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VAN DE VOORZITTER 
 
W. van Zijderveld 
 
 
De leden die op de Algemene Vergadering zijn geweest, weten al dat 
er zich binnen het bestuur enkele wijzigingen hebben voltrokken, de 
eerste sinds de oprichting van de vereniging. Mevrouw S. van Dieren 
stelde zich niet meer herkiesbaar, dus moest er een nieuw bestuurs-
lid worden gezocht. Tegelijkertijd werd geconstateerd dat S. de 
Ridder nogal wat taken in het bestuur vervulde. Hij was niet alleen 
penningmeester, maar hield ook de ledenadministratie bij, verzorgde 
de Lek en Huibert Kroniek en hield zich bovendien bezig met de 
genealogische activiteiten van onze vereniging. Besloten werd 
daarom dat het nieuwe bestuurslid ook penningmeester moest zijn. 
Omdat er geen bestuursleden uit Hei- en Boeicop in het bestuur 
zaten, moest het nieuwe lid ook daarvandaan komen en bij voorkeur 
een vrouw zijn. Al met al een flink eisenpakket. Gelukkig hebben we 
mevrouw J.L.E Bassa uit Hei- en Boeicop bereid gevonden om in het 
bestuur zitting te nemen en zowel het penningmeesterschap als het 
bijhouden van het ledenbestand voor haar rekening te nemen. Het 
bestuur is daar heel blij mee en vindt dat zij een waardevolle aan-
vulling voor het bestuur vormt. 
Mevrouw S. Dieren willen wij nogmaals hartelijk danken voor haar 
inbreng die zij heeft gehad gedurende de ruim drie jaar dat zij in het 
bestuur zitting had. Mede namens de leden wenst het bestuur haar 
veel geluk toe. Denk niet dat ze nu voor de vereniging verloren is, 
want ze heeft, samen met H. de With, zitting genomen in een 
werkgroep die de activiteiten rond het Jaar van de Boerderij (2003) 
begeleidt. 
S. de Ridder blijft tot onze vreugde de Lek en Huibert Kroniek 
verzorgen, zodat u ervan verzekerd kunt zijn dat het blad even 
aantrekkelijk blijft, zowel wat betreft de inhoud als de vormgeving. Hij 
is en blijft de stuwende kracht achter ons verenigingsorgaan. 
Rest nog te melden dat de gemeente diverse aanbevelingen, die we 
hebben gemaakt over de structuurvisie, heeft overgenomen. 
 

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



Lek en Huibert Kroniek 

4 

DE VIJF NIEUWE VOORMOLENS BIJ SLUIS (AMEIDE) IN 1739 
 
Dr. A. Bijl 
 
 
De verwoesting van de zes voormolens bij Sluis in 1672-1673 door 
de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden binnengevallen 
Franse troepen, betekende een harde klap voor de op de Zederik 
uitwaterende polders in de Vijfheerenlanden. In 1566 waren deze 
zes molens gebouwd om de afwatering van de Vijfheerenlanden te 
verbeteren. Gelukkig waren de waterstanden op de Lek in de jaren 
zeventig van de 17de eeuw niet erg hoog en kon het water door het 
malen van de (24) binnenmolens op natuurlijke wijze door de sluizen 
op de Lek aflopen. Dat was de voornaamste reden voor het College 
van de Lek (bestaande uit leden van de Dijkcolleges van Vianen, 
Hagestein en Everdingen) om op 7 mei 1679 te besluiten, mede 
gezien de hoge kosten, niet tot de herbouw van de voormolens over 
te gaan. 
Begin jaren twintig van de 18de eeuw gingen stemmen op om tot 
herbouw van de voormolens over te gaan. Het waren met name 21 
ingelanden van de polder Achthoven (het laagst gelegen) die veel 
hinder ondervonden van kwelwater uit de hoger gelegen polders en 
uit de Lek, waardoor gedurende de zomermaanden de landerijen 
onder water stonden. In januari 1721 was de Zederikkade zelfs 
doorgebroken en was het verboden om met de binnenmolens te 
malen. De ingelanden van de polder Achthoven verzochten het 
College van de Lek op 21 februari 1721 om zo spoedig mogelijk 
enige voormolens te bouwen. Op het stadhuis in Vianen werd op 19 
juni een vergadering belegd waarbij alle belanghebbenden werden 
uitgenodigd. Daar werd besloten op 24 juni de plaats te gaan 
bekijken waar de nieuwe voormolens geplaatst zouden moeten 
worden. De ingelanden van Achthoven kregen echter onvoldoende 
steun van de andere op de Zederik uitwaterende polders en de zaak 
zou blijven rusten tot juni 1738. 
In juni 1738 kwam de bouw of herbouw van de voormolens bij Sluis 
weer op de agenda van het College van de Lek. Tijdens een ver-
gadering van het college op 17 juni bleek opnieuw een meerderheid 
van de ingelanden tegen de voormolens te zijn. 
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Kaartje met de vijf voormolens (buitendijks) bij Sluis en een ontwerp voor 
een nieuwe bovenboezem met vijf nieuwe molens binnendijks (ca. 1750)  

