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Lek en Huibert Kroniek 
 
Aan de Meerkerkse kant van de vorige boerderij staat de in het 
krantenartikel vermelde boerderij van Gerrit van Bezooyen. In 1836 
gebouwd trouwens en recent voorzien van de naam "De Witte Brug" 
adres Lakerveld 141. In 1905 werd deze boerderij die ene Gerrit van 
Bezooyen in 1894 voor het bedrag van ƒ 5.850,- had gekocht, 
bewoond door Gerrit en zijn echtgenote Elizabeth van Bezooyen - 
van Bezooyen. Zij hadden 7 kinderen: 
Gerrigje, Bastiaantje, Peter, Pieter, Marie, Maagje en Jan.(4 bleven 
ongehuwd; het was dus een vrijgezellige buurt daar in die bocht!!. 
(Jan was trouwens de vader van de in 1922 geboren en in Meerkerk 
woonachtige Gerrit van Bezooyen; een Lakerveldkenner bij uitstek!) 
De eerder genoemde 7 kinderen maakten dus op die zondagmiddag 
het einde van hun hooiberg mee, die overigens 10 dagen later door 
de Lexmondse timmerman M. de Koning weer opgebouwd was. 
 

 
Laten we dit korte overzicht van die zondagmiddag 2 juli 1905 
besluiten met de derde boerderij die in het artikel genoemd wordt, nl. 
de boerderij van J. Kortlever, die de hele schoorsteen verloor. Adres: 
Lakerveld 184. De toenmalige bewoners van deze in 1873 
gebouwde boerderij zijn mij, behalve de genoemde J. Kortlever, niet 
bekend. Maar als er één Lakervelds adres is dat ooit onder zwaar 
weer te lijden heeft gehad, is het wel deze boerderij. Op de eerder 
genoemde datum van vrijdag 3 juli 1952 zou deze boerderij door het 
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VAN DE VOORZITTER 
 
W. van Zijderveld 
 
 
Alhoewel erg laat, wens ik u en de uwen, mede namens de overige 
bestuursleden, een gezegend en voorspoedig 2001. Moge u in het 
komende jaar aan onze vereniging minstens evenveel genoegen 
beleven als in de voorgaande twee jaar. Daarvoor bestond onze ver-
eniging nog niet en terug kijkend kunnen we niet anders dan conclu-
deren dat we een vliegende en voorspoedige start hebben gehad. 
Tot aan de zomerperiode staat nog het een en ander op het 
programma: een lezingen, een jaarvergadering, waarschijnlijk een ex-
cursie en natuurlijk nog een nummer van de Lek en Huibert Kroniek. 
De lezing van mevr. Planjer over De Nederlandse eetcultuur door de 
eeuwen heen was boeiend en interessant. De lezing over hennep en 
hennepteelt was ook een succes. Hopelijk was u aanwezig en hebt u 
ook daarvan genoten. Voor velen van u zat er een stukje herkenning 
in. 
Met het kunstwerk gaat het intussen prima. Van de gemeente hebben 
we een flinke subsidie ontvangen en ook andere gulle gevers hebben 
ervoor gezorgd dat we, samen met de Lexmondse Ondernemers 
Vereniging, aan beeldhouwer Gert van der Woude de opdracht 
hebben verstrekt. Wilt u ook nog bijdragen? Dat kan door een bedrag 
over te maken op de onze bankrekening. De details over het kunst-
werk en de financiering hebt u op de extra ledenvergadering kunnen 
vernemen. 
Aan genealogie hebben wij tot nu toe niet veel aandacht besteed, 
simpelweg omdat wij tot nu toe slechts één artikel over dit onderwerp 
hebben ontvangen. Dit zal in een volgend nummer worden gepubli-
ceerd. Wanneer u geïnteresseerd bent in genealogie en hierover een 
artikel wilt schrijven, zal dit door de redactie op prijs worden gesteld. 
Misschien is het een idee voor de genealogen onder u om, naast uw 
eigen stamboomonderzoek, ook enkele Lexmondse families geheel of 
gedeeltelijk uit te zoeken. Heeft u daar interesse in, neem dan contact 
op met één van onze bestuursleden. 
 

= = = = = = = = = = = = = = = 
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boom, waartegen een klein laddertje gezet moet worden is in ieder 
geval indrukwekkend. In Lakerveld noemen we zo'n laddertje wel 
een "erbeezenleertje": of in gewoon Nederlands: een aardbeien- 
laddertje. De benaming lijkt mij duidelijk. Twee opmerkelijke mensen 
op deze, door de Schoonhovense uitgever J. de Gruijter gemaakte 
of uitgegeven foto, zijn voor mij de jonge bakkers- of slagersknecht 
die tegen de "kont" van de boom leunt en de vrouw, die met haar 
armen in de zij staat. Hun namen zullen wel niet te achterhalen zijn. 
Maar de vrouw heeft waarschijnlijk gedacht, aanpakken die boom. 
En dat zal nog een heel werk geweest zijn met de bijl en de trek-
zaag. Kettingzagen bestonden immers niet in 1905. Toch blijft het 
interessant: welke 9 Lakervelders staan op deze 95 jaar oude foto? 
En waarom was er een reden om juist deze foto te maken? Was het 
één van de grootste Lakerveldse bomen die het loodje legde? 
 

 
De beste foto van de storm heb ik voor het laatst bewaard: 
de zwaar getroffen boerderij van J. de Jong, alhoewel de grote 
schade op de foto niet te zien is. De situatie is goed herkenbaar voor 
alle mensen die wel eens door Lakerveld racen of rijden. Deze foto 
is genomen vanaf Lexmond in één van de gevaarlijkste bochten van 
Lakerveld, gelukkig behoort het racen hier grotendeels tot het 
verleden, omdat er een 60 km snelheidslimiet in Lakerveld is 
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tot Schoonrewoerd en vandaar westwaarts naar de Zederik. 
Gelijkertijd werd afgesproken dat tussen dit water en de Zederik een 
sluis zou worden gelegd. In het charter staat: "dar zy comen in die 
Zerike, dar selen zy houden hare slusen end hare dammen". 
Waarschijnlijk was deze sluis alleen bedoeld om de waterafvoer te re-
guleren en is eerst later van belang geworden voor de lokale scheep-
vaart. 
Tussen de Kalverweg te Schoonrewoerd en de Overheicopseweg 
was een zogenaamde overhaal of overtocht gemaakt waarmee 
schouwen konden worden overgetrokken vanuit de Huibert naar de 
Schaykse wetering. 

 
Naar het orginele bouwbestek gebouwde model van de overhaal aan de 

Blauwbijl te Schoonrewoerd. 
 
Een zelfde inrichting had men gemaakt aan de Blauwbijl tussen de 
Huibert en de Boeicopper voorwetering. Evenzo aan het westeinde 
van die wetering aan het Zwaanskuiken, waar weer de Zederik kon 
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den omtrek verneemt en bepaalt zij zich tot enkele omgewaaide 
boomen, uiteengewaaid hooi en bij sommige eenige schade aan het 
dak". 
 
Opvallend in dit artikel van de Leerdamsche Courant is het feit dat 
"Rijksboomen" belangrijk schijnen te zijn en slechts terzijde wordt 
gesproken over de honderden knotwilgen die in de Lakerveldse 
polder tegen de wereld gingen. Het moet de boeren uit deze polder 
enorm veel tijd gekost hebben, om juist in de hooimaand deze 
bomen allemaal op te ruimen.  
Volgens de Lakerveldse overlevering werd slechts een strook van 
Lakerveld ernstig getroffen. Met deze strook wordt het gebied zo 
tussen "De Snelle Pieper", bij het begin van de Veldweg, en het 
voormalige Wegenwachtstation bedoeld. Hoewel je voorzichtig moet 
zijn met overleveringen, vallen de drie genoemde boerderijen wel in 
deze strook.  
 
