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geval: De Viaanse rechtskundigen zijn met een goed gevoel terug-
gekeerd naar de "Reigerstad". Zij wisten welke rekening de volgende 
dag opgesteld kon worden. 
Erg voor de familie VAN BEZOOYEN was het feit dat het hier een 
klein bedrijf betrof: ongeveer 6 ha. grond, maar wel met een 
opvallend groot stuk bouwland op de Lexmondse Nes. (Een bunder, 
18 roeden en 40 ellen.) 
PETER VAN BEZOOYEN kreeg dus de boerderij en leefde in een 
voor de Lakerveldse boer "gouden tijd". De grote Lakerveldse 
boeren rond 1860 : de UYTENBOGAARDEN, de VERHOEF(EN), en 
de DE JONGEN zullen hier het meest van geprofiteerd hebben, 
maar PETER zal zijn graantje hebben meegepikt. 
Dat de boeren rijk waren in deze periode is ook de Nederlandse 
geschiedschrijvers niet ontgaan. 
J. de Rek gebruikt in zijn boek: "Koningen, Kabinetten en Klompen-
volk deel I" de volgende zinnen: "Nog altijd duurt de boerenwelvaart. 
In de wormstekige kasten liggen de gouden tientjes. Verlustig u aan 
het welgedaan voorkomen onzer landlieden en aan hun dochters 
met de kostbare opschik. Let op de verfraaide woningen, treed ze 
binnen en let op, hoe de zin voor comfort en levensgenot daar door-
dringt." (Deze welvaartsperiode duurde van ca. 1850 tot1880) 
Hij overdreef bepaald niet; hierbij vier prijzen ontleend aan de in 
onze regio ooit veel gelezen "Schoonhovensche Courant" uit 1873; 
deze krant werd in de regio ook wel "Der Boeren Bijbel" genoemd. 
 
1. Boerderij met gebouwen en 9 ha. en 18 are:  ƒ 22.985,- 
2. Jongvee in het voorjaar    ƒ        75,- 
3. Eieren per 26 stuks    ƒ          1,55 
4. Puike vette varkens 150-200 kilo, per kilo ƒ          0,52 
 
Wie dit gaat berekenen, moest onmiddellijk boer worden. Onze ARIE 
VAN BEZOOYEN, die we verder zullen vergeten, zal waarschijnlijk 
niet hebben kunnen genieten “van de dochters met de kostbare 
opschik”, of de hoge varkensprijzen. Al had je in die tijd als 
boerenzoon over het algemeen het één nodig om het andere binnen 
te halen; geld dus. Deze boerenwelvaart had een schaduwzijde, en 
was helaas ook op Lakerveld van toepassing: " Het 'volk' (d.w.z. de 
knechten en de meiden (Peter)) zat 's avonds niet meer in dezelfde 
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VAN DE VOORZITTER 
 
W. van Zijderveld 
 
 
U heeft er al een hele tijd niets van gehoord, maar het werk aan het 
kunstwerk gaat gewoon door. Over enkele weken is het gereed en zal 
het een plaatsje krijgen op de Dorpsstraat. U zult daar nog het een en 
ander van vernemen. Het model van harde was, met inwendig een 
stalen vlechtwerk, is gebruikt om er mallen van te maken. Daarna 
werden de verschillende aparte onderdelen in brons gegoten en aan 
elkaar gelast. Het resultaat zal een beeld zijn waarvan men niet meer 
kan zien dat het uit losse onderdelen is opgebouwd. Het beloofd een 
sieraad voor de Dorpsstraat te worden, iets waar Henk de With, de 
grote animator van het kunstwerk, trots op kan zijn. De kunstenaar, 
Gert van der Woude uit Meerkerk, heeft op verzoek dia’s gemaakt van 
het prille begin tot het eindproduct. Deze zal hij vertonen op 28 novem-
ber a.s. in een gezamenlijke bijeenkomst van onze vereniging met de 
vereniging van Plattelands-vrouwen. 
Begin juli kunt u in de bus verwachten een gedenkboek van de 
woningbouwvereniging De Goede Woning. Deze woningbouwver-
eniging is rond de jaarwisseling samengegaan met het Gemeentelijk 
Woningbedrijf van Zederik en gaat verder als Stichting Goed Wonen 
Zederik. De stichting is eigenlijk een voortzetting van De Goede 
Woning, want als oprichtings/stichtingsdatum wordt 6 september 1919 
aangehouden. Wij hebben voor De Goede Woning pro deo een 
herdenkingsboek geschreven, met als voorwaarde dat al onze 
betalende leden een exemplaar gratis ontvangen. In het boek wordt 
niet alleen het wel en wee van De Goede Woning beschreven, maar 
ook de groei en ontwikkeling van Lexmond. Het bestuur hoopt dat het 
u veel leesplezier geeft. 
Na al deze positieve berichten nog een negatief bericht. De excursie, 
die we samen met de Viaanse Historische Vereniging “Het Land van 
Brederode” hadden georganiseerd, ging door gebrek aan belang-
stelling niet door. Van onze vereniging had zich slechts één echtpaar 
ingeschreven. Jammer! 
 

= = = = = = = = = = = = = = = = 
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teiten, een Notaris en taxateurs te helpen benoemen, de kavelingen 
te helpen maken en de zoodanige welke bij vrijwillige deeling of bij 
het lot mij zullen te beurt vallen, naar zich te nemen, vrijwaring te 
beloven, de noodige acten te verlijden, hypothecaire inschrijvingen 
te nemen, en borderellen te teekenen, toe te stemmen in door-
halingen van hypothecaire inschrijvingen en in 't algemeen alles 
meerder te verrigten of na te laten wat hij gemagtigde in mijn belang 
en ter bewaring mijner regten zal nuttig of noodig oordelen, beloo-
vende dat alles te zullen goedkeuren en nakomen, als of het door mij 
geschied ware, onder verband als naar regten, en mij verbindende 
hem daarvoor billijk te zullen salariëren 
Gedaan en onderteekend te Vianen den 20 Januarij 1800 vijf en 
vijftig / geteekend /Arie van Bezooijen". 
 
ARIE kwam vrij goedkoop aan deze akte: 

Geregistreerd zonder renvooijen te Vianen den twintigsten Januarij 
1800 vijf en vijftig. Deel 6 folio 194 vak 2 ontvangen tachtig cent 
makende met de 38 opcenten één gulden tien en een halve cent/ 
:geteekend:/De ontvanger van Brakel.  
Totaal dus f. 1,10½ 
 