 
Op 19 september 1738 kwamen dijkgraaf en hoogheemraden van 
Vianen toch met een voorstel om bij Ameide (Sluis) nieuwe molens 
te bouwen. De Dijkcolleges van Hagestein en Everdingen antwoord-
den op 24 maart 1739 niet mee te betalen aan het onderhoud van de 
vernieuwingen, omdat ze er geen voordeel van genoten. Beide col-
leges wensten zich aan de oude overeenkomsten van 1566 (bouw 
van zes voormolens) en 1679 (niet tot herbouw over te gaan) vast te 
houden. 
Toen de herbouw of nieuwbouw van de voormolens opnieuw niet 
dreigde door te gaan als gevolg van onvoldoende steun, kwamen de 
polders Heicop, Boeicop en Achthoven met het verzoek om voor hun 
rekening een nieuwe voormolen te bouwen. Dit leidde tot hevige 
protesten van een aantal ingezetenen (totaal 18 ingelanden) van 
Lexmond en Achthoven. Er volgde overleg met alle belang-
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hebbenden. Uiteindelijk stemden de meeste polders tegen het 
verzoek om nieuwe voormolens te bouwen. Zij herhaalden op 23 mei 
hun verzoek om drie voormolens te bouwen. Onder andere de 
polders Bloemendaal, Lexmond, Lakerveld en Quakernaak bleven 
tegen de bouw. 
Het College van de Vijfheerenlanden (hierin zaten de dijkcolleges 
van Vianen, Hagestein, Everdingen, Ter Leede en Arkel boven de 
Zouwe) hakte op 22 juli 1739 de knoop door en besloot tot de bouw 
van vijf voormolens bij Ameide (Sluis) op de plaats van de zes in 
1672-1673 verwoeste voormolens. Het contract bepaalde dat ieder 
lid van het College van de Vijfheerenlanden zelf zijn aandeel moest 
leveren en betalen aan de dijkgraaf en heemraden van het College 
van de Lek. De financiering van de bouw zou worden betaald uit een 
omslag van negen gulden per morgen over alle polders die op de 
Zederik uitwaterden en zou in drie gelijke termijnen van drie gulden 
worden ge�nd. 
De eerste molen werd gebouwd door Claes van Meerkerk voor 
fl. 9.065,00, de tweede door Jan Gooyerts voor fl. 9.705,00, de derde 
door Jan Adriaanse de Hey voor fl. 9.955,00, de vierde door Jasper 
Herlaer voor fl. 10.235,00 en de vijfde door Jacobus Drost voor 
fl. 10.235,00. De boezemkade werd aangelegd door Willem Janssen, 
de lage heemraad van Heicop, voor fl. 4.948,00. De totale kosten 
voor de bouw van de molens en de aanleg van de boezemkade met 
toebehoren kwamen op fl. 59.579,07. 
De uitvoering van het contract stuitte op vele bezwaren. Toen 
bijvoorbeeld de dijkgraaf en hoogheemraden van Vianen op 21 
oktober 1739 de schout en laagheemraden van Vianen op Bloemen-
daal verzochten hun bijdrage te leveren, antwoordden de ingelanden 
van de polder Vianen ('t Hogeland) vijf dagen later dat zij niet 
wensten bij te dragen in het bouwen van de voormolens. De polder 
Vianen had door zijn (hoge) ligging geen problemen met de 
afwatering en was dus niet afhankelijk van de voormolens bij Sluis. 
Ze wilden wel mee betalen aan de sluizen (volgens het contract van 
1566), maar dan volgens de formule drie hoeven (een hoeve = 16 
morgen) voor één. De ingelanden waren eventueel wel bereid om op 
basis van deze laatste formule ook bij te dragen aan de nieuw te 
bouwen voormolens. 
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Het protest van het Dijkcollege van Hagestein kwam vrij laat. Op 9 
mei 1741 verklaarden dijkgraaf en hoogheemraden van het Land van 
Hagestein tegen het besluit om nieuwe voormolens te bouwen te 
zijn, omdat zij daarbij niet waren geraadpleegd. Zij zouden zich 
vasthouden aan het contract van 4 november 1566 en het besluit 
van 7 mei 1679 om de molens af te breken. Het dijkcollege 
protesteerde derhalve tegen alles wat in strijd was met of buiten het 
contract van 4 november 1566 zoals dat door de heren van Arkel, 
Vianen, Everdingen en Leerdam op 22 juli 1739 aan de sluis te 
Ameide was besloten. Pas in 1761 zou voor de betalingsachterstand 
van Hagestein een regeling worden getroffen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kaartfragment met de vijf buitendijkse voormolens en de acht binnendijkse 

voormolens bij Sluis. 
 

= = = = = = = = = = = = = = = = 
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DE ZEESLEPER LEXMOND 
 
W. van Zijderveld 
 
 
Schepen kunnen alle mogelijke namen hebben. Veel voorkomende 
namen zijn die van vrouwen, van gevoelens, van sterren, van landen 
of landstreken, rivieren, steden en dorpen enz. Zover bekend is er 
maar één schip geweest dat de naam Lexmond droeg. Het was een 
zeesleper die in 1918 werd gebouwd door de N.V. Burgerhout’s 
Machinefabriek en Scheepswerf te Rotterdam onder bouwnummer 
57. Ze had een lengte van 30,36 m, een breedte van 6,92 m, een 
holte (hoogte van dek tot bodem) van 3,25 m en een tonnenmaat 
van 176 brt. Het schip werd voortbewogen door een triple expansie 
stoommachine van 450 iPK, waardoor het een snelheid kon bereiken 
van 10 knopen (16,1 km/u). De stoommachine was door de werf zelf 
gebouwd. 
In die tijd was het niet ongebruikelijk dat een werf een schip voor 
eigen rekening bouwde en dat dan probeerde te verkopen. In de 
tussentijd probeerde de werf dan werk voor het schip te krijgen. Dat 
was ook het geval met de sleepboot Lexmond. Ze heeft nog twee 
jaar onder deze naam gevaren en werd in 1920 verkocht aan de 
Internationale Sleepdienst Maatschappij te Rotterdam. Daar kreeg ze 
de naam Hudson. Dit was de tweede sleepboot van die maatschappij 
die deze naam droeg. In publicaties wordt ze daarom aangeduid als 
Hudson (2). 
Ze heeft tussen 1920 en 1930 enige tijd op een bergingsstation 
gelegen. De Hudson werd ook ingezet voor normale sleepreizen. In 
1926 heeft de Hudson een doksectie van circa 35 x 33 m versleept 
van Queensborough naar Scapa Flow. Deze doksectie was één van 
de twee doksecties die bij Cox and Danks werden gebruikt. Ze 
vormden een onderdeel van het uit zes secties bestaande Wilhelms-
havendok 23, één van de drie 40.000 tons dokken die na de Eerste 
Wereldoorlog als krijgsbuit naar Engeland kwamen. 
Bij de Internationale Sleepdienst Maatschappij bleef het schip tien 
jaar varen en werd in 1930 aangekocht door de Belgische bagger-
firma S.A. Entreprises Ackermans & Van Haaren te Antwerpen. Ze 
werd omgedoopt in Louis en nog datzelfde jaar weer omgedoopt in 
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Gysbert en gestationeerd in de nabij Marseille gelegen haven Port 
de Bouc. Daarna werd ze, met behoud van haar naam, overgedaan 
aan de waterbouw- en baggerfirma S.A. des Grandes Travaux de 
Marseille, waarschijnlijk een dochtermaatschappij van Ackermans & 
Van Haaren, en kwam zo onder de Franse vlag. Port de Bouc bleef 
ze als thuishaven houden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De Hudson (2), ex Lexmond. 
 
Op 17 juli 1943 werd de Gysbert door de Kriegsmarine in beslag 
genomen en deed onder dezelfde naam dienst bij het Marine 
Arsenaal te Toulon. In augustus 1944 werd ze teruggegeven aan 
haar eigenaar, waar ze tot 1948 dienst bleef doen. In dat jaar ging ze 
over naar de S.A. de Dragage, Dérochage et Transport, ook in Port 
de Bouc, en bleef Gysbert heten. 
In Lloyd’s Register of Shipping werd ze in de editie 1967/68 voor het 
laatst genoemd. Ze kwam ook niet voor onder een andere naam, 
zodat mag worden aangenomen dat de Gysbert in 1967 is gesloopt. 
Zo kwam, na een werkzaam leven van bijna vijftig jaar, een einde 
aan de oliegestookte stoomsleepboot, die haar leven begon als de 
Lexmond.  
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Eén vraag is nog niet opgelost: Waarom werd de sleepboot gedoopt 
met de naam Lexmond? Het kan bijna niet anders of de eigenaar 
moet een bijzondere band met Lexmond hebben gehad. De naam 
Burgerhout is hier echter onbekend, maar misschien is er een 
aangetrouwde relatie te vinden. Hiervan is nog niets gevonden. 
Misschien iets voor een genealoog om dat uit te zoeken.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hudson (2), ex Lexmond. 

