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VAN DE VOORZITTER 
 
W. van Zijderveld 
 
 
Lexmond en Hei- en Boeicop zijn twee geheel verschillende ge-
meenten. Lexmond is een dorp met wijken en Hei- en Boeicop is een 
dorp met lintbebouwing en één wijk. Beide zijn het aantrekkelijke dorpen 
om te zien. Wat maakt ze zo aantrekkelijk? Dat zijn zeker niet de 
nieuwbouwwijken, want soortgelijke wijken kan men overal in Nederland 
zien. Het bijzondere moeten we zoeken in  de oudere bebouwing. 
Afgezien van de kerken, zijn dat in Lexmond de Dorpsstraat en De Laak 
en buiten de kern de boerderijen. In Hei- en Boeicop is dat het lint van 
boerderijen, met daartussen en erachter uitzicht vanaf de weg op het 
wijde polderland. 
Het lijkt mij belangrijk dat deze aantrekkelijke elementen behouden 
blijven. Het is niet voor niets dat de aantrekkelijkheid van bepaalde 
steden zoals Delft, Gouda, Schoonhoven, Amsterdam, Utrecht enz. juist 
berust op de binnenstad met de oude bebouwing en structuren. 
Vooral in Lexmond dreigt om economische redenen zo het een en 
ander in de naaste toekomst verloren te gaan. Waar mogelijk zullen wij 
daartegen protesteren, opdat beide dorpen zo aantrekkelijk mogelijk 
blijven. Laatstelijk is dat nog gebeurd bij de diverse besprekingen over 
de bouwstenen voor de gemeentelijke Structuurvisie. Natuurlijk moet de 
aantrekkelijkheid van beide dorpen niet ten koste gaan van de 
leefbaarheid, maar vaak zijn er oplossingen te vinden die aan beide 
eisen tegemoet komen. Wanneer de leefbaarheid ten koste moet gaan 
van de aantrekkelijkheid, dan gaat er toch ook een stuk leefbaarheid 
verloren. Dat is een vicieuze cirkel. 
Het aantrekkelijk houden van beide dorpen is een taak van de politiek. 
Echter, ook u kunt daarmee helpen door de mensen in uw omgeving 
bewust te maken van de prettige leefomgeving en te doordringen van 
het feit dat behoud van het dorps-eigene een deel van het woongenot 
is. Het is ook zinnig uw politieke vertegenwoordigers in de gemeen-
teraad erop aan te spreken de cultuur-historische elementen te be-
houden. 
 

= = = = = = = = = = = = = = = = 
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IN MEMORIAM JOH. DE WITH 
 
W. van Zijderveld 
 
 
Op 17 januari 2002 is Joh. de With overleden aan een ernstige ziekte. 
Hij wist reeds enige tijd dat hij ongeneeslijk ziek was, maar toen hij 
eind november te horen kreeg dat hij beter met weken dan met 
maanden moest rekenen, kwam het hard aan. 
Hij reageerde erop door alle dingen zo goed mogelijk naar zijn 
wensen te regelen. Vrijwel zijn gehele historische archief, voor zover 
het Hei- en Boeicop betrof, heeft hij aan onze vereniging geschonken, 
alsmede een manuscript voor een boek over de N.H. kerk van Hei- en 
Boeicop. We zullen hem als fijn mens en trouw lid van onze vereni-
ging erg missen. 
Met dankbaarheid kijk ik terug op de vele bezoeken die we samen 
brachten aan het Algemeen Rijksarchief in Den Haag en de archieven 
in Heusden en Gouda. Beide laatste om meer te weten te komen over 
de geschiedenis van de kerken te Hei- en Boeicop en Lexmond. 
Hij wist erg veel van de plaatselijke historie, daarbij geholpen door zijn 
goede geheugen. Hij was een Heicopper in hart en nieren, was recht 
door zee en hield niet van uiterlijk vertoon. Hij was een man met een 
sterke persoonlijkheid en stellige overtuigingen. Wanneer hij een 
besluit had genomen, dan konden alleen steekhoudende argumenten 
hem daarvan afbrengen. Hij zei precies waar het op stond en had hij 
een grondige hekel aan achterbaksheid en gekuip. 
Hij heeft voor de geschiedschrijving van Hei- en Boeicop veel 
betekend. Het door hem geschreven boek Aengaende den dorpe van 
Heycop werd een groot succes. Niet minder dan 450 exemplaren 
werden ervan verkocht. Ook zijn artikelen in de Lek en Huibert 
Kroniek werden graag gelezen. Enkele ervan zijn nog niet uitgegeven 
en zullen in dit en de volgende nummers van de Kroniek worden 
opgenomen. Wij hopen het boek over de kerk van Hei- en Boeicop 
binnen niet al te lange tijd te kunnen uitgeven en daarmee de 
nagedachtenis aan Joh. de With levend te houden. 
Wij wensen zijn vrouw Corrie en de kinderen veel sterkte toe in deze 
moeilijke tijd. 

= = = = = = = = = = = = = = = = 
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HERINNERINGEN AAN DE RADERBOTEN OP DE LEK 
 
J. van Rijn 
 
 
De Lekboot 
Ik was twintig jaar toen de Duitsers ons land bezetten en heb dus 
nogal wat vooroorlogse jaren mogen proeven. Niemand had toen 
haast. De auto won maar langzaam terrein en de meeste bestellingen 
werden met de mandenfiets, handkar en paardengespan thuis 
bezorgd. Vrachtgoed van betekenis ging met het spoor, Van Gend en 
Loos of met de binnenvaart mee. Ik heb veel uit die tijd genoteerd. 
Puttende uit die voorraad neem ik u graag mee door een periode 
waarin de fraaie radersalon-, annex vrachtboten van de ‘Reederij op 
de Lek’ de Lek op en af zwoegden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Raderboot op de Lek 
 

De lekboot vervoerde partijen kaas, touw, huiden, vaten bier, koeien, 
varkens, pluimvee en kon bovendien meer dan duizend passagiers 
meenemen. De keren dat ik aan boord vertoefde zijn niet te tellen. 
Mijn grootvader woonde namelijk in mijn schooljaren in een aller-
aardigst dijkhuisje in Lexmond. Als mijn ouders mij in de vakantie kwijt 
wilden, werd ik naar opa gestuurd. Dat kostte niets! 
Ik beschouw deze dagen nog steeds als de mooiste in mijn leven en 
hield er vele vrienden aan over. De genoegens die de Lekboot mij 
verschafte zou ik niet graag hebben gemist. Zelfs niet willen ruilen 
voor de overdaad welke de hedendaagse jeugd krijgt voorgeschoteld. 



Lek en Huibert Kroniek 

6 

Door van het eenvoudige te genieten voorkwam ik van overdaad 
genoeg te krijgen. Een aanwensel dat ik nooit heb afgeleerd. 
 