Op 5 juli 1855 vond waarschijnlijk de meest "gezellige" en duurste 
bijeenkomst plaats, die Lakerveld 89 ooit meegemaakt had. De 
boerderij werd verdeeld. Even een opmerking terzijde: eens was ik 
op het kantoor van de tegenwoordige Viaanse notarissen; de heren 
STEIN, ESSER en TROMP. Wat me opviel was een vergadertafel 
met een enorm groot blad. Toen ik daar een opmerking over maakte; 
zei één van de geachte heren: "Nou, bij de verdeling van erfenissen 
is het blad nog aan de krappe kant, om de partijen uit elkaar te 
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stamde dus af van twee verschillende takken van de Heicop- 
Schoonrewoerdse familie Bogaart. 
Over het bovenstaande verhaal van mijn grootmoeder heb ik geen 
gras laten groeien en toen ik hier in Canada kwam, ben ik al vlug 
aan het werk gegaan om deze zaak te achterhalen. Het was, naar ik 
mij herinner, 1974 toen ik in een kerkblad de naam Bogart 
tegenkwam, met erbij een adres. Ik schreef deze mevrouw Bogart 
een brief en vroeg of zij iets wist over de Amerikaanse-Canadese 
familie Bogart. Helaas wist ze er niet zoveel van, maar ze had mijn 
brief doorgestuurd naar haar oom in Florida. 
Deze Bogart uit Florida schreef dat hij een nakomeling was van Arie 
Bogaard, die in 1849 vanuit Kockengen naar Amerika was verhuisd. 
Hij hoorde dus niet tot de familie Bogart waar ik naar zocht. Hij gaf 
mij ook het adres van P.H. Bogaard uit De Meern, die een boek had 
geschreven over de Utrechtse familie Bogaard. Mijn vader, die 
uiteraard nog in Heicop woonde, heeft toen contact opgenomen met 
deze P.H. Bogaard en die wist het adres van John Albert Bogart. 
Deze was inmiddels al in 1966 overleden en zijn weduwe was naar 
een tehuis voor ouden van dagen gegaan, maar toch kwam mijn 
brief bij haar terecht. 
Mevr. Bogart gaf mij een adres van een zekere Elmer Preston 
Bogart uit California en die vertelde me dat John Albert Bogart een 
boek had geschreven met als titel ‘The Bogart Family’. Dit boek 
bleek aanwezig te zijn in ‘The American Library of Congress’ te 
Washington en ook in de ‘Canadian National Library’ te Ottowa. Met 
behulp van de bibliothecaris van de ‘Brock University’ in St. 
Catharines, heb ik een fotokopie gekregen van ‘The Bogart Family’. 
Dit boek van John Albert Bogart over de Heicop-Schoonrewoerdse 
Bogaart’s dateert van rond 1957. Voorin het boek staat: ‘Entered 
Library of Congress 1959’. Het boek is dus in 1959 naar de 
Amerikaanse bibliotheek van het congres te Washington gegaan. 
John Albert Bogart was in de winter van 1954/55 in Holland om 
onderzoek te doen voor zijn boek. Hij heeft veel hulp gehad van 
burgemeester De Wolff uit Schoonrewoerd en de heer E.G. Middag 
uit Hilversum. E.G. Middag stamde zelf ook af van de Heicop-
Schoonrewoerdse  Bogaart’s, namelijk van Gijsbert Theunisz 
Middagh, die getrouwd was met Neeltje Gijsbertsdr. Bogaert. (Zie de 
genealogische tabel) Gijs Middagh was de broer van Aart Middagh. 
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"aardsche" vaarwel te zeggen; in ieder geval had hij veel meege-
maakt in zijn leven. Zijn zoon GERRIT nam de boerderij over. Hij 
was getrouwd met MARIA BASSA, wanneer weet ik niet, maar vóór 
1814, want dit huwelijk werd in 1855 vermeld als "onder de 
voormalige Fransche wetgeving" vallend. Dit vertel ik met opzet, 
omdat de Lexmondse kerk in 1801 en 1802 nadrukkelijk weigerde 
huwelijken te voltrekken onder de "Fransen". Na 1802 deed de 
Lexmondse kerk dit wel, maar met bovenstaande vermelding. Dit 
was waarschijnlijk niet meer dan een symbolisch verzet "tegen de 
revolutionairen van 1789", die het burgerlijk huwelijk invoerden en 
dat boven het kerkelijk huwelijk stelden. Heicop deed hier wat 
minder moeilijk over en sommige Lakervelders trouwden in de 
Heicopse kerk. NIJS VAN TOOR b.v. op 27 maart 1801. Zijn na-
zaten zullen we later nog tegenkomen in de Lakerveldse ge-
schiedenis. Protestanten waren toch vindingrijk: zowel het burgerlijk 
als het kerkelijk huwelijk werd achter elkaar voltrokken. Bij de 
Katholieken lag hier soms een week tussen en bleef het kerkelijk 
huwelijk belangrijker dan het burgerlijk en tot het zeer recente 
verleden werd hier de uitdrukking: "Voor de wet, is niet voor het bed" 
gebruikt. De werkelijkheid "kunt ge wel raden". 
Hoewel de Fransen zich met nog wat meer kerkelijke zaken 
bemoeiden, had dit over het algemeen niet hun echte belang-
stelling. (De Lexmondse predikant ds. Gerhardus Kroon, zijn naam 
werd trouwens op diverse manieren gespeld, dacht hier in 1810 
echter iets anders over, maar dat had meer met het onderhoud aan 
zijn eigen pastorie te maken.) 
Maar verder met GERRIT van BEZOOYEN: Uit het huwelijk met 
MARIA BASSA werd één zoon; HENDRIK geheten geboren. We 
zullen hem verder vergeten. 
Toen MARIA BASSA overleden was, hertrouwde GERRIT met ene 
MARIA KOL; goeie keus: ze had land, maar overleed helaas op 11 
januari 1844. (Een jong gezin achterlatend.) 
Uit dit huwelijk werden 4 kinderen geboren: 
1. ARIE, geboren rond 1830, waarschijnlijk weinig op school 

gezeten, niet geschikt voor boer, op 25-jarige leeftijd "zonder 
beroep of maatschappelijke betrekking", maar wel slim. Hij liet 
zich niet aan de kant zetten. 

2. PETER, geboren in 1833. 
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Voor de plaats in de stamboom van de hierna volgende personen 
wordt verwezen naar de genealogische tabel. 
Theunis Gijsbertsz Bogaert ging in 1652 naar Nieuw Nederland, 
samen met een andere Heicopper Aart Theunisz Middagh, waar hij 
trouwde met de weduwvrouw Sara Rapalje. Ze was 28 jaar en had 
zes kinderen van Hans Bergen, haar eerste man, die afkomstig was 
uit Bergen in Noorwegen. Sara was de dochter van het Hugenoten-
echtpaar Joris Rapalje en Catharina Trico, dat in 1624 in Amsterdam 
trouwde en daarna naar Nieuw Amsterdam vertrok1. Sara Rapalje 
was het eerste Europese kind dat geboren werd in Fort Oranje, het 
tegenwoordige Albany, de hoofdstad van de staat New York. We 
schrijven dan 1625. Ter herdenking hiervan bevindt zich in ‘down 
town’ Albany een gedenkplaat2. Sara en Teunis Bogaert hadden vijf 
kinderen. 
Aert Teunisz Middagh was volgens E.G. Middag uit Hilversum vijf 
jaar ouder dan Theunis Gijsbertsz Bogaert. Teunis werd de stief-
schoonvader van Aert toen Aert trouwde met Brechtje Hanse 
Bergen, de dochter van Sara Rappalje en haar eerste man Hans 
Bergen. Merkwaardig is dat Brechtje begraven is te Heicop. 
In 1661 verkocht Teunis Gijsbertsz Bogaert in Amerika voor f 360,- 
een stuk land aan zijn broer Abram Gijsbertsz Bogaert, groot 25 
schaften (ongeveer 1 morgen) op de polder Heicop. Abram woonde 
in Heicop en zijn land grensde aan dat van zijn broer. Het betreft hier 
zeer waarschijnlijk de ouderlijke hoeve, die toen al verdeeld was. 
Corresponderende documenten over deze verkoop zijn aanwezig in 
de archieven van Albany en Den Haag. 
Aert Teunisz Middagh zal het geld hebben meegenomen naar Nieuw 
Nederland op het schip ‘De Bever’, waarmee hij op 31 mei 1661 
vertrok3. 
 