Aan de hand van foto's zal ik proberen nog wat meer over deze 
zondagmiddag te vertellen en daarbij ook de drie getroffen en 
vermelde Lakerveldse boerderijen wat nader bekijken. 
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niet beter op. Men verwachtte dan ook dat Overheicop een redelijk 
deel van die kosten zou vergoeden. 
Bovendien was de ene wipwatermolen die de Huibert op de Zederik 
moest afmalen, niet meer toereikend, zodat een tweede molen 
moest worden toegevoegd, de zogenaamde. Overheicopse molen, 
die echter eerst 13 jaar later schijnt te zijn gebouwd5. Doordat 
Overheicop voorheen in oostelijke richting afwaterde, was er tussen 
die polder en Hoog Middelkoop geen wetering nodig geweest, zodat 
de Huibert kort na 1284 geheel nieuw moest worden gegraven. Nog 
kan dit worden gezien bij de Overheicopse weg onder Schoon-
rewoerd, omdat deze weg bij het graven van de Huibert iets naar het 
noorden moest opschuiven en kwam te lopen over de al iets 
opgehoogde huiserven van de oude bebouwing, zodat de weg daar 
ter plekke hoger is dan elders. Dit zal ook de reden zijn waarom de 
oude bebouwing daar korter aan de weg staat dan gebruikelijk. 
Een der initiatiefnemers en zeker belanghebbende, was Huibert van 
Everdingen, die zijn naam aan deze uitwatering heeft gegeven. 
Wanneer men is overgegaan op bemaling van de Huibert is niet 
bekend. Dat zal vroeg zijn geweest, omdat zijn polders alleen op de 
Huibert konden aflopen bij voldoende lage waterstand6. Dat gold ook 
voor Overheicop. Zoals we hebben gezien dateert de tweede molen 
van 1626. Deze molen is in 1795 afgebrand en herbouwd. Zijn 
standplaats was waar nu de woning Kanaaldijk 20 te Leerbroek 
staat. De oude molen stond onmiddellijk ten noorden van het huidige 
elektrisch gemaaltje, dat ter plekke staat van de hierna nog te 
noemen sluis. (Zie foto voorpagina) 
Deze bemaling hield stand tot 1895 toen de oude molen werd 
afgebroken om zijn standplaats af te staan aan het nieuw te bouwen 
stoomgemaal van 25 PK7. Toen kon de Overheicopse molen worden 
gemist. Hij werd gesloopt in 1902 om plaats te maken voor de 
bovengenoemde woning ten behoeve van de machinist. In 1824 
werd de Zederik vergraven tot Zederikkanaal. Van rijkswege zijn 
toen de diverse overhalen en uitlaatsluisjes vervangen, sommige 
door een sluis met twee deuren. Zo ook aan de mond van de 
Huibert. De passage over de uitvliet geschiedde door middel van 
een ophaalbrug. Een sluis had twee voordelen. Scheepjes konden 
wor-den geschut en de sluis kon ook een belangrijk deel van het 
overstromingswater helpen afvoeren. In 1854 is de staat van onder- 
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tachtigtal boomen ontworteld, of als een riethalm afgebroken. 
Sommige ontwortelde boomen sleurden stukken grond uit den berm 
mee van wel 5 bij 6 Meter, en de afgebroken einden werden met den 
stormwind meegesleurd. Een kap vloog van een hooiberg, een 
rollende boom verpletterde het dak van een boerenhofstede. 
Wat den toestand zeer verergerde waren de hagelsteenen, die het te 
veld of in tuinen staande vernielden, de ruiten insloeg en zelfs het 
vee in de weide ernstig verwondden. Hagelsteenen ter grootte van 
een okkernoot, van een duivenei, tot zelfs van een kippenei, 
verpletterde, verscheurden alles wat door hen geraakt werd. 
Te Vianen was het bar. Geen ruit aan de westzijde der woningen 
bleef heel, ook niet aan die zijde van het stadhuis. 
Tuinen en velden gehavend, verplukt, verscheurd. 
Ook o.a. te Lexmond was de hagelstorm van eenige oogenblikken 
voldoende om alles wat te veld stond, te vernielen. 
Geen wonder dat velen het huilen nabij was, toen in eenige 
oogenblikken de hoop op een goeden oogst, terwijl alles zoo 
prachtig stond, in rook vervloog. Weinige oogenblikken waren vol-
doende om de vrucht van wekenlang onvermoeiden arbeid te niet te 
doen. 
 
Dat buien zeer plaatselijk kunnen zijn, blijkt uit de volgende berichten 
uit Noordeloos, Meerkerk, Lakerveld en Hei- en Boeicop. 
 
Noordeloos: 
"Zondagmiddag omstreeks 4 uur liet het luchtruim zich dreigend 
aanzien. Door een noodstorm, in snelheid overeenkomend met een 
cycloon, waaiden een aantal boomen om en werden enkele 
ontworteld. Tegelijk was deze storm vergezeld van een ijsregen, 
waardoor stukken ijs neerdaalden van ongekende grootte, zelfs door 
de oudste inwoners nog nimmer van zoo'n afmeting gezien. Bij 
sommige inwoners werden daardoor de ruiten stuk geslagen. 
Gelukkig was de bui spoedig verdwenen." 
 
Meerkerk meldde het volgende: 
"Zondagmiddag omstreeks 4 uur, tijdens een snel overdrijvende 
onweersbui vielen alhier hagelsteenen van een buitengewone 
grootte: stukken ijs, meest puntig, waarvan er waren ter grootte van 
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heeft gedempt. Enige tientallen jaren terug beriep het waterschap 
zich op zijn recht van opstal en gaf opdracht aan de aangelande 
eigenaren alle houtopslag te verwijderen, aan welk verzoek onder 
protest werd voldaan10. 
Inmiddels is de functie van de Huibert veranderd van waterafvoer-
kanaal tot waterinlaat ten behoeve van diverse polders die er hun 
water mee verversen. Het gemaaltje dient nu dus ook om zonodig 
water op de Huibert te brengen. 

 
De Huibert met zijn vroegere rijke vegatatie. 

 
Noten. 
1. R. de Jong, Inter Leccam et Ligniam, blz. 126. In de overeenkomst staat: 

“Ommate scade die het land totnutte makede”; J. Buisman, Duizend jaar weer, 
wind en water in de Lage Landen, deel I, blz. 527 en volgend. Aan 1284 ging 
een aantal erg natte jaren vooraf. 

2. O.a. Jhr. L.F. Teixeira de Mattos. De Waterkeringen, Waterschappen en 
Polders van Zuid-Holland. Het Land tussen Lek en Merwede, onderafdeling IV, 
blz. 643 en volgend. Ook R. de Jong, blz. 126. 

3. R. de Jong, blz. 81. 
4. O.a. Jhr. L.F. Teixeira de Mattos. De Waterkeringen, Waterschappen en 
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iets van hen weten. Willen zij dan contact met mij opnemen? 
Het resultaat hoop ik U in een van onze volgende kronieken te 
vertellen. 
Alle informatie, ook al is het nóg zo weinig, is welkom. 
 
J.P. de Leeuw 
tel. 0345 641787 
 

= = = = = = = = = = = = = = = 
 
 
 
 
ONTVANGEN VAN DIVERSE LEDEN EN PERSONEN 
 
H. de With / W. van Zijderveld 
 
 
Een oudjaarsrijm, 1936 
met foto van het huis van Fr. de Jong St de Jong 
Medicijndoosje van dr. Bon,1921 G.J.Kool 
Foto zangverereniging Juliana,1910 
plus diversen W.Chaigneau 
Onderjurk,1936 mevr. Stolk 
Foto Kon. Beatrix en Pr. Claus mevr. Stolk 
Kaart Alblasserwaard en Vijfheerenlanden De Goede Woning 
Sluitzegel NSB G.v.d. Leeden 
Keur of Politieverordening polder 
Achthoven, 1927,1937,1945 Joh. de With 
Keur polder De Eendragt, Graafwerk,1934 Joh. de With 
Keur polder De Eendragt, Waterkeering 
en uitwatering, 1934 Joh. de With 
Krant Ruilverkaveling Vijfhln.,jan. 1980 H. Manschot 
Fabrieksbord Zwaanskuikenbrug Rijkswaterstaat 
Foto De Witte Boom, Lakkerveld ca. 1920-1930 mevr. C.M. Verhoef- 
 den Hartog 
 

= = = = = = = = = = = = = = = 
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TOEN EN NU 
 
W. van Zijderveld 
 
 

De wagenmakerij van Bikker, die al jarenlang niet meer als zodanig werd 
gebruikt, in zijn nadagen in december 1979. 