Dorpen liepen uit 
De Lekboot lag aan de meerpalen in de Nieuwe Maas aan de 
Oosterkade in Rotterdam. Daartegenover stond een consumptietentje 
waar ik vijf cent aan een glas fosco en drie cent aan een gevulde 
koek verbraste. De boot voer naar Kuilenburg, sommige gingen door 
naar Wijk bij Duurstede. 
’s Morgens om zes uur begon de bedrijvigheid al, als de passagiers 
en het grote vee zich inscheepten. De hekken langs de loopplank 
dienden om de levende have veilig naar de voorplecht te loodsen, het 
vrachtgoed was dan al binnen. Was om kwart over zeven alles aan 
boord, dan trokken de dekknechten de trossen van de bolders en 
haalden de loopplank in. De stoomfluit blies drie oorverdovende 
stoten uit, het sein voor de afvaart. Het schip schuurde langzaam 
langs de dalfpalen de rivier op. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De Lekboot aan de steiger te Ameide 
 
Onderweg meerde het gevaarte in verschillende dorpen aan de 
steiger, ook wel het hoofd van het veer genoemd. Tijdens zo’n 
gebeuren kwam de hele goegemeente op de been, in de plaatsjes 
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draaide het leven immers om de boot. Op het geluid van de stoomfluit 
zetten sommige vrouwen zelfs het koffiewater op. 
In Kralingse veer was de eerste halte, gevolgd door Bolnes, Slikker-
veer, Kinderdijk, Lekkerkerk, Nieuw Lekkerland, Opperduit, Streef-
kerk, Bergstoep, Ammerstol en na Groot Ammers manifesteerde het 
zilverstadje Schoonhoven zich uit de verte middels een fraai 
watertorentje. Aan de overkant lag Nieuwpoort met zijn forse wallen 
en bastions. Vervolgens etaleerden zich de uitgestrekte griendlanden 
en rietvelden tussen Tienhoven en Ameide, waar naar gelang van het 
jaargetij ooit de stapels teenhout tegen de dijken leunden. Een 
prachtig stuk natuurgebied waar zich eens de hoepelmakerijen 
bevonden en de mannen met mandenbreien een dure boterham 
verdienden. Daar zwoegden de teenschillers –niet te verwarren met 
pedicures- die het van de stammen gesneden hout door de ijzers 
wrongen, nadat het in de grienden was volgroeid. 
Mijn laatste etappe voer naar Lexmond, voor mij het meest geliefde 
dorpje aan de Lek. 
 
De lucht van stoom 
Een retourtje Rotterdam-Lexmond eerste klas kostte destijds f 1,30. 
Voor die krats kreeg men zeven vaaruren. Voor de tweede klas 
betaalde men dertig cent minder. Het retourbiljet had een onbeperkte 
duur. 
Een verblijf aan boord was een openbaring. Zomers zat men op het 
door zon beschenen bovendek. Zij die tweede klas betaald hadden 
moesten beneden blijven. Vooral op de dinsdagen, als er veemarkt 
was in Rotterdam, was het knap druk. Als de veekooplui in het 
vooronder een klaverjasje legden, kon men de rook snijden. Mannen 
met eeltige knuisten rolden vakbekwaam een zware Van Nelle tussen 
twee vingers of propten een pruim (BZK) achter de kiezen en 
sigarendampers lieten het bandje onaangeroerd. Gerrit voer dagelijks 
met zijn handel de Lekdorpen af en Bertus uit Opperduit droeg een 
pet waarvan je soep kon koken. Zijn hoofddeksel werd alleen gelicht 
tijdens het bidden en danken voor en na het eten en als hij ’s avonds 
in zijn bedstee kroop. 
De eerste klasse bevatte veel rood pluche en het mahoniehout stond 
stevig in de boenwas. Regende het, dan was het een lust in de 
doorgangen tussendeks te staan om de lucht van kolen op te snuiven 
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en naar het stampen van de machines te luisteren. Het personeel 
bestond uit een kapitein, een stuurman, een hofmeester en een 
aantal dekknechten. Het hogere sliep in een eigen kooi en het lagere 
in hangmatten. 
 
Pracht en praal 
Op zo’n cruise over de Lek, langs uiterwaarden en slaperdijken, was 
allemachtig veel te zien. Fraaie hofsteden, scheefgezakte daggel-
ders-, polder- en waterschapshuisjes garandeerden dat niemand zich 
aan boord verveelde. Stoepmeiden harkten strootjes uit het grint, 
boenden kaashokken en melkbussen schoon, paarden draafden voor 
sjezen en tilbury’s over de dijken en de bakker bracht brood en 
beschuit in een huifkar rond. 
Op de kribben, dienende om de diepte van de rivier te bevorderen, 
sloegen hengelaars hun aas aan de haak en strekten lodderogende 
koebeesten zich lui op de zandstrandjes. Op door sleepboten 
voortgetrokken rijnaken wapperde het wasgoed aan de lijn, dat met 
behulp van de wind dezelfde dag gestreken en wel in de kast lag. 
Parlevinkers waren naarstig op zoek naar een pakboot, hun handel 
bestond uit levensmiddelen. In vrijwel elk dorp langs de rivier was een 
café dat zich Lekzicht liet noemen. 
De komst van het massale vrachtvervoer over land was uiteindelijk 
oorzaak dat de Lekboot uit de vaart werd genomen. Veel herinne-
ringen achterlatend. 
 
Naschrift 
Dit artikel is eerder verschenen in De Postiljon, Editie 3, van 4 
september 1996 
 

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

De schuur van de firma N. Brouwer, Nieuwe Rijksweg 33, Lexmond. (1981) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deze opslagplaats in de open lucht van Frans de Bruin Handelsonderneming 

kwam ervoor in de plaats. (2001) 
 

= = = = = = = = = = = = = = = = 
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ZORGEN VOOR DE MEDEMENS 
 