Filmster Humphry Bogart 
Een zeer bekende nakomeling van de Heicopse Theunis Gijsbertsz 
Bogaert was Humphry Bogart, de Amerikaanse filmster. Hij is 
bekend om zijn spel in ‘Casablanca’, ‘Maltese Falcon’, ‘High Sierra’, 
‘To have and have not’, ‘African Queen’ en andere films. 
In goed Heicopse traditie is er vanzelfsprekend geen Humphry 
Bogartstraat en zal er ook nooit komen. Lag Heicop in Schotland, 
dan zou dat anders worden aangepakt. En toch, heel veel Hei- 
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In 1787 vestigde ene PIETER (PEETER; volgens de Lexmondse 
doopregisters) VAN BEZOOYEN, afkomstig "van Agthoven" en 
gedoopt op 20 april 1760 te Lexmond, zich op dit adres. Hij was op 
19 februari 1787 hals over kop getrouwd met TEUNTJE DE JONGH, 
die 3 maanden later (op 20 mei 1787) zou bevallen van hun dochter 
AAFJE. Aangezien de Lexmondse trouwregisters tussen 1774 en 
1792 spoorloos verdwenen zijn, kan ik niet vermelden of dit echtpaar 
"ernstig vermaand" is door "den Lexmondschen Kerkenraad". Soms 
werd alleen de moeder in dit soort gevallen vermaand; merkwaardig 
idee. 
In 1790 aanschouwde zoon DIRK het Lakerveldse levenslicht. Hij 
werd gedoopt op 21 februari van dat jaar. 
Het leven voor PIETER was zowel privé, als maatschappelijk niet 
eenvoudig. Nadat op 2 april 1794 zijn zoon GERRIT was geboren, 
overleed nauwelijks 6 maanden later (25 oktober 1794) zijn vrouw 
TEUNTJE DE JONGH. Precies één jaar en één dag later hertrouwde 
PIETER met ene METJE VREESWIJK. Uit dit huwelijk zijn geen 
kinderen geboren, maar PIETER had iemand die voor zijn 3 
kinderen kon zorgen, en dat was belangrijk.  
Helaas ging ook aan Lakerveld de geschiedenis niet voorbij. Vanaf 
1770 waren de meeste boeren in onze omgeving door de veepest, 
oorlogshandelingen, de daarbij behorende inundaties, de over-
stromingen en veel kwelwater uit de Lek en de Betuwe, straatarm. 
Velen vertrokken, of gingen gebukt onder een grote schuldenlast. 
Door het gebrek aan geld (lees: ontvangen polderlasten) liet ook de 
waterhuishouding veel te wensen over, wat dus weer tot lagere 
opbrengsten en nog meer armoede leidde. En het werd opnieuw 
oorlog: Op 16 januari 1795 trokken de Fransen door Lakerveld, op 
weg naar Vianen, Utrecht en Amsterdam. Hoewel we in het verleden 
onze beroemde "Waterlinie", nog wel eens gebruikten om vijanden 
te keren, had dat nu geen zin. Het was een zeer strenge winter en 
de Fransen trokken zo de bevroren rivieren over. Bovendien vormde 
Frankrijk de grootste militaire macht in het Europa van rond 1800. 
De Fransen zouden tot 1814 blijven en zoals eerder vermeld hun 
sporen blijvend in het Lakerveldse landschap achterlaten ("Den 
Ouden Dijk", op diverse plaatsen zichtbaar aanwezig.) 
Maar ondanks alle ellende (zoals b.v. de watersnood van 1809 en 
die verschrikkelijke zomer van 1816 oefende PIETER VAN  
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Bekende nakomelingen van Jan Lauwrensz Bogaert en Cornelia 
Evertsdr (Middelkoop) waren de Amerikaanse president Theodore 
Roosevelt en de dochter van zijn broer Eleanor Roosevelt, die 
trouwde met president Franklin Roosevelt. 
Theodore en zijn nicht Eleanor waren de nakomelingen van Jacobus 
(James) Roosevelt en Annatje Bogart, zij was een dochter van Jan 
(John) Bogart, de kleinzoon van Jan Lauwrensz Bogaert. Jacobus 
Roosevelt en Annatje Bogart (of Bogert) trouwden op 2 december 
1746 te New York. 
 
 Franklin D. Roosevelt   Theodore Roosevelt 

President Franklin Delano Roosevelt was trots op zijn Nederlandse 
achtergrond. Hij schreef tijdens zijn studie in Harvard een essay over zijn 
voorouders in Nieuw-Amsterdam. 
 
Generaal Patrick Mortimer Bogart 
Een andere bekende nakomeling van Jan Lauwrensz Bogart en 
Cornelia Evertsdr (Middelkoop) is Patrick Mortimer Bogart, een 
Canadese generaal uit de Tweede Wereldoorlog. Hij nam deel aan 
de acties in Italië en later in noordelijker West Europa. Hij was aan-
wezig bij de herdenkingen in Normandië in 1994, waar hij in 1944 
strijd had geleverd. 
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Bericht van 18-04-1931 
In de pinarie. Zaterdagavond bevond zich evenals dit meestal het 
geval is, een woonwagengezelschap aan de haven. Deze menschen 
deden zich te goed aan een door hen klaar gemaakt maal. Een 
groepje jongens, dat zich daar eveneens bevond, had het plan 
opgevat, om het maal van deze menschen te bekogelen, iets wat 
natuurlijk bij het etend gezelschap in minder goede aarde viel. ’t 
Duurde zoolang, tot dezen het zat wordend, opstonden en de jongens 
achtervolgden. Eén hunner, Jan v. d. Maas, die pertinent ontkende 
gegooid te hebben, werd gegrepen en onder “verhoor” gesteld. En 
toen Jan bleef volhouden, zijn ze met hem naar zijns vaders woning 
gegaan (Jan in het midden van twee mannen, als arrestant tusschen 
een paar veldwachters). Eén is met hem toen naar binnen gegaan, 
terwijl de andere den gem.-veldwachter is gaan halen. Toen is Jan 
onder verhoor geweest en hoewel we meenen, dat alles dezen keer 
met een standje is afgeloopen, heeft hij duizend angsten doorgestaan, 
als hij zich gevangenisstraf en dergelijke vreeselijke dingen voorstelde. 
‘t. Gevalletje, dat een komische zijde heeft, verwekte een heele 
opschudding, maar Jan heeft er door geleerd en zich voorgenomen 
om zich voortaan van dergelijke sport te onthouden. 
 
Bericht van 13-05-1931 
Noodlanding. Een vliegtuig van de Nationale luchtvaartschool, 
P.H.A.F.Z., bestuurd door den aviateur Schmidt Crans uit Rotterdam, 
maakte Zaterdagavond wegens benzine-gebrek nabij ons dorp een  
noodlanding. In een oogenblik tijd verzamelden zich op genoemde 
plaats een groot aantal menschen, die, groot en klein, de anders zoo 
stille plaats tot een druk terrein maakten. De bestuurder van het 
vliegtuig heeft zich bij Burggraaff van benzine voorzien en na hiermede 
zijn reservoir te hebben gevuld, kon de reis na vertraging van 
ongeveer een half uurtje worden vervolgd. Door een paar honderd 
menschen nagestaard, koos onze vliegenier, eenmaal in het luchtruim 
zijnde, weer de richting Rotterdam. 
 
 

= = = = = = = = = = = = = = = = 
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Oude Bogart winkel 
(De eerste ‘kaasfabriek’ in het Bogart district, deze privé kaasmakerij was 
gevestigd in Abraham Bogaert’s boerderij, gebouwd rond 1876) 
 
Lijst van geraadpleegde literatuur 
• The Bogart Family door John A. Bogart. 
• The Bogart Family Record, Tennessee Branch, door John A. Bogart en Elmer 

P. Bogart. 
• Contribution for the genealogies of the first settlers of the ancient county of 

Albany from 1630 to 1800, door prof. Jonathan Pearson. 
• New World Immigrants, deel I, redacteur Michael Tepper. 
• Kwartierstatenboek XV, Genealogische Vereniging Prometheus, Technische 

Universiteit Delft, B. de Keyzer. 
• E.G. Middag in Gens Nostra 1979, blz. 338-340; 2000, blz. 151. 
• van Dooren, Genealogie van een geslacht Middelkoop uit de omgeving van 

Leerdam door B. Ons Voorgeslacht, maart 1997.  
 
Noten 
1. Gens Nostra, maart 2000, blz. 151 
2. The Bogart Family, blz.4 
3. Rechtelijk Archief Hei- en Boeicop 
4. The Bogart Family 
 

= = = = = = = = = = = = = = = 
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UIT DE LEERDAMSE COURANT VAN 70 JAAR GELEDEN 
 
J.P. de Leeuw 
 
 
Hei- en Boeicop 
 
Berichten van 01-04-1931 
Door de Afd. Hei- en Boeicop van de Anti-Rev. Kiesvereeniging heeft 
vorige week de candidaatstelling voor leden van den gemeenteraad 
plaats gehad. De candidatenlijst werd vastgesteld als volgt: 1. C. Kok 
(aftr.); 2. J. de Heer (aftr.); 3. G. de With Dzn. (aftr.); 4. B. Bikker (aftr.); 
5. J. de Jong Dzn.; 6. G. de Jong Mzn.; 7. N. Spronk; 8. Th. De Wildt; 
9. H. den Besten; 10. A. Uittenbogerd. 
 

 
Dat het torenuurwerk oud wordt en daardoor nog al eens hapert, bleek 
vorige week Vrijdagavond weer eens. De omwonenden hoorden op 
eens een hevigen slag, waarna bij onderzoek bleek, dat het ongeveer 
100 kilo zware gewicht naar beneden was gevallen, waardoor het 
slagwerk stilstond. Een goede voorzorgsmaatregel was wel, dat onder 
het gewicht op den zolder een kist met zand was geplaatst, waar het 
gevaarte in terecht is gekomen, zoodat geen schade werd veroorzaakt. 
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nr. 2, zijn/haar moeder nr. 3, zijn/haar grootvader van vaders kant nr. 
4, zijn/haar grootmoeder van vaders kant nr. 5, grootouders van 
moeders kant nr. 6 en 7, overgrootouders nrs. 8 t/m 15 enzovoort. Ter 
controle: Met uitzondering van de proband hebben mannen een even 
en vrouwen een oneven nummer. 
Men wil kwartierstaten waarbij de proband begint rond ca. 1900 en vijf 
generaties bevat (dus de bovenste rij bevat de nummers 32 t/m 63). 
Wie kan en wil ons hieraan helpen? 
Reacties aan S. de Ridder. 
 
