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VAN DE VOORZITTER 
 
W. van Zijderveld 
 
 
Ondanks de vakantieperiode is ook dit nummer van de Lek en 
Huibert Kroniek weer op tijd bij u in de bus gevallen. Het bestuur, 
maar vooral de redactie, hoopt dat ook dit keer de inhoud bij u in de 
smaak zal vallen. Natuurlijk vindt u niet elk artikel even interessant, 
maar dat is nu eenmaal altijd zo. De redactie tracht echter een 
zodanige variatie aan te brengen, dat er al snel iets van uw gading 
bij is. U kunt de redactie daarbij helpen, door ook eens in de pen te 
klimmen en een artikel(tje) voor de Lek en Huibert Kroniek te 
schrijven. Dat zouden bijvoorbeeld jeugdherinneringen kunnen zijn of 
bepaalde gebeurtenissen in Lexmond of Hei- en Boeicop. Wanneer u 
wel stof hebt voor een artikel maar geen kans ziet daarvan een 
verhaal op papier te zetten, neem dan contact op met de redactie of 
één der bestuursleden. Die zullen u zeker helpen of zelf het 
artikel(tje) schrijven, waarvoor u dan alleen maar de feiten hoeft aan 
te dragen. 
Hierboven heb ik het bewust gehad over jeugdherinneringen, omdat 
de meeste van onze leden niet al te jong meer zijn. Oudere mensen 
hebben nu eenmaal meer interesse in het verleden dan de jeugd. 
Om bij de jeugd toch wat meer interesse ter kweken voor de lokale 
historie is door ons, op verzoek van de heer H.J. Mesker, hoofd van 
de Chr. basisschool ‘Het Kompas’, een eenvoudig geschreven 
boekje uitgegeven waarin enkele belangrijke facetten van de 
Lexmondse historie zijn beschreven. Het is de bedoeling dat dit 
wordt gebruikt als basis voor de lessen in heemkunde (lokale 
historie) op het einde van het achtste leerjaar, op zowel ‘Het 
Kompas’ als op de Pr. Wilhelminaschool. Bij het verlaten der school 
krijgen de kinderen het boekje mee naar huis. Doordat we het een 
aantrekkelijk uiterlijk hebben gegeven, hopen we dat het boekje 
bewaard blijft en door hen, hun ouders en anderen meermalen wordt 
ingezien. Het is de bedoeling voor Hei- en Boeicop ook een derge-
lijke schooluitgave te maken. 
 

= = = = = = = = = = = = = = = = 
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HET RAMPJAAR 1672 EN DE GEVOLGEN DAARVAN VOOR 
HEICOP 
 
E.G. Middag † 
 
 
De oorlog met Frankrijk, Engeland, Munster en Keulen, 1672-1674, 
liet ook Heicop niet onberoerd. De Fransen hebben gebrandschat. 
Het land stond onder water. De bevolking had het moeilijk. 
Leonard Crom, schout van Heicop en gaardermeester van de 
polders Heicop en Boeicop, schreef de Rekening van Verponding 
1671-1674 met eigen hand, legde de gebeurtenissen vast en leverde 
zodoende de stof voor dit artikel. Dit alles is te vinden in het Oud 
Archief van Hei- en Boeicop inv. nr. 284. 
 
Heicop, Lexmond en Lakerveld staan voor dezelfde moeilijkheden. 
De drie schouten gaan gezamenlijk de problemen te lijf. Volgen we 
nu de verwikkelingen, in chronologische volgorde, op de voet. 
1674: De eerste tekenen dienen zich aan. Op 20 mei wordt de 
schout van Heicop “vanden Duerwaerder uijt den Hage tot Vianen in 
arrest gehouden om met hem inden Hage in gijselinge te gaen voor 
de verpondinge 1671, heele en halve verpondinge 1672 ende 1673”. 
Er is dus een grote achterstand in de betaling en het zal waar-
schijnlijk niet de eerste aanmaning zijn. 
De schout wordt niet lang vastgehouden, want twee dagen later reist 
hij opnieuw naar Vianen en wacht daar “op de komste van sijn Extie 
(de Graaf van Brederode) om aen sijn Hoogh gemelte consent te 
versoecken om in den Hage te soliciteeren sursantie van executie en 
remissie vande verpondinge, waer over doen de Schout van 
Lexmont is gecommitteert neffens den Heere Drossaert”. 
Op 31 mei gaat de schout opnieuw naar Vianen en verkrijgt van “Zijn 
Extie” vergunning om samen met de schouten van Lexmond en 
Lakerveld kwijtschelding van de verponding te verzoeken. 
“Des sondaechs” 28 juni vertrekt de schout naar Vianen en reist “des 
anderen daechs met de Heeren” af naar Den Haag. Hun bagage 
hebben zij in één zak verpakt. De rekening van hun reis is bewaard 
gebleven. 
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“Op Maendagh den 29 Juni zijn den Heer Drossaert, Schouten van 
Heijcop, Lexmont ende Laeckervelt naer den Hage getrocken om de 
remissie te versoecken vande verpondinge”. 

guldens- stuivers-duiten 
Bij Mons. van Gent betaelt aende Jongen die de 
sacke droech tot Vianen       0-  2-0 
aen Wittebroot        0-  6-0 
aen Pekel haeringh        0-  8-0 
aenden oude man die broot haelde      0-  1-0 
aen bier         0-  6-0 
aen wijn tot Schoonhoven       1-16-0 
een kaert         0-  3-0 
noch van wegh ende weeraen boort setten     0-  4-0 
tot Leckerck aen salm       1-  2-0 
in de herbergh betaelt       1-16-0 
     aende meijt        0-  2-0 
aen vracht tot Rotterdam       2-  0-0 
aen Ot de broer vande schipper      0-  6-0 
inde stats herbergh tot Rotterdam      0-  4-0 
aen vracht voor ons 4 persoonen van Rotterdam en Delft   1-  0-0 
het dragen vande sack door Delft      0-  3-0 
2 coranten         0-  2-0 
vracht van Delft totten Hage       0-10-0 
de sack te dragen inden Hage      0-  3-0 
inden Hage bij Cozijn aen bottelbier      1-  4-0 
noch aen ‘t lijtsche veer aen bottelbier     1-  4-0 
savond int boompie daer mons. Dwingloo bij quam ende 
van Kessel         1-16-0 
Woensdaech savons int swaentgen      2-  0-0 
Donderdaech smorgens aen Lelij (?) water     0-  5-0 
3 Coranten         0-  3-0 
aende Heer vander Goes gegeven    12-12-0 
den Schout van Heijcop aen bottelbier     0-  8-0 
aen haringh         0-13-0 
den selven int Swaentgen den 2/12 Julij     3-  3-0 
inden Hage vertert      14-  0-0 
aen drinckgelt         0-12-0 
na vertert         0-19-0 
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noch voorde koek merckes gegeven      0-  6-0 
tot Rotterdam aen men Heer den Freijter     0-  6-0 
aen Wittebroot        0-11-0 
8 haringe         0-12-0 
passagie gelt         0-  7-8 
aen vracht tot Vianen aen Hermen      1-10-0 
aen Ot de broer        0-  6-0 
in de Swaen saterdaechs te vooren inde Swaen vertert 
doen de schout van Lexmont ontbooden was    1-  4-0 
        55-  9-8 
 
den Schout heeft uijtgegeven volgens memorie de 
Scholtus van Lexmont       6-  5-0 
heeft oock uijtgegeven volgens memorie     7-11-0 