Joh. de With † 
 
 
Is in onze tijd de zorg voor de minder bedeelden in de samenleving bij 
wet geregeld en kan men in voorkomende gevallen op die regelingen 
een beroep doen, nog maar enige tientallen jaren geleden moest men 
zich in Hei- en Boeicop tot de plaatselijke instanties wenden, die tot 
leniging van de ergste nood in het leven waren geroepen. Toen was 
armenzorg geen in de wet geregeld recht, maar meer een gunst. 
Natuurlijk moest men ook toen aan een aantal voorwaarden voldoen 
om voor bijstand in aanmerking te komen. Er waren in ons dorp twee 
instanties die zich met de armenzorg bezig hielden. In de eerste 
plaats het Burgerlijk armbestuur, ook wel Heiligengeest armen1 of 
Grote armen genoemd. Dit was een gemeentelijke instelling en de 
armmeesters werden dan ook door het gemeentebestuur benoemd. 
Vroeger werden ze door de ambachtsheer aangewezen. Hun finan-
ciële middelen kwamen uit de opbrengst van enkele landerijen en de 
verhuur van een paar huizen, te weten het dubbele woonhuis dat 
heeft gestaan op het pleintje voor de Van Zuilenstraat en de woning 
Hei- en Boeicopseweg no. 164. 
Vroeger had dit armbestuur ook het café Het Zwaanskuiken in bezit 
gekregen, doordat de eigenaresse jarenlang door deze instantie was 
onderhouden. 
Waren de opbrengsten van het bezit van het Burgerlijk armbestuur 
niet toereikend, dan sprong het gemeentebestuur bij. De kosten 
daarvan werden later weer omgeslagen over de ingelanden, dat zijn 
de landeigenaren. Bij de Grote armen konden die mensen terecht, die 
geen lidmaat waren van een kerk en de passanten. 
Mensen die zich wel bij een kerkgenootschap hadden aangesloten en 
hun minderjarige kinderen werden bijgestaan door het Diaconaal 
armbestuur, ook wel de Kleine armen genoemd, waarvan de arm-
meesters door de kerk werden aangesteld en vroeger eveneens door 
de ambachtsheer. 
In tegenstelling tot haar naam, mocht het kerkelijk armbestuur zich 
verheugen in een rijk bezit aan land, vroeger twee boerderijen en een 
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aantal woonhuizen. Daarboven hadden zij nog gelden uitgezet, in 
voorkomende gevallen bij onze arme kerk, welke gelden ook weer 
hun opbrengsten hadden. Hun rijkdom mag ook blijken uit een brief 
die de diakenen in 1916 van het klassikaal bestuur ontvingen, waarin 
men ondermeer berichtte "Gij zijt als rentmeesteren gesteld over zeer 
rijke diaconale goederen"2. 
Vervolgens werd hun kas versterkt door de wekelijkse collecten in de 
kerk en vroeger door de verhuur van het doodskleed. Meerderjarige 
doopleden werden gewoonlijk door de beide armbesturen ieder voor 
de helft onderhouden. 
De zorg van deze instellingen beperkte zich niet alleen tot de dorps-
genoten. Ook zij die van hier naar elders waren verhuisd, kwamen ten 
laste van de plaats van herkomst, zolang ze nog geen zes jaar in hun 
nieuwe woonplaats gevestigd waren. Het was dan wel noodzakelijk 
dat men in het bezit was van een zogenaamde akte van indemniteit, 
afgegeven door het kerk- of dorpsbestuur van de plaats van her-
komst. Was men niet in het bezit van zo 'n akte, dan kon een 
verblijfsvergunning worden geweigerd. Immers, ingeval van bijstand 
kon dit de nieuwe woonplaats geld gaan kosten. Reden waarom de 
akte van indemniteit zorgvuldig werd bewaard en bij vertrek naar 
elders weer werd meegegeven. In die akte verklaarde de gemeente 
van herkomst dat de in de akte genoemde persoon of personen, 
ingeval ze tot armoede mochten geraken ("wat God verhoede”, 
schreef men er veelal bij) deze bijstand voor rekening van de oude 
woonplaats zou komen. 
Laten we eens kijken naar bijgaande akte van indemniteit, door ons 
gemeentebestuur afgegeven aan Hendrikje Ariense Dicken en haar 
dochtertje Magdaleentje van Vuuren, toen zij te kennen gaven naar 
Meerkerk te willen verhuizen. De akte is ondertekend door de sub-
stituut- schout en schoolmeester Jan de Jong3. Mocht Hendrikje zich 
in Meerkerk bij een armbestuur vervoegen, dan werd aan die instantie 
gegarandeerd dat de kosten op Hei- en Boeicop konden worden 
verhaald. 
Een zorg die met name genoemd moet worden is de onderstand die 
aan jonge wezen en alleenstaande ouderen werd verleend, zo ze de 
pech hadden zonder middelen van bestaan achter te blijven. Het 
moet voor deze mensen bijzonder vernederend zijn geweest een 
beroep op bijstand te moeten doen, want men meende dat men deze 
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berooide mensen eens per jaar openbaar, dat is voor de kerkheul, 
publiek aan de minst biedende verhuren of verpachten moest. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acte van indemniteit. 
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De voorwaarden waaraan de huurder of pachter moest voldoen, 
werden tevoren voorgelezen. Dit waren ze: 
Artikel 1. De aanneemers zullen haar moeten voorzien van behoor-
lijke spijs en drank, beddinge en slaapplaats, vrij sokken en klompen 
en wekelijks eene stuyver tot kerk en speelduyten. 
Artikel 2. Haare kleederen, zoowel linnen als wolle (indien zij dat zelf 
niet kunnen doen) helpen naaien, stoppen, lappen enzovoort (Dog 
zullen haar de noodige lappen gegeeven worden), zonder daar iets 
voor te moogen eisschen. 
Artikel 3. Indien 't gebeurt dat eenige van hun bedleegerig mogten 
worden, zullen de aanneemers haar handrijkinge moeten doen, 
zonder daar iets ordinair voor te kunnen eysschen, indien de ziekte of 
bedlegerigheid maar twee weken duurt.   
Artikel 4. Maar zo iemand van hun met langdurige ziekte of andere 
zwakheid bezogt worden, zullen de besteders na de voorgenoemde 
twee weeken ziekte, de aanneemers voor de extra ordinaire moeite 
contenteren na proportie van hare moeite niet alleen, maar ook van 
de tijd in alle redelijkheid en billijkheid. 
Artikel 5. En zullen de aanneemers gehouden zijn alle voorschreeven 
personen te houden 't geheele jaar, zonder om voor verhaalde on-
gevallens te mogen eisschen van hun ontslagen te zijn. 
Artikel 6. Medicijnen 't geen tot verquikkingen en hersterkinge van 
ziekte of sterven nodig is, zullen haar van armmeesteren en diaconen 
verschaft worden. 
Artikel 7. Wanneer iemand van de aangenomen personen sterft, zal 
de aanneemer niet langer trekken dan de aangenomene geleeft heeft 
en maar zolang en niet 't geheele jaar voor de huur betaalen. 
Artikel 8. De aanneemers zullen de kinderen in tugt en gehoorzaam-
heid moeten houden als haar eygen kinderen. 
Artikel 9. Haar na proportie van hare kragten en ouderdom laten 
werken en niet opleggen waartoe zij te zwak zijn. 
Artikel 10. De aanneemer zal haar zooveel tijd moeten laten school-
gaan alsdat van elk hierna zal worden bedongen. 
Artikel 11. De huurder zal haar niet alleen tijd geeven om thuis vragen 
te leeren, maar ook daar te houden en aan te zetten en vooral haar 
zenden na de catechisatie en prediking, vooral des middags. 
Artikel 12. De aanneemers zullen moeten zorgen dat de kinderen niet 
bij donker van huys zijn. 