Het Lexmondse Ziekenfonds en Ver. Voor Ziekenhuisverpleging 
Ziek zijn is nooit een lolletje geweest, maar in vroeger tijden 
betekende dit vaak ook een flinke financiële strop, zowel wat de 
inkomsten als de ziektekosten betrof. Regelmatig kon men de kosten 
voor de medische behandeling niet opbrengen. Om zich tegen de 
kosten te verzekeren werden er plaatselijke verenigingen opgericht. 
Zo werd in juni 1909 in Lexmond de vereniging ‘Het Ziekenfonds te 
Lexmond’ opgericht. Dokter P. Bon was hiervan de grote stuwende 
kracht en werd meteen gekozen als voorzitter. Hij zou dit blijven tot 
aan zijn vertrek uit Lexmond in 1934. 
Begin 1938 werd opgericht de ‘Vereeniging voor Ziekenhuis-
verpleging “Draagt Elkanders Lasten” voor Lexmond en Hei- en 
Boeicop’. 
Van beide verenigingen is erg weinig bekend, vooral van ‘Draagt 
Elkanders Lasten. Zo weten we bijvoorbeeld niet wanneer ze werden 
opgeheven. Ook zijn er geen brieven, rekeningen, uitnodigingen be-
kend. Er is slechts één officieel papier bekend: een contributiekaart 
van ‘Draagt Elkanders Lasten’. De kans is echter groot dat hier en daar 
bij particulieren nog het een en ander aanwezig is. 
Heeft u nog documenten van beide verenigingen of weet u daarvan 
nog iets te vertellen, neem dan contact op met W. van Zijderveld, 
0347 – 341666. Indien er voldoende gegevens boven water komen, 
zal over beide verenigingen ter zijner tijd een artikel in de Lek en 
Huibert Kroniek verschijnen. Wij rekenen op uw medewerking in 
dezen. 
 
 

= = = = = = = = = = = = = = = = 
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eens bij de vrijgezelle Dirk ging buurten, maar laten we het er maar 
op houden dat het bij een onschuldig kopje koffie of thee gebleven 
is. Maar goed, zelf had ik geen gevaar te duchten, want mijn 
hospita’s waren een kwart eeuw ouder dan ik. 
De Lexmondse zusjes – echte lieverds - woonden in een primitief, 
maar oh zo gezellig dijkhuisje. In het kleine bijkeukentje kwam de 
middagpot op het met takkenbossen gestookte kolenfornuis gaar en 
op het petroleumstel sudderden peertjes rood. In de opkamer, 
bereikbaar middels een trapje, stond een tafel voor een raam zonder 
uitzicht. Dat wil zeggen, je keek tegen de dijk en moest omhoog 
staren om de voorbijgangers van onderen te zien. 
Toen hun huisje werd gebouwd hebben de bestekmakers zich 
blijkbaar geen zorgen gemaakt over de plek waar de plee – andere 
afvoeren waren er nog niet – moest komen. Deze kreeg een plaats 
midden in de schuur. Zonder afbakening, dat was te duur. Voor wie 
nodig moest zat er niets anders op dan zich op dat vurenhouten 
geval in het rommelhok te behelpen. Heel normaal dan wanneer Kee 
of Geert – het hing ervan af wie die dag de schilbeurt had, zonder 
kloppen door de deur van de keuken naar de schuur kwam om een 
bakje aardappelen te halen en terloops even een praatje met het 
slachtoffer begon.  In het begin was het even wennen, doch in die 
landstreek werd dat toen als heel normaal ervaren. Na een poosje 
vond ik dat ook. Meen niet dat ik overdrijf, het was echt zo! Ik denk 
nog vaak aan dat achteraf toch wel aardige ongemak en aan Kee en 
Geert terug. 
 
Iets over de achtergronden 
De schrijver, Jaap van Rijn, heeft bovenstaand artikel eerder 
gepubliceerd in De Scheveningsche Courant van circa 25 oktober 
1989. Zoals u reeds in Lek en Huibert Kroniek van mei 2000 (2e jg. 
nr. 2) hebt kunnen lezen, heeft hij hier in zijn jeugd alle 
zomervakanties doorgebracht. Ook na zijn middelbare schooltijd is 
hij dat blijven doen en ook nadien is hij Lexmond lang trouw 
gebleven. Hij logeerde dan bij Neel en Bas van Straten, Bertus 
Boogaard, de familie Verhoef (hun zoontje heette Keesje) en de 
familie Bubberman. Hij had in Lexmond veel vrienden en, zo schrijft 
hij, Maaike Verhoef, Greet Bubberman, Melia en Nel de Vaal waren 
de eerste meidegies die ik aandachtig bekeek. Zijn vaste logeer- 
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Jarenlang was hij voorzitter (kadegraaf) van de Kersbergse en Acht-
hovense uiterwaarden en eveneens van de Goilberdingse en Ever-
dingse uiterwaarden. 
Verder was hij bekend als roofwildvanger. Honderden wezels en 
tientallen bunzings werden door hem in zijn jachtgebied gevangen. 
Zo schoot hij ook in 1929 de laatste otter in de gemeente Lexmond. 
Ook ving hij bij agrariërs, onder wie hij vele vrienden had, bunzings, 
wanneer deze het erf van de boerderij onveilig maakten.  

Willem Stravers aan de Lek 
 
De huiden van de bunzings en wezels werden altijd verkocht aan de 
mollenvanger, grondwerker, raadslid en communist Gerrit de Vaal 
bijgenaamd Gart van Oppies. Zij konden goed met elkaar overweg, 
ofschoon mijn vader als VVD'er andere politieke ideeën had. 
Jarenlang kwam Gart op zondagmorgen koffiedrinken bij mijn ouders 
op Stammershoef. Veelal schonk mijn moeder dan ook een borrel. 
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Gerrit boerde goed 
Voor twaalf gulden per week moest Gerrit enkele malen per dag 
naar ‘het hoofd’ om het touw om de bolder te slaan en voor het in- 
en uitladen van vracht, dat niet zelden uit levende have bestond. Met 
name koeien en varkens uit de Alblasserwaard en de Vijfheeren-
landen vonden op de beestenmarkt in Rotterdam gretig aftrek. 
Tijdens het transport stond het vee op de voorplecht. Daarnaast 
controleerde Gerrit of de van boord komende passagiers op een 
geldig vervoersbewijs gereisd hadden. Hij werd niet slecht beloond, 
een daggelder werd in die jaren met drie knaken afgescheept. Met 
de verteringen in het café mee, ving Gerrit bovendien stalgeld van 
bootpassagiers die de fiets bij hem stalden en het thuisbezorgen van 
vrachtgoed deed de kassa nogmaals rinkelen. 
Hadden de veehouders goed geboerd, dan schoot er wel eens een 
ham en een zij spek over. Geldzorgen heeft Gerrit nooit gekend en 
hij kreeg het nog beter toen in 1926 zijn aanstelling als 
gemeentebode volgde. Zijn eigen werk mocht hij erbij blijven doen. 
Zijn zilveren jubileum bij de gemeente leverde hem een mooie stoel 
op en toen hij van Drees ging plukken bracht burgemeester 
Pellikaan hem een kistje fijne sigaren. De gezagdrager zei erbij 
Gerrit nog niet te kunnen missen. Dat aanblijven, aldus Gerrit 
destijds, was zo’n mirakel niet. Hij behoefde alleen te komen bij 
zaken van aanbelang. Vaak werd hem gezegd dat hij het morgen 
ook mocht doen. Gerrit was een vraagbaak voor zijn dorpelingen en 
geen praatjesmaker. Wat hij deed ging op zijn dooie gemak. 
 