So 69-  6-8 
 
Op 21 juli tekenen zij af. Het aandeel van Heicop “op de reijs ende 
inde Hage gevallen in het laetste van Juni en het eerste van Julij” 
was groot 17-6-8. Komt nog bij de kosten van afrekening "int 
liquideeren tot Vianen betaelt aen verteeringe ende vracht” 3-9-0. Of 
het vraagstuk zo ingewikkeld was, of het weerzien zo gezellig? Wie 
zal het zeggen. 
Nu is het een poos rustig, althans het archief zwijgt, maar op 4 
november wordt de schout opnieuw door de drossaard naar Vianen 
ontboden “als den Duerwaerder uijt den Hage de Schout weder in 
gijselinge wilde haelen over de verpondinge 1671, 1672 ende 1673”. 
Hier blijft het niet bij, hij presenteert ook nog “de sommatie wegens 
de heele en halve verpondinge 1674”. Aan vertering en onkosten  
2-8-0. Het verzoek om kwijtschelding heeft dus niets uitgehaald en 
een nieuwe vordering is erbij gekomen. 
De schout gaat weer op pad en noteert op 15 november “tot Ameijde 
wesen vernemen hoe het bij haer gestelt wierde mette verpondinge.” 
Aan onkosten betaald 1-6-0. 
Daarna ontvangt hij “een brieff met een expresse gesonden van de 
Schouten van Lexmont ende Laeckervelt op Heijcop ende van daer 
op Ameijde off mij niet gelegen quam om des anderen daechs naden 
Hage te reijsen”. Aan port betaald 0-12-0. 
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De schout kan niet zó maar vertrekken. Hierover moet met 
schepenen en heemraden worden overlegd. Op 16 november “sijnde 
een maendach inde comparitie van Schout, Gerechte ende 
Heemraeden soo wanneer de drie Schouten na den Hage soude 
reijsen om voorts te soliciteeren remissie vande verpondinge”. 
Verteerd 2-11-0. 
Hierna vertrekken de drie schouten. De kosten waren niet gering. 
Crom noteert aan onkosten “tsaemen gevallen in eenige dagen 
53-2-4, waervan ick hebbe betaelt voor ons 1/3 tot 17-14-2”. 
Zij zullen in Den Haag te horen hebben gekregen, dat bewijsstukken 
moeten worden overgelegd. 
Althans de schout van Everdingen wordt verzocht “om getuijgenisse 
der waerheijt te geven van het inundeeren ende onder water setten 
van het Dorp van Heijcop het welcke hij mij beloofde met sijn 
Gerecht te doen”. Verteerd 3-10-0. Aan de Procureur Jonas wordt 
"voor ‘t schrijven van verschijende Adestatien soo vanden Schout 
van Lexmont ende Laeckervelt over het aff brande vande boeijcopse 
molens, ende vande Timmerluijden wegens onbruijckbaerheijt van 
onse andere molens doort hooge water ende ijs” betaald 2-10-0, en 
“denselve betaelt over verteeringe tot Vianen in de Swaen gevallen 
int nemen vande verclaringe” 4-8-0. Alles werd blijkbaar in de 
herberg afgehandeld. Men nam er de tijd voor. 
Vervolgens werden “de addestatien ende verclaringe als voorens 
beleijt” naar Vianen gebracht. Tevens werd aan de Drossaard 
“bekent gemaeckt het aen schrijven vande Heeren Staten over het 
familie gelt”. 
 
1675: Nu heeft de aktie succes, want 15 mei 1675 is de schout met 
Monsr. Nederveen in Den Haag “wesen lighten de remissie vande 
verpondinge 1671 ende 1½1672 ende 1673”. Hij heeft “betaelt aen 
vracht ende onkosten 12-3-0”. (De rekening van verponding vermeldt 
evenwel dat “de verpondinge over de Jare 1672 en 1673 vande 
Heeren Staten van Hollandt bij sollicitatie is geremitteert”. Hier wordt 
1671 niet genoemd). Het succes geeft de burger moed. Op 16 juni 
“wiert de Schout van Laeckervelt gecommitteert om inden Hage te 
soliciteeren de soursantie van executie wegens de halve 
verpondinge 1674”. Zou dat lukken? Het ziet er niet naar uit, want 10 
dagen later “inde comparitie van Schout Gerechte ende 
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Heemraeden” wordt gesproken over de mogelijkheid “wie des noots 
sijnde voorde verpondinge 1674 inden Hage in gijselinge soude 
gaen”. De zaak sleept zich voort, tot op 5 november de schout door 
de drossaard wordt ontboden “omme met de geswoorens tot Vianen 
aenstons te coomen, alsoo de Duerwaerder uijt den Hage daer was”. 
De besprekingen nemen veel tijd in beslag. “Tot Vianen inde Schoen 
metten Duerwaerder ende Heemraeden voor ons in 2 dagen verteert 
6-12-0", en voorts "int vergaderen uijtgaen ende weer comen totten 
Schout verteert 2-6-0. ” 
Men geeft de moed niet op. Immers, op 8 november “inde comparitie 
van Schout ende Gerechte en Heemraeden” vraagt men zich af “oft 
niet geraden was om noch maels remissie te versoecken van 14 
verpondinge 1674”. De schout gaat met Cornelis Woutersz op pad 
“om nader verklaringe te versoecken”. Zij verteren in Heijcop 3-12-0. 
Daarna zijn ze “naer Lerdam gereijst omme daer verclaringe te 
versoecken van dat ons dorp in April 1675 eerst was droogh 
geworden, tot Schoonderwoert bij Merten van Veen verteert 0-6-0, 
tot Lerdam mette getuijgen verteert 4-16-0, de leges vande Heeren 
van Lerdam betaelt 2-14-0. ” 
Gewapend met deze papieren zijn de drie schouten te Vianen bijeen 
om opnieuw naar Den Haag te vertrekken. Plotseling ontdekt schout 
Crom dat “de Secretaris van Lerdam de verclaringe hadde vergeeten 
te tijckenen”. Nu moest een “expresse” naar Leerdam worden 
gezonden. Daar konden de Heeren niet op wachten. De eerste 
aantekening van de schout op 18 november was dan ook “in het na 
senden vande verklaringe over Uijtrecht betaelt 0-18-0”. 
Terug uit Den Haag was er voor de schout weer veel te regelen: 21 
november “Als ick weder uijt den Hage was tuijs gecoomen ende 
Gerechte ende Heemraeden raport dede van het voor gevallen inden 
Hage, verteert 1-12-0”. 22 november “als men een nader memorie 
meckte overde geleeden schade so van het inundeeren van ‘t lant 
als vande plonderinge ende aff branden vande moolens door de 
france vijant, verteert 0-16-0; de Pijselman behandicht om een brleff 
op het recht bij de post te bestellen die na den Hage most 1-0-0; bij 
den expresse die de brieven bracht die uijt den Hage quamen 
gesonden van de Schout van Laeckervelt in drie reijsen verteert 
0-10-0; Betaelt aende onkosten over het soliciteeren vande remissie 
van 1,5 verpondinge 1674 soo over reijskosten ende verteeringe 
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gedaen volgens liquidatie mette andere Schouten daer over 
gehouden voor ons dorp 1/3 van 345-2-4 ter somme van 115-1-0; 
betaelt aen Duerwaerder Wierlch over verdient salaris van sijne 
gedane explooten wegens de verpondinge 1671 en 1672, volgens 
spec. ende quit. 70-0-0.” 
Na overleg met de schouten van Lexmond en Lakerveld is men weer 
klaar voor een nieuwe reis naar Den Haag. De schout licht ons weer 
nauwkeurig in, wat er zoal gebeurt, wat men nuttigt en wat het 
kost…...! 
 
