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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 : Ron Schijf museum@oud-Asperen.nl 
 
Bestuurslid : Freek Witjes freek@oud-Asperen.nl  
 
Werkgroep Archeologie : Gijs de Man  
 
Redigeren Asperensche Courant : José de Jong 
 
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. Ook hopen wij dat de inhoud van onze courant u 
enkele prettige uren leesplezier zal verschaffen. 
 
 
Belangrijke mededeling: 
 
Wilt u voortaan de Asperensche Courant (ook) per mail in pdf-format ontvangen? 
Mail ons uw mailadres op courant@oud-Asperen.nl en u ontvangt de courant 
voortaan per mail.  Indien u als lid buiten Asperen afziet van een analoge (papieren) 
versie dan krijgt u een korting op uw lidmaatschapsbijdrage ter hoogte van de 
verzendkosten en u betaalt dan € 7,00 in plaats van € 13,00 per jaar.
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VAN DE VOORZITTER 
 
Voor u ligt Asperensche Courant 143, met toewijding samengesteld door uw redactie uit inzendingen en 
informatie hier en daar gevonden in boeken en op het internet. Wellicht dat u als niet-lid eens onze 
internetsite bezoekt. Hier vindt u ook de vorige couranten. Lees die ook eens en overweeg lid te worden. 
Het beloven spannende jaren te worden met veel activiteiten waaraan u dan gratis kunt deelnemen in 
tegenstelling tot niet-leden. Lidmaatschap kost maar € 7,00 per jaar ! 
 
Het is een bewogen jaar 2019 voor uw voorzitter en bestuur maar we hebben er nog immer zin in. Helaas 
bereikt mij wel juist deze week het bericht dat onze Secretaris Marius de Man afziet van zijn 
bestuursfunctie en liever deelneemt aan commissies en ondersteunende taken. Dat spijt mij persoonlijk 
zeer daar Marius een zeer actief bestuurslid is. Vele initiatieven in de afgelopen jaren komen uit zijn hand 
en een vereniging moet het juist hebben van dergelijke leden als bestuurslid. U ziet in de lijst op bladzijde 
1 dat Marius nog vermeld staat. Dat is omdat het nog zó vers is dat ik hem niet kan of wil schrappen nu. 
 
Het is een veelbewogen jaar voor ons allen daar onze gemeente Lingewaal nu ook tot het verleden hoort. 
In onze vorige courant hebben we aandacht besteed aan het moment waarop onze gemeente Asperen 
opging in deze amalgaam, maar ook dat is nu voorbij en we leven in de Gemeente West Betuwe. Is dit 
beter? En zo ja voor wie? Vermoedelijk is het gemakkelijker voor de bestuurders of voor de budgetten, 
maar is er nog wel aandacht voor de wensen en behoeften in onze stad? Asperen is al lang een stad, maar 
staat en stond nooit alleen. Lang waren we zelfs verdeeld in een Gelders en Zuid-Hollands deel en 
oorlogen tussen Gelderland en Bourgondië zijn uitgevochten over onze stadsmuren. De vraag waar je als 
stad en volk “bij hoort” is dus van alle tijden, maar heeft uiteraard impact op de bewoners. 
 
Primair geldt dat we aandacht moeten houden voor onze stad en haar bewoners. Asperen zal in de 
toekomst meer bewoners aantrekken. Wonen in de steden is duur en de wegen zijn breed. Er is dus 
behoefte om te wonen in Asperen en laten we hopen dat dit onze stad jong en voortvarend zal houden.  
 
Als bestuur wensen wij u weer veel leesplezier met onderhavige courant en wij hopen dat deze iets los zal 
maken in u. Laat de schrijver en de onderzoeker in u ontwaken en mail ons uw herinneringen en foto’s. 
 
Met historische groet, 
 
 
 
Theo Witjes, 
Voorzitter Vereniging Oud Asperen 
0345 610291 of  06 52502622 
         non satis est scientiam 
 
 
 
 

- Filmavond Gijs de Man 26 november 20:00 Dorpshuis EMM! - 
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Bestuurlijk Nieuws 
 
Van de Penningmeester  
In 2019 is de contributie voor een regulier lidmaatschap € 7,- per jaar. Dit komt voort uit de beslissing op 
de ALV van 23 april 2013. Alle overige contributies blijven hetzelfde. 
 
Zoudt u allen zo vriendelijk willen zijn ook dit jaar weer de contributie zelf over te maken op onze 
rekening IBAN: NL14RBRB0687874505? Dit scheelt de vereniging de kosten voor het versturen van 
rekeningen. 
 
De contributiebedragen sinds 2014 zijn:  
 
€ 7,-     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! Indien dit niet gebeurt, zullen wij 
u een herinnering sturen omdat we het geld helaas niet kunnen missen. 
 
Uw Penningmeester, 
Arthur Tuyt  
 
 
Najaarsbijeenkomst 2019 op 26 november Buurthuis EMM 20:00 uur 
 
Op 26 november aanstaande om 20:00 uur bent u allen van harte uitgenodigd voor onze jaarlijkse 
Najaarsbijeenkomst. Ton Kleyn en Gijs de Man gaan u verheugen met uw jeugdherinneringen door u 
films te tonen, vergezeld van misschien wat commentaar en algemene lol van de aanwezigen vanwege de 
mensen en plaatsen die ondertussen ouder of helaas misschien niet meer onder ons zijn. Haal uw hart op 
dus met de beelden van vervlogen tijden en deel uw herinneringen met aanwezigen! 
 
Vrijwilligers gezocht voor het Museum & Fort Asperen 
 
Ons museum aan de Achterstraat 64 te Asperen is op zaterdagen geopend van 14:00 uur tot 16:00 uur in 
de maanden mei tot en met augustus, de ‘zomermaanden’ dus. Momenteel zitten de bestuursleden om de 
beurt als suppoost in het museum op die dagen en uren. Hierdoor komt het wel eens voor dat er (helaas) 
niemand beschikbaar is en het museum korter of in het geheel niet geopend is. In het verleden draaide het 
museum geheel op vrijwillige suppoosten en bestuursleden vielen alleen in als dit nodig was.  
 
We zouden graag samen weer een format vinden waarbij het gezellig is om een middag in het museum te 
zitten. Als mensen gezellig een kopje koffie komen drinken, wat meenemen om uit te delen of een film 
willen kijken dan kan dat allemaal. Het museum was na inrichting ervan het middelpunt van de 
Vereniging Oud Asperen. Er werd meermaals iets georganiseerd en het was altijd gezellig.  
 
Wie in onze mooie stad heeft tijd en zin om samen met Ron Schijf dit weer nieuw leven in te blazen? De 
gemeente heeft voorzieningen aangelegd voor het plaatsen van een keukentje en een toilet waarmee het 
gebouw een heel nieuwe rol kan gaan spelen in onze gemeenschap en bruikbaar zou kunnen zijn voor 
allerhande doeleinden, al naar gelang de wens van de gemeenschap. Het is en blijft een museum 
natuurlijk maar het kan best – naar mening van dit bestuur – een “levend museum” worden! Meldt u dus 
aan! 
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Daarnaast kregen we het verzoek van Ko Mastenbroek (Gids in Fort Asperen) dat een nieuw bestuur en 
een groep enthousiaste mensen proberen het Fort Asperen weer in het middelpunt van uw wandeling of 
fietstocht te plaatsen. Zo’n 15 jaar geleden was het Fort vaste prik als mijn ouders langskwamen of andere 
familieleden. De kinderen konden naar hartenlust klimmen en rennen en wij konden na een rondje door 
het Fort een kop koffie drinken en wat bijkletsen. De verbouwing (renovatie) van het Fort heeft deze band 
voor velen verbroken en het lijkt moeilijk om deze weer te herstellen. Ko en anderen willen dit nogmaals 
proberen en zoeken uw hulp en steun hierbij. Ze willen graag in contact komen met vrijwilligers of 
mensen die een andere rol willen spelen in en rond het Fort. Wij hebben Ko en medestanders verzocht om 
iets te komen vertellen over hun plannen met het Fort maar uiteraard kunt u hem zelf bellen of mailen als 
u iets meer wilt weten of al direct enthousiast bent: k.mastenbroek@xs4all.nl of 06 51492381. 
 
 
Museum Oud Asperen 
 
Marius de man heeft met Ina Bogert een nieuwe verwarming geïnstalleerd in ons museum in een 
hernieuwde poging om ons museum droog te houden in de komende winterperiode. Er zijn veel plannen 
besproken en overwogen met ons museum. Er is ruimte voor de aanleg van een toilet in onze begroting 
maar het bestuur twijfelt of dit ook een rendement zal hebben. 
 
Het museum is momenteel een plek voor het tonen van onze stukken die de Vereniging Oud Asperen rijk 
is. U denkt wellicht dat dit weinig voorstelt, maar het zal u verbazen dat er zeker stukken zijn die de 
moeite van het bekijken waard zijn. Daarnaast is er echter weinig waartoe ons museum momenteel dient 
in onze gemeenschap en dat spijt uw bestuur zeer. Er zijn al vele oproepen gedaan in deze courant om te 
komen met suggesties. We willen geen commerciële activiteiten omdat dit tegen het principe van onze 
overeenkomst met de gemeente indruist, denken wij. Maar een non-profit gebruik is zeer wel mogelijk. Er 
zal toch wel een actieve club zijn in onze mooie stad die best een clubhuis kan gebruiken voor haar 
activiteiten? De Vereniging Oud Asperen nodigt u van harte uit om uw voorstel of initiatief met ons te 
delen. Indien we het eens kunnen worden, zijn wij bereid om samen te delen in de ruimte. 
 
 
Wandelcommissie Vereniging Oud Asperen 
 
Op initiatief van Arthur Tuyt en Marius de Man is besloten om maandelijks of tweemaandelijks een 
wandeling door onze stad te organiseren. Dit voor leden, Aspernaren die meer willen weten over hun stad 
en haar historie of mensen van buiten Asperen met een band of historie of die gewoon eens lekker willen 
lopen waarbij hier en daar iets verteld of georganiseerd wordt. Er wordt gewerkt aan routes met 
verschillende afstanden aan de hand van een folder of een app. Veel kan (er is budget) maar we moeten 
ook enthousiaste mensen hebben die het leuk vinden om hier aan mee te werken! Wij zien uw reacties 
met ingetogen spanning tegemoet natuurlijk. Kom met uw idee of voorstel of geef uw naam op bij onze 
penningmeester Arthur Tuyt of een van de andere contactmogelijkheden voor een van de bijeenkomsten 
waarbij dit plan uitgewerkt gaat worden! 
 