 
Bronnen: 
• Boer, Gerrit J. de, Smit 150 jaar, 1842-1992, De Alk, Alkmaar, 1992. In de hierin 

opgenomen foto-onderschriften op p. 87 moet (1) en (2) achter Hudson worden 
verwisseld. 

• Creyf, Th., Sociéte Anonyme Entreprises Ackermans & Van Haaren, Lekko, 15e 
jg. no. 155, juni 1990 

• Lloyd’s Register of Shipping, 1920/21 t/m 1967/68 
• Bottema, Ir. M.B., Ned. Stoomboten 1856-1925, deel III, nr. 3667. In Maritiem 

Museum Rotterdam. 
• Maritiem Museum Rotterdam, Broch. 10A1, Burgerhout’s Shipbuilding and Eng. 

Co. 
• Stichting Nationaal Sleepvaart Museum te Maassluis. 
 

= = = = = = = = = = = = = = = = 
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UIT “DE LEERDAMMER” VAN 70 JAAR GELEDEN 
 
J.P. de Leeuw 
 
 
Hei- en Boeicop 
 
Berichten van 06-04-1932 
� Aantal schepen dat de Zwaanskuikenbrug passeerde bedroeg in 

de afgelopen maand maart 3097. 
� Bij veehouder F. de Lange bracht een geit 4 bokken ter wereld. 
� In café ‘Het oude Rechthuis’ vond de verpachting van weiland 

plaats. Waren de prijzen het vorig jaar al belangrijk gedaald, 
thans daalden deze nog weer eens met ruim 30%. 

Bericht 09-04 1932 
� Afgelopen kwartaal bedroeg het aantal huisslachtingen 55 

varkens en 1 geit. 
Berichten 30-04 1932 
� Oprichting Christelijke Landarbeidsbond is een feit geworden. In 

een gehouden ledenvergadering is het bestuur als volgt samen-
gesteld: 
W. Zijderveld  voorzitter 
A. Bogerd   2e voorzitter 
D.C. Verkerk  secretaris 
C. de Leeuw  penningmeester 

� Melkprijzen langs de huizen opnieuw verlaagd tot 6 cent voor 
volle melk, 3 cent voor karnemelk en 57½ cent voor een pond 
boter. 

Bericht 08-06 1932 
� 59 veehouders in de gemeente hebben zich aangemeld om in 

aanmerking te komen voor de Crisis Zuivelwet. 
Berichten 25-06 1932 
� Aan de kooplieden Th. de Gans en P. van Dijk, alhier, is bij de j.l. 

gehouden inschrijving voor de drie-maandelijksche leverantie van 
hooi, ten behoeve van de voedering der paarden van de 
veldartillerie te Utrecht, als laagste inschrijvers deze leverantie 
opnieuw gegund. Daar dit hooi geperst in pakken van 50 K.g. 
moet worden geleverd en de hoeveelheid 60.000 K.g. bedraagt, 
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geeft deze gunning in deze slechten tijd voor enkele arbeiders 
weer een mooie werkverruiming in het vooruitzicht. 

� De melk- en boterprijs is deze week alhier verhoogd. Deze 
bedraagt thans: melk 7 ct. per L. en boter f 0.65 per ½ K.g. Deze 
verhooging betreft de melk en boter die langs de huizen wordt 
rondgevent. 

� De landbouwer De J. zag, toen hij op zijn land in den polder 
Boeicop was, dat een reiger plotseling uit een sloot opvloog met 
een zware paling in den bek. Toen de vogel nog slechts op 
geringe hoogte was gekomen, bleek de visch blijkbaar te zwaar, 
daar de reiger haar liet vallen, waarna De J. de paling 
bemachtigde, wat voor hem een lekker hapje beteekende. 

� Blijkens een in dit nummer voorkomende annonce, hebben de 
heeren Burggraaff en De With het aangedurfd, in onze gemeente 
een zaak te openen in electrische artikelen, zoodat men thans 
niet meer naar de stad behoeft te gaan, om zich deze aan te 
schaffen. Een kijkje nemend in de modern ingerichte toonkamer, 
die ontworpen en gebouwd is door een der firmanten, geeft direct 
een prettigen, netten indruk en komen de diverse tentoon-
gestelde artikelen goed tot hun recht. Ook aan de electrische 
verlichting is alle zorg besteed, en daar deze toonkamer boven 
en langs het water is opgetrokken, levert dit bij avond een 
schitterend effect op, wat de gezelligheid in onze gemeente ten 
zeerste verhoogt. Mogen we hopen, dat de ondernemers zullen 
slagen in hun streven. 

 
Lexmond 
 
Berichten 6-04-1932 
� Onder zeer groote belangstelling had Vrijdag j.l. alhier de 

teraardebestelling plaats van de 10 jarige Lena Chaigneau, die 
tengevolge van bloedvergiftiging 2en Paaschdag overleden is. Bij 
deze begrafenis waren de kinderen van de 5 hoogste klassen der 
Openbare School met het geheele personeel tegenwoordig, 
terwijl de heer Jac. de Jong de Herv. Zondagschool vertegen-
woordigde. Aan de groeve werd gesproken door het Hoofd der 
School, den heer Van der Giezen. Namens de leerlingen der 
genoemde school is er een krans op het graf gelegd. 
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� Maandagavond reden hier bij het smalste gedeelte der 
Rijksstraatweg, n.l. bij de Ned. Herv. Kerk, een tweetal vracht-
auto’s elkander aan. De eene auto wed bestuurd door den heer 
B., alhier, terwijl de andere chauffeur ons onbekend was. Het 
ongeval, dat met een gebroken richtingwijzer en spiegel van de 
ons onbekende auto afliep, kwam, doordat deze twee auto’s 
elkaar daar niet kunnen passeren en een aanrijding dan ook 
onvermijdelijk was. 

Berichten 19-05-1932 
� De Arbeiderszangvereniging “Nieuw Leven” alhier behaalde 

onder leiding van haren directeur, den heer De Bie uit 
Gorinchem, Pinkstermaandag te Lekkerkerk een 1sten prijs in de 
2e afd. met 313 punten. 

� Het fanfarecorps “Excelsior” behaalde onder leiding van den 
directeur N. Rietschei een 1en prijs in de 3e afd. met 313 punten. 

� Werkloozen. Bij den correspondent der Arbeidsbemiddeling 
alhier staan 39 werkloozen ingeschreven. 

Berichten 11-06-1932 
� Als een bijzonderheid kan worden gemeld, dat de eenigste koe 

van den heer H. de Groot te Achthoven alhier niet minder dan 3 
levende kalveren ter wereld heeft gebracht. ’s Mans veestapel 
was dus in een korte tijd vervierdubbeld!. 

