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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 145, 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 jaar geweest als geen ander voor ons land en mogelijk grote delen van de wereld. COVID-19
(coronavirus) is een begrip geworden voor ons en raakt ook iedereen. Het begrip “pandemie” betekent
‘Een epidemie die zich geografisch wijd verspreidt en een grote regio of zelfs de hele wereld treft.’
Natuurlijk is dit niet de eerste pandemie die de mensheid te verduren heeft gehad en gelukkig is ons
begripsniveau zowel als onze kennis groot en zijn de mogelijkheden om ons dus hiertegen te beschermen
groter dan ooit tevoren maar wie had dit werkelijk verwacht? Waren dit niet verhalen uit een ver
verleden? Zoals “de Spaanse Griep” uit 1919 als laatste of de “zwarte dood” in de middeleeuwen? In
maart 2020 was iedereen nog relatief positief en dachten we dit varkentje wel even te wassen. Nu in
december 2020 lijkt het bijna alsof we maar moeten leren leven met maatregelen als ‘afstand houden’,
mondmaskers, etc.
Het verschijnen van onze Courant is mede hierdoor ook steeds uitgesteld. We hoopten op een verlichting
van maatregelen voor onze aangekondigde ALV (Algemene Ledenvergadering) afgelopen november,
maar een nieuwe verscherping van maatregelen maakte dit onverantwoord. Om deze reden publiceren wij
ook de stukken die wij (wettelijk) verplicht zijn aan de ALV voor te leggen in deze Courant. Dat is nog
nooit gebeurd in ons (meer dan) 40-jarig bestaan en tekent de rare situatie waarin we ons bevinden.
Gelukkig zijn er ook positieve ontwikkelingen en ook hiervan zullen wij berichten in deze Courant. Een
hiervan is het bericht dat ons bereikte van Rob Huijsman (Achterstraat te Asperen), namelijk dat hij
bereid is om toe te treden tot het Bestuur van de Vereniging Oud Asperen. Rob is een aanwinst voor ons
bestuur. Hij heeft veel ervaring in dergelijke functies, is ingebed in onze gemeenschap en wil graag tijd
vrijmaken om ons te versterken. Wij zijn hier erg blij mee. Hiermee bestaat ons bestuur weer uit de
(reglementair vastgestelde) 5 leden. Rob kiest er vooralsnog voor om als “algemeen bestuurslid” toe te
treden.
Als voorzitter rest mij u allen uit te nodigen deze Courant te lezen en veel sterkte, rust en gezondheid te
wensen in de komende moeilijke weken, maanden en jaar 2021.
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
Jaarstukken 2019 en begroting 2020
Op 30 november 2020 heeft de kascontrolecommissie de jaarcijfers 2019, zoals opgesteld door onze
penningmeester, beoordeeld en goedgekeurd. Tevens heeft onze penningmeester een begroting opgesteld
voor het jaar 2021. De begroting 2019 versus jaarstukken 2019 alsmede de begroting 2020 worden
normaliter natuurlijk gepresenteerd tijdens onze Algemene Ledenvergadering (ALV) maar deze kon dit
jaar helaas niet plaatsvinden vanwege de voortdurend verscherpte Covid-19 (corona) maatregelen. Daar
wij als bestuur verplicht zijn om rekenschap af te leggen aan u, de leden van onze vereniging, publiceren
wij deze stukken in onderhavige Courant (zie volgende bladzijde). Indien de cijfers bij u aanleiding geven
tot vragen of opmerkingen dan kunt u natuurlijk contact opnemen met de penningmeester of de voorzitter.
Ter algemene discussie willen wij, het bestuur van de vereniging, u wijzen op de groeiende discrepantie
tussen de begrote contributie (leden x het hen jaarlijks verschuldigde bedrag) en wat er daadwerkelijk
ieder jaar binnenkomt. Voor 2019 kunt u zien dat verwacht wordt dat 3.400,00 euro binnenkomt. Er
wordt echter slechts 1.659,00 euro daadwerkelijk ontvangen. Onze grootste uitgave betreft de Courant
zoals u kunt zien en in 2019 hebben we de Courant ook eenmalig huis aan huis verspreid als experiment.
Dergelijke kosten kunnen we ons echter niet (meer) permitteren. Het is zaak om hier verbetering in aan te
brengen. De contributie van onze vereniging is laag en dat willen we ook liever zo houden. De vereniging
beschikt over een redelijke reserve maar die moet niet “opgaan” aan lopende (on)kosten. Om deze reden
zullen wij vermoedelijk weer over moeten gaan tot het verzenden van facturen en herinneringen. Met
portokosten van 96 cent betekent dit echter ook weer een uitgave van 350 tot 400 Euro per jaar die wij
hoopten uit te sparen. Vermoedelijk starten wij allereerst met het verzenden van herinneringen.
In 2021 is de contributie voor een regulier lidmaatschap € 7,- per jaar, zoals dit al het geval is sinds de
vaststelling hiervan op de ALV van 23 april 2013. De contributiebedragen in volledigheid 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.

Zou u allen zo vriendelijk willen zijn de contributie zelf over te maken op onze rekening IBAN:
NL14RBRB0687874505. Dit scheelt de vereniging de te maken kosten voor het versturen van
rekeningen. Indien u dit vergeet of vergeten bent in het verleden dan kunt u van ons een herinnering
verwachten en wij verzoeken u dus te controleren of u uw contributie in het afgelopen jaar of in afgelopen
jaren heeft overgemaakt en dit alsnog te doen indien dit niet het geval is. Ook kunt u het voor enkele jaren
overmaken (dit gebeurt veelvuldig) want dan bent u er voorlopig weer even vanaf en noteert u in uw
agenda wanneer het weer tijd wordt om het (opnieuw) over te maken.
Uw Penningmeester,
Arthur Tuyt
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Jaarcijfers Vereniging Oud Asperen 2019 en begroting 2020
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Algemene Ledenvergadering en Najaarbijeenkomst 2020
Ton Kleyn en Gijs de Man wilden ons nogmaals verrassen met film(s) en in november was, zoals u in
onze vorige Courant heeft kunnen lezen, onze Algemene Ledenvergadering gepland met Sander Wassing
als spreker (over Gelderse krijgsheer Maarten van Rossem en de inname van Asperen door huurlingen
onder zijn bevel in 1517). Helaas niets van dit alles maar u heeft dit allemaal nog van ons tegoed!

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!

1e bijeenkomst Historische Verenigingen
Op maandag 14 december 2020 heeft een “Zoom”-overleg plaatsgevonden tussen de oudheidkundige
verenigingen, stichtingen of op historie in de regio actieve personen met Wethouder Rutger van
Stappershoef. De (nieuwe) gemeente heeft zich ten doel gesteld om de verschillende actieve partijen op
dit vlak aan te sporen om meer samen te werken. Het oogmerk is niet bezuiniging (subsidies op dit vlak
zijn al jaren niet meer aan de orde) maar juist stimulering door middel van te verlenen ondersteuning en
een betere gebruikmaking van beschikbare budgetten waar geen of te weinig aanspraak op wordt
gemaakt.
Het is vooralsnog een voorzichtige toenadering, maar het doel is om budget ter beschikking te stellen
voor gemeenschappelijk na te streven of te ondersteunen doelen. Dit kan zijn een internetsite met
informatie van alle partijen over woonkern of streek (een “Canon” van kernen of streek) in de gemeente,
een beschrijving van wandelpaden of routes met beschrijvingen uit genoemde “Canon” bijvoorbeeld.
Uw voorzitter heeft zich opgeworpen als één van de actief deelnemende partijen daar ook wij nog
2.500,00 euro gereserveerd hebben voor een wandelroute met een informatiebord en eventueel
ondersteuning via het internet. Aansluiting hiervan op gelijksoortige initiatieven ligt dus voor de hand.
Wat de Wethouder betreft, blijft het hier echter niet bij. Nadrukkelijk is gevraagd om ideeën, oud of
nieuw, over geschiedenis van stad en streek meer onder de aandacht te brengen bij scholen maar ook
bewoners van onze gemeente.
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 III)
In de vorige twee couranten is aandacht geschonken aan een luchtfoto van Asperen die, naar mening van
het Nederlands Instituut voor Militaire Historie, zou stammen uit 1939 tot 1940. Hans Renes heeft
onderzoek gedaan en, aangevuld door Frits Gerdessen en Jaap de Groot, heeft hij geconcludeerd dat de
foto dateert uit (minimaal) 1924. Dit is door hem gemeld aan het NIMH die Hans, de participanten en de
Asperensche Courant bedankt hebben voor de inspanning. Momenteel wordt bij deze foto op de site van
het NIMH (https://nimh-beeldbank.defensie.nl) het navolgende vermeld:
Objectnummer: 2155_001065
Titel:
Luchtfoto van Asperen met hoog water in
de Linge waardoor enkele weilanden zijn
ondergelopen.
Midden boven stelling-korenmolen De
Haas aan de Molenwal. Links midden de
Nederlands Hervormde Kerk aan de
Voorstraat.
Datering van: 1924

In de laatste Courant had Hans Renes alweer een nieuw vraagstuk: het precieze jaar waarin de watergang
De Min eigenlijk gedempt is. Er gaan verschillende jaren rond waarin dit gebeurd zou zijn. In
Asperensche Courant nr. 44 uit 1991 staat een krantenbericht uit 1921 waarin genoemd wordt dat dit
gebeurd is. In het boek “Monumenten in de Vijfheerenlanden” van Catharina L. van Groningen uit 1989
wordt 1933 als datum genoemd. Hans Renes zelf constateert slechts dat in 1958 De Min als water
verdwenen is uit de Topografische Kaart 1958 (https://www.topotijdreis.nl).
Op deze vraag van Hans Renes is vooralsnog geen reactie ontvangen op onze redactie. Om deze reden
dan nu allereerst onze bevindingen. Het klopt dat De Min op de topografische kaart 1958 verdwenen is.
De kaart die daarvoor gold, stamde uit 1953. Op deze kaart resteert nog een smalle watergang die vanaf
de havenmond (Hoge Minstraat) loopt langs de Villa Süter naar de stadsgracht tussen Asperen en de
Steenoven c.q. het Hondsgat. Deze situatie is identiek in alle kaarten sinds 1936. Voor 1936 is nog een
echte haven zichtbaar tussen Hoge Minstraat en Vissersdijk maar De Min is ook dan al een smalle
watergang, niet veel meer dan een slootje. In de kaart van 1880 (tot 1891) lijkt De Min nog bevaarbaar.
Wat ook nieuw is op de topografische kaart van 1958 is de Lingebrug bij Leerdam. Deze is echter al op
15 oktober 1955 geopend onder vrolijke begeleiding van onder andere Ad Astra door het Waterschap van
de Linge waarmee de Veerman werkeloos werd. De bouw van de brug heeft zonder twijfel enkele jaren
geduurd en in deze periode werkte mijn vader (ing. Th.J. Witjes) voor dit waterschap. Toen ik ons eerste
huis aan de Minstraat in Asperen kocht, heeft hij verteld over het zand dat bij de bouw van de
funderingen voor deze brug uit de Linge werd gebaggerd en door het waterschap gebruikt was om de in
De Min in Asperen gelegde rioleringsbuis aan te vullen en de haven definitief/volledig te dempen. Het
lijkt dus alsof de demping van De Min getrapt of gefaseerd is verlopen. Van vaargang tot sloot tussen
1880 – 1891, van sloot tot greppel van 1936 – 1953 en vlak hierna (1953/1954?) definitief opgevuld tot
groenstrook. Maar misschien weet iemand nog precies hoe het verlopen is?
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Aftocht der Duitsers
In mei 1945 kwam een lange colonne Duitse soldaten langs Asperen. Ze kwamen uit de richting van
Gellicum en gingen over de Meerdijk. Dit was een deel van het zich terugtrekkende Duitse leger. Er werd
gefilmd, ik meen door dokter Kors. In mijn herinnering was het op een zaterdag, vermoedelijk 19 mei
1945. Ik heb er bij staan kijken maar weet niet vanwaar ze kwamen en waar ze heen gingen.

Duitse kolonne komt uit richting
Gellicum en gaat voor Asperen
rechts naar de sluizen.

Hier moet in ieder geval de juiste datum worden ingevuld. Ik ving ook nog “Schoonderwoerd” op,
waaruit zou kunnen worden afgeleid dat daar werd overnacht. Ik herinner me geen voertuigen maar
wellicht bevonden die zich aan het begin van de colonne, i.v.m. het inrichten van een nachtverblijf.
Duitse militaire
marcheren langs de
Linge ter hoogte
van het Herwijnse
Veld (vlak voor
Asperen dus).
Bakens op de
achtergrond zijn
signaaltekens voor
de scheepvaart in
verband met de
sluis bij Asperen
en het
Munnikenwiel in
het Herwijnse
Veld.
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Na rechtsaf
gegaan te zijn
trekt de colonne
over de dubbele
sluis in de
richting van
Leerdam.
De sluizen zijn
dan nog
voorzien van
ophaalbruggen.

Intussen is uitgezocht wat er in mei 1945 met het verslagen Duitse leger is gebeurd. In 2018 verscheen het
boek “Afgemarcheerd”, door Ronald Polak. Hierin wordt verteld hoe het is gegaan met de Duitse
militairen, die op de Leusderheide werden verzameld.
Ook op de
sluiswachterswoning tussen de
twee sluizen van
Asperen wordt de
aftocht van de
Duitse troepen in
1945 met
blijdschap
gadegeslagen.
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Dit boek is uitgegeven door de Historische Kring Leusden. Uit dit boek blijkt, dat de colonne die bij ons
langs kwam afkomstig was van een verzamelgebied bij Tiel, en via Den Helder op weg was naar
Oldenburg in Duitsland. Het betrof hierbij in ieder geval de 361.Volksgrenadier Division, die in de
Betuwe was gelegerd.
De Duitse militairen dragen zo te
zien geen wapens (meer) en zijn
dus mogelijk al ontwapend door
geallieerde troepen of de BS
(Binnenlandse Strijdkrachten),
maar ze beschikken nog wel over
enig materieel zoals hun
keukenwagen die hier over de
sluis trekt. In de eerste foto zien
we ook gewone “boerenkarren”
die vermoedelijk door hen
gevorderd zijn gedurende de
bezetting, net als de paarden zelf.
Vlak voor de grensovergang
werden de colonnes ontdaan van
al hun (geroofde) eigendommen
maar tot die tijd wilde men het
vlotte vertrek niet tegenwerken.
In het hiervoor genoemde boek
en andere bronnen wordt
uiteengezet hoe de aftocht van
de Duitse troepen uit de nog
door hen bezette gebieden was
geregeld.
Na het vertrek van Duitse
militairen gaan de vlaggen
voor het eerst sinds de
bezetting weer in top. Hier een
foto van de woning van de
Dokter aan de Voorstraat
(Varkensmarkt) in Asperen.
F. Gerdessen
14/25 oktober 2020
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Gemeentehuis te Asperen (Deel III)
In onze Courant van mei 2020 hebben wij u nog bericht van het ontbreken van de drie poortwachters van
het Stadhuis van Asperen (gebouwd in de middeleeuwen door de familie Van Arkel, gesloopt in
onwetendheid door de gemeente Asperen in 1952).
Foto’s van de poortwachters in de gang van de Villa
Süter bij de inventarisatie in 2018.