4/14 dec. “Saterdach als men voor de tweede reijs 

naden Hage soude gaen in den Engel 
verteert ende betaelt inde Roos int 
bijwesen van de Heer Ter Steegh, 
van der Laecken ende Lexmont 
tsavens tot lichten      0-  8-0 

5/15 “. Sondach met de Heeren Schouten van 
Lexmont, Laeckervelt, met Herman de 
Schipper int Sweijnshooft tot Rotterdam 
verteert       5-  0-0 
in Stats Herberghe alsmen nade schuijt 
wachten       0-  6-0 
de vrachtop Delft voor drie persoonen   0-15-0 

7/17 ”  met de Heere Schouten van onverdul- 
dicheijt (het gaat hen niet vlug genoeg, 
zij gaan hun zinnen verzetten) na  
Schevelingen gegaen en aldaer verteert   6-11-0 
in Saelmons Heijlicheijt als de Duerwaerder 
ende Nederveen daer waren, voor 1/3 
betaelt        7-  5-0 
aen Sockelade int bij wesen vande Heer 
Schout van Laeckervelt     0-  6-0 
int Swaentie aen brandewijn int bijwesen 
van Laeckervelt      0-  1-8 

14/24 ”  aen Sockelade betaelt in bijwesen vande 
drie respective Schouten     0-  8-0 
aen Cornelis Amerlaen betaelt “t gene tot 
Sijnen Huijse is verteert aen eeten drincken 
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ende slapen, ten tijde wij voorde tweede 
reijse daer waren gelogeert   26-10-0 
dito aen poort gelt tot Delft     0-  8-0 
vracht op Rotterdam      0-  5-0 
aen vracht betaelt van Rotterdam tot 
Vianen, voor ons 1/3      3-  3-0 

15/25 ”  tot Vianen inden Engel verteert    0-  4-0" 
 
Zij zijn weer thuis, maar niet voor lang. De “soursantie van executie” 
wegens de halve verpondinge 1674 zit er blijkbaar niet in. Heicop, 
Lexmond en Lakerveld moeten elk een schepen of heemraad als 
gijzelaar in Den Haag brengen. Het probleem is nu, wie zal dat zijn? 
Het gerecht van Heicop heeft twee vergaderingen nodig voor het 
regelen van deze inderdaad gewichtige zaak. De schout noteert “bij 
Schout, Gerechten ende Heemraeden in twee dagen int resolveeren 
ende looten wie datter vant Gerecht of Heemraeden metten Schout 
na den Hage most, verteert in spijs en dranck 4-4-0”. 
Het lot viel op Peter Dircxz. 
Weer op reis naar Den Haag “als ieder Schout een schepen ofte 
geswooren in gijselinge bracht”. En weer kunnen we de Heeren 
volgen op hun tocht en kennis nemen van hun natje en droogje. Het 
is winter en het water staat hoog. De Schout noteert: 
 
27 dec. “betaelt op Lexmond aen de schipper die 

ons vermits het hooge water dat tot de 
straet was geweijt op Lexmont met mijn 
Schepen brocht      0-  7-0 

28 dec. tot Rotterdam aen coopiens ende twee 
sosijse brooden betaelt     0-  4-0 

  aen poort gelt tot Delft     0-  1-0 
29 dec. inden Hage aen Sockelade betaelt voor 

ons sesse       1-  2-0 
tot Jan Bol in de Roosters     0-18-0 

30 dec.  aen Cornelis Amerlaen betaelt ‘t gene wij 
met ons ses personen hadde verteert 10-17-0 
tot Delft aen brandewijn dat wij moste 
wachten       0-10-0 
aen vracht van Delft op Rotterdam, voor 
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mij met mijn Schepen int weer coomen 
uijt den Hage verteert      1-16-0.”. 

 
1676: Peter Dircxz zit nu al een maand als gijzelaar voor Heicop in 
Den Haag. Het wordt tijd, dat hij wordt afgelost. De gerechten en 
heemraden vergaderen op 1 februari niet zonder moeilijkheden, aan-
gezien er “defferent rees tusschen Cornelis Middach ende Gijsbert 
Cornelisz om Peter Dircken uijt de gijselinge te verlossen". Of de 
Heeren tot overeenstemming komen, is niet bekend. Wel vermeldt 
de historie de komst van “een brieff vande Schout van Laeckervelt 
dat Middach de gegijselde moet verlossen”. 
19 februari is de Deurwaarder uit Den Haag er weer, hij ontbiedt de 
Schout “om met de andere Schouten tot Ameijde bij hem te 
coomen”. 
Het wordt menes, van uitstel kan geen sprake zijn. Tenslotte moet de 
schout met een heemraad bij zijne Excellentie de Graaf van 
Brederode komen die “ons wilde sprecken over de verpondinge ende 
weegens de gegijselde”. Er moet door Heicop 700 gulden worden 
betaald op de verponding 1674. Zijne Excellentie, gedreven door de 
ontvanger Pauw, verliest zijn geduld. Op 4 april gelast hij dat binnen 
7 dagen de 700 gulden er moeten zijn, en bovendien “Quitantie na 
den Hage te senden om de gegijselde te verlossen”. De kas is leeg, 
het geld is schaars, het moet “bij negotiatie” worden opgezocht. 
Geen eenvoudige zaak. De schout gaat er op uit. Hij is “tot Utrecht 
ende elders geweest bij diverse luijden ende maeckelaers om de 
geseijde 700 gulden te becoomen”. De dag daarna is hij “weder van 
sijn Ex. Tie ontboden dat hij het bewuste gelt most hebben alsoo hij 
most vertrecken”. 
12 april kan de schout eindelijk opgelucht ademhalen. “Tot Vianen 
aen de Schout van Lexmont behandich tot lossinge van Peter 
Dircken vande gevangen Poort voor ons dorp 75-12-0, aen onkosten 
0-18-0, tsamen 76-10-0”. 
“Betaelt aen Jan Cornelis Bol Herbergier in de drie Roosters inden 
Hage inde Wagestraet tgen bij de gegijselde is verteert eer hij op de 
Poort wierde gebracht voor ons 1/3 deel 16-0-0.” 
“Betaelt aen Pr. r Schoorenbergh over verdient salaris ende sacke 
vande verpondinge bij hem verdient voor ons dorp 1/3 dus 12-0-0.” 
“tot verscheijde malen vande Heere Drossard tot Vianen ontboden 
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wegens de halve verpondinge 1674 ende aen onkosten met de 
Heemraeden tot Vianen verstreckt 5-16-0.” 
"Aenden Heere Drossard betaelt voor de onkosten gevallen int 
soliciteeren ende versoeck van uijtstel wegens de halve verpondinge 
1674 tot 20-0-0.” 
Begin juni is de kas weer leeg. De schout schrijft dan: “Aen onkosten 
verstreckt om noch eenich gelt op te soecken, soo tot Utrecht als in 
den Hage om den Ontfanger Pauw eenigh gelt te geven op de heele 
verpondinge 1674 (door versoeck vande Heemrade) 18-15-0”. 
Eind november noteert de schout “tot Vianen verstreckt in het 
brengen van de verpondinge als den Schout van Laeckervelt het gelt 
met nam 1-5-0”. 
“Den Schout (van Heicop) wort toegeleijt vande Gerechte en de 
Heemraeden voor sijn afarens int soliciteeren vande verpondinge 
ende quijtscheldinge van dien, het op soecken ende lichten van 
addestatiens ende bewijsen ende voor sijn versuijm van uijt sijn huijs 
te weesen ter somme van 48-0-0”. 
 
