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BESTUUR  VERENIGING  “OUD-ASPEREN” 
 
 
Voorzitter                                : Theo Witjes voorzitter@oud-Asperen.nl  
 
Secretaris : Marius de Man secretaris@oud-Asperen.nl 
 
Penningmeester : Arthur Tuyt penningmeester@oud-Asperen.nl 
 
Bestuurslid : Ina Bogert  Ina@oud-Asperen.nl  
 
Museumbeheerder & Bestuurslid : Bert Oexman museum@oud-Asperen.nl 
 
Bestuurslid : Freek Witjes  freek@oud-Asperen.nl  
 
Werkgroep Archeologie : Gijs de Man  
 
Website : www.oud-Asperen.nl 
 
Facebook :  https://www.facebook.com/oudAsperen/  
 
Postadres secretariaat : Voorstraat 78 4147CD Asperen  
 
Redactie Asperensche Courant : Voorstraat 78 Asperen, courant@oud-Asperen.nl  
 
Museum Oud Asperen : Achterstraat 64 4147AD Asperen 
 
 
 
 
 
Van de redactie: 
 
Ons medium De Asperensche Courant (0345 610291) bestaat deels uit voor u verzamelde en 
samengestelde informatie uit diverse bronnen. Als weergegeven informatie naar uw mening onjuist of 
onduidelijk is dan hopen wij dit van u te vernemen. Wij hopen tevens dat de inhoud u van onze courant u 
enkele prettige uren leesplezier zal verschaffen. 
 
 
Belangrijke mededeling: 
 
Wilt u voortaan de Asperensche Courant (ook) per mail in pdf format ontvangen ? 
mail ons uw mailadres op courant@oud-Asperen.nl en u ontvangt het voortaan per 
mail.  Indien u als lid buiten Asperen afziet van een analoge (papieren) versie dan 
krijgt u een korting op uw lidmaatschapsbijdrage ter hoogte van de verzendkosten en 
u betaalt dan 7,00 euro in plaats van 13,00 euro per jaar.
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VAN DE VOORZITTER 
 
 
In 2017 hebben we de expositie van de bodemvondsten gehad in ons museum waardoor we eens zijn gaan 
nadenken wat er allemaal mogelijk moet zijn met ons fraaie gebouw. De Gemeente Lingewaal is haar 
eigenaar maar uw vereniging huurt het. De nieuwe gemeente (West Betuwe) honoreert de bestaande 
afspraken en dus blijft ons museum behouden voor onze stad. 
 
Hoe nu echter recht doen aan al deze moeite getroost door de gemeenschap om ons dit fraaie pand ter 
beschikking te stellen voor een nominaal bedrag. Er moet toch meer zijn dan alleen voortzetting van het 
oude beleid van een tijdelijke expositie en opening van de deuren van 14:00 tot 16:00 uur iedere zaterdag 
gedurende enkele (zomer) maanden ieder jaar ? Er moet toch meer nuttig gebruik mogelijk zijn van een 
pand dan alleen dat ? 
 
Uw bestuur worstelt met deze vraag. Moeten wij ons museum ook ter beschikking stellen van ander 
(maatschappelijk of anderszins) gebruik ? Gedurende de maanden dat wij het sowieso niet gebruiken ? of 
moet er een combinatie (met iets anders) van gebruik mogelijk zijn ? Onze vaste collectie is immers niet 
groot, de ruimte is best geschikt voor activiteiten naast hetgeen wij hier laten zien. 
 
Ons museum is een reconstructie van een woning zoals deze in de 19e en 20e eeuw vermoedelijk meer te 
vinden waren in Asperen. Er is elektra en stromend water (een redelijk recente additie) maar géén 
riolering, geen gas. Moet de vereniging investeren in een verwarming ? Een toilet ? Het pand geschikt 
maken voor ander gebruik tezamen met onze activiteiten ? Yoga lessen ? Zwangerschapsgymnastiek ? 
 
Het is een vraag welke we willen proberen te beantwoorden dit jaar, heeft u een mening in dezen ? of 
ideeën ? Wij als bestuur van de vereniging horen graag van u ! 
 
Als afsluitende opmerking het navolgende. Van diverse zijden komen er klachten en opmerkingen 
aangaande het verzaken van het bestuur op het vlak van het verschijnen van de courant (te weinig) en 
vergaderingen. Helaas volledig terecht. Uw huidige bestuur bestaat volledig uit mensen die midden in het 
leven staan (werk of andere verplichtingen naast hun bestuursfunctie bij onze vereniging) en dus is het 
roeien met de riemen die we hebben. In de afgelopen 10 jaar staat immer in onze courant dat wij 
bestuursleden zoeken maar hier was slechts weinig animo voor. Het huidig bestuur heeft deze taak op 
zich genomen omdat iemand het nu eenmaal moet doen. De situatie is dus niet ideaal, we kunnen ons 
voorstellen dat er mensen zijn in onze vereniging die voelen dat zij wél recht kunnen doen aan een functie 
en hier ook tijd voor hebben. Wij horen graag van u ! Onze courant zoekt auteurs, roept om reacties en 
discussie ! Dus meld u alstublieft ! Ondergetekende vindt onderzoek en schrijven leuk maar het is niet 
altijd eenvoudig een courant vol te krijgen, te redigeren en te laten drukken etc. Indien iemand dus tijd 
heeft om de redactie te versterken met artikelen of misschien met meer ? Bel, mail of kom langs ! 
 
 
Met historische groet, 
 
 
 
 
Ir. Th.G.F. Witjes 
 
Voorzitter Vereniging Oud Asperen  
         non satis est scientiam 
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Bestuurslijk Nieuws 
 
 
Van de Penningmeester  
 
In 2018 is contributie voor een regulier lidmaatschap € 7,- per jaar. Dit komt voort uit de beslissing hiertoe op de 
ALV van 23 april 2013 in het Buurthuis, alle overige contributies blijven hetzelfde. 
 
Zou u allen zo vriendelijk willen zijn ook dit jaar weer de contributie zelf over te maken op onze rekening 
IBAN: NL14RBRB0687874505 
 
Dit scheelt de vereniging de kosten voor het versturen van rekeningen. 
 
Helaas moeten we van enkele leden moeten we nog de contributie voor 2017 ontvangen. Aan hen meteen 
het verzoek om deze mee te nemen in de overschrijving voor 2018.  
 
De contributie bedragen sinds 2014 zijn:  
 
€ 7,-     voor het reguliere lidmaatschap.  
€ 13,-   voor leden woonachtig buiten Asperen.  
€ 16,-   voor leden woonachtig buiten Nederland.  
€ 2,50  voor een inwonend extra lid.  
 
Wij gaan er dus vanuit dat u de verschuldigde bedragen zelf overmaakt !  
 
Uw Penningmeester 
 
Arthur Tuyt  
 
Betaling lidmaatschapsgelden 
 
Onze Penningmeester Arthur Tuyt moet met lede ogen aanzien dat het overmaken van lidmaatschapsgeld 
worden het toezenden van een factuur helaas geleid heeft tot een afname van betaling van 
lidmaatschapsgeld. Om deze reden zal er toch weer overgegaan worden tot het verzenden van een 
rekening welke aan de courant toegevoegd zal gaan worden. 
 
Communiceren met de Vereniging Oud Asperen 
 
Als het goed is zijn alle problemen rond onze internetsite bij het verschijnen van deze courant opgelost en 
zijn de bestuursleden weer bereikbaar onder de mailadressen zoals bij hun naam vermeld. Als postadres 
voor de Vereniging Oud Asperen geldt voortaan: Voorstraat 78, 4147CD te Asperen. Hier kunt u uw 
brieven aan richten maar ook desgewenst zaken afgeven of mondeling doorgeven. Wilt u een 
adreswijziging doorgeven of lid worden van onze vereniging (of misschien een lidmaatschap cadeau 
geven ?) dan kunt u natuurlijk contact opnemen met onze Penningmeester of een van de andere 
bestuursleden. Helaas komt het natuurlijk ook voor dat iemand zijn lidmaatschap wil beëindigen of een 
lid ons is ontvallen, ook deze zaken kunt u aan onze Penningmeester of de Voorzitter (voorzitter@oud-
asperen.nl) of op ons postadres melden natuurlijk. Lukt niets van dit alles dan kunt u de redactie immer 
bereiken onder: european@planet.nl of 0345 610291. 
 
Vrijwilligers gezocht voor het Museum Vereniging Oud Asperen 
 
Onze museumbeheerder Bert Oexman heeft ons gevraagd een oproep te plaatsen aan alle leden en niet 
leden van onze vereniging om zich te melden als Suppoost in ons museum. In het verleden waren er 
afdoende vrijwilligers waardoor een vrijwillig Suppoost slechts één maal per jaar gevraagd werd om van 

mailto:voorzitter@oud-asperen.nl
mailto:voorzitter@oud-asperen.nl
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14:00 tot 16:00 uur op een zaterdag in ons museum bezoekers te verwelkomen. Helaas is deze groep 
vrijwilligers dermate uitgedunt dat tegenwoordig het bestuur van de vereniging deze taak waarneemt. Op 
zich is het helemaal niet vervelend, bezoekers zijn oprecht geïnteresseerd in Asperen en ook bekenden 
komen langs voor een praatje en een kop koffie. Uw voorzitter zit graag in een stoel voor de deur met een 
boek en de periodieke bezoeker voorkomt dat het saai wordt.  
 
Ons verzoek is dan ook om u aan te melden om als vrijwillig Suppoost ook één keer per jaar deze taak te 
vervullen. Natuurlijk mág het vaker maar dit is zeker geen verplichting. Belt u (zie vorige bladzijde) of 
mailt u aan ons indien u interesse heeft om de vereniging hierbij te ondersteunen alstublieft. 
 
Gijs de Man is de beheerder van onze fotocollectie en heeft regelmatig aanwinsten welke hieraan worden 
toegevoegd. Onze fotocollectie staat opline op onze nieuwe internetsite www.oud-Asperen.nl maar indien 
u specifieke vragen heeft aangaande fotos, dia’s of filmmateriaal dan kunt u altijd contact met hem 
opnemen. Wij verzoeken u in dit kader ook explociet om fotos, dia’s en films niet weg te gooien maar om 
ze, indien ze te veel plek in beslag nemen, in bruikleen aan onze vereniging te geven.  Wij digitaliseren 
alle fotos of films met een historisch belang voor Asperen en maken ze beschikbaar voor iedereen met 
een interesse voor onze stad. Heeft u dus stukken voor ons ? misschien anders boeken of oorkonden die 
een beeld geven van langvervlogen of zelfs redelijk recent verleden ? geef ze in bruikleen aan onze 
vereniging en wij bewaren de stukken en maken ze voor een ieder toegankelijk. 
 
Het muurkruis van het Kruisherenklooster 
 
Op innitiatief van onze nieuwe Secretaris Marius de Man 
wordt er gewerkt aan het plaatsen van het wandkruis van het 
Kruisherenklooster op de muur rond de kasteeltuin 
tegenover de Grote Kerk. Iedereen die Asperen binnen zal 
rijden door de voormalige Heukelumse Poort zal het kruis 
kunnen bewonderen op de restaten van de muur van de 
Voorburgt van Waddenstein aan zijn linkerhand. 
 
Bij het kruis zal een informatieplaquette gehangen worden 
met een korte toelichting over de historie van het wandkruis. 
 
Er wordt mometeel nog overlegd met de gemeente over een 
bijdrage door de gemeente uit het Verfraaiingsfonds van de 
Gemeente Lingewaal vóór het opheffen hiervan na de fusie 
tot de Gemeente West Betuwe. Vermoedelijk juist hierdoor 
echter lopen deze gesprekken ook wat moeizaam. 
 
 
 
 
Kijkt u ook eens naar de film “de rondleiding door Asperen” van Roel Zondag, of de film van de 
Rondleiding door de Grote Kerk van Asperen door Gijs de Man, het interview met Cor van Helden door 
Janine Goss en de Film Asperen in 1955, Asperen in 1955 en Asperen (interviews met bekende 
Aspernaren) in 2014. 
 
Een link naar deze films en veel foto’s vindt u op onze internetsite www.oud-Asperen.nl  

http://www.oud-asperen.nl/
http://www.oud-asperen.nl/
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Even voorstellen: Ina Bogert-het Lam, bestuurslid ver. Oud Asperen      
 
 
Ik ben geboren en getogen in Schoonrewoerd. Mijn ouders hadden een 
kruidenierswinkel en later werd dat een drogisterij met cadeauartikelen en speelgoed.  
 
Na 4 jaar HBS in Gorinchem hield ik het voor gezien en ging van school af. Ik ging 
bij  de toenmalige huisarts Brussaard in Leerbroek de medicijnen klaarmaken in de 
huisartenapotheek. Daarnaast werkte ik bij mijn vader in de zaak en haalde mijn 
drogistenvakdiploma. 
 
In 1974 trouwde ik met Wim Lakerveld uit Lexmond en kreeg 3 zonen (Richard, Eddie en Frank). In 
1988 overleed mijn man plotseling en werd ik al op jonge leeftijd weduwe. Een paar jaar later leerde ik 
Jan-Arie kennen bij de voorbereiding van koninginnedag. We vroegen hem op het feest de rol van 
burgemeester te spelen en dat was een groot succes. We trouwden in 1991 en in 1993 kochten we samen 
de “Schuttershof” in de Achterstraat, naast het museum.  
 
We verhuisden naar Asperen met de jongens. Frank ging hier nog naar de basisschool (de Open Poort).                                                                                                                                                                                                                         
In 1995 werd onze dochter Lydia geboren. We wonen nu ruim 24 jaar in Asperen en met heel veel 
plezier. We genieten ook erg van het varen op de Linge. 
 
Er is in de loop der jaren al vaak aan ons gevraagd of we in het bestuur van Oud Asperen wilden. Het leek 
mij toch wel leuk om me in te gaan zetten voor de vereniging. Op de ledenvergadering in mei 2016 kwam 
ik samen met Freek en Marius in het bestuur, nadat we al een tijdje meegedraaid hadden. Samen met Bert 
houd ik het museum bij en regelmatig ben ik suppoost. Ik ben blij  met de fijne samenwerking  in het 
bestuur van de vereniging.     
 