Op maandag 16 november jl. ontving uw voorzitter een
heuglijk bericht van onze archivaris Gijs de Man. Na
overleg met de voormalige bode van de Gemeente
Lingewaal Bert van Driesten kreeg Gijs plots het bericht
dat hij de poortwachters (de drie stenen leeuwtjes van de
familie Van Arkel) kon ophalen in de Villa Süter. Zo
gezegd, zo gedaan en nu staan ze gelukkig weer bij Gijs
de Man.
Hiermee heeft de Vereniging Oud Asperen haar
eigendommen zoals in bruikleen gegeven aan of gekregen
van de Gemeente Lingewaal retour en in bezit zoals
overeengekomen met de gemeente in 2018.
Ten aanzien van de klok uit het voormalige stadhuis(je)
kan ik melden dat ons voormalige bestuurslid Marius de
Man hier nog immer druk mee bezig is. Er wordt een
“gestoelte” gemaakt waarin de klok kan hangen en geluid
kan worden. Het was en blijft de insteek dat de klok op
het gebouwtje op de (nieuwe) begraafplaats aan de
Graswalseweg te Asperen gehangen zou worden. Dan kan
deze desgewenst door familie geluid worden bij een
uitvaart, een van de doelen die de klok in het verleden ook
gehad moet hebben.
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Muurkruis Kruisherenklooster ontvreemd
In onze Courant van december 2018 hebben wij u bericht gedaan van het ophangen van de
waarheidsgetrouwe replica van het Muurkruis van het voormalige Kruisherenklooster dat aan de Min in
Asperen stond van het jaar 1314 tot enkele jaren na de reformatie in 1578.
Ook dit was een initiatief
van Marius de Man,
ondersteund door de
Gemeente Lingewaal, dat
door het bestuur als cadeau
geschonken is aan de stad
Asperen ter ere van het 40
jarig bestaand van de
Vereniging Oud Asperen
(opgericht in 1978).
Vele jaren van
voorbereiding en overleg
plus een flinke investering
verder hing het kruis dan
eindelijk op de muur van
de voorburg van
Waddenstein of de tuin
van de Villa Süter.
Helaas heeft het niet lang
mogen duren. Tussen 21
en 27 november 2020 is
het kruis met een slijptol
van de muur verwijderd en
herinneren slechts vier
afgezaagde pinnen in de
stadsmuur aan ons cadeau.
Ons resteert alleen nog het doen van een aangifte nadat de
verantwoordelijk persoon of personen het na hebben gelaten het
kruis aan ons te retourneren. Alvorens dit te doen willen wij nog
éénmaal een wanhopige oproep om het kruis aan ons te retourneren.
Daar vervanging veel geld kost, is een (niet nader te noemen)
donateur bereid om een beloning van € 500,00 te betalen voor
degene die het kruis weet te retourneren aan ons. U kunt hiertoe per
mail, app, sms of telefonisch contact opnemen met info@oudasperen.nl en/of 06 52502622 of een briefje (laten) bezorgen op het
adres van ons secretariaat: Voorstraat 78, 4147 CD te Asperen.
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De Pruisen in Asperen (II)
In onze Courant van mei 2020 zijn we met u verdwaald geraakt in de achttiende eeuw en de bezetting van
ons land door Pruisische troepen die Stadhouder Willen III kwamen ondersteunen in het uit de hand
gelopen conflict in onze provinciën tussen de Patriotten en de Orangisten. Wie oh wie was de persoon
geschilderd in het verleden in de familie De Swart uit Asperen?
Weinig stukken hebben dermate veel reacties opgeleverd als dit artikel. Wij kunnen onmogelijk alles
weergeven maar een aantal reacties die tot nadenken aanzetten of misschien voeren naar een nieuwe en
frisse kijk op de zaak willen wij u niet onthouden.
Reactie van Jan Mouthaan.
Met genoegen heb ik het artikel De Pruisen in Asperen in De Asperensche Courant nr. 144 gelezen en ga
graag in op de uitnodiging van de redactie om op dit artikel te reageren. Niet alleen de schrijver van
hoofdstuk 8 in het boek ‘Asperen een blik in het verleden’ citeert regelmatig uit het boek ‘Geschiedenis
van den Veldtogt der Pruissen’ van Theodorus Philippus van Pfau (Nederlandse vertaling in 1792 te
Amsterdam). Dat doet ook Hans van den Heuvel in het Nieuwsblad van de Historische Vereniging
Ameide Tienhoven jaargang 19 nr. 3 aug. 2008. Beide omschrijven hoe het op 17 september 1787 kwam
tot een bombardement op Gorkum door Van Romberg waar de patriotten de poort gesloten hielden en
zelfs in strijd met oorlogsrecht de onderhandelaars beschoten.
Asperen kende dit probleem niet, omdat het sinds 1746 zijn poortgebouwen niet meer had. (Redactie: dit
is niet helemaal correct Jan, de Heukelumse Poort was toen nog in gebruik en van de Gellicumse Poort
resteerde nog wel een vorm van barrière na de sloop hiervan medio 1746).
Karel Wilhelm Ferdinand, hertog van Brunswijk, die de leiding gaf aan deze veldtocht had op de Asperse
toren een officier met een goede kijker geposteerd die de gebeurtenissen bij Gorkum volgde. Ik kan het
niet laten onze eyecatcher weer te noemen, prachtig toch? Toen die zag dat Gorkum op verscheidene
plaatsen brandde en hoorde dat de kanonnen zwegen, wist de hertog genoeg en liet hij zijn divisie via
Leerdam en Meerkerk doorstoten naar Ameide Tienhoven.
Uit dat verslag blijkt duidelijk dat de legerleiding niet lang in Asperen is gebleven.
Op de 15e te Ochten, de 16e te Asperen en de 17e op de Koekoekswaard te Tienhoven. . .
Het moet aan de Broekseweg geweest zijn dat drie soldaten van het regiment van Marwitz er tussenuit
knepen en aan het plunderen sloegen. Toen de hertog dat ontdekte liet hij alle compagnieën optrommelen,
stuurde de commandeur van het regiment weg, liet de kapitein van de compagnie van die drie in arrest
zetten en voor het oog van de manschappen werden de betreffende onderofficieren aan den lijve gestraft
met honderd stokslagen. Hij duldde dus geen wantoestanden in zijn strijdmacht die namens koning
Frederik Willem II van Pruisen voor diens zuster Wilhelmina het gezag van stadhouder Prins Willem V
- haar man - kwam herstellen.
Ook kreeg Asperen - zoals ook genoemd in het artikel - geen inkwartiering wat wel het geval was met
Tienhoven en Langerak, om te beletten dat de patriotten de dijken van de Albasserwaard zouden
doorsteken. Na de val van Gorkum had Asperen voor de Pruisen geen enkele strategische waarde meer.
Langer dan het korte nachtje van 16 op 17 september zijn de Pruisen dus - waarschijnlijk tot grote
opluchting van veel ouders - niet bij Asperen blijven hangen. Dat in Gorkum na de inneming een
bewaking achterbleef, mag begrijpelijk zijn.
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Wanneer Marius de Weerd het heeft over oma Kool, heeft dat betrekking op Elisabet Geertje (Betje) de
Swart, geboren op 17 okt. 1879 te Asperen. U treft hierbij haar kwartierstaat aan met 6 generaties en die
gaan tot voor 1787. We zien dat de ouders van Cornelis Martinus de Swart, gedoopt op 17-03-1806 te

Zaltbommel, nog niet in Asperen gearriveerd waren en dat gaat voor nog een aantal voorouders op. Geen
van deze 203 voorouders van Betje is geboren in de periode tussen 14-10-1787 en 10-11-1789. Ook de
416 kinderen van deze voorouders zijn niet binnen de genoemde periode geboren.
Dat sluit een voormoeder in een morganatische relatie met een Pruis bij deze gebeurtenis uit.
In het artikel wordt ingegaan op de geboorte van 20 van de 28 in 1788 in Asperen geboren kinderen.
Hoewel dat nu eigenlijk al buiten het kader van de vraagstelling ligt, wil ik daar ook een reactie op geven.
In haar boek ‘De hoeve en het hart over Herwijnen’ geeft Enny de Bruijn aan hoe het gesteld was met de
zeden in onze streek, hetgeen aansluit op wat we zien op de civiele rol van schout en schepenen (de
rechtbank) van Sliedrecht in de periode 1716-1810. Een tiental processen werd daar gevoerd over
gebroken trouwbeloften, o.a. omdat plotseling een financieel aantrekkelijker partij beschikbaar kwam of
omdat men op die manier een tweede huwelijk kon aangaan. Ook armoede speelde een rol maar met een
gegeven trouwbelofte kon men verder gaan. De kerken stimuleerden uiteraard geen gemeenschap voor
het huwelijk, omdat de meeste ongehuwde moeders uiteindelijk een beroep moesten doen op
ondersteuning door de diaconie. Vandaar dat men trachtte de natuurlijke vader te achterhalen om hem ook
op zijn sociale en financiële verantwoording aan te spreken. De rechtbank kon bij vaststelling een
alimentatie voor het kind bepalen wanneer ouderschap of trouwbelofte kon worden bewezen. Vaak is er
een verwijzing omdat de moeder het kind vernoemde naar de natuurlijke vader of diens moeder. Moord
lijkt me wat sterk uitgedrukt, tenzij je verwaarlozing als zodanig wilt zien. Er werd verwacht dat de
moeder na de bevalling haar werk weer snel zou oppakken, wilde ze haar slaapplaatsje behouden. Ook in
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onze tijd zitten eenoudergezinnen meestal niet op het pluche. Wanneer de omstandigheden het toelieten,
werd het kind ondergebracht bij de grootouders of andere familieleden.
Het voert te ver om ze allemaal weer te noemen. Wel nog een reactie op de roodgemaakte:
1
Elisabeth van Ochten vernoemt haar kind naar de door haar opgegeven vader Gijsbert Exaltes die
dan 21 jaar is. Hij huwt op 29-8-1790 te Asperen met Jannigie Beusekum uit Hoornaar. Waarom
zou Elisabeth tijdens de bevalling of bij de kerkenraad Gijsbert genoemd hebben terwijl dat niet zo
zou zijn en zij kan verwijzen naar een Pruis?
2
Het genoemde geboortejaar 1788 van Elisabeth Magré is waarschijnlijk afgeleid uit haar
overlijdensakte, waarbij men wel eens flink naast de werkelijke leeftijd zat. Volgens mij gaat het
hier om het tweede kind van Hendrik Magré en Gezina Bokkering, Anna Elisabetta Magré geb.
10-02-1791 te Asperen.
9
Aaltje van Haaften, dochter van Jacob van Haaften en Aartje van den Boogaart (gehuwd op 15-051780 te Herwijnen) is niet in Asperen geboren maar op 10-8-1788 te Herwijnen.
16
Maria Hendrika Kleppe, dochter van Barber van 't Gelove en Jan Jacob Kleppe is ca. 1789/1790 te
Dordrecht geboren. Aan hen werd op 22-2-1789 te Asperen attestatie verleend om te Dordrecht te
trouwen. Jan Jacob Kleppe, geboren ca. 1760 te Bergh Waldeck (D) was bij zijn huwelijk sergeant
onder het 2e bataljon van het 2e regiment van de vorst van Waldeck en in 1805 sergeant bij de 7e
compagnie 3e bataljon 8e regiment. Kortom, een beroepsmilitair in staatse dienst, zoals er wel
meer in Asperen rondliepen. Net als Matheus Voswinkel geb. 1720 van Bergisland (D) die huwde
met Anneke Rijke ged. 8-9-1720 te Asperen. Beiden zitten ook in mijn kwartierstaat, net als Jan
de Swart, gehuwd met Adriaentje Schook (Asperen, één familie hebben wij geconstateerd!).
Marinus de Weerd en ik blijken in de 10e graad familie van elkaar te zijn.
In Asperen werden tussen 15-03 en 15-7-1788 - de
speling van 14 dagen voor en na de gemiddelde
zwangerschap - drie kinderen geboren.
Koen Blom, geboren op 13 juni 1788 is een voorkind
van Elisabet de Wit, maar wordt vernoemd naar de
vader van Adrianus Blom, waar Elisabet op 26-91790 te Asperen mee huwt. Een duidelijke
aanwijzing wie de vader is.
Klaes Sprong is geboren op 17-6-1788 als 1e kind
van Dirk Sprong en de dan 19-jarige moeder Anna
van Meeuwen en is vernoemd naar zijn grootvader
aan vaders kant.
Cornelis Vink is geb. 2-7-1788 met als moeder
Maria de Gits (de Gids), die dan 23 jaar is.
Toevallig zijn ze alle drie de eerste jongens uit de
relatie en volgens traditie vernoemd naar de
grootvader aan vaderszijde. Dat zie je ook aan de
doopgetuigen.
Toen ik als peuter van 5 of 6 jaar voor Brugstraat 5 (waar ik geboren ben) aan het spelen was, vroeg een
man met aan de linkerzijde van zijn achterwiel een verlengde as (waar vanaf hij zijn fiets besteeg, Roel
Zondag weet wel wie hij was) "van wie zé de gij er een?". Jan van Hannes van Luke zei mijn moeder
desgevraagd. Daarmee kon die man mij niet alleen zonder mijn achternaam te noemen exact plaatsen en
wist hij ook dat ik de tweede zoon was van (Jo)hannes Mouthaan. Zo werkte dat nog tot 1960, toen
Asperen nog maar net 1600 inwoners telde.
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Mijn eind conclusie hiervan is dat er in Asperen genoeg rond lopen met een afstammingslijntje naar
Duitsland en Zwitserland door huurlingen in het staatse leger, maar geen van het omschreven Pruisische
leger.
Terug naar de vraagstelling m.b.t. het schilderij, want meestal is er wel iets dat tot mythevorming
aanleiding kan geven. Hendrik van Osterom en Aartje Kooijmans (in de kwartierstaat) krijgen 10
kinderen, waaronder als 2e kind Henderika Aletta, geb. 14-2-1791 te Asperen. Zij huwt te Dordrecht met
Johannes Stiegelis (van beroep metselaar), ged. te Dordrecht op 15-8-1794. De achternaam van zijn vader
klinkt wat Duitser: Johan Jacob Strelitz, geboren in Darmstad (Hessen). Darmstadt was tot 1688 onder
landgraaf Ludwig VI redelijk welvarend. Onder het wanbeleid van landgraaf Ernst Ludwig, die boven
zijn stand leefde, ging het tot 1790 echter hollend bergafwaarts. Wat Johan Jacob Strelitz voor beroep had
kon ik nog niet achterhalen, maar hij zal zeker geen groot vermogen bij zich gehad hebben toen hij de
Rijn afzakte om zich in Dordrecht te vestigen. Hij huwt als jongeman te Dordrecht op 2 juni 1782 met
Neeltje Stoltevoet, jonge dochter van Dordrecht en beide wonen daar op de Hoogt.