1679: 21 april sluit de schout zijn “memorie” af, na tevoren te hebben 
opgemerkt "noch betaelt aen een expresse die een brieff inden nacht 
aen mijn huijs bracht dat ick inden Hage in gijselinge most blijven 
met Laeckervelt 0-15-0”. De schout is dus gegijzeld geweest, 
waarschijnlijk een korte tijd. Verder schrijft hij “noch komt den Schout 
over verteeringe tot sijnen huijse gevallen over de voorss. afarens 
38-18-0.” 
Tenslotte wordt Peter Dircxz schadeloos gesteld. Hij tekent daarvoor 
de volgende akte: 
 

“Ontfangen bij mij ondergess. Peter Dircxz door 
handen van Leonard Crom Schout ende Gader-
meester vanden Dorpe van Heijcop de somme van 
twee ende veertich car. in volle betalinge van het 
geene mij was competeerende van dat ick inden Jare 
1676 hebbe in gijselinge gebleven, ende geweest 
voorden voorn. dorpe soo op de gevangen poort als int 
huijs van Jan Cornelis Boll in drie vergulde roosters 
inde wage straet overde verpondinge vande Jare 1674 
soo heel als halfe, ende met Schout ende Heemr. 
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vande voorn. dorpe daer over geaccordeert ten 
oirconde getijckent in Heijcop opden 30e maij 1679. ” 
 

w. g. Peter Dircksen. 
 
“Dese bovenstaende twee ende veertich gulden heeft 
den Schout door ons versoeck betaelt op heeden den 
30e Maij 1679.” 

 
w. g. Jan Cornelesen, Cornelis Woutersz, 
Tijmen Verkaeick, Cornelis Middach, 
Lambert Cornelen. 

mij present als Secrts. 
 

w. g. L. Crom 1679. 
Hieraan is toegevoegd: 

 
“1679 den 30en Maij verteert ten huijse vanden 
Schout, in accordeeren met Peter Dircken over het 
sitten in gijselinge voorden dorpe van Heijcop, verteert 
bij Schout ende Heemraeden van Heijcop ende 
Boeijcop, twee Schepenen de bode ende Peter 
Dircken. 
gedroncken 5 mingelen wijn tot           1-10-0 
20 bolle bier off toeback            4-  0-0 
7 persoonen ontbeeten á 4 stuij.          1-  8-0 

So          6-18-0 
 

w.g. L. Crom 1679. 
 

Waaruit men kan opmaken dat de zaak naar aller genoegen is 
geregeld. Gezien het gezamenlijk ontbijten zullen de “7 persoonen” 
gewerkt (?) hebben tot het ochtendgloren. 
Aan de “Reckeninge vande verpondinge 1671 en 1½ 1674 Mit-
schaders zijne Ex. tie vereeringe 1671, 1672, 1673 ende 1674” 
ontlenen we nog dat de onkosten “gevallen in het soliciteren over de 
verpondinge 1671, 1672 ende 1673 ende quijtscheldinge van dien te 
obti neeren” zijn opgelopen tot de niet geringe som van 606-6-0. 
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Het “Heere gelt oft vereeringe” is aan de graaf van Brederode “oft 
aen sijn gemachtigde” betaald, t. w. elk jaar 633-12-0. 
Kwijtschelding kon de graaf zich niet permitteren. Bij zijn overlijden in 
juni 1679 liet hij een met veel schulden beladen boedel achter. 
Verder noteren we nog twee posten t. w.: 
Aan de ontvanger Pauw betaald 700 gulden en 400 gulden in min-
dering “omme grooter costen te voor coomen, alsoo het doen niet 
mogelijck en was omme de verpondinge te connen ontfangen, alsoo 
de ingesetenen doen noch onmachtich waren over de gelede schade 
van water ende oorloogh.” 
Aan Mr Otto van de Laken betaald “wegens de conterbutie en 
brandschat vande francosen geleijt tot lasten vande Dorpe van 
Heijcop” 700 gulden met 100 gulden rente = 800 gulden. 
Ondanks dit alles hebben de drie schouten toch succes gehad. Zij 
zullen gedacht hebben aan het oude spreekwoord: De cost gaet voor 
de baet uijt. 
Hiermee zijn we gekomen aan het slot. Jammer genoeg zijn 
sommige ingezetenen deze crisistijd niet te boven gekomen. Hun 
land werd openbaar verkocht en bracht, althans voor hen, niets op. 
Zij vielen terug in de arbeidende stand, terwijl latere afstammelingen 
soms toch weer de maatschappelijke ladder beklommen. 
 

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

 
 
 
 
 
 
 

Dorpsgezicht Hei- en Boeicop zoals het er tegenwoordig uitziet 
 



4e jaargang nr. 3, augustus 2002 

15 

EEN VUURBAKENLOODJE IN LEXMONDSE BODEM 
 
W. van Zijderveld 
 
 
De vondst 
In de zomer van 2000 vond de Lexmonder W. Lemmen op zijn 
volkstuin in plan Noord een loden muntje of penning met aan de ene 
kant drie torentjes of iets dergelijks en aan de andere kant de 
Hollandse leeuw. Het muntje had een diameter van 29 mm en droeg 
aan de kant van de ‘torentjes’ het opschrift SUYDERZEESE 
VUURBAKENS. Het muntje had dus iets met de Zuiderzee (nu 
IJsselmeer) te maken en de familie Lemmen  toog daarom naar het 
Zuiderzeemuseum te Enkhuizen. Hier vertelde men hen dat het een 
vuurbakenloodje betrof. Zo’n loodje moest elke schipper kopen die 
op het westelijk deel van het IJsselmeer voer. 
 