 

Hiervoor kwam in de plaats de Garant-supermarkt, herbouwd in de stijl van 
de wagenmakerij. Zo blijft het dorpskarakter behouden! 

 
= = = = = = = = = = = = = = = = 
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naar Vianen gevaren en lag daar op de keizer en de keizerin te 
wachten. Ze scheepten zich weer in op het jacht dat van alle 
mogelijke gerieflijkheden was voorzien. Ze staken in stormachtig 
weer de Lek over naar Vreeswijk, legden hier even aan om de 
gelukwensen van de prefect De Celles van het departement 
Zuiderzee in ontvangst te nemen en voeren toen naar Utrecht, waar 
ze om ongeveer drie uur ’s middags aankwamen. 
 
De Napoleonweg 
Twee weken na zijn tocht door de Vijfheerenlanden vaardigde 
Napoleon op 21 oktober 1911 een keizerlijk decreet uit waarin een 
aantal voorname routes tot Route Impérial (keizerlijke weg) werden 
verheven. Vanaf dat moment werden deze wegen op kosten van het 
Keizerrijk verbeterd en onderhouden. Tot die wegen behoorde ook 
de route van Amsterdam naar Parijs, die in de Vijfheerenlanden over 
Vianen, Lexmond, Meerkerk en Arkel naar Gorcum liep. 
In 1812-1814 is die weg inderdaad aangelegd. Hij loopt door Korten-
hoeven en Lakerveld en verder over de Bazeldijk en de Arkelsedijk 
naar Gorcum. In de volksmond wordt hij nog wel eens de Napo-
leonsweg genoemd. 
Indien Napoleon na 1814 nogmaals als keizer een bezoek zou 
hebben gebracht aan de Vijfheerenlanden, was hij vast en zeker 
door Lexmond getrokken. In dat jaar was Nederland echter geen 
deel meer van Frankrijk. 
 
Bronnen 
• Archief N.H. Kerk Lexmond, Notulen Kerkenraad. Met dank aan H. Mesker; 
• GA Gorcum, Ingekomen stukken, Arch. Gem. Bestuur, Hoofdstuk 31, nr. 71, 

1811 
• GA Vianen, Ingekomen stukken 1811 
• Gijsberti Hodenpijl, G.F., Napoleon in Nederland, De erven F. Bohn, Haarlem, 

1904, p. 38-52  
• Peer, H.F. van, Het bezoek van Napoleon en Marie Louise aan Gorinchem, 

Oud Gorcum Varia, 1960, p. 31-32 
• Peer, H.F. van, Napoleon in Gorinchem (1811), Oud Gorcum Varia, 1960, p. 

33-37; 
• Zijderveld, W. van, De Dordtse Boeier, Spiegel der Zeilvaart, dec. 1991; 
• Zijderveld, W. van, Vianen, Lexmond en de Paardenposterij, In het Land van 

Brederode, 1993, nr. 1-2 
 

= = = = = = = = = = = = = = = = 
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Lexmond 
 
Berichten van 13-01-1931 
Vrijdag had in de Chr. School alhier uitreiking plaats van prijzen aan 
der leden der Bijz. Vrijwillige Landstorm, afd. Lexmond, naar 
aanleiding van de schietoefeningen van 1930. Prijzen, bestaande uit 
kunstvoorwerpen werden uitgereikt aan: N. Schrijvershof 173 p. 1e 
pr. ; W. de Jong, 170 p. 2e pr. ; A.H. van Ravensteijn, 163 p. 3e pr. ; 
C. Kloens, 156 p. 4e pr. ; Jac. van Dieren, 154 p. 5e pr. ;  K. 
Lakerveld, 152 p. 6e pr. ; W.K. Haafkens, 151 p. 7e pr. ; Th. de With, 
147 p. 8e pr. ; G. Versteeg, 145 p. 9e pr. ; P. Rietveld, 144 p. 10e pr. ; 
L. de Jong, 143 p. 11e pr. ; Joost Kool, 138 p.; G. Lakerveld, 129 p.; 
M. van Bekkum, 117 p.; P. van Bezooijen, 110 p. 
Aan bovenstaanden werd als behoorende in de klasse scherp-
schutters tevens uitgereikt het bekende brevet, terwijl aan de heer N. 
Schrijvershof als konningschutter bovendien een zilveren medaille 
werd uitgereikt. In de eerste en tweede klasse schutters werden 
prijzen behaald door A. Bikker met 142 p. 1e pr. ; F.A. den Hartogh, 
128 p. 2e pr. ; H. Versluis, 106 p. (geen prijs). Bij deze gelegenheid 
was tegenwoordig de nieuwe commandant majoor Linden. 
 
Het zal den lezer bekend zijn dat de hofstede van de Erven J. de 
Jong M. Tzn. Op de publieke verkooping in het laatst van het vorig 
jaar werd gekocht (met de burgerwoning) door den heer C. de W. uit 
Hei- en Boeicop, die naar we vernamen met zijn compagnon, zekere 
T. uit P., met Mei a.s. in bedoelde perceelen zijn intrek rekende te 
nemen. Ook hoorden we dat een deel der groote boerenwoning zou 
worden gebruikt tot het houden van Godsdienstoefeningen of 
Godsdienstige gezelschappen. Door de gebeurtenissen der laatste 
weken zijn de plannen (indien ze bestaan hebben) zeker verijdeld, 
aangezien de koopers van bovengenoemde perceelen deze weer 
hebben verkocht aan de heer Van Duuren alhier die thans met 
ingang van 1 Mei de woning hoopt te betrekken. 
Door genoemde heeren is thans de langs de Heicoppersteeg 
staande molenstomp gekocht. 
 

= = = = = = = = = = = = = = = = 
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opstellen wanneer Napoleon voorbij reed. Op zaterdag 5 oktober, de 
dag dat Napoleon ’s middags in Gorcum aankwam, werd in 
Lexmond bekend dat hij de volgende dag door Lexmond zou 
trekken. Op die zondag zou het Heilig Avondmaal worden gehouden. 
De dominee en de kerkenraad moesten echter paraat zijn wanneer 
Napoleon door Lexmond trok en die twee dingen gingen niet samen. 
Men besloot daarom het Heilig Avondmaal maar niet te houden en 
dit een week uit te stellen. Het wachten was nu op Napoleon. 
Het liep echter anders dan verwacht. Het had veel en hard geregend 
en de wegen in de Vijfheerenlanden en de Alblasserwaard waren 
veranderd in modderpoelen. Daar kon men de Keizer van Frankrijk 
niet overheen laten rijden. De Diefdijk was waarschijnlijk in een 
betere toestand dan de Bazeldijk en de weg door Lakerveld. De 
organiserende hoge autoriteiten in Gorcum besloten in elk geval om 
over Leerdam naar Vianen te reizen, in plaats van over Meerkerk en 
Lexmond. Dit betekende dat niet Lexmond maar Leerdam de 
wisselplaats voor de paarden zou zijn. Alle paarden moesten 
daarom nog diezelfde nacht naar Leerdam worden overgebracht. Er 
zullen zich die nacht wel chaotische taferelen hebben afgespeeld 
toen een flinke hoeveelheid paarden met hun begeleiders, die her en 
der waren gestald en ondergebracht, plotseling in het donker 
moesten vertrekken en over smalle polderwegen van Lexmond naar 
Leerdam moesten gaan. 
Zondags bleef het onrustig in Lexmond. Tot ’s avonds laat trokken 
onderdelen van de Keizerlijke garde door het dorp. In die 
omstandigheden was het voor de boeren niet doenlijk om hun 
boerderij onbeheerd achter te laten. Er werd daarom die zondag 
behalve geen Heilig Avondmaal, ook geen normale kerkdienst 
gehouden. 
Alhoewel het een teleurstelling was voor de Lexmondse burgerij die 
na een onrustige, ruim anderhalve week durende tijd, Napoleon en 
Marie Louise niet te zien kregen, zal de Lexmondse elite waar-
schijnlijk toch opgelucht adem hebben gehaald. Eén ding was zeker: 
de Lexmonders hadden veel last ondervonden en moeite gedaan 
voor niets. 
 