Bij de burgerlijke inschrijving staat pro deo, dat wil zeggen dat ze niet vermogend zijn om daarmee voor
een bepaald bedrag te kunnen worden aangeslagen voor de inschrijving van hun huwelijk. Bij de ouders
van Johan Jacob, t.w. Jacob George Strelitz en Maria Magdalena Ripsma worden geen titels genoemd,
waarmee we ook in het huwelijk van Hendrika Aletta met Johannes Stiegelis geen morganatische relatie
kunnen ontwaren.
In het artikel treffen we naast het schilderij nog een aantal prachtige foto's aan. Naast die van Hendrika
Pannekoek en Jan Hendrik de Swart ook de naar de mode van 1910 geklede zusters de Swart.
Op die foto ontbreken de tantes Bet, Jet en Aal Verweij, maar die staan wel op de foto's erboven.
Tante Aal was gehuwd met Adam Bastiaan Verweij, de timmerman aan de Varkensmarkt te Asperen,
wiens bedrijf werd voortgezet door zijn enige zoon Roel(of). Roel was getrouwd met Adriana Verstegen.
Zij hadden vier kinderen waarvan de enige dochter Aaltje Cornelia, roepnaam Alie, gehuwd was met
Gerrit de Groot. Alie was ook behept met hetzelfde virus met betrekking tot genealogie en
familiegeschiedenis.
Zij kon aan de hand van familie-aandenken bevlogen over de familie De Swart vertellen en bracht mij
weer in herinnering dat (zie kwartierstaat) Cornelis Martinus (Kees) de Swart, vader van Jan Hendrik de
Swart - die op de foto in vol ornaat als gemeente/polderbode (met de bodebus op het hart) - van 2 tot 12
augustus 1831 met zijn vrouw Sara van Oostrom had deelgenomen aan de tiendaagse veldtocht in België.
Zij waren daarvoor ook onderscheiden. Kees was in 1825 fuselier, in 1830 flankeur, later waschbaas en in
1834 eervol ontslagen. Sara was van 1830 t/m 1834 marketentster.
De vader van Sara was Hendrik van Osterom, eveneens als de familie De Swart, kleermaker te
Zaltbommel. Helaas is ook zijn vader niet meer te achterhalen, omdat zijn moeder Helena Oosterom hem
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in ‘onegt’ had gewonnen en op 23-12-1764 te Zaltbommel liet dopen, zonder nadere aantekeningen. Ook
Zaltbommel was garnizoensstad.
Was Helena (Lena) Oosterom, geboren omstreeks 1744 en
wonende te Zaltbommel, de jonge dame op de prent in het
hangertje dat tante Driek met haar signering F naschilderde op het
schilderij? Het blijf speculatief.
Wat behulpzaam kan zijn is om de modieuze kleding van de dame
te vergelijken met de mode in zowel 1760-1770 als de mode rond
1910, de tijd waarop de foto is genomen van de zes zusters. Die
vergelijking zou kunnen uitmaken of het gaat om Helena of dat
Frederika een van haar zusters heeft geportretteerd.
In wat ik op internet tegenkom m.b.t. de periode van voor 1800
herken ik de kleding uit het portret van Frederike de Swart niet.
Het gaat dan meestal om zeer welgestelde dames met diep
decolleté en dat kwam je bij het gewone volk niet tegen.
Mij blijft wel de uitbundige hoed intrigeren. Die zie je vooral in de
periode rond 1910, tot ik vanavond onverwacht weer
geconfronteerd werd met een foto van een ver familielid in
Rotterdam.
Het gaat om het huwelijk van Arie Kraaij (zie foto hierboven),
op 16-11-1910 te Rotterdam gesloten met Magdalena van
Witzenburg, dochter van Willemijntje Markies. Mijn
overgrootmoeder van vaders kant was Maria
Markies, zuster van genoemde Willemijntje.
De bijgevoegde foto moet rond dit huwelijk gemaakt zijn in
één van enkele periodes dat de fotograaf Johannes Lourens
Stoel te Rotterdam actief was.
Jan Mouthaan
17 november 2020

Damesmode 1784 tot 1795
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Een tweede reactie kwam van Gerrit Kouwenhoven (Streekarchivaris Epe, Hattem en Heerde) die inhaakt
op Jacob Kleppe die (zie vorige Courant) wij in ons onderzoek “tegen het lijf” liepen.
Reactie Gerrit Kouwenhoven
Wat aardig dat Ries de Weerd en Theo Witjes met hun artikel "De Pruisen in Asperen" in ons blad
vervolgnummer 144 op bladzijde 40 tevens uitkomen bij voorouders van mij. Een zus van een voorvader
van mij staat in de lijst van in Asperen (geregistreerd) geboren / gedoopte meisjes in 1788 van wie
twijfelachtig zou zijn wie de vader is en die dus mogelijk een kind van een adellijke Pruis zouden kunnen
zijn. En ze wordt gerekend tot de meest kansrijke categorie. Het gaat om Maria Hendrika Kleppe. Er
wordt van haar gezegd dat ze in 1788 zonder datum in Asperen geboren/gedoopt zou zijn.
De moeder was Barbara van Gelove met wie Johann Jacob Kleppe op 22 februari 1789 is getrouwd.
Maria Hendrika Kleppe was echter op 2 augustus 1789 in Dordrecht Luthers gedoopt en dat betekent dat
ze wel binnen het huwelijk is geboren. Haar moeder was wel reeds een maand of vier zwanger toen ze is
getrouwd. Ze zal zijn verwekt niet eerder dan eind oktober begin november 1788 en dan valt ze buiten de
categorie die door een Pruis zou kunnen zijn verwekt in de periode september - oktober 1787.
Wie was dan die Johann Jacob Kleppe, van wie ik toch aanneem dat hij gewoon de vader van Maria
Hendrika was, zelfs al is zij voor het huwelijk is verwekt. Hij was, en dat is dan wel weer het aardige, wel
degelijk een Duitser! Hij kwam namelijk uit Bergheim in Waldeck. En hij was ook nog huursoldaat in het
leger, maar in het Nederlandse leger en niet in dat van de Pruisische koning. Hij was niet van adel en
bracht het in het leger niet verder dan onderofficier in de rang van sergeant. Zijn avontuurlijke beroep
bracht hem wel door ons hele land en dan uiteraard met name in vestingsteden. Hij eindigde zijn leven in
het Leidse militair hospitaal, waar hij een half jaar heeft gelegen voor hij stierf. Het is overigens niet zo
dat hij en zijn vrouw maar één kind kregen naast hun dochter Maria Hendrika, namelijk Jan Jacob van
wie ik afstam, nee het waren er vijf.
Ik wil echter ook nog het volgende onder de aandacht brengen: eind 1813 en begin 1814 werden de
Fransen ons land uit gejaagd door met name de Kozakken. Daarom heeft Leerdam geen haan, maar een
Kozak als windwijzer op de toren. Maar er waren toen ook Saksen en Pruisen van de partij en die zijn
toen misschien wel wat langer gebleven dan in 1787.
Gezinsblad van Johann Jacob Kleppe
Johann Jacob Kleppe, geb. Bergheim Waldeck, Dld. omstr. 1760, soldaat in de compagnie van kapitein
Von Bild regiment Waldeck 1777-1781, korporaal in de compagnie van kapitein Von Thermo, 2de
bataljon, 2de regiment Waldeck 1781-1785, sergeant in de 7de compagnie 3de bataljon 8ste regiment
1785-, † Leiden, ZH 14 april 1805, ondertrouwt Asperen, ZH 5 febr. 1789 (afkondigingen ook in
Dordrecht Luthers) en trouwt 15 februari te Dordrecht (hervormd) met Barber van Geloven, ged.
Asperen, ZH 19 april 1761,1 † ald. 8 juni 1813, dr. van Korstiaen van ’t Gelove en Barber Meijdam.
Uit dit huwelijk:
1. Maria Hendrika Kleppe, geb. Dordrecht, ZH 1789 Luthers 2 aug. 1789, † Asperen, ZH 19 juni 1866.
2. Christina Berdina Kleppe, geb. Asperen, ZH 29 jan. 1791.
3. Anna Maria Kleppe, geb. Maastricht (L) 1794, † Gorinchem, ZH 10 mei 1819.
4. Christiaan Ludwig Kleppe, geb. Zutphen, Gld omstr. 1795, † Gorinchem, ZH 17 juni 1874.
5. Jan Jacob Kleppe, geb. Asperen, ZH 6 okt. 1796, werkman 1823-, winkelier 1827-, † Asperen, ZH 2
april 1845, tr. Asperen, ZH 16 juni 1822 Neeltje de Gids, geb. Asperen, ZH 10 aug. 1797, † ald. 4 april
1883, dr. van Dirk en Trijntje Meijer.
Notitie bij Johann Jacob: Op 26 maart 1777 als soldaat aangemonsterd in het regiment Waldeck bij de
compagnie van kapitein Von Bield. Hij was toen 5 voet, 5 duim en 1 streep groot. Hij is korporaal
geworden op 4 februari 1781. Op 28 augustus 1781 is hij op Tholen gemeten met zijn makkers. Hij was
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toen 5 voet 7 duim 1 streep en diende in de compagnie van Von Thermo, 2de bataljon, 2de regiment
Waldeck. Op 24 januari 1785 werd hij sergeant. Toen was hij 5 voet, 7 duim en 2 streep groot, dus hij is
in zijn diensttijd nog gegroeid. Op 16 oktober 1804 opgenomen in het militair hospitaal van Leiden, dus
hij heeft een half jaar ziek gelegen voor zijn overlijden.
In 1789 was hij in Dordrecht
In 1791 was hij in Maastricht, alleen, want zijn dochter werd toen in Asperen gedoopt
In 1794 was hij in Maastricht, daar is een dochter geboren
In 1795 was hij in Zutphen, er is daar een zoon geboren
In 1796 was hij niet aanwezig in Asperen bij de doop van zijn zoon, hij was in militaire dienst
Notitie bij het overlijden van Johann Jacob: in het Groot Rijks Militair Hospitaal
Notitie bij Maria Hendrika: Getrouwd geweest met Johannes van Baardwijk, geboren Poederoijen
overleden 3 10 1839 te Asperen, 53 jaar oud. Zeven kinderen 1814 - 1832 te Asperen.
Notitie bij het overlijden van Maria Hendrika: 77 jaar geboren te Dordrecht
Notitie bij de geboorte van Christina Berdina: Bij afwezigheid van de vader, die in garnizoen ligt in
Maastricht, ten doop gehouden door Hendrik Meijdam en Jenneke van Geloven
Notitie bij het overlijden van Anna Maria: Bij overlijden oud 24 jaar en zes maanden, geboren Maastricht,
zonder beroep, ongehuwd, wonend in Gorinchem Lijnbaan wijk D nr. 167.
Notitie bij Christiaan Ludwig: krijgt kinderen rond 1820 in Spijk
Notitie bij het overlijden van Christiaan Ludwig: Zoon van Jacob Kleppe en Barbera van Gloom,
weduwnaar van Cornelia van Aalsburg, geboren in Zutphen, wonend Haarstraat
Notitie bij Jan Jacob: hij kan niet schrijven (1823) (1827) (1841), voor een winkelier ook in die tijd knap,
kerfstokken?
Notitie bij de geboorte van Jan Jacob: Volgens de districtsklapper dopen van het Nationaal Archief zijn er
geen broers of zussen gedoopt in Asperen en de regio tot 1811. Dat blijkt dus fout. Ten doop gehouden
door de moeder, de vader was afwezig in militaire dienst.
Gerrit Kouwenhoven
5 oktober 2020
Als laatste bijdrage voor deze Courant geef ik u de reactie van de initiatiefnemer Ries de Weert op
mailverkeer met Jan Mouthaan na zijn bijdrage c.q. bericht als hiervoor weergegeven.
Reactie Ries de Weert
Een uitgebreid bericht van Jan Mouthaan. Jij ontdekte dat wij in de 10e graad familie van elkaar zijn.
Leuk! Zo ben ik ook een achterachterneef van Rina de Groot, de dochter van Alie de Groot-Verweij. Haar
oma Aaltje Verweij-de Swart was mijn oudtante (zus van mijn oma Elisabet Kool-de Swart).
Kortom, we zijn in een boeiend familiegesprek geraakt, dus laten we elkaar maar tutoyeren, dat
schrijft gemakkelijker.
Na het uiterst grondige verhaal van Theo Witjes in de Asperensche Courant ontstond er inmiddels ook
een boeiend contact met Rina de Groot. Binnenkort zullen we elkaar ontmoeten. Wat Theo deed via de
lijn van De Swart, deed Rina via de lijn van Van Oost(e)rom. Ook zij opende voor mij verrassende
perspectieven.
Er zijn nu inmiddels drie potentiële kandidaten voor de mysterieuze vrouw op mijn
familieschilderij: langs de De Swart-lijn Pieternella van Ooijen (1788-1856) en langs de Van
Oost(e)rom-lijn Sara van Oost(e)rom (1809-1897) of (He)Lena van Oost(e)rom (1733-1811). Ook jouw
vermoeden, Jan, gaat richting (He)Lena (Rina schat haar geboorte in op 1733). Zou best kunnen. Ik heb
inmiddels een mij bevriende Haagse kunstschilder gevraagd, zoals jij oppert, naar de kleding van de
- 19 -