 
 
 
 
 

Algemene Ledenvergaderring 
 

Vereniging Oud Asperen 
 

19 juni 2018 om 20:00 uur 
 

Dorpshuis EMM in Asperen 
 

Financieel verslag 
 

Spreker:  Bureau Lantschap  
Opstellers van de Cultuurhistorische Waardenkaart 

Gemeente Lingewaal
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Materiële cultuur van de Middeleeuwen 
 
In het voorjaar van 2016 is het voormalige kasteel Waddestein van Asperen deels ontgraven als gevolg 
van de aanleg van een waterberging door de gemeente Lingewaal. In eerste instantie was het de bedoeling 
om de resten van het kasteel te vermijden tijdens de werkzaamheden, maar het bleek dat er toch een deel 
overlapte met funderingen en delen van de gracht van het kasteel. In 2011 was een rapport uitgebracht, in 
navolging van een veldonderzoek in opdracht van de gemeente Lingewaal - uitgevoerd door Grontmij 
Nederland B.V. - waarop men (deels) de gemeentelijke archeologische verwachtings- en beleidskaart 
heeft gebaseerd.1 Bij dit veldonderzoek was gebruik gemaakt van grondradar en boringen als deel van het 
onderzoek. Interessant genoeg is - ondanks dit voorgaand onderzoek en het gestelde doel om de resten 
van het kasteel ongemoeid te laten (opgenomen in het gemeentelijke beleidskader)2 - toch deels 
ontgraven (namelijk de noordwestelijke muur van het kasteel). De precieze locatie van deze resten bleek 
toch verkeerd ingeschat. In dit paper wordt wat betreft het onderzoek uit 2016 (het tweede onderzoek 
inclusief opgraving) in dit geval nog aan de hand van een ongepubliceerd conceptrapport betreffende de 
opgraving/archeologische begeleiding bij de aanleg van een waterbergingswerk van de gemeente 
Lingewaal gewerkt.3 
 
Een interessant aspect waar focus op werd gelegd tijdens de onderzoeken en opgravingen was de precieze 
locatie en layout van het kasteel, waarover tot dan toe alleen gespeculeerd was aan de hand van kaarten en 
tekeningen, die elkaar op sommige punten leken tegen te spreken en geen duidelijk beeld gaven van de 
precieze ligging. Op dit vlak werden ook een aantal vondsten gedaan, zoals het aantreffen van de 
fundamenten van een hoektoren en van een kleine poort aan de achterkant van het kasteel waarvan eerder 
geen (duidelijke) indicatie was geweest. Het kasteel kon niet in zijn geheel worden ontgraven. Men heeft 
dus getracht aan de hand van de ontgraven hoek van het kasteel een beeld te creëren van de verdere 
constructie en locatie van het kasteel. Dit beeld combineerde dus de huidige opgraving met de eerder 
bekende tekeningen en kaarten. Het doel van dit paper zal zijn: de methodes die zijn gebruikt en de 
interpretaties die men vormde te onderzoeken en eventuele problematiek te onderstrepen en interpreteren. 
De hoofdvraag luidt daarom als volgt: In hoeverre kunnen bezwaren worden opgeworpen tegen de 
methodiek en interpretaties van het vooronderzoek en de opgraving van het kasteel Waddestein? 
Deze hoofdvraag moet om fatsoenlijk te kunnen worden beantwoord worden onderverdeeld in enkele 
deelvragen. Deze zijn als volgt: 1) Welke methodes heeft men gebruikt, welke resultaten leverde dit op en 
hoe werden deze geïnterpreteerd? 2) In hoeverre is het in dit geval problematisch om aan de hand van 
gedeeltelijke metingen of opgravingen te extrapoleren naar hoe de rest van een structuur er uit moet 
hebben gezien? 3) Kan men (probleemloos) incomplete of tegenstrijdige tekstuele en/of visuele bronnen 
(kaarten of tekeningen) gebruiken bij de interpretatie van archeologische vondsten en vice versa?  
 
 
Hoofdstuk 1 
 
Als inleiding op het onderwerp allereerst een korte beschrijving van de geschiedenis van het kasteel. De 
eerste vermelding van een kasteel of in ieder geval verdedigend bouwwerk op de plaats van het kasteel is 
van een burcht waarvan de stichter onbekend is. In het jaar 1204 werd deze door Graaf Willem I van 
Holland verwoest.4 De volgende vermelding van het kasteel is als verkleind, maar ook beter versterkt 
kasteel met vier verdiepingen, inclusief wijde gracht en een voorburcht. Dit was door Johan van Arkel, de 

                                                 
1 R. Oerlemans, Archeologisch onderzoek Kasteel Waddestein te Asperen (2011). DANS. http://dx.doi.org/10.17026/dans-xzy-
9ffn (geraadpleegd 21-06-2017) 
2 Beleidskader archeologie v.d. gemeente Lingewaal, 29 maart 2012. 
http://www.lingewaal.nl/home/archeologie_42347/ (geraadpleegd: 11-10-2016) 
3 N.J.W. van der Feest, D. Hagens, T.K.P.G. Thijssen (red.), Archeologisch onderzoek kasteel Waddestein te Asperen/AM15429 
(Archeologische begeleiding: 18 Januari 2016 t/m 4 Maart 2016). 
4M. Beekman, Beschreiving van de stad en baronnie Asperen (Utrecht 1745), 56. 

http://dx.doi.org/10.17026/dans-xzy-9ffn
http://dx.doi.org/10.17026/dans-xzy-9ffn
http://www.lingewaal.nl/home/archeologie_42347/
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negende baron van Arkel, gebouwd nadat hij de ruïne van het kasteel en de bijbehorende landen/baronie 
(Asperen) had gekocht.5 Deze laatste vorm van het kasteel was onderdeel van de middeleeuwse 
fortificaties (bakstenen muren met wachttorens uit de 15e eeuw; hiervoor was waarschijnlijk al een aarden 
wal met houten poorten geweest) van de stad zelf.6 De afbeelding van het kasteel op het voorblad 
(afbeelding 1) is het laatst bekende voorkomen van het kasteel vóór haar vernietiging in 1672 door de 
Fransen (tijdens het rampjaar).7 
Een goed beginpunt bij het beantwoorden van de vragen rondom deze reeks archeologische onderzoeken 
is om te catalogiseren welke methodes men bij het onderzoek heeft gehanteerd en welke resultaten deze 
verscheidene methodes hebben opgeleverd. Ten eerste is het de zaak om uit te stippelen welke individuele 
onderzoeken er zijn geweest en de context te geven van deze onderzoeken. Er zijn twee grote 
onderzoeken geweest op locatie van het voormalige kasteel. Het eerste onderzoek vond in 2011 plaats in 
opdracht van de gemeente Lingewaal, uitgevoerd door Grontmij Nederland B.V.8 Dit onderzoek had een 
grotendeels indexerende aard en moest de gemeente voor haar archeologische beleid een richtlijn gevent 
wat betreft de te verwachten resten die men aan kon treffen. Dit onderzoek bestond uit 
bureau/vooronderzoek, boringen en geofysisch onderzoek met behulp van grondradar, Tracer en Soil 
Meter.9 Het eerste veldwerk dat werd verricht is het geofysische onderzoek geweest. Aan de hand van dit 

onderzoek (voornamelijk 
grondradarbeelden) is de 
waarschijnlijke ligging van 
de funderingen en gedempte 
gracht vastgesteld. De 
boringen zijn vervolgens 
richting gegeven aan de hand 
van het 
grondradaronderzoek, 
waarbij het grootste deel van 
de boringen werd gedaan op 
de locatie waarvan men 
dacht dat de funderingsresten 
zich zouden moeten 
bevinden.10 
 
 
 
 

 
 
Afbeelding 2. Resultaat van grondradaronderzoek, inclusief naderhand aangebrachte kaders waar men 
funderingen verwacht aan te treffen (in het groen).11  
 
 
 
 
 
 
                                                 
5 C.L. van Groningen, De Vijfheerenlanden met Asperen, Heukelum en Spijk (1989), 153. 
6 Van Groningen, De Vijfheerenlanden, 20. 
7 L. Panhuysen, Rampjaar 1672: hoe de Republiek aan de ondergang ontsnapte (2009), p. 165-166. 
8 Oerlemans, Archeologisch onderzoek Kasteel Waddestein. 
9Ibidem, 19. 
10 Ibidem, 19-24. 
11 Ibidem, bijlage 3. 
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Afbeelding 3. Het op basis van grondradar afgeleide 
patroon van grondboringen.12  
 
De boringen op locatie van de veronderstelde funderingen 
gaven niet conclusief uitslag wat betreft daadwerkelijke 
steenresten. Alleen locaties 16 en 19 gaven ‘stuit’ 
(weerstand/massieve ondergrond) op respectievelijk 1,2 
en 1,3 meter, wat indicatief zou zijn voor steenresten. De 
afwezigheid van ‘stuit’ op andere locaties werd als 
indicatie gezien van bodemverstoring. In de diepste lagen 
werd dit toegeschreven aan ‘historische’ verstoring in de 
vorm van de vernietiging van het kasteel met behulp van 
buskruit (door de Fransen in 1672).13 De meeste 
dateerbare vondsten/materialen werden als uit de 17e/18e 
eeuw afkomstig gesteld, wat ruwweg overeenkomt met de 
periode van de vernietiging van het kasteel.14 Op dit 
onderzoek werd naderhand door de gemeente het 
archeologische verwachtingspatroon gebaseerd. 

Het tweede onderzoek vond in 2016 plaats, wederom in opdracht van de gemeente. Dit keer werd het 
onderzoek gedaan door Aeres Milieu B.V., en vond noodgedwongen een daadwerkelijke opgraving 
plaats.15 Bij dit onderzoek werden proefsleuven gegraven en een deel van de in de bodem aanwezige 
funderingen van het kasteel ontgraven.  
 
Aeres Milieu zou tijdens het onderzoek van 2016 in eerste instantie aanwezig zijn op locatie om 
werkzaamheden waar te nemen en archeologische vondsten te anticiperen en catalogiseren. In de 
voorbereidende fase van dit onderzoek werd het onderzoek uit 2011 gehanteerd om een indicatie van 
locatie van resten en verwachte mogelijke vondsten te geven. 16Interessant en belangrijk punt om te 
vermelden is dat in eerste instantie volgens de planning geen sprake zou zijn van een ontgraving. De 
gemeente had de intentie om een waterberging te graven rondom de resten van het kasteel, waarbij alleen 
contact zou worden gemaakt met gelimiteerde delen van de gedempte gracht van het kasteel. Doel van de 
aanwezigheid van het archeologische bureau was dan ook in eerste instantie om toezicht te houden op 
deze locaties waar verwachtingen voor vondsten (in de voormalige gracht bijv.) hoog was. Het plan voor 
deze aan te leggen waterberging was aan de hand van het onderzoek uit 2011 eigenlijk zo ingesteld, dat 
de daadwerkelijke funderingsresten ongemoeid zouden blijven. Maar toen men begon aan de 
werkzaamheden/ontgraving van de toekomstige waterwerken bleek al snel dat men zich had misrekend 
wat betreft de locatie van de funderingsresten van het kasteel zelf. Gevolg was dat een noodopgraving 
plaats heeft gevonden van de aangetroffen resten.  

                                                 
12 Oerlemans, Archeologisch onderzoek Kasteel Waddestein, bijlage 4. 
13 Ibidem, 23. 
14 Ibidem, 24. 
15 Van der Feest, Archeologisch onderzoek kasteel Waddestein, 20. 
16 Van der Feest, Archeologisch onderzoek kasteel Waddestein, 11. 
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Afbeelding 4. Contouren van het te ontgraven retentiebekken.17 
 

 
 
Afbeelding 5. Uitsnede grondradarbeeld met in rood de geschetste ligging van de aangetroffen 
muurresten.18 
 
Hierboven zijn twee afbeeldingen te zien uit het (voorlopige) rapport van de tweede ontgraving. Op 
afbeelding 5 is door middel van een rood kader afgebeeld waar men in 2016 daadwerkelijk resten aantrof. 
Zoals te zien is, liggen de funderingsresten buiten de zone die in het rapport uit 2011 (zie afbeelding 2) 
was aangegeven als de waarschijnlijke vindplaats van deze resten. Als men afbeeldingen 2, 4 en 5 
overziet wordt duidelijk dat het door de gemeente geplande retentiebekken (afbeelding 4) een uitlopende 
tak heeft die precies door de uiteindelijk ontdekte funderingsresten heen loopt. Dit feit werd snel duidelijk 
toen men in 2016 begon aan het ontgraven van het werk. 
                                                 
17 Ibidem, figuur 4, blz. 11.  
18 Van der Feest, Archeologisch onderzoek kasteel Waddestein, figuur 14, blz. 22. 
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Eigen foto, 02-03-2016. Genomen richting het noordwesten. 
Te zien zijn de ontgraven funderingsresten zoals ze in de 
uitlopende poot van het retentiebekken werden aangetroffen. 
Dit tweede archeologische onderzoek is op veel vlakken 
interessanter, aangezien er met de daadwerkelijke opgraving 
van resten van het kasteel en het graven van meerdere andere 
proefsleuven meerdere vondsten werden gedaan en bovendien 
nu naar verwachting de juiste locatie en structuur van het 
kasteel kon worden vastgesteld. Er zaten natuurlijk wel 
grenzen aan wat mogelijk of wenselijk was binnen dit 
onderzoek. Zoals in het conceptrapport wordt gesteld: ‘Hoewel 
er meerdere sporen buiten de put doorliepen zouden deze 
onvoldoende aanvullende informatie opleveren om dit 
(uitbreiding van de ontgraving) te rechtvaardigen. Alleen ter 
plaatse van het muurwerk zou een uitbreiding zinvol zijn 
geweest, maar aangezien dit deel van het terrein een AMK-
terrein betreft was een uitbreiding ter plaatse niet wenselijk.’19 
Hoewel er dus noodgedwongen delen werden ontgraven, 
beperkte men deze ontgravingen tot het door de gemeente 
geplande werkgebied van het retentiebekken.  
 
 Er is tijdens het onderzoek veelvuldig gebruik gemaakt van lokale vrijwilligers, die vooral te werk 
gingen met metaaldetectoren en die in de depots van ontgraven grond van de gemeentelijke 
werkzaamheden verder ook nog hielpen met zoeken naar eventueel gemiste vondsten. Om het werk niet 
te laten stagneren werden namelijk twee tijdelijke gronddepots ingericht.20  Dit heeft geleid tot een grote 
hoeveelheid metalen vondsten.21 Er werd röntgenonderzoek toegepast op vondsten met ‘betwijfelbare 
relevantie’. Overduidelijk niet relevante vondsten werden volgens het rapport meteen ‘gedeselecteerd’.22 
Onder deze vondsten bevonden zich ook enkele pijlpunten/kruisboogpunten, alsmede een hoeveelheid 
(musket)kogels. De grote hoeveelheid metaalvondsten is verder in categorieën onderverdeeld. Er werd 
ook een interessante vondst gedaan in de vorm van een paardenschedel die tekenen vertoonde van een 
inslag van een (vierkante) pijlpunt waarvan men heeft gesteld dat deze afkomstig is van een kruisboog. 
De schedel vertoonde ook tekenen van een inslag door een stomp voorwerp op het voorhoofd.23 Helaas is 
het rapport nog incompleet en zijn enkele categorieën nog niet uitgewerkt, waaronder die van het dierlijk 
botmateriaal. 
In het rapport wordt veelvuldig gebruik gemaakt van (historische) visuele bronnen in de vorm van 
tekeningen en schilderijen om vondsten te plaatsen en dateren. Daarnaast wordt hier en daar gebruik 
gemaakt van moderne foto’s van tegenwoordige equivalenten van voorwerpen. Dit kan als zeer 
problematisch worden beschouwd. Bijvoorbeeld het geval van een loden versierelement dat mogelijk op 
de regenafvoer van het kasteel was bevestigd. Dit wordt vergeleken met een duidelijk moderne variant uit 
Brugge.24 Er wordt ook naar (een beperkte selectie) hout gekeken, hierbij wordt de methodiek duidelijk 
gesteld: eerst waardering van het materiaal, daarna analyse.25 Bij de categorisering wordt veelal gebruik 
gemaakt van klassieke seriatie om tot (ruwe) dateringen te komen. Zo worden de pijlpunten vergeleken 
met andere bekende voorbeelden. Overigens wordt meermaals door beide rapporten onderstreept dat 
herhaaldelijke tumultueuze omstandigheden en historische bodemverstoringen zorgen voor een sterk 
                                                 
19 Van der Feest, Archeologisch onderzoek kasteel Waddestein, 11. 
20 Van der Feest, Archeologisch onderzoek kasteel Waddestein, 29. 
21 Ibidem, 29-30. 
22 Ibidem, 30. 
23 Presentatie voorlopige bevindingen voor vereniging Oud Asperen, 3 Mei 2016, Nico van der Feest van Aeres Milieu B.V. 
24 Van der Feest, Archeologisch onderzoek kasteel Waddestein, 66. 
25 Ibidem, 75. 
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verstoorde bodem, waardoor men erg voorzichtig moet zijn met interpretaties, zeker wat betreft de 
stratigrafie en relatieve datering. 
 