De vuurbakens 
In vroeger tijd was Amsterdam vanaf de Noordzee voor zeeschepen 
alleen maar te bereiken via de Zuiderzee. De zeeschepen moesten 
dan helemaal langs Urk aan de oostzijde varen, omdat de westzijde 
tussen Enkhuizen en Amsterdam te ondiep was voor de 
diepstekende zeeschepen. Veel volgeladen zeeschepen hadden 
zelfs een zo grote diepgang dat ze niet over de Zuiderzee konden 
varen. Ze bleven daarom voor anker liggen op de rede achter het 
Waddeneiland Texel. Hier werd een deel van de lading overgeladen 
in een lichter of daaruit gelost. Een lichter is een klein 
binnenvaartschip dat geen last had van de ondiepten en daarom niet 
de omweg via Urk hoefde te maken. 
In het begin van de zeventiende eeuw was op Urk een vuurbaak 
geplaatst om de zeeschepen in het donker een houvast voor hun 
positie te geven. Hierdoor werd hun vaart over de Zuiderzee een 
stuk veiliger. 
Voor de lichters en andere kleine schepen die de andere zijde van 
het IJsselmeer bevoeren waren dit soort bakens niet voorhanden. 
Pas bijna een eeuw later, in 1699, besloten de Staten van Holland en 
West-Friesland dat aan de westkant van het IJsselmeer drie 
vuurbakens moesten komen en wel iets ten noorden van Enkhuizen, 
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op het eiland Marken en bij Durgerdam aan de toegang van het IJ. 
Het jaar daarop werd met de bouw begonnen. Het waren gemetselde 
vuurtorens waarop zich de lichtbron bevond, zodat deze van verre te 
zien was. Ze brandden het gehele jaar door, dus ook in de 
zomernachten. De bakens bij Enkhuizen en op Marken zouden 
kolenvuur-bakens worden en dat bij Durgerdam zou een lantaarn 
zijn, waarin een pit brandde die werd gevoed door olie of traan. Het 
schijnsel van een lantaarn reikte veel minder ver dan dat van een 
kolenvuur, maar een lantaarn laten branden was wel goedkoper dan 
een kolenvuur. Vanwege de kosten werd daarom het kolenvuur bij 
Enkhuizen meteen al vervangen door een lantaarn. Op de vuur-
bakenloodjes bleven echter twee torens met kolenvuren en één met 
een lantaarn afgebeeld en dit bleef zo altijd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Een klein vuurbakenlood uit 1739. Op de buitenste torens branden 
kolenvuren, op de middelste is een olie-gestookte lantaarn geplaatst 
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Het doel van de vuurbakenloodjes 
De kosten die voor de bakens werden gemaakt, moesten ergens van 
worden betaald. Voor dit doel werd het vuurbakengeld ingesteld, wat 
dus een soort directe belasting was. Ze moest worden betaald door 
alle binnenschepen die de westkant van de Zuiderzee bevoeren. Het 
werd geheven in de havens van Amsterdam, Durgerdam, Muiden, 
Monnikendam, Edam, Hoorn, Enkhuizen, Medemblik en in Zaandam 
en Spaarndam. Voor een schip tot 12 last (24 ton) was voor een 
kalenderjaar 16 stuivers verschuldigd en voor een groter schip 32 
stuivers. Wanneer hij zijn scheepsmaat te klein opgaf, kreeg de 
schipper een boete van zes gulden. Aan de andere kant kon hij 
vijfentwintig gulden verdienen wanneer hij kon aantonen dat een 
vuurbaak een hele nacht niet had gebrand. 
Als betalingsbewijs kreeg de schipper dan een vuurbakenloodje 
uitgereikt. Voor een schip kleiner dan 12 last een klein vuurbaken-
lood, voor een groter schip een groter. Die loodjes moesten aan het 
eind van het jaar weer worden ingeleverd. 
 
Het Lexmondse vuurbakenloodje 
Het in Lexmond gevonden loodje is een klein vuurbakenlood, dus 
was dit betaald voor een relatief klein binnenschip. De drie 
vuurtorentjes en het bijbehorende randschrift zijn op het loodje 
redelijk goed te onderscheiden (zie boven). Op de keerzijde is de 
staande (klimmende) Hollandse leeuw te zien met als randtekst: IN 
HOLLt -- 1723 WEST V—-. Door de inwerking van grondzuren is de 
tekst onduidelijk leesbaar geworden, maar moet zijn: IN HOLLt 1723 
EN WEST VLt. Het loodje was dus uit 1723 en uitgegeven door 
Holland en West-Friesland. 
Al met al is het vreemd een ‘Suyderzees vuurbakenloodje’ in de 
Lexmondse bodem aan te treffen, een paar honderd meter vanaf de 
Lekdijk. Het land waarop zich nu de volkstuinen bevinden, is vroeger 
grasland geweest en van circa 1945 tot circa 1970 boomgaard. Het 
was in 1723 duidelijk boerenland. Zou een Lexmondse schipper het 
daar hebben verloren? 
De familie Lemmen heeft het vuurbakenloodje aan het Zuider-
zeemuseum geschonken omdat dit type loodje nog aan hun 
verzameling ontbrak. Het is daar nu bekend onder inventarisnummer 
22812. 
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Het in Lexmond gevonden vuurbakenloodje 
 
Bronnen 
- Info W. Lemmen 
- Zuiderzeemuseum te Enkhuizen 
- Vuur- en bakenloodjes voor een veilige vaarweg op de Zuiderzee, André 

Wijsenbeel, 1996 
 

= = = = = = = = = = = = = = = = 
 
 
ONTVANGEN VAN DIVERSE LEDEN EN PERSONEN 
 
Bestuur 
 
 
Orginele blauwdruk (tekening en bestek) van 
Huize Elim in Kortenhoeven     dhr. G. Grotendorst 
 

= = = = = = = = = = = = = = = = 
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UIT “DE LEERDAMMER” VAN 70 JAAR GELEDEN 
 
J.P. de Leeuw 
 
 
Hei- en Boeicop 
 
Berichten 23-07-1932 
• Aan de bijzondere school is met ingang van 8 augustus in de 

plaats van mej. Dekker benoemd mej. E.J. te Paske uit Hengelo. 
• 2 hengelaars uit Utrecht vingen in het Zederikkanaal 2 edel-

karpers van ruim 4½ pond. Een buitenkansje en bovendien 
komen deze vissen in het kanaal nauwelijks voor. 

• Van de lichting 1932 moet op Dinsdag 4 October a.s. de 
militieplichtige W. Pesselse alhier onder de wapenen komen bij 
het 6e Regiment Infanterie, garnizoen Breda. 

• Een slechte gewoonte van opgeschoten jongens was den laatsten 
tijd wel, om bij avond fietsende meisjes van haar rijwielen te 
trekken, wat hinderlijk en gevaarlijk is. Zodra echter de gem.-
politie in kennis werd gesteld, mocht het dezen reeds 
Zondagavond gelukken een dader op heeterdaad te betrappen, 
waarvan proces-verbaal is opgemaakt. Door nauwkeurig toe te 
zien, zal getracht worden, hieraan ten spoedigste een einde te 
maken. 

• Voorlopig opgeborgen. Vorige week Zaterdag werd tijdens de 
gehouden zitting van het Kantongerecht te Vianen de zwerver Th. 
van G., die het den inwoners alhier en omgeving nog al eens 
lastig maakte, door den Kantonrechter veroordeeld wegens 
openbare dronkenschap, gepleegd bij 4e herhaling, tot 3 weken 
hechtenis en één jaar opzending naar een Rijksinrichting, zoodat 
voorlopig geen hinder van dezen dronkaard ondervonden zal 
worden. 

• Stuk gereden. Vrijdag reed de autobus van de auto-ondernemer 
Brakband bij het passeeren van de Zwaanskuikenbrug tegen één 
der schuin opstaande afsluitbomen aan, waardoor deze op den 
draaipen afbrak en over de straat rolde. De bus liep hierbij geen 
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schade op. Naar men verneemt, wordt de schade van den 
afsluitboom door verzekering gedekt. 

• Ingekomen en vertrokken personen in Augustus l.l. 
Ingekomen: Geertje den Hartog, van Noordeloos, no. 51. 
Everdina Johanna te Paske, van Hengelo, no. 61aa. 
Vertrokken: Aaltje Adriana den Hartog , van no. 51 naar 
Gorinchem, Westwagenstr. no. 8. 