Napoleon trok verder 
Hoe ging het nu verder met Napoleon op die zondag 6 oktober  
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Nederland was ruim een jaar eerder, op 9 juli 1810, bij het Franse 
Keizerrijk ingelijfd en Napoleon was daarmee de hoogste baas in het 
land geworden. Het was dus zaak voor de gemeenten waar hij 
doortrok om bij hem een goede indruk achter te laten. 
Napoleon kwam niet naar Nederland omdat hij dacht hier bijzondere 
dingen te zien, maar om de vloot en vestingwerken te inspecteren en 
ervoor te zorgen dat de inlijving vlot verliep. Dat was op 9 juli 1810 
natuurlijk niet van de ene op de andere dag geregeld. Veel Franse 
wetten moesten hier worden ingevoerd en dat kostte tijd. Ook de 
overheidsorganen moesten worden gereorganiseerd naar Frans 
model. Napoleon was iemand die graag alles zelf zag, voordat hij 
zich een oordeel vormde en dus wilde hij ook eerst de Nederlanden 
zien, zodat hij er uit eigen ervaring over mee kon praten en gefun-
deerde beslissingen kon nemen.  
Napoleon ging in 1811 eerst naar Zeeland (onder andere Vlissingen 
en Veere) en vandaar naar Antwerpen. Hier werd hij opgewacht door 
zijn vrouw Marie Louise. Van Antwerpen ging hij, met achterlating 
van Marie Louise, in de nacht van 3 op 4 oktober per schip via 
Willemstad en Hellevoetsluis naar Dordrecht. Hij kwam daar op 
zaterdag 5 oktober onverwacht en uitzonderlijk vroeg per schip aan, 
namelijk ’s morgens tussen zes en zeven uur. Dat had niemand van 
het Dordtse stadsbestuur verwacht en er was dan ook geen 
commissie van ontvangst aanwezig. Haastig werden de stads-
bestuurders opgetrommeld maar veel viel er niet meer te redden. 
Rond twaalf uur vertrok hij weer per schip richting Gorcum. 
Dit was een typisch voorbeeld van de handelwijze van Napoleon. Hij 
bepaalde van minuut tot minuut wat hij zou gaan doen. Een vast 
plan voor zijn rondreis door Nederland was er niet. De gemeente-
besturen konden daarom moeilijk van tevoren plannen maken. Zo 
zou Dordrecht eigenlijk niet bezocht worden, vandaar dat het bezoek 
aan die stad zo chaotisch verliep. Gorcum stond wel op de lijst. Hier 
had men pas op het laatst wat meer zekerheid gekregen omdat op 3 
oktober verschillende rijtuigen met het gevolg van de keizer in 
Gorcum waren aangekomen. Bovendien was de vrouw van 
Napoleon, Marie Louise, niet vanaf Antwerpen met Napoleon per 
schip meegereisd, ze zou over land naar Gorcum reizen. Daar 
zouden Napoleon en Marie Louise elkaar weer treffen. 
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bekleders die in Gorcum verbleven. Niemand wist wat de plannen 
van Napoleon waren en misschien wist hij dat zelf ook niet. 
Op 1 oktober 1811 zond de onderprefect van het arrondissement 
Dordrecht een brief naar de burgemeesters van Arkel, Meerkerk, 
Lexmond en Vianen, waarin hij onder andere schreef om onverwijld 
te doen wegruimen alle paalen en paaltjes, welke zich op de dijken 
of kadens dezer route van Gorinchem op Vianen mogten bevinden. 
Daar was haast bij want hij verwachtte dat Napoleon en Marie 
Louise nog die dag (1 oktober) in Gorcum zouden aankomen of 
doorreizen en dit dus ook in den duister zoude kunnen zijn. De 
burgers moesten hierop worden voorbereid zodat ze hun huizen 
konden verlichten, om de reis van Napoleon gemakkelijk te maken 
en te bespoedigen. De verlichting van de huizen zou evenzeer een 
middel zijn om hunne verknogtheid aan Napoleon kenbaar te maken. 
Dat laatste kon hij wel vergeten. Er waren niet veel Nederlanders die 
in 1811 veel sympathie voor hem hadden. De Lexmondse maire, 
L.N. Fabritius, moest de regels echter opvolgen. Hij was tenslotte 
aangesteld door het Franse bewind en moest zich zonder mokken 
voegen naar de Franse regels. Om dit te benadrukken moest de 
burgemeester zich voor de ontvangst tooien met een rood-wit-
blauwe sjerp (de Franse vlag!) want dit caracteristieke teken ziet 
men gaarne. 
 
Napoleon kwam eindelijk in Gorcum aan 
De hoogwaardigheidsbekleders die zich in Gorcum hadden 
verzameld, verkeerden rond 27 september in onzekerheid. Ze had-
den geen idee wanneer Napoleon en Marie Louise zouden komen. 
Weliswaar was er in die tijd nog lang geen telefoon, maar boden te 
paard die snel een bericht konden overbrengen waren er wel. Hoe 
lang men ook wachtte, er verscheen geen keizerlijke bode. 
Napoleon had kennelijk geen zin om zijn gastheren op de hoogte te 
houden van zijn plannen. 
Toen op zaterdagmiddag 5 oktober rond 2 uur Napoleon eindelijk 
met een roeisloep vanuit Dordrecht voor Gorcum verscheen, werd hij 
door de hele schare hoogwaardigheidsbekleders opgewacht in een 
propere tent bij de herberg De Zwaan aan het Sleeuwijkse veer. Het 
verliep allemaal anders dan de moegewachte lieden zich hadden 
voorgesteld. Napoleon kwam aan land, vroeg wanneer zijn vrouw 
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Al die gasten moesten nog een week in Gorcum wachten voordat 
Napoleon op 5 oktober kwam opdagen. Wel een bewijs hoe 
benauwd men was voor dit bezoek en hoe gebrekkig de reisplanning 
van Napoleon was. In de stad waren erebogen opgericht en de 
bevolking was geïnstrueerd wat ze moest doen en laten. Voor de 
reis door Nederland waren namelijk maatregelen afgekondigd die 
voornamelijk ten doel hadden de veiligheid van de keizer te 
garanderen. 
Zo mochten er geen vuurwapens worden gedragen, er mochten 
geen vreugdeschoten worden gelost, bloempotten moesten worden 
verwijderd, samenscholingen moesten worden voorkomen, enz. 
Wanneer Napoleon een gemeente binnenreed moesten de 
burgemeester en de gemeenteraad hem opwachten, de klokken 
moesten gaan luiden en indien hij langs een kerk kwam moest de 
dominee met zijn kerkenraad voor de kerk staan. In de grotere 
gemeenten moest ook een detachement van de Nationale Garde ter 
begroeting van Napoleon zijn aangetreden. Verder beval de 
onderprefect om door het plaatsen van eerbogen, het uitsteken van 
vlaggen, als alle andere bewijzen van algemene vreugde den 
meesten luister bij te zetten. Uiteraard was schieten in de lucht en 
vuurwerk verboden. Hij drong er bij de burgemeesters ook op aan 
om de wegen in orde te maken. Dat was geen overbodige 
opmerking want de wegen in de Vijfheerenlanden en de Alblasser-
waard waren slecht, vooral in perioden wanneer het veel had 
geregend en in de winter. Het was nu eind september, dus de 
periode dat de wegen onberijdbaar waren naderde met rasse 
schreden. De weg dwars door Kortenhoeven (Kortenhoevenseweg 
en Lexmondse-straatweg) bestond toen nog niet, zodat al het 
verkeer tussen Lexmond en Vianen over het zandpad (ook wel 
onderdijk genoemd) of de Lekdijk moest. Dat de toestand van de 
wegen de onderprefect niet lekker zat, bewijst wel het feit dat hij de 
dagen daarna verschillende malen vroeg om aandacht aan de 
wegen te blijven besteden. 
 