Lek en Huibert Kroniek 

14 

Artikel 13. Het jaar van aanneeming gaat in Primo May dezes jaars en 
eyndigt dito May van ’t volgende jaar. 
Artikel 14. De aanneemers en aangenomene moeten zich bij de 
eerstvolgende bestedinge in volgende jaren ten onderzoek alhier 
vertegenwoordigen. 
Artikel 15. Op deeze voorwaarden worden de navolgende verhuurt en 
besteed. 
En dan kon de besteding een aanvang nemen. Het zal duidelijk zijn 
dat deze besteding plaats vond voor beide armbesturen tegelijk. 
Als voorbeeld eerst een kind dat voor rekening van de diaconie moest 
worden onderhouden. Een willekeurig jaar ……. Grietje Bogaard 
geboren in 1774, was op vierjarige leeftijd wees geworden. Van 1779 
tot 1785 kwam zij in de kost bij Jacob de Wild voor respectievelijk 37, 
46, 45, 42, 42, 44 en 50 gulden per jaar. Het jaar daarop moest zij 
naar Leendert van den Berg, die haar voor 47 gulden wilde 
onderhouden. Hierbij werd wel bepaald dat Grietje het gehele jaar 
naar school moest, wat in de geboden prijs tot uitdrukking kwam. 
Daarna ging zij 3 jaar bij de Zijderveldse schoolmeester wonen tegen 
47, 42 en 40 gulden per jaar. Ook dan moest zij naar school. Zo lang 
naar school gaan is een uitzondering, waarvan de reden mogelijk 
gezocht moet worden in een lichaamsgebrek van Grietje, wat ook 
blijkt uit het gegeven dat zij normaal allang niet meer besteed, maar 
verhuurd zou zijn. Werken zal ze niet gekund hebben want daaraan- 
volgend ging zij voor zes jaar naar het Viaanse weeshuis, waarvoor 
de armmeesters tweemaal 60, eenmaal 64, dan 39 en 30 en tenslotte 
36 gulden per jaar moesten neertellen. Grietje overleed in mei 1797 
en had de diaconie toen in totaal 771 gulden gekost4. 
Voor de verandering nu een (voor die tijden) oude vrouw, voor wie het 
burgerlijk armbestuur moest opdraaien. Grietje Stoker was in 1733 
geboren en werd in 1787 besteed bij Cornelis Oirschot voor 36 
gulden. Het volgend jaar verhuisde zij naar Cornelis van Dulst voor 42 
gulden, evenals het volgende jaar, dan voor 40 gulden. Daarna moest 
ze verkassen naar Adrianus van Brugge, die haar voor 50 gulden wel 
wilde herbergen, waarna zij tot aan haar dood in 1801 weer terug-
keerde naar Van Dulst voor reps. 42, 42 en viermaal 52 en 45 gulden 
per jaar. 
En dan tot slot van deze korte opsomming Annigje Brouwer, die voor 
rekening kwam van beide armbesturen, ieder voor de helft. Geboren 
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in 1764, werd zij in mei 1776, dus twaalf jaar oud, besteed voor 25 
gulden. Het volgende jaar werd van haar verwacht dat ze wat mee 
kon werken. Voor kost en inwoning betaalden de armmeesters voor 
haar slechts één gulden. Het jaar daarop werd ze verhuurd en bracht 
16 gulden op, het tweede jaar zelfs 24 gulden. Waarop Annigje te 
kennen gaf voor zichzelf te kunnen zorgen en bedankte. Dat was in 
vergelijking met andere bedeelden erg jong, daar de meesten eerst 
nog wat geld in de armenkas moesten brengen, voordat ze werden 
losgelaten. Annigje had het geluk dat er voor haar niet veel was 
betaald, dus was ze snel van haar schuld af. Want al werd je vrij 
gelaten, de schuld moest later worden afbetaald, zodra zich daar een 
mogelijkheid toe voordeed en ze zich konden uitkopen. 
Ook daarvoor bevatte het armregister van de diaconie een voorbeeld-
formulier5: Wij ondergeschreeve diaconen van de Diaconie armen van 
Hei- en Boeicop, verklaren bij deeze, dat met voorkennis en appro-
batie (goedkeuring) van de Edele Kerkeraad dezer plaatze, N.N., 
zoon of dogter van N.N. en N.N., in leven echtelieden, zig met een 
zomme van ….. heeft afgekocht van 't recht dat onze boven gemelde 
armen wegens eene alimentatie van .... jaren ten zijnen of hare 
behoeve in tijde en wijle op zijnen of haren boedel of nalatenschap 
zoude gecompeteerd hebbe. Etc. Des 't oirconde deze bij ons onder-
teekent te Heicop, den dito maand, dito jaar. Laten we hopen dat er 
uiteindelijk ook nog wat overschoot voor deze arme zielen. 
Een voorbeeld van zo ’n uitkoop6: Op den 7 den hebbe met genoegen 
van de geheele kerkenraad, uytkoop gedaan Teunis, Stijntje en 
Geertruy de Vroomen, voor 't geene zij van de Diaconie armen tot 
onderhoud genoten hebben, met de somme van twee ducaten. Doch 
daarmee was de rekening kennelijk nog niet vereffend, want men 
vervolgt: en met de schriftelijke belofte dat zij, wanneer hun oom Jan 
de Vroomen, woonende te Schiedam, hen erfgenaam maakt van zijne 
goederen, tien guldens van elke hondert ten behoeve de Diaconie-
armen zullen geeven. Zijnde van deze uytkoop aan ieder van hun een 
bewijs op zeegel van 3 stuyvers, ondertekent door predikant en 
diaconen, gegeeven. 
Soms krijgt men de indruk dat de heren net zo goed voor zichzelf 
zorgden als voor hun pupillen. Zo vinden we een betaling van 2,50, 
betaald aan meester Hermanus Achterberg, voor leverantie van twee 
pijpen en tabak bij het besteden der arme kinderen7. 
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Onze diaconie trok, zoals eerder opgemerkt, enige inkomsten uit de 
verhuur van het doodskleed, een kleed dat werd gebruikt om op de 
doodkist te worden gelegd. Het behoorde tot de taak van de school-
meester dit kleed te beheren en verhuren, waarvoor hem als beloning 
een paar stuivers van iedere verhuur was toegezegd. 
Veelal waren er twee kleden. Een van goede kwaliteit dat het meeste 
moest opbrengen en het oude versleten kleed, dat door de armen 
voor een gering bedrag kon worden gehuurd. 
In 1763 was er weer een nieuw kleed nodig, waartoe men te Utrecht 
13 el8 zwart laken van 2 el breedte ging kopen, wat 29 gulden en 10 
stuivers moest kosten9. In 1635 verhuurde meester Machaert de 
Mertier het kleed. De huurprijs van het goede kleed was vastgesteld 
op 12 stuivers per keer10. 
Nog een bron van inkomsten voor de diaconie waren de legaten die 
aan haar werden toevertrouwd. Wel is zeker dat veel van hun bezit 
aan onroerend goed gekomen is van schenkingen van vóór de 
reformatie. Niet goed te rijmen is, waarom men de rijke diaconie wel 
met legaten bedenkt en niet de arme kerk. Zelfs dominee Temminck 
deed dit in 1827 toen hij een Russische obligatie aan de diaconen 
naliet, echter wel onder het beding dat zijn dienstbode tot aan haar 
dood het vruchtgebruik zou genieten. Toen men in 1834 deze 
obligatie van 1000 gulden van de hand deed, bleek zij nog 650 gulden 
waard te zijn11. 
Dat de boven weergegeven armenzorg erg vatbaar was voor 
problemen en misverstanden, zal duidelijk zijn, vooral als men 
meende de verantwoording en betaling te kunnen afwentelen op 
anderen, zoals bij mensen die naar een andere plaats waren 
verhuisd. 
Een wel erg schrijnend geval vond plaats in 1863. De Heicopper 
Gijsbert de Wild, die hier molenaar was geweest, was in Oud Alblas 



4e jaargang nr. 1, februari 2002 

17 

terechtgekomen en tot armoede vervallen. Waarschijnlijk leefde hij 
daar omdat zijn tweede vrouw uit die contreien afkomstig was. Oud 
en ziek schreef hij met bevende hand een brief aan onze 
burgemeester waarin hij mededeelde dat hij voorheen twee gulden 
per week kreeg toebedeeld en nu vijftien stuivers was gekort, zodat er 
voor hem en zijn vrouw nog een gulden en vijf stuivers per week 
overschoot om van te leven. In zijn nood smeekte hij de burge-
meester om hulp om in den vervolge weer twee gulden te mogen 
ontvangen. Met kleine letters heeft iemand boven zijn brief ge-
schreven: "Niet registreren". Zou dit een uiting van schaamtegevoel 
zijn geweest? 
De burgemeester heeft wel actie ondernomen en zijn confrater in Oud 
Alblas verzocht om onafhankelijk van de armbesturen een onderzoek 
te doen instellen. Uit diens antwoord blijkt dat de Wild terecht had 
geklaagd en dat hij zelfs minder had gevraagd dan de burgemeester 
als bestaansminimum beoordeelde12. 
Deze belabberde toestand in de armenzorg was kennelijk ook bij de 
landsregering bekend, althans in 1814 wordt bij Koninklijk Besluit no. 
27 aan de gemeentebesturen opgedragen zich niet aan hun ver-
plichtingen te onttrekken. In den vervolge kon de betaalde bijstand 
slechts op de gemeente van herkomst worden verhaald als de 
betrokkenen minder dan een jaar in de nieuwe gemeente hadden 
gewoond13. 
Het diaconale bestuur bestaat nog steeds, al heeft ze niet meer de 
volledige zeggenschap over haar bezittingen. De Heiligegeest armen, 
het gemeentelijke armbestuur, is opgeheven en haar bezittingen zijn 
aan de gemeente vervallen, die het onroerend goed deels heeft 
verkocht en deels gesloopt. 
 
