CORNELIS
GAASBEEK
Bovenstaande prachtige foto is in bezit
van de familie Van Veen, Esweg. Wij zien
Cornelis Gaasbeek, wagenmaker en stelbouwer') aan de Kruisstraat. Cornelis
Gaasbeek was de zoon van een oude Beiler
commiezenfamilie.2)
Hij was een verstokt vrijgezel, die na de

De werkplaats van Cornelis Gaasbeek.
Behalve Cornelis Gaasbeek staan op de
foto: Alie Hepping-Gaasbeek en Rieks
Gaasbeek, de latere timmerman die aan de
Brunstingerstraat woonde.
(Foto: fam. Van Veen /Archief Hist. Ver.)
dood van zijn ouders alleen in het grote
pand woonde. Het huis stond aan de
Kruisstraat op de plaats waar nu Albert
Oosting zijn makelaardij heeft.Achter het
voorhuis had Cornelis zijn werkplaats. De
kamers aan de straat hadden bedsteden.
De vloer van de
gang was van oude
rode plavuizen. In
de linker voorkamer
had oorspronkelijk
de joodse modiste
Beth Moos een hoedenwinkeltje; later
Achter het tweede
huis rechts had
Cornelis Gaasbeek
zijn wagenmakerij.
(Foto: Archief Hist.
Ver.)
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werd dit overgenomen door Annie
Jonkman-Gaasbeek, de zuster van
Cornelis 3).
Cornelis werd door
neefjes en nichtjes
"oom Kiep" genoemd. Hij was een
vakman van de
oude stempel en
daarbij uiterst
zuinig. Alles werd
bewaard, "Men kan
nooit weten...!" Er
stonden bakken vol
kromme, oude
spijkers en overal lag hout. Het rook er
altijd naar vers zaagsel. De eiken planken
werden in de hof gezaagd; hij gebruikte
Deze foto toont de familie Gaasbeek in de
zondagse kleren bij de Asser fotograaf J. de
Vries, Stationsstraat. V.l.n.r.: Roelof
Gaasbeek (administrateur te Wolfheze);
Gepke Gaasbeek - Bakker; Eva Gaasbeek
(later te Nijmegen); Henricus Mattheus
Gaasbeek 1876-1952, commies te Beilen;
Willem Frederik Gaasbeek 1840-1910,
commies te Beilen; Anna Gaasbeek (hoedenwinkel); Cornelis Gaasbeek 1874-1947
(wagenmaker)
(Foto: fam. Van Veen /Archief Hist. Ver)

In het linker gedeelte van het meest rechtse
huis was de hoedenwinkel gevestigd. Het
huis links daarnaast wordt bewoond door
Roel Reyntjes. Het witte huis daarnaast is
verdwenen; zo verkreeg men een goede
toegangsweg naar het Wilhelminaplein.
(Foto: Archief Hist. Ver.)
dat hout voor het maken van banken, boerenwagens, karren en wipkarren. Zijn
werkplaats was een soort ontmoetingsplaats; Cornelis wist altijd wel een vrolijk
verhaal te vertellen of een Beiler anekdote.
In het halfduistere keukentje hing een
spreuk: De een, die leeft in bange zorgen,
hij heeft geborgd*.
De ander is
geborgen, hij heeft
gezorgd. (*borgen =
geld lenen)
T. L. Kroes
1) stelbouwer: stel = onderstel van een wagen.
2) commies: belastingambtenaar.
2) Annie ging later met
haar hoedenwinkel naar
de Brinkstraat. In 1940
nam M. K. Vos haar
pand over die er een
textielzaak vestigde. In
dat pand bevindt zich nu
de stoffenzaak van
Henny Kramer.
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