Veel paarden nodig 
Op 25 september 1811 zond de burgemeester van Gorcum een brief 
aan zijn collega’s van 21 nabijgelegen gemeenten in de regio, 
begrensd door Giessendam, Giessenburg, Hoornaar, Noordeloos, 
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Nieuwland, Leerbroek, Leerdam, Asperen en Herwijnen, waarin hij, 
in opdracht van de onderprefect, verzocht per kerende bode op te 
geven eene zeer naauwkeurige opgave van het getal paarden die 
kunnen dienen om hunne Majesteiten, bij Hoogst derzelver doortogt 
door deze stad, dienstbaar te kunnen zijn tot Lexmond en zullen 
dezelve paarden ieder span moeten voorzien zijn van goede tuigen 
met lange strenge en de nodige touwen tot disselriemen, gecon-
voyeerd ieder span door een daartoe geschikt postillon. Hieruit kan 
worden opgemaakt dat de paarden tot Lexmond dienst moesten 
doen en daar werden gewisseld met verse paarden. Lexmond was 
indertijd aangewezen als station van de Paardenposterij omdat het 
ongeveer halverwege Gorcum en Utrecht lag. Vandaar dat ook voor 
de keizerlijke stoet de paarden in Lexmond zouden worden 
gewisseld. Waarschijnlijk zullen de maire (zo werd in de Franse tijd 
de burgemeester genoemd) van Lexmond of Vianen voor de 
paarden hebben moeten zorgen, zoals ook de maire van Gorcum 
hiervoor opdracht had gekregen. Gorcum was, in tegenstelling tot 
Vianen, ook een officiële wisselplaats voor paarden. 
Er kwamen ook paarden van elders. Zo zond de stad Utrecht 15 
voerlieden met 210 paarden naar Vianen om de stoet van Napoleon 
op te wachten. Vianen moest voor inkwartiering van de voerlieden 
en stallen voor de paarden zorgen. Het is wel zeker dat minstens 
een deel van die taak naar het paardenwisselstation Lexmond werd 
doorgeschoven. Wanneer Napoleon in Vianen zou overnachten, 
zouden zijn soldaten en paarden ook in Lexmond en Meerkerk 
moeten worden ondergebracht. De burgemeesters van beide 
plaatsen moesten dat maar vast gaan regelen. 
 
Ook ponten werden gevorderd 
De burgemeester van Vianen moest de aktiviteiten in de noordelijke 
Vijfheerenlanden coördineren. Niet alleen voor de paarden en de 
feestelijke ontvangst in Vianen, maar ook voor de overtocht naar 
Vreeswijk. De onderprefect te Dordrecht had ook hierin een groot 
aandeel. Hij had de ponten van de overzetveren te Schoonhoven, 
Tienhoven en Hagestein behoorlijk bemand naar Vianen laten varen 
en hij had de burgemeesters van Lexmond, Ameide en Langerak 
opdracht gegeven voor een aak en vier hengsten (een zeilvaartuig) 
te zorgen. 
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Een Hengst vroeger ook wel een Heijnst genoemd. 

 
Per ongeluk werd ook de veerpont van Katendrecht naar Vianen 
gezonden, maar dat had Gorcum moeten zijn. Het gevolg was dat 
toen de pont in Vianen aankwam, hij rechtsomkeer moest maken en 
via de Lek en de Noord naar Gorcum moest varen. Daar zal hij wel 
even mee bezig zijn geweest. Behalve de ponten en schuiten had de 
onderprefect de marine ook nog een paar jachten naar Vianen laten 
zenden, waaronder mogelijk een Dordtse boeier. Dit was in die tijd 
het snelst zeilende jacht en dat moest Napoleon natuurlijk zien. 
 
Ook de maire van Lexmond had het druk 
De gemeentebesturen van de gehele Vijfheerenlanden en het 
westelijke deel van de Alblasserwaard, vooral die van Gorcum, 
Arkel, Meerkerk, Lexmond en Vianen, zullen wel een drukke en 
spannende tijd hebben gehad. Het was maar afwachten wanneer 
Napoleon en Marie Louise door hun gemeenten zouden trekken. 
Wanneer dat gebeurde moesten ze hun zaakjes goed in orde 
hebben om geen slechte beurt te maken bij de hogere autoriteiten. 
Het onzekere wachten duurde lang, ook voor de hoogwaardigheids- 
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Het onzekere wachten 
Volgens de eerste geruchten zou Napoleon al op 26 of 27 
september in Gorcum aankomen. Tussen 26 en 28 september 1811 
waren daarom reeds veel hoogwaardigheidsbekleders naar Gorcum 
gekomen om de Keizer te verwelkomen. Onder hen waren de gou-
verneur-generaal, de prefect (Commissaris van de koningin zouden 
we tegenwoordig zeggen), de onderprefect van het arrondissement 
Dordrecht, waaronder ook de Alblasserwaard en de Vijfheeren-
landen viel en een generaal. Ook het speciaal voor het bezoek opge-
richte Dordtse Garde d’Honneur (Eregarde) kwam op 29 september 
in Gorcum aan. Napoleon zou immers niet in Dordrecht komen maar 
wel in Gorcum! Dordt was op zo’n manier toch bij de aankomst van 
de keizer vertegenwoordigd. Toen Napoleon op 26 en 27 september 
niet kwam, zei men dat het bijna zeker was dat hij op 29 of 30 
september zou komen, maar ook dat bleek loos alarm te zijn.  

 
GARDE D’HONNEUR 
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Marie Louise zou arriveren, liep door de tent waar de burgemeester 
nog net kans zag hem de sleutels van de stad aan te bieden (die hij 
overigens weigerde want hij kwam er toch wel in!) en ging op een 
gereed staand paard met zijn staf de vestingwallen inspecteren. De 
commissie van ontvangst kon niet anders doen dan wachten tot half 
zeven toen Marie Louise met een sloep vanaf Sleeuwijk naar 
Gorcum werd overgezet. 

Overtocht van Marie Louise over de Merwede in de sloep der Dordtsche 
Marine Garde d’Honneur. 

(Naar een aquarel van M. Schuman en J.C. Schotel, welke laatste met de 
rang van “Capitaine” tot de Dordtsche Marine Garde d’Honneur behoorde. 
In het bezit van Mr. S. van Gijn te Dordrecht.) 
 
Teleurstelling en opluchting in Lexmond 
In Lexmond was het gedurende de afgelopen anderhalve week 
onrustig geweest. Veel hoogwaardigheidsbekleders, troepen en 
andere transporten waren door het dorp getrokken. Militairen en 
paarden waren naar alle waarschijnlijkheid ingekwartierd en het dorp 
wemelde van de vreemdelingen. Dominee Gerardus Kroon was het 
dorp uit en werd door de kerkenraad terug geroepen. Per slot van 
rekening kon hij bij de doortocht van Napoleon geen verstek laten 
gaan. Hij moest zich immers met zijn kerkenraad voor de kerk 
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NAPOLEON WAS BIJNA IN LEXMOND 
 
W. van Zijderveld 
 
 
Napoleon kwam eraan 
In 1810 deden geruchten de ronde dat keizer Napoleon een rondreis 
door Nederland zou maken, maar het duurde nog tot 18 september 
1811 voordat het werkelijk zover was. Op die dag vertrok hij  
’s morgens om half vier uit Compiègne, circa 60 km boven Parijs. 
Napoleon was geen langslaper en dat zou enkele stadsbesturen 
opbreken. Volgens de geruchten zou hij van Breda naar Utrecht 
reizen. Hij zou dan bij Sleeuwijk de Merwede oversteken naar 
Gorcum en vandaar via Arkel, Meerkerk en Lexmond naar Vianen, 
dan de Lek oversteken naar Vreeswijk en vandaar naar Utrecht. 
Maar dit zou allemaal anders lopen. 
 

NAPOLEON LE GRAND 
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1811? Hij vertrok die dag ’s morgens om ruim negen uur vanuit 
Gorcum. Dat was laat voor zijn doen, maar Marie Louise was niet 
eerder klaar voor vertrek en dus moest hij wachten.  

Keizerin Marie Louise, 
geb. 1791, overl. 1847. 