De Asperensche Courant
onbekende vrouw te kijken. Mocht het Pieternella zijn, dan is moeder Ida Sprong na haar bevalling van
zoontje Klaas weer snel zwanger geraakt. Een jeugdportret van Sara van Oost(e)rom zou ook kunnen,
toen zij overleed, was de waarschijnlijke schilderes Frederika de Swart 32 jaar. Zij heeft haar dus goed
gekend.
Hoe zit het nu met al die militaire liaisonmogelijkheden? Ik refereer nu, onder meer, aan mijn
contact met Rina de Groot. Startpunt in dezen is Sara van Oost(e)rom, de oma van mijn oma Kool-de
Swart en van Aal Verweij-de Swart, Rina's overgrootmoeder, mijn oudtante. Als Sara's vader Hendrik
(Henricus in de stamboom, geëcht of geadopteerd?) (1764-1834) een 'onecht' kind (gedoopt 23-12-1764
te Zaltbommel) was van de alleenstaande (He)Lena van Oost(e)rom, wie heeft haar dan omstreeks
december 1763/januari 1764 bezwangerd ?
Die man ('de adellijke Pruis' noemde ook Rina hem) zou dan al veel eerder de kant van Zaltbommel
kunnen zijn opgekomen, aldus Rina's overweging, al dan niet in het leger. Als het niet is 'in het
leger' zou het verhaal van mijn oma niet kloppen, terwijl dat langs de De Swart lijn manifest wel
klopt; de Pruisen in Asperen, die daar langer waren dan één dag/nacht. Daarvoor zijn diverse
overwegingen, ik kom daarop nog terug. 'Wel in het leger' zou kunnen, maar dan kan het geen
'adellijke Pruis' zijn geweest, want die waren er te dien tijde in Zaltbommel niet. Althans, ik kon
daarover op internet helemaal niets vinden. Er was van 1761-1763 echter wel drie jaar een
Staatsgarnizoen in Zaltbommel, w.o. het 1e Bataljon van het Beierse Regiment d'Envie
(regimentscommandant was lt. generaal Hyacinth Graaf d'Envie). Het staatse leger had diverse
buitenlandse regimenten/bataljons/compagnieën in loondienst in die tijd. Een open eindje om uit te
zoeken. Kan een Beierse officier een relatie met Lena hebben gehad en haar eind 1763 (vlak voor zijn
vertrek) hebben bezwangerd?
Rina's tweede optie is dat Sara van Oost(e)rom het verhaal heeft verzonnen om de 'onechte' afkomst
van haar vader Henricus (Hendrik) "te verzachten". Maar waar komt die 'adellijke Pruis' van mijn oma
dan vandaan? Rina berichtte hoe (He)Lena van Oost(e)rom uiteindelijk in 1775 een wettig huwelijk
sloot met Johannes van Veen, soldaat in de compagnie van kolonel Van Raesfelt. Jhr. Dirk Joachim
Willem Jan van Raesfelt (1755- 1818) was inderdaad kolonel in staatse dienst, tevens Heer van
Raesvelt, een heerlijkheid in Westfalen. Zijn compagnie was dus Westfaals en Westfalen was tot
aan de Franse tijd (en ook weer daarna) een deel van West-Pruisen. Voilà, Johannes van Veen was dus
soldaat in een Westpruisisch Staatslegeronderdeel. Maak in de overlevering van een soldaat een
officier, en je hebt een oma (Lena) die geparenteerd is met een adellijke [West]Pruis. Het tweede
open eindje: wat heeft (He)Lena verteld aan haar natuurlijke zoon Henricus (Hendrik) en wat heeft
die weer doorverteld aan zijn dochter Sara (en die weer aan haar kleindochters Elisabet en Aaltje)?
Of we combineren beide opties en maken van die Beierse officier in Zaltbommel (ook van adel
natuurlijk) een adellijke [West]Pruis in Zaltbommel, omdat dit wellicht chiquer klinkt.
De maker van het schilderij signeert met F. de Swart, naar alle waarschijnlijkheid Frederika de
Swart, de op één na oudste zus van mijn oma Kool-de Swart. Toen Sara van Oost(e)rom in 1897 overleed,
was mijn oudtante Frederika, zoals gezegd, 32 jaar. Dat betekent, dat zij haar oma Sara lang heeft gekend.
Het zou daarmee dus een jeugdportret van Sara van Oost(e)rom kunnen zijn of op grond van haar
verhalen (en wellicht een medaillonportret) een portret van (He)Lena van Oost(e)rom, de natuurlijke
moeder van Henricus (Hendrik).
Terug bij (He)Lena van Oost(e)rom. Lena die in Zaltbommel een relatie had met een Beierse officier
die haar bezwangerde, die via haar latere wettige huwelijk met een militair uit een
Westfaalse/Westpruisische compagnie tot 'adellijke Pruis' werd getransformeerd en zo de Asperse
annalen in ging als de Pruisische edelman die een morganatische relatie had met een voormoeder van
mijn oma Kool-de Swart en Aal Verweij-de Swart. Genoeg stof tot nadenken en te bespreken.
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Maar er komt nog wat bij. Rina vertelde dat Hendrik (Henricus?) vermoedelijk niet het eerste
'onechte' kind van Lena van Oost(e)rom was. Op 8 januari 1758 bracht zij ook in Zaltbommel
Johannes Lenardus van Oost(e)rom ten doop. Vader onbekend; ook een militair? Zou kunnen, niet
onmogelijk. Tot in 1757 lag er van het staatse leger ook een bataljon van het Infanterie Regiment
de Planta (Jean Baptist Baron de Planta) in Zaltbommel in garnizoen. Dat waren Zwitsers uit de
Duitse kantons. Lena kan dus vóór haar Beierse liaison in 1762/63 een relatie hebben gehad met een
(Duitssprekende) Zwitserse militair in 1756/57. Zo keert het 'Duitse' element in het overgeleverde
familieverhaal telkens weer terug.
Dan nog de Pruisen in Asperen in 1787. Die waren er, denk ik, langer dan één dag/nacht. In mijn
eerste bericht aan Theo Witjes heb ik duidelijk aangegeven waarom ik dat denk. Kwartier maken is
een omvangrijke logistieke operatie: het grote tentenkamp buiten de stad (zie de kaart), het
Generaal Kwartier in de stad en het installeren van een garnizoensbataljon (lees Kouwenhoven & Van
Leerdam) doe je niet voor één dag. Maar er is nog iets. Theo Witjes beschrijft in zijn studie hoe
de verjaardag van de Pruisische koning Friedrich Wilhelm II in Asperen op grootschalige en
uitbundige wijze is gevierd. Dat was op 25 september. Zo'n grootse viering is alleen te begrijpen
als er nog Pruisen in de stad zijn (lees de beschrijving van Theo). Theo berichtte op pp. 38 en 39
dat de Pruisen in en om Asperen waren tussen 15 september en 29 oktober 1787. Voldoende tijd voor
een seksueel avontuur. Maar wellicht maakt het voor de schilderij-optie 'Pieternella van Ooijen'
(p. 42) niet zoveel verschil.
Marius (Ries) de Weert
18 september 2020
Van de redactie
Misschien denkt u: waarom deze discussie weergeven in de Courant? Is dit niet meer iets voor personen
om met elkaar uit te wisselen? Nee en ja, klopt. Het lijkt alsof we een gesprek weergeven maar dat is niet
het geval. Uiteraard is er meer gemaild en gesproken met elkaar dan wij weergeven, dat is ook niet het
doel ervan. Maar nee, het is juist uitermate doelmatig om u mee te nemen in deze “discussie”. Te vaak
denken mensen immers dat onderzoek als dit slechts tot één antwoord kan voeren: de waarheid. Maar dat
is feitelijk maar zelden het geval. Het blijft in de meeste gevallen bij gissen, combineren en blijven
zoeken. Soms kom je op een pad dat er bijzonder hoopvol uitziet om dan weer in vertwijfeling terug te
vallen als informatie uit een andere bron dit tegenspreekt of een foutieve aanname of gegevens weerlegt
welke de basis van je theorie vormde. Natuurlijk is er een absolute waarheid, maar helaas is de
beschikbare informatie niet (direct, soms wel later) beschikbaar. Het is een puzzel waarvan stukjes
ontbreken maar je weet niet welke stukjes en af en toe (weken, maanden later) vind je plots in een lade
een puzzelstukje dat je miste en ga je weer verder, of erger: moet je weer opnieuw gaan combineren.
Onderzoek als dit is dus het tegendeel van “onmiddellijke gratificatie” waar we zo aan gewend geraakt
zijn in onze “internet” cultuur. Als we het niet meteen vinden, haken mensen af. Vinden we tegenstrijdige
informatie worden we boos omdat ‘Wikipedia het weer eens fout heeft’.
OK, dus je moet misschien een beetje een afwijking hebben om dit soort onderzoek leuk te vinden want
het is een nooit eindigende zoektocht. Het doel van de weergave van de reacties is om u (de lezer) hier
eens aan bloot te stellen. Andere onderzoekers komen namelijk met nieuwe informatie of interpreteren
jouw gegevens anders en dat helpt soms. Ook sluimert er soms irritatie op de achtergrond en ook dat is
normaal. Denk je dichterbij een (van vele blijkt dan) antwoord te komen, wijst een derde je op je
(misschien foutieve) aannames eerder in je onderzoek….het is een (vreemde maar leuke) uitdaging.
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Asperen – herinneringen aan eind jaren veertig, begin jaren vijftig Deel III
Voortzetting van de herinneringen van Tonny Michels aan haar jeugd in Asperen, Den Haag 2019.
Vader, dochter, moeder, broertje
“Waar je Michels ziet, zie je zijn dochter” was een bekende opmerking in Asperen toen we nog in de
Achterstraat woonden. Mijn vader werkte eind jaren veertig begin jaren vijftig bij de Beveiliging van de
Glasfabriek en dat betekende ploegendiensten. En dus ook vaak nachtdienst en overdag thuis. Mijn
grootmoeder was, toen de kinderen nog klein waren, vaak aan het werk op het land voor de boeren; het
loon dat mijn opa bij de Glasfabriek kreeg was niet toereikend voor het grote gezin. Het was zelfs zo dat
ze in verwachting van mijn vader (1915) haar werkzaamheden op het veld moest staken om te gaan
bevallen. Een paar dagen later stond ze weer op het land. Zo ging dat toen.
De kinderen, er waren ook oudere zussen natuurlijk die, zoals het toen ook gebruikelijk was, de kleintjes
opvingen en verzorgden, groeiden voor een groot deel verweesd op. Mijn vader heeft er veel weet van
gehad. Daarom wilde hij ook niet dat mijn moeder buitenshuis ging werken. Ook wilde hij zelf veel
aandacht aan zijn kinderen besteden en als hij overdag thuis was, ging hij zo mogelijk met mij fietsen om
mijn moeder de ruimte te geven het werk thuis te doen, waar hij overigens ook vaak aan meewerkte.
Later, toen mijn broertje er was, ging hij met kinderwagen al lopend vanuit de Polder naar Asperen. Alle
opmerkingen ten spijt, dat deed een man in die tijd (nog) niet, trok hij er zich niets van aan. Maar het was
zo bijzonder dat een reizend fotograaf dit beeld vastlegde (helaas overal gezocht, foto onvindbaar. Op een
speciaal plaatsje gelegd om er ooit iets mee te doen...).
Het fietsen met mijn vader: een blonde krullekop voorop die honderduit kwebbelde, totdat het stil werd.
Dan lag ik met mijn hoofd rustend op zijn arm te slapen en kon mijn vader eigenlijk of alleen linksom of
rechtsom fietsend naar huis. Ook wanneer hij ‘s nachts thuis was, 'deed' hij de kinderen. Als ik of mijn
broertje huilde of een schone luier aan moest, ging hij eruit. “Jij zorgt overdag voor ze, ik ‘s nachts” zei
hij tegen mijn moeder. Later in de Polder ging hij er ‘s morgens vroeg uit, haalde mijn broertje uit bed,
verschoonde hem, kleedde hem aan en gaf hem te eten. Zo zat hij al kant en klaar in de kinderstoel
wanneer mijn moeder naar beneden kwam.
Mijn broertje is in ons huis in de Polder
geboren. Rondom zijn geboorte zou het
volle maan zijn en dr. Kors verwachtte
twee bevallingen. Nu was mijn vader
nogal handig op medisch gebied, door
zijn sport- en zwembadervaring en hij had
ongetwijfeld zijn EHBO-diploma al.
Later was hij vrijwilliger bij het Rode
Kruis in Leerdam en reed regelmatig met
de ambulance. Dus werd mijn vader door
dr. Kors geïnstrueerd om de bevalling te
begeleiden. Alles, inclusief medische
instrumenten, stond beneden in de
voorkamer klaar....en jawel de andere
geboorte diende zich eerder aan en kort
daarna had ook de bevalling van mijn
broertje zich ingezet. De dokter kwam pas halverwege naar ons huis om mijn vader, en natuurlijk vooral
mijn moeder, bij te staan. Alles is goed gegaan.
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Er was toen één dorpsdokter in Asperen. Ik herinner me nog het huis aan het eind van de Voorstraat met
een trap. Dokter met apotheek aan huis. Als je er heen moest, was het met lood in je schoenen. Want de
praktijk lag vol met martelwerktuigen en je wist nooit wat er ging
gebeuren. De dokter nog streng in de witte jas en er hing, zoals
ziekenhuizen toen naar lysol roken, een speciale geur.
Tegenwoordig komt de dokter je persoonlijk halen, maar toen had
je een angstaanjagende bel voor de volgende patiënt. Wat ik me
nog herinner van de wachtkamer is dat deze vol hing met bordjes
met Nederlandse spreuken en wijsheden: zoals “Doe wat ge wilt,
de mensen kletsen toch”. Gebruik deze uitdrukking nog
regelmatig. Het enige pijnlijke wat me toen is overkomen, is dat
mijn vader me op zijn schouders hees, maar dat een van mijn
schouders daardoor uit de kom raakte en die werd door de dokter
weer op zijn plaats gezet. Ik kreeg toen op de markt in Leerdam
een lappenpop als pleister op de wonde. Heb hem nog jaren
gehouden. Het hoofd van dr. Kors, met een kalend middenstuk en
wat opstaande haarplukken terzijde, associeerde ik met het profiel
van de Dom in Utrecht.