Tevens doodgraver 
Gerrit Veen (was dorpsomroeper, redactie) inde de penningen voor de 
honden- en straatbelasting, plakte poldermededelingen op, zegde de 
schouw aan van bruggehoofden, hoofdeinden, scheisloten, vlieten 
en weteringen en hij zag er nauwlettend op toe of de Lexmondse 
heul wel schoon was. De naleving van vrijwel alles werd aan hem 
toevertrouwd. Soms deed hij werk als afslager en hij had het 
oppertoezicht bij begrafenissen. 
In die tijd brachten de Lexmonders hun doden te voet achter de kerk. 
Zes ingezetenen – meestal sterke kerels – droegen de kist en 
kregen voor hun inzet een knaak. Gerrit, die voorop liep en in zijn 
functie van ceremoniemeester van sjouwen was vrijgesteld, beurde 
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TOEN EN NU 
 
W. van Zijderveld 
 
 

De boerderij De Laak 21 van H. van Dieren is in 1983 gesloopt 

Hiervoor in de plaats kwam het herdenkingsmonument voor de Tweede 
Wereldoorlog. Op het erf kwam de Gereformeerde kerk. 

 
= = = = = = = = = = = = = = = = 

 
17 



Lek en Huibert Kroniek 
 
IN DE VIJFHEERENLANDEN WOEKERT EEN BAR BEST VOLK 
 
Jaap van Rijn 
 
 
Onverbrekelijke banden 
Ik heb u al eens verteld een zwak te hebben voor Lexmond, een 
enig Lekdorp dat zich op de landkaart tussen Ameide en Vianen 
verstopt. Daar speelde zich in de schoolvakanties mijn onvergetelijke 
levenslente af. Een tijdperk dat levendig bloesemde, mag ik wel 
zeggen. Ik werd zogezegd levenswijs tussen de koeien en het fruit 
en heb allemachtig veel opgestoken van boeren en buitenlui. Dankzij 
die ‘geleerden’ kwam ik er achter waarom de zeug regelmatig naar 
de beer moest en dat men mij bij de neus had genomen met ver-
halen over ooievaars. 
Ook om en nabij Lexmond mocht ik veel kameraadschap 
ondervinden en nog. Zo telde ik in Vianen twee streekfiguren onder 
mijn beste vrienden. Bas en Maris van Straten, twee markante kerels 
met verweerde koppen. Bas was kapitein bij rederij ‘De Keulse 
Vaart’ en Maris grossierde in paling. De gebroeders stonden bekend 
om hun nuchterheid, maar paste je in hun straatje, dan betekende 
dat vriendschap voor het leven. Tegen hen moest je nooit zeggen 
dat het mooi weer was of regende, dat zagen ze zelf wel. Zij 
verspilden weinig woorden, wat ze eruit gooiden had inhoud. 
Bas leerde ik in 1934 kennen toen hij in Lexmond het knappe 
deerntje Neel trouwde. Hij verdiende een beste boterham en trok in 
bij zijn schoonmoeder, die het niet breed had. Bovendien nam hij de 
zorg van zijn zwager Henk op zich. Door Bas kreeg ik er later Maris 
als vriend bij. Deze had wat meer tijd nodig om het gemeentehuis te 
vinden en trof het op oudere leeftijd best met zijn gade, ook een 
Neel. Bas en Maris zijn er helaas niet meer, de beide Neeltjes 
bezoek ik nog regelmatig. (1989) 
 
Café Lekzicht 
In Lexmond kwam ik regelmatig bij Gerrit Veen over de vloer. De 
man overleed lang geleden, maar de herinnering aan deze rijzige 
streekgigant is onuitwisbaar. Gerrit werd in 1888 in de Lexmondse 
buurtschap Kortenhoeven geboren. Thuis, vader en moeder mee- 
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meegeteld, waren ze met zijn twaalven en vader was een boer. 
Gerrit zelf zag het in de koeienmelkerij niet zitten en nestelde zich 
als kastelein in een knus optrekje aan de Lekdijk. Vanuit zijn raam 
had hij een prachtig zicht op de rivier en de Utrechtse Dom. Door de 
gunstige ligging van zijn café werd Gerrit in de Eerste Wereldoorlog 
door de ‘Reederij op de Lek’ benaderd voor de functie van veerman. 

Gerrit Veen van het café Lekzicht in zijn tuin bij het kippenhok 
 
Deze maatschappij onderhield met luxe raderboten een vaste 
passagiers- en vrachtverbinding tussen Rotterdam en Kuilenburg. 
Sommige boten voeren door naar Wijk bij Duurstede. Tussen deze 
plaatsen bevonden zich ook aanlegsteigers, waar de boot enkele 
malen per dag op geregelde tijden meerde. In de meeste dorpen 
werden deze aanlegplaatsen ‘het veer’ genoemd. Tegen de tijd dat 
de Lekboot arriveerde liep, alsof het een attractie was, het ganse 
dorp uit om maar niets van de aankomst te missen. Sommigen 
brachten familie naar of haalde deze van de boot. Het leven op zo’n 
dorp draaide om deze Lekreus. 
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Zo vertelde Gart op een keer, dat hij in de schrale wintermaanden 
wel eens iets anders wilde eten dan aardappels met gebakken spek. 
Hij besloot toen hazenstrikken te zetten in de haag rondom het 
kerkhof, omdat het daar goed droog was en de hazen er graag 
vertoefden. 
Die donderse Willem Stravers had hem echter heel snel in de gaten 
en wanneer Gart strikken geplaatst had, haalde mijn vader deze 
dezelfde dag weer weg, zodat er snel een einde kwam aan het 
strikken zetten van Gart. 
Het wekte enige verbazing bij vele dorpelingen dat Gart en zijn 
echtgenote Lena bij hun dood hun lichamen ter beschikking stelden 
van de wetenschap. 
Op sociaal gebied was mijn vader door zijn helder verstand en 
goedmoedig karakter voor de dorpsgemeenschap, die graag met 
hem omging, ook actief. Zo was hij jarenlang bestuurslid van de 
Oranjevereniging en van Het Groene Kruis, penningmeester van de 
plaatselijke Vereniging voor Ziekenhuisverpleging, waarvan hij 
mede-oprichter was, en penningmeester van het Ziekenfonds. 
Verder was hij nog baas van het dijkleger, dat bij eventuele 
calamiteiten moest optreden in verband met hoge rivierwaterstanden 
in de gemeente Lexmond. 
In 1958, bij zijn veertigjarig jubileum als jachtopzichter en voor zijn 
verdiensten voor de dorpsgemeenschap, kreeg hij de eremedaille in 
zilver verbonden aan de Orde van Oranje Nassau. 
Bij zijn begrafenis op 27 november 1971 bewezen tientallen 
Lexmonders hem de laatste eer. 
In een memoriam dat verscheen in De Gecombineerde van 27 
november 1971 staat onder andere: Met hem is opnieuw iemand 
heengegaan die in de dorpsgemeenschap niet alleen een zeer 
bekende figuur was, maar ook in meerdere opzichten daarin een 
bijzondere plaats innam. Iemand, die zo met Lexmond verweven 
was, dat deze gemeenschap zonder deze figuur nu nog niet 
voorstelbaar is. Met weemoed denken wij aan het verlies dat de 
gemeente door zijn heengaan leed. Vooral ook aan zijn hartelijke 
vrouw, die altijd klaar stond om de vele bezoekers te ontvangen en 
te verzorgen. Tot in de late avond, wanneer verkleumde 
dienstdoende mensen warmte en koffie vonden in huize Stravers. 
 

= = = = = = = = = = = = = = = = 
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een gulden meer. Ik herinner mij dat Bertus Boogaard, Jan Bubber-
man, Gerrit de Jong, Koen Plieger, Henk Schotman en Aai Versluis 
er op deze manier graag wat bijsnabbelden. Zij wisten dat Gerrit een 
wijs man was en deze buitenkansjes niet aan de belastingen opgaf. 
Toen Gerrit 77 werd vond hij het welletjes, maar het café bleef open. 
Hij verkocht zo nu en dan nog wel eens een flesje bier met 
beugelsluiting of een glas fosco, maar die handel geschiedde eerder 
om het maken van een praatje dan om de zilverlingen. Trouwens, 
toen de Lekboot tijdens de Duitse bezetting uit de vaart werd 
genomen, was de toeloop naar zijn gelagkamer al beduidend ge-
slonken. Gerrit was daar heel niet rouwig om, hij had immers nog 
zo’n boel op zijn stukje land te doen. 
 
Kee en Geert 
Toen mijn familie uit de tijd was, logeerde ik bij Kee en Geert, twee 
samenwonende zusters. Kee was weduwe en Geert had het 
genoegen van wittebrood nooit gesmaakt. 