 
 
Kijkt u ook eens naar de film “De rondleiding door Asperen” van Roel Zondag, of de film van “De 
Rondleiding door de Grote Kerk van Asperen” door Gijs de Man, het interview met Cor van Helden door 
Janine Goss en de films Asperen in 1955, Asperen in 1965 en Asperen (interviews met bekende 
Aspernaren) in 2014. Deze films en meer én ons gehele fotoarchief is te vinden op: www.oud-asperen.nl 
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Ingebracht door Ome Keesje voor publicatie in de Courant, scan van originele krant. 
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Een lied van Asperens zwarte dag (5 februari 1945) 
 
De trouwe lezers onder u zullen het navolgende stuk herkennen en misschien zelfs in uw bezit hebben. 
Het heeft ook al tweemaal eerder in onze courant (voor het laatst in 2015) gestaan maar op verzoek van 
diverse lezers plaatsen wij het nogmaals. Het betreft een liedtekst, een lof- of klaagzang op een ten hemel 
schreiende gebeurtenis in Asperen op 5 februari 1945. De bezetter is al in zijn hart geraakt, maar wil het 
einde niet onderkennen en houdt nog razzia’s om mannen en jongens op te pakken om in de Duitse 
oorlogsindustrie als slaven te werken. Helaas werden veel van de mannen uit ons land die na de oorlog 
terugkwamen bijna voor landverraders uitgemaakt, maar dit is natuurlijk onzin. Het was dwangarbeid en 
velen van hen zijn omgekomen door de barbaarse behandeling die zij moesten ondergaan of bij 
bombardementen door de Geallieerden op de industrie waar zij als slaven moesten werken en gevangen 
gehouden werden. Ook Asperen werd aangedaan door SD en bijbehorend gespuis. Het navolgende stuk is 
vlak na de oorlog (1946) geschreven door Karel van Dorp en door hem voorgedragen in dat jaar bij een 
herdenkingsbijeenkomst in onze kerk op 5 februari 1946. 
 
Het is geen prettige dag 5 februari 1945 in Asperen. De oorlog gaat niet aan onze stad voorbij en vlak 
voor het einde dan komt, gebeurt er het ondenkbare……….. 
 
Hoort wat in 't laatste oorlogsjaar voor dingen bedreven zijn in Asperen aan de Linge door Duitsers, die 
het Westen van ons land, dat hongerde, sloegen met roof en brand! De wraak van die barbaarse 
terroristen, die, brallend nog, hun  strijd verloren wisten, herschiep het vruchtbaar land langs Lek en 
Waal in waterwoestenijen grauw en vaal. 
 
De vluchtelingen trokken langs de straten; ginds lag hun land, van mens en beest verlaten en, naar het  
scheen, van God: niets werd gespaard daar in de Betuwe en Tielerwaard. 
 
Het water wies, verdreev'nen, voortgejaagden van huis en hof, door zorg en angst geplaagden, ze 
stroomden aan met vrouw en kind en vee en zochten, moe en bang, een veil'ge  stee. 
 
Ook Asperen nam ze op, de  stille stede, waar, trouwe wachter uit een grijs verleden, hoog boven dijk en  
dak, de toren rijst der kerk, die manende ten hemel wijst. 
 
Zó lang terug zag hij riddergeslachten en burgers vluchten binnen wal en grachten, dat hij 't geluid van  
kogel en kanon zich nog maar ver en vaag herinn'ren kon; want eeuwen al lag tussen dijk en toren het  
stadje daar, als in een droom verloren, omkoesterd door een bocht, veilig en warm, gelijk een kind,  
sluim'rend in moeders arm; en herfst en winter doorstond, wijze dromer, die toren daar te wachten op  
den zomer, als 't riet aan d'oever van de Lingestroom ruist onder 'n bloesemenden appelboom. 
 
Maar deze dag riep hij om Gods erbarming, toen hij 't spook van terreur en van verarming grijnzend z'n  
grauwe klauwen uit zag slaan over het land rondom; hij zag ze gaan de kind'ren. 't vee, de mannen en de 
vrouwen, verdreven uit hun huis, van hun landouwen, hij zag de vluchtelingen, rij na rij, verdreven door 
de Duitse razernij. 
 
Maar 't volk uit Tielerwaard en Betuwe vond heul en toevlucht in zijn schaduw en bij al de burgers  
gastvrij onderdak en 't scheen weer alsof niets de droom verbrak, zo rustig woonden in de stille huizen 
vlucht'ling en burger saam; de wind kwam suizen door boomgaard en door wiegend oeverriet, de Zondag 
riep ter kerk en het verdriet vond troost in 't Evangeliewoord en ’t zingen van psalmen in die kerk daar 
aan de Linge. 
 
Tot het terreurbeest sluipend nader kwam en onverwacht z'n laatste grijp-sprong nam, burger en 
vlucht'ling in z'n greep verstijfde, die Maandag, Februarimaand, de vijfde. Er waren van 't naburige 
verzet gevangen en naar hunne wrede wet verhoord, gedood na gruwb're martelingen; toen trof hun 
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wraak dat stadje aan de Linge, de wraak van wie zich eig'lijk macht'loos weet en daarom, razende, nu 
duivels wreed zijn woede koelt op d'onschuld en weerlozen, zo woeden slechts de knechten van den Boze. 
 
En op die donk'ren morgen, 't was nog vroeg (zes uur), begon het onheil. dat wild joeg over die kleine 
stad; de toegangswegen. Twee slechts, hadden hun wachten al gekregen en waren afgezet; niemand kan 
uit of in; zo zag hun wraak een zeek're buit! 
 
Soldaten met geweer en handgranaten joegen de mannen 't huis uit op de straten en ieder, die daar ging 
of stond, moest mee, ze dreven z'op een hoop tezaam als vee; ze stompten duizend man in één garage 
(redactie: Garage Kleyn aan de Voorstraat), doorzochten huis en hof en een ravage bleef achter, waar 
zo'n Duitsche onverlaat slachtoffers zocht met kolf ·en handgranaat.  
d' S.D. (redactie: Sicherheitsdienst) die velen reeds als beesten slachtte, zocht, voor zichzelf beangst, 
nieuwe verdachten en voerde ze die nacht nog uit de stad naar 't Wolvenplein, waar hij zijn aad had. 
 
De vrouwen werden daar na zeven dagen met enk'le oud're mannen weer ontslagen, maar d'and'ren  
brachten ze naar Amersfoort waar zooveel vaderlanders zijn vermoord. 
 
Hoor waar de and're duizend zijn gebleven, waaronder waren, die z'alreeds verdreven van huis en land; 
de helft lieten ze vrij, vrouwen en mannen ook; het waren zij, die boven vijf-en-veertig jaren waren, en 
zeventig ontsnapten de barbaren! 
 
Maar d’ov'rigen dreef men d'and're dag te voet naar Tivoli; het was een droeve stoet, die d’oude toren 
naar de dijk zag komen, angstig en stil, en al zijn schone dromen van ruisend riet en bloesems zijn 
verscheurd. 
 
Want wat hij nu zag, was nog nooit gebeurd, nooit zag hij zulk geweld over zovelen, zo'n wreedheid  
lachend met hun angsten spelen, nooit, voelde hij, was er een tijd zó boos, nooit raasde een vijand zó 
meedogenloos. Die dreef de stoet al vloekend in de treinen, om ze als slaven straks te doen verdwijnen in 
zijn al haast verslagen Duitse Rijk. 
 
Maar onderweg en ook in Winterswijk ontsnapten hem er veel, want onder 't rijden wisten zich  
enk'len al weer te bevrijden, die, met de moed die altijd weerstand bood, de sprong waagden op leven  
en op dood. 
 
En toen in Winterswijk de trein bleef stoppen, wist d’ "Eerste Hulp" den vijand weer te foppen; en werden 
plots'ling velen ernstig ziek! Doktoren, helpsters wisten, listig, kwiek, en zonder dat de mof het kon 
bemerken, onder hun handen velen weg te werken. 
 
Ja, op dat dorp in Gelre’s Achterhoek waren ze weer den dommen mof te kloek! Maar die de trein weer 
werden ingedreven, bracht men naar Duitsland door; die zijn gebleven te Krefeld toen, in angst ook in 
gebed om 't luchtgevaar, maar God heeft ze gered. 
 
Want spoedig hebben onze bondgenoten de poorten van de vrijheid hun ontsloten; ook d'and'ren keerden 
weer uit Amersfoort; zo heeft de Hemel het gebed verhoord, dat daar in Asperen is omhoog gestegen tot 
voor Gods troon en dat niet heeft gezwegen die martelende tijd, drie maanden lang, tot weer de toren 
wenkt' en met gezang de thuisgekomenen en die hen wachtten hun dank den God van aarde en hemel 
brachten! 
 
 
KAREL VAN DORP (Asperen, 1946) 
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Ondanks speurwerk zijn wij er niet zeker van wie Karel van Dorp was. Het voorgaande gedicht is bij een 
herdenking in de Grote Kerk in 1946 voorgedragen door de auteur. Wie was hij? Een leerkracht in de 
school te Asperen? Of Karel J. van Dorp, orthodox-christelijk dichter en verzetsstrijder in de oorlog? De 
schrijfstijl neigt naar deze hypothese. Van Dorp heeft voor Trouw geschreven (verzetskrant in de oorlog) 
en in Kamp Amersfoort en Vught gezeten. Na de oorlog leidde het gezin een zwervend bestaan aangezien 
hij als reclasseringsambtenaar verschillende posten (Vught, Den Bosch, Rotterdam etc.) had. Het kan zijn 
dat zijn contacten bij de Hervormde Kerk aanleiding hebben gegeven tot een verzoek aan hem om te 
spreken bij de herdenking in Asperen in 1946. Het door hem voor deze gelegenheid geschreven gedicht 
heeft de tand des tijds doorstaan en is diverse malen herdrukt in uitgaven. 
 
Indien een lezer eventuele nadere informatie heeft dan horen wij natuurlijk graag van u! 
 