We kwamen wel eens in Utrecht dus ik kende de Dom. Utrecht was voor velen de plek om grotere
inkopen te doen, er was een busverbinding die je door de hele streek bracht, duurde dus eeuwen voor je er
was. Mijn vader was scheel geboren, hij had een soort vetbult bij een
van zijn ogen en die drukte dat oog weg, waardoor het scheef is gaan
staan. In Utrecht had Prof. Donders zijn befaamde oogkliniek en mijn
vader heeft zich daar laten opereren. Tot drie keer toe zelfs. Daarna
stond zijn oog bijna niet meer scheef, maar hij heeft er nooit meer
mee kunnen zien. En omdat hij regelmatig in het ziekenhuis lag,
gingen mijn moeder en ik natuurlijk bij hem op bezoek, met de bus.
Vond dat geen leuke ervaring. Mijn vader op een grote zaal in zo'n
steriele omgeving met nonnetjes en met verband op zijn oog, maakte
me aan het huilen.
Huilen deed ik ook toen hij me als klein meisje mee nam naar de
bioscoop in Leerdam. Rintintin bijvoorbeeld. Ook dat bracht me
helemaal van streek. Snikkend stotterde ik, voor iedereen hoorbaar,
meerdere malen toen Rintintin door de slechte mannen gevangen was
“Waar is Rintintin nou en waarom kijkt die man zo boos”...
uiteindelijk kwam het natuurlijk allemaal goed...
Over ziekenhuizen gesproken, ik was in die tijd heel vaak verkouden, snotterde vrijwel altijd.
Tegenwoordig zou je dat als een allergie beschouwen maar het duurde nog jaren voordat dat begrip in de
medische wereld werd erkend. Dus weet men het aan de amandelen, waar men tegenwoordig als buffer
voor allerlei kwalijke bacteriën voorzichtiger mee is. Dus zowel de neus- als de keelamandelen eruit. In
het ziekenhuis van Leerdam. Geen auto en alleen fietsen, dus daar kwam Janus van Horssen aan te pas
met zijn taxi, die ons zowel heen als terug bracht en op de terugweg opmerkte dat ik niet zo veel moest
praten. De keel was daarna of daardoor nog erg pijnlijk. En ik kreeg beschuit met boter (als zal het in die
tijd wel margarine geweest zijn) en suiker gedrenkt in melk. Toen mijn neefje langs kwam, vond hij dat
wel aantrekkelijk en zeurde bij zijn moeder om hetzelfde. Om in de medische sfeer te blijven: het ging na
de geboorte van broertje met mijn moeder niet zo goed. Ze bleek een te snel werkende schildklier te
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hebben en moest, ook in Leerdam, geopereerd te worden, door dr. Pop. Verfijnde medicijnen waren er in
die tijd nog niet, laat staan chemische schildklierhormonen die de schildklier gedurende lange tijd uitschakelen (heb het zelf ook gehad). De keuze in haar geval was dat er teveel schildklierweefsel moest
worden weggehaald. Anders zou het weer aangroeien. Ze heeft er altijd last van gehouden. Mijn broertje
ging toen naar de oudste zuster van mijn moeder en ik bleef bij mijn vader, die ook goed in het
huishouden was. Eind maart was het en dan laat de lente zich vaak van zijn zomerse kant zien. Dus
kleedde ik mij ook zo, terwijl ik bij mijn moeder in het ziekenhuis op bezoek ging. Kreeg er meteen van
langs. Moeder had, zoals altijd, gelijk: meteen weer verkouden, ondanks de operatie. Heb later nog veel
last ervan gehad.
Asperen met en onder elkaar
Achter het huis van mijn grootouders in de Polder stond een oud karkas van een bus, dat als schuur
ingericht was. Er kon ook gekookt worden en je kon er ook met elkaar zitten. Mijn tantes uit Asperen
kwamen vaak 's middag bij hun moeder. Bijna Zuid-Europees, waar het familieleven zich ook rondom de
moeder af speelt. Ik zie nog het stereotype
beeld van mijn grootmoeder starend uit het
raam terwijl ze met sajetwol sokken aan het
breien was. Dat moeten er in haar leven
honderden geweest zijn. Wat ik ook heel
bijzonder vond, en je zou dat ook ZuidEuropees kunnen noemen, maar het schijnt in
heel Nederland gebruikelijk geweest te zijn is,
dat wanneer er iemand in de buurt overleed,
de naaste buren en familie de kist met de
overledene naar het kerkhof brachten. Zo ook
mijn grootvader: geheel in het zwart gekleed
en met hoge hoed was hij bij dit soort
gelegenheden een van de dragers. Heb hem
nog nooit zo netjes en officieel gezien. Meestal deed het trouwpak, als dat nog paste, hiervoor dienst.
Toen mijn grootvader overleed, ben ik als 8-jarige met mijn vader naar zijn begrafenis geweest en heb de
lange weg van de Polder naar het kerkhof aan de Heukelumse weg te voet afgelegd en weer terug. Wat ik
ook bijzonder vond was dat de vrouwen, mijn grootmoeder en tantes, thuis bleven.
Beide grootouders zijn er begraven, in een genummerd graf want er was geen geld voor een steen.
Althans als het graf niet allang geruimd is. Ik ben nog een keer op het kerkhof geweest, ik woonde al in
Den Haag, toen een nichtje van me op jonge leeftijd was overleden, twee jonge meisjes achterlatend. Het
afscheid werd in Salem gehouden.
Aan de Voorstraat was er nog een zaal, meer multifunctioneel (ben de naam helaas vergeten). Ad Astra
oefende er en gaf er uitvoeringen en jaarlijks werd er een bazaar gehouden, voor een goed doel naar ik
aanneem, waarbij allerlei spullen, vaak zelfgemaakt, zoals gehaakte kleedjes en andere huisvlijt, werden
verkocht. Dat betekende lange voorbereidingen en veel samenwerking. Er was ook een rad van avontuur
dat op het toneel stond en er werd een verloting van onder andere wat luxere zaken en vlees en bouten
gehouden. Weet nog dat bij een verjaardag de opmerking werd gemaakt dat een pendule nog steeds niet
was afgehaald. Mijn vader bleek nog een lootje in zijn portemonnee te hebben en.... jawel we hadden een
pendule. Nu hadden we al een klok, een fraai Art Deco exemplaar dat het goed zou doen bij Kunst en
Kitsch, die mijn ouders in de oorlog van Duitsers hadden gekocht, die hem weer uit Arnhem hadden
'meegenomen'.
In die zaal werd ook het jaarlijkse Sinterklaasfeest gehouden, waarbij mijn oom een van de zwarte Pieten
(dat mocht toen nog) was. Zijn zoon merkte eens na zo'n feest op dat die Piet toch wel erg op zijn vader
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leek, want hij had net zo'n voortand. De eerste tekenen van een tanend geloof in Sinterklaas. Ook trad de
kleuterschool (en waarschijnlijk ook andere scholen) jaarlijks daar op met ingestudeerde toneelstukjes.
Moest daar ooit eens aan mee doen en voelde me vreselijk opgelaten, zeker gezien de aanmoedigende
lachende gezichten van mijn ouders en familie.
Ook de obligate
schoolfoto's waarvoor
elk jaar een
rondreizend fotograaf
langs kwam, werden
daar gemaakt in een
decor van schoolbank
en schoolplaat.
Iedereen van mijn
leeftijd heeft wel zo'n
foto. Er zullen
ongetwijfeld meer
evenementen plaats
hebben gevonden, zoals
vergaderingen en
andere uitvoeringen,
maar zover reikt mijn
herinnering niet. We
woonden tenslotte toch tamelijk geïsoleerd in de Polder. Mijn oom (die met vrouw en zoon bij zijn ouders
inwoonde) speelde overigens trompet bij Ad Astra en oefende regelmatig, waarbij de schallende tonen
over de hele Polder verwaaiden. Het gaf je achteraf een beetje de herkenning van de film Fanfare.
Qua sport was er niet zoveel te doen in Asperen. Er was dacht ik
wel een voetbalvereniging, maar mijn vader en zijn broer
verkozen Voorwaarts en Ajax in Leerdam. Mijn vader was in de
jaren dertig al heel actief bij de turnvereniging van Voorwaarts,
en ook tijdens zijn badmeesterperiode werd er veel geturnd bij
het zwembad De Wiel, getuige de vele foto's die ik na zijn
overlijden aan de Vereniging Oud-Asperen heb geschonken. En
zo heb ik ook de foto's van zijn activiteiten bij Voorwaarts naar
dezelfde vereniging in Leerdam gestuurd. Beter zo dan dat
degene die na mijn verscheiden de boel moet opruimen ze
weggooit.
Ook foto's van zijn tijd op de Veluwe voor de tewerkstelling daar
in de jaren dertig, toen hij langdurig werkloos was, zijn naar het
Instituut voor Sociale Geschiedenis gegaan. Weet dat regionale
voetbalwedstrijden toen (maar ook tegenwoordig nog) eerder op
rugby leken dan op voetbal. Zo had de oudere broer (Ajax) van
mijn vader eens in Culemborg iemand 'geraakt'. Toen mijn vader
daar enige weken later moest voetballen met zijn club,
Voorwaarts, nam het slachtoffer wraak op mijn vader, in de
veronderstelling dat hij zijn eerdere belager was. Ze leken nogal
op elkaar. Niet zo intelligent van de wreker, maar je moet maar bedenken dat Culemborg eeuwenlang een
vrijplaats was waar mensen heen gingen met een achtergrond die het daglicht niet zo goed kon verdragen.
Het was ook vaak vechten als Kuilenburgers ergens kwamen. Een kwestie van DNA denk ik. Al wil ik
niet alle bewoners uit die stad over één kam scheren. Kort na de oorlog werd jaarlijks de bevrijding groots
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gevierd, ook in Asperen. Er waren optochten met wagens waar menig Brabantse carnavalsvereniging
jaloers op zou zijn. Ook daar veel samenwerking. Weet niet of daar nog foto's van zijn? Maar het maakte
wel zoveel indruk op me, dat het me is bij gebleven. Wat ook indruk op me heeft gemaakt, was de viering
van 1000 jaar Asperen, waar ik met mijn man speciaal voor naar Asperen ben gekomen en we het
schouwspel vanaf de tribune hebben meebeleefd. Indrukwekkend. Zag toen meester Timmermans nog
rondwaren als monnik. En er waren ook weer veel ruiters die, althans de paarden, vroeger een belangrijke
economische factor in Asperen vormden. Paarden uit Asperen werden tot in Frankrijk verhandeld. Vijf
dagen te voet naar Parijs en dezelfde tijd weer terug. Uiteraard begeleid door Asperse paardenknechten.
Een opmerking van een van hen zou zijn geweest dat hij zo verbaasd was dat kleine kinderen daar al
Frans spraken.... Vraag me nog altijd af, waarom het fokken van paarden op die schaal uit Asperen is
verdwenen. Mogelijk omdat paarden steeds meer naar de achtergrond werden verdrongen door het
gemotoriseerde verkeer? En zo verandert alles om ons heen in een steeds sneller tempo.
Dit is mijn laatste stukje met mijn vroege herinneringen aan Asperen en ons leven daar. Nog steeds rijd ik
minstens een keer per jaar die kant uit – o.a. om het kunstevenement in het Fort te bezoeken, was getuige
van een onvergetelijke en inspirerende bijeenkomst met Peter Greenaway in de kom boven het Fort met
fantastisch weer, het leek wel een hagenpreek - maar ook om de sfeer weer op te snuiven en te zien hoe
Asperen gegroeid en veranderd is. Het hele leven is tenslotte één constante verandering, al zouden
sommigen graag zien dat alles bleef zoals het was. Daar is, om dat vast te leggen, dus de Vereniging OudAsperen voor. Zeker ook door deze reeks stukjes, waarbij ik diep in mijn geheugen moest duiken, is mij
duidelijk geworden dat Asperen en mijn jeugd daar heel bepalend voor mijn verdere leven zijn geweest.
Ter afsluiting: toen ik 50 werd heb ik met een stel goede vrienden een vaartocht over de Linge gemaakt,
richting Geldermalsen, het mooiste stuk!: opstapplaats: De Waterpoort in Asperen!
Tonny Michels
Nawoord van de redactie.
Geachte lezer, dit was de derde en laatste deel van de drieluik (twee hoofdstukken ditmaal) van Tonny
Michels. Tonny is Stafmedewerker bij de Afdeling Communicatie van de Tweede Kamer (Den Haag)
geweest en heeft haar carrière aldaar afgesloten als ghostwriter (ook voor speeches) van de Voorzitter van
de Tweede Kamer. Al woont ze dus in ’s-Gravenhage, ze is geboren en getogen in onze mooie stad zoals
we allen hebben kunnen lezen. De artikelenreeks van Tonny heeft iets losgemaakt in de lezers en zelfs bij
niet leden (die dan gelukkig lid worden). Het zal u opgevallen zijn dat er meer ingezonden stukken zijn
tegenwoordig dan ooit het geval is geweest in de historie van de Asperensche Courant. Niet alleen maakt
dit ons werk (als redactie) prettiger maar het maakt het blad ook meer een medium van en voor de leden
zoals het ook bedoeld is. Dus, vanuit onze redactie: Tonny bedankt voor deze reeks, graag meer!
In 2018 was ik met Tonny in mailverkeer (we hebben elkaar helaas nooit ontmoet) en werd ik verrast met
een anekdote die ik u niet wil onthouden: “wij, mijn man en ik kwamen halverwege de jaren zeventig in
een appartementengebouw in Den Haag te wonen waar ook een baron Van Boetzelaer woonde (zonder
toevoeging, maar wel afstammeling van Rutger). Toen ik zei dat ik uit Asperen kwam zei hij, Oh, je bent
dan dus een soort lijfeigene van me...”
Tonny Michels is een professioneel schrijver. Uw herinneringen hoeven niet van deze kwaliteit te zijn,
wij horen graag van u. Ook uw herinneringen (hoe vroeg ook) krijgen een plaats in onze Courant. Mail of
bel ons dus zonder enige schroom.
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Aanwinsten archief
Het is duidelijk te merken dat veel mensen aan het opruimen zijn in coronatijd want ook deze periode
werd ons archief weer aanzienlijk uitgebreid met foto’s, ansichtkaarten, programmaboekjes, schilderijen
etc. van ons oude stadje.
Schilderij van Ravenswaaij.
In de eerste plaats kwamen we door een schenking in het bezit van een prachtig schilderij van de bekende
Gorinchems schilder Huibert Antonie Ravenswaaij. Evenals de lokale kunstschilder Schalk van Meeuwen
is dit een kunstenaar die nogal wat schilderijen van Asperen heeft gemaakt en waarvan in menig Asperse
woonkamer wel een schilderij hangt. Er is na zijn dood zelfs een boekwerk verschenen met een
uitgebreide beschrijving van zijn oeuvre en van de kunstenaar die, naast kunstschilder, ook dichter was.
Hij is geboren in 1891 en overleed in 1972 in de plaats waar hij ook altijd gewoond heeft: Gorinchem.
Schilder en dichter HA Ravenswaaij 1891-1972

Het geschonken schilderij komt uit de nalatenschap van dhr. Bakker die
jarenlang badmeester van zwembad de Wiel was. Hij kreeg dit schilderij bij zijn
afscheid begin jaren 60 aangeboden door het bestuur van de Stichting het
Zwembad. Hoogstwaarschijnlijk is het schilderij in opdracht van het toenmalige
zwembadbestuur (of gemeentebestuur?) gemaakt. Op het schilderij is het oude
zwembadhuisje te zien dat vlak na de oorlog gebouwd is. Op de achtergrond
zien we uiteraard de toren met daarvoor de beginnende bebouwing van de
Boetzelaerstraat met wat schuurtjes en het huis aan de Stardam.
Zwembad de Wiel, HA Ravenswaaij begin jaren 60.
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Zoals gezegd, schilderde Ravenswaaij heel veel in onze omgeving. Zelf ben ik in het bezit van een enorm
doek van deze kunstenaar met een stadsgezicht vanaf de Linge, geschilderd voor de oorlog toen de molen
nog in volle pracht aanwezig was.