Jaap van Rijn, Geert Vroon (ongehuwd) en haar zuster Kee Langerak-Vroon 
(weduwe) 

 
Achterklappers beweerden dat zij in geval van verhoogde druk wel 
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WILLEM STRAVERS   23-12-1890 / 23-11-1971 
 
Ing. H. Stravers. 
 
 
Mijn vader Willem Stravers, een bekende Lexmonder uit de vorige 
eeuw, stamtde uit een van de oudste kooikersgeslachten uit de 
Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden. Hij was op 23 december 
1890 in Lexmond geboren. 
Volgens het boek "De barre winter van negentig" van Herman de 
Man, eigen naam Herman Hamburger, moet het in de winter van 
1890/1891 erg koud zijn geweest. Zo was volgens familieverhalen 
op een morgen de luier aan Willems billetjes vastgevroren. 
De vader van Willem Stravers was geen kooiker maar landopzichter 
voor enkele landeigenaren, die in Lexmond vaste goederen hadden. 
Tevens was hij jachtopzichter. Willem was voorbestemd om zijn 
vader te zijner tijd op te volgen, hetgeen in 1918 plaatsvond. 
Wel waren kooikers: zijn grootvader, een oom, zijn broer Henk 
Stravers, die jarenlang kooide op de eendenkooi "de Kuilen", en zijn 
neef Gerrit Stravers, overleden 28 juli 1993. Deze laatste was na de 
Tweede Wereldoorlog jarenlang kooiker op de bekende eendenkooi 
"de Zouwe", gelegen aan de Zouwendijk in Ameide. Gerrit was de 
laatste kooiker uit het geslacht Stravers. 
Willem Stravers woonde jarenlang op Stammershoef in Lakerveld. 
Gedwongen door de onteigening van zijn huis en boomgaard, in 
verband met de aanleg van de nieuwe rijksweg, verhuisde hij met 
zijn vrouw in 1971, kort voor zijn overlijden, naar de bungalow aan 
de Heicopseweg 
Einde jaren dertig huurde mijn vader de eendenkooi "de Kuilen" van 
de familie van der Heiden voor zijn jachtgezelschap "Nimrod". De 
eendenkooi werd toen van vangkooi schietkooi. 
Wel hield mijn vader van de vier vangpijpen er één in tact, zodat het 
paalrecht van 150 m behouden bleef. Hij had een vaste stal eenden 
en kooide er regelmatig. 
Praktisch tot zijn overlijden op 23 november 1971 ging hij nog elke 
dag met wat voer voor de eenden naar de eendenkooi. Na zijn dood 
raakte de eendenkooi in verval en werd uiteindelijk gekocht door de 
stichting Zuid Hollands Landschap. 
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partijen hebben zeg maar van 1931 tot 1950 plaatsgevonden. Later 
legde hij er korte visites af. Zijn verhaal speelt in 1933. In 1931, hij 
was toen twaalf, ging hij voor het eerst bij zijn opa, Willem Zoon, in 
Lexmond logeren.  
De in het artikel genoemde vrouw van Bas van Straten was Neel 
Verhoef. 
De zusters Kee en Geert woonden aan de Lekdijk op de hoek van de 
Rozemarijnsteeg, tegenover de sigarenmakerij van Jan Bubberman, 
het gerestaureerde pand uit 1603. Kee was weduwe van Kees 
Langerak en haar meisjesachternaam was Vroon en haar zuster 
heette dus Geert Vroon. Toen ze nog getrouwd was woonde ze op Het 
Fort. Ze was algemeen bekend als Correchie van’t Fort. Ze had echter 
liever dat men haar Kee noemde. Als weduwe verhuisde zij naar de 
hoek van de Rozemarijnsteeg. Hier bewoonde ze een half huis. De 
andere helft werd bewoond door Schotman. 
Chris en Dirk van Bentum waren twee samenwonende broers, die 
beiden nooit zijn getrouwd. Chris had een goed stel hersens, van 
Dirk zei men dat hij ze niet goed op een rijtje had. 
Met dank aan de heer Van Rijn voor het mogen plaatsen van het 
artikel en het leveren van aanvullende informatie. 
 

= = = = = = = = = = = = = = = 
 

Culemborgse Stoomboot, Rederij op de Lek 
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MEDEDELINGEN 
 
Bestuur 
 
 
Drie leden koninklijk onderscheiden 
Op vrijdag 27 april 2001 deelde burgemeester Den Breejen in de 
Linde te Meerkerk aan maar liefst drie van onze leden mee, dat de 
koningin hen had benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau en 
reikte hen de bijbehorende koninklijke onderscheiding uit. 
We noemen allereerst ons bestuurslid Herman Molenaar. Hij kreeg 
zijn lintje voor zijn werk op kerkelijk en historisch gebied. Vele jaren 
heeft hij diverse kerkelijke functies vervuld en op het gebied van de 
historie heeft hij zich vele jaren lang verdienstelijk gemaakt door veel 
gegevens vast te leggen voor het nageslacht. Veel foto’s, speciaal 
van personen, zijn door hem verzameld en de namen van de daarop 
vermelde personen zijn zoveel mogelijk opgespoord. Samen met zijn 
broer Rien heeft hij enkele fotoboekjes over Lexmond en het boek 
Een eeuw Lexmondse schoolfoto’s geschreven. Ook maakte hij een 
aantal films over de Lexmonders, die bij vertoning altijd veel belang-
stelling trokken. 
Mevr. C(oby) de Vaal–Vuurens kreeg haar onderscheiding voor haar 
werk op veel terreinen, zoals bij de Rode Vrouwen, de Wereldwinkel, 
schoolbesturen, Amnesty en nog een flink aantal andere organi-
saties. 
N(ico).A.J. van Dijk kreeg zijn onderscheiding voornamelijk voor het 
vele werk dat hij vanaf 1971 als penningmeester bij de Sportstichting 
belangeloos heeft verricht. 
Het bestuur wenst hen, mede namens de leden, veel geluk met hun 
onderscheiding.  
 
Kwartierstaten 
De genealogische werkgroep van het Historisch Overleg Alblasser-
waard-Vijfheerenlanden, wil een kwartierstaten-boek uitgeven. 
Zij wensen, dat iedere historische vereniging, 3 kwartierstaten levert. 
Een kwartierstaat begint bij één persoon (de proband) waarbij zoveel 
mogelijk voorouderparen worden/zijn gezocht. De personen worden 
op de volgende manier genummerd; de proband nr. 1, zijn/haar vader 
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Bericht van 28-04-1931 
Dinsdag dezer week herdacht onze oudste inwoner, de heer Floris de 
Jong, in alle stilte zijn 91sten geboortedag. De oude heer mag zich nog 
in een goede gezondheid verheugen en beschikt eveneens nog over al 
zijne zintuigen. Hoewel niet vlug ter been, kan hij nog komen waar hij 
wil en stelde hij er een heele eer in nog zonder behulp van een bril zijn 
courant te kunnen lezen. Daar het de wensch was van de heer de 
Jong deze gedenkwaardige dag in stilte  te herdenken, in verband met 
het nog zoo kort geleden verlies zijner echtgenoote, hebben we dezen 
wensch geëerbiedigd en er thans bekendheid aan gegeven. 
 
Lexmond 
 
Berichten van 04-04-1931 
Met 1 April j.l. werden op den Openbare Lagere school 10 nieuwe 
leerlingen toegelaten. Het aantal dat de school verliet bedroeg 9, terwijl 
er voor de 8ste klasse 6 achterbleven. Het aantal leerlingen dezer 
school bedraagt thans 86. 
 
Dinsdag werd op de Bijz. school alhier voor hen die de school verlieten 
de bekende eindles gehouden. In tegenwoordigheid van het bestuur 
en andere genoodigden werden de leerlingen over de verschillende 
vakken ondervraagd, waarbij bleek dat het onderwijs vruchtbaar was 
geweest. Onder een toespraak van het schoolhoofd werd aan een 11-
tal leerlingen, dat de school verliet, een diploma uitgereikt. Op deze 
school zijn met 1 April 16 nieuwe leerlingen toegelaten. Het aantal dat 
voor de 8ste klasse in aanmerking kwam, bedraagt 3. 
 