 
Asperen – herinneringen aan eind jaren veertig, begin jaren vijftig Deel II 
 
Voortzetting van de herinneringen van Tonny Michels aan haar jeugd in Asperen, Den Haag 2019. 
 
De boerenkinderen in de klas...  

 
Ja, Asperen was ook na WOII nog een 
boerendorp, ook al had het al eeuwen 
stadsrechten. Als je over de Middelweg liep 
zag je links en rechts dieren in de wei, 
fruitbomen of struiken en groente-verbouw. 
Ook bij mij in de klas zaten 
boerenkinderen, tot uit Gellicum toe. De 
openbare lagere school in Asperen. Altijd 
een fractie kleiner dan de christelijke; 
weliswaar achter elkaar gebouwd, maar met 
verschillende speeltijden.  
 
 
 

Foto 1: voorstelling in de 2e klas van de lagere school; links Martijntje van Herwaarden, daarnaast de 
auteur Tonny Michels 
 
Aan de Voorstraat ja, een met hekwerk omgeven speelterrein tegenover de garage van Kleyn. Wij als 
kinderen van de openbare school moesten door een poort naast die garage, daarna een gang door en dan 
een pad, langs de christelijke school en eindigend aan de Stadswal. Twee klaslokalen voor zes klassen.  
Ik was wel op de kleuterschool geweest maar rond mijn vijfde verhuisden we naar een van de vier huizen 
(twee onder een kap) aan de Leerdamseweg, naast mijn grootouders en tegenover het zwembad aan de 
Wiel.  
 
Kleuterschoolbezoek werd toen sporadisch. Moest mezelf 
maar bezig houden, wat zelfs tot op heden nog steeds goed 
lukt. De scholen in Asperen waren toen nog aprilscholen en 
ik was in mei geboren. Dus ik was bijna zeven toen ik naar 
school ging. Later gingen de scholen over van april naar 
september en zo raakte ik ruim een jaar kwijt... 
 
Foto 2: speelplaats Voorstraat tegenover Garage Kleyn  
die naast de oude school stond 
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Maar elk nadeel heeft zijn voordeel, denk ik maar. Bij de familie Michels, met grootmoeder Tonia 
Pannekoek voorop, was het naar de openbare lagere school.  Dat gold voor al haar kleinkinderen in 
Asperen! Ze was familie van de broers Pannekoek die denk ik als de eerste socialisten in de gemeenteraad 
zaten.  
 
Dus vóór Openbaar Volksonderwijs. We waren geloof ik ook nog lang lid van die vereniging. De 
schoolstrijd was in die jaren dus nog lang niet voorbij. Omdat ik toch een kleine kilometer van Asperen 
afwoonde, moest ik een fiets hebben. Mijn vader vond die ergens in Asperen, hij werd gemoffeld in de 
kleur grasgroen (eigen keuze, heb nooit van de middenmaat gehouden) en met blokken voor de groei op 
de trappers. En zo ging ik op 1 april 1952 voor het eerst en daarna elke dag, weer of geen weer, naar 
school over een zogenaamde onverharde weg, want de asfaltbestrating van de Leerdamseweg, ook wel 
Platteweg genoemd, zou nog jaren op zich laten wachten. 's Winters bij sneeuw en slecht weer kreeg ik 
brood en een kannetje melk (met zo’n Grolsch-sluiting) mee en bleef over. (Vooral melk drinken en fruit 
eten, behalve wat de streek bood, was in die tijd een luxe). 
 
Nu denk je, ach zo'n dorpsschooltje, maar het bleek een van de modernste lagere scholen te zijn in 
Nederland. Er was een jonge onderwijzeres gekomen die het toenmalige hoofd ervan overtuigde dat de 
wereld en ook het les geven  aan het veranderen was. Er kwam speels onderwijs, we leerden zowaar al 
rechtop schrijven, en er kwamen kleefborden waarop allerlei afbeeldingen en woorden konden worden 
geplakt. In de herfst maakten we herfsttafels waarbij iedereen met mos, bladeren, beukennootjes, 
kastanjes, eikels en paddenstoelen kwam, soms na lange zoektochten. Toen ik een aantal jaren later in 
Leerdam naar de lagere school ging, kwam ik in een tijdmachine terecht die me tientallen jaren terug in 
de tijd plaatste. Iedereen schreef schuin en de onderwijzers hadden stofjassen aan, werkten met grote 
aanwijsstokken en het zanguurtje was met do re mi fa sol, maar dan in cijfers. Tekenen was niet vrij, je 
moest naar voorbeelden tekenen. Heb het daar nooit echt naar mijn zin gehad. Ook hadden we in Asperen 
vijf dagen school terwijl ik in Leerdam ook op zaterdagmorgen naar school moest. Daar stond wel een 
vrije woensdagmiddag tegenover. En dan ging ik terug naar mijn schooltje in Asperen om onder andere 
les in handvaardigheid te krijgen. Denk dat daar de basis is gelegd voor mijn creativiteit, althans dat deze 
daar gestimuleerd is. Jammer genoeg overleed deze vooruitstrevende vrouw, ben haar naam kwijt, aan 
keelkanker. De school kreeg haar piano, waarop haar opvolgster, juffrouw Meiske, de muzieklessen (met 
noten i.p.v. cijfers) kon voortzetten. Drie klassen in één lokaal. Onze eerste klas moet maximaal twaalf 
kinderen hebben geteld, zo ook de tweede en de derde. Ruim dertig kinderen in één lokaal. Daar komen 
tegenwoordig protesten tegen. Voor mij was dat ideaal. Als we reken- of taalopdrachten kregen en de 
onderwijzeres zich met de andere klassen moest bezig houden, was ik in no time door die opdracht heen. 
Deed er de volgende pagina's bij of, afhankelijk van het onderwerp dat in de andere klassen werd 
behandeld, deed ik daaraan mee. Het was op een gegeven moment zo, dat ik, in de tweede klas inmiddels, 
in dezelfde boeken bezig was als klas drie. Ze hadden me nog een paar maanden daar moeten laten en ik 
was vrijwel geruisloos in een hogere klas gekomen. Dat is helaas nooit gebeurd. Want de vooruitgang 
sloeg ook in Asperen toe. Een nieuwe school voor de christelijken én de openbaren, net buiten de 
bebouwing aan de Heukelumseweg. Daar waar nu een grote nieuwe wijk is verrezen. Inmiddels drie 
lokalen voor de openbare school en een nieuw hoofd, meester Timmermans. Toen we gingen verhuizen 
naar Leerdam moest ik ook daar naar school. Toen kwam meester Timmerman langs. Zijn school moest in 
dat jaar op een bepaalde datum een bepaald aantal leerlingen hebben en zonder mij zou hij weer vervallen 
naar twee leerkrachten. Dus, ik heb tijdenlang dagelijks tussen Leerdam en Asperen gependeld om de 
openbare school haar drie leerkrachten te laten behouden. Tussen de middag werd ik opgevangen bij de 
heer en mevrouw Timmermans. Na het vorengaande zal een ieder begrijpen dat het wel veel energie 
kostte, maar dat die rijkelijk werd beloond door de sfeer en het soort onderwijs wat daar eigenlijk avant la 
lettre werd gegeven. Vertrok met pijn in het hart uit deze school en uit Asperen. En moest me voegen 
tussen de over het algemeen grauwe muizen, kinderen in een fabrieksstadje, waar de diversiteit ver te 
zoeken was. Was qua niveau mijn klas ook daar ver vooruit. Heb de hele boekenkast met Fulco de 
Minstreel en het Slot op den Hoef en vele andere titels uit die tijd gelezen, wanneer ik klaar was met mijn 
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opdrachten. Al die loze tijd in de klas was ook de aanleiding voor extra bijlessen als voorbereiding voor 
de Rijks (natuurlijk) HBS in Gorinchem, waar ik ondanks het verloren jaar net voor mijn 18e het 
einddiploma haalde. 
 
Ik was een kind en wist niet beter dan dat het nooit voorbij zou gaan 
 
Als ik terug denk aan de jaren in de polder ben ik heel blij dat ik midden in de natuur ben opgegroeid. 
Natuurlijk had je de koeien en de schapen, maar je had ook de bloemen, vogels en vlinders, libellen en 
andere waterinsecten. Achteraf voel ik me een soort kleine Johannes zoals in het boek van Frederik van 
Eeden. In het riet van de Wiel zaten een of meer roerdompen die je ook duidelijk kon horen. Wanneer ik 
van huis de Leerdamseweg naar Asperen fietste tussen de akkers en weilanden door - het eerste huis 
kwam ik pas bij de in de bocht bij de tegenwoordige ingang van het zwembad tegen - hoorde ik de 
leeuweriken, de grutto's, vele andere vogels en daarboven hing soms een roofvogel. Uiteraard had de 
afstand tot Asperen ook zijn nadelen. Bij slecht weer was het moeizaam fietsen op de grintweg met 
plassen en sporen van autobanden. Weet nog dat mijn moeder in het najaar van 1952 tijdens een 
herfststorm in de laatste fase van haar zwangerschap mij tegemoet kwam fietsen. Ik was een klein en 
broos kind. Kan me nu wel voorstellen dat ze bang was dat ik in de sloot zou waaien, maar wat was ik 
boos op haar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 3: een lege Wiel met ouderlijk huis van de auteur op de achtergrond 
 