Noten: 
1. De naam komt uit Frankrijk, waar in de twaalfde eeuw een broederschap was 

opgericht om de nood onder de armen te lenigen. A. van Deursen, Bavianen en 
Slijkgeuzen, blz. 104. 

2. Archief N.H. kerk Hei- en Boeicop, no. 4 
3. Idem no. 19 
4. Idem no. 22 
5. Idem no. 22 
6. Idem no. 22 
7. Idem no. 133 
8. 1 el = 69 cm 



Lek en Huibert Kroniek 

18 

9. Archief N.H. kerk Hei- en Boeicop, no. 2 
10. ARA, Gerechtelijke archief Hei- en Boeicop, no. 625 
11. Archief N.H. kerk Hei- en Boeicop no. 2 
12. Zederik, Oud Archief Hei- en Boeicop, no. 54 
13. Leerdam, Archief Schoonrewoerd, niet geïnventariseerd 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deze in 1710 gebouwde dubbele woning was eigendom van de Heiligen-
geest of Grote armen van Heicop. Na de opheffing van dit armbestuur 
overgegaan in gemeentelijk eigendom. Toen de bebouwing van de Van 
Zuilenstraat was gerealiseerd, werd de woning, ondanks eerdere afspraken, 
toch gesloopt. 
 

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

ADVERTENTIE IN “DE LEERDAMMER” VAN 13-03-1932 
 
MOORD 
Zeg hebben jullie ’t al gehoord? 
Er gebeurde weer een groote moord! 
’t Betrof een koe van negenhonderd, 
Elk die haar zag, die stond verwonderd. 
’t Gebeurde bij T. Molenaar te Lexmond, 
Haal daar Uw vleesch en blijf gezond! 
De prijzen zijn zoo laag gesteld, 
Dat de een ’t de ander weer verteld. 
En nergens haalt men zulke waar, 
Als te Lexmond bij T. Molenaar. 
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TERUGBLIK 1951 
 
W. van Zijderveld 
 
 
In het Nieuwjaarsblad Meerkerk en Omstreken, uitgegeven rond de 
jaarwisseling 1951/52, nu vijftig jaar geleden, staat het volgende stuk- 
je over Lexmond. Het is waarschijnlijk geschreven door G. Janssen. 
 
‘Zelfs in deze tijd, die speciaal versobering te zien geeft, ook al wil 
niemand daaraan meedoen, ging het in Lexmond, wat het gemeente-
bestaan betreft, nog goed. De begroting kon sluitend worden 
gemaakt, terwijl verschillende belangrijke bedragen voor allerlei ver-
beteringen waren uitgetrokken. In dat opzicht stond Lexmond, in 
vergelijking met andere gemeenten, er zeker nog gunstig voor, ook al 
was er geen geld om meer huizen te bouwen. Voorlopig moet de 
woningbouwvereniging genoegen nemen met hetgeen tot dusver 
bereikt is en dat zijn resp. 9, 9 en 5 woningen, welke laatste 
omstreeks mei betrokken zijn. Het woningprobleem komt ons in deze 
gemeente zeker niet moeilijker voor  dan in andere soortgelijke 
gemeenten. En bij normale ontwikkelingen der dingen zullen er toch 
weer nieuwe woningen komen. Met een klein beginkapitaal zal men 
met hulp van Rijk en gemeente op de duur in het bezit komen van 
een eigen woning. Reeds kwamen verschillende aanvragen daartoe 
binnen. 
De Ned. Herv. Kerk kreeg in 1951 weer een eigen predikant in Ds. 
Klerkx, die Elburg met Lexmond verwisselde. Al heel gauw kwamen 
nieuwe zorgen de Herv. Gemeente bedreigen. De kerk, die al zo lang 
sporen van groot verval vertoonde, wordt gevaarlijk. Door onder-
steuning van bedreigde punten werd het grootste gevaar bezworen, 
doch restauratie kan niet lang meer uitblijven. En hiermede is een 
enorm kapitaal gemoeid, waarvan ondanks subsidie van Rijk, 
Provincie en gemeente, toch het zwaarste deel op de schouders van 
de Kerkelijke gemeente terecht zal komen. 
Voor de eerste phase was ruim f 30.000,- noodzakelijk, d.w.z. de Kerk 
diende dit bedrag voorhanden te hebben, voordat begonnen kon 
worden. 
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Onder leiding van ds. Klerkx begon men een actie om dit bedrag 
bijeen te krijgen en het resultaat heeft de verwachting overtroffen. 
Een belangrijk groter kapitaal werd bijeengebracht en zo kan in het 
komende jaar een begin worden gemaakt met de hoognodige 
restauratie. Een probleem zal wel blijven waar de kerkdiensten in die 
tijd zullen moeten worden gehouden. Er is in Lexmond geen enkel 
gebouw groot genoeg om de kerkgangers te bergen. 
De Geref. Kerk was met haar beroepingswerk minder gelukkig en 
bleef nog steeds vacant. 
Het verenigingsleven had zijn normale voortgang. Het nodige 
verenigingsgebouw zal er voorlopig nog wel niet komen. 
‘Het Groene Kruis’ deed een bescheiden poging om op de duur een 
eigen wijkgebouw te krijgen. Een gehouden bazar bracht een mooi 
bedrag op, maar eigenlijk nog maar een klein percentage van 
hetgeen uiteindelijk nodig zal zijn. 
Zo was 1951 een rustig jaar voor deze gemeente. Moge 1952 een 
gelukkig jaar worden voor Lexmond en haar inwoners.’ 
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Deze Lexmondse middenstanders wensten hun klanten een ge- 
lukkig 1952 toe. Van deze zaken zijn er nog maar enkele over. 
H.G. betekent Hartelijk Gelukgewenst, P.F. Pour Féliciter (tot 
gelukwensing) en m.h.g. met hartelijke groeten. 
Alleen J. Hamerling plaatste zijn gewone advertenties. 
 