Bericht van 04-04-1931 
In een gehouden jaarvergadering van de Zangvereen. “Prinses 
Juliana”, had o.m. Bestuursverkiezing plaats, waarbij het Bestuur als 
volgt werd samengesteld: H.J. Brokking, voorz.; Mej. Ga. Molenaar, 2e 
voorz.; Mej. C.A. van Leeuwen, Secr.; C. van Eijk, 2e Secr; Arie 
Brokking, Penningm.; J.A. Streefkerk, 2e Penningm.; Mej. G.G. de 
Koning, Bibliothec. Genoemde vereen., die Pinkstermaandag zal 
deelnemen aan het concours te Loenen a/d Vecht, hoopt deze reis te 
maken met de bus van Stok en Boef, Lexmond, aangevuld door een 
luxe auto. 
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Nog enkele genealogische gegevens 
Iets over Cornelis Cornelisz Bogaert. Hij was waarschijnlijk gehuwd 
met Dirckje Pietersdr Coeymans uit Utrecht of omgeving. Cornelis 
zelf was waarschijnlijk geboren te Schoonrewoerd. Hun zoon 
Hendrick vermeldde bij zijn huwelijk, gesloten in 1679 te Kingston, 
dat hij was geboren in Heicop (Heipik). Hij kon zich de naam niet 
goed herinneren en vermeldde daarom Heipik. Hij is zeer waar-
schijnlijk al heel jong met zijn ouders naar nieuw Nederland 
gekomen. Zijn vader en moeder zijn in 1665 overleden te Albany 
(Fort Oranje). Behalve Hendrick hadden ze nog meer kinderen. 
Verschillende nakomelingen maakten deel uit van de regeringen van 
verschillende staten van de Verenigde Staten (USA), anderen 
brachten het tot rechter of doctor. 
Met een nakomeling van Cornelis Cornelisz Bogaert heb ik contact 
gehad, namelijk met Elmer Preston Bogart, een veearts uit 
California. Hij en zijn vrouw zijn in 1979 op bezoek geweest bij mijn 
ouders in Heicop. Mijn broer Piet heeft ze Schoonrewoerd-Heicop en 
omstreken laten zien. Enkele jaren later zijn ze ook hier bij ons 
geweest. 
Nog iets over Gijsbert Cornelisz Bogaert, de broer van Cornelis. 
Gijsbert vestigde zich langs de rivier de Hudson bij de Catshill. Het is 
mij niet bekend of hij nakomelingen had. 
 
Bogart in aardrijkskundige namen 
Er heeft in Canada ook een gehucht bestaan met de naam Bogart, 
vlak bij de plaats Tweed in Ontario. Rond 1900 woonden er 
ongeveer 150 personen. Een winkel is het laatste overblijfsel ervan. 
(Zie foto op de volgende blz.) Nu wonen in dat huis drie gezinnen. 
In het Muskoka district, ten oosten van Parry Sound, ligt het Bogart 
Lake (Bogartmeer).  
Bij New Market, ten noorden van Toronto, ligt de plaats Bogarttown 
Bogartstad) aan de Bogart Creek (Bogartkreek). Deze zijn genoemd 
naar de familie Bogart die zich daar rond 1783 vestigde. De vader 
van deze familie sneuvelde tijdens de Amerikaanse revolutie. Hij 
vocht aan de kant van de Engelsen tegen de Revolutionairen. Zijn 
weduwe, Mary Ott, trok met haar gezin naar de wildernis in Canada. 
Verreweg de meeste Bogarts vochten aan de kant van de 
Revolutionairen4. 
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LAKERVELD, VAN HENNEP TOT CACTUS 
 
P. de Pater             Deel 1 
 
 
Hoewel Lakerveld maar een eenvoudig buurtschap tussen de 
dorpen Lexmond en Meerkerk vormt, is er toch een adres (Lakerveld 
89), dat internationaal bekend is. Ik bedoel hiermee de cactus-
kwekerij van Hans Biesheuvel. Waarschijnlijk klinkt internationaal 
wat hoogdravend; maar als ik de kentekens van de auto's en bussen 
zie die hier parkeren, overdrijf ik niet. De voormalige boerderij waarin 
de familie Biesheuvel woont, heeft, net als menige Lakerveldse 
boerderij, een lange geschiedenis. Misschien is het aardig niet de 
boerderij, maar een aantal van haar bewoners eens een paar 
honderd jaar in wel en wee te volgen, en tevens wat te vertellen over 
de tijd waarin deze mensen leefden. Ik gebruik met nadruk de 
woorden een aantal bewoners, omdat na 1870 deze boerderij 
"uitpuilde" van de ingezetenen. Dit blijkt ook uit het in 1942 door de 
Lexmondse schilder Ruth Boogaard gemaakte schilderij van deze 
boerderij. (Let op de drie schoorstenen, en het bewoonde achter-
huis.) 
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coppers stammen af van de familie Bogaert. Er is dus reden genoeg 
en te over om dit anders te bekijken en te behandelen, ook al is 
Heicop tegenwoordig een onderdeel van de gemeente Zederik, 
zoals ik heb gehoord. 

Humphry Bogart 
 
De presidenten Theodore en Franklin Roosevelt 
Iets over Jan Lauwrensz Bogaert. Jan trouwde (waarschijnlijk te 
Schoonrewoerd) met Cornelia Evertsdr (Middelkoop). Deze Cornelia 
was een zuster van zijn voorvader Huybert Evertsz Middelkoop. Jan 
Lauwrensz Bogaert zelf was een broer van Cornelis Lauwrensz 
Bogaert, voorvader van mijn vader. Bij het verdelen van een erfenis 
in 1667 te Schoonrewoerd-Leerdam, trad Cornelis Lauwrensz 
Bogaert op voor zijn broer Jan in Nieuw Nederland. Jan en Cornelia 
gingen op 16 april 1663 vanuit Amsterdam met het schip ‘De Bonte 
Coe’ naar Nieuw Amsterdam, met als kapitein Jan Bergen. 
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BEZOOYEN zijn bedrijf uit. Hoe zo verschrikkelijk die zomer van 
1816? Citaat J. de Rek: Uit Koningen, Kabinetten en Klompenvolk I. 
"In 1816 stonden eind mei de beuken nog bladerloos en tot diep in 
juli moest de kachel gestookt. Geen droge dag in heel die zomer. De 
landwegen bleven onbegaanbaar, een deel van de schriele oogst 
kon niet vervoerd worden en rotte op het veld weg. De koeien 
vonden nauwelijks gras, de schapen stierven en de boeren gooiden 
de biggen in het water." 
Ze hoefden waarschijnlijk trouwens niet echt ver te gooien, want 
91% van de Lakerveldse polder heeft het hele jaar onder water 
gestaan. Hoezo een nat najaar in 2000? 
De boeren voerden de koeien met "liezen", "vlotgras" en "biezen". 
Dat is wat anders dan kuilgras met een bepaald drogestofgehalte, of 
hoogwaardig krachtvoer! 
Onze Pieter arbeidde verder, en beschikte over wat "weij, hooij en 
hennepland". Het laatste gewas roept waarschijnlijk wat vragen op: 
Misschien denkt men dat de Lakerveldse boeren eeuwenlang 
bestaan hebben van het houden van vee en het verbouwen van 
eigen fruit en groente, wat vissen enz. maar tot het midden van de 
19e eeuw was een ander gewas belangrijk, namelijk de hennep. Niet 
om er "Lakerwiet" voor de Lexmondse coffeeshop van te maken, 
maar als grondstof voor de vezelindustrie. Die vezels waren nodig 
voor de gigantische vloot van zeilschepen en de visnetten. Toen de 
zeilschepen vervangen werden door stoomschepen, was het 
afgelopen met het touw, de zeilen en dus de vezelhennep. 
In talloze delen van Lakerveld werd hennep verbouwd. Merkwaardig 
is het feit dat in Lakerveld de hennepteelt al rond 1830 werd 
afgesloten, terwijl men in andere delen van de Vijfheerenlanden nog 
jaren doorging met dit gewas. De Lakerveldse boeren gingen als 
bijverdienste verder met winstgevend griendhout en later met fruit. 
Ook de inkomsten uit deze fruitteelt, als neventak van de 
veehouderij moet men zo tot het midden van de 20e eeuw niet 
onderschatten. Bij menige boerderij in Lakerveld kan men anno 2000 
nog de laatste overblijfselen zien van deze boomgaarden. In een 
ander verhaal hoop ik hier meer over te vertellen; want deze 
aflevering gaat immers over de bewoners van Lakerveld 89. 
Op 10 september 1818 overleed Pieter, 58 jaar oud, misschien jong, 
al golden in 1818 andere maatstaven voor leeftijden om het 
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Genealogische gegevens 
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3. PIETERTJE, geboren in 1836. 
4. DIRK, geboren in 1839. 
 