Mijn moeder, Cornelia van Zanten, kwam van de Diefdijk, nabij de Wiel van Bassa. Ze kende de natuur 
ook in al zijn schakeringen, ze was er zelf middenin opgegroeid. Wanneer er onweersbuien waren, werd 
ik altijd uit mijn bed gehaald en ging de deur van het slot, zodat we bij inslag snel naar buiten konden. En 
die onweersbuien konden lang duren want de rivieren, zoals de Waal in het zuiden en de Lek in het 
noorden, namen de onweersbui vaak niet aan dus bleef deze circuleren. Zal tegenwoordig niet anders zijn. 
Ik had het al eerder over de Eng. Dat was toen een modderig boerenweggetje langs de akkers waar je 
nauwelijks kon fietsen. Later toen de nieuwe weg van en naar de brug er was, werd dit weggetje 
begaanbaarder. We zijn toen een aantal keren naar de ophoging met zand voor de nieuwe weg wezen 
kijken. Was eigenlijk buiten onze actieradius. Er groeide daar ook een heel andere flora dan in de rest van 
de polder. De brug naar Leerdam betekende natuurlijk ook het einde van het eeuwenoude pontje van Aai 
de Veerman (de Weerd), waar krap één auto op kon. Als je laat was, nam hij de roeiboot en daar hees hij 
dan je fiets in. De brug maakte het verkeer tussen Leerdam en Asperen een stuk makkelijker. Maar het 
Aspers was als dialect zo uniek dat het in Leerdam meteen werd herkend. Vond dat heel bijzonder en het 
is zo jammer dat het aan het verdwijnen is.  Heb ook eens nagezocht of het Meertensinstituut (van de 
boekenserie Het bureau) daar opnamen van heeft. Neen dus. Maar ook op ander gebied sloeg de nieuwe 
tijd toe. Op het weiland links van ons verscheen een eerste bungalow van de familie Veen uit Leerdam en 
vele nieuwbouwhuizen zouden nog volgen. Bij dat weiland was er een soort strandje van de Wiel, 
eigenlijk een waadplaats voor het vee. Daar eindigde ook het touw dat vanaf het zwembad over de Wiel 
was gespannen voor de zwemmers die kramp kregen. Ondanks de instructies van mijn vader, die in de 
oorlogsjaren badmeester was geweest en me leerde zwemmen aan de hengel, waarbij ik met mijn hoofd 
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meer onder dan boven water zwom, heb ik mijn eerste zwemslagen daar bij dat strandje gemaakt te 
midden van mijn neefjes en nichtjes. De Wiel was voor velen een trekpleister. Denk dat mijn vader, die 
ook heel actief in andere sporten was, daar de mooiste jaren van zijn leven heeft gehad. Het zwembad was 
ook zijn lust en zijn leven. Hij was er ‘s zomers soms al om 
vier uur ‘s morgens. De foto's, die nu in het archief van de 
vereniging zitten, stralen dat uit! Zijn opleiding tot 
badmeester in Rotterdam werd letterlijk getorpedeerd door het 
bombardement van 1940. Geloof dat burgemeester Van 
Meeuwen hem indertijd nog gevraagd heeft te blijven, alleen 
de gemeente had ‘s winters geen werk voor hem. En hij 
trouwde in het najaar van 1944 met alle verantwoordelijk-
heden van dien, en hij wilde ‘s winters zeker niet werkeloos 
zijn. Ik ben echt het product van Dolle Dinsdag, nu alweer 75 
jaar geleden, waarbij iedereen dacht dat het zo voorbij zou 
zijn.  
 
Foto 4: vader van auteur als badmeester bij De Wiel 
 
De zware en vooral koude winter zou nog komen, er was wel 
schaarste (ook nog lang na de oorlog) maar niets vergeleken 
met de grote steden, al heb ik er wel het begin van Engelse 
ziekte (rachitis) aan overgehouden. De Wiel was ook een 
belangrijk element in mijn leven. Je zwom er ’s zomers, maar 
ik herinner mij dat hij zeker één keer, maar het kunnen ook 
meer keren zijn, helemaal dichtgevroren was en iedereen er 
aan het schaatsen was. Behalve zwemparadijs bleek de Wiel 

ook vol 
vis te zitten. Snoeken, brasems, paling. Mijn vader 
viste er graag (uiteraard met vergunning van de 
eigenaar, aannemer Verhagen uit Leerdam, die 
later veel zand uit de Wiel heeft laten zuigen 
waardoor de Wiel dieper werd en er ook 
waterbronnen ontstonden. Je kon dat merken als je 
erover heen zwom, veel kouder). De Wiel was ons 
uitzicht. Tegenwoordig zou je zeggen een one 
million dollar view. 
 
Foto 5: uitzicht vanuit het ouderlijk huis van 
auteur 
 

En dat ontdekten velen gezien de huidige bebouwing rondom de Wiel. Heb er in latere jaren nog wel eens 
over gedacht om terug te keren naar Asperen, het huis aan de noordkant van de Wiel trok me erg aan, 
zeker vanwege het uitzicht richting het zuiden. We zijn er zelfs nog wezen kijken maar eigenlijk moest 
het hele huis niet ver-, maar herbouwd worden. Bovendien hadden we ook geen behoefte aan zoveel land 
aan de Linge dat erbij hoorde. En, het was ook behoorlijk aan de prijs, maar zoals het in de onroerend 
goed wereld gaat: locatie, locatie, locatie. Aan de andere kant is het de vraag of het wel zo verstandig is 
om op basis van nostalgie naar je roots terug te keren. Uiteindelijk vind je er toch niet (meer) wat je je 
herinnert en wat je zocht. Mijn man, een geboren en getogen Hagenees, kreeg ik in ieder geval niet mee. 
Dus die strijd was al gauw beslecht. Heb heel veel in de Wiel gezwommen. Als klein kind maar ook later 
toen ik al in Leerdam woonde. Aanvankelijk had Leerdam een wat morsig en modderig zwembad aan de 
Linge, dat later het domein werd van de burgemeester die er een villa liet bouwen. Het nieuwe 
chloorzwembad bij de molen was ook niet aantrekkelijk, chloor terwijl je natuurwater gewend was. Dus 
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ging ik in mijn zomervakanties vrijwel dagelijks naar Asperen om daar in de mij bekende Wiel te gaan 
zwemmen. Met een klein groepje zwommen we dan de hele Wiel rond. Best een flink stuk. En ik was niet 
de enige die speciaal naar dit natuurbad kwam. Uit de wijde omgeving kwamen er mensen naar toe. 
Iedereen had ook veel plezier op het grote houten vlot dat midden in de Wiel lag. Het was zelfs dringen 
voor een plaatsje. Hoe onbezorgd konden zomers zijn? Later, heb ik begrepen, is er geen toezicht meer 
ingesteld. Er is nog wel een nieuwe opening geweest. Asperen hoorde toen al bij Lingewaal dacht ik, heb 
toen nog gebeld met de organiserende ambtenaar waarom mijn vader als eerste badmeester hier niet bij 
gevraagd was. Dat had hij namelijk bijzonder leuk gevonden. Het antwoord was in de stijl van de nieuwe 
tijd. Weinig interesse noch weinig betrokkenheid. Vrees dat veel oudere bewoners uit Asperen deze 
houding wel zullen herkennen. Zeker na de nieuwe herindeling. Vond het ook heel wrang toen Asperen 
opeens bij Gelderland werd heringedeeld. Een provincie waartegen eeuwenlang was gevochten. De 
Geldersen, die ooit Asperen hadden geplunderd en platgebrand, hebben dus eindelijk toch gewonnen. 
Weinig historisch besef noch weinig gevoel voor de plaatselijke verhoudingen. Op de tekentafel leek het 
wellicht zo leuk en logisch, die herindeling en zoals het bij dit soort ambtelijke plannen over het 
algemeen gaat, je mocht er als je geluk had waarschijnlijk alleen ja of nee tegen zeggen.....maar het lot 
was al lang beslecht. Wel inspraak maar geen medezeggenschap. Jammer. 

 
 
 
 
 
Foto 6: Gerrit Michels (rechts) vissend op 
De Wiel 
 
Wat leefden ze eenvoudig toen 
 
Eind jaren veertig en eerste helft jaren 
vijftig was het sappelen voor menigeen. 
Luxe en vakanties waren zeldzame 
begrippen. Alleen elementaire zaken telden. 
Voldoende te eten en een dak boven je 
hoofd. Hoe het huis in de Achterstraat 

ingericht was, heb ik geen voorstelling meer van, maar hoe 
het in de Polder was, staat me nog wel helder voor de geest. 
In de woonkamer stond het wit geëmailleerde fornuis, of er 
een haard was, weet ik niet meer maar het fornuis, waar ook 
op gekookt werd, gaf voldoende warmte. Hout was er weinig 
dus werd er meestal met briketten gestookt. In de voorkamer, 
de nette kamer, stond wel een haard en daar stookte je 
eierkolen (samengeperst steenkoolgruis in de vorm van 
eieren) in of, als je het wat breder had, antraciet. Daarvoor 
had je een kolenkit nodig en natuurlijk een kolenhok. De 
steenkool kocht je per jute zak, eigenlijk per mud. Je had een 
speciale schep om de kolen via het gat onderin het muurtje 
van het hok eruit te scheppen. Meestal was het kolenhok 
buiten. En het was bepaald niet aangenaam als je 's winters 
de kolenkit nog moest gaan vullen. Wat je ook per mud kocht 
overigens was volksvoedsel nr. 1 in die tijd: aardappelen. En 
daar had je ook een speciale bak of opbergplaats voor, die 
 

Foto 7: Opa Gerrit Michels (zonder po) 
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vooral koel moest zijn anders gingen de aardappelen ontkiemen, maar ze mochten ook weer niet 
bevriezen. Terug naar de woonkamer: daar stond een eettafel met stoelen eromheen (staan nu in het huis 
van mijn broer – kwaliteit dus) en daarboven de enige lamp in de kamer. Tegen een van de muren stond 
de onvermijdelijke divan waarvan het hoofdeind verstelbaar was en waar een speciaal kleed tegen de 
muur hing. Je kon daar je dagelijks dutje op doen, of wanneer je ziek was op liggen in een verwarmde 
omgeving, want de slaapkamers waren ‘s winters ijs- en ijskoud. Wanneer je in dat jaargetijde naar bed 
ging, werd van tevoren een kruik met kokend water gevuld en in een sok of een speciaal hoesje gedaan 
(die kruik van ons was van koper, gemaakt van een granaat uit de oorlog) en vooraf in je bed gelegd. 
Want ook je bed was in- en inkoud, ondanks de extra wollen dekens. En als het vroor, stonden ‘s morgens 
de bloemen op de ramen. Verder stond er in de woonkamer een rookstoel, waarvan de rug ook verstelbaar 
was en daarnaast een rooktafel met allerlei voorwerpen die het roken zo aangenaam mogelijk moesten 
maken. Asbak, luciferhouder e.d. Dat roken ongezond zou zijn, kon men zich in die tijd niet voorstellen. 
Het was mode en in advertenties kon je het luxe leven zien met rokende mensen. Daar wilde je graag bij 
horen. Deze stoel was overigens voor de heer des huizes gereserveerd. Ook was er een dressoir of een 
kast en soms een theetafel met een gehaakt kleedje eroverheen. En dan hield de inrichting op. 
 