 
Ze vertoonden zich nog even op het balkon van het huis waar ze 
logeerden om zich aan de grote menigte te laten zien die zich daar 
had verzameld en daarna stegen ze in de reiskoets. Het paar reed 
met het gezelschap, geëscorteerd door Gardes d’Honneur, jagers te 
paard en lansdragers, over Leerdam en de Diefdijk naar Vianen. In 
beide plaatsen werd nog even stil gehouden om de gelukwensen 
van de maires aan te horen, maar dat was dan ook het enige 
oponthoud dat ze zich gunden. 
Om ze uitgeleide te doen op de grens van zijn departement 
(genaamd: De Monden van de Maas) stond de prefect De Stassard 
de stoet al op te wachten, samen met het detachement Dordtse 
Gardes d’Honneur te paard. Het jacht van Napoleon was intussen 
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UIT DE LEERDAMSE COURANT VAN 70 JAAR GELEDEN 
 
J.P. de Leeuw 
 
 
Hei- en Boeicop 
 
Bericht van 14-02-1931 
Uitslag ringrijderij door ijsclub "De Volharding" 
 1e prijs Janna de Wildt Thdr. 
 2e prijs E. van Dijk uit Lexmond 
 3e prijs A. Pesselse 
 4e prijs Jan de Kogel 
Hardrijderij met hindernissen 
 1e prijs L. van Dijk uit Lexmond 
 2e prijs L. de Jong Dzn. 
 3e prijs L. van Dijk 
 4e prijs T. Holl Azn. 
 
Bericht van 28-03-1931 
Op zeer verdachte wijze werd in de nacht van zondag op maandag j.l. 
een begin van brand ontdekt in het rieten dak van het pand, bewoond 
door de familie S. alhier. Het was omstreeks 01.30 uur, toen onze 
inwoner, de heer D. de J., zich per rijwiel vanuit de richting Vianen 
huiswaarts begaf. Aan den Kanaaldijk ter hoogte van het stoomgemaal 
gekomen zijnde, zag hij in zuid-oostelijke richting opeens een grote 
vlam, die hem verdacht voorkwam. Verder op onderzoek uitgaande, 
ondekte hij, dat het rieten dak van genoemd perceel in brand stond. 
Onmiddellijk wekte hij de bewoners, waarna hij met behulp van dezen 
en enkele buren, die door het lawaai eveneens uit hun slaap waren op-
geschrikt, met emmers water het vuur bluschten. 
Gezien deze brand reeds de derde is in een kort tijdsverloop, die op 
dezelfde wijze als de andere heeft plaats gehad, wordt ernstig aan 
kwaadwilligheid gedacht, zoodat dan ook door rijks- en gemeente-
politie een uitgebreid onderzoek wordt ingesteld. Vele inwoners zien 
met spanning den uitslag van dit onderzoek tegemoet in de hoop, 
dat daarin klaarheid zal worden gebracht, daar de menschen thans 
met huivering de nacht tegemoet gaan. 
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WIE HELPT 
 
En dan heb ik hierbij met name de hulp nodig van de echt ouderen 
onder ons, want ik moet namelijk een beroep doen op de tijd van 
zogenaamd vóór de oorlog toen nagenoeg elk dorp, ook Heicop en 
Lexmond, nog haar eigen marskramers hadden. Zij die vaak nog het 
oude nomadeninstinct in zich droegen. Wie kende ze niet, de 
bezembinders, de ketellappers, de scharenslijpers en de stoel-
matters. Maar op hen heb ik niet direct het oog. Neen, waar het mij 
om gaat zijn de echte bedelaars, of wel schooiers zoals ze bij ons 
genoemd werden, die wekelijks om een cent en als het even kon ook 
om een hap eten kwamen vragen. Nagenoeg zonder uitzondering 
allemaal aan de drank verslaafd en die bij gebrek aan percunia vaak 
spiritus dronken, wat op den duur meestal hun dood betekende. 
Wie heeft er b.v. nog herinneringen aan o.a. Dorus van Gent, Gerrit 
Havelaar, de lange Chris Boon en niet te vergeten Jantje van Andel 
en Abraham Prikkie met zijn aartsvaderlijke baard. Met de oorlog 
verdwenen ook deze figuren uit ons dorpsbeeld. 
Aan de “Zipkaai” in Lexmond hadden zij jarenlang hun verblijf, Waar 
dit uit bestond weet ik niet, maar stel me voor dat ze daar met elkaar 
wel een of andere hut gebouwd zullen hebben. 
Weinig, heel weinig, is er maar van hen bekend en voor zover ik 
weet is er in onze streek nooit iemand geweest die zich in het leven 
van deze zwervers verdiept heeft. 
Toch heb ik geprobeerd nog iets meer van deze figuren te weten te 
komen en ben daarbij getroffen door de soms tragische levensloop 
van hen, wat vaak de reden was dat ze aan de zelfkant van de 
samenleving terecht waren gekomen. De goot waaruit ontsnappen 
–voor zover ze dat al gewild zouden hebben- nagenoeg onmogelijk 
was. 
Graag zou ik hier eens een artikeltje in ons blad aan willen wijden, 
doch het blijkt heel moeilijk om nog wat van hen te achterhalen. 
Als mensen zonder vaste woon- of verblijfplaats stonden zij ook niet 
in het plaatselijke bevolkingsregister ingeschreven, maar in het 
centraal register in Den Haag, zodat ook hier het spoor dood loopt. 
Wie van U kan mij nog iets van deze zwervers, wier leven zowel als 
hun einde vaak erg tragisch was, vertellen. Er moeten toch nog 
ouderen onder ons zijn die hen gekend hebben en mogelijk ook nog 
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Polders van Zuid-Holland. Het Land tussen Lek en Merwede, onderafdeling IV, 
blz. 643 en volgend. Ook R. de Jong, blz. 126. 

5. R. de Jong, blz. 81. 
6. R. de Jong, blz. 687. 
7. Teixeira de Mattos, blz. 687. 
8. R. de Jong, blz. 146: 1460. Ruerende ende Spruytende van zeecker 

watermoelen, die voors heern van Brederode en van Cuylenborch mit huere 
medeplegers geset hadden op us Zieryck etc.. 

9. Teixeira de Mattos, blz. 664. 
10. Gem. Archief Leerdam, Archief Schoonrewoerd, Ingekomen stukken. Niet 

geïnventariseerd. 
11. Idem. 
12. In de akte van 1284: “Die opstal van den waterganc sal wesen also groet alse 

dien landen orbar is”. 
 

= = = = = = = = = = = = = = = 
 
 
 
 
OPROEP VOOR GEGEVENS 
 
Bent u in het bezit van notulenboeken, voorwerpen of andere be-
scheiden van niet meer bestaande verenigingen of instellingen, 
zoals bijvoorbeeld voor wat Lexmond betreft, van de zangvereniging 
Prinses Juliana, het dameskoor Euphonia, het kinderkoor Het 
Leeuwerikje, het muziek-gezelschap Excelsior, de toneelvereniging 
Kunst na Arbeid, het Lexmondse Ziekenfonds, de Kolenbond, de NV 
Electrisch Lichtvoor-ziening Lexmond, enzovoort, Voorbeelden van 
verenigingen die in Hei- en Boeicop in het verleden hebben bestaan: 
Zangverenigingen (o.a. Excelsior), Mondaccordeonvereniging, de 
twee wandelsportverenigingen, geitenfokvereniging, ijsclub, dam-
vereniging, Coöp. Inkoopcombinatie voor boeren, enz. 
Bent u in het bezit van gegevens over deze verenigingen dan zou de 
vereniging dit graag horen. Met uw toestemming kunnen we dat dan 
gebruiken om weer iets van het verleden op papier te zetten. Hebt u 
relevante informatie, dan is dat ook van harte welkom. 
U kunt contact opnemen met W. van Zijderveld, Berkenlaan 7, 
Lexmond, tel. 0347-341666. 
 