Asperen vanaf de Linge. HA Ravenswaaij omstreeks 1940.

In het boek van Ravenswaaij kwam ik nog 2 andere Asperse werken van hem tegen waaronder bijgaande
pentekening van de Minstraat uit de jaren dertig met daarop het oude gemeentehuisje. Verder nog een
tekening van de Eendenkooi van Toon Versluis uit 1946.

Pentekening Minstraat, HA Ravenswaaij jaren 30.

In een volgend artikel, waarin ik een aantal in bruikleen van de gemeente gekregen aanwinsten zal
beschrijven, zal ik ook een fraai schilderij van het oude gemeentehuis van Ravenswaaij tonen.
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Foto Mw. Sprong.
Van Mw. Sprong-van Maurik kregen we ook een mooie luchtopname van het huis van haar ‘Ome Kees
Maurik’. De foto toont het monumentale pand gebouwd in opdracht van dhr. Maurik in 1937. De tuin is
al aardig begroeid dus de foto zelf moet van later datum zijn, ergens tussen 1940 en 1950. Op de
voorgrond de Leerdamseweg, niet meer dan een smal boerenpad omringd door boomgaarden en akkers.

Huis van Kees Maurik aan de Leerdamseweg jaren 40.

Nalatenschap Mw. Van Someren-Overweel.
Via mw. Gerrie Overweel kregen wij een groot aantal foto’s, programmaboekjes, ansichtkaarten etc. uit
de nalatenschap van haar moeder mw. Overweel-van Someren. Daaronder een aantal foto’s van de
Hervormde Meisjesvereniging van net na de oorlog .

Hervormde meisjesvereniging omstreeks 1947. Midden voor Co van Someren. Wie herkent nog meer dames?
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Verder een leuke foto genomen bij van het vertrek van Jan van Herwaarden (Jan van Daane) naar
Nederlands Indië in het voorjaar van 1947 en wat foto’s genomen van de Molen voor en na de brand.

Foto uit 1947 met in uniform Jan van Herwaarden voor zijn vertrek naar Indië. Links onder Adrie Kon. Links boven Betsie Snippenberg, middenachter Cor de
Kok, rechts van Jan van Herwaarden Co van Someren, verder herkennen we Hilleke van Leerdam, de zus van Jan van Herwaarden, Kees Vervloedt, en Annie
Kon?

Co van Someren met vriendin op het terrein van de oude steenfabriek met op de achtergrond de molen voor de brand.
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Foto op dezelfde locatie gemaakt maar nu met 4 dames die treuren om het verlies van de molen op de achtergrond.

In de boedel ook een
aardig schilderij uit de
jaren 30 of 40 van de
toren, geschilderd door
H. Veenman met daarop
naast de toren de oude
Pastorie, het poorthuisje,
de muur van de
kasteeltuin, de brug over
de Min en de
koetshuisjes. Wie kan
iets meer vertellen over
deze schilder?

Schilderij H. Veenman
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Foto Achterstraat 47.
Soms kom je als beheerder van het archief heel leuke dingen tegen zoals deze oude foto van mijn eigen
huis. De foto is genomen vlak na de oorlog. In de deuropening staat Aal Verweij met daarnaast mogelijk
mw. De Jong (de vrouw van Jan de Jong van de Voorstraat). Een van de twee meisjes is namelijk de
dochter van mw. De Jong, mw. Rink-de Jong. We kregen de foto in bruikleen van mw. Rink-de Jong.

In een volgende Courant nog veel meer foto’s van de familie Overweel-van Someren.
Heeft u zelf foto’s die u met ons wilt delen? Bel of mail me dan kom ik graag bij u langs.
Gijs de Man
gijsdeman@hotmail.com
06-10957094

Toevoeging door de redactie: deze klassenfoto is ook door Gerrie Overweel geschonken aan de
vereniging. Het uitzonderlijke was het formaat van de foto die in twee delen A3 gescand moest worden.
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Blijspel “De Schoapendief” (Gerrie Overweel)
In de schenking van Gerrie
Overweel zaten ook twee delen
van een blijspel “De
Schoapendief” dat klaarblijkelijk
is opgevoerd in Asperen. Navraag
heeft niets opgeleverd maar er
zaten ook veel foto’s en stukken
bij van de “Meisjesvereniging”
zie ook foto hier links.

In een brief aan de vereniging verwoordt Gerrie de inhoud van de doos met foto’s en stukken aldus:
Deze schenking is afkomstig van de nalatenschap van mijn oma Dirkje van Someren-Verboom en mijn
moeder Jacoba (Overweel)-van Someren. Mijn moeder was de laatste naamdrager in Asperen met de
naam Van Someren, ooit een uitgebreide familie in Asperen.
Mijn grootouders en overgrootouders Van Someren woonden midden vorige eeuw: Molenwal 9-11 en
hoek Achterstraat. Omstreeks 1928 is de dubbele woning aan de Molenwal gebouwd in de
'achtertuin' van de hoekwoning van mijn overgrootouders.
Mijn andere overgrootouders Verboom-Meijdam woonden halverwege de Voorstraat: het winkeltje van
Mina en schilder Mattheus Verboom (in de buurt waar nu het pleintje is met de pomp).
Misschien dat deze informatie iemand op een idee brengt waar het blijspel vandaan komt, wie het
geschreven heeft en of, waar en bij welke gelegenheid het opgevoerd is in Asperen ? Daar niemand er iets
van schijnt te weten tot heden is dit kennelijk een stukje historie van onze stad dat in vergetelheid is
geraakt en dus een schone zaak voor uw courant om dit uit te zoeken.
Daar we het stuk erg grappig vinden (een tijdcapsule van rangen en standen) maar twijfelen of het in of
door Aspernaren geschreven is, geven we beide delen in volledigheid weer voor uw leesplezier en zodat
het niet verloren zal gaan. Het is een kopie van het stuk van of voor J.A. van Herwaarden, Voorstraat A37
te Asperen (Jan de Snor?), tegenwoordig is dit Voorstraat 36 geloof ik? tegenover de bakker? Wie heeft
een kaart of lijst met die oude nummering? Dat is zo’n gebrek dat dat verloren is gegaan! Deed Jan mee
met het stuk? Zo ja in welke rol? Het is niet duidelijk uit andere stukken in de gift.
Leest u deel 1 en deel 2 van “De Schoapendief” en laat ons a.u.b. weten wat u hiervan weet.
De Redactie Asperensche Courant
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Fotoarchief reacties Courant 143 en 144
Van Jaap de Groot hebben we een mooie reactie ontvangen op onze foto’s in onze Courant 143 van
november 2019 die aanleiding gaven tot een additioneel stuk in Courant 144 van mei 2020. Hierop zijn
wederom reacties gekomen die
wij u niet willen onthouden. Het
gaat hierbij om de in de foto
getoonde Veldwachter,
Konraad Winter, een alom
bekende figuur die op de foto
(zie ook vorige Courant) het
publiek in de gaten houdt
terwijl de Voorzitter van
A.V.V. én van H.V.V. D.O.S.
(beide verenigingen dus
klaarblijkelijk) Jan van Mourik
een toespraak houdt ter
gelegenheid van de opening van

het nieuwe speelveld van A.V.V. in 1931. Ter gelegenheid
hiervan is ook een artikel geschreven in “De Leerdammer”
die ons (wederom via Jaap de Groot) door Marco van Honk
van v.v. Heukelum ter beschikking is gesteld. Marco
beschikt klaarblijkelijk over een groot archief van stukken.
Uit recentelijk overleg tussen “Oudheidkundige
Verenigingen” van de Gemeente West Betuwe hebben wij
begrepen dat er weer een Vereniging Oud Heukelum in
oprichting is. Wij hebben vooralsnog geen contacten gelegd
maar zijn in blijde verwachting hierop. Uit vroegere
overleggen weten we dat Heukelum over een rijk archief
aan stukken beschikte.
Als redactie van de Asperensche Courant hopen we op een
hernieuwde samenwerking met een vereniging in
Heukelum.
Wat volgt is een weergave van de gegevens over
Veldwachter Konraad Winter zoals ons ter beschikking
gesteld door Jaap de Groot en geschreven door Peter J.R.
Vermaat.
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De voorouders Winter van mijn vrouw: Konraad Winter (1885-1968)
Konraad Winter werd geboren op 13-10-1885 om 14:00
in Siddeburen [bron: Geboorteakten Slochteren 1885
Akte 247]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 14-101885 [bron: Geboorteakten Slochteren 1885 Akte 247].
Aangever: Geertje Nieuwzwaag, 52 jaar, dagloonster,
wonend Siddeburen
Getuigen: Jan Janssema, 40 jaar, daglooner, wonend
Schildwolde en Tjapko van der Ark, 24 jaar, molenaar,
wonend Slochteren
Hij is geboren na het overlijden van zijn vader. Toen zijn
moeder in 1893 ook overleed, moest hij bij iemand in
huis worden genomen. In de familie wordt verteld dat hij
eerst bij een boer in de kost zou gaan, maar dat hem dat
sterk werd afgeraden: de boer zou hem vooral hard
willen laten werken en weinig te eten geven.
Het is niet duidelijk bij wie hij uiteindelijk in huis kwam.
Bij de huwelijken van zijn oudere zus Stijntje en zijn
oudere broers Harm en Albert traden Willem Laning (hun zwager, de echtgenoot van hun oudste zus
Lammechien) en Jan Kroon uit Meedhuizen op als voogden en getuigen. Daarnaast is het een feit dat hij,
anders dan zijn oudere broers (hoewel de twee oudsten uiteindelijk dienst namen in het leger in
Indië), een opleiding volgde en wel tot marechaussee. Hij is dit van 04-02-1909 tot 03-02-1917
geweest [bron: http://www.marechausseesporen.nl/pagina_genealogie_w.htm].

Als marechaussee schijnt hij Nederlands Politiekampioen
schermen op de sabel te zijn geweest.
De kazerne waar hij was gelegen, lag naast het huis van de
bekende advocaat Tonko Vos in Appingedam.
(zie http://nl.wikipedia.org/wiki/Arent_Tonko_Vos). Betje
Nanninga, de grootmoeder van mijn vrouw, was in een
"dienstje" bij deze advocaat en vertelde dat er ooit een
brief aan de man werd gestuurd waarop was volstaan met
het tekenen van een ton en een vos en daartussen de letters
KO.
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Nu was Betje goed bevriend met Roelfie Riepma, een
dochter van Konraads oudere zus Stijntje. Roelfie
"kreeg kennis" aan een vriend van Konraad en ook
marechaussee in die kazerne, Jan Evenhuis (met wie
ze in 1919 ook getrouwd is). Waarschijnlijk hebben
Konraad en Betje elkaar zo ook leren kennen.
Hij trouwde, 31 jaar oud, op 13-02-1917 in
Appingedam [bron: Huwelijksakten Appingedam
1917 Akte 2] met de 27-jarige Betje Nanninga.
Konraad en Betje gingen op 20-01-1917 in
Appingedam in ondertrouw [bron: Huwelijksakten
Appingedam 1917 Akte 2].
Het kerkelijk huwelijk tussen Betje en Konraad vond
plaats op 20-01-1917 in Appingedam [bron:
Huwelijksakten Appingedam 1917 Akte 2].