� “De L.V.V. gaat nooit verloren”, hoorden we Donderdagavond 
laat onze Lexmondsche sportmannen zingen, die, komende van 
Nieuwland, naar aanleiding van een daar gewonnen wedstrijd 
door uitbundige vreugde en luid zingen de Lexmondsche men-
schen duidelijk maakten, dat ze “goed uit” geweest waren. Hierbij 
zij aangestipt, dat de tot voor kort vrijwel onbekende voetbalclub 
steeds grooter plaats –althans eervoller– in het vereenigings-
leven gaat innemen. 

� Voor dienstplicht, lichting 1933, komen uit deze gemeente de 
volgende personen in aanmerking: G.R. Boogaard, T.P. Bassa, 
P. Bor, Fl. de Vor, P. ’t Lam en Adr. Veen. 
 

= = = = = = = = = = = = = = = = 
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DE LUISTERPOST GORILLA. 
 
Joh. de With † 
 
 
In het vroege voorjaar van 1942 verschenen er op de Overheicopse 
weg in Schoonrewoerd enige lieden die merktekens aanbrachten op 
de langs de weg staande bomen. Al spoedig bleek dat het hier niet 
ging om aan te geven welke bomen gerooid moesten worden, maar 
dat de Duitse weermacht plannen had hier een kampement in te 
richten, waartoe zij onder meer drie boerderijen, respectievelijk 
eigendom van Bikker, van der Heiden en van den Berg, nodig 
hadden en vele hectaren land. De boerderijen van de twee eerst 
genoemde eigenaren werden gesloopt en in de derde werd een 
commandopost gevestigd. Op de sloopplaats verschenen al spoedig 
houten barakken en andere onderkomens. De benodigde hectaren 
land werden via de grondkamer van Zuid-Holland gepacht. Deze 
pacht is grotendeels betaald tot 31 juli 1944. Er werden niet alleen op 
de polder Overheicop landerijen gepacht, maar blijkbaar waren ook 
op de ten zuiden daarvan aansluitende weilanden op de polder Hoog 
Middelkoop nodig. De Overheicopseweg kwam zodoende midden 
door het kamp te lopen en moest voor het verkeer worden 
afgesloten. Het kamp begon 500 meter ten westen van de kruising 
op het dorp Schoonrewoerd. Zoals bekend loopt de Overheicopse-
weg als rijweg dood, zodat de bewoners die ten westen van het 
kamp woonden, werden geïsoleerd. Die uithoek aan het eind van 
Overheicop kreeg toen bij de bevolking de naam "Rattenval". Wel 
was er om het kamp een noodpad op Hoog Middelkoop aangelegd. 
Al spoedig verschenen bij de eerder genoemde barakken andere 
voorzieningen, zoals een eigen water- en elektriciteitsvoorziening, 
om ingeval van nood in hun eigen behoefte te kunnen voorzien, 
telefoonpalen met vele leidingen die richting Leerdam liepen en 
wachtposten. Tevens werden er een paar toestellen opgesteld waar-
van de bevolking niet wist waartoe ze dienden. Eén zo'n apparaat 
stond in de zuidoosthoek op Middelkoop en eenzelfde bouwsel 
verscheen in de noordwesthoek op Overheicop. Deze apparaten 
bestonden uit een betonnen voet met de vorm van een afgeknotte 
piramide, waarop een bedieningscabine stond die om zijn voet kon 
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ronddraaien, met aan de voorzijde een parabolische antenne. Dit is 
zoiets als onze huidige schotelantennes, maar dan gemaakt van een 
metalen raster en veel groter. Deze schotels konden op hun beurt 
om een horizontale as draaien van 0 tot 90 graden, zodat de 
antennes naar elk willekeurig punt aan de hemel konden worden 
gericht. 
Omdat het begrip radar onder de bevolking in die jaren volkomen 
onbekend was, meende men dat met deze apparaten naar de 
overvliegende vliegtuigen kon worden geluisterd. De post stond bij 
de bevolking dan ook bekend als "De luisterpost". Op de polder 
Hoog Middelkoop verscheen ook nog een soort van metalen matras 
die verticaal stond opgesteld en om zijn as kon draaien. Deze 
antenne was zeven meter hoog en behoorde bij een radarapparaat 
van het type Freya. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Radarpeilstation ‘Herig‘ bij Medemblik. In het midden zien we een Freya-
apparaat dat het situatiebeeld leverde. Links en rechts daarvan een 
’Würzburg-Riesen’- één voor het peilen van het vijandelijke vliegtuig, de 
ander voor het peilen en leiden van de nachtjager 
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Niet alleen mannen gingen het kamp bevolken. Ook vrouwen en 
meisjes maakten deel uit van de bezetting van in totaal ongeveer 
twee honderd personen. Officieel werden deze vrouwen aangeduid 
als Luftwaffe-helferinnen of Blitzmädel. Vanwege hun uniform 
werden ze ook wel Grijze Muizen genoemd. Ook daar zijn “onge-
lukjes” mee gebeurd, waardoor sommige vrouwen een poosje naar 
Duitsland terug moesten. Vandaar dat de post door de bevolking ook 
wel gekscherend "Het fokstation" werd genoemd. 
Inmiddels weten we dat deze technische installaties niet werden 
gebruikt om te luisteren, maar om te kijken. Radar dus. 
De navigatietechniek van de vliegtuigen was in de eerste jaren van 
de oorlog nog zo gebrekkig, dat het effectief bombarderen van 
doelen in Duitsland zo goed als niet mogelijk was. Het was meer een 
op goed geluk afwerpen van bommen op een gegist bestek. Dit had 
tot gevolg dat men trachtte de aanvallen bij daglicht uit te voeren. 
Echter, de Duitse jachtvliegtuigen en het afweervuur richtten ware 
slachtingen aan onder de aanvallers, waardoor men weer ge-
dwongen werd over te schakelen naar de nacht. 
Jachtvliegtuigen konden ‘s nachts hun doel maar bij uitzondering 
vinden, net als het afweergeschut. Slechts als een vliegtuig werd 
gevangen in de stralen van zoeklichten, kon effectief worden op-
getreden. Vandaar dat men naar middelen zocht om zowel de jager 
als het geschut zicht te geven op hun doel. Radar bleek daartoe 
geschikt. Ziedaar de reden waarom ook de Duitsers van deze 
techniek gebruik gingen maken. 
En zoals bij elke vinding die in het oorlogsbedrijf bruikbaar bleek, 
werd ook de radar in enkele jaren tijd uitgebouwd tot een slagvaardig 
instrument. 
Het principe van radar was voor de oorlog al bekend. Net als bij 
geluid, worden radiogolven door een object teruggekaatst.  Als men 
kans ziet die echo zichtbaar te maken, kan daarmee niet alleen de 
richting van het doel worden vastgesteld, maar ook de afstand. 
De snelheid waarmee radiogolven zich verplaatsen is 300.000 km 
per sec. Deel de gemeten tijd tussen puls en echo door 2 en door 
300.000 en de afstand is bekend. 
Het grootste technische probleem waar men mee te maken kreeg 
was de golflengte waarop radar werkte. Namelijk, hoe kleiner deze 
is, des te beter wordt de echo. Werken de huidige radarapparaten op 
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golflengten van 1 cm en kleiner, in die tijd was het opwekken van 
een golflengte van een halve meter al een prestatie. 
Ziehier de noodzaak tot de bouw van een gesloten radargordel van 
Noorwegen tot Frankrijk. Zoals we verderop nog zullen zien, werkte 
de opsporing van nachtdoelen met radar goed. Een nadeel was dat 
één radarstation maar één nachtjager kon bedienen. 
De radar van het type Freya was een draaibare antenne, waarmee 
vliegtuigen op grote afstand konden worden opgespoord. De eerder 
genoemde schotelantennes met een diameter van 7½ meter, 
gebouwd bij de Zeppelinwerke te Friedrichshafen, behoorden bij een 
door Telefunken gebouwde radar van het type Würtzburg Riesen, die 
een bereik hadden van 60 kilometer voor opsporen en 50 kilometer 
voor het vaststellen van de vliegrichting, de snelheid en de hoogte 
van het naderende doel. Hun radar werkte op een frequentie van 560 
Mega-hertz, dat is een golflengte van 53.6 centimeter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Würzburg-Riesen radar in de duinen bij Egmond. Voortdurend tastten de 
Duitse radarogen aan de gehele Atlantische kust het luchtruim naar het 