 
Hoofdstuk 2 
 
De beide onderzoeken combineren een historische aanpak in de vorm van bronnenonderzoek op basis van 
historische documenten, kaarten/tekeningen en literatuur en een archeologische aanpak, waarbij ook nog 
eens gebruik wordt gemaakt van moderne technieken als grondradar om een beeld te creëren. Zo blijkt dat 
men een poging doet een interdisciplinaire aanpak te hanteren bij deze onderzoeken. Aan de samenhang 
van deze verscheidenheid aan disciplines is toch wel het een en ander op te merken. Dit blijkt wel uit de 
verwarring die ontstond aan het begin van het tweede onderzoek, toen vrijwel meteen op duidelijke resten 
van een muur werd gestoten op een plek waar men op basis van het eerdere onderzoek had gesteld niks 
aan te zullen treffen. Voor dit eerste onderzoek was immers een duidelijk beeld van de aanwezige resten 
gemaakt door middel van grondradar. 
 
 Het onderzoek dat in 2011 werd uitgevoerd is een interessant onderwerp voor wat betreft 
onderzoekstechnieken en de interpretatie van de resultaten van dergelijke onderzoeken. Tijdens dit 
onderzoek werd gebruik gemaakt van grondradar en grondboringen om een indicatie te krijgen van de 
locatie en lay-out van de resten van het kasteel, waarvan tot dan toe alleen ruwweg de locatie bekend was. 
Dit is een geval waarin historische visuele bronnen mogelijk hadden kunnen helpen, maar men koos 
ervoor om uit te gaan van de uitslagen van het moderne grondradaronderzoek. De bekende historische 
visuele kaarten en tekeningen geven een relatieve locatie van het kasteel ten opzichte van de 
voorburcht/kasteeltuin, welke nog voor een groot deel onveranderd aanwezig is. Deze relatieve locatie 
had een indicatie kunnen geven van de daadwerkelijke locatie zoals deze later bleek. Nu was duidelijk het 
idee dat deze kaarten en historische bronnen geen accuraat beeld gaven waar men de locatie 
(onafhankelijk) van af kon leiden. Dit heeft geleid tot een voorkeur voor het moderne onderzoek, maar 
omdat dit onderzoek inaccuraat was en men de historische bronnen terzijde liet is deze fout niet 
gecorrigeerd. Ook koos men ervoor om de andere onderzoeksmethoden aan te passen aan de resultaten 
van het grondradaronderzoek, zoals de grondboringen die in een patroon werden georganiseerd waarbij 
men van de locatie van resten uitging.26 In de conclusies over de archeologische verwachtingen van het 
rapport uit 2011 staat het volgende: ‘Het primaire doel van het booronderzoek en geofysische onderzoek 
is om de exacte diepte en ligging van de funderingsresten in kaart te brengen.’27 In dit geval was vóór het 
onderzoek de precieze locatie van de funderingsresten niet bekend, en heeft men in essentie maar één 
methode gebruikt om deze vast te stellen, en alle andere methoden van onderzoek hier aan aangepast of 
op ingesteld. Mijns inziens is hier de grootste fout begaan tijdens het eerste onderzoek uit 2011. Men is in 
essentie te vroeg conclusies gaan trekken. Een egalere verspreiding van boringen had mogelijk de 
verkeerd geïnterpreteerde grondradarbeelden aan het licht kunnen brengen. Zoals de boringen uiteindelijk 
zijn uitgevoerd, is er maar één boring op de eigenlijke locatie van de resten van het kasteel geweest. Deze 
boring (boring 6 zoals aangegeven op bovenstaande kaart van boringen in 2011) gaf geen duidelijke 
indicatie (alleen ‘secundaire indicatoren’ in de vorm van fosfaatvlekken en de kies van een rund) van de 
aanwezigheid van funderingsresten.28 Verder blijkt uit het rapport dat het daadwerkelijke veldwerk door 
een geofysicus is uitgevoerd, maar interpretatie achteraf door het bureau met behulp van ‘specialistische 
software’ is gedaan.29 Aan de hand van de conclusies van het rapport uit 2016/17 lijkt het waarschijnlijk 
dat hier het probleem is ontstaan, door een resolutie die achteraf is toegepast om bepaalde delen van de 
meting duidelijker naar voren te doen komen.30 Dit is indicatief voor een problematische interactie tussen 

                                                 
26 Oerlemans, Archeologisch onderzoek Kasteel Waddestein, 25. 
27 Ibidem, 19. 
28 Oerlemans, Archeologisch onderzoek Kasteel Waddestein, 25-26. 
29 Ibidem, 22. 
30 Van der Feest, Archeologisch onderzoek kasteel Waddestein, 20-21. 
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disciplines in de poging interdisciplinair te werken.        
 De gemeente heeft bovendien het advies van het eerste rapport kennelijk aan de laars gelapt, door 
een waterreservoir te graven van meer dan een meter diep (dit werd in het rapport ontraden)31 rondom de 
locatie van het kasteel. Klaarblijkelijk heeft men gedacht dat om de daadwerkelijke funderingen - zoals ze 
volgens het onderzoek waren gesitueerd - heen graven voldoende zou zijn voor de instandhouding van de 
archeologische resten. 
 
 
Hoofdstuk 3 
 
Zoals in het vorige hoofdstuk al kort aangehaald is de interactie tussen historische visuele/tekstuele bron- 
en literatuuronderzoek enerzijds en het veldwerk/archeologische onderzoek anderzijds van belang 
geweest. In het geval van het eerste onderzoek had het gebruik van de historische bronnen mogelijk 
zuiverend kunnen werken, aangezien het geofysische onderzoek foutieve conclusies aandroeg.  
In het geval van het tweede onderzoek wordt getracht aan de hand van de nieuw vergaarde informatie dat 
het veldwerk oplevert, een (deelse) reconstructie van het kasteel te maken. Dit vooral omdat historische 
bronnen de bevindingen in het veld lijken tegen te spreken. Het onderzoek uit 2016 gaat nadrukkelijk in 
op de discrepantie tussen de bekende afbeeldingen van het kasteel en de aanwezigheid van een kromme 
fundering aan de noordwestelijke zijde van het kasteel, een detail dat maar op enkele 
afbeeldingen/kaarten voorkomt, en waar dit voorkomt inconsequent is weergeven. Daarnaast is bij de 
opgraving een structuur aangetroffen die in het veld werd geïnterpreteerd als de fundering van een 
bruggenhoofd waar vroeger een poort (met brug) zou hebben gezeten. Dit werd ondersteund door de 
aanwezigheid van een vierkante bakstenen constructie tegenover dit bruggenhoofd, wat de ‘landing’ van 
de brug zou zijn geweest waar de brug de overkant van de gracht bereikte.32 Probleem is dat geen enkele 
bekende historische bron enige indicatie geeft dat er ooit een achterpoort/brug is geweest (het ontgraven 
deel betreft immers de noordwestzijde van het kasteel, de hoofdpoort zat volgens elke bekende bron aan 
de zuidoostelijke kant en sloot het kasteel aan op de voorburcht). Maar toch treft men hier resten aan die 
moeilijk op een andere manier te interpreteren zijn. Het moet gezegd worden (dit wordt ook in beide 
onderzoeken gesteld)33 dat de bronnen een ongedetailleerd en vaak tegenstrijdig beeld geven, en daarmee 
ook geen conclusie bieden wat betreft het precieze uiterlijk van het kasteel. In het tweede onderzoek gaat 
men hier nader op in dan in het eerste onderzoek, door een vergelijking van zes bekende illustraties van 
het kasteel naast elkaar te leggen en te kijken of enkele van dezen de bevindingen lijken te ondersteunen. 
Van de zes vertonen maar twee enige indicatie van een afgeronde hoek, hoewel één van hen deze hoek 
verder wel een ‘blokkerig’ uiterlijk geeft.  
 
De onderzoekers doen enkele hypothetische suggesties hoe de bodemresten geïnterpreteerd moeten 
worden wat betreft het toenmalige aanzicht bovengronds. Volgens de onderzoekers: 
Toch lijkt het onwaarschijnlijk dat de overige tekenaars zoveel artistieke vrijheid hebben genomen, 
daarnaast ook nog eens rekening houdend met het feit dat ze nagenoeg allemaal de zelfde artistieke 
interpretatie hebben gemaakt. 
Waarschijnlijker is dat er aan de achterzijde van het kasteel, de zijde die nooit wordt afgebeeld in de tot 
nu toe bekende illustraties, een constructie aanwezig is vergelijkbaar met de voorzijde. Een soort torentje 
met een ingang. Indien de constructie aan de achterzijde minder hoog was en minder prominent kan deze 
makkelijk weg zijn gevallen op de illustraties.34 
Zelf in het veld geweest zijnde, kan ik niet zeggen dat deze conclusie de tegenspraak lijkt op te lossen. De 
aangetroffen resten vertonen een duidelijke afgesloten hoek die, als men deze als een uitsteekstel van de 

                                                 
31 Oerlemans, Archeologisch onderzoek Kasteel Waddestein, 28. 
32 Van der Feest, Archeologisch onderzoek kasteel Waddestein, 24. 
33 Ibidem, 23-24. 
Oerlemans, Archeologisch onderzoek Kasteel Waddestein, 13-14. 
34 Van der Feest, Archeologisch onderzoek kasteel Waddestein, 23-25. 



De Asperensche Courant 

- 14 - 

hoofdstructuur moet interpreteren dusdanig zou hebben uitgestoken dat het moeilijk te missen lijkt. De 
onderzoekers stellen dat de achterzijde van het kasteel nooit wordt afgebeeld, maar dit is wel degelijk het 
geval in de meer schematische (top-down) illustraties, waar men eerder van een plattegrond spreekt dan 
een illustratie. Daarnaast kan men mogelijk de afwezigheid in de afbeelding van een klein uitbouwsel 
wijten aan het perspectief van de illustratie; de aanwezigheid van een brug en bijbehorend bruggenhoofd 
aan de overzijde van de gracht daarentegen zou moeilijk over het hoofd te zien zijn geweest.  Een erg 
standvastige conclusie lijkt op basis van deze tegenstrijdigheid van gegevens dus moeilijk te trekken. In 
dit geval zijn de historische bronnen allesbehalve behulpzaam. 
 
 
Conclusie 
 
Er is tijdens deze onderzoeken, interpretaties en werkzaamheden duidelijk een aantal grove fouten 
gemaakt, wat heeft geleid tot de nodige problemen. De verschillende disciplines die bij een archeologisch 
onderzoek komen kijken werkten elkaar in dit geval niet bepaald in de hand. In het geval van het eerste 
onderzoek leidde een fout bij de verwerking van geofysisch onderzoek tot een compleet foutieve 
conclusie, waar lokaal bevoegd gezag bovendien nog eens haar beleid op heeft ingesteld. Meer aandacht 
voor verscheidene onderzoeksmethodes (los van elkaar/ los van invloed van elkaar) had mogelijk deze 
problematische conclusie kunnen voorkomen. In het geval van het tweede onderzoek werken de visuele 
historische bronnen juist weer tegen wat betreft het definiëren van de vorm van het kasteel. Geen van de 
bekende bronnen vertoont een poort en/of brug aan de achterkant van het kasteel, wat de 
conclusievorming over de aangetroffen resten bemoeilijkt, en de wel gestelde conclusies van 
onderzoekers ondermijnt. Verstoring van de ondergrond maakt het in dit geval voor welk onderzoek dan 
ook uitzonderlijk lastig om de stratigrafie te gebruiken als relatieve dateringsmethode. 
 
 
F.T.H. Witjes, Universiteit Utrecht (Geschiedenis, Archeologie) 2017. 
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Het ontstaan van Asperen: De Kerk & Linghensteyne 
 
Over onze grote kerk aan de Voorstraat is in onze vorige courant het een en ander geschreven zoals u 
wellicht nog weet. Hierop zijn diverse reacties ontvangen welke wij normaliter niet plaatsen in onze 
courant of het moet van groter belang zijn (ons wijzen op een gemaakte fout welke correctie behoeft) of 
juist aanvullende informatie bevatten welke wij u niet willen onthouden. 

 
Op onderhavig artikel hebben wij een reactie ontvangen 
welke wij u ook niet willen onthouden. De auteur 
verzoekt ook zelf om plaatsing hiervan én het is van 
belang daar de schrijver familie is van één van de 
personen welke in het betreffende artikel wordt 
genoemd, Vrouwe Elburg Van Asperen Van Polanen 
(1330–1415) de Stichter van onze Grote Kerk de St. 
Catharina Kerk in 1401. 
 
Hierbij dus het ingezonden stuk van de heer F. van 
Boetzelaer, Baron van Asperen uit augustus 2017. 
 
Elburg van Asperen 
 
Een reactie op het artikel in het vorige nummer van de 
Asperensche Courant. De Afbeelding op pagina 17 
(redactie: zie afbeelding op deze bladzijde) is van Elburg 
van den Boetzelaer (1505-1568), abdis van Rijnsburg en 
dus niet van Elburg van Asperen. 
 
De theorie dat de stichster van de kerk in Asperen 
Elburg van Asperen, getrouwd met Dirk van Polanen zou 
kunnen zijn lijkt mij niet onaannemelijk. 
 
Hieronder de afstamming van Elburg van den 
Boetzelaer: 
Elburg van Arkel (Asperen) (1330-1415) trouwt Dirk van 
Polanen  krijgen 4 kinderen waaronder Otto van 
Polanen (1375-1425) trouwt Johanna van Voorst van 
Keppel (1380-1416) kregen eveneens 4 kinderen 
waaronder Elburg van Polanen (1380-1439) trouwt Jan 

van Langerak hebben o.a. een dochter Elburg van Langerak  (1410-!483) trouwt Rutger (IV) van den 
Boetzelaer (1400-vermoord 1460) kregen 12 kinderen waaronder Rutger (V) van den Boetzelaer (14720-
1545) trouwt Bertha van Arkel van Heukelom krijgen 12 kinderen waaronder Elburg van den Boetzelaer 
(1505-1568), abdis van Rijnsburg. Zij staat o.a.afgebeeld op de ramen van de Grote kerk in Gouda als 
koningin van Scheba. Zij is duidelijk vernoemd naar haar grootmoeder. 
 