= = = = = = = = = = = = = = = = 
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UIT “DE LEERDAMMER” VAN 70 JAAR GELEDEN 
 
J.P. de Leeuw 
 
 
Hei- en Boeicop 
 
Bericht van 24-02-1932 
Naar men van goed ingelichte zijde verneemt, bestaan in deze 
gemeente ernstige plannen, om tot oprichting van een damclub te 
geraken. Dinsdag vorige week werd reeds een vergadering op de 
Raadkamer voor dit doel gehouden en hopen we het goede resultaat 
in een volgend nummer te berichten. Deze plannen kunnen niet 
anders dan worden toegejuicht, daar een dergelijke vereeniging de 
vriendschap bevordert en men aangenaam en nuttig wordt bezig 
gehouden. Temeer kan men daar prijs op stellen, daar in deze 
gemeente geen enkele vereeniging bestaat op gebied van ontspan-
ning of vermaak. 
 
Berichten van 26-03-1932 
De prijs voor de melk, langs de huizen der ingezetenen rondgebracht, 
wordt Maandag a.s. andermaal met 1 cent per Liter verlaagd en 
gebracht op 7 cent per Liter. Karnemelk 4 cent per Liter en boter 
f. 0,60 per ½ Kg. 
 
Woensdagavond j.l. had onder flinke belangstelling de reeds eerder in 
dit blad aangekondigde demonstratie plaats ten huize van den 
veehouder W. Uitenbogerd, alhier, met de Stork kaasroermachine, 
afkomstig van het Technisch Bureau van G. Bouthoorn te Woerden, 
waarvan vertegenwoordiger is de heer C. van Zijl te Soesterberg en 
agent de heer W. Bikker te Lexmond. De demonstratie verliep 
volgens deskundigen schitterend, terwijl ook ten opzichte van de 
machine niets dan lof werd gehoord. Bij nadere kennismaking met 
deze machine dient vermeld, dat deze 50% minder stroom verbruikt 
dan andere machines, dat het de eerste is, die vervaardigd is met 
gelijke wrongelverdeeling, met gepatenteerde messen, geruisloos 
loopt, door zijn chroomwerk het toppunt van zindelijkheid genoemd 
mag worden, de eerste 5 jaren niet gesmeerd behoeft te worden, 
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terwijl hij door de groote eenvoudigheid door een ieder direct kan 
worden gebruikt. Bovendien bleek tijdens de demonstratie, dat de 
machine van een veiligheidsinrichting is voorzien, waardoor de 
ronddraaiende messen bij aanraking direct tot stilstand worden 
gebracht. 
 
Lexmond 
 
Berichten van 20-01-1932 
Zondag a.s. zal de beroepen predikant cand. D.J. Coumou van 
Middelburg bij de Gereformeerde kerk alhier zijn intrede doen. Des 
voormiddags zal de bevestiging plaatshebben door den consulent 
ds. A.P. Lanting van Schoonrewoerd, terwijl de nieuwe predikant 
’s avonds zijn intreepredikatie hoopt te houden. 
 
Bericht van 30-01-1932 
Openlucht evangelisatie. Dinsdag j.l. werd ons dorp bezocht door den 
straatprediker-evangelist Looij, die ’s avonds op het dorpsplein een 
openluchtprediking hield. Vanaf de evangelisatie-auto, waarmede het 
drietal reisde, werd een eenvoudige, doch overtuigende evangelie-
prediking gehouden, afgewisseld door het zingen van verschillende 
liederen door den evangelist met zijn beide dochters.  
Trots den zuren winteravond hadden zich een groot aantal hoorders 
rondom den auto geschaard en de gesproken woorden werden 
aandachtig gevolgd. Onder groote stilte werd de schoone zang 
beluisterd, die tot op vrij grooten afstand van den auto, zonder 
inspanning, woordelijk gevolgd werd. De aantrekkelijke wijze, waarop 
deze menschen zoo geheel belangeloos (in den zin van onbetaald) 
hun taak vervulden, zal ook hier ongetwijfeld resultaten hebben 
afgeworpen. Hulde aan dien arbeider, die zijn kleine woning 
beschikbaar stelde om de vrouwelijke reisgenooten nachtverblijf te 
verschaffen 
 
 

= = = = = = = = = = = = = = = = 
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LAKERVELD:          OVER INZETTEN, UITMIJNEN EN ERFHUIZEN 
 
P. de Pater 
 
 
Deze aflevering over de Lakerveldse geschiedenis gaat over een stukje 
"cultuur" dat ook alweer bijna tot het verleden behoort, maar ooit 
massa's Lakervelders op de been bracht. (De bijgevoegde foto op 
pagina 30 bewijst deze massa's.) Ik bedoel hiermee inzetten, uitmijnen, 
aan je kont houwen, sorry voor het woord, en het boel- of erfhuis. 
 
Verkopen van land en boerderijen 
Dit soort zaken werden vroeger afgehandeld in de Lakerveldse en 
Lexmondse herbergen. Behalve dat je er zat kon worden van de 
"janneever" hadden we d'r ook nog zat van: "De Swaen", "De 
Reisenden Man", "Ellesrust" en later het beroemde "Halfweg". Nadat 
behalve "Halfweg" veel van genoemde adressen verleden tijd waren 
geworden was alleen de Lexmondse herberg "De Drie Snoeken" nog 
een bekend adres voor verkopen, en de daarbij behorende nieuws-
gierigheid. De uitvinding van de makelaar maakte voor een groot 
gedeelte een eind aan publieke verkopingen. Al zie je er af en en toe 
nog één staan in de regionale kranten. Hierbij een Meerkerks voorbeeld 
uit maart 2000. 
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Enige mogelijkheden van dit verkoopsysteem zal ik proberen uit te 
leggen. 
 
Onroerend goed werd te koop aangeboden. De eerste stap bestond uit 
het zgn. "inzetten" bij opbod . Dit betekende dat iemand geld bood voor 
het te verkopen goed. Dit inzetten ging net zolang door totdat niemand 
hoger bood.  
Dan was de inzetsom en de inzetter bekend. Laten we het op een 
bedrag van een ton houden. (Anno 2000 koop je daar wel een goed 
hondenhok met duizend vierkante meter grond voor.) 
De inzetter was geen koper en wilde het onroerend goed eigenlijk niet 
hebben. 
Dit blijkt uit de tweede stap: één of twee weken later vond het zgn. 
"uitmijnen" bij afslag plaats. Op deze bijeenkomst kwamen de echt 
geïnteresseerde kopers. De notaris vroeg een bedrag boven de inzet-
som van fl. 100.000,−. D.w.z. we vragen er fl. 5000,− boven, niemand; 
dan fl. 4500,− enz.. Wilde iemand het onroerend goed hebben, dan riep 
hij: "mijn", en was hij eigenaar. De eerder genoemde inzetter kreeg 1 % 
van de inzetsom. (Het zg. plok- of trekgeld, in Lakerveld "strijkgeld" 
geheten.In dit geval dus 1000 gulden, en dat was dus snel verdiend 
geld. Was er nou niemand die "mijn" riep, dan was de inzetter eigenaar 
van het onroerend goed, dat hij in feite niet wilde hebben. En dan werd 
op het "durp" verteld dat Jan van Piette het "aan zijn kont gehouwen" 
had. 
 
Het voorgaande lijkt op een soort goksysteem. Misschien was het dat 
ook, maar tussen ca. 1815 en ca. 1940 zaten er nog veel grotere 
gokelementen in.  
En daarvoor zullen in juni 1836 de Lakerveldse boer SIJMEN VAN 
TOOR eens een weekje volgen. 
 