westen af. 
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Nadat men het doel had gelokaliseerd, probeerde de tweede schotel 
(de groene genoemd), die gericht stond op een in de buurt vliegende 
nachtjager, deze naar zijn doel te geleiden. Als radarbediening en 
vlieger goed op elkaar waren ingespeeld, kon de jager ‘s nachts zó 
dicht achter zijn doel worden gebracht, dat de piloot het vijandelijk 
toestel met zijn ogen kon zien tegen de oplichtende hemel, of de 
roodgloeiende uitlaten van de motoren zag. 
In het kort werkte deze door de Duitsers "Himmelbett verfaren" 
(hemelbed methode, dit vanwege het als een baldakijn over de 
landen hangende radar) genoemde tactiek als volgt. 
Boven de Noordzee en, als de weersomstandigheden goed waren 
en de vijandelijke vliegtuigen hoog genoeg vlogen, zelfs boven 
Engeland, werden de vijandelijke vliegtuigen door de radar van het 
Freya-apparaat waargenomen en kon de nachtjager vast vertrekken 
naar zijn baken in de buurt van het station waarvoor hij vloog. Waren 
ze zo dichtbij gekomen dat ze in het bereik van de Würtzburg Riesen 
waren gekomen, dan zocht de rode Würtzburg een doel uit. Deze 
gegevens werden in Nederland doorgegeven naar de lucht-
verdedigingsbunker bij Schaarsbergen. Vandaar werd de in de buurt 
vliegende nachtjager door de groene Würtzburg tot achter zijn doel 
gebracht. Als de vlieger zijn doel had gezien, ging hij onmiddellijk 
lager vliegen, beducht als hij was voor de staartschutter van zijn 
doel. Men wist dat de bommenwerpers aan de onderzijde blind en 
onbewapend waren. Dat was een veilige plek. De nachtjager 
beschikte daarom over een schuin naar boven gericht vizier en 
boordkanonnen. Hierdoor konden ze van onderaf, van korte afstand, 
haast altijd doel treffend vuur uitbrengen, dat voor de bommen-
werperbemanning volkomen onverwachts kwam. In ons land stonden 
24 van zulke radargeleidingsposten, alle voorzien van een dieren-
naam. Die bij Schoonrewoerd stond te boek als Gorilla. 
Na een aanloopperiode werkte deze, door de Duitse generaal 
Kamhuber opgezette luchtverdediging, erg succesvol. Maar zoals 
steeds in een oorlog: als de verliezen gaan toenemen, bezint men 
zich op een passend antwoord. Dat bleef ook hier niet uit.  Eerst 
werden de bommenwerpers achterin voorzien van een kleine 
radarinstallatie, waardoor de piloot werd gewaarschuwd als hij 
vanachter werd beslopen. De staartschutter kon dan de aanval 
afweren. 
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Volgens "Jacht door de nacht" was Gorilla een der meest 
succesvolle stations in ons land en werden met behulp van haar 
radarpeilingen meer dan 80 overwinningen behaald. Dit hield de 
bezetting van Gorilla bij op een voor de kantine geplaatst propel-
lerblad, op eenzelfde wijze als de jagerpiloten dat op hun jagers 
deden. 
In de zomer van 1943 zetten de geallieerden een nieuw afweer-
middel in om genoemde aanvallen te voorkomen. Deze methode 
was hun al eerder bekend en zo eenvoudig dat ze haar niet eerder 
durfden te gebruiken. Men vreesde namelijk dat de Duitsers haar ook 
zouden kunnen gebruiken om radar van de geallieerden te storen. 
Door een paar vliegtuigen werden grote hoeveelheden strookjes 
zilverpapier uitgestrooid, waardoor de radarecho dusdanig werd 
gestoord dat geen doel meer kon worden waargenomen. Deze aan 
een zijde zwart gemaakte stukjes waren 26,8 cm lang. Dat was 
precies de halve golflengte waarop de Duitse radar werkte. Vanwege 
hun zwarte zijde, en omdat we niet wisten waarvoor ze waren, 
noemden we deze stroken rouwbandjes. Op sommige ochtenden 
werden ze bij honderden gevonden. De Duitsers noemden ze 
"Duppel" en de Engelsen "Window". 
Maar ook de Duitsers verbeterden hun aanvalsmethode. In de neus 
van de nachtjager werd een kleine radar ingebouwd, zodat de 
navigator die hierbij nodig was, de vlieger zonder visueel contact bij 
zijn doel kon brengen als hij door het grondstation dicht in de buurt 
was gebracht. 
Het is niet duidelijk waarom de geallieerden niets tegen die radar-
grondstations hebben gedaan, hoewel men door spionage en 
luchtfoto's wel terdege van hun aanwezigheid op de hoogte was. 
Zelfs in 1944 en 1945, toen de Engelse jagers schoten op alles wat 
reed of voer en ook vaak zelf beschoten werden, onder andere door 
de luchtafweer van Gorilla, is nooit een aanval gevolgd. 
Om enige ervaring op te doen in de bediening van Gorilla, werd 
overdag vaak geoefend met een zogenaamd koersvliegtuigje, dat 
boven de radarstelling zijn rondjes vloog. Men gebruikte hiervoor 
vaak een Fieseler Storch (ooievaar), een tweepersoons waarne-
mingsvliegtuigje op een hoogpotig landingsgestel. Dit toestel maakte 
ook wel eens een landing op het kamp. Ook werd er vaak gestunt, 
mogelijk uit bravoure vanwege de aanwezige vrouwen, door 
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bijvoorbeeld extreem laag te gaan vliegen. Soms vloog men zelfs 
onder de telefoondraden door. De laatste maal dat dit kunststukje 
werd uitgehaald raakte het vliegtuig de Overheicopseweg, dook 
voorover de Huibert in en eindigde tegen de kade aan de overzijde. 
Een inzittende overleed ter plekke, de andere in het Leerdamse 
ziekenhuis. Daarna zal het wel zijn verboden.  Deze crash gebeurde 
een tiental meters ten westen van de huidige begraafplaats, net voor 
de ingang van het kamp. Ik heb dit toestel daar gezien, maar in mijn 
herinnering was dat geen Fieseler Storch. Waarschijnlijk is het een 
van de geallieerden buitgemaakt lesvliegtuig geweest van het type 
Harvard, waarvan ook wel gebruik werd gemaakt. 
In 1944 nam de betekenis van deze radarposten snel af. Eensdeels 
doordat de geallieerden kans zagen ook met elektronische middelen 
de radar te storen, anderzijds doordat de kracht van de luchtstrijd-
krachten van de geallieerden met de dag sterker werd. Aan het eind 
van genoemd jaar schijnt de post zelfs een tijdlang buiten werking te 
zijn geweest en werd het kamp door andere legereenheden gebruikt. 
Na de bevrijding hebben verschillende groepen van de bevrijdings-
legers tijdelijk gebruik gemaakt van het kamp, zij het slechts voor 
huisvesting van hun troepen. Naar de technische installaties werd 
niet omgekeken. Ze zijn dan ook geheel door burgers gesloopt. 
Volgens het gemeentearchief van Schoonrewoerd, voornamelijk door 
Leerdammers. 
Na de herfst van 1945, op 11 november, is het kamp weer 
vrijgegeven aan de respectievelijke eigenaren. Nog later zijn de 
gesloopte boerderijen herbouwd. 
De sloop van de barakken enz. is door een Rotterdamse firma 
uitgevoerd. De kosten beliepen f 25.434,34. 
Nu resten van het kamp nog twee voormalige munitiebunkers die als 
schuurtje in gebruik zijn en een betonnen voet van een Würtzburg 
Riesen die op Middelkoop heeft gestaan, zodat maar weinig meer 
herinnert aan de hier gestreden luchtoorlog. 
 
