaarsgeslacht. Halverwege
de 18e eeuw komt molenaar Anthonie Duijzer vanuit Veen naar Asperen en trouwt met Jenneke Sprong.
Neeske is een achterkleindochter van dit echtpaar.
De familie Boet woont al vanaf 1719 in Asperen, wanneer Paulus Boet trouwt met Jenneken Visser.
Paulus en zijn voorouders komen van de Hoogstraat in Leerdam.
6

Binnen een gezin werd de achternaam soms verschillend geschreven. Bij de familie Vervloed/Vervloet heb ik de namen van de officiële
akten aangehouden.
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Johannes Verweij en Neeske Duijzer
Johannes en Neeske krijgen 9 kinderen, waarvan er 4 volwassen worden: Jan-Willem, Hilleke, Frans
Bernardus en Leendert (mijn grootvader). Het gezin is in redelijk goede doen, zo blijkt uit de beschrijving
van de bezittingen van Johannes na het overlijden van Neeske. Een deel van deze bezittingen heeft
Johannes van zijn vroeg overleden ouders geërfd. In het voorjaar van 1909 is het bezit van Johannes
volgens een notariële akte:
1. Een huis en erf aan de Zuiderwal te Asperen;
2. Een huis, schuur en erf en nog een apart beschreven stuk erf, liggend oostelijk achter genoemd huis en
erf te Asperen waarbij geen adres wordt genoemd, alleen het kadastraal nummer 1154 (dit is het huis, de
schuur en de grond aan het adres Oranjewal 5);
3. Een buitenoever (hooiland) met wiel in de polder Asperen (gemeente Herwijnen).
Wanneer moeder Neeske in 1908 overlijdt, zijn de oudste drie kinderen al getrouwd en het huis uit.
Johannes en zijn zoon Leendert blijven samen achter op de boerderij en wonen in het huis aan de
Oranjewal 5. Daar wonen ze tot 1921 samen, tot Leendert op 38-jarige leeftijd trouwt met Annigje
(Antje) van Houwelingen uit Meerkerk en zij bij Leendert intrekt. Samen krijgen ze twee zonen: Johannes
(Hannes, 1922) en mijn vader Antoon Pieter (Anton, 1926).
Mijn grootouders Verweij hadden het niet breed. De bezittingen van de oude Johannes waren na zijn
overlijden in 1923 over de vier kinderen verdeeld. Mijn vader herinnerde zich dat hij in het jaar voor de
oorlog, toen er soldaten gemobiliseerd waren in het fort van Asperen, daar regelmatig met een pan langs
mocht komen en daarin vlees mee kreeg voor zijn ouders, zijn broer en hemzelf. En hoe ze daarvan
smulden. Hij vertelde ook hoe zijn vader en broer Hannes ‘s zomers al om 3.00 uur opstonden om het
bouwland te gaan bewerken en tot zonsondergang aan het werk waren. In 2017 wist een oude inwoner
van Asperen mij te vertellen hoe die kleine taaie Lenneke hele dagen met de zeis het gras kon maaien, zo
gelijkmatig als weinigen hem dat nadeden. En dat het een altijd opgewekte man was. Helaas heb ik hem
niet gekend, hij stierf twee jaar na mijn geboorte. Mijn oma stierf vier jaar later, in 1966.
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Leendert Verweij

Annigje van Houwelingen

In het laatste oorlogsjaar van de Tweede Wereldoorlog werd een aantal inwoners van Asperen besmet met
tuberculose. Het bacil was meegebracht door evacués uit de Bommelewaard. Ook mijn vader kreeg deze
toen nog levensbedreigende ziekte. Pas in 1949 kwamen er medicijnen uit Amerika waardoor hij
herstelde.
In 1957 is hij in Asperen getrouwd met mijn moeder Bets Meijdam. Het paar ging in Leerdam wonen
waar mijn vader eerst onderwijzer werd aan de Julianaschool en later leraar aan de Prins Willem
Alexander Mavo. Hij is in 2001 overleden.
Voorouders Meijdam
De geschiedenis van de familie Meijdam begint in Asperen wanneer Arie Jansz. Meijdam zich aan het
einde van de 17e eeuw (± 1697) in Asperen vestigt. Wat weet ik van deze voorouder? Dat hij in maart
1677 in Haaften is geboren en daar is opgegroeid. En na zijn huwelijk met de 8 jaar oudere Josijntje van
Vianen in Asperen gaat wonen. Zijn beroep is watermulder (molenaar). Het echtpaar krijgt vijf kinderen.
Uit het document ‘Kohier van familiën en huishoudingen, ten behoeve van de personele quotisatie, anno
1742’ kunnen we opmaken dat hij in 1742 als weduwnaar aan de oostzijde van de Achterstraat woont in
een eigen huis met een huurwaarde van ’16 guldens’. Arie woont daar met zijn zoon Teunis. Verder
wordt in dit document vermeld dat vader en zoon niet beschikken over een dienstbode. De gegevens in
het kohier waren nodig om te bepalen of er belasting betaald diende te worden. Arie was ‘niet taxabel’.
Wanneer Arie is overleden, viel niet te achterhalen.
We slaan een aantal generaties over en komen uit bij Huibert Meijdam die in 1793 trouwt met Adriana
Mouthaan. Van een doopakte van een van de kinderen weten we het adres van het echtpaar in 1819,
namelijk de Varkenmarkt. Dat is wel een heel toepasselijke naam, want Huibert is slachter. Ook zijn zoon
Florus is ‘slagter/vleischhouder’ van beroep.
Deze Florus trouwt in 1824 met Neeltje van Rossum uit Herwijnen. Het echtpaar krijgt 12 kinderen. De
eerste drie kinderen zijn geboren voor het huwelijk, omdat Florus dan nog ‘onder de wapenen’ is en pas
mag trouwen na beëindiging van zijn dienstplicht. De vader van Neeltje geeft de drie kinderen na hun
geboorte bij de burgerlijke stand aan. Florus had wel met enige regelmaat verlof, gezien de jaarlijkse
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zwangerschappen van Neeltje. Bij het huwelijk in januari 1824 zijn de kinderen gewettigd. In de
huwelijksakte is hierover een formulering opgenomen.
Het oudste kind van Florus en Neeltje is mijn voorouder Huibert Meijdam, geboren in 1821. Halverwege
de 19e eeuw trouwt hij met Kaatje van Opijnen. Samen krijgen ze 7 kinderen, van wie er 4 volwassen
worden. De oudste zoon, weer een Florus, is mijn overgrootvader. Of Florke, zoals ze hem in Asperen
noemden. Hij was een man van verschillende ambachten. Zo bracht hij verzekeringen aan de man (mijn
opa deed dit later ook), was barbier en verkocht op vrijdag vis. Daar maakte hij dan zelf de mosterd bij.
Mijn opa is er in de jaren zeventig van de vorige eeuw nog eens over geïnterviewd voor een
radioprogramma van de NCRV.