 
Lexmond 
 
Berichten 04-07-1932 
• Vrijdagmorgen reeds te 7 uur, vertrokken een vijftigtal leerlingen 

der beide scholen, onder leiding van het onderwijzend personeel, 
met twee ruime autobussen van den heer Bouter te Ameide voor 
een schoolreisje naar Nijmegen en Omstreken. De heenreis ging 
over Utrecht, Rhenen en Arnhem. Hoewel de regen op de ruiten 
der bussen kletterde, was de stemming in de auto’s uitstekend. Bij 
den Grebbeberg werd gerust. Daarna ging het regelrecht naar 
Berg en Dal, waar bij aankomst de zon te voorschijn kwam. 
’t Groepje wandelde naar den Duivelsberg en Wijlermeer. Van 
den speeltuin werd druk gebruik gemaakt. Na een goed uur werd 
de wandeling over hoog en laag voortgezet. Ruim 3 uur kwamen 
de kinderen weer te Berg en Dal terug, waar flink gegeten en 
gedronken werd. Daarna werd het historisch gedeelte van 
Nijmegen bezocht. Om 6 uur werd de terugreis aanvaard. Na nog 
een bezoek te hebben gebracht aan den speeltuin “de Pyramide”, 
werd om ± 10 uur luid zingend ‘t dorp bereikt, waar de kinderen 
door ouders en familie opgewacht werden. Laten we hopen, dat 
de jeugd nog meerdere malen van zulke nuttige en leerzame 
tochten kan genieten, waartoe in niet geringe mate het 
onderwijzend personeel en de autobusondernemer hebben 
bijgedragen. 

• Werkloozen. Bij den correspondent van arbeidsbemiddeling staan 
22 werkloozen ingeschreven, 

• Aanrijding. Zaterdagavond reed mej. M. Verhoef, alhier, om den 
toren, komende van de richting Vianen. Van de tegenover-
gestelde richting naderde een auto, terwijl tevens een luxe auto 
haar achterop reed. De bestuurder, willende gelijktijdig èn de auto 



4e jaargang nr. 3, augustus 2002 

21 

passeeren èn mej. V., reed laatstgenoemde aan en vernielde het 
voorwiel van haar rijwiel. De auto reed door, doch het nummer 
van de auto is genoteerd. De zaak is in handen der politie. 

• In het naburige Helsdingen had Zondagavond een auto-ongeval 
plaats, doordat een met groote vaart rijdende auto in de bocht een 
tegemoetkomende auto moest passeeren en tengevolge van de 
groote snelheid kantelde. De inzittenden werden verwond. De 
auto vernield.  

Berichten 23-07-1932 
• De heeren A.H. van Ravensteijn en C. Kloens Jr., die j.l. Zaterdag 

voor de afd. Lexmond deelnamen aan den te Dordrecht gehouden 
schietwedstrijd van den Bijz. Vrijw. Landst., gewest Dordt, wisten 
met 193 punten beslag te leggen op den eersten prijs, zijnde de 
zilveren wisselbeker en zilveren medaille. Als individuele schutter 
werd den heer Van Ravensteijn met gelijk aantal punten (98) den 
2en prijs toegekend, waartoe door loting beslist moest worden. 
Deze prijs bestond uit een kunstvoorwerp. Met het buitengewoon 
succes brengen we schutters en afd. Lexmond vanaf deze plaats 
gaarne onze felicitaties toe. 

• Vlagjesverkoop. Door enkele dames werd op 30 Aug. alhier een 
vlagjesverkoop gehouden ten bate van de militaire tehuizen. De 
opbrengst was f. 24,--. 

• Met aanvankelijk 12 leden is alhier opgericht een Damclub. 
Donderdagavond zal met den heer Schouten te Vreeswijk in de 
Chr. School een wedstrijd gespeeld worden voor indeeling der 
spelers. 

• Zaterdagavond had bij de onderwijzerswoning van de O.L. School 
een aanrijding plaats. Met menschenhulp werden de eenigermate 
beschadigde voertuigen weer van elkaar verwijderd. 

Berichten ??-07-1932 
• Bestuur Damclub. Donderdagavond werd door de pas opgerichte 

Damclub een bestuur gekozen, waarvan de uitslag als volgt is: M. 
v. Bekkum, voorz.; P. Rietveld, 2e voorz.; F.J. Veen, secr.; J. Kool, 
penningm. 

• Namens de afd. B.V.L. alhier zullen a.s. Zaterdag aan de te 
Dordrecht te houden schietwedstrijden deelnemen de heeren 
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Schrijvershof en Van Ravensteijn en als plaatselijk leider de heer 
C. Kloens Jr. 

• Het woon- en winkelhuis van den heer Bloks alhier werd Zaterdag 
j.l. uitgemijnd op f. 2300,--. Het perceel werd niet gegund en is 
thans onderhands verkocht aan Gijs de Jong, alhier. 

• Door het bedanken van de heeren M.C. Graveland en C.v.d. 
Heuvel als ouderlingen bestaat de Kerkeraad der Ned. Herv. 
Gem. alhier behalve den predikant slechts uit 5 personen, 
waarvan één ouderling en vier diakenen. 

Berichten ??-08-1932 
• Aardappeloogst. Hier en daar ziet men de landbouwers bezig met 

het aardappels rooien, terwijl ook enkele stukjes ontruimd zijn. Dit 
neemt niet weg dat het dit jaar wel zeer lui gaat. Er is geen 
handel, de prijzen zijn laag en de meeste verbouwers kregen nog 
geen kans om te verkoopen. Dit is de reden, dat nog zoovele 
percelen onaangeroerd zijn. De uitkomst is dit jaar bijzonder goed 
en zou de lage prijzen nog verzachten, doch ’t staat te vrezen, dat 
ook al vanwege het feit, dat er zooveel gerooid wordt, velen 
voorlopig nog geen kans zullen krijgen om ze behoorlijk van de 
hand te doen. Ziende de late aardappelen met hun buitengewoon 
veel belovenden oogst, achten we het vooruitzicht op een 
loonenden bouw wel zeer klein. 

• Met het oog op de a.s. fruitverkooping kunnen we nog melden, dat 
de afkomst dit jaar zeer tegenvalt en bijzonder laag zal zijn. Vaklui 
zeggen, dat al de fruit, die Lexmond bevat, gemakkelijk in één 
flinken boomgaard van enkele bunders kan groeien. Opmerkelijk 
is, dat het aantal “boomgaardkijkers” groter is dan voorgaande 
jaren. 

• De heer G.J. de Vaal, die kort geleden lid van den Gemeente-
raad alhier is geworden, heeft thans als zoodanig bedankt. 
Volgens de nieuwe kieswet is zijn opvolger J.F. Termaat, oud-
Raadslid. 

• Als gevonden voorwerp is aangegeven een rijwielbelastingmerk 
1932-’33. Inl. verstrekt de gemeente-veldw. 

 
= = = = = = = = = = = = = = = = 
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TOEN EN NU 
 
W. van Zijderveld 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De jachthaven was aanvankelijk aan de westzijde voorzien van een talud. De 
schepen lagen aan een langssteiger. Bij laagwater viel de haven droog, zoals 
hier in 1979. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

In 1981 werd de jachthaven gerenoveerd en voorzien van dwarssteigers. 
Foto juli 2002 

 
= = = = = = = = = = = = = = = = 
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Sollicitatiebrief van Jan van Mazijk van 31 augustus 1886, aan 
Gemeentebestuur van Lexmond naar de functie van Gemeenteontvanger. 
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LAKERVELD                            "DE NACHT DAT MEN NIET SLIEP" 
 
P. de Pater 
 
 
Net 50 jaar na de datum van 3 juli 1952 leek het mij een idee om 
eens een verhaal te publiceren over een avond en een nacht, die 
iedere oudere streekbewoner nooit zal vergeten: als ik alle verhalen 
over deze datum opgeschreven had, lag er nu een "Lek en Huibert 
Kroniek" van ca. 70 pagina's voor u. We beginnen heel onschuldig: 
 
Hier volgt de weersvoorspelling voor donderdag 3 juli 1952: 
"Aanvankelijk veel bewolking met hier en daar enige regen. Later 
plaatselijke opklaringen. Zwakke tot matige noordelijke wind. Koel." 
 