Bronnen: 
• De Onderofficier. Orgaan van de Koninklijke Landmacht, 34e jaargang nummer 

2/3. 
• Jacht door de nacht door Drs. W.H. Tiemens, Kon. Landmacht. 
• Artikel van J.M. van Alphen in De Gecombineerde, 5 april 1980. 
• Wespennest Leeuwarden. Ab A. Jansen. 3 Delen. 
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• Gegevens Nationaal  Oorlogs- en Verzetsmuseum Overloon. (In het museum 
staat een Würtzburg Riesen radarapparaat) 

• Gemeentearchief Leerdam. Archief Schoonrewoerd. 
• Eigen herinneringen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verzoek tot schadeloosstelling van in beslag genomen land. 
 

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

De boerderij Hei- en Boeicopseweg 20/22 vóór 1936. De schuur achter de 
boerderij is omstreeks 1905 gebouwd 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In 1936 werd het voorhuis van de boerderij afgebroken. In de plaats daarvan 

kwam dit ruime huis. 
 

= = = = = = = = = = = = = = = = 
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DE GEBROEDERS DE RUITER 
 
De twee broers Toon en Gijs de Ruiter zijn in Lexmond en Hei- en 
Boeicop bekende mensen. Dat was ook hun enkele jaren geleden 
overleden broer Arie. Gijs en Arie waren altijd met paarden in de weer. 
Met hun paarden en wagen vervoerden ze alle mogelijke vrachtjes 
voor de boeren. Maar ploegen met hun paarden deden ze ook. Zonder 
paarden werkten ze eveneens voor de boeren, dan hielpen ze 
bijvoorbeeld met het maaien en hooien. Dit is echter allemaal voorbij 
en dus historie geworden. 
Gijs en Arie zijn echter met hun paard vereeuwigd in een prachtig 
boek met 321 aquarellen van boerenpaarden. Zes aquarellen zijn 
gewijd aan beide broers en hun paard. Het boek, dat als titel heeft Het 
Boerenpaard. De laatste omgang, is geschreven en getekend door de 
kunstenaar Wim Romijn en is in 1995 verschenen bij de uitgeverij Zuid 
Boekprodukties BV. Het is nog te koop bij witte boekhandels en kost 
dan meestal f 29,75, wat een koopje mag worden genoemd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arie en Gijs de Ruijter 
 



Lek en Huibert Kroniek 

24 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arie en Gijs de Ruijter 
 

= = = = = = = = = = = = = = = = 
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RIJKE BOEREN EN NOG RIJKERE BLOMMEN.        LAKERVELD 
 
P. de Pater 
 
 
In mijn verhaal over de bewoners van Lakerveld 89; de tegen-
woordige cactuskwekerij van Hans Biesheuvel, heb ik ooit vermeld 
dat drie geslachten zo rond 1860 eens tot de rijke Lakerveldse 
boeren behoorden. Ik heb toen de DE JONGEN, DE U(Y)ITEN-
BOOGAARDEN en de VERHOEF(F)EN genoemd. De laatste zullen 
we eens kort volgen. De Verhoef(f)en waren al rond 1790 zeer rijke 
Lakerveldse boeren. Ze beschikten over twee boerderijen, een 
"armswoning" (voor het personeel?); en iets meer dan 33 mergen 
(ruim 28 hectare) grond. Veel dus, maar grond blijft grond, en vooral 
deze "armswoning" blijkt historisch interessant te zijn. Aan het eind 
van dit verhaal zullen er weinig mensen zijn, die dit bouwwerk nooit 
gekend hebben. Dit heeft iets merkwaardigs in zich; maar het idee 
dat het huisje van het "Kleine Aaigie" op Lakerveld 236, het "huisje" 
dat uiteindelijk uit dit verhaal zal rollen, en café "Halfweg" tot Laker-
velds bekendste adressen behoren vind ik toch wel opvallend: je 
hoeft niet groot te zijn om bekend te worden. Menige touringcar-
chauffeur liet ooit deze drie adressen in Lakerveld aan zijn pas-
sagiers zien. De bewoners vonden dit over het algemeen maar niets. 
We gaan verder met de familie Verhoef; hun nakomelingen, erf-
genamen, aangetrouwde rijkdommen en bezittingen van de familie 
zijn tot het Lakerveld van 2001 te volgen. Zelfs de grond onder de 
voeten van deze schrijver heeft met de familie Verhoef te maken. Het 
is niet de bedoeling van dit verhaal  dat allemaal te vertellen. Ik wil 
slechts een korte schets geven van een Lakerveldse familie en haar 
bezittingen en leven in het Lakerveld zo rond 1800. Alleen de naam 
Verhoef is al interessant genoeg. In 1627 dook in Lakerveld ene 
JACOB JANS HOEVEN op, hij noemde zich ook wel JACOB JANS 
VERHOEF; dit is een mooie naam, omdat deze ontleend is aan het 
woord "HOEVE". De term "HOEVE" was een oppervlaktemaat, die 
16 morgen of wel ongeveer 14,5 hectare groot was. Hierbij een 
aardig verhaal over de familie Verhoef(f)); bewoners van "twee 
hoeven". De plaats van handeling, misschien maar twee boerderijen: 
Lakerveld 79 en 71. Het zijn niet de minste twee boerderijen in 
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Lakerveld. Bovendien zijn ze beiden op een woonheuvel gebouwd. 
Dit betekent dat deze twee adressen tot de eerste vestigingsplaatsen 
in Lakerveld behoorden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lakerveld 71 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lakerveld 79 
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Lexmondse en ook Lakerveldse geschiedschrijving is soms niet 
eenvoudig: dat het Lexmondse archief eens als pakpapier aan 
winkeliers verkocht werd door de derde vrouw van de toenmalige 
schout Dirck van Ambueren is een bekend gegeven (1703). Dat 
stukken uit de Lexmondse doop- en trouwregisters verdwenen zijn 
constateerde ook onze vervangend burgemeester tijdens de Tweede 
Wereldoorlog de heer Jacob de Jong in zijn geschiedschrijving uit 
1963. Dat de doop- en trouwregisters van Lexmond soms in tegen-
spraak zijn met allerlei eigendomsbewijzen moet ook deze 
Lakervelder vaststellen. Misschien ben ik de laatste wie dit opvalt. 
De Lexmondse predikant Julius Aysonius Husinga ("stond in ons 
durp" van 1609 tot 1657 (48 jaar dus!)) constateerde in 1639 dat: 
"door die veel mijner absentie van dizen plaatse, in de zes na-
volgende jaren is die optekeninge van kinderen die nu bij die eene 
dan bij die anderen predikant gedoopt werden achterwege ge-
bleven" (dit volgens het archief van wijlen Jacob de Jong). Misschien was hij 
de eerste Lexmonder die het nauwkeurig opschrijven van zulke 
gegevens belangrijk vond! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ds. Julius Aysonius Husinga 
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Hierbij 5 interessante dopen uit het Lakerveldse: 
 