Alhoewel de heerlijkheid Asperen gesplitst was heeft de Graaf van Holland na de moord 
op Rutger van den Boetzelaer de helft die toebehoorde aan Arent Pieck verbeurd 
verklaard. Vermoedelijk is deze helft weer aan de van den Boetzelaers gekomen ter 
compensatie van geleden verliezen ten tijde van het bewind van de Hertog van Alva (eind 
16e eeuw). 
 
F. Baron van Boetzelaer van Asperen 
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Aanwinsten foto-  en ansichtkaartenarchief 
 
In de afgelopen periode is ons fotoarchief weer aanzienlijk uitgebreid. Zowel via de reguliere 
ansichtkaarten handel als via giften van particulieren kwamen we in het bezit van een vijftiental nieuwe 
afbeeldingen van ons stadje. Topaanwinst is zondermeer een prachtige fotokaart van de Voorstraat van 
fotograaf Tukker uit 1907.  

(foto 1)  
 
De serie waartoe deze 
kaart behoort, bestaat 
in totaal uit 8 
ansichtkaarten waarvan 
er 1 een compilatie 
bevat van alle 7 overige 
foto’s. We waren al in 
het bezit van de overige 
7 exemplaren uit  de 
serie, maar dit 
exemplaar, waarvan we 
het bestaan dus wel 
kenden, ontbrak nog. 
De foto geeft ons een 
prachtig beeld van de 
Voorstraat ter hoogte 
van de kruising met de 

Brugstraat. De huisjes links stonden op de plaats waar later Harry Doree (en nog later Pruijssen en Wil 
Kleppers) hun elektriciteitszaak dreven en waar Ton Kleyn nu bezig is met een grondige verbouwing van 
het pand.  Het grote huis rechts op de hoek van de Voorstraat en de Grutterendam is van Janus Kok. Het 
huis daarnaast zal een jaar later (dus in 1908) afgebroken worden en de toenmalige bewoner, paarden 
commissionair Jan de Kok, zal in dat jaar een nieuw huis laten bouwen dat niet meer als boerderij maar 
meer als herenhuis  dienst zal doen. De paardenhandelaar leverde vooral veel paarden aan de firma 
Hublot in Frankrijk. De slager op de voorgrond toont ons vol trots het vlees voor de komende weken . 
Misschien weet 
iemand zijn naam? 
We kwamen in het 
bezit van de kaart via 
ansichtkaarten 
handelaar Han Ruijter 
uit Utrecht. 
 
Een andere aanwinst 
betreft eveneens een 
kaart van fotograaf 
Tukker.  (foto 2) Dit 
keer uit 1914 , toen er 
in Asperen heel veel 
militairen 
gestationeerd waren 
in verband met de op 
handen zijnde 1e 
Wereldoorlog. Voor 
het hek van het 
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huidige gemeentehuis maakte fotograaf Tukker diverse foto’s van deze militairen . Deze foto, die ook 
staat afgebeeld in ‘Asperen een blik in het verleden’,  kregen we van Aart van Ochten wiens opa tuinman 
was bij de ‘kasteelheer’ en die waarschijnlijk daarom deze foto bewaard heeft. De namen van de 
militairen zijn helaas niet achterhaald. 
 

Uit dezelfde bron komt een zeldzame 
maar kwalitatief niet zo beste foto van 
een bezoek van koningin Wilhelmina 
aan Asperen.  (foto 3) We zien de 
koningin met daarachter een aantal 
polities en/of militairen die strak in de 
houding staan. De foto zou genomen 
zijn in het huidige gemeentehuis (waar 
toen Dhr. Suter, heer van Asperen,  
woonde). Onduidelijk is of het hier  
een privébezoek of  een officieel 
bezoek aan Asperen betrof. Er zijn, bij 
mijn weten, geen andere afbeeldingen 
van dit bezoek bekend en ook het jaar 
is onbekend. 
 
 

 
Tenslotte nog een foto 
van een familie in een 
bomgaard met daarop 
de aantekening ‘Ter 
herinnering aan ons 
huwelijk 23 april 1918, 
J. de Zwart en J.E. 
Doeland.’  (foto 4)  
Misschien herkent 
iemand nog personen 
op deze foto? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Van de familie de Jongh (de voormalige hengstenboer) kregen we een aantal oude foto’s , distributie- en 
stamkaarten uit de oorlog, oude Russische obligaties uit 1890, een aantal biljetten van 1000 Reichsmark 
uit 1910 en een oproep voor een evacuatie uit Asperen die niet gedateerd is. Die oproep betrof de 
bewoner van Nieuwstraat A113, ingedeeld in groep 8 met als hoofdbegeleider Ds. de Gidts en als 
groepsleider Dhr. J.A. Post. De verzamelplaats was ‘de Voorstraat in Asperen.’ De oproep was 
ondertekend door burgemeester van Meeuwen. Mogelijk een oproep voor de Arbeitseinzats uit 
1941/1942? Ds. De Gidts verliet Asperen namelijk in 1942. De foto’s van Fam. De Jongh zijn van hun 
beroemde hengst Hendrikzoon (foto 5 genomen in de Detsteeg?) en de tweede foto is genomen in de 
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Vrouwe Elburgstraat en toont ons een trotse Teunis de Jongh die een fokhengst vasthoudt met op de 
achtergrond nog de oude fabriek van Adtoja. Foto is uit de jaren 60. 
 
Van de familie Abbel 
kregen we een aantal 
foto’s voornamelijk 
afkomstig uit het 
archief van Huib van 
Ochten. Daarbij een 
prachtige foto uit 
1939 van het 
toenmalige 
schoolplein met 
daarop  militairen die 
aan het koken zijn 
tijdens de mobilisatie 
(foto 6) We hadden al 
enkele andere foto’s 
van hetzelfde 
standpunt met onder 
andere Hans Verwaay 
er op, maar deze 
kenden we nog niet. 
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Verder een mij onbekende foto van de duivenvereniging uit de jaren 50 ter ere van een jubileum? 

 (foto 7) 
 
Wie herkent deze duivenmelkers? 
 
Foto 8: Op de Molenwal poseren een 
aantal Asperenaren met op de 
achtergrond de molen. We herkennen 
Klaas en Ceelke Kruis met de kinderen 
Dirk, Piet, Henk en Ceeltje. Foto is 
genomen begin dertiger jaren. 
 
 
 
 
 

 
Ook van Wout 
Verwaay kregen we 
een aantal prachtige 
kaarten en foto’s van 
Asperen. Daarbij een 
tweetal unieke 
fotokaarten die ooit 
gemaakt zijn in 
opdracht van Dhr. 
Schaay, die aan het 
eind van de 
Achterstraat een 
hotel annex café 
runde (voorheen café 
den Toom\ Avanti\ 
restaurant Oud 
Asperen\ Tasos).  
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Hotel Schaay gaf in 1922 een serie ansichtkaarten uit en de oorspronkelijke proefdrukken van 2 van deze 
drukwerk ansichtkaarten zijn via Wout Verwaay nu in onze collectie gekomen ( Waterpoort – foto 9 en 
Gemeentehuis/kasteel- foto 10). 
 
Op de achterkant van 
deze proefdrukken 
staat het aantal af te 
drukken kaarten (1000 
stuks). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Van dezelfde gever komt een mooie opname 
van de ingebruikname van de molen op 26 juni 
1937 (foto 11). Rondom de molen is een grote 
menigte verzameld om dit heugelijke feit te 
vieren. Ruim 10 jaar later, op 24 juni 1948 , 
zou de molen opnieuw afbranden en sindsdien 
is hij helaas niet meer in bedrijf geweest.  
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Ook tamelijk uniek is een opname van de Varkensmarkt van een feest in de jaren 30 (foto 13). 
 

Voor de boerderij (die stond op 
de plaats waar nu restaurant de 
Kazerne staat) was een podium 
opgebouwd ter ere van een 
Koninginnedag, waarop Ad 
Astra een optreden verzorgde. 
Links de garage van  A. Kleijn 
(nu eigendom van de gebr. Van 
Hoogdalem). Van de mensen 
voor het podium herken ik 
alleen Jan van Herwaarden (Jan 
van Toontjes) die kennelijk in de 
organisatie van het feest zat.  
 
 
 
 
 
 

 
Tenslotte kwamen we in het bezit van een 
aantal foto’s van het bezoek van Koningin 
Juliana aan Asperen in 1951. Waaronder een 
mooi plaatje van de handdruk van 
burgemeester van Meeuwen met de Koningin . 
Plaats van handeling is de Waterpoort met op 
de achtergrond nog een deel van de 
kolenschuur die daar toen bij de weegbrug 
stond (foto 13). 
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Bij het verkregen materiaal zaten ook enkele zoekplaatjes die volgens de beschrijving in Asperen 
genomen zouden moeten zijn maar die ik niet kan thuisbrengen. In de eerste plaats een opname van een 
zestal mannen die staan voor een rietgedekte boerderij (foto 14). 
 
Daarbij een militair, 
wat zou kunnen 
wijzen op de 
mobilisatie 1914-
1918. De drie 
rietgedekte 
boerderijen die zich 
nu nog in de 
Achterstraat 
bevinden komen 
m.i. niet in 
aanmerking. (gezien 
de vorm van de 
raampjes en de 
goothoogte). 
Misschien weet een 
van u waar dit is?  
 
 
 
Heeft u zelf ook foto’s in uw bezit die u met ons wilt delen? Bel of mail mij dan even. 
Gijsdeman@hotmail.com, 06 10957094. 
 
Gijs de Man 
 
 
 
 
Van de redactie:    - Rectificatie -  
 
Geachte  lezer, 
 
In onze courant van 1 mei 2017 zijn nieuwe aanwinsten opgenomen waarbij werd vermeld dat deze ons 
aangereikt zijn door Cor Looijen. Dit klopt echter niet en wij danken Cor dat hij ons hierop gewezen 
heeft. De afbeeldingen zijn/waren aangeleverd door Frits Gerdessen te Gorinchem en waarvoor uiteraard 
onze hartelijke dank. 
 
      - Rectificatie - 
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Wa weete me eigeluk over de Min? 
 
Adde het platje ut veftienhonderdzoveul bekekt, ziede dat de Min van de Linge ( bij de Waterpoort), deur 
heel Asperen stroomt, tot dattie deur de Gracht (waor nou arreke legge) bij de meule weer in de Linge 
komt. 
 
Kekte goed, dan ziede minstes vijf botjes op  het water. Ik wet nie of het vracht_of visbotjes zen. Een 
stratje hiet nog steeds Vissersdijk, da is daor bij de Verrekesmert. Dr zalle dus wel visbotjes tusse legge, 
al viste ze meer op de Linge.  
 
Dr zen minse die zegge dat er toen in de Linge zalm zat. Was da nou nog mar waar, dan konne we dr met 
z`n alle van leve zo duur is dieje vis nou ! 
 
As klen jungske wet ik nog da`k onder de brug in de Brugstraat deur kon kruipe, zo wenig water was ter 
toen. Da was daor bij de kapper, mins wa stonk ut onder dieje brug ! Tot kort veur den oorlog konde met 
een roeibotje of een schouwke bij de Waterpoort nog de Min opvare as de Linge nie te leeg ston. Ik 
heurde da m`n opa`s vader met  zun schouwke, tekkebosse van d`n overkant van de Linge haalde. Hij kon 
die tekkebosse dan precies bij z`n bakkerij op de hoek van de Min naar binnen werreke, en dan het 
fornuis in. Dreuge tekkebosse wille wel brande hor, hij ha zo een hele hoop brood gebakke! Ik geleuf 
datter toen vier bakkers waore.  Nou ete ze nie meer zo veul gewoon brood, de merste minse ete nou veul 
luukser. 
 
Jammer ,mar van unne mooie gracht me genog water, wier de Min bekant unne stinkende afvoergeut. 
Ik wet nog da as de slager unne koei slachtte, al da bloed me een paar immers water deur de Min wier 
gespuuld. Da konde zien to`aan de Waterpoort.  As wij as jongus dan aan de Loswal (wa nou plantsoen 
is) bij de Linge aan het speule waren riepen we; “ Gauw de hengellat hale, want nou aze alle visse!” En 
wij mar zo dicht mogelijk bij da bietje rood gekleurde water ingooie. Toen hadde nog zat paling mar 
allang ginne zalm meer hor. Da open riool kon zo nie langer en de gemeente wou buize in de Min legge. 
Ik wet nog da n`m moeder dr eige unne kriek lachte toen ze over die rioolbuize in de krant die de 
“Gecombineerde ” hiette , zat te leze. “ Er moeten drie grote anticonceptieanks in de Min komen”, zoiets 
had de wethouwer gezeet. Da stond in dieje krant diede nou vergelijke ken met het Kontakt (Alleeen veur 
dieje Gecombineerde moesse we betale en da Kontakt proppe ze veur niks in oewe bus). Minse die een  
bietje meer letters gegeten hadden, zeeje :’”Joh da motte bij die buize toch zeker anti-septic tanks zen?”. 
Da hek ok altait gedocht, al hek nie veul geleerd. 
 
Mar nou met da internet waor de alles op van die saits ken veinde wet ik het nie meer zo zeker. Kek zelluf 
mar, dan ziede da Min ook “liefde” betekent en met Amor en vruchtbaarheid van doen het. En de 
Egyptenare  hadde in hullie mietologie, al een heel bietje vruger dan veftienhonderd, een beeld van “Min” 
! Daor magge alleen kels op dieje sait naor kijke want vrouwe zouwe d`r eige een hoedje schrikke !  
 
Misschien was zunne anti conceptietank veur dieje tijd toch zo gek nog nie gewist.  
 
 
Minkukel. 
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Evacués en razzia 
 
Mijn opa (Frits Gerdessen) en tante Heiltje (Oranjewal A52, nu nr.9, Van Roijen) kregen begin 1945 
inkwartiering, een bejaard echtpaar uit de betere kringen uit Tiel. Ze waren eerst bij Kees van Helden 
geweest, maar daar was het te vol. De man was blijkbaar erg ziek, maar hij zat wel gekleed in huis. Er 
hing van hem een zure lucht in huis. Hij is begin februari 1945 overleden, vlak voor de razzia. Hij moet 
suikerpatiënt zijn geweest. 
 
De naam heb ik nooit geweten. 
 
Ik weet niet of mijn vader (timmerman Jan Gerdessen) al een doodkist had gemaakt en of de man vóór de 
razzia al was gekist. Mijn vader was via het WC-raampje naar de eendenkooi van Toon Versluis gegaan 
en kwam op vrijdag terug. 
Op dinsdag kwam een dochter van Toon vertellen dat hij daar was. De begrafenis herinner ik me 
evenmin. De man moet kort na 5 februari zijn begraven. Aan te nemen valt dat de begrafenis, wegens de 
ontreddering na de razzia, na 6 februari was. Tijdens de razzia verzocht de weduwe de soldaten die 
binnen kwamen eerbied te betonen, wat ze deden. Ze gingen niet verder het huis in.  
 
De mevrouw had het hoog in de bol. Tante Heiltje verstrekte haar goed brood en at zelf regeringsbrood. 
Enkele weken na het overlijden van haar man kwam een dochter van Toon Versluis (eendenkooi), die 
kapster was, en gaf haar een kapbeurt (met krultangen).Ze is naar (familie in) Bussum gegaan. Kees van 
Helden heeft haar met zijn hittekar weggebracht. Vanaf de sluis zwaaide ze naar ons. Dat kan begin maart 
zijn geweest. De indruk was dat ze niet erg geroerd was door het overlijden van haar man. 
 