Bij mijn grootouders twee huizen verder was de inrichting vrijwel identiek. In de jaren vijftig kwam een 
wereldwonder bij ons binnen: de radio met het groene oog om de ontvangst zo goed mogelijk af te 
stemmen terwijl de radio jankende geluiden maakte. Zo kwam de wereld bij je binnen. Niet alleen door de 
uitzendingen maar ook door alle namen van radiostations die op het scherm stonden. Zo leerde je dat de 
wereld groter was dan Asperen. Net zoals bij postzegels verzamelen uit vreemde landen.  En dan had je 
de voorkamer. De nette kamer, zoals je in boerderijen de opkamer of de pronkkamer had. Hier stonden 
nette fauteuils met gehaakte kleedjes (zgn. antimakassars) tegen het vette haar en op de bijbehorende 
salontafel lag ook een gehaakt kleed. Allemaal keurig gesteven. Hier ontving je het nette bezoek. Die 
kamer werd eigenlijk zelden gebruikt. Boven had je de zolder, die met schotten afgescheiden slaapkamers 
had. Daar stonden ook de linnenkast en de bedden met nachtkastjes, ooit bedoeld om de po in te zetten, 
maar meestal stond deze onder het bed, klaar voor het grijpen wanneer je ‘s nachts nodig moest.  
 
Tegenwoordig vind je die po's op rommelmarkten of als bloempotten, naast de melkkokers, 
mattenkloppers en andere overbodig geworden zaken. Maar iedereen moest ‘s morgens de po legen. Weet 
dat mijn opa elke morgen met de po naar beneden kwam en de inhoud in het struikgewas kieperde. Op die 
slaapkamers was weinig luxe. De binnenkant van het dak was soms niet of nauwelijks betimmerd, dus je 
had ‘s winters kans dat de sneeuw er doorheen joeg en 's zomers was het er vreselijk warm. Beddengoed 
moest regelmatig gelucht worden en dan hingen de dekens en lakens uit de ramen. Eens in de week werd 
de was gedaan. Het liefst op maandag, als je dat op een andere dag deed, liep je echt uit de pas en werd je 
er op aangesproken. Maandag wasdag! De witte was werd gekookt, met Sunlight zeep in een houder. 
Meestal zondagavond op het grote oliestel gezet. Na het koken werd deze in een meestal houten tobbe of 
zinken teil gedaan, waarin schuin een wasplank stond. Hierop werd het textiel met harde borstels 
geschrobd. Dat veroorzaakte natuurlijk slijtage. Als je het breed had, had je een wringer om het water na 
het spoelen uit de was te persen, maar meestal werd dat nog met de hand gedaan. Je handen waren na de 
was helemaal week en opgezwollen. Pas in de loop van de jaren vijftig kregen we een wringer en toen we 
in Leerdam woonden een centrifuge en later een wasmachine. De was werd uitgeslagen zodat er geen 
valse vouwen meer in zaten en opgehangen aan de waslijnen, die achter het huis stonden. 's Winters, 
wanneer het vroor, en dat gebeurde toen vaker dan thans, werden lakens en ander wasgoed als planken zo 
hard. Maar dan had je het wasrek, dat in drievoud uitgeklapt vol vochtige was om de warme haard werd 
gezet, wat weer vochtaanslag op de ramen gaf. Gewassen beddengoed werd met zijn tweeën glad 
getrokken en opgevouwen. 
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Foto 8: mijn broertje en ik op de divan (nu uit de mode) 
 
Daarna kwam de strijk en die werd gedaan met gietijzeren strijkbouten, die op het fornuis werden 
opgewarmd. Je moest er een paar van hebben want als de ene koud werd, kon je de opgewarmde weer van 
het fornuis halen. Kleden en vloeren (met zeil en daarop een kleed) werden met stoffer en blik 
schoongehouden. Kleine matjes en tafel- en divankleden werden uitgeklopt en het vloerkleed buiten over 
een balk gegooid en met de mattenklopper bewerkt. Totdat de stofzuiger kwam. En in het voorjaar had je 
de grote schoonmaak, waarbij alles een grote beurt kreeg. Kom daar nog eens om. De menselijke 
wasbeurt vond plaats bij het aanrecht. Een douche, laat staan een badkamer, was er niet. Eenmaal per 
week werd een grote teil in de woonkamer met warm water gevuld en werd je van top tot teen gewassen,  
het haar werd eens in de week of veertien dagen gewassen, vaker was niet goed voor het haar, zo 
veronderstelde men.  Als de een in de teil klaar was, volgde de ander. Mijn vader ging soms naar het 
badhuis in Leerdam. Dit in het kort hoe ik me ons huis en huishouden herinner. Het is duidelijk dat 
vrouwen er niet of nauwelijks bij konden gaan werken (tenzij je voldoende middelen had om personeel in 
te huren of oudere dochters die een deel konden overnemen) want het huishouden was bijna een volledige 
dagtaak en dan hebben we het nog niet eens over de aandacht die de kinderen opeisten en het koken, wat 
vele malen meer tijd in beslag nam dan nu. De goede oude tijd? Denk het niet, al was onze ecologische 
voetafdruk toen geen zorg. 
 
Nawoord van de redactie. 
 
Geachte lezer. Dit is de tweede serie van drie hoofdstukken van Tonny Michels. In onze volgende Courant 
volgen de laatste drie hoofdstukken. 
 
Aan een ieder van u lezer(s): Tonny Michels is een professioneel schrijver. Uw herinneringen hoeven niet 
van deze kwaliteit te zijn, wij horen graag van u.  Ook uw herinneringen (hoe vroeg ook) krijgen een 
plaats in onze courant. Mail of bel ons dus zonder enige schroom. 
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Ome Keesje 
 
Als je door Asperen wandelt, is het zelden dat je iemand ziet. Zo ook deze keer. Ome Keesje dacht 
“Aspersen zijn net huisjesslakken, ze blijven graag in huis” maar uitzonderingen bevestigen de regel want 
daar ontwaar ik Wout Verwaaij. Ik herken hem aan zijn haar, al is het nu wat valer geworden. Ome 

Keesje maakt een praatje met 
Wout, Wout beschikt over 2 
namen. 
 
Foto: VV Asperen kampioen in de 
jaren ‘60. Asperen-speler Co Ellens 
links met Dick Schaaij op de 
schouders bij Rooie Wout 
Verwaaij en Giel "De Pet". 
Daarachter (met bloemen) keeper 
P. Kruis. In het midden op de 
schouders Hans Snippenberg en 
rechts op de schouders bij Piet de 
Jongh en Anton Blom: Jerry 
Michels. 
 
(Facebook Asperen toen en nu) 
 

Zijn doopnaam Wouter en de 2e naam naar zijn haar: “de Rooie” dus. We hebben het over vroeger, dat 
doet iedereen als je ouder wordt. Wout werd in de crisisjaren 30 van de vorige eeuw geboren. ‘T Asperse 
volk vond hem een lelijk ventje met zijn vuurrode haar en heldere blauwe ogen. Hij groeide voorspoedig 
op en als er kwajongensstreken werden uitgehaald, was Woutje erbij. Voor politieman Eskes was de 
dader altijd bekend: “Dat zal die Rooie wel 
uitgevreten hebben” en gelijk had ie. 
Ondanks zijn rode haar kon men echter geen 
vat op hem krijgen. Toen Eskes met 
pensioen ging, sprak hij de historische 
woorden : “Nu ik met pensioen ga, gaat de 
Rooie varen. Dat had ie eerder moeten doen. 
Dan had ik niet zoveel last van hem gehad.”  
Wout is nu 84 jaar oud en het is niet te 
geloven, hij zit bij een Rock & Roll Band 
(redactie: Onslow) waar hij zwiepert met 
zijn benen als een dronken kip. Lieve lezers, 
Wout is eigenlijk de Tuil Uilenspiegel van Asperen. 
 
Ome Keesje gaat verder, hij vindt geen rust in het uitgestorven Asperen. Ik ga de Meerdijk op en passeer 
het huis van Dick Zwart die er nu veel beter uitziet nu hij met pensioen is. Ik blijf onrustig en ga bij Kees 
Feunekes en de vrouw de stoep af. Op deze stille landweg vind ik de rust. Ik passeer het huis van Arie de 
Boef, het zit goed in de rode verf. Bij het huis denk ik aan “roodkapje” en Arie zit onder de struik, het is 
ook warm. Ome Keesje gaat verder richting het fort, daar zie ik de gouvernante van het fort. Ze is in de 
tuin bezig, hortensia’s sieren het geheel. Japanners staan te filmen want zulke mooie bloemen heeft men 
niet in Japan. Ome Keesje geniet van de rust, hij geniet van de koffie met een Asperse Krakeling die 
Teuni serveert. Na Teuni bedankt te hebben, gaat hij verder. Richting waar vroeger het huis van Wout 
Verwaaij stond en hier woonde vroeger Lucas van Velzen.  
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Bij Ome Keesje wellen de tranen nu in de ogen want hij denkt aan de jaren 30 van de vorige eeuw. De 
oude Lucas van Velzen die een kind van 18 trouwde (zie artikel voorin deze courant, tevens gekregen van 
Ome Keesje). Waren het de woeste heren van Asperen die de bejaarde man geen groen blaadje gunden en 
schaamteloos het kind in Tricht uitjouwden? Het weekblad ‘Leef’ wijdde er een pagina aan en als 
Aspernaar schaamde ik me voor mijn voorvaderen.  
 
Terwijl ik dat schrijf worden de emoties me teveel en eindig ik met de wens voor u allen: “U een goed en 
vredig leven”. 
 
Ome Keesje 
Oktober 2019 
 
Van de redactie: Ome keesje (Roel Zondag) is de ruggengraat van onze courant en een uitgave zonder 
zijn bijdrage is eigenlijk ondenkbaar. U zult hem tegenkomen in onze fraaie stad en hij maakt graag een 
praatje met u. Zijn herinneringen klinken als “van andere tijden” maar vergis u niet. Voor u het weet, 
behoort u ook tot zijn generatie en verbaast u zich over hoe de wereld om u heen verandert. 
 
 
Wanneer is deze luchtfoto gemaakt? 
 