1. 23 februari 1749:   AALTJE 

Vader:   CORNELIS VERHOEF 
Moeder:   STIJNTJE DE BRUIN 
Get.:   GERBRECHT COPIER 

 
Dit is een foute vermelding, want in een akte uit 1799 blijkt AALTJE 
opeens een dochter van HENDRIK VERHOEF te zijn. 
 
2. 28 juni 1750:   ARIE 

Vader:   HENDRIK VERHOEF 
Moeder:   LAMBERTJE DE BRUIN 
Get.:   MIJNTJE DE BRUIN 

 
3. 28 januari 1752:   LIJSBETH 

Vader:   HENDRIK DE BRUIN 
Moeder:   LAMBERTJE VERHOEF 
Get.:   STIJNTJE DE BRUIN 

 
Conclusie: Dit is een foute vermelding; de vader was HENDRIK 

VERHOEF en de moeder LAMBERTJE DE BRUIN. 
Het kind werd ook wel LIJSJE genoemd. 

 
4. 11 april 1756:   ARIAANTJE 

Vader:   HENDRIK VERHOEF 
Moeder:   LAMBERTJE DE BRUIN 
Get.:   STIJNTJE DE BRUIN 

 
5. 12 augustus 1759:  PIETER 

Vader:   HENDRIK VERHOEF 
Moeder:   LAMBERTJE DE BRUIN 
Get.:   JANNIGJE DE BRUIN 

 
De twee onderstreepte zonen van Hendrik Verhoef (2 en 5) zullen 
we verder volgen. Hun zusters Aaltje (1), Lijsbeth (3) (zie bij * op pagina 
30) en Ariaantje (4), verdienen een speciale vermelding. Ze waren in 
1798 alle drie getrouwd. (Voor de liefhebbers van stambomen resp. 
met Aalbert Boer, Jasper Bogaerd en Ruth Steenbaak) De drie 
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dames Verhoef zouden al hun aanspraken op het bedrijf op 31 
december 1798 prijs geven. 
Hoewel ik graag een gedeelte uit dit stuk als illustratiemateriaal had 
gebruikt, is dit door de slechte kwaliteit van deze "Acte" niet mogelijk. 
Hierbij de opening en het slot. 

 
 
 
 
 
 
Opening: 
Acte van Schijding van Hofsteeden en 
Landerijen van wijlen Hendrik Verhoef 
tusschen Arij en Pieter Verhoef. In 
Dato 23 Februarij 1799. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Slotzin: 
Aldus gedaan 
en gepasseert 
ter Secretarij 
van Lakerveld 
Den 23e   

Februarij 1799 
In kennisse 
van mij 
Secretaris 
R. Fabritius 
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Toch aardig van de dames VERHOEF dat ze afstand deden van hun 
erfrecht. Ik ben in een eerder stadium wel eens grote Lakerveldse 
boerderijen tegen gekomen die door vererving naar de knoppen 
gingen. (Burggraef(f) in 1740 b.v.) De drie gezusters Verhoef zouden 
dit probleem nog een poosje uitstellen, maar hun nakomelingen 
zouden uiteindelijk ook buigen voor "het slijk der aarde". 
" ’t Waoren niet de èènigste in de Lakerveldse geschiedenis". 
 
*   Voor Lijsbeth Verhoef was dit haar tweede huwelijk, zij was eerst 

getrouwd met de uit Lopikerkapel afkomstige Willem 
Scherpenzeel. Willem zat niet zonder geld; Lijsje ook niet, en ze 
vestigden zich in mei 1777 op Lakerveld 49. Zo kwamen de 
Scherpenzeelen Lakerveld en Lexmond binnen. Hun nazaten 
zitten niet meer op Lakerveld 49, maar zijn inmiddels verspreid 
over de hele Vijfheerenlanden en ver daarbuiten. Allemaal 
afstammelingen van die ene Willem Scherpenzeel geboren in 
1740 te Lopikerkapel, en overleden 1786 te Lexmond. De 
geschiedenis van de boerderij op Lakerveld 49 is alleen al een 
verhaal waard. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lakerveld 49 
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Tot zover LIJSBETH VERHOEF; naamgeefster van menige 
SCHERPENZEEL. We gaan verder met haar twee broers: 
 