Opgesteld na gesprek met Cor van Helden, 28 juli 2010. 
 
Vrij waarschijnlijk was de overledene Jacob Hendrik van Rooij, geboren te Tiel ca. 1869, overleden te 
Asperen op 1 februari 1945. 
 
Dit blijkt uit onderzoek op internet in december 2012 in Genealogie Bovenschen, Looijenga, Van 
Gelderen en Van Donk. 
Contactpersoon : Helma Bovenschen-van Gelderen. 
In een zijtak wordt genoemd: 
Jacob Hendrik van Rooij, geboren te Tiel ca. 1869, overleden te Asperen 1 febr. 1945, oud 76. 
1897 getrouwd met Sophia Johanna van Leeuwen, ca. 1874, + 15 jan. 1926 oud 52. 
Hertrouwd met Willemina Geertrui Galis. 
 
Deze personen zijn op internet niet aangetroffen op de naamlijsten van begraafplaatsen te Tiel en 
Asperen. Evenmin in historische kranten (www.delpher.nl en Archief Eemland). Daar hij hier niet wordt 
genoemd is het mogelijk dat hij NIET in Asperen is begraven dan wel na de oorlog naar elders is 
overgebracht. 
 
F. Gerdessen (3 sept. 1936) 
Fijnscheerderstraat 12 
4204 ES Gorinchem 
 
 
11 januari 2018
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Joods en uit Asperen 
 
Als men zoekt naar Joodse bewoners van Asperen dan lijkt het alsof deze er niet of nauwelijks zijn 
geweest. Er is een Joodse Begraafplaats aan de Oude 
Zuiderlingedijk maar zelfs dat feit is nauwelijk 
bekend in Asperen.  Op deze begraafplaats staan 
desalniettemin 7 stenen en een 8e steen is dermate 
weggezakt dat deze niet meer leesbaar is. Dat wil 
niet zeggen dat er (slechts) 8 personen begraven 
liggen natuurlijk. 
 
In het “Stenen Archief” online worden de namen van 
de begraven personen weergegeven, ook op andere 
internet pagina’s is deze informatie te vinden met 
vertaling van de tekst (voor zover nodig) uit het 
Hebreews.  De begraafplaats is in eigendom en 

beheer van het NIK (Nederlands 
Israëlitisch Kerkgenootschap), is vrij 
toegankelijk maar het spreekt voor zich 
dat deze met respect bezocht moet 
worden.  
 
Aangenomen wordt dat deze 
begraafplaats het privé eigendom was 
van de familie Nieuwendijk, een van de 
meer prominente Joodse families in 
Asperen.  
 
Dat Joodse burgers in onze stad een 
zeldzaamheid waren, of slechts voor een 
korte periode is evident onjuist. Vele 
honderden jaren hebben Joodse families 
geleefd en gewoond in onze stad. De 
eerste tekenen van Joodse families 

welke zich gevestigd hebben in Asperen zijn van medio 1782. Het is echter zeker niet zo dat voor deze 
datum dit niet het geval zou zijn geweest. Duidelijk is dat reizende kooplieden onze regio al veel langer 
aandeden, veelal als manufacturier (stof, knopen, naaigerei etc.) en koopman.  
 
Pas sinds 1 januari 1850 kent ons land een dekkende en doorlopende bevolkingsregistratie. Aanvankelijk 
werden er door iedere gemeente dikke boeken bijgehouden welke het bevolkingsregister van onze stad 
beschreef. Hierin werden ook verhuizingen genoteerd, geboortes en overlijden (name werden dan 
doorgehaald). Deze boeken zijn gewoon in te zien in het Regionaal Archief in Gorinchem en het is zeker 
(vooral voor families die al lange tijd in Asperen wonen) de moeite deze eens door te pluizen ! In Asperen 
is pas in de “Franse Tijd” (1811, Napoleon Bonaparte heeft ons land langere tijd bezet en veel van de 
zaken die wij nu als “normaal” ervaren ingesteld in ons daarvoor nog enigszins achterlijke land) werk 
gemaakt van het registreren van de inwoners, hun adres, geboorte, religie, huwelijk en overlijden. 
Kinderen werden toegevoegd aan het boek bij hun ouders en op enig moment misschien weer separaat 
indien ze zelf trouwden of een huis betrokken. Alfabetisch zoeken is dus onmogelijk, de historie van de 
bewoners van Asperen leest meer als een roman van de eerste tot de laatste bladzijde van een boek (er 
zijn meerdere boeken uiteraard) maar de verhalen moet je er zelf bij verzinnen, voorstellen of (zoals uw 
redactie heeft gepoogd voor u) middels speurwerk achterhalen.
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Alhier een voorbeeld van een eerste poging een Landelijk Register op te stellen in de Bataafse Republiek 
(onderdeel van Frankrijk dus), het Hoofdstuk “Bewonersaantallen Departement van den Rijn” 
(Département des Bouches-du-Rhin) uit het Register 1795. De tweede kolom is “Grondeigenaren” of te 
wel “stemmers”. Het was een democratie maar alleen mannen die eigendom (grond) hadden mochten 
stemmen .
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In de registers (zie diverse foto’s in dit stuk) van de gemeente Asperen prijken twee Joodse familienamen 
het meest prominent. De eerste is de familie Nieuwendijk (Hoge Min en Molenwal, manufacturen, 
kooplieden) en de tweede is de familie Reens (diverse huizen op de Voorstraat, slager, kooplieden). 
 
Als eerste de familie Nieuwendijk in Asperen: als eerste staat Mareus Moses Nieuwendijk in het 
Geboorteregister, geboren te Asperen in 1750, overleden te Asperen in 1823. Vervolgens wordt Solomon 
Marcus (blijkt later: Mareus na onderzoek, ambtenaar heeft niet goed geluisterd) Nieuwendijk vermeld, 
geboren in het jaar 1782 (en overleden op 18 augustus 1842) en zijn familie woonde (vermoedelijk) op de 
Hoge Minstraat in Asperen. Derde is Abraham Marcus Nieuwendijk, geboren te Asperen in 1784 en 
getrouwd met Betje Moses Groenewoud (geboren te Maarssen 1786 en overleden te Asperen op 27 
augustus 1849). 

 
 
Mareus (1750) trouwt met Leentje Hartog van Aalten. Hun eerste zoon geboren in 1782 is Salomon 
(Mareus) Nieuwendijk, de tweede naam die we vinden in het register. Daarna volgt Abraham 
Nieuwendijk (de derde naam in het register) en Saartje in 1794 welke kort na geboorte sterft. Mareus 
komt kennelijk uit Amsterdam want hun eerste kind, Ester Mareus Kortenhout Van Nieuwendijk wordt in 
Amsterdam geboren op 19 januari 1762 (Amsterdam was toen al iets nauwkeuriger kennelijk). Ester is op 
19 april 1860 in Utrecht overleden, we hebben geen aanvullende informatie: “niets naders”. 
 
Solomon (1782) trouwt met Hanna Naatje Mozes Groenewoud (geboren 1781, overleden 25 oktober 
1836) en na haar overlijden trouwde hij nogmaals en wel met de weduwe van zijn broer Mareus: Leentje 
Hartog van Aalten. Uit het eerste huwelijk zijn (minimaal) twee zoons voortgekomen, Mozes 
Nieuwendijk (geboren 1824 en overleden te Asperen op 24 oktober 1902) tevens Manufacturier en 
koopman en Abraham Nieuwendijk (Geboren te Utrecht op 26 januari 1819 en overleden te Leerdam op 2 
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januari 1911). Abraham Nieuwendijk trouwt op 13 december 1842 met Sophalia Joseph Adelaar (geboren 
te Schoonhoven in 1810 en overleden te Asperen op 25 oktober 1890 op 80 jarige leeftijd), niets naders. 
 
Mozes is op 8 december 1854 in Culemborg getrouwd met Hendrina Nieuwendijk Voorst (Geboren te 
Culemborg in 1824 en overleden te Asperen op 24 augustus 1895). Mozes en Hendrina hebben een kleine 
dynastie gesticht in Asperen met een groot gezin welke zich later over heel Nederland heeft uitgespreid.  
 
Zo zijn uit dit huwelijk geboren: 

1. Elias Nieuwendijk, geboren te Asperen 1855, overleden te Asperen 16 augustus 1905; 
2. Salomo Nieuwendijk, geboren te Asperen 22 oktober 1855, overleden te Asperen 1945 (90 jaar) 

op dat moment woonachtig op de Molenwal te Asperen; 
3. Kaatje (Caton) Nieuwendijk, geboren te Asperen 1862, overleden te Renkum 26 februari 1927; 
4. Abraham Nieuwendijk, geboren te Asperen op 1 mei 1863, vermoord in Sobibor (Polen) op 30 

april 1943 (nét 79 jaar oud). Een poging zijn lidmaatschap van de Nederland Israëlitische kerk (zie 
afbeelding) te wijzigen in “Nederlands Hervormt” door een ambtenaar in Asperen heeft niet 
mogen baten. Zijn “bezwaar” 
tegen vertrek omdat hij zich “niet 
langer Joods voelde” werd 
afgewezen door de Gestapo en hij 
moest alsnog op transport. Wel 
moedig van die ambtenaar. 

5. Salomé Nieuwendijk, geboren te 
Asperen 21 oktober 1855; 

6. Hanna Nieuwendijk, geboren te 
Asperen 7 juni 1865, overleden te 
Gouda 3 april 1935; 

7. Samuel Nieuwendijk, geboren te 
Asperen 29 november 1856; 

8. Naatje Nieuwendijk, geboren te 
Asperen 27 april 1858, overleden 
te Asperen 22 augustus 1865; 

 
Onder nummer: 

1. Elias is 50 jaar vrijgezel; 
2. Salomo trouwt op 12 april 1882 in “‘s-Gravenhage met Catharina Wilhelmina Van der Pol, 

Catharina is in 1860 geboren te Asperen en overlijdt in Amsterdam op 21 februari 1930 op 70 
jarige leeftijd. Ze hebben vijf kinderen: 
- Hendrik Jacobus Nieuwendijk, geboren te Asperen op 10 augustus 1882, trouwt op 18 mei 1911 
met Boukje de Jong (geboren in Schotland ca. 1881, overleden te Bussum 23 mei 1960); 
- Elias Nieuwendijk, geboren ter Asperen op 23 januari 1893 later getrouwd met Maria 
Wesselman op 30 juni 1920 in Dordrecht. Niets naders. 
- Arie Adrianus Nieuwendijk, geboren te Asperen op 16 februari 1885 en op 30 april 1914 
getrouwd met Hester Holstein (dochter van de beroemde geweermaker Klaas Holstein te 
Harderwijk). Niets naders. 
- Johannus Jozinus Nieuwendijk, geboren te Asperen op 15 mei 1889 en overleden te “‘s-
Gravenhage als “Registratie Officier” na een kinderloos huwelijk met Zwanette Brave (geboren te 
Amsterdam ca. 1897). 
-Anna Catharine Nieuwendijk, geboren te Asperen op 9 april 1887 en overleden in Batavia 
(Indonesië) op 25 april 1935 na een huwelijk met ene “De Bruin”. Niets naders. 
- Hendrina Nieuwendijk, geboren te Asperen op 2 augustus 1883, niets naders. 

3. Niets naders; 
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4. Abraham is getrouwd met Johanna van Straten (geboren op 16 februari 1869, overleden te 
Amsterdam op 24 maart 1922) en ze hebben (minimaal) één kind: Mozes Jacob Nieuwendijk, 
geboren te Leerdam op 12 september 1902 en overleden te Amsterdam op 4 februari 1981 op 78 
jarige leeftijd. Mozes heeft de Tweede Wereldoorlog dus overleeft 
(ondergedoken op de Trompenburgstraat 105A te Amsterdam vanaf 
februari 1941). 
Verdere kinderen van Abraham en Johanna waren:  
- Reina Rozalinda (geboren te Leerdam op 31 augustus 1895, 
vermoord in Sobibor (Polen) op 5 maart 1943). Reina is op 20 
december 1922 te Leerdam getrouwd met Tobias Sterk maar hij sterft 
op 16 april 1940, 3 weken vóór de uitbraak van de Tweede 
Wereldoorlog. Ze hebben één zoon: Eliazer Sterk (geboren 11 
december 1923 te Amsterdam op de Trompenbergstraat 105A te 
Amsterdam, vermoord in Auschwitz (Polen) op 30 september 1942 
op 18 jarige leeftijd). Maar op 22 juli 1942 hertrouwd Reina met Aron 
Englander (geboren op 16 november 1844, vermoord te Sobibor 
(Polen) op 5 maart 1943 samen met zijn vrouw Reina op 48 jarige 
leeftijd)  
- Rozalina Jacoba (geboren te Leerdam op 5 september 1897, 
getrouwd met Albert van den Berg te Bussum in 1925, gescheiden in 1930 en vermoord in 
Auschwitz (Polen) op 3 september 1942 op 44 jarige leeftijd; 
- Mozes Jacob (geboren te Leerdam op 12 september 1902), niets naders; 
- Jacoba Sophia (geboren te Leerdam op 19 september 1904, vermoord te Sobibor (Polen) op 2 
juli 1943), getrouwd met Herman Polk (geboren op 20 augustus 1901 en vermoord te Sobibor 
(Polen) op 2 juli 1943). Ze hebben één zoon gekregen: Hans Polk, geboren op 30 juni 1936 welke 
met zijn ouders op 7 jarige leeftijd is vermoord op 2 juli 1943 in Sobibor (Polen). 

5. Niets naders; 
6. Hanna is getrouwd met Jozef Gazon (niets naders) en op enig moment krijgen zij een doodgeboren 

kind, wellicht daarna (of daarvoor) nog andere kinderen, niets naders; 
7. Niets naders; 
8. Niets naders; 

 
Zoon Abraham Nieuwendijk 
(geboren te Asperen 1785 en 
gestorven te Asperen 1873) 
als zoon van de Stamhouder 
Mareus Moses Nieuwendijk 
(zie vorige bladzijde) is op 7 
januari 1819 te Maarssen 
getrouwd met Betje Moses 
Groenewoud (overleden te 
Asperen op 27 augustus 
1849), de zuster van Naatje 
Moses Groenewoud waarmee 
zijn (3 jaar) oudere broer is 
getrouwd. Ze hebben twee 
kinderen, Leentje 
Nieuwendijk op 1 augustus 
1819 en Dientje Nieuwendijk  
in 1832. Niets naders bekend 
aangaande deze tak van de 
familie. 
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Leuk te vermelden in dezen is dat het huwelijk van (Koopman) Salomo Nieuwendijk op 12 april 1882 
met Catharina Wilhelmina van der Pol een verhaal apart is. Catharina is niet Joods maar de dochter van 
Adrianus van der Pol en Anna Catrina Murmann. 

Adrianus van der Pol is de Gemeentesecretaris van Asperen tot 16 september 1902 (zijn sterfdag). Het 
gezin had drie kinderen, de eerste twee waren zoons welke op leeftijd 1 en 13 jaar zijn overleden. 
Catharina was de oogappel van haar vader en het huwelijk heeft om deze reden dan ook (stiekem) elders 
(in Den Haag) plaatsgevonden waarna het getrouwde stel de familie voor het blok zette en zich in 
Asperen gevestigd heeft. 