= = = = = = = = = = = = = = = 
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LAKERVELD         HET WEER 
 
P. de Pater 
Aflevering 8 
 
 
In de loop der tijden zijn er talloze donkere data in de Lakerveldse 
geschiedenis geschreven; veroorzaakt door verschillende om-
standigheden. Dit verhaal gaat over extreme weersomstandigheden. 
Over overstromingen heb ik al eerder geschreven in nr. 3 van ons 
blad en hoop ik in de nabije toekomst nog eens te doen. De meest 
herkenbare datum voor een deel van onze lezers wat betreft 
uitzonderlijk weer is waarschijnlijk het vreselijke onweer van 3 juli 
1952. Dit onweer is nog regelmatig onderwerp van gesprek op b.v. 
verjaardagen. Dit verhaal gaat over zo'n andere dag: zondag 2 juli 
1905. Een hagelstorm en onweersbui teisterden Lakerveld. Die 
datum van 2 juli 1905 herinneren alleen oude Lexmonders en 
Lakervelders zich uit de overlevering. De mensen die het mee-
gemaakt hebben leven niet meer. Maar de krantenartikelen, de 
foto's, en de verhalen bestaan nog. Hier volgen ze:  
 
De Leerdamsche Courant weidde er in haar editie van woensdag 
5 juli 1905 behalve een artikel, ook nog een kort emotioneel 
commentaar aan. 
 

ZONDAG-NAMIDDAG. 
 
Een geweldig onweder ontlastte zich Zondagmiddag tusschen 4 en 
5½ uur boven de streek langs of nabij den Rijksstraatweg Arkel-
Vianen en de omstreken daarvan. 
De bui ging gepaard met een korten doch hevigen storm en een 
geweldigen hagelslag, zoo hevig als bij menschenheugenis niet 
voorviel. Daar zullen weinigen zijn die niet onder den indruk 
verkeerden van die, we mogen gerust zeggen, vreesaanjagende 
oogenblikken. 
Vooral te Lakerveld, tusschen Meerkerk en Lexmond, had de storm 
een geweldige uitwerking. 
Aan de westzijde van den weg werden over een half uur gaans een 
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houd die voor rekening van het waterschap was gebleven, zo slecht 
dat het bestuur door de Waterstaat werd gemaand hier iets aan te 
doen. 
 

In haar antwoord stelde het waterschap dat hunnerzijds het sluisje 
mocht vervallen en zo de gemeente Schoonrewoerd het wel in stand 
wilde houden, zij ook de kosten maar moest betalen8. Eerder had 
Schoonrewoerd namelijk verzocht, zo het ophaalbrugje aan ver-
nieuwing toe was, de doorvaartbreedte wat te vergroten. Na onder-
zoek had Waterstaat al bericht dat de doorvaartopening altijd al 
groter was dan die van de sluis, namelijk respectievelijk 3.90 en 3.69 
meter9. 
Kennelijk wilde Schoonrewoerd niet met geld over de brug komen, 
want de sluis is in 1854 gedicht. Van deze nalatigheid kreeg Schoon-
rewoerd later spijt en verzocht alsnog heropening, echter zonder 
resultaat. 
Toen in 1954 het stoomgemaal werd verlaten en het huidige elektri-
sche gemaal werd gesticht, zijn de resten van de sluis nog aangetrof-
fen en geheel verwijderd. 
In mijn jeugd was de noordoever van de Huibert over een grote 
lengte begroeid (zie foto hiernaast) en bood in de winter aan de 
liefhebbers van de schaatssport een heerlijke beschutting tegen de 
noordenwind. Er werd dan ook veelvuldig gebruik van gemaakt door 
de bewoners van Middelkoop, Schoonrewoerd en Hei- en Boeicop. 
Het noodzakelijke baggerwerk was jarenlang gedaan door de 
machinist, die de uitkomende specie per aak naar de voormalige 
uitvliet van de Over-heicopse molen bracht en deze daarmee geheel 
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een ei. Deze ijsregen duurde slechts even, doch verscheidene ruiten 
zijn verbrijzeld. Bovendien werd onder het fruit een groote schade 
aangericht". 
 
Onder het Meerkerkse!! nieuws stond over Lakerveld het 
volgende:  
"Een veel grootere verwoesting had echter plaats in de Laker-
veldsche buurt alhier. Ruim een 70-tal zeer groote iepeboomen, 
behoorende aan het Rijk en waarvan er vele zijn van 60-70 cm 
middellijn, zijn geheel omvergestormd. Van enkele werd de geheele 
kruin afgerukt, zoodat niets meer dan een kaal stuk stam te zien is. 
Verder werden nog een zeer groot aantal wilgen en andere boomen 
ontworteld. De zwaarste boomen kraakten af als een rietje en lagen 
dwars over den Straatweg heen. Verbazende groote stukken grond 
hebben zij in hun val medegesleurd; hier en daar staat ongeveer de 
geheele grasberm steil omhoog. 
Een tweetal zware boomen zijn over den Straatweg heen op het huis 
van J. de Jong gevallen, zoodat dit een zeer groote schade geleden 
heeft. Van het huis bewoond door J. Kortlever, woei de geheele 
schoorsteen af; de rieten daken van vele huizen zijn zeer be-
schadigd en er is bijna geen huis, dat totaal niets geleden heeft. 
Bij G. Bezooijen stormde de hooiberg geheel omver. 
Toen de vreeselijke verwoesting in ons dorp en in den naasten 
omtrek bekend werd, stroomden honderden menschen naar de 
plaats des onheils, om het indrukwekkende schouwspel te gaan 
bezichtigen. Een groot aantal personen was aangesteld om de 
boomen zooveel mogelijk weg te ruimen, daar het verkeer voor 
rijtuigen etc., geheel gestremd was.  
Door den photograaf A. v. d. Heiden, alhier zijn op verschillende 
punten "kiekjes" genomen van het tooneel der verwoesting. 
Wij vernemen nog, dat er tot Vianen, een afstand van 2 uur gaans, 
een 150-tal Rijksboomen zijn omvergestormd". 
 
Hei- en Boeicop: 
" Zondagmiddag tegen het einde van den melktijd trok een hoos 
over een deel dezer gemeente, en vielen hagelsteenen en ijs-
brokken in milden overvloed neder. Gelukkig was de veroorzaakte 
schade van weinig beteekenis in vergelijking van hetgeen men uit 
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worden bereikt. Hieruit blijkt wel het belang dat men aan de 
verbindingen te water hechtte. Dat was ook wel nodig, want de 
wegen waren onverhard en bij nat weer onbegaanbaar en dan veelal 
met draaibomen afgesloten. R. de Jong3 meent dat er in 1284 
sprake was van een andere watergang en de Huibert eerst in 1312 
is aangelegd. Hij baseert zijn mening op het gegeven dat er in het 
stuk van 1284 gesproken wordt van "beneden ter Stege 
theverdingen". Zoals we boven hebben gezien ligt de Huibert daar 
aan de oostzijde en niet ten westen van de weg. Omdat in de 
overeenkomst met name Schoonrewoerd wordt genoemd en daar 
geen andere waterafvoer bekend is, zal bedoeld zijn vanaf het 
zuideinde van de Poldersteeg, dat is op de grens van Neder 
Zijderveld en de polder Kortgerecht. Het ten noorden gelegen land 
behoorde niet tot het grondgebied van Arkel. Zijderveld behoorde 
onder Culemborg en daar had Arkel niets te verkopen of weg te 
geven en dat deel van de Huibert konden de plaatselijke 
gezaghebbers zelf regelen. In de overeenkomst van 1312 werd aan 
de polders Over en Neder Zijderveld toegestaan hun water via de 
Huibert af te voeren4. Hoogst waarschijnlijk hebben die polders hun 
water tot dan toe geloosd via een wetering ten zuiden van de 
Zijderveldselaan op het nog niet ontgonnen westelijke deel van 
Bolgarijen. Langs de Zijderveldselaan zijn nog enige restanten van 
de zuidkade van die wetering te vinden. 
In 1613 kwam nog een polder zijn wateroverschot op de Huibert 
lozen, namelijk Overheicop, dat voorheen via de Schaykse wetering, 
via Leerdam, op de Linge afwaterde. 
Langs de Zijderveldselaan zijn nog enige restanten van de zuidkade 
van die wetering te vinden. 
In 1613 kwam nog een polder zijn wateroverschot op de Huibert 
lozen, namelijk Overheicop, dat voorheen via de Schaykse wetering, 
via Leerdam, op de Linge afwaterde. 
Hierover was reeds in 1581 overeenstemming bereikt met dijkgraaf 
en hoogheemraden te Vianen, Hagestein en Everdingen. Het pro-
bleem waarom de realisering zo lang op zich heeft laten wachten, 
kan gelegen zijn geweest in de extra kosten die men van Overheicop 
wilde onvangen. Immers, de polders die al op de Zederik loosden, 
hadden grote investeringen gepleegd om de waterafvoer te verbete-
ren en dat werd er met het extra water van Overheicop natuurlijk 
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Op deze foto zit de Lakervelder Klaas Kon op één van de zeer vele 
gesneuvelde Lakerveldse bomen, vlakbij het voormalige café 
"Halfweg". Waarschijnlijk heeft hij veel te overdenken; want hij zat te 
melken achter Lakerveld 220 (Het tegenwoordige huis van Maan 
Morelisse) toen de hagelstorm losbarstte. Klaas gebruikte zijn "boe-
renverstand", stopte met melken en gebruikte zijn zinken of teak-
houten melkemmer als helm om zijn hoofd te beschermen tegen de 
vallende hagelkogels. Volgens de overlevering van de familie Kon 
bereikte hij Lakerveld 136 na over 23 gevelde bomen gestapt te zijn. 
Hoe lang hij erover gedaan heeft en wat er onderweg door zijn hoofd 
is gegaan, is niet bekend. Hoewel ik het niet kan bewijzen, denk ik 
dat de fotograaf hem gevraagd heeft om speciaal voor deze foto 
plaats te nemen op één van de gevelde bomen.   
Links op de foto staat de boerderij van de familie de Hoop. In 1905 
bewoond door, juist ja, de familie de Hoop met bekende namen als 
Abraham en o.a. diens zoon Wout. (Laatstgenoemde is de groot-
vader van de huidige bewoner Wout de Hoop.) 