We beginnen op 14 juni van dat jaar in logement "Ellesrust", te 
Lexmond. Sommige namen kunnen sprekend zijn. 
Het ging om de verkoop van o.a. zes bunder en 41 roeden bouw-, hooi- 
en griendland, liggend op West-Lakerveld en strekkend van de zg. 
Oude Dijk, over de Lakerveldse weg tot de Zederik. (Er was immers 
geen A27 en Driemolensweg). Dit is het land pal achter Lakerveld 143. 
De verkoop werd geleid door notaris van den Berg uit Vianen. 
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Wat was nu het verschil met het eerder genoemde 1% strijkgeld- 
systeem? Wel, er werd per perceel een bedrag vastgesteld dat de 
inzetter kreeg, en waagde de inzetter het daarna om binnen een half uur 
na de vaststelling van de inzetsom deze alsnog te verhogen, dan kreeg 
hij bij uitmijnen 10 % !! van het verhoogde bedrag. (Dit noemde men het 
hooggeld.) Deed de inzetter dit niet, dan kreeg een ander na een half 
uur het recht om te verhogen, waarna deze dus bij uitmijning de 10 % 
van de verhoging incasseerde. 
Het trek(plok)(strijk)geld werd vastgesteld op fl. 13,−. 
SIJMEN VAN TOOR durfde en zette in op fl. 1750,−. 
Hij durfde nog meer en binnen een half uur verhoogde hij met het 
bedrag van fl. 250,− en bracht de inzetsom zo op fl. 2000,−. De 
uitmijning zou een week later plaatsvinden. Mocht het uitgemijnd 
worden dan zou SIJMEN VAN TOOR dus fl. 13,− + 10% van fl. 250,− 
incasseren. In totaal dus fl. 13,− + fl. 25,− = fl. 38,−, ofwel 3 gouden 
tientjes, een gouden vijfje en drie zilveren guldens. (Welke tegen-
woordige muntenverzamelaar zou ze niet willen hebben?) 
Mocht het niet uitgemijnd geworden, dan zat SIJMEN VAN TOOR 
opgescheept met een stuk land dat hij niet wilde hebben en hem meer 
dan fl. 2000,− gaat kosten, want de koper draaide ook op voor de 
kosten van de zitting, de kamerhuur, de consumpties enz.: het gelag 
betalen heette dat. Dat de bijkomende kosten nogal fors waren, blijkt uit 
onderstaand voorbeeld uit 1923. 
(Betreft trouwens de niet meer bestaande Lakerveldse boerderij van de 
gezusters de With, inmiddels verdwenen onder de A27.) 
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Voordat dit verhaal te lang gaat worden: SIJMEN kon zijn geld 
incasseren, want via allerlei omwegen kocht de familie DE JONG o.a. 
het genoemde perceel. In de loop der jaren heeft Lakerveld behalve 
SIJMEN VAN TOOR nog meer van deze "beroepsinzetters" gekend. 
Het waren niet alleen boeren die zich met dit "gokken" bezig hielden. 
Een bekende inzetter was: "Den Edelachtbaren Heer Meester Philippus 
Lodewijk Begram van Jaarsveld, Arrondissements Rechter te Gorin-
chem, en wonende aldaar". Op 27 november 1857 ging hij voor 
fl. 6053,− de teil in bij het inzetten van percelen land op West-Lakerveld. 
Het was niet de enige keer. Wat de Lakervelders hiervan gevonden 
hebben is onbekend, maar ik denk dat ik het wel weet. (Geen beter 
vermaak dan leedvermaak of zoiets.) Sommigen raakten door het 
regelmatig "aan hun kont houwen" volkomen bankroet. Dus zullen we 
ook de gokverslaafden van 2000 voegen in de rij van: "Er is niets 
nieuws" enz. 
In veel Lakerveldse "verkooppunten" en "De Drie Snoecken" zal de 
bloeddruk en de hartslag van menig inwoner tijdens zulke verkopen 
trouwens tot ver boven het verantwoorde medische maximum gestegen 
zijn. 
 
Het boel- of erfhuis. 
Eerder heb ik verteld dat zich op Lakerveld 116 een rechthuis bevond. 
Oudst bekende vermelding dateert trouwens uit 1682. Over deze 
boerderij valt nog wel wat meer te vertellen. Begin 1932 verkocht de 
toenmalige bewoner C. Bassa Jzn. de hele boerderij met de complete 
inventaris. Het onroerend goed werd ingezet op 27 februari 1932 en 
uitgemijnd op 5 maart 1932. Uiteraard werd dit duidelijk gemaakt met 
het ophangen van de gegevens over deze verkoop, op een aantal 
bekende Lexmondse adressen.  
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Even kort: de boerderij met omliggende grond groot 1.77.78 ha. en een 
stuk van 2.30 are grond werden verkocht voor fl. 5500,−. 



Lek en Huibert Kroniek 

30 

De bijbehorende percelen grond, groot 10.97.53 ha. werden op 5 maart 
1932 verkocht voor fl. 14.500,−. 
Die zaterdag in 1932 moet een drukke dag geweest zijn voor menig 
Lakervelder, want nadat om 10.00 uur 's morgens de uitmijning van de 
percelen was begonnen, vond na afloop op het adres Lakerveld 116 het 
zgn. boelhuis of erfhuis plaats. Hierbij werden alle roerende goederen te 
koop aangeboden. Voordat al deze 302 stuks verkocht waren zal de 
zaterdag wel voor een groot deel verstreken zijn geweest, en is menige 
boer waarschijnlijk met een merkwaardig hoofd onder de koeien ge-
kropen. Zo'n erfhuis was trouwens ook wel een gezellige bijeenkomst, 
zoals uit onderstaande foto mag blijken. (1962, erfhuis op de boerderij 
van de eerder genoemde "zusters de With". Reden: de bewoner 
Nicolaas Bronkhorst vertrok naar Brazilië.) 

Maar terug naar 1932. Hier komen wat aardige voorwerpen met de 
prijzen uit de lijst van 302 stuks, zoals die op die vijfde maart 1932 
verkocht werden.  
 

1. Baggerbeugel   fl.   2,00 
2. karlicht met haam   fl.   3,20 
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3. 2 hoofdstellen   fl.   1,00 
4. hittetuig compleet   fl.   9,25 
5. tilburytuig compleet  fl. 19,00 
6. rijtoom    fl.   1,10 
7. 2 bitten    fl.   1,00 
8. teakhouten emmers 2 st.  fl.   2,00 
9. vlootje met boterrol  fl.   0,70 
10. melktrechter   fl.   1,10 
11. teems met toebehoren  fl.   0,20 
12. 2 melktrechters   fl.   0,80 
13. melkjuk    fl.   5,00 
14. teems met wringbak  fl.   0,10 
15. karnschijf met melkhout  fl.   1,00 
16. pekelbak    fl.   6,00 
17. 2 rijtuig lantaarns   fl.   2,10 
18. 3 stoven    fl.   0,30 
19. hooipennen 2 bossen  fl.   0,40 
20. teerkwast en hak   fl.   1,10 
21. gierschepper   fl.   0,50 
22. greppelhouw met stekelschop fl.   1,70 
23. sloothaak en stekelschop  fl.   0,50 
24. stekeltrekker en schop  fl.   0,80 
25. stootijzer met vork   fl.   3,20 
26. trekzaag    fl.   2,70 
27. steekmes (stikmes)  fl.   4,00 
28. haartuig en snoeimes  fl.   2,00 
29. populieren poten (10 st.)  fl.   2,20 
30. horden latten   fl.   1,40 
31. 3 horden    fl.   2,30 
32. 2 kolders    fl.   2,00 
33. koestokken, 1 bos   fl.   0,20 
34. gierjuk    fl.   1,00 

 
Een interessante koper was de Lakerveldse boer Nicolaas de Jong; hij 
kocht alleen de grotere kaasvaten, zeven stuks, waaronder een twintig 
ponder. De boerderij van Nicolaas de Jong, "Stammershoef" geheten, is 
inmiddels ook onder de A27 verdwenen. Nicolaas zijn zoon Christiaan 
de Jong vertrok begin jaren '70 van de vorige eeuw naar Overijssel. 
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Hij overleed op 19 maart 2001 te Ommen. (Voor de Lexmonders bedoel 
ik dus gewoon "Chris van Klaassies".) 
 