Een dan hebben we de familie Reens:  als eerste wordt vermeld Levie Jacob Reens, zoon van Jacob 
Alexander Reens (Ashkenaz), geboren op 23 januari 1794 te Amsterdam. Deze is getrouwd in 1814 met 
Naatje Helena Abraham van Kamp en ze hebben vier kinderen: 

1. Sophia Jacob Reens, geboren in Amsterdam op 27 december 1815 en ze overlijdt op 3 september
1855. Niets naders;

2. Sara Jacob Reens, geboren in Amsterdam in 1817, getrouwd met Judik Levie Frank Franken,
overleden op 23 juli 1845. Niets naders;

3. Levie Jacob Reens, geboren in Amsterdam op 8 juni 1820 en overleden te Asperen op 29 maart
1894; 

4. Betje Reens, geboren te Amsterdam op 7 juni 1822. Niets naders.

Van hun vier kinderen is er dus één die zich op enig moment heeft gevestigd in Asperen, Levie Jacob 
Reens. Hij trouwt op 23 juli 1845 in Woerden met Betje van lier (geboren 13 juni 1811 in Leiden, 
overleden 23 maart 1894 in Asperen). Ze krijgen 7 kinderen, de eerste in Zuidland en de rest in 
Amsterdam. De kinderen worden her en der geboren en blijven hangen of komen terug. Vader en moeder 
namelijk trekken veel rond. Op enig moment echter trekken ze in bij hun oudste zoon en zijn gezin, 
wonende in Asperen. 

De familie bestaat uit vader Levie en 
moeder Naatje en de volgende kinderen: 

1. Jacob Levie Reens, geboren te
Zuidland op 6 februari 1846,
overleden te Asperen 15 maart
1929;

2. Abraham Reens, geboren te
Rotterdam 17 februari 1849;

3. Ragina (Rachel) Reens, geboren
te Leerdam 29 september 1852.

Nu wordt het echter even ingewikkeld. Levie en 
Naatje gaan uit elkaar, scheiding op 23 september 
1851 volgens de stukken. Vreemd genoeg wordt de 
dochter van Levie geboren in Leerdam één jaar na de 
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scheiding. Hoe dat biologisch mogelijk is weten alleen beide ouders. Moeder en Rachel trekken in een 
klein huisje in Asperen en worden deels onderhouden door haar oudste zoon Jacob Levie Reens die slager 
koopman is op de Voorstraat in Asperen. 

Levie hertrouwd met Rachel Vos, geboren te Amsterdam op 27 oktober 1829 en ze hebben samen vier 
kinderen, allen geboren en gestorven in Amsterdam tussen 1859 en 1932 welke wij niet verder hebben 
uitgezocht (namen en geboorte/sterfdate bekend bij de redactie). De sterfdatum van Rachel is ons 
onbekend maar Levie zelf retourneert op enig moment en op hogere leeftijd naar Asperen en sterft daar 
op 29 maart 1894. Of hij zich verzoend heeft met zijn eerste vrouw of dat hij (ook) onderhouden moet 
worden door zijn oudste zoon en elders in Asperen of bij iemand in woont is niet bekend. Duidelijk is wel 
dat de familie Reens op enig moment meerdere (3 tot 4 minimaal) huizen bezit en bewoond aan de 
Voorstraat te Asperen en het dus kennelijk (erg) goed doet hier. Twee van deze huizen staan aan of bij de 
Varkensmarkt. 

Slager Jacob Levie Reens mag dan 
wel succesvol zijn maar hij heeft 
ook wel een zeer bewogen leven. 
Op enig moment trouwt hij met 
Sara Horneman (geboren 21 juli 
1849 en overleden op 5 november 
1878) en ze krijgen twee kinderen 
samen: 

1. Abraham Reens, geboren te
Asperen in 1876;

2. Izaak Reens, geboren te
Asperen in 1878 en
overleden te Leeuwarden
op 20 januari 1942;

Of Sara sterft door complicaties bij 
de geboorte of om een andere reden 
komt te overlijden is niet duidelijk. Wel duidelijk is dat Jacob Levie met twee (zeer) jonge kinderen als 
weduwnaar achterblijft. Hij hertrouwd aldus snel en wel met Eva Sterner (ook wel Eva Frank) geboren in 
Zuidland op 27 februari 1845 (ze is dus al 33 jaar oud) en overleden te Rotterdam op 15 januari 1894. 
Met Eva heeft Levie zes aanvullende kinderen: 

3. Schoontje Reens, geboren op 5 februari 1880 te Asperen en overleden op 15 maart 1880 te
Asperen (5 weken oud);

4. Asser Reens, geboren te Asperen op 4 mei 1881, overleden te Rotterdam 2 januari 1943;
5. Bernhard Reens, geboren te Asperen op 13 juli 1882, overleden bij of vlak na geboorte;
6. Karel Reens, geboren te Asperen op 18 maart 1884, overleden Rotterdam 23 mei 1960;
7. Josef Reens, geboren op 12 november 1885 te Asperen, overleden 1 februari 1886 te Asperen (11

weken oud);
8. Stillborn (naamloos gebleven) geboren en begraven op 23 juni 1887 te Asperen.

Eva Sterner krijgt geen kind meer, ze sterft op 15 januari 1894 in Rotterdam. Jacob Levie blijft wederom 
met een aantal jongere kinderen achter. De oudste kinderen zijn al uitgevlogen (komt hierna, never fear) 
en dus hertrouwt hij een derde keer en wel met Veronica van Oss (geboren te Oss op 27 januari 1844). 
Veronica (51 jaar) is zelfs twee jaar ouder dan Jacob Levie (49) als ze trouwen in 1895 dus misschien is 
het een “verstandshuwelijk” maar tussen de regels leest men dat beide echtlieden elkaar zeer gevonden 
hebben en ze hebben ook nog een 30 jaar samen voor de boeg. 
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Helaas geldt dit niet voor de familie van Jacob Levie Reens. Ze zijn geboren in een periode van onze 
geschiedenis met een dodelijk conflict en velen van hen zullen aldus de leeftijd van hun vader niet 
benaderen. We nemen de kinderen door, startend bij nummer 1 (zie vorige bladzijde). 

Abraham Reens (Kind 1, zie vorige bladzijde) trouwt met Judik van Broek (geboren te Amsterdam op 26 
mei 1878) en ze betrekken een prachtig pand aan de Mechelsestraat 30 te Scheveningen (Den Haag). Hier 
krijgen ze drie kinderen, Helena Rheens op 25 december 1903 (er is een “h” toegevoegd in de naam, 
klinkt chique vermoedelijk en vooral als je in een villawijk als de Scheveningse Bosjes woont) en hierna 
helaas twee doodgeboren kinderen op 28 juni 1915 en 16 augustus 1916. Abraham heeft “geluk”, hij 
sterft op 28 april 1935 en hem blijft hetgeen dat komt bespaart. Zij weduwe Judik pleegt liever zelfmoord 
in hun huis te Scheveningen dan zich te melden voor transport op 24 maart 1943. De als enig 
overgeblevene dochter Helena R(h)eens gaat wel en wordt vermoord in Sobibor (Polen) op 4 juni 1943. 

Asser Reens (kind 4 van Jacob Levie en zijn tweede vrouw Eva Sterner) is 
geboren in Asperen op 4 mei 1881 zoals reeds bladzijden hiervoor aan u 
gemeld. Hij trouwt met Eva Frank (geboren te Wouw op 26 januari 1885) 
en overlijdt op 2 januari 1943 in Rotterdam in het ziekenhuis Eudokia (zie 
advertentie) op 61 jarige leeftijd ten gevolge van zijn mishandeling in 
Rotterdam door de Nederlandse “Schutsstaffel” SS. De familie woonde 
aan de Mathenesserlaan 407 te Rotterdam. Deze wijk tot Delfshaven is 
afgezet en ontruimt door Nederlandse leden van de SS onder toezicht van 
de bezetter. Joodse Burgers werden afgevoerd en opgesloten in “loods 24” 
aan de Etrepotstraat waarvandaan allen op en na 24 februari 1943 zijn 
afgevoerd naar Sobibor. Deze ontruiming is dermate gewelddadig dat er 
vele slachtoffers vallen met name onder de ouderen en patiënten van het Joodse Wees- en Ziekenhuis dat 
tevens in de Mathenesserlaan staat. Asser wordt dus nog opgenomen in het (algemene) ziekenhuis 
Eudokia (gesloopt in 1991) maar sterft daar op 61 jarige leeftijd aan de gevolgen van zijn mishandeling. 
Zijn vrouw Eva Reens (Frank) is opgesloten in Loods 24, zij mag haar man niet meer bezoeken en ze 
wordt na transport naar Polen op 5 maart 1943 en 58 jarige leeftijd vermoord in Sobibor (Polen). 

Asser en Eva krijgen (minimaal) één kind: Selma Reens, geboren te Asperen op 25 december 1909. 
Selma trouwt met Andries David van Creveld (geboren te Rotterdam op 11 april 1902 en ja, een broer van 
Elisabeth en Ester) en ze wonen aan de Oostzeedijk 130A te Rotterdam waar ze drie kinderen krijgen: 

• Eva van Creveld, geboren 8 november 1930 te Rotterdam;
• Sophie Mathilde Friederieke van Creveld, geboren op 28 december 1931 te Rotterdam;
• Ruby van Creveld, geboren op 1 augustus 1935 te Rotterdam.

De hele familie wordt opgepakt door de bezetter en komt tezamen aan in Auschwitz (Polen) waar vader 
Andries David van Creveld (om onduidelijke redenen) op 3 augustus 1942 vermoord zou zijn (wellicht 
onderweg op transport ?) terwijl zijn vrouw en kinderen (Eva 12 jaar oud, Sophie 11 jaar oud en Ruby nét 
7 jaar oud) op 6 augustus 1942 in Auschwitz (Polen) vermoord worden.  

De overige kinderen van Jacob Levie Reens en Eva Sterner zijn kort na geboorte gestorven en begraven 
in Asperen.
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Izaak Reens (kind 2, zie Foto rechts uit 20/1/1940) trouwt met Elisabeth van 
Creveld (geboren 30 oktober 1877) en zijn broer (kind 3, kind 1 van Eva 
Sterner) trouwt in Rotterdam op 6 juni 1912 met de jongere zus van Elisabeth, 
Ester van Creveld (geboren 27 juni 1882). Karel en Ester blijven kinderloos, 
Karel sterft in Rotterdam op 23 mei 1960, zijn vrouw Ester is reeds op 5 
september 1949 overleden. Beide overleven het bombardement van de stad, de 
oorlog én de Holocaust dus.. 

Izaak en Elisabeth (zie foto links) trouwen en wonen ook in Rotterdam maar verhuizen 
naar Leeuwarden in November 1940. Of dit gebeurd is doordat hun huis vernield of 
beschadigd is in het bombardement van de stad of om andere redenen hebben we niet 
kunnen achterhalen. Vast staat wel dat families welke door de oorlogshandelingen in de 
meidagen van 1940 in Rotterdam hun huis kwijt raakten in Nederland onderdak vonden 
in gebieden waar huizen beschikbaar waren. De familie was zeker niet onbemiddeld, de 
familie Van Creveld (Rotterdam) was zeer 
vermogend. 
Uit diverse bronnen blijkt dat Izaak en 

Elisabeth (minimaal) drie kinderen hebben gekregen. Roosje 
Reens (4e foto op deze bladzijde genomen in 1937) is geboren 
te Rotterdam op 8 september 1905, een tweede dochter Eva 
Reens is geboren op 19 september 1907 in Rotterdam (3e foto 
op deze bladzijde, Eva Reens in 1947). Een derde kind, een 
zoon, is hierna geboren maar alle sporen van zijn geboorte 
lijken opzettelijk te zijn gewist. Zoals net aangegeven was de 
familie Van Creveld erg vermogend en het lijkt erop dat hun 
zoon vlak voor de oorlog naar het buitenland is gestuurd, 
vermoedelijk als een vorm van zekerheid. Elisabeth Reens van 
Creveld heeft dosiernummer JOKOS 12382 in de Zaak 
“Lippmann Rosenthal Looting Bank” (L-claim 9886/20602). 

De Lippmann Rosenthal 
bank was voor de oorlog 
een respectabele Joodse 
bank maar heeft door de 2e 
Wereldoorlog een negatieve 
klank gekregen. De Duitse 
bezetter gebruikte de goede naam en richtte een tweede vestiging op 
in de Sarphatistraat te Amsterdam. Deze vestiging was niet meer dan 
een roofbank, waar de Joodse bevolking van Amsterdam de 
bezittingen moest onderbrengen. De fondsen die hiermee werden 
opgebouwd werden gebruikt voor het Joodse onderwijs, de Duitse 
oorlogsmachinerie maar ook voor de bekostiging van de deportaties, 
kampen zoals Westerbork en het bloedgeld dat verraders van 
ondergedoken Joden ontvingen. 

Vermoedelijk had de Familie van Creveld er een rekening welke ook 
door de Duitse bezetter “geconfisqueerd” (lees: gestolen, leeggeroofd) 
is en een overlevende rechthebbende heeft na de oorlog een claim 
ingediend om dit geld terug te krijgen. 

Uit diverse bronnen volgt echter dat er een zoon geboren is in het gezin Reens van Creveld en dat deze al 
voor de oorlog Nederland verlaten heeft. Na veel gepuzzel en gezoek is hij vermoedelijk gevonden. 
Herman Jacob Reens is geboren op 4 januari 1920 in The Netherlands als zoon van Izaak en Elisabeth 
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Reens volgens zijn Amerikaanse paspoort en is in maart 1986 overleden wonende op de Jackson Heights 
(Queens) in New York. Zijn professie was “salesperson”. Op 22 januari 1942 is hij vrijwillig als “private” 
(gewone soldaat) toegetreden tot het leger van de Verenigde Staten en uiteindelijk als Warrant Officer 
van de US Army gepensioneerd. Een Warrant Officer is een officier in alles behalve naam, veelal betreft 
dit specialisten op een specifiek vak. Ze worden in het leger behandeld en betaald als officier (zelfs tot 
specialist met een rang van Kolonel of hoger) maar ze voeren geen bevel over troepen. 

Dochter Roosje Reens verhuist met vader en moeder naar Leeuwarden in november 1940. Ze is 
verpleegster en trouwt niet. Eva Reens trouwt wel, in Rotterdam op 26 oktober 1927 met Hijman Reens 
(geboren te Amsterdam op 29 april 1899, overleden te Amsterdam op 29 juli 1979). Ze woonden in 
Amstelveen gedurende de oorlog en hebben drie kinderen: 

• Israel Reens, geboren 1931 en overleden 1999;
• Paul Reens, geboren 24 oktober 1933 (niets nader bekend);
• Louis Reens, wonende (bij navraag in 2016) te Amsterdam.

Eva Reens sterft op 16 maart 1988 te Amsterdam. 