Tijdens de jaarvergadering van Oud-Asperen op 21 mei 2019 liet ik u allen bijgaande luchtfoto zien. De 
foto is afkomstig van de beeldbank van het Ministerie van Defensie en is te vinden op het volgende 
webadres: https://nimh-beeldbank.defensie.nl/beeldbank/indeling/detail/start/1?q  
Searchfield (bij: Zoeken door alles) = Asperen 
 
De website geeft als informatie: ‘Luchtfoto van Asperen. Het stroomgebied van de Linge is geïnundeerd’. 
Als datering wordt gegeven 1939-1940. De informatie klopt in ieder geval niet, want het afgebeelde 
gebied ligt stroomafwaarts van de sluizen en werd niet geïnundeerd. Het was gewoon hoog water. 
 
De datering 1939-1940 is waarschijnlijk gebaseerd op de inundaties en vervalt daarmee ook. 
Verschillende leden van Oud-Asperen vertelden dat ze zaken herkenden of juist misten op de foto. Het 
lijkt erop dat de foto eerder halverwege de jaren dertig is gemaakt.  
 
Hierbij wil ik iedereen oproepen om deze foto goed te bekijken en mee te helpen met het dateren van deze 
foto. Daarbij gaat het om de volgende vragen: 

1. Welke zaken op de luchtfoto waren al vóór 1939 verdwenen? En wanneer waren die verdwenen? 
2. Welke zaken zijn in de jaren ’30 gebouwd of aangelegd en wanneer precies? 

 
Redactie: zie voor foto volgende bladzijde (90 graden gedraaid). 
 
Het lijkt me een mooie tijdvulling op een donkere winteravond. De resultaten komen in de volgende 
Asperensche Courant. 
 
Hans Renes 

https://nimh-beeldbank.defensie.nl/beeldbank/indeling/detail/start/1?q
https://nimh-beeldbank.defensie.nl/beeldbank/indeling/detail/start/1?q
https://nimh-beeldbank.defensie.nl/beeldbank/indeling/detail/start/1?q
https://nimh-beeldbank.defensie.nl/beeldbank/indeling/detail/start/1?q
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 Aanwinsten fotoarchief 
 
Zoals in de vorige Aspersche Courant al aangegeven, kwamen we in het bezit van een omvangrijk 
fotoarchief dat gemaakt is bij het maken van de Rode Kruis-film in 1955. Die films werden ook van alle 
omliggende gemeenten gemaakt door de heer Adolfs in de periode 1950-1967. In totaal zijn er ruim 800 
van deze films gemaakt. Van Asperen zijn er 2 gemaakt. Eén in 1955 en één in 1965. 

 
Op de afbeeldingen uit 1955 herkennen wij de 
volgende personen: 
 
 
 
 
Foto 1: Dana van Herwaarden. Een begrip in 
Asperen. Zij poseert hier voor haar café aan de 
Waterpoort. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Foto 2: Een kijkje bij de 
Plattelandsvrouwen met links mevrouw 
Van Doveren (de vrouw van wethouder 
Van Doveren en de moeder van Roelof) en 
rechts mevr. De Jong (vrouw van Aai de 
Post). Maar wie herkent de vrouw in het 
midden met het kopje koffie in haar hand? 
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Foto 3: Een opname van het voormalige zwembad bij de 
douches die tegen het badhuisje aan stonden. Ik denk dat ik 
Janske Verweij herken helemaal rechts maar de overigen 
zijn voor mij onbekend. Wie weet er wat namen? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Foto 4: Aan het eind van de middag was er een grote show van gymnastiekvereniging WHV onderaan de 
dijk ter hoogte van het huidige woonwagenkampje. Er was grote belangstelling voor de show maar het is 
lastig om de gymnasten te herkennen. Misschien kan iemand ons helpen. 
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Foto 5: Een groep jonge WHV-
ers marcheert op de dijk ter 
hoogte van het huis van de 
familie Bambacht. We 
herkennen in ieder geval Annie 
en Aagje Blom (dochters van 
Henk Blom van de Minstraat) 
en Jannie Verweij van de 
Waterpoort. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Foto 6: Opnieuw de naaikrans van de 
Plattelandsvrouwen met links mevrouw Mouthaan-
de Zwart van de Middelweg en rechts mevrouw van 
Iperen van de schilder uit de Nieuwstraat. Maar wie 
is de vrouw in het midden? 
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Foto 7: Voetbalvereniging AVV omstreeks 1935 op het voetbalveld langs de Leerdamseweg ter hoogte 
van de huidige bungalows van de families Post, Rijkaart en Ellens. Rechts op de foto de achterkant van de 
huizen die er nu nog staan van de families Bron en Zondag. Op de achtergrond een schoonsteenpijp van 
het gemaal bij Leerdam en heel vaag het silhouet van de watertoren van Leerdam . 

 
Op de foto staan van links naar rechts: 
Koen Gerdessen, Piet van de Weerd, Jan Willem Blom, een drietal onbekenden , Kees Kruis, Henk 
Pannekoek, Hannes Vrouwerf, Piet Kruis, Gerrit de Ruiter, Leen Ellens, Jan Vink, Jan Bode, Koos van 
Leerdam, Frans Verwey (de Post), Arie de Jong en Cees van Brugge. 
 
Heeft u oude foto’s van straten, verenigingen, scholen, gebouwen of huizen van Asperen die u wilt 
afstaan of wilt uitlenen om te kopiëren? Wij houden ons aanbevolen! U kunt altijd even contact opnemen, 
we komen graag bij u langs. 
 
Gijs de Man. 
 
(06 10957094) 
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Een joodse Onderduiker in de Achterstraat 
 
Onlangs kwam de vereniging in het bezit van een omvangrijk fotoarchief van de familie Duizer uit de 
Achterstraat. Bij die foto’s hoort een opmerkelijk verhaal dat pas na de oorlog bekend werd in ons stadje. 
Er zijn voor zover ik weet geen direct betrokkenen van de familie meer in leven en daarom heb ik het 
verhaal opgetekend uit de mond van Jan Pannekoek, destijds de buurjongen van de familie Duizer. 
Frans Bernardus Duizer werd geboren in 1878 in Asperen. 
 
Zijn vader, Jacobus Duizer, werd in 1842 eveneens 
in Asperen geboren maar vertrok op latere leeftijd 
naar de Achterdijk.  Frans trouwde in 1915 met de 
bijna 11 jaar jongere Gijsbertje Verhoef uit 
Schelluinen. Ze vestigden zich op een monumentale 
boerderij aan de Achterstraat in Asperen.  
 
Onduidelijk is of dit het ouderlijk huis van Frans 
was. Op de plaats van deze boerderij staat nu een 
aantal ‘jaren zestig’ huizen  maar daarover later 
meer. Het echtpaar kreeg 7 kinderen te weten Koos 
(werd later politieagent in Amsterdam en trouwde 
met zijn buurmeisje, de zus van Jan Pannekoek), 
Klien (emigreerde naar Canada), Jo, Cor (bleef 
ongehuwd, werd lerares en later directrice, 
emigreerde na haar pensioen naar Zwitserland, Hil 
(emigreerde naar Israël), Dirkje (Dicky)  en Frans 
(emigreerde naar Canada). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 1: Gijsje fietst in 1941 door de Nieuwstraat langs de 
kasteeltuin.  Achter op de foto staat ‘Op weg naar het 
distributiekantoor’. Dat was waarschijnlijk in Salem? 
 
 
 
 
 
 
Foto 2: Genomen in de Minstraat ter hoogte van het oude 
stadhuisje links op de achtergrond. Achter op de foto staat: 
Frans en ome Joop Lange 17 augustus 1947 op de 
Minstraat. 
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Foto 3 : De trouwfoto van Hil en Jof met daarop de hele familie Duizer. De foto is van juni 1945. 
 

 
Een paar weken voor het uitbreken van de 2e 
wereldoorlog sterft vader Frans op 71-jarige 
leeftijd. Gijsje blijft in het oorlogsgeweld 
samen met een aantal kinderen de boerderij 
runnen. Voor die tijd zeker geen klein bedrijf 
met 17 melkkoeien, kalveren, paarden etc. Er 
werd kaas gekarnd en boter gemaakt. Ze 
hadden land aan de Graswal en aan de 
Leerdamseweg. Dan gebeurt er midden in de 
oorlog iets opmerkelijks. Vanaf 1942 werd het 
in Nederland voor Joden steeds gevaarlijker 
om zich in het openbaar te begeven en daarom 
zocht en vond de joodse slagerszoon Jof van 
Straten uit Gorinchem onderdak bij de familie 
Duizer in Asperen. 
 
 
Foto 4: 
Foto genomen in de Verlengde Middelweg 
waar het achtererf van de familie aan grensde. 
Op de foto staat ‘Ons boerinnetje’. We zien 
dochter Dicky met haar zwager Cor Meerburg? 
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Opmerkelijk is dat zelfs buurman Jan Pannekoek 
pas na de oorlog hoorde dat er gedurende een 
aantal jaren een onderduiker op de boerderij had 
gezeten. Hij herinnert zich nog wel dat ’s middags 
tussen 14.00 en 16.00 uur geen bezoekjes mochten 
worden gebracht aan de buren. Dan mocht Jof 
kennelijk even een luchtje scheppen in de hof 
achter de boerderij. Op een van de foto’s uit 1944 
zien we Jof samen met Gijsje in de deuropening 
voor het achterhuis van de boerderij staan.  
 
 
 
Foto 5: 
Een opmerkelijke foto uit 1944 genomen in de 
achterdeur van de boerderij. We zien Gijsje met de 
ondergedoken Jof van Straten die een jaartje later 
haar schoonzoon zal worden. Opmerkelijk dat er 
van de onderduiker foto’s werden genomen 
gedurende de oorlog! 
 
 
 
Het verhaal krijgt een happy end want in juni 
1945, een maand na de bevrijding dus, trouwt Jof 
met dochter Hil en een half jaar later krijgen ze 
samen hun eerste kind.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 6: 
De bruiloft van Dicky 
Duizer met dhr. 
Spiering bij het toen pas 
nieuwe gemeentehuis 
van Asperen. 
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Foto 7: 
Een opname uit 1942 
van het erf van de 
familie dat liep van de 
Achterstraat naar de 
Verlengde Middelweg. 
Op de foto Frans en 
Dicky bij het blinde 
paard. 
 
 
 
 
 
 
Foto 8: 
Een prachtig plaatje uit 
1942 ter hoogte van de 
huidige scholen. Hier 
had de familie land. 
Dicky en Frans zitten 
achter op de kar. Cor 
Meerburg, de man van 
Klien, houdt de paarden 
vast. 
 