Getuigen: Ouders bruid Christiaan Uittien,
50 jaar, winkelier, wonend Loppersum,
zwager bruid Karel Kruizinga, 24 jaar,
beambte bij het Staatsspoor, wonend Medum,
neef bruid
Betje Nanninga werd geboren als dochter van
Karel Nanninga en Gesina Kruizinga op 1510-1889 in Loppersum [bron: Geboorteakten
Loppersum 1889 Akte 78]. Van de geboorte
is aangifte gedaan op 16-10-1889 [bron:
Geboorteakten Loppersum 1889 Akte 78].
Aangever: Vader
Getuigen: Harm van Dellen, 56 jaar, smid,
wonend Loppersum en Frederikus Bos, 31
jaar, smid, wonend Loppersum.
Vrij kort na de bruiloft verhuisde het paar
naar Asperen, waar Konraad was benoemd
als rijksveldwachter. Zijn taken waren divers:
meestal beperkten deze zich tot het lopen (of
fietsen) van de ronde of het aanhouden van
een zwerver.
Foto: Betje Nanninga met haar kinderen Giene (rechts) en Karel (links).
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Een enkele keer moest hij ingrijpen met getrokken sabel, zoals toen de bewoners van Asperen een oudere
man, die een jong meisje bij zich in huis genomen had, door middel van een volksgericht Asperen uit
wilden jagen.
Er was voor de oorlog een groot standsverschil tussen de (rijke) boeren in Asperen en het "gewone volk",
waartoe ook de veldwachter behoorde. Betje was christelijk opgevoed (haar jongere zussen gingen mee
met de Doleantie, maar zij was toen het huis al uit en bleef Hervormd), Konraad deed van huis uit
eigenlijk "nergens aan". Toen Konraad van het gemeentebestuur ook met Kerst moest werken, wilde
Betje dat niet hebben. Hierop dreigde het gemeentebestuur met het afnemen van Konraads
rijwielvergoeding als hij met Kerst niet zou werken. Hoe het precies is afgelopen kon helaas niemand
meer vertellen.
Foto: Konraad Winter (rechts) als
rijksveldwachter
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Bouchiena Gesina (Giene) inter (*Asperen,
29-4-1918 +Veenendaal, 18-3-2006)
II. Karel Konraad (Karel) Winter
(*Asperen, 21-7-1919 +Leusden, 5-10-2012)
III. Konraad (Koen) (*Asperen, 11-1-1927
+Heemstede, 7-10-2015)
Konraad is veldwachter geweest tot kort na de
Tweede Wereldoorlog, toen hem eervol ontslag
werd verleend. Konraad en Betje gingen wonen
in Leusden, waar Konraad rond 1935 vier
huizen had laten bouwen. Zij betrokken een van
deze huizen, de drie andere bleven verhuurd (na
het overlijden van Betje kreeg ieder kind een
huis en werd het huis van Konraad en Betje
verkocht - de twee oudste kinderen hebben in
"hun" huis ook daadwerkelijk gewoond, alleen
de jongste zoon niet).
Konraad had het karakter van een binnenvetter.
Ook overkwam het hem nog wel eens dat hij
door zijn maatregelen tegen iets zichzelf in de
vingers sneed. Zo had hij, om de kippen van
buurman Klugkist uit zijn achtertuin te houden, langs de perceelgrens touwen met metaalstrips
gespannen, die lawaai maakten in de wind en waarvan het blikkeren in de zon pijn deed aan zijn ogen.
Toen Konraad aan het eind van zijn leven ziek werd, werd hij samen met Betje in huis genomen door hun
zoon Karel. Daar is Konraad na een kort ziekbed overleden op 25-08-1968 in Hilversum, 82 jaar oud
[bron: Mededeling K.K. Winter, Leusden].
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Betje (zie foto op deze bladzijde) bleef ongeveer
tien jaar bij haar zoon en schoondochter in huis en
is overleden op 16-01-1981 in Nieuw Loosdrecht,
91 jaar oud [bron: Mededeling K.K. Winter,
Leusden].
Wie was Jan Kroon?
Jan Kroon was toeziend voogd voor de jongere
kinderen van Konraad Winter en Bouchien Schers.
Hij was dit in ieder geval vanaf 1896 (het huwelijk
van Stijntje) tot 1904 (het huwelijk van Harm). Hij
was dagloner, later koopman en woonde in
Meedhuizen. Hij werd geboren in Siddeburen als
zoon van Jan Fridriks Kroon en Lammechien Jans
Lammersma. In 1874 trouwde hij met Anje de
Wilde, een dichter van Reinder Jans de Wilde en
Albertje Roelfs Waterman. Hij overleed op 7-11915 te Delfzijl.
Ik heb geen familierelatie kunnen vaststellen
tussen Jan en de familie Winter, dus mogelijk was
hij een vriend van de familie.
PETER J.R. VERMAAT
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Tweemaal Cornelis en Aaltje de Ridder in Asperen
wonende Achterstraat 19, Hoek Achterstraat - Zevenhuizenseweg
Naar aanleiding van foto 8 op blz. 14 van vervolgnummer 144 van De Asperensche Courant het
volgende:
Daar staat o.a. ‘met op de achtergrond de manufacturenzaak van Cees de Ridder’.
Dit is niet juist. Dit moet zijn: ‘met op de achtergrond de kruidenierswinkel van Kees de Ridder, met
tevens huishoudelijke artikelen, galanterieën, emaille, porselein en aardewerk’ en ook rook- en
schrijfwaren. Vergelijk de foto maar met onderstaande foto.

Op deze foto staan Cornelis (Kees) de Ridder (1915-1962) en Aaltje (Alie) de Ridder-van Diest (19222004) voor hun VIVO (Verenigde In en Verkoop Organisatie) winkel.
Cornelis (Kees) de Ridder (1907-1979) en Aaltje de Ridder-van Horssen (1909-1988), woonden toen op
Nieuwstraat B114, nu nummer 10, en hadden daar een manufacturenhandel/-winkel.
Om de familierelatie wat duidelijker te maken en waarom er twee Cornelissen de Ridder in dit pand
hebben gewoond, volgt eerst een genealogisch overzicht van deze personen.
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1.

Cornelis de Ridder, zoon van Klaas de Ridder & Jantje van Horssen. Geboren in Asperen op 27
november 1839. Cornelis is overleden, op de leeftijd van 92 jaar, in Leerdam op 5 maart 1932.
Beroep: Arbeider.
Cornelis huwde (eerste relatie) op de leeftijd van 25 jaar in Asperen op 24 december 1864 met Maria
de Swart, dochter van Willem de Swart & Maria van Meeuwen. Geboren in Asperen op 29 december
1837. Maria is overleden, op de leeftijd van 31 jaar, in Asperen op 27 januari 1869.
De volgende kinderen werden geboren:
2 i.
Klaas (1865-1955)
3 ii.
Maria (1867-1868)
4 iii. Willem Marinus (Marinus) 1869-1870)
Cornelis huwde (tweede relatie) op de leeftijd van 31 jaar in Asperen op 12 mei 1871 met Dirkje van
Dusseldorp. Dochter van Simon van Dusseldorp & Geertrui (Geertje) Vroegh. Geboren in Herwijnen
op 4 maart 1840. Dirkje is overleden, op de leeftijd van 95 jaar, in Asperen op 16 augustus 1935.
De volgende kinderen werden geboren:
5 i.
N.N. doodgeboren zoon (1872-1872)
6 ii.
Geertruij (1875-1876)
7 iii. Simon Gerrit (1879-1879)
8 iv. N.N. doodgeboren zoon (1882-1882)
9 v.
Simon Gerrit (1883-1958)

2.

Klaas de Ridder. Geboren in Asperen op 24 juni 1865. Klaas is overleden op de leeftijd van 89 jaar
in Utrecht op 8 februari 1955. Begraven in Asperen. Beroep: Kruidenier. Wonende: Achterstraat 19
in Asperen.
Klaas huwde op de leeftijd van 30 jaar in
Asperen op 24 oktober 1895 met Jantje de
Ridder (zijn nicht), dochter van Jan de
Ridder & Adriana de Zwart. Geboren in
Asperen op 30 april 1871. Jantje is op de
leeftijd van 79 jaar overleden in Zeist op
30 december 1950. Begraven in Asperen.
Jantje de Ridder-de Ridder en
Klaas de Ridder (2)
De volgende kinderen werden geboren:
10 i.
Cornelis (1896-1896)
11 ii.
Maria (1899-1899)
12 iii. Jan (1901-1901)
13 iv. Maria Adriana (Mieke) (1903-1971)
14 v.
Adriana (1905-1987)
15 vi. Cornelis (1907-1979)

3.
4.
5.

Maria de Ridder. Geboren in Asperen op 9 maart 1867. Maria is overleden op de leeftijd van 11
maanden in Asperen op 7 februari 1868.
Willem Marinus (Marinus) de Ridder. Geboren in Asperen op 25 januari 1869. Marinus is overleden
op de leeftijd van ruim 1 jaar in Asperen op 14 februari 1870.
N.N. de Ridder. Geboren en overleden in Asperen op 12 maart 1872.
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6.
7.
8.
9.

Geertruij de Ridder. Geboren in Asperen op 23 december 1875. Geertruij is overleden op de leeftijd
van 26 dagen in Asperen op 17 januari 1876.
Simon Gerrit de Ridder. Geboren in Asperen op 14 mei 1879. Simon Gerrit is overleden op de
leeftijd van 24 dagen in Asperen op 7 juni 1879.
N.N. de Ridder. Geboren en overleden in Asperen op 26 mei 1882.
Simon Gerrit (Simon) de Ridder. Geboren in Asperen op 3
juni 1883. Simon is overleden op de leeftijd van 75 jaar in
Leerdam op 28 november 1958. Begraven in Asperen.
Beroep: Tabak-, klompen- en petroleumverkoper. Koster
van de Gereformeerde Kerk van Asperen. Wonende
Molenstraat B141, nu nummer 11 in Asperen.
Simon huwde op de leeftijd van 27 jaar in Leerdam op 1310-1910 met Cornelia Roeland (geboren van Gent).
Cornelia werd op 5-jarige leeftijd geëcht bij het huwelijk
van haar moeder Cornelia van Gent & Adrianus Roeland.
Cornelia Roeland is overleden op de leeftijd van 79 jaar in
Asperen op 9-03-1967. Begraven in Asperen.
Simon Gerrit de Ridder
De volgende kinderen werden geboren:
16 i
Cornelis (Kees) (1915-1962)
17 ii
Adrianus (Janus) (1920-1986)
18 iii
Dirk (1923-1997)

10. Cornelis de Ridder. Geboren in Asperen op 12 juli 1896. Cornelis is overleden op de leeftijd van 4
weken in Asperen op 11 augustus 1896.
11. Maria de Ridder. Geboren in Asperen op 28 augustus 1899. Maria is overleden op de leeftijd van 18
dagen in Asperen op 14 september 1899.
12. Jan de Ridder. Geboren in Asperen op 1 juli 1901. Jan is overleden in de leeftijd van 5 maanden in
Asperen op 3 november 1901.
13. Maria Adriana (Mieke) de Ridder. Geboren in Asperen op 20 september 1903. Mieke is overleden op
de leeftijd van 68 jaar in Zeist op 3 december 1971. Begraven in Zeist.
Mieke huwde op de leeftijd van 27 jaar in Asperen op 21 juni 1931 met Pieter Jacob (Piet)
Kamphuis, zoon van Arie Kamphuis & Sebastiana Terweij. Geboren in Mijdrecht op 9 juli 1904. Piet
is overleden op de leeftijd van 68 jaar in Zeist op 6 december 1972.
Mieke en Piet kregen 2 zonen en 4 dochters, waarvan de laatste dochter doodgeboren is.
14. Adriana (Jaantje) de Ridder. Geboren in Asperen op 17 juli 1905. Adriana is overleden op 15 april
1987. Begraven in Zeist.
Adriana huwde op de leeftijd van 25 jaar in Asperen op 5 november 1930 met Joost van Eeuwijk,
zoon van Willem van Eeuwijk & Willemijntje Bijl. Geboren in Asperen op 7 april 1905. Joost is
overleden op 8 maart 1980.
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15. Cornelis (Kees) de Ridder. Geboren in Asperen op 5 november 1907.
Cornelis is overleden op 28 november 1979.
Begraven in Asperen. Beroep: Manufacturier. Wonende: Achterstraat 19.
Cornelis huwde op de leeftijd van 27 jaar in Asperen op 18 april 1935 met
Aaltje van Horssen, dochter van Willem van Horssen & Teuntje Klop.
Geboren in Hellouw op 27 december 1909. Aaltje is overleden op 22
augustus 1988. Begraven in Asperen.
Cornelis en Aaltje kregen 4 zonen en 6 dochters.
De jongste zoon Kees kwam om het leven bij een verkeersongeluk op 15
jarige leeftijd.
16. Cornelis (Kees) de Ridder. Geboren in Asperen op 30 april 1915. Kees is
overleden op de leeftijd van 46 jaar in Asperen op 16 januari 1962.
Begraven in Asperen. Beroep: Kruidenier. Wonende: Nieuwstraat 10
Asperen.
Kees huwde op de leeftijd van 27 jaar in Beesd op 23 juli 1942 met Aaltje
(Alie) van Diest, dochter van Steven van Diest & Geertje Kievit. Geboren
in Kedichem op 2 december 1922. Alie is overleden op de leeftijd van 81
jaar in Sliedrecht op 22 januari 2004. Begraven in Sliedrecht.
Kees en Alie kregen 2 zonen.
17. Adrianus (Janus) de Ridder. Geboren in Asperen op 15 december 1920.
Janus is overleden op de leeftijd van 65 jaar in Utrecht op 6 april 1986. Begraven in Asperen.
Beroep: Groenteboer. Wonende: Voorstraat 81, Asperen.
Janus huwde op de leeftijd van 24 jaar in Asperen op 6 juni 1945 met Annetje Hilda (Annie) Boei,
dochter van Jan Boei & Hilletje Vogelaar. Geboren in Leerdam op 7 november 1926. Annie is
overleden op de leeftijd van 73 jaar in Leerdam op 6 september 2000. Begraven in Asperen
Janus en Annie kregen 2 dochters.
18. Dirk de Ridder. Geboren in Asperen op 20 december 1923. Dirk is overleden op de leeftijd van 73
jaar in Kethel (Schiedam) op 23 januari 1997. Begraven in Asperen. Beroep: Boekbinder.
Dirk huwde op de leeftijd van 22 jaar in Asperen op 1 augustus 1946 met Grietje (Griet) van Ooijen,
dochter van Gradus van Ooijen & Teuntje Verbeek. Geboren in Asperen op 27 september 1924. Griet
is overleden op de leeftijd van 86 jaar in Vlaardingen op 21 mei 2011. Begraven in Asperen.
Dirk en Griet kregen 3 zonen en 2 dochters.
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Op de foto zien we links van de tafel met bloemen Cornelis (1) met het nageslacht van zijn eerste vrouw
Maria de Swart. Rechts van het midden zijn tweede vrouw Dirkje van Dusseldorp met haar nageslacht.
Links boven Klaas (2) en voor hem Cornelis (15) met rechts naast hem zijn moeder Jantje de Ridder.
Rechts boven Simon Gerrit (9) met zijn vrouw Cornelia Roeland daar rechts onder (met Adrianus (17) op
schoot). Links daarvan Cornelis (16). Dirk (18) was bij dit 50-jarige huwelijk van Cornelis & Dirkje nog
veilig in de buik van zijn moeder.
Terug naar de winkel op de hoek Achterstraat en Zevenhuizenseweg. Eigenaren van dit pand waren Klaas
(2) en Jantje de Ridder, die daar een kruidenierszaak hadden. Cornelis (16) werkte daar bij zijn (half)oom
Klaas, vermoedelijk vanaf circa zijn 15e jaar. Hij heeft vermoedelijk vanaf zijn trouwen in 1942 (maar
dat kan ook eerder geweest zijn, want Klaas zou dan 77 jaar oud zijn geweest.) met Aaltje van Diest deze
zaak voortgezet tot eind mei 1955.