Op 20 januari 1942 overlijdt Izaak Reens in Leeuwarden aan hartfalen vlak voordat de familie van drie 
personen zich voor transport naar Westerbork moet melden. Moeder Elisabeth (dan 65 jaar oud) en 
dochter Roosje Reens (dan 37 jaar oud) melden zich wel en vertrekken. Vanuit Westerbork stuurt Roosje 
(ze ondertekent de brief met Roza) de bonnen die zij en haar moeder nog overhebben naar haar zuster 
Eva. 

Voor degenen die onbekend zijn met de distributiebonnen in Nederland gedurende de jaren dertig en de 
Tweede Wereld Oorlog even de volgende uitleg: In de oorlogsjaren was er niets te koop voor alleen geld. 
Je moest geld hebben natuurlijk maar óók 
“bonnen”. Dus kocht je een pakje boter bij de 
Albert Hein dan moest je pinnen maar je moest 
ook een bonnetje inleveren dat je niet al eerder 
die week een pakje boter had gekocht. Dit 
systeem is al vóór de oorlog ingevoerd door de 
Nederlandse Overheid om de (dan al) schaarse 
voedingsmiddelen ‘eerlijk’ te kunnen verdelen 
in het land. Hierbij hoorde een uitgebreid 
systeem van persoonsbewijzen (met naam, foto, 
beroep én hun religie) die iedereen altijd bij 
zich diende te hebben om zich te legitimeren. 
Van dit systeem maakten de Nazi’s natuurlijk 
dankbaar gebruik om mensen met de Joodse 
Religie te identificeren op straat en op te halen thuis daar voor het bonnensysteem iedereen ook een 
adres en woonplaats etc. diende op te geven. Het was dus een eenvoudige zaak om in Nederland 
“onwenselijke personen” te arresteren. Zonder legitimatie geen voedselbonnen en dus niets te eten. 

Vandaar dat Roosje denkt, “wij hebben er toch niets meer aan deze bonnen, laat ik ze naar Eva en haar 
man met kinderen sturen”. De bonnen waren belangrijk voor de mensen in Nederland in de oorlogsjaren. 

- 34 -
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In overleg in juni 2016 met het Joods Cultureel Kwartier hebben we toestemming gekregen deze brief te 
publiceren. Hij is in hoge dichtheid weergegeven op de volgende bladzijde, hieronder de vertaling: 
 
 
Lieve allen, 
 
In lange tijd niets van ons gehoord. Moeder en ik maken het naar omstandigheden gelukkig goed. 
We hebben een huis vol mensen dus erg druk. 
 
Ik hoop dat het bij jullie ook goed is en sluit ik wat bonnen in die ik opgespaard heb ik hoop dat 
jullie daar wat voor kunnen kopen. 
 
Financieel behoef je je geen zorgen over ons te maken want wij redden ons wel. Moeder ziet er 
gelukkig goed uit en heeft haar de rust toch goed gedaan. 
 
Hopelijk komt er voor ons alle gauw rust wij zijn vol goede moed en vertrouwen dat zijn jullie toch 
ook wel hé. Ik stuur deze brief aangetekend dat lijkt mij beter. 
 
Nu schatten ik verlang ontzettend naar jullie dat kan je wel begrijpen ik hoop spoedig bericht 
ontvangst van deze brief te krijgen. 
 
Hartelijke groet van mij en moeder. 
 
Roza 
 
Inhoud: 6 A. bonnen 
  1 suiker bon 
  1 pond boter 
  1 snoep bon 
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De brief  is in inkt geschreven, mogelijk vlak voor de dag waarop in het kamp Westerbork bekend is 
gemaakt wie in het volgende transport uit het kamp zou vertrekken. In Westerbork heerst een nog aan 
normaliteit grenzende situatie. Er is een school en ziekenhuis, mensen leven in barakken die gebouwd zijn 
voor de oorlog voor de tewerkstelling van werkelozen in grootschalige projecten als het graven van het 
Twente Kanaal, het droogleggen van polders en veengebieden etc. etc.  Vlak voor de oorlog werden er al 
Joodse vluchtelingen (uit Duitsland gevlucht naar Nederland) in “opgeborgen” (komt u bekend voor ?) 
omdat we kennelijk niet goed wisten wat we met ze aan moesten. De situatie voor de Joden in Duitsland 
was natuurlijk al vanaf 1933 aan het verslechteren.  
 
Roosje en haar moeder sliepen in deze barakken. Onduidelijk is hoe lang ze er geweest zijn maar 
vermoedelijk niet erg lang. Terwijl ze deze brief hebben geschreven waaruit wel volgt dat het erg druk is 
in hun barak (mensen die op transport gingen werden al samengebracht in het kamp en denken deze 
wellicht de volgende dag op de post te doen krijgen ze te horen dat ze direct, die avond al vertrekken.  
 
Snel schrijft Roosje (Roza en later alleen Ro) “Z.O.Z.” onderop de brief in potlood, een pen hebben ze 
kennelijk niet meer bij de hand. Op de achterkant schrijft ze een extra (kort) berichtje en ook haar moeder 
schrijft een korte groet op de achterzijde. De brief is moeilijk te lezen maar de achterzijde is nog 
moeilijker omdat het in potlood is geschreven en op een ondergrond die niet overal even hard was lijkt 
het.  
 
Hieronder onze vertaling en op de volgende bladzijde een foto van het origineel. 
 
Op het voorblad (zie vorige bladzijde) in potlood: 
 
Z.O.Z. 
 
Achterzijde in potlood: 
 
(Maandag) 
 
Hedenavond worden wij gehaald. Moeder en ik zijn erg sterk en vertrouwen volkomen op God en 
in de toekomst. Je kunt wel informeren bij P. Zijlstra Mozartstraat 57 die heeft alles van ons 
verzorgd. Mocht jullie na de oorlog naar Leeuwarden komen of schrijven dan ga je daar maar 
heen. Tot spoedig weer ziens. Heel veel zoenen voor de kinderen en heb geen zorgen om ons. Ik 
vertrouw op alles en zie dit rustig kalm tegemoet. 
Ro 
 
Lieve Eva ons lot is gemaakt zoen de kinderen en wees jij en Herman gekust voor eeuwig en gegroet 
ik zal vader wel volgen ik hoop dat Roza gezond mag terug komen nu Eva sterkte en kinderen en 
Herman dag tot ziens je moeder. 
 
De brief is klaarblijkelijk de eerste (en enige) die ze aan Eva Reens willen sturen daar ze uitleggen wie in 
Leeuwarden op hun huis en spullen zou passen. Het spreekt voor zich dat de Bezetter hun huis direct na 
vertrek naar Westerbork liet leeghalen door een speciaal verhuisbedrijf en het huis verkocht, de Nazi’s en 
hun handlangers (Nederlanders) wisten wel dat ze niet meer terug zouden komen. 
 
Transport: vertrek uit Westerbork in Nederlandse veewagons met Nederlandse locomotief en machinisten 
is op 13 Juli 1943 (vertrek van het 69e transport tot die datum) uit Westerbork met 1988 personen 
waaronder Roosje en Elisabeth Reens, de aankomst in kamp Sobibor (Polen) is op 16 juli 1943 zonder 
een tussenstop, water of eten.  
 
Alle passagiers zijn bij aankomst direct vergast. 
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Naast de prominente families Nieuwendijk en Reens in Asperen zijn er nog twee families die (naar het 
schijnt of blijkt) slechts kortere tijd hebben geleefd in onze stad. Let wel op: de weergave in dit artikel is 
zeker niet volledig of compleet. Alleen wat (relatief) eenvoudig te achterhalen was zonder professionele 
middelen is weergegeven. Ook zijn er namen gevonden die erg lijken op wel weergegeven personen. Of 
dit aanvullende familieleden waren ? of een geheel andere familie die ook in Asperen geboren en/of 
gewoond heeft konden we niet vaststellen. Helaas werden namen nogal eens gewijzigd bij inschrijving 
elders en is het moeilijk vast te stellen of er sprake is van een geheel nieuwe persoon of dezelfde als reeds 
opgenomen met een extra voornaam of gewijzigde spelling. Soms zijn dus aannames gedaan waardoor 
het zeer goed mogelijk is dat er mensen (Joodse stadgenoten en hun directe nakomelingen) in de lijst 
ontbreken. 
 
Een van de meest prominente onduidelijke personen is bijvoorbeeld Emanuel Samuel Nieuwendijk, 
geboren te Asperen op 28 januari 1867 als zoon van Moses Nieuwendijk en Rijntje Vos. Emanuel trouwt 
op 1 augustus 1897 met Johanna van den Berg (geboren te Dordrecht op 4 november 1876) en krijgen 
twee kinderen:  
 

• Mozes David Nieuwenhuis, geboren te Asperen op 25 maart 1898, vermoord in Auschwitz 
(Polen) op 6 maart 1944. Getrouwd met Selma Blog op 24 mei 1932 te Amsterdam. Selma is 
geboren in Leipzig (Duitsland) op 16 maart 1907 en tevens vermoord in Auschwitz (Polen) op 6 
maart 1944. Het stel was eerst woonachtig aan het Nieuwe Plein 28 in Arnhem en later aan de 
Weteringschans 110 Amsterdam. Er zijn aanwijzingen dat het stel 2 kinderen had maar hier 
konden we niets naders over vinden. 

• Cato Reina Nieuwenhuis, geboren op 25 juni 1899 in Leerdam, getrouwd met Alexander Oostra, 
overleden op 24 december 1932. Niets naders. 

 
De naam Nieuwenhuis is natuurlijk bekend maar we konden geen dwarsverbindingen vinden tussen deze 
personen en de meer uitgebreide familie Nieuwenhuis. Welmogelijk een neef maar wellicht ook toeval. 
 
Familie drie na de hiervoor genoemde takken is de familie Van Straten, professie onbekend. Als eerste 
komen we Salomon Abraham van Straten tegen. Hij trouwt in Asperen met Annaatje van Gelder, geboren 
in Asperen op 12 september 1898. Ze hebben (minimaal) twee kinderen: 
 

1. Salomon Abraham van Straten, geboren te Asperen op 12 
september 1898, trouwt op 4 september 1924 met Annaatje Parijs 
(geboren Amsterdam 1 mei 1894, vermoord in Sobibor (Polen) op 
16 april 1943). Salomon zelf is “ergens in europa” 
omgekomen/vermoord op 31 december 1943. Vermoedelijk is 
zijn vrouw bij aankomst in Sobibor vergast en hij te werk gesteld 
en op latere datum bezweken of vermoord in een van de 
subkampen of wapenfabrieken waar mensen als slaven werden 
gebruikt. Zijn foto (datum onbekend), zie afbeelding: 

2. Maria Adriana van Straten, geboren te Asperen op 7 februari 1896, 
getrouwd met Samuel Koekoek (geboren te Amsterdam op 6 
september 1899). Het stel was woonachtig aan de Safierstraat 53III te Amsterdam, opgepakt en 
vermoord in Auschwitz (Polen). Maria is op 19 november 1942 (vermoedelijk bij aankomst) 
vermoord en haar echtgenoot is op 28 februari 1943 bezweken in het kamp na dwangarbeid in het 
IG Farbencomplex speciaal naast het kamp gebouwd om gebruik te maken van de “goedkope 
arbeidskracht”. Maria en Samuel (Van Straten) Koekoek hadden twee dochtertjes, Sophia 
Koekoek (geboren 25 augustus 1926) en Anna Koekoek (geboren 20 augustus 1933) die  
respectievelijk 16 en 9 jaar oud waren toen ze op 19 november 1942 hand in hand met hun moeder 
de gaskamer van Auschwitz (II) Birkenau (Polen) binnenliepen. 
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Bij het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog was IG Farben de belangrijkste producent van de Duitse 
oorlogsindustrie. Om de oorlogseconomie draaiende te houden en ook in het oosten een industrie op touw 
te zetten, besloot IG Farben een nieuwe Buna-fabriek (synthetisch rubber) te creëren in Auschwitz. Deze 
plek werd niet alleen gekozen vanwege de goede spoorwegverbindingen en de koolmijnen, maar ook 
omdat het aldaar aanwezige concentratiekamp een bron van goedkope arbeiders vormde. In november 
1940 begonnen honderden gevangenen aan de bouw van de nieuwe fabriek. In 1941 maakte IG Farben 
plannen voor een subkamp van Auschwitz, zodat de gevangenen niet op en neer hoefden te lopen van het 
basiskamp Auschwitz I naar de bouwplaats. In maart 1942 werd begonnen aan de bouw van het 
concentratiekamp Buna/Monowitz (of Auschwitz III), dat de werkzaamheden van IG Farben moest 
versnellen. Het kamp werd gebouwd in het Poolse dorpje Monowitz, wiens inwoners gedwongen moesten 
verhuizen. Ondertussen betaalde het bedrijf ook de medische experimenten die Josef Mengele uitvoerde 
op gevangenen en werden vrouwelijke gevangenen ter beschikking gesteld om te dienen als proefpersoon 
voor het testen van farmaceutische producten. In oktober en november 1942 arriveerden de eerste 2100 
gevangenen en in de twee jaar daarna werden duizenden joodse gevangenen uit Auschwitz I 
tewerkgesteld in Buna/Monowitz. Voor een subkamp was Buna/Monowitz ongebruikelijk groot. In totaal 
werden er zo’n 27.000 arbeiders gevangen gehouden, waarvan de meeste omkwamen door de zware 
werkomstandigheden, slechte kleding en voedseltekort. Anderen werden alsnog vergast in de gaskamers 
van het vernietigingskamp Auschwitz II-Birkenau. De Buna-fabriek kwam door tekort aan (gezonde) 
arbeiders en materiaal en de geallieerde luchtaanvallen nooit helemaal af en produceerde gedurende de 
oorlog maar zeer kleine hoeveelheden synthetisch rubber. 
 
Toen bleek dat de oorlog verloren zou worden vernietigde IG Farben zo veel mogelijk documenten om 
hun betrokkenheid bij de holocaust te verdoezelen. De bedrijfsleiders van het bedrijf doken vanaf 1944 
onder achter de westerse linies. Na enkele maanden werden 23 van hen opgepakt en berecht. Slechts 
enkele van de bedrijfsleiders kregen uiteindelijk een gevangenisstraf en zij kwamen meestal al snel weer 
vrij. Hierna namen zij opnieuw plaats in de bestuursraden van de Duitse industrie of vervulden zij 
politieke functies 
 
Bron www.wollheim-memorial.de: KZ  Buna/Monowitz 

 
Transport vertrekt uit Westerbork in een trein van de Nationale Spoorwegen (NS) in 1943 
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Als vierde en laatste familie wil ik de familie Blanes aan u 
presenteren en dat is een bijzonder verhaal. Het (Paarden) 
Circus Blanes (Blumenfelt) is opgericht en tot heden in 
eigendom van de Portugees Joodse familie Blanes. Dit 
circus reisde natuurlijk continue rond en gevolg was dan 
ook dat kinderen die geboren werden “in het circus” 
ingeschreven werden in die plaats waar het circus op die 
dag/periode toevallig was. Aldus kon het dus gebeuren dat 
de tweede zoon van een wereldberoemde kunstenares, 
Circus Directeur en (paarden)kunstrijdster Jeannetta Levi 
Marcus Cohen in Asperen op 7 februari 1873 beviel van 
haar zoon Leendert Joseph Blanes. Zijn vader was Joseph 
Moses Blanes, tevens (paarden)kunstrijder maar ook “baartscheerder” (al weet de redactie niet helemaal 
wat dat moet zijn….wellicht dat u het weet ?). Het Circus Blanes was toevallig die dag in Asperen, of 
misschien waren de eigenaren hier om paarden te kopen ? Asperen stond in die tijd zeer goed bekend en 
er waren drie paardenmarkten per jaar in onze stad. Hoe het ook is, een lid van een beroemde familie is 
geboren in onze kleine landstad. Leendert had overigens twee broers: 

1. Louis Blanes, geboren in Zwolle op 14 april 1866, overleden Amsterdam 23 april 1940; 
2. Eduard Blanes, geboren te Amsterdam op 8 juni 1877 en vermoord in Auschwitz (Polen) op 29 

september 1942. 
 