 
 
 

 
 
Daarna emigreren Jof en Hil naar Israël waar Gijsje hen nog bezoekt 
en waar Gijsje en Hil de bronzen erepenning van de staat Israël 
ontvangen voor hun dappere daad. 
 
Foto 12: De erepenning van de staat Israël die Gijsje en Hil na de 
oorlog uitgereikt kregen voor hun dappere daad tijdens WO2. 
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Foto 9: 
Een trouwfoto van Jo 
met haar man dhr. 
Sprong op de trappen 
van het oude 
gemeentehuisje aan de 
Stadhuisstraat. De foto 
is van 23 juni 1943. 
 
 
 
 

 
Na het overlijden van Gijsje in 1968 wordt de 18e-eeuwse boerderij verkocht. Er was belangstelling van 
een particulier om de boerderij te kopen maar de toenmalige gemeenteraad, onder aanvoering van 
burgemeester Scheenstra, verleende geen medewerking en kocht de boerderij zelf. De monumentale 
boerderij werd afgebroken zoals er in die jaren zoveel werd afgebroken en op die plaats verrees een nieuw 
huizenblok (Achterstraat  12-18). 

 
 
 
 
 
 
 
Foto 10: 
Opname van Koos in de hof met op de 
achtergrond de molen van Kon. Koos werd 
politieagent in Amsterdam. 
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Foto 11: 
Trouwfoto van Klien met dhr. Meerburg met de 
bruiloftstoet in de Voorstraat ter hoogte van 
Salem. Mei 1941. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Foto 13: 
Een opname uit 1966 uit ons fotoarchief met daarop het huis van de familie Duizer. Derde huis rechts met 
de luiken. 
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Een weergave van het verlenen van de “Erepenning van de Staat Israël” is tevens te vinden op de site: 
https://www.yadvashem.org/press-release/30-march-2005-12-30.html, zij het in het Engels. 
 
30 March 2005 

A ceremony honoring two Dutch women, Gijsbertje Duizer and her daughter Hilde van Straten-
Duizer, as Righteous Among the Nations will be held at Yad Vashem tomorrow, March 31, 2005 at 
11:30am. The two women hid Joop van Straten in their family farm in Asperen, Holland, (as well as his 
cousin Daniel Hess until the Nazis captured him on his way to Amsterdam). After the war Hilde and Joop 
got married, moved to Israel and settled in Ramat Chen. Gijsbertje Duizer passed away in 1968 and will 
be honored posthumously. Hilde still lives in Ramat Chen and is nearing the age of 80 and will attend the 
ceremony tomorrow. Her husband Joop passed away in 1988. The two awards will be received by Hilde 
and her sister Cor Duizer, on behalf of their late mother. 

The ceremony will be conducted in Hebrew and Dutch. The program is as follows: 

11:30 Presentation of the awards and medals in the Yad Vashem Auditorium 

12:30 Unveiling of names in the Garden of the Righteous 

Background Information: 

Until the deportations of Dutch Jewry, Joop van Straten worked in a factory, and at age 22 was arrested 
for deportation to a concentration camp. He escaped from the Police Station and fled to the Duizer family, 
whom he knew. Gijsbertje and her daughter Hilde, who ran the farm, immediately hid him. Most of the 
time Joop did not go outside except for a short walk in the evenings, and occasionally he helped out with 
work on the farm. Shortly after his arrival, the Germans imposed a curfew on the village and conducted 
searches from house to house in order to find Jews who were hiding. Joop’s hiding place was among 
some bundles of hay in a kind of storage loft above the barn. The Germans conducted a thorough search 
in the entire house and eventually intended to go up into the storage loft over the barn. It was clear that 
Joop would be found. Under the initiative of the young Hilde, a few girls began to distract the Germans 
by engaging them in conversation. The tactic worked and after a quarter of an hour of suspense, the 
German left without checking the storage area where Joop was hiding. During the raid, Joop’s parents, 
together with five other Jews hiding in a farm in a nearby village, were captured. They were murdered in 
Auschwitz. 

Joop remained with his rescuers until the end of the war. After the war, Hilde decided to learn about 
Judaism, converted and married him. A few years later the couple moved to Israel. 

Vertaling door uw redactie: 

Een ceremonie ter ere van twee Nederlandse vrouwen, Gijsbertje Duizer en haar dochter Hilde van 
Straten-Duizer, als Rechtvaardigen onder de Volkeren, zal morgen op Yad Vashem worden gehouden, 
31 maart 2005 om 8:30 uur. De twee vrouwen verborgen Joop van Straten in hun familiebedrijf in 
Asperen, Nederland (evenals zijn neef Daniel Hess tot de Nazi's hem gevangen hebben genomen op weg 
naar Amsterdam). Na de oorlog trouwden Hilde en Joop, verhuisden naar Israël en vestigden zich in 
Ramat Chen. Gijsbertje Duizer overleed in 1968 en wordt postuum geëerd. Hilde woont nog steeds in 
Ramat Chen en nadert de leeftijd van 80 en zal morgen de ceremonie bijwonen. Haar man Joop overleed 
in 1988. De twee onderscheidingen zullen door Hilde en haar zuster Cor Duizer, namens hun overleden 
moeder, worden ontvangen. 

De ceremonie wordt uitgevoerd in het Hebreeuws en het Nederlands. Het programma is als volgt: 

11:30 Presentatie van de Eretekens en medailles in het Yad Vashem Auditorium 

12:30 Onthulling van de namen in de Tuin van de Rechtvaardigen 

https://www.yadvashem.org/press-release/30-march-2005-12-30.html
https://www.yadvashem.org/press-release/30-march-2005-12-30.html
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Achtergrondinformatie: 

Tot de deportaties van de Nederlandse Joden werkte Joop van Straten in een fabriek. Op 22-jarige leeftijd 
werd hij gearresteerd om gedeporteerd te worden naar een concentratiekamp. Hij ontsnapte uit het 
politiebureau en vluchtte naar de familie Duizer, die hij kende. Gijsbertje en haar dochter Hilde, die de 
boerderij runde, verborgen hem onmiddellijk. Het grootste deel van de tijd ging Joop niet naar buiten, 
behalve een korte wandeling in de avonden, en af en toe hielp hij met werken op de boerderij. Kort na 
zijn aankomst legden de Duitsers een avondklok op aan het dorp en voerden zoekopdrachten van huis 
naar huis om Joden die zich schuil hielden te vinden. De schuilplaats van Joop behoorde tot enkele 
bundels hooi in een soort opslagzolder boven de schuur. De Duitsers voerden een grondige zoektocht uit 
in het hele huis en waren uiteindelijk van plan om de opslagzolder boven de schuur op te gaan. Het was 
duidelijk dat Joop gevonden zou worden. Onder het initiatief van de jonge Hilde begonnen enkele meisjes 
de Duitsers af te leiden door met hen in gesprek te gaan. De tactiek werkte en na een kwartier van 
spanning vertrokken de Duitsers zonder controle van de opslagruimte waar Joop was verborgen. Tijdens 
de inval werden de ouders van Joop, samen met vijf andere Joden die zich verstopten in een boerderij in 
een nabijgelegen dorp, gevangengenomen. Ze werden vermoord in Auschwitz. Joop bleef bij zijn redders 
tot het einde van de oorlog. Na de oorlog besloot Hilde om te leren over het jodendom, bekeerde zich en 
trouwde met Joop. Een paar jaar later verhuisde het echtpaar naar Israël. 

 

Melkbussen (pony)karretje uit Asperen 
 
In juni 2019 ontvangt de vereniging een mail van Riet Zondag uit Buren. Zij waren de gelukkige bezitter 
van een “dresseerwagentje” voor een pony welke gemaakt is door Willem of zijn vader Frank van de 
Plassche, wonende aan de Achterstraat te Asperen in de jaren 50 van de vorige eeuw. Het was een korte 
zoektocht daar de familie nog immer aan de Achterstraat woont en ja, het karretje is ondertussen 
geretourneerd aan de bouwer in de Achterstraat. Wellicht, als u het vriendelijk vraagt, mag u het zien! 
Hier de foto’s van het karretje in haar huidige staat alsmede van de trotse bouwer in de jaren ‘50. 

 

 
Grootvader Frank van de Plassche met zijn product. 
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Maquette van de batterij aan de Nieuwe Zuiderlingedijk 
 
 
Voor degenen die mij niet (meer) kennen: ik ben geboren op 6 juni 1956 in Asperen en daar getogen tot 
ongeveer mijn twintigste. Ik zat op de School 
met de Bijbel in de klas bij Jan Bel, Koos 
Boet, Arie de Jongh, Hennie Bel, Arie de 
Kovel, Trudy van Iperen en zo nog een 
stelletje. De middelbare school deed ik in 
Gorinchem, waar niet veel mensen uit 
Asperen waren. Van mijn zestiende tot mijn 
negentiende was ik koster in de Hervormde 
Kerk. Eerst viel ik in voor mijn oom Alex 
Kruijs die tegelijkertijd ouderling was. Later 
had ik een echte benoeming. Met organist 
Daan van der Leeden heb ik nog geknutseld 
om een orgel samen te stellen uit bruikbare 
onderdelen van het oude pijporgel dat was 
vervangen door een elektronisch Heiligers 
orgel, maar dat is gestrand in goede bedoelingen. Wel veel van geleerd. Ik heb ook nog bij de 
jeugdbrandweer gezeten. Dat was leuk. Ik ben iets vervroegd op mijn negentiende in militaire dienst 
gegaan begin 1976 en heb daarna eigenlijk nauwelijks meer in Asperen gewoond. Van 1977 tot 1983 was 
ik in Amsterdam bij het gemeentearchief en sinds mei 1983 ben ik streekarchivaris voor de gemeenten 
Epe, Hattem en Heerde op de Veluwe. Wij (mijn vrouw Arda Meijers uit Leerdam en ik) wonen in 
Veessen gemeente Heerde naast de molen aan de IJssel waar ik in mijn vrije tijd molenaar ben. Ik woon 

dus weer aan een rivier evenals mijn 
eerste vijf levensjaren toen we in de 
Achterstraat 94 woonden, aan de 
Achterstraatse Wal, schuin tegenover 
de kolenschuur en de weegbrug die 
allebei zijn verdwenen. We speelden 
veel in de griend aan de Linge onder 
aan de wal, ook toen ik nog geen 
zwemdiploma had, waar mijn vader 
doodsbenauwd over kon worden. 
Mijn huidige werkterrein grenst aan 
het artillerieschietkamp in de 
gemeente Oldebroek. Daar hebben 
ze een museum en in dat museum is 
een prachtige maquette van de 
batterij aan de Nieuwe 
Zuiderlingedijk. Hier een paar foto’s 

ervan waarmee je je een prima voorstelling kunt maken van wat nou eigenlijk de bedoeling was van de 
grondwerken die je daar ziet. En voor wie meer wil weten over deze batterij en de andere onderdelen van 
de Nieuwe Hollandse Waterlinie, is de website van Dirk de Groot http://encyclopedie-van-de-
waterlinie.123website.nl/337982656 https://dikkieturf.stackstorage.com/s/uhghgeheZfuve9w het beste 
naslagwerk. 
 