 
Waar deze foto ooit gemaakt is, zal wel voor altijd in de Lakerveldse 
geschiedenis verborgen blijven. Het beeld van een omgevallen 
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DE HUIBERT 
 
Joh. de With 
 
 
De naam van het periodiek van de Vereniging Historisch Lexmond 
en Hei- en Boeicop,  de Lek en Huibert Kroniek, verwijst naar twee 
wateren, waarvan de Lek staat voor Lexmond. Deze rivier zal bij een 
ieder bekend zijn. Voor Hei- en Boeicop is de keus gevallen op de 
Huibert. Over dit boezemwater gaat dit verhaal. 
 
Waarvoor dient deze watergang? 
Deze vliet was bedoeld voor de afvoer van overtollig polderwater van 
de polders Everdingen, Over en Neder Zijderveld en Overheicop, 
een polder behorende tot Schoonrewoerd. Dit polderwater werd via 
deze Huibert, die liep vanaf de zuidwesthoek van de polder Ever-
dingen ten oosten van de Graaf Huibert laan en vanaf de zuidwest-
hoek van de polder Neder Zijderveld ten westen van die weg, 
afgevoerd via Schoonrewoerd en vervolgens via een haakse bocht 
tussen de polders Overheicop en Hoog Middelkoop en tussen 
Nederheicop en Laag Mïddelkoop door tot aan de Zederik, nu 
Merwedekanaal. De Zederik loosde zijn water vroeger te Arkel in de 
Linge en deze weer te Gorkum in de Merwede. Nu loopt het water 
vanaf Gorkum door het kanaal van Stenenhoek, dat te Hardinxveld 
zonodig op de Merwede kan worden afgemalen. Deze waterafvoer 
door de Huibert dateert niet vanaf de ontginningen. Toen in 1284 de 
gezaghebbers in de latere Vijfheerenlanden te Everdingen bij de 
kerk bijeen kwamen om maatregelen te treffen tegen de steeds 
toenemende wateroverlast1, werd, door het sluiten van de gaten 
tussen en het verhogen van de rivierdijken en de aanleg van de Dief-
dijk, de waterafvoer van polder Everdingen afgesloten en moest voor 
deze polder een andere afvoer worden gezocht. 
Hoe dit werd gerealiseerd kunnen we lezen in het bekende charter 
dat in de paasweek van 1284 werd opgesteld2. 
Naast andere zaken op waterstaatkundig gebied regelde men in die 
overeenkomst ook de aanleg van de Huibert. Johan van Arkel stond 
toe een waterweg door zijn gebied te graven van "beneden de steeg 
van Everdingen” (Poldersteeg, nu Graaf Huibertlaan en Dorpsweg) 
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ingevoerd en we dus met wat minder gas hier langs komen. De 
genoemde bocht ligt bij Lakerveld 206, waar de boerderij van G.A. 
(Gijsbert) Oskam (achterkleinzoon van J. de Jong) net voorbij "De 
Groote Vliet" aan de linkse kant bijna de Lakerveldse weg raakt.  
Nu is de plaats van deze boerderij noch door Gijsbert Oskam, noch 
door J. de Jong bedacht, maar door de Fransen in de periode 1810 - 
1814 toen zij de Lakerveldse weg recht probeerden te trekken en de 
weg vlak voor deze eeuwenoude boerderij aanlegden. Inspraak 
procedures en milieu effect rapportages bestonden niet ondanks een 
aantal Franse woorden in deze zin. 
De Lakerveldse weg was voor de Fransen van groot belang, omdat 
ze deel uitmaakte van de verbinding Amsterdam - Parijs. 
Aan de Meerkerkse kant van de boerderij is nog duidelijk de 
oorspronkelijke loop van Lakerveld te zien. Dit noemen wij in Laker-
veld nog steeds de "Ouden Dijk". 
 
Opvallend is dat de voorgevel van de boerderij 95 jaar later nog bijna 
hetzelfde is. In 1905 woonde dus de familie de Jong op deze 
boerderij. Met de familie de Jong die in 1905 de storm meemaakte, 
bedoel ik de volgende mensen: 
Het echtpaar Jan de Jong ( 68 jaar oud en Eigje Bassa, 64 jaar oud), 
en hun vier ongetrouwde kinderen Jan, Arie, Engeltje en Hap. Alleen 
hun zoon Willem was inmiddels in de huwelijksboot verdwenen. Arie 
en Hap werden gevreesd door het Lakerveldse wild en Engeltje hield 
zich bezig met een volgens mij verdwenen kunstvorm: het schrijven 
van spreuken met een zandzakje op de deel in het achterhuis, wan-
neer het vee buiten was. 
 
Op de foto die door de Meerkerkse fotograaf F. van der Heiden 
voorzien werd van de datum 14 juli 1905, dus 12 dagen na de storm 
staan 17 personen afgebeeld. Ik ga ze niet opnoemen, want ik ken 
ze niet, maar het zal een verzameling beroepsbomenkappers, buurt-
bewoners en nieuwsgierigen zijn. 
Aan de overkant is de boerderij van P. van Zessen, die in 1883 door 
Klaas van Zessen gebouwd was, zichtbaar. In 1905 woonde hier 
Dirk Boogers. In 1912 kwam de familie van Zessen terug op deze 
boerderij en woont er nog steeds. Daarnaast is de boerderij van de 
familie Boogaard te zien. 
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zware onweer totaal afbranden. In een later stadium hoop ik over die 
nacht van 3 op 4 juli 1952 wat te schrijven. Mensen praten graag 
over het weer, en ondergetekende maakt daar dus gezien dit verhaal 
geen uitzondering op. Dat was het weer voor deze keer, of was dat 
het weer voor deze keer? 
 
Bronnen: 
• Veel (oud) Lakervelders o.a.: 
• J. Kon te Lexmond 
• F. Kortlever te Lexmond 
• J. de Hoop te Lexmond 
• P. van Zessen te Lexmond 
• Oskam - de Jong te Leerdam 
• G. van Bezooijen te Meerkerk 
• "De Leerdamsche Courant", van 5 juli 1905, met dank aan J.P. de Leeuw. 
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