Cornelis (16) ging uit venten, eerst met de bakfiets maar later met paard en wagen.
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Het paard wist in Asperen alle klanten te wonen en liep uit zichzelf naar de volgende klant.
Na het venten lonkte het groene gras en het paard liep dan uit zichzelf naar de Voorste Detsteeg, Kees
volgde een kwartier later om het hek van het weiland te sluiten. Later kon dit zo niet meer omdat het
drukker in Asperen werd. Op warme dagen ging Kees na het venten met het paard zwemmen, halverwege
de Lingewal was een stoep naar beneden en daar zwommen zij samen in de Linge.
In de Tweede Wereldoorlog waren er 3 evacuees in de Achterstraat ondergebracht. Van Aalst
(Eindhoven), Luma (‘s-Gravenhage) en Jan Monshouwer (?). Met hen ontstond een contact voor het
leven.
Bij de grote razzia in Asperen zaten zij met Dirk de Ridder (18) onder het hooi verstopt. Cornelis (16) zat
onder de etalage verstopt, achter levensmiddelen. Toen de Duitsers de hooizolder onderzochten heeft het
maar een haar gescheeld of Dirk had alles verraden, omdat een Duitser met een gavel vlakbij zijn hoofd
stak, maar gelukkig is dit goed afgelopen en hebben zij niemand gevonden.
Aan de achterkant van het pand zaten nog kogelgaten in de houten planken. De Duitsers bliezen de
aftocht via de Lingedijk richting Leerdam in 1945. Het zal wel van chagrijn geweest zijn dat ze nog wat
kogels op Asperen afvuurden.
Cornelis (15) en Aaltje van Horssen hadden een manufacturenzaak in de Nieuwstraat op nummer 10 in
Asperen.
Een leuk verhaal of anekdote wil ik u niet onthouden. Op de andere hoek Achterstraat Zevenhuizenseweg, woonde Van Doveren. Hij was wethouder voor de VVD in Asperen. Zijn zoon
Roelof moest natuurlijk een goede opleiding krijgen en toen hij examen had gedaan, belde hij zijn vader
op. ‘Pa ik ben geslaagd!’, waarop zijn vader gelijk de hoorn op de haak gooide om het heuglijke nieuws
aan zijn vrouw te vertellen. Gelijk werd het achterhuis in gereedheid gebracht voor een groot feest. Toen
Roelof thuis arriveerde zei hij tegen zijn vader: “Pa, je moet mij wel uit laten praten, ik wilde ‘Pa, ik ben
geslaagd, op één puntje na’ zeggen.” Hoe het verder afliep, vertelt het verhaal of anekdote niet.
Op 8 februari 1955 is Klaas (2) overleden.
Cornelis (15) zijn zoon wilde weer met zijn familie in het ouderlijk huis aan de Achterstraat wonen.
Cornelis (16) heeft toen het pand Nieuwstraat 10 (gebouwd ca. 1896) gekocht. Ik dacht van de fa.
Gerdessen (timmerbedrijf).

Nieuwstraat B141, nu nummer 10
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Resumé:
Het pand Achterstraat 19 (huidige nummering) is ca. 1920 gebouwd.
Klaas de Ridder en Jantje de Ridder waren eigenaren van dit pand.
Cornelis de Ridder en Aaltje van Diest huurden dit pand en hadden hier een kruidenierswinkel vanaf ca.
1942 (vermoedelijk al eerder) tot mei 1955.
Cornelis de Ridder en Aaltje van Horssen hadden hier een manufacturenzaak vanaf juni 1955 tot ca.
1974/75.
Kees deed zijn manfacturenhandel eerst op de fiets, later met de motor en uiteindelijk met de auto. De
winkel werd meestal door de oudste dochters gerund, de laatste tijd meestal door dochter Jantje (Janny).
Zoon Wim legde vloerbedekking bij de mensen thuis.
Begin juni 1955 heeft een verhuizing plaats gevonden van de winkels van Kees en Aaltje de Ridder-van
Horssen en Kees en Aaltje de Ridder-van Diest.
Op één dag werd de hele inboedel van beide winkels verhuisd. Dit moet met beperkte middelen een hele
operatie zijn geweest.
De verhuizing naar Nieuwstraat 10 vond plaats per paard en wagen, met de zogenaamde platte kar. Deze
platte kar werd ook gebruikt door Ad Astra om oud papier mee op te halen. Als op 30 april Ad Astra een
rondgang door Asperen maakte, werd er halt gehouden bij Nieuwstraat 10, want Kees (16) was jarig op
die dag en als dank voor de platte kar en het vele oud papier wat de winkel achterliet, speelden zij dan een
serenade.
Kees had o.a. drie vrienden, met de naam Kees Bel.

Rechts onder, Kees de Ridder, links onder Kees Bel uit de Vrouw Elburgstraat, rechts boven, Kees Bel uit
Hoorn en links boven? Is dit ook een Kees Bel? Of het Kees of Cees moet zijn, weet ik niet.
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Kees ging uit venten in Asperen, Acquoy, Rhenoy, Gellicum, Rumpt en Leuven. Naar Leuven ging hij
met de platte kar. De hele gemeenschap van Leuven was klant bij hem. Dit kwam vermoedelijk door zijn
oma Dirkje van Dusseldorp, die daar vandaan kwam.

Kees de Ridder met paard en wagen.
Kees overleed in 1962. Aaltje (Alie) heeft de winkel samen met haar zoon Simon Gerrit (Siem) de Ridder
nog voortgezet. Ook vond er nog een grote verbouwing plaats eind jaren zestig tot zelfbedieningswinkel.
Siem zou de winkel voortzetten, maar uiteindelijk gooide de liefde roet in het eten.
De openingsfolder van de zelfbedieningswinkel
In Asperen had je zes kruidenierswinkels, waarvan
drie VIVO winkels, Jan Benschop in de Achterstraat,
Henny Looijen in de Voorstraat en Kees de Ridder in
de Nieuwstraat. Verder had je nog de
kruidenierswinkels van Cor van Helden in de
Middelweg, Anton Blom en Dirk Kleppe in de
Achterstraat.
Tegenover Nieuwstraat 10 woonden Nellis Verwey
(melkboer) en Dick van Iperen (schilder en
schilderswinkel), een klein winkelcentrum dus.
Net als op de hoek Achterstraat-Nieuwstraat waar
Leen Blom (schoenmaker en schoenenwinkel), Gerrit
en Anton Blom (kruidenierswinkel en
brandstoffenhandel) en Kees en Aaltje de Ridder
(manufacturenhandel en –winkel) hun winkels
hadden). Alie en Siem hebben de supermarkt tot 1972
voortgezet. Alie hertrouwde en verhuisde naar
Sliedrecht, Siem trouwde en vertrok naar Waalwijk.
Jan en To Benschop hadden een kleinere VIVOwinkel in de Achterstraat nummer 51 (naast bakker
Verdouw) en zijn verhuisd naar Nieuwstraat 10. Zij
hebben de winkel gehuurd en op het laatst nog
gekocht. Daarna werd het een woonhuis.
De De Ridders waren zeer standvastig, vanaf ca. 1600 woonden zij in Asperen en al deze De Ridders
waren genealogisch gezien familie van elkaar, ondanks dat er vaak werd gezegd geen familie van elkaar
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te zijn. In Heukelum, Spijk en Kedichem, maar ook in Zijderveld/Everdingen en Ameide woonden ook
takken De Ridder, maar er is nog nooit aangetoond dat dit familie van elkaar zou zijn.
Alle De Ridders waren Protestant, behalve één. Deze (ook een) Cornelis de Ridder, geboren in 1737 in
Asperen, trouwde in 1771 met een Rooms-Katholieke vrouw van 27 jaar, Geertruij de Keijser uit Vianen
en dit gezin verhuisde naar IJsselstein. Zodoende komen er in de Lopikerwaard nog steeds De Ridders
voor die Rooms-Katholiek zijn/waren.
De naam De Ridder is volgens mij begonnen bij een soldaat te paard, die uiteindelijk De Ridder is
genoemd of zich zo noemde. Deze soldaat maakte vermoedelijk deel uit van het legertje van de Heer van
Langerak (van Boetzelaer), die zijn neef, de heer van Asperen (van Boetzelaer) te hulp schoot. Zo is
vermoedelijk de naam De Ridder in Asperen verzeild geraakt.
Voor de liefhebbers van genealogie (familiekunde): De overgrootvader van Cornelis de Ridder (1) was
Claas (Klaas) de Ridder) (1753-1828). Hij huwde op de leeftijd van 35 jaar in Asperen op 30 maart 1788
de 19-jarige Willemijntje Meijdam (1768-1840), dochter van Cornelis Meijdam & Cornelia Anna de
Chatillon. Cornelia Anna de Chatillon was de dochter van Willem Frederik Guichenon de Chatillon
(1705-1749) & Gerardina Boellaard (1699-1777). Deze familielijn voert volgens internet terug via Heren
van Graven, Hertogen, Koningen en tenslotte tot Groot Keizer, Karel de Grote. (Zie ook het televisie
programma ‘Verborgen Verleden’, met Eric van Muiswinkel in de hoofdrol).
Een andere familielijn zou volgens dezelfde bron zelfs terug gaan tot Aartsvader Abraham. Maar
stammen we niet allemaal af van Adam en Eva?
Bronnen:
Genealogische gegevens:
Foto’s

Voormalig Gemeente Archief Asperen
Eigen Archief
Eigen Archief

Stef de Ridder, zoon van Cornelis (16)
e-mailadres: deridder33@kpnmail.nl
Toevoeging door de redactie: een fantastische reactie op het artikel van onze archivaris Gijs de Man in
onze vorige Courant (nr. 144 van mei 2020) van Stef de Ridder uit Lexmond. Ons eerste contact was in
januari 2017 toen Stef ons mailde gelezen te hebben in het boek Repertorium van de stadsrechten in
Nederland o.d.z. "quod vulgariter statreghte nuncupatur" van J.C.M Cox (Vereniging van Nederlandse
Gemeenten, 2005) dat Asperen per 1313 of 1314 stadsrechten heeft waarmee het de 80e of 81e stad van
(het huidige gebied genaamd) Nederland werd. Dit boek hebben we vooralsnog niet tegen een redelijke
prijs kunnen vinden maar naar aanleiding van dit artikel nogmaals op speurtocht gegaan en zowaar! We
hebben het gevonden en gekocht. De volgende Courant dus meer over deze eerste tip van Stef de Ridder.
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Ome Keesje
Waarde stadsgenoten, we leven in een opmerkelijke tijd. Een virus dat over onze planeet trekt en onze
geleerden zijn machteloos. We moeten ons doen en laten beperken. Zo ook uw Ome Keesje. Maanden zit
ik nu naar een bloempot te staren.
Gelukkig heb ik een aardige, ja zelfs lieve, familie. Elke morgen komen ze me
(op de juiste afstand) een kan koffie brengen. Met een schijf ontbijtkoek die
besmeerd is met goeie boter. En dat is nog niet alles. ’s-Middags brengen ze een
pannetje met soep. Ja ik ben trots op mijn familie, als ze weg zijn ga ik kijken of
er balletjes in zitten.
De hele dag in huis is ook niet goed
voor mijn gezondheid. Op een
mooie avond, t’wa reeds donker,
dacht ik ‘kom Ome Keesje, maak
eens een wandeling Asperen, bij
avond’. Ik begon bij de toren, liep de Voorstraat in en
moest halsbrekende toeren uithalen om op de been te
blijven. Links van de straat woonde vroeger het voetvolk,
rechts de grote herenboeren.
In gedachten zie ik ze nog kuieren op de Boerenwal. Met
gouden horloge in hun vestzak die vastzat aan een gouden ketting. Als de zon er op scheen, deden je ogen
pijn. Soms stonden ze stil, met de duimen achter de revers. Keken dan naar de Graswal waar hun
knechten op de harde kleigrond zwoegden. Mannen die op hun veertigste jaar versleten waren en zo krom
als een hoepel. Nu wonen er geen grote boeren meer, het is
vergane glorie. Nu worden de huizen bewoond door het voetvolk
met torenhoge hypotheken. Bredero zei het al: “het kan verkeren”.
In 1896 is de halve Voorstraat aan de rechter zijde afgebrand.
Mensen en vee bleven gespaard. Toch gebeurde er iets wat in de
geschiedenis-boeken niet vermeld staat. Er stond een stevige wind
tijdens de brand. Veel huisraad werd in veiligheid gebracht maar
wat zagen die arme sloebers van de andere kant van de straat? Iets
wat ze nog nooit hadden gezien: een boer die hard loopt.
Er fladderden papieren door de Voorstraat en de boeren op hun kousen
en de vrouwen struikelend over hun lange rokken graaiden naar de
papieren. Wat waren dat voor papieren? In Rusland moest een spoorlijn
aangelegd worden en er werden aandelen voor uitgegeven en onze
boeren hadden zich er rijkelijk in voorzien want het is makkelijk geld
verdienen.
Doch helaas lieve mensen, het loopt soms anders dan je denkt. Dat gold ook voor de Asperse herenboeren
want in 1917 werd al de Tsaar van Rusland vermoord en kwam Lenin aan de macht. Dat haalde een
streep door de aandelen en de boeren in Asperen konden naar hun geld fluiten.
Ome Keesje
Van de redactie: Bedankt Ome Keesje voor je bijdrage in deze moeilijke tijden en uw inzicht in de
huidige bewoners van onze geliefde Voorstraat. Ik ben bang dat er veel waarheid in steekt.
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Redactie

De ‘Asperensche Courant’ is voor en door de leden. De redactie stelt bijdragen van de leden dan ook ten
zeerste op prijs. U kunt ideeën, voorstellen of complete artikelen dan ook aan ons zenden (Voorstraat 78 te
Asperen) of mailen naar courant@oud-Asperen.nl of european@planet.nl,
Een uiterlijke inleverdatum voor een volgende uitgave is
15 april 2021
De Redactie, december 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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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