 
Dan de wat duurdere voorwerpen: 
 
1. Boerenwagen met toebehoren fl. 70,90 
2. Stortkar    fl. 50,10 
3. Dresseerkar   fl. 24,00 
4. Hittekar    fl. 15,10 
5. Gierkar* 
6. Brik* 
7. IIsslee    fl.   8,10 
8. Schouw    fl.   6,00 
 
* Deze voorwerpen zijn niet verkocht, maar opgehouden, d.w.z. niet 

verkocht omdat het geboden bedrag te laag werd bevonden. Waar 
ze uiteindelijk zijn gebleven is niet bekend. De enige die op deze 
wagens bood, was trouwens ene van Eck. De familie van Eck hield 
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zich in 1932 ook bezig met wat andere voertuigen. Het vervolg is 
bekend. 

 
Aan het eind van het erfhuis werd het vee te koop aangeboden. Deze 
volgorde was vooral bedoeld om het publiek vast te houden. Hier komt 
een deel van de levende have: 
 
Het pluimvee: 
1. 10 kippen met een haan    fl.   10,25 
 
De koeien: 
Al deze dieren hadden geen stamboom, alleen bijnamen, dus voor onze 
agrarische lezers kan ik geen achtergrond vermelden. Gele labels met 
nummers en barcodes hadden ze ook al niet in hun oren. En de 
beesten beschikten ook nog over hoorns. Toch aardig dat ze 68 jaar 
later nog in de geschiedenis worden opgenomen. (De beroemde of 
beruchte stieren Sunny Boy en Herman zal dit zeker ook lukken.) 
 
1. Een zwartbonte met een kalf van 2 augustus fl. 110,00 
2. Een bonte met kalf van 9 maart   fl. 140,00 
3. Zwartkop gekalfd     fl. 140,00 
4. Zwartbonte gekalfd    fl. 130,00 
5. Zwarte driespeen gekalfd    fl. 150,00 
6. Zwarte bonte gekalfd    fl. 190,00 
7. Blaarkop gekalfd     fl. 170,00 
8. Vale bonte gekalfd    fl. 180,00 
9. Zwarte ouwe gekalfd    fl. 140,00 
10. Blesje in de schuur    fl. 160,00 
11. De dikke zwarte varekoe    fl. 160,00 
12. De ouwe Thomas varekoe   fl. 120,00 
13. Bonte pinkstier (grote)    fl.   70,00 
 
De paarden: 
1. Een 6-jarig Schimmel rijpaard   fl. 270,00 
2. Een 5-jarig Vosbles hit    fl. 130,00 
3. Een 1-jaarling Blauw Schimmel   fl. 170,00 
4. Een 1-jaarling Vosbles hengst   fl.   95,00 
 



Lek en Huibert Kroniek 

34 

De veestapel bestond uit ca. 30 stuks. 
 
Tenslotte: totale opbrengst erfhuis fl.   4.379,90 

de boerderij   fl.   5.500,00 
 de grond   fl. 14.500,00 

Totaal   fl. 24.379,90 
 
Bij al deze getallen moeten we ons realiseren dat dit plaats vond in 
1932. Dus op het hoogtepunt, of beter het dieptepunt, van de 
crisisjaren. Wat te denken van een melkprijs van 1½ cent per liter voor 
de boer op 31 mei 1932? " ‘t Waren gien beste jaaren veur den 
bouwman langs den Lakerveldschen Dijk". 
 
Belangrijkste bronnen: 
- Archief G. van Bezooyen te Meerkerk. 
- Archief C. Bassa te Lexmond. 
- Archief A. van Bezooyen te Leerbroek. 
- Dagboek van B. Streefland † te Haastrecht. 
 

= = = = = = = = = = = = = = = = 
 
 
ONTVANGEN VAN DIVERSE LEDEN EN PERSONEN 
 
Bestuur 
 
 
Set oude schaven     G. den Hartogh 
Carbidlantaarn voor de fiets    E. Spronk 
Div. documenten w.o. bonkaarten, 2 foto’s van de kerkrestau- 
ratie in 1956/57 en overnachtingsbewijs “De Drie Snoeken” G. van Dijk 
Timmerplankje met hantekening J.M. de Jong 1862  mw. Janssen-van W. 
Bonkaarten en twee radiolampen    J. de Kogel 
Feuilleton De jager v.d. graaf v.d. Lippe door P. Horden Jz. J. de Kogel 
Portabel schrijfmachine     mw. G.v.d. Heuvel 
Kopie landkaart uit 1616     mw. C. Steehouwer 
Gedicht ‘Mooi Lexmond‘, Lena de Vaal   G. de Vaal 
Div. ansichtkaarten Ameide en Vianen   Joh. de With 
Grote stapel kopieën van documenten enz.   Joh. de With 
Oude kleding o.a. doodshemd, mutsjes, enz..   Fam. Vink 
 

= = = = = = = = = = = = = = = = 
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HERKOMST ILLUSTRATIES 
 
Voorpagina  Hei- en Boeicop    J.P. de Leeuw 
Pagina   5 Raderboot uit “De Scheveningse Courant” J. Van Rijn 
Pagina   6 Lekboot aan de steiger te Ameide  W. van Zijderveld 
Pagina   9 Toen Nw. Rijksweg 33   W. van Zijderveld 
Pagina   9 Nu  Nw. Rijksweg 33    W. van Zijderveld 
Pagina 12 Acte van indemniteit   Joh. de With 
Pagina 16 Rekening    Joh. de With 
Pagina 18 Woning bij Van Zuilenstraat uit 1710 C.W. de With-de Groot 
Pagina 20 Advertenties uit Nieuwjaarsblad Meer- W. van Zijderveld 
Pagina 21 kerk en Omstreken   W. van Zijderveld 
Pagina 22 Idem     W. van Zijderveld 
Pagina 25 Vrijwillige veiling in 2000 uit “Het Kontakt” P. de Pater  
Pagina 27 Bijkomende kosten in 1923  A. van Bezooijen 
Pagina 28 en 29 Openbare verkoping in 1932  C. Bassa 
Pagina 30 Erfhuis in 1962    A. de With uit Brakel 
Pagina 32 Boerderij ‘Stammershoef”   C. Bassa 
 
 
RECTIFICATIE vorige nummer HERKOMST ILLUSTRATIES 
 
Pagina 32 Rouwkaart T. van Bezooijen 1968 M. van Bezooijen-Spek 
Moet natuurlijk zijn: 
Pagina 32 Rouwkaart T. van Bezooijen 1968 M. van Bezooijen-Stek 
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