Zo eind 1854 besloot GERRIT VAN BEZOOYEN dat het op 64-jarige 
leeftijd goed was geweest en dat zijn kinderen de boerderij Laker-
veld 89 moesten verdelen. Hij wist wat hij wilde: zijn tweede zoon 
PETER, hoewel minderjarig, moest de boerderij overnemen. 
Waarschijnlijk wilde GERRIT dit regelen net voordat PETER 
meerderjarig werd. Hiermee werd wel de oudste zoon ARIE buiten-
spel gezet. Deze zag dit hele verhaal aankomen en schakelde al op 
20 januari 1855 de Viaanse kantonrechter ABRAHAM TER VEER en 
diens griffier PIETER RUDOLPH VAN DEN BERG in om hem 
terzijde te staan in de dingen die kwamen. ARIE liet de volgende 
procuratie opstellen, die er bepaald niet om loog. Natuurlijk kwamen 
de heren TER VEER en VAN DEN BERG dit zaakje graag regelen. 
 
Inhoud acte 
"Ik Ondergeteekende Arie van Bezooijen zonder beroep wonende te 
Lexmond, magtig bij deze den Heer Abr. Pieter Rudolph van den 
Berg, Griffier bij het Kantongeregt van en te Vianen, om als mijn 
vertegenwoordiger op te treden in de nalatenschap mijner moeder 
Maria Kol ab intestato overleden in de gemeente Lexmond den 
elfden Januarij 1800 vier en veertig ten dien einde minnelijke of 
geregtelijke boedelscheiding te vorderen, de roerende en onroe-
rende goederen tot voorschreven nalatenschap behoorende, des 
noodig, te helpen verkoopen, over te dragen en voor de koop-
penningen kwijting te geven, de schulden te betalen de vorderingen 
te ontvangen, de saldo's te helpen bepalen en uit te keeren of te 
ontvangen, in geval van verschil, hetzij met de medeërfgenamen 
onderling, hetzij met derden, tot regtsmiddelen toevlucht te nemen, 
die minnelijk of bij dading te vereffenen, of aan de uitspraak van 
scheidsmannen te onderwerpen, voor alle regters en regtbanken, 
zoo eischende als verweerende te verschijnen, aanbiedingen te 
doen of aan te nemen, alle termijnen regtens waar te nemen, vonnis-
sen te verzoeken, de voordeelige te doen uitvoeren en van de 
nadeelige in hoger beroep of cassatie te komen, advokaten, 
procureurs en deskundigen te benoemen, tot boedelscheiding over 
te gaan, met in achtneming der bij de wet voorgeschreven formali- 
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WERELDBEKENDE NAKOMELINGEN VAN HEICOPSE 
EMIGRANTEN 
 
H. den Besten 
 
 
Inleiding 
Ons enige lid in Canada, de heer H. den Besten, heeft veel onder-
zoek gedaan naar zijn voorouders. Den Besten is na de oorlog in 
Heicop getrouwd met Drika Buizerd en daarna geëmigreerd naar 
Canada. Hij is inmiddels genaturaliseerd tot Canadees en heeft een 
kwekerij gehad waar hij in kassen tomaten kweekte. Deze verkocht 
hij rechtstreeks aan grootwinkelbedrijven. Hij geniet nu echter van 
zijn pensioen. 
Van moeders kant is hij geparenteerd met de familie Bogaard (vaak 
anders geschreven) die enkele roemruchte nakomelingen in de 
Verenigde Staten hebben. In het navolgende uittreksel van zijn 
stamboomonderzoek worden ze opgesomd. Maar leest u zelf maar 
het artikel van H. den Besten uit Ontario in Canada. 
 
De zoektocht 
Van mijn grootmoeder Marrigje Pesselse hoorde ik ‘dat ’r vroeger 
nog van die Bogerde naor Amerika gegaon waore.’ Ik zal toen een 
jaar of zeven of acht geweest zijn. Dat verhaal maakte me zeer 
nieuwsgierig en het heeft me nooit losgelaten. 
Mijn grootmoeder wist over de Bogaert / Bogaard / Bogaart / Bogerd 
/ Bogert familie van Heicop en Schoonrewoerd van haar groot-
moeder van moeders kant, namelijk Elisabeth Bogaart, de dochter 
van Gijsbert Bogaart en Elisabeth de With, zich nog het een en 
ander te herinneren. Deze dochter Elisabeth Bogaart was op 1 
februari 1841 te Heicop gehuwd met Jan Brouwer. Ze was geboren 
op 14 februari 1819 en overleed op 8 december 1899 te Heicop. 
Haar moeder, de hierboven genoemde Elisabeth de With, was 
vernoemd naar haar grootmoeder van moeders kant. Dat was 
Elisabeth Cornelisdr. Bogaert, die op 20 maart 1752 te Schoon-
rewoerd was gehuwd met Joris Jansz. Kers (Kars). 
Maar terug naar Elisabeth Bogaart, de vrouw van Jan Brouwer. Zij  
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houden." Hoe groot de tafel op Lakerveld 89 op 5 juli 1855 was, 
weet ik niet. 
 
ARIE's opzet slaagde; hij sleepte er zijn vierde deel uit en PETER 
werd boer, maar de kosten waren niet gering: 

Geregistreerd met één renvooi te Vianen den zesden Julij 1800 vijf 
en vijftig. Deel dertien, folio zes en vijftig, vak zeven ontvangen vijf 
gulden zestig cent regt van 2 pct twee honderd negen gulden twintig 
cent regt van 4 pct twee gulden veertig cent regt van scheiding 
makende met de 38 opcenten twee honderd negen en negentig 
gulden vier en zeventig cent. De ontvanger/:geteekend:/van Brakel 
 
Totaal dus het lieve bedrag van ƒ 299,74. Was dat "veul" in 1855? 
Misschien: een hectare land werd in dezelfde verdeling getaxeerd op 
ca. ƒ 1.200,-. Het rekenen zij aan de lezer(esse). Uitkomst in ieder 
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kamer met de baas, maar in het achterhuis en 's zomers op stal". 
(De liberale boer en menige streekroman is in deze tijd geboren.) Ik 
zal hier niet verder op ingaan, maar iedere oudere Lexmonder en 
Heicopper weet wat ik bedoel. Misschien heeft "die goeie ouwe tijd" 
wel nooit bestaan. 
 
(wordt vervolgd) 
 
Bronnen: zie deel 2. 
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ONTVANGEN VAN DIVERSE LEDEN EN PERSONEN 
 
Bestuur 
 
 
Kopie, ontwerptracé spoorlijn bij Lexmond  Joh. De With 
Fotoalbum van 1936 – 1960   Mevr. Janssen-van Weelderen 
Ingelijste foto Gemeentehuis Lexmond   Mevr. J(ettie) Wursten-Janssen 
Foto, omgevallen boom Lakerveld 1905  P. de Pater 
Omslag Ver. voor Ziekenhuisverpleging?  Fam. H. de Vor 
Speld/broche     Fam. H. de Vor 
Kasboeken enz. IJsclub Volharding (H+B.cop) Drs. J. de Kogel 
Luchtbeschermingsbepalingen OLS (H+B.cop) Drs. J. de Kogel 
Muziek Eere Zij God, Chr. Zangver. Excelsior Drs. J. de Kogel 
Rekening van C. Spronk aan M. van Beek  Drs. J. de Kogel 
Div. kranten 1953, 1962, enkele ex. De Zaaier J.F. Veen 
Drie Wervelwinden en 1 toespraak Koningin ’41 J.F. Veen 
Div. bonkaarten en oorlogsbescheiden  Fam. Van Peet 
Voorbeeld voor handborduurwerk   Fam. Van Peet 
Gemeentegidsen van Lexmond vanaf 1972  Fam. Spek/Stravers 
Reglement Ziekenfonds Lexmond 1937  Fam. Spek/Stravers 
Reglement voor waterafname 1936   Fam. Spek/Stravers 
Schoenveterhaakje    Fam. Spek/Stravers 
Beschrijving + Oude foto Schoolhuis aan de Laak Dhr. Vruggink 
Poldertocht medaille IJsclub D.E.V.   J. van Iperen 
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