Gerrit Kouwenhoven. 
Streekarchivaris Epe, Hattem en Heerde 

http://encyclopedie-van-de-waterlinie.123website.nl/337982656
http://encyclopedie-van-de-waterlinie.123website.nl/337982656
http://encyclopedie-van-de-waterlinie.123website.nl/337982656
http://encyclopedie-van-de-waterlinie.123website.nl/337982656
http://encyclopedie-van-de-waterlinie.123website.nl/337982656
https://dikkieturf.stackstorage.com/s/uhghgeheZfuve9w
https://dikkieturf.stackstorage.com/s/uhghgeheZfuve9w
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Het Gemeentehuis te Asperen 
 
In het uitvoerige onderzoeksrapport van Catharina van Groningen, De Vijfheerenlanden met Asperen, 
Heukelum en Spijk, Rijksdienst voor de Monumentenzorg, Zeist / SDU uitgeverij, Den Haag 1989, wordt 
de volgende definitie van oorsprong van ons “gemeentehuis” of “Raadhuis” gegeven: 
 
Raad- en rechthuizen 
Het raadhuis is, in de eigenlijke betekenis van het woord, de vergaderplaats van de raad of vroedschap, 
een college van bestuurders dat is aangewezen of gekozen uit de burgerij en/of de gilden. Dit laatste geldt 
tot de Franse tijd. Het rechthuis daarentegen diende uitsluitend ten behoeve van het gerecht, dat 
gewoonlijk bestond uit een baljuw of schout die werd bijgestaan door een aantal schepenen. Aanvankelijk  
werden zij door de landsheer aangesteld, maar geleidelijk aan kregen ook zij het recht tot zelfbenoeming. 
Wanneer een dorp of nederzetting stadsrechten of een samenstel van stedelijke privilegiën had ontvangen, 
is er sprake van een ‘stadhuis’, de bestuurszetel waar gewoonlijk zowel het gerecht als het bestuur van de 
stad bijeenkwam. Raad- en rechthuizen komen beide voor in dit gebied. Het rechthuis is vrijwel steeds 
gecombineerd (geweest) met een herbergfunctie. 

 
Foto: stadhuis Asperen 1952 vlak voor de sloop 
 
Het oude, in oorsprong waarschijnlijk 
16de-eeuwse, stadhuis van Asperen 
stond aan de Minstraat op de hoek van 
de Stadhuisstraat. Het was een 
gebouwtje op rechthoekige 
plattegrond onder zadeldak, dat 
aanvankelijk door trapgevels werd 
beëindigd. Het had een torentje op het 

dak en aan de korte zijde was een hoge stoep met twee opgangen. 
Het gebouw had een in steen overwelfde kelder. Onder de 

balklaag waren 
eenvoudige 
sleutelstukken toegepast. 
De vorm van dit stadhuis 
dateerde van een 
verbouwing uit 1638. Een 
gevelsteen met dit jaartal 
was in 1745 nog duidelijk 
zichtbaar (Beekman, 
111). In de 19de eeuw 
werden de trapgevels in 
puntgevels gewijzigd en het gebouw kreeg een pleisterlaag. Naast 
overheidsfuncties herbergde het Asperense stadhuis ook de Corps 
de Garde of de Burgerwacht. Zo weinig ruimte hadden de 
bestuurders maar nodig, dat kelder en zolder aan derden 
verhuurd werden in de 18de eeuw. Het stadhuis moest echter 
gesloopt worden, omdat de kosten om het pand in goede staat te 
brengen door de gemeente niet opgebracht konden worden. De 
sloopvergunning werd door de Staatssecretaris van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen op 15 januari 1952 verleend.  
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De in 1893 op de plaats van het Asperense kasteel 
gebouwde villa werd daarna als raadhuis en 
ambtswoning voor de burgemeester in gebruik 
genomen.  
 
Foto: Villa Süter in 1936 
 
 
 
 

 
 In 1977 werd het huis 
gerestaureerd en in zijn 
geheel tot raadhuis 
ingericht. 
 
Foto: Villa Süter in 1954 
met Ad Astra (hun 
eigendom) muziektent 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
In 1986 is Asperen opgegaan in de gemeente 
Lingewaal. Het voormalige kasteel/raadhuis 
herbergt vanaf die tijd gemeentelijke diensten. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Op 1 januari 2019 eindigt het bestaan van deze gemeente en op 1 november 2019 wordt het complex 
definitief en volledig ontruimd. Wat is de toekomst van onze Villa Süter in 2020? Blijft het openbaar 
terrein of komen ook hier woningen of erger? Uw vereniging is al 2,5 jaar in gesprek (sinds aanvang van 
de ellende) maar geen duidelijkheid en geen mogelijkheid tot enige inspraak wat er met ons geld gebeurt.



AD CIM 

Rembrandtlaan 650, 3362 AW Sliedrecht 

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

WIJ BIEDEN U EEN INTEGRALE DIENSTVERLENING AAN OP HET GEBIED 

VAN: 
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Rondje Vrijheid (5 februari 2020) 
 
Geachte lezer, heden ontvingen wij op onze redactie een stuk geschreven uit het hart van een van onze 
stadbewoners welke wij aan deze courant (uren voor verzending aan de drukker) alsnog moesten 
toevoegen. Het is een oproep aan ons allen leden van de Historische Vereniging Oud Asperen maar  
feitelijk aan alle bewoners van onze stad. Wij drukken het begeleidend schrijven zonder aanpassingen af 
hieronder tezamen met de bijlage zoals deze in de bus viel. De inhoudt spreekt voor zich en onze 
vereniging en onze wandelcommissie in het bijzonder zal hier proberen invulling aan te geven. 
 
Geachte mensen.  
 
Het gebeurde op 5 februari 1945. Ik was een jochie van 4 en een half jaar en zag door het raam van onze 
woonkamer een kapot geschoten hondje met bloedende pootjes liggen. Jankend. Half onder ging het 
duivenhok lag hij daar dood te gaan. En ik zag het. En ik hoorde het..... tot op de dag van vandaag.Ik ben 
nu 79 jaar, heb de Razzia in Asperen op 5 februari 1945 overleefd. Mijn vader, toen 33 jaar, werd die 
morgen rond 7 uur opgepakt en samen met nog 292 andere mannen naar een werkkamp in Duitsland 
afgevoerd.  
Met deze korte inleiding wil ik mijn medemensen - en ik denk dan vooral aan jonge mensen - atten-deren 
op de landelijke herdenkingen en vieringen van "75 Jaar Vrijheid." Hoe gaan we daar in Asper-en vorm 
aan geven.  
Middels deze brief ga ik u allen vragen constructieve plannen te maken om komende maanden ook in onze 
stad de "75 Jaar Vrijheid " met elkaar te vieren. Misschien is het mogelijk om zelfs een concreet 
programma met uitnodigingen aan onze mensen te sturen.  
Ik kan het niet nalaten nu al wat suggesties in die richting te doen. Persoonlijk heb ik 4 en een half jaar 
geleden naar aanleiding van de Razzia in Asperen op 5 februari 1945 een 6 km. lange wandeling in en 
rond Asperen ontworpen onder de naam : "Rondje Vrijheid " Deze ronde werd tot 2018 via de toeristen 
balie van de Gemeente Lingewaal verspreid onder toeristen en wandelaars. Ook is de ronde met mij als 
gids gelopen en door het AD Rivierenland met foto en verslag gepubliceerd.  
De informatie bij de routebeschrijving vermeldt :  
"Op 5 februari 1945 worden bijna 300 mannen met bruut geweld opgepakt en afgevoerd naar Duits-land 
om te werken in de oorlogsindustrie. Gelukkig keren alle mannen, wonder boven wonder , weer terug. Als 
je weet dat na de razzia in Putten in oktober 1944 meer dan 600 mannen werden afgevoerd naar 
concentratiekampen en meer dan 500 nooit zijn teruggekeerd, dan kun je echt wel spreken van het 
wonder van Asperen.  
5 Februari 2020 is voor ons het uitgelezen moment om in overleg met elkaar concrete stappen te zetten: 
Een Vrijheidsconcert, een expositie. een herdenkingsdienst, een wandeling, enz. enz. Mag ik u vragen uw 
menskracht in te zetten en alvast succes te wensen ?  
 
Hoogachtend, Ton van Meeuwen  

Achterstraat 30 Asperen 
 

 
 
 
Bijgesloten : Wandeling "Rondje Vrijheid." 
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FILMAVOND 26 november 2019 om 20:00 uur Dorpshuis EMM 

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

Een uiterlijke inleverdatum voor een volgende uitgave is 
1 maart 2020 

 
 

De Redactie, november 2019 
 

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

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


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

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

Het bruisend hart van en voor de inwoners van Asperen! 

Dorpshuis E.M.M. Van Langerakstraat 6, Asperen | 0345 613796 | info@dorpshuis-asperen.nl | www.dorpshuis-asperen.nl
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- Filmavond 26 november 2019 20:00 Dorpshuis EMM ! - 
 

- Koffie gratis natuurlijk   -  
 
 

- Vrij toegankelijk voor iedereen   -  
 

 
Laat u meevoeren met de beelden uit uw en ons verleden 

Tezamen met Gijs de Man en Ton Kleyn 
 
 
 

Wilt u meer mensen van deze Courant laten genieten? 
 

Geef ze op als lid via mail voorzitter@oud-asperen.nl  
of telefonisch 06 52502622 
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