Gewoon weerbericht; helaas zou de werkelijkheid enigszins anders 
uitpakken. Het enige dat klopte in de mededeling van het KNMI was 
de windrichting en de temperatuursvoorspelling. Ondanks het matige 
weer werd er door de Lakerveldse boeren gehooid, want juli was 
immers de hooimaand. De "week van het kuilgras" bestond nog niet. 
Natuurlijk werd er niet alleen in Lakerveld gehooid: ook voor de 21- 
jarige Nieuwlandse boer Nelis van den Broek was het een drukke 
dag. Hij stond er alleen voor, want zijn vader was enkele dagen 
daarvoor uit het ziekenhuis thuisgekomen. Net als alle Lakervelders 
wist hij niet welk natuurgeweld eraan kwam. Voor we verder gaan 
hierbij eerst de echte weergegevens van De Bilt van 3 en 4 juli 1952; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

�����������
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Hoewel ik geen weerkundige ben zal ik toch enige uitleg geven over 
deze grafiek: 
1. De bovenste balk is de tijd tussen 3 juli 08.00 uur en 4 juli 08.00 

uur. 
2. De tweede balk is de windrichting: noordoost dus. 
3. De derde balk is de gemiddelde windsnelheid, gemeten in 

meters per seconde. (Onschuldig trouwens) 
4. De vierde balk is de maximale windsnelheid, rond 19.00 uur zien 

we hierbij het getal 20 verschijnen. (Dit betekent windkracht 8 à 
9) 

5. Het meest opvallende is de luchtdruklijn, tot 19.30 uur is deze 
stabiel op 1018 mb., daarna begint een enorme schommeling; 
eindigend op 1024 mb. op 4 juli 08.00 uur. Dit betekent zeer 
onstabiel weer. 

6. De neerslaglijn is ook opvallend. Kort voor 20.00 uur op 3 juli 
zien we ineens 20 mm water naar beneden komen. 

 
Ik ben geen Erwin Kroll of John Bernhard, maar kort voor 's avonds 
acht uur op 3 juli zien we dus een bui, waaruit in De Bilt in korte tijd 
20 mm water viel. Tevens steeg de luchtdruk. Weerkundigen 
schijnen zoiets een onweersneus te noemen. Deze onweersneus 
met windstoten tot 20 meter per seconde had geweldige gevolgen 
voor Lakerveld; (hierover wordt nog steeds gesproken). Iedere 
oudere Heicopper en Lexmonder praat b.v. op een verjaardag nog 
wel eens over deze nacht. Merkwaardig idee dat dit verhaal wordt 
geschreven door een in 1956 geboren "Lakerveldse snotneus". (Hij 
heeft het niet meegemaakt, en alleen van horen zeggen) 
 
Mochten sommige lezers en lezeressen mijn titel van dit verhaal niet 
geloven, dan volgen hierbij twee citaten uit de "Panorama" van eind 
juli 1952: 
"Bliksemflitsen schoten door een zwaar, laag hangend wolkendek en 
volgden elkaar zo snel op, dat men bij het spookachtige, flakkerende 
schijnsel dat onschuldige weerbericht drie keer kon overlezen, 
voordat het weer duister werd. De regen stortte in zware dikke 
stralen op de warme uitgedroogde aarde neer. Rukwinden trokken 
de daken van huizen af en velden machtige bomen. Op sommige 
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plaatsen in ons land woedde het noodweer tien uur in volle 
hevigheid."  
 
Volgende citaat: "Meer dan vierentwintig boerderijen , tientallen 
schuren en hooibergen werden door de bliksem getroffen. Twee 
mensen verloren het leven. In vele steden ontstond een watersnood 
doordat de riolering het neergutsende water niet snel genoeg 
verwerken kon. Voor tienduizenden guldens werd schade 
toegebracht aan de te velde staande gewassen. Alles 
bijeengenomen werd Nederland in één nacht door het natuurgeweld 
enkele millioenen armer." 
 
Lexmond was dus één van de plaatsen die met 10 uur noodweer te 
maken kreeg, het Overijsselse Hellendoorn was een andere. De 
Noord-Brabantse plaats Steenbergen kreeg in 12 uur 124 mm regen 
te verwerken, De Bilt trouwens 66.2 mm (zoals uit de weertabel 
blijkt). 
 
We starten het vervolg van dit verhaal rond 19.00 uur op 3 juli 1952, 
de jonge Lakervelder Floor Kortlever besloot rond die tijd naar een 
circusvoorstelling van het gezelschap Géant in Gorinchem te gaan. 
Toen Floor net op pad was bij de Lakerveldse Vliet, besefte hij dat de 
lucht met zijn gele en inktzwarte kleuren er wel erg onheilspellend 
uitzag, en keerde terug naar huis (Lakerveld 184). Floor heeft 
trouwens weinig gemist, want de circusvoorstelling begon te laat en 
duurde ongeveer 5 minuten. (De tent stond binnen enkele minuten 
onder water, en het licht viel uit) 
Toen hij net thuis was, zo rond 19.30 uur, sloeg de bliksem in zijn 
ouderlijke boerderij. Zijn vader Jan Kortlever probeerde met een 
brandblusser het vuur te blussen. Dit bleek een hopeloze taak te zijn, 
dus trachtte de familie Kortlever nog iets van de inboedel te redden: 
winterjassen, tafelzilver en een paardentuig werden gered. 
Ondertussen was zoon Floor op zijn fiets gestapt en naar café 
"Halfweg" gereden om de Lexmondse brandweer te bellen. (Effe je 
mobieltje pakken bestond nog niet) De Lexmondse brandweer rukte 
uit richting Kortlever; maar net in Lakerveld aangekomen bleek ook 
de boerderij van Piet van Duuren (Lakerveld 40) door het hemelvuur 
getroffen te zijn. 
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De Lexmondse spuitgasten onder aanvoering van Cees Kloens, met 
als andere leden Roelof van Mazijk, Walter Ott, Willem Boef, Wout 
de Jong, Gijs de Ruiter, Arnold van Ravesteijn en Cees Vink 
besloten eerst hier te gaan blussen. De Lexmondse brandweer riep 
tevens de assistentie van de Viaanse collega's in. 
De brand bij Kortlever werd overgelaten aan de Meerkerkers. De 
Lexmondse brandweer slaagde erin het voorste deel van de 
boerderij van P. van Duuren te behouden, en een deel van de 
inboedel te redden. De sporen van de blikseminslag op Lakerveld 40 
zijn nog jaren goed zichtbaar geweest. Thans zijn er alleen nog wat 
balken met enige brandschade te zien. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Boerderij P. van Duuren, Lakerveld 40. Foto 2002. 
 