Joseph Blanes (geboren in Montfoort op 25 april 1824) en Jeannetta Cohen (geboren in Amerongen op 6 
maart 1837) is de Tweede Wereldoorlog bespaard gebleven, Joseph sterft op  december 1902 in Vianen 
en zijn vrouw op 15 februari 1925 in Ouder Amstel. Hun Asperense zoon Leendert had dit geluk niet, hij 
ging zijn broer Eduard 5 dagen voor door op 24 september 1942 vermoord te worden in Auschwitz 
(Polen). 
 
Hoe vaak ik niet mensen in Asperen heb gesproken die zeiden dat er in Asperen weinig is gebeurd in de 
Tweede Wereldoorlog. Een vliegtuig neergeschoten door luchtafweergeschut op het fort en neergestort 
nabij wordt genoemd. De Nederlandse soldaten die ingekwartierd werden in Asperen, de razzia van de 
bezetter in Asperen om mannen te grijpen om als slaven in Duisland te werk te worden gesteld en die 
ontsnapten uit het kleine raampje achterin de garage van Kleyn aan de Voorstraat. Het was duidelijk dat 
er oorlog was geweest maar over het algemeen niet veel aan de hand, geen slachtoffers. 
 
Correctie dus. Ok, onze Joodse medeburgers waren wellicht op dat moment elders, getrouwd of verhuist 
maar geboren in Asperen is het enige criterium dat kan gelden lijkt me. Ik heb me in het schrijven van dit 
artikel beperkt tot bevolkingsregisters, registers van Joodse organisaties, Holocaust sites, scholen, 
kerkgenootschappen etc. etc.  Het geschreven woord dus. Ver voor de bevolkingsregisters waren er zeer 
zeker echter ook al Joodse bewoners van onze stad, hier is niet naar gekeken of gezocht. Evenmin heb ik 
gekeken naar Joodse bewoners van onze stad ná 1945 waarvan er zondermeer ook vele zijn, een heel 
aantal mij persoonlijk bekend. Het is dus een beperkt tijdvak en met beperkte middelen doorzocht. 
 
Desalniettemin is er evident en aantoonbaar sprake van vele Aspenaren (hier geboren en soms zelfs 
getogen, getrouwd en een gezin gesticht) die in de oorlogsjaren 1940 tot 1945 zijn omgekomen door 
oorlogshandelingen of vermoord in de vernietigingskampen en elders door de Nazi’s en hun helpers in 
Nederland en elders in Europa. 
 
Laat dus niet meer gezegd worden dat we niemand te herdenken hebben in Asperen en laten we ons 
inzetten voor een gedenksteen voor de door de Duitse bezetter vermoorde Asperenaren. 
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Postscriptum, sla dit over als u mijn motivatie dit te schrijven niet wilt weten 
 
Ik ben gestart met dit “onderzoek” (ik ben geen historicus van professie, slechts een geëngageerde 
amateur) in 2016 toen er zoveel ophef gemaakt werd over die neergestorte vliegtuigen die allemaal 
opgegraven moesten worden en er moesten meerdere  monumenten verschijnen specifiek en alleen voor 
deze jongens. Ik heb me hiertegen (als Voorzitter van de Vereniging Oud Asperen) verzet wat niet door 
iedereen in dank is afgenomen. Ik ben benaderd door Gemeenteraadsleden en notabelen van de stad met 
de mededeling dat zij dit niet begrepen. Ik heb hen en de initiatiefnemers van de diverse 
“vliegermonumenten” geprobeerd uit te leggen dat wij als vereniging van mening zijn dat “herdenken” 
goed is maar dan wel alle slachtoffers uit die periode en niet alleen de ‘helden’. Want dat zijn ze 
natuurlijk, helden. Jongens van begin 20 die hun leven opgeofferd hebben om ons te bevrijden. 
Neergeschoten en begraven in hun vliegtuigwrak in Nederlandse bodem. Natuurlijk verdienen ze het om 
gevonden te worden, om verenigd te worden met hun kameraden en door familie te worden bezocht in de 
komende decennia of eeuwen. Natuurlijk, maar daar moest het stoppen. Niet overal resten van een motor 
van een bommenwerper op een voetstuk of een propeller verbogen en verweerd op een sokkel langs de 
weg. Deze jongens hebben hun leven gegeven maar duizenden anderen ook, honderdduizenden. Allen 
hebben er recht op herdacht te worden, allen hebben een rol gespeelt, hun leven gelaten in de hoop dat 
wij (de achterblijvers) er iets van zullen leren. Namelijk: er is niets glorieus aan oorlog, er zijn 10.000 
onschuldige slachtoffers voor iedere held. Deze piloten zijn helden (ik doe het ze niet snel na in ieder 
geval) en we moeten ze eren voor het offer wat ze gebracht hebben maar we moeten langer (10.000 keer 
zo lang) stil staan bij de weerloze, de mensen die moesten toezien hoe hun leven werd vernietigd door hun 
medemens om de simpele reden dat ze wisten of dachten hiermee weg te komen. Dat is namelijk het 
cruciale, oorlog maar feitelijk iedere scheefgetrokken situatie (vijf vrienden in een groepje die iemand 
van zijn fiets trekken en hem doodschoppen ook dus) waar gewone mensen denken dat ze stoer zijn of mee 
moeten doen of gewoon omdat ze het leuk vinden en denken ermee weg te komen maakt slachtoffers onder 
weerloze mensen. Lafaards en fanatiekelingen die denken dat wat zij vinden er werkelijk toe doet en 
niemand meer weet wat hun overtuiging was 20 jaar later. Die mensen moeten we bestrijden tot onze 
laatste adem, daarvoor hebben soldaten en burgers hun leven gegeven (want ook een willoos slachtoffer 
is voor mij een strijder) en daarom moeten we ze allemaal herdenken en niet alleen de “helden”. 
 
Dit “onderzoek” heeft te lang geduurd, niet omdat ik er zo lang aan gewerkt heb (niet meer dan een paar 
maanden gedurende de afgelopen jaren) maar omdat het me de lust ontnam te schrijven. Er is veel 
commentaar geweest de afgelopen jaren op het niet of laat verschijnen van onze Asperense Courant. Nu 
weet u waarom. Hoe belangrijk is het om iets uit te zoeken en op te schrijven als mensen toch niet lezen of 
leren van fouten gemaakt in het verleden ? Tranen in je ogen als je op 4 mei herdenkt maar vloeken en 
tieren als “de Telegraaf” weer eens een opzwepend verhaal brengen over een asielzoeker die een 
Hollands meisje wilde verkrachten met blauwe ogen en blond haar. Natuurlijk zijn er ook foute mensen 
tussen de asielzoekers, hoe kan dat ook anders. Maar is dit wat we geleerd hebben van de vervolging va 
onze Joodse (Asperense) buren ? 
 
 
Van de redactie van de Asperense Courant: 
Wilt u ook eens iemand opzoeken of in gedachten bezoeken. Eer de gevallenen door hun naam en 
ervaringen eens op te zoeken op de volgende (prachtige) site: https://www.joodsmonument.nl/  
Deze site is niet alleen smaakvol en duidelijk maar biedt ook de mogelijkheid informatie toe te voegen 
waardoor een volgende bezoeker een beter beeld krijgt. Toegevoegde informatie wordt wel gecontroleerd 
door medewerkers en vrijwilligers uiteraard. Tevens is het een goed startpunt om zelf eens wat onderzoek 
te doen zoals hiervoor voor u uiteengezet.

https://www.joodsmonument.nl/
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Het Graf Van Boetzelaer te Asperen 
 
Van de heer Martin IJzerman van de Historische Kring West-Betuwe ontving onze Beheerder van de 
Fotocollectie Gijs de Man enkele interessante foto’s met uitleg welke wij u niet willen onthouden. Het 
betreft een oude pentekening van de graftombe van de familie Van Boetzelaer en familie in de Grote Kerk 
te Asperen gemaakt in 1839. De pentekening hangt in Kasteel Van Bornem (aan de Schelde) bij 
Antwerpen in België en werd bewoon door Graaf Marnix de Saint Aldegonde. Rutger Wessel van 
Boetzelaer is op 24 mei 1598 in het huwelijk getreden met Amelia van Marnix (St. Aldegonde) welke 
hiermee Vrouwe van de Merwede werd. Rutger en Amelia hadden drie kinderen. 
 
In het kasteel van haar familie hangt dus de hieronder weergegeven pentekening van (afbeelding 1) het 
familiegraf van de Van Boetzelaers en (afbeelding 2) het graf van Amelia van Marnix Van Boetzelaer 
zelf zoals vastgelegd (welmogelijk in opdracht van de familie St. Aldegonde zelf) in 1839. 
 

 
Afbeelding 1 (onderdeel van één tekening tezamen met afbeelding 2) Familiegraf Van Boetzelaer 1839. 
Hier liggen begraven Wessel IV van den Boetzelaer, Rutger V van den Boetzelaer, Berta van Arkel, 
Wessel VI van den Boetzelaer and Françoise van Praet. 
 
Waarom wilden wij deze afbeeldingen met u delen ? in de eerste plaats is de kerk na brand en restauratie 
aanzienlijk gewijzigd. Natuurlijk zou men verwachten dat beide tombes hierdoor niet of nauwelijks 
aangetast zouden zijn maar het tegendeel is het geval. In de eerste plaats is het familiegraf van de Van 
Boetzelaers in 1839 nog duidelijk een graf kelder. Er is een verhoging in het koor maar deze herbergt 
alleen een trap naar het gewelf onder het koor alwaar de kist geplaatst werd. 
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Afbeelding 2, de onderzijde van de pentekening, het graf van Amelia van Boetzelaer St. Aldegonde 
(geboren in 1570, overleden 1604) in 1839 in het koor van de Grote Kerk te Asperen. 
 
Onder de afbeelding staat de navolgende tekst: 
“Deze twee begraafplaatsen zijn beide in het koor der kerk te Asperen en bestemd voor de Heer en en het 
geslacht der van Asperens. In de bovenste is begraven Amelia van Marnix van St. Aldegonde, Vrouwe van 
Merwede, echtgenoot van Rutger Wessel van Boetzelaer Baron van Asperen. Dochter van den Graaf 
Marnix van St. Aldegonde.”  Getekend door: G. Lamberts Anno 1838. 
 
Momenteel ziet het graf er geheel anders uit, zie afbeelding 3. Er is nog immer een “verhoging” in het 
koor in deze foto uit 1959 (voor de verbouwing c.q. 
restauratie) maar er is geen opening meer, geen trapje naar 
een gewelf. Hetgeen nu voorhanden lijkt meer een klassiek 
adelgraf in een grote kerk alwaar één of twee personen 
begraven (kunnen) liggen.  
 
Op de achtergrond is het graf c.q. de toegang tot een gewelf 
naar het graf van Amalia van Boetzelaer St. Aldegonde te 
zien. Geen deur of toegang naar het zich laat aanzien (meer) 
maar wel de schaduw ervan aan de voorzijde, een donkere 
ronde deur lijkt er te zien welke vermoedelijk bestaat uit 
metselwerk waarmee de opening is afgesloten. 
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Alhier het resultaat van het koor na de “restauratie” in 1980. Het graf van Van Boetzelaer is ongewijzigd 
maar het gehele graf c.q. de “bovengrondse toegang” tot het graf van Amelia van Boetzelaer is verwijderd 

en aldus is de situatie tot heden. Naar mijn beste 
weten ligt er wel een grote grafsteen in de vloer 
ter hoogte van de verdwenen opbouw. 
Welmogelijk is dit de steen welke hier destijds 
bovenop lag ? weet een van de lezers wellicht 
hoe dit destijds ontstaan is of de gedachte was 
achter deze (forse) ingreep ? 
 
Onder een detail van een andere foto gemaakt 
tijdens de restauratie (eind jaren 70) van de kerk 
waarin de houten scheidingswand goed te zien is 
tussen de kerk (viering) en het koor. Duidelijk 
herkenbaar op de pen- of potloodtekening uit 
1839 zoals op de vorige bladzijden (afbeelding 1) 
achter het grafgewelf van de Van Boetzelaers. 
 
Wat ons het meest verbaasd van dit alles dat het 
ons volledig nieuw is dat Amelia van Boetzelaer 
Marnix van St. Aldegonde Vrouwe van de 
Merwede zo wie zo begraven ligt in de Grote of 
St. Catharinakerk in Asperen ? en vreemd is ook 
dat we nergens in voorhanden stukken een 
bevestiging kunnen vinden van dit feit. Evenzeer 
geldt dat we geen gegevens kunnen achterhalen 
waar ze dan wél begraven zou zijn, het zou dus 

best kunnen maar dan ontbreekt deze informatie feitelijk in alle boeken en beschrijvingen ons bekend. 
Een mysterie dus dat het verdient een nader uitgezocht te worden. Misschien kan een lezer ons op weg 
helpen ? 
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De ‘Asperensche Courant’ is voor en door de leden. De redactie stelt bijdragen van de leden dan ook ten 
zeerste op prijs. U kunt ideeën, voorstellen of complete artikelen dan ook aan ons zenden (Voorstraat 78 
te Asperen), of mailen naar courant@oud-Asperen.nl of european@planet.nl,  
 
 
 

Een uiterlijke inleverdatum voor een volgende uitgave is 
1 augustus 2018 

 
 

De Redactie, mei 2018 
 

 
Belangrijke mededeling: 
 
Wilt u voortaan de Asperensche Courant (ook) per mail in pdf format ontvangen ? 
mail ons uw mailadres op courant@oud-Asperen.nl en u ontvangt het voortaan per 
mail.  Indien u als lid buiten Asperen afziet van een analoge (papieren) versie dan 
krijgt u een korting op uw lidmaatschapsbijdrage ter hoogte van de verzendkosten en 
u betaalt dan 7,00 euro in plaats van 13,00 euro per jaar. 

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


Hier had uw 
advertentie 

kunnen staan!!

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

Voorstraat 52 - Asperen - 0345 619636

Bruidsbloemwerk
Rouwbloemwerk
Gelegenheidsbloemwerk

Kapsalon STYLISSIMO

Middelweg 59
4147 AT  Asperen
Tel. 0345 632 309

Voorstraat 65
4147 CB  Asperen
Telefoon (0345) 613188

Voor als het
moet zijn!

Kijk voor meer 

informatie op

www.oudasperen.nl

Arend Zeemeringstraat 7
4161 CX  Heukelum

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

info@muttersmakelaardij.nl
www.muttersmakelaardij.nl

Nieuw!

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

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

Welkom in onze winkel!