Florus Meijdam

Jenneke van Gangelen

Florus trouwt met Jenneke van Gangelen. Zij is de oudste dochter van Aart van Gangelen en Geertje van
den Oever. Ook het het gezin van Aart en Geertje kent kindersterfte. Van de 10 kinderen sterven er 6
jong. Alleen de oudste vier dochters worden volwassen en zullen zelf een gezin stichten.
Florus en Jenneke krijgen 12 kinderen. Ook hier herhaalt zich het patroon van grote kindersterfte. Mijn
opa Karel Meijdam is het jongste kind en wordt naar zijn grootmoeder Kaatje genoemd. Vier eerdere
kinderen in het gezin werden ook al naar haar vernoemd, maar stierven allen op jonge leeftijd. Het
volgende kind werd dan opnieuw vernoemd. Een andere zoon, Koenraad, overlijdt in 1914 op 24-jarige
leeftijd als hij omkomt bij een brand als stoker aan boord van stoomschip ‘De Marken'. Het schip vaart op
het moment van de brand in het Suez Kanaal. Wat een verdriet moet er vroeger in de gezinnen geweest
zijn om de vele kinderen die op jonge leeftijd stierven.
Mijn opa Karel wordt geboren in januari 1895. In 1913 wordt hij opgeroepen voor militaire dienst. Net
voor hij in 1914 af zal zwaaien, vindt de mobilisatie plaats vanwege het uitbreken van de Eerste
Wereldoorlog in de omringende landen. Karel moet nog vier jaar in militaire dienst blijven. Hij is op
verschillende plaatsen in Nederland gelegerd, in Friesland, Zuid-Limburg en Zeeland. Alle verplaatsingen
gebeuren te voet. Pas eind 1918 kan hij uit dienst. In 1920 trouwt hij met Betje van Ooijen. Ze krijgen vijf
kinderen. Het derde kind, zoontje Florus, sterft in 1925 een dag na zijn geboorte. Een jaar later wordt er
opnieuw een Florus geboren. Deze zoon en de overige kinderen van Karel en Betje zullen allen een hoge
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leeftijd bereiken. Mijn moeder Bets is hun jongste kind. Zij overlijdt in mei 2017 in Leerdam in de
leeftijd van 86 jaar.

70-jarige bruiloft Jan-Piet van Ooijen en Elizabeth van Meteren
Mijn grootmoeder Betje van Ooijen is een dochter van Jan-Piet van Ooijen en Elizabeth van Meteren uit
Herwijnen. Na hun huwelijk gaan Jan-Piet en Elizabeth in Asperen wonen en krijgen 8 kinderen, van wie
2 dochters en 2 zoons volwassen worden. Het echtpaar zal in augustus 1959 vieren dat ze 70 jaar
getrouwd zijn. Twee weken daarna overlijdt Jan-Piet. Zijn vrouw blijft tot haar dood in 1964 in het huis
op het adres Nieuwstraat 25 wonen. Mijn grootouders hadden dit huis al in 1957 gekocht van de diaconie
van de Vrijgemaakte Kerk van Leerdam, met de bepaling dat hun (schoon)ouders daar tot hun dood
mogen blijven wonen. Zelf wonen ze dan nog in een huisje aan de overkant van de straat. In 1964 steken
ze over om op nummer 25 te gaan wonen. Betje sterft daar in 1968. Karel woont de laatste jaren van zijn
leven in Huis ter Leede in Leerdam. Eind 1984 overlijdt hij op bijna 90-jarige leeftijd.

Betje van Ooijen en Karel Meijdam
Reacties of aanvullingen op dit verhaal zijn welkom.
Elsbeth de Jong-Verweij
e.jong13@planet.nl
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Redactie

Algemene Ledenvergadering
27 oktober 2020 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 december 2020
De Redactie, mei 2020

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