1. ARIE (ARIJ) VERHOEF, geboren in 1750. 
2. PIETER (PETER) VERHOEF, geboren in 1759. 
 
ARIE (ARIJ) VERHOEF. 
We zullen Arij Verhoef eens een poosje volgen. Hij trouwde met 
Jannigje den Benschupper, en liet op 3 februari 1788 hun kind 
Maijke dopen. Getuige was Dingena den Benschupper. Op 2 
augustus 1789 liet hij een kind met de naam Lambertha dopen. 
Getuige Lijsje Verhoef. 
Ook aan rijke Lakerveldse boeren als Arij Verhoef ging het leven niet 
ongemerkt voorbij, en overleed zijn vrouw Jannigje den Benschupper 
jong. Hierbij moet ik helaas vaststellen dat zulke rijke weduwnaren in 
die tijd zeer gewilde huwelijkspartners waren (de "huishoudsters", de 
"integere" uitgezonderd stonden in de rij) en Arij Verhoef hertrouwde 
met Niesje Kortenhoever. 
Uit dit huwelijk zijn de volgende kinderen bekend: 
1. Gijsbert, gedoopt op 14 mei 1795 
2. Hendrik, gedoopt op 22 januari 1797. Get.: Aaltje Verhoef 
3. Pieter, gedoopt op 28 juni 1801. Get.: Lijsje Verhoef 
4. Cornelis, gedoopt op 1 juli 1804. 
5. Nijs, gedoopt op 23 november 1806. 
6. Jan, gedoopt op 4 september 1808.  
Zes zonen dus: mooi toch?, maar voor een groot agrarisch bedrijf in 
vroeger tijden meestal het begin van het eind. 
 
PIETER (PETER) VERHOEF. 
Zijn broer Pieter (Peter) Verhoef had misschien een andere visie op 
het huwelijk; of wat waarschijnlijker is, het zat even tegen. Zoiets kan 
gebeuren natuurlijk, maar op 15 juli 1798 vermeldde het Lexmondse 
doopregister het volgende: Pieter Verhoef liet een kind met de naam 
Lambertje (dus genoemd naar de moeder van Pieter) dopen, en 
trouwde daarna terstond met Willempje Schup. (Volgens mij zijn 
buurmeisje; maar dit kan ik (nog) niet bewijzen) Misschien zijn Pieter 
en Willempje ook "ernstig vermaand" door den Lexmondschen 
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Kerkenraad, zat de schrik er daarna goed in, of gebeurde er iets 
anders? Meer kinderen uit dit huwelijk zijn mij niet bekend. 
De relatie met zijn broer Arij (Arie) heeft er in ieder geval niet onder 
geleden, ook al een groot goed. Op 23 februari 1799 werd het bedrijf 
op een heel eerlijke manier gesplitst: 
 
1. Voor Arie Verhoef was Lakerveld 79 met 15½ mergen grond. 
2. Pieter Verhoef kreeg Lakerveld 71 met 15½ mergen grond. 

 
2½ mergen (gelegen op Scherperswijk) hielden ze gezamenlijk. 
 
Een interessant stuk grond dat Pieter kreeg, was een hont 
boomgaard op Lakerveld - Oost; tegenover zijn boerderij; dit stuk 
boomgaard had de bijnaam "Het Hol". Anno 2001 is dit perceel 
weer boomgaard, en eigendom van M. van Dijk en zijn zoon 
M. van Dijk jr. 

 
Pieter kreeg nog meer interessants: behalve Lakerveld 71 kwam 
ook " de armswoning" onder zijn beheer. Deze "armswoning" 
bestaat nog steeds; en is beter bekend onder de naam "Het 
Blommenhuisje". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Janna Westerhout en ‘t Blommenhuisje 
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De bekendste bewoonster van dit huisje was mevr. Janna 
Westerhout. Al in 1936 was dit adres zo beroemd, dat er een artikel 
aan gewijd werd in een voor mij onbekend blad. Als mogelijkheid 
circuleert dat het verhaal geschreven is, in een blad met de naam: 
"De Open Poort." De titel luidde "Het Bloemenvrouwtje". Het artikel is 
ondertekend met de letters Fl. de R., volgens het verhaal was hij een 
chauffeur van de firma Schraap en Co., maar dit neem ik met een 
korreltje zout, omdat het hele verhaal nogal filosofisch van aard is. 
 
Het slot van dit verhaal uit 1936 wil ik toch letterlijk overnemen. Fl. de 
R. zou het me niet kwalijk genomen hebben. 
"Maar hier is elke bloem een klein levend schepsel. Hij denkt nu aan 
het bewaarschooltje waar zijn kleine jongen op is. 'n Ronde kring om 
de juffrouw, die met de kleuters kind kan zijn.... 
Het vrouwtje noemt hem de namen van de planten en hij moet 
denken aan de gelijkenis van de schaapjes, die de herder alle bij 
name kent. Hij zoekt een vriendelijk woord voor deze trouwe 
bloemenverzorgster. 
- "Een heel onderhoud zeker" zegt hij. 
De woorden zijn er nog niet uit of het is al of hij een veeg in het 
gezicht krijgt. Ze glimlacht medelijdend terug. Kan iemand zoo weinig 
begrip ergens van hebben? 
- "Werk dat je met plezier doet valt niet zwaar. Vindt u wel meneer?" 
 
Achter de ruitjes van het lage huisje drinkt de reiziger 'n geurige kop 
koffie. Het bouwsel is hecht, maar de balken zijn scheef en de zolder 
is laag. Zijn artikel gebiedt hem vaak het woord comfort in de mond 
te nemen. Van al dat comfort is hier niets aanwezig. Wel is er een 
bedstee, waarin een zacht kreunen klinkt. Het bloemenvrouwtje 
trippelt er snel henen en geeft den zieke te drinken. Ze vertelt van de 
ziekte van haar ouden vader op een toon, welke den reiziger doet 
besluiten: haar liefste plant. 
 
Weer op den breeden straatweg, die de hoofdsteden Amsterdam en 
Brussel verbindt, ziet de handelsreiziger de wereld met andere 
oogen. 
"Rijen" fluistert hij tegen den chauffeur. 
Dan begint het in hem te zingen: 
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Waar liefde woont gebiedt de Heer Zijn zegen. 
Daar woont Hij zelf, daar wordt zijn heil verkregen. 
En 't leven tot in eeuwigheid". 
 
Eigenlijk heeft P. de P. hier niets meer aan toe te voegen. 
 
Bronnen: 
- D.T. registers Lexmond. 
- Archief K. Slagboom te Lexmond. 
- Archief J. de Jong te Lexmond. 
- Archief C. Bassa te Lexmond. 
- Mevrouw G. de Leeuw-van den Berg te Leerbroek. 
- De heer H. Hoogendoorn te Wageningen. 
 

= = = = = = = = = = = = = = = = 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ONTVANGEN VAN DIVERSE LEDEN EN PERSONEN 
 
Krantenknipsels, div. folders en tijdschriften Mw. Janssen-v. Weelderen 
Een Winterhulpspeldje en Holl. Leeuw broche Fam. H. de Vor 
Kopieën van documenten met transcripties enz. Mw. C.W. de With- de Groot 
Boek “De Lekstreek” door T. Vink  Fam. Mollenvanger 
Brieven uit 1902 van J.M. de Jong over 
de toen heersende pokkenepidemie  J. de Jong 
5 pakjes Oorlogsthee    D. de Jong 
Diverse albums met sigarenbandjes  
en speldjes     Ad Vervoorn en  

W. Chaigneau 
 
 

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