Het vervolg is het best te vertellen door een stuk uit de gegevens van 
de Meerkerkse brandweer te gebruiken:  
Citaat: "Op Donderdag 3 Juli om 8 uur werd de Brandweer 
gealarmeerd voor een boerderijbrand bij De Heer Jan Kortlever te 
Lexmond. Tijdens een ongekend zwaar onweer was de bliksem 
ingeslagen en stond de kapitale boerderij in lichte laaie. Door het feit 
dat eerst de Brandweer van Lexmond was gealarmeerd, (welke 
echter bezet was door de brand bij P. van Duuren te Lexmond) 
hadden de vlammen langere tijd vrij spel gehad en viel van de 
boerderij als zodanig door onze Brandweer niet veel meer te redden. 
De belendende gebouwen op het erf van Kortlever konden worden 
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behouden. Het perceel van de Kinderen Verrips (Lakerveld 192; 
beter bekend als het voormalige ELTI; met zijn Lakenveldse koeien) 
is door onze brandweer nat gehouden tegen de vonkenregen. Na 
pl.m. 1 uur te hebben gespoten is de blussing overgenomen door de 
Brandweer uit Vianen. Hierna is de Meerkerkse Brandweer ingerukt. 
De brandbestrijding heeft nog wel nuttig effect gehad, doordat het 
gebouwtje aan de Zuidzijde behouden is gebleven en nu als woning 
dienst doet."  
 
Over de Meerkerkse brandweer op 3 juli 1952 (met als commandant 
M. van der Heiden) vallen een paar aardige gegevens te vermelden. 
Zij beschikten over een splinternieuwe automotorspuit gebouwd door 
de firma Kronenburg. Opgeleverd op 23 januari 1952. In de 
Meerkerkse gelederen bevond zich ook de legendarische Hendrik 
(Hennie) Sap. Volgens de overlevering was hij een inspirerende 
kracht in deze moeilijke uren. Voor de Meerkerkers bij Kortlever 
verschenen passeerde toevallig de Amstelvener J. Dijkstra met een 
fototoestel in de auto de brandende boerderij. Hij maakte rond 19.50 
uur de volgende unieke opname. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Boerderij J. Kortlever, Lakerveld 184. Foto 1952. 
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Veel rust was de Meerkerkers trouwens niet gegund; want rond 
23.45 uur konden ze uitrukken naar de brandende boerderij van de 
eerder genoemde Nelis van den Broek in Nieuwland. We gaan terug 
naar Lakerveld: Zo rond 21.00 uur leek het weer iets te verbeteren, 
en menige Lakervelder in het "benedeneind" pakte het rijwiel en 
besloot een kijkje bij Kortlever te gaan nemen. De Lakervelders in 
het "boveneind" zullen hetzelfde gedaan hebben bij van Duuren. Hun 
"ramptoerisme" was van korte duur, want de volgende golf buien 
startte rond 21.30 uur. Dus hals over kop vluchtten de Lakervelders 
naar huis. Deze golf bleef zonder noemenswaardige gevolgen voor 
Lakerveld. 
Rond 23.00 uur was de Lexmondse brandweer klaar met blussen bij 
P. van Duuren, en zij kwamen bij de puinhopen van Kortlever. De 
conclusie was duidelijk; alleen nablussen. Rond dit tijdstip werd ook 
de Hei- en Boeicopse boerderij van D.J. Brouwer door de bliksem 
getroffen. Het onweer sloeg in één van de vijf roeden van zijn 
hooiberg. De Hei- en Boeicopse brandweer onder aanvoering van  
J. (Kobus) Stravers leverde een geweldige prestatie en slaagde erin 
het grootste gedeelte van de hooioogst van de familie Brouwer 
onbeschadigd uit de berg te halen. Alleen het hooi tegen de 
bergroeden verbrandde. Tijdens het blussen sloeg de bliksem nog in 
een andere roede. (Ons redactielid J.P. de Leeuw was hierbij 
trouwens in wat jeugdige overmoed aanwezig) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Boerderij A. Brouwer, Hei- en Boeicopseweg 125. Foto 2002 
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Het onweer zou nog uren doorgaan. De Lakervelders bleven op, 
gekleed in dagelijkse kleding, om maar onmiddellijk te kunnen 
vluchten. Maar ondanks alle onweer kreeg ons buurtschap niet met 
verdere rampen te maken. Een door het onweer getroffen koe laat ik 
hier even buiten beschouwing. 
 
HOE VERDER? 
De volgende dag verschenen de mannen van de pers in Lakerveld, 
een fotograaf van "De Panorama" maakte 2 foto's. (Uiteraard één bij 
P. van Duuren, en één bij J. Kortlever. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dit is Floor Kortlever bij de restanten van de boerderij. 
 

Jan Kortlever en zijn vrouw D. Kortlever-Roosendaal vonden met 
hun dochter Flora (nachtelijk) onderdak bij hun overbuurman W. van 
Iperen. Zoon Floor bij Jacob (Job) de Jong op Lakerveld 244. 
Overdag leefden ze in het door de Meerkerkers geredde "gebouwtje 
aan de Zuidzijde". Tien maanden na die fatale nacht was de 
boerderij weer opgebouwd. 
Twee van de vijf bewoners van Lakerveld 40: P. van Duuren en zijn 
vrouw A. van Duuren-van Dijk kregen huisvesting bij C. Scherpen-
zeel (buurman). De andere drie: J. van Dieren, zijn vrouw D. van 
Dieren-de Jong en zoon Henk bij Teunis van Dieren. (Zijn boerderij 
bestaat niet meer; ze bevond zich op de plaats waar thans de 
Gereformeerde Kerk staat) 
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Op 22 juli 1952 vergaderde de Lexmondse brandweer onder 
voorzitterschap van de heer C. Kloens. Secretaris was R. van Mazijk. 
Een interessant agendapunt viel in de rubriek: Ingekomen stukken. 
Dit betrof een dankbetuiging aan de Lexmondse brandweer van de 
gemeente Lexmond voor hun moedig optreden in de nacht van 3 op 
4 juli. Gezien de omstandigheden had de brandweer ook niets 
minder verdiend.  
 
De familie D.J. Brouwer en de families P.H. van Duuren en J. van 
Dieren plaatsten een advertentie om een ieder te bedanken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Een latere Lexmondse brandweercommandant sprak eens de his-
torische woorden: "Een onschuldig brandje, we hoeven ons niet te 
haasten". Op de avond van 3 juli 1952 golden andere normen. De tijd 
heelt alle wonden zegt men wel eens. Voor materiële goederen geldt 
dit waarschijnlijk. Zowel de boerderij van Kortlever als die van P. van 
Duuren werden weer opgebouwd. 
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Lakerveld 184. Foto 2002. 
 
P.S. Een perfect samenspel van plaatselijke brandweercorpsen, in 
een verschrikkelijke avond en nacht, het kan dus wel. (P. de Pater, 
juni 2002.)   
 
Bronnen: 
• Leerdamsche Courant. 
• KNMI: weerstation De Bilt.   
• De Panorama van week 30 uit 1952. 
• Archieven brandweer: 
• Lexmond, met dank aan D. Lakerveld Hzn. 
• Meerkerk, met dank aan B. de Groot Czn. 
• Hei- en Boeicop, met dank aan D. Bassa. 
• Diverse particulieren:  
• Een klein aantal wil ik met name noemen: 
• Mevr. F. de Groot - Kortlever te Hoog-Blokland. 
• Mevr. T. Kortlever - Blokland te Lexmond. 
• De heer A. van Duuren te Lexmond.  
• De heer J.C. (Cor) van Dijk te Lexmond. 
• De heer G.C. Brouwer te Hei en -Boeicop.  
 

= = = = = = = = = = = = = = = = 
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Als slot van dit vakantienummer nog twee oude ansichtkaarten uit 
Lexmond (Leksmond). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poststempel: boven 26-06-1911, beneden ??-01-1908 
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