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VAN DE VOORZITTER 
 
W. van Zijderveld 
 
 
In de afgelopen drie maanden, waarin ook de vakantieperiode viel, 
zijn weer verschillende activiteiten door uw vereniging ontplooid. Hier 
volgen ze: 
Wij stonden weer met een kraam op de jaarmarkt en opnieuw was 
het een succes. Er was veel aanloop en er werd flink verkocht, dus 
goed verdiend en we mochten zeven nieuwe leden inschrijven. De 
winnaar van de verloting van het schilderij was G. het Lam uit 
Achthoven. 
Op zaterdag 21 september heeft de excursie naar Willemstad, ge-
houden i.s.m. de Viaanse Historische Vereniging ‘In het Land van 
Brederode’, plaatsgevonden. Door verblijf in het buitenland kon ik 
helaas niet van de partij zijn, maar enkele van onze leden vertelden 
mij dat het een groot succes was. Dit was ook de mening van een 
bestuurslid van de Viaanse vereniging, die daaraan toevoegde dat 
de deelnemers van beide verenigingen voortreffelijk mengden. Het 
was net of ze allemaal bij dezelfde vereniging behoorden. En zo 
hoort het ook tussen zusterverenigingen. 
Op 8 oktober hield de heer Ph. de Koning een dia-lezing over 
overstromingen in de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden. Op 
deze goedbezochte lezing hebben de bezoekers kunnen genieten 
van een goede en enthousiast gebrachte lezing. 
Op de Fokveedag te Hoornaar op 5 oktober, waren we aanwezig met 
een drietal foto’s van de mooiste boerderijen in Lexmond en Hei- en 
Boeicop. Meer hierover op pagina 18 tot 20. 
Er wordt druk geschreven aan een boekje over de historie van Hei- 
en Boeicop voor de basisschool aldaar. Deze grote klus begint al 
aardig op te schieten. 
De uitgave van de Lek en Huibert Kroniek die u nu aan het lezen 
bent, werd weer samengesteld, gedrukt en verzonden of bezorgd. 
Zoals u hierboven ziet bruist de vereniging van activiteiten. De basis 
hiervoor kunt u versterken door een nieuw lid aan te brengen. 
 

= = = = = = = = = = = = = = = = 
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VRIHEYT EN IS OM GHEEN GHELT TE COOP. 
 
Th. Van Woerden 
 
 
Dit is een aangepaste versie van de lezing, gehouden op 30 april 2002 in een 
bijeenkomst van hen die een koninklijke onderscheiding hebben ontvangen. 
 
We hebben dit jaar 2002 meerdere malen gebeurtenissen in het 
Oranjehuis mogen herdenken. Op 30 april is onze oude koningin, nu 
prinses Juliana, 93 jaar geworden en haar dochter koningin Beatrix 
viert uit respect voor haar moeder haar verjaardag op deze dag en wij 
met haar. Op 2 februari is de troonopvolger, prins Willem Alexander, in 
het huwelijk getreden met Maxima, een charmante jongedame uit het 
verre Argentinië. Ze is door de bevolking enthousiast ontvangen. We 
wensen hen vele gelukkige jaren toe en hopen dat ze samen nog veel 
voor ons land en volk mogen betekenen en evenals de voorouders zich 
zullen inzetten voor de belangen en de vrijheid van ons vaderland en 
voor ons volk. 
Een gebeurtenis waar weinig aandacht 
aan is geschonken, is dat koning–
stadhouder Willem III, 300 jaar 
geleden in 1702 is overleden. Hij was 
een van de belangrijkste vorsten uit 
het Oranjehuis en in Engeland wordt 
hij nog steeds met ontzag genoemd . 
Omdat hij in ons land weinig bekend is,    
wil ik in dit “Oranjejaar” graag aandacht 
aan hem besteden. 
Hij werd geboren in 1650, een week na 
de dood van zijn vader, die gehuwd 
was met de Britse prinses Mary Stuart. 
Het eerste stadhouderloze tijdperk was 
aangebroken en de Staten van 
Holland en de regenten in de steden 
konden regeren zonder veel inmen-
ging van bovenaf. Deze regerende 
klasse was het niet zozeer te doen om       Koning-Stadhouder Willem III 



4e jaargang nr. 4, november 2002 

5 

het welzijn van de bevolking, maar ze zochten eigen voordeel. De best 
betaalde baantjes werden door hen bezet, terwijl de bevolking vaak in 
armoede leefde, ondanks de Gouden Eeuw. Geen wonder dat de 
ontevredenheid onder de bevolking groeide en mede door oorlogs-
dreiging kwam men in opstand en begon te roepen om een stad-
houder. Men herinnerde zich weer, wat de Oranjes betekend hadden 
voor de vrijheid van ons volk. Verhalen hierover deden de ronde, o.a. 
over prins Frederik Hendrik, bijgenaamd de stedendwinger. Hij was 
uitgenodigd om op de bruiloft van admiraal Tromp te komen, u weet 
wel, degene die samen met Michiel de Ruyter, de grote helden waren 
uit de zeeslagen met Engeland. Maar de heren uit de omgeving van de 
prins vonden het niet passend, dat de moeder van Tromp, “een mens 
die indertijd haar handen in zeepsop gestoken had om voor zulk min 
volk, als matrozen waren, daar de was voor te doen, en om die aan 
één tafel te zetten met een prins van Oranje”. Dat kon toch niet en de 
prins moest gewaarschuwd worden. Maar wat gebeurde? De prins las 
de brief en hij glimlachte eens en zei, dat hij natuurlijk op de bruiloft zou 
komen, waar dat moedertje aanwezig zou zijn, dat zich in haar 
moeilijke jaren zo dapper gehouden had. Tromp en zijn moeder 
hebben nooit van dit gekonkel geweten, maar het volk, de kleine 
luiden, werden hierdoor gesterkt in hun liefde voor het Oranjehuis. De 
ontevredenheid kwam tot een climax in het jaar 1672 toen er een 
oorlog uitbrak met o.a. Frankrijk, dat met een groot leger over de 
Veluwe optrok naar de vesting Holland. De paniek was groot, want de 
wreedheden van de Fransen waren erg en veel.Ze waren opgehitst 
door hun leiders, die vonden dat de soldaten meer moesten roven en 
plunderen, brandstichten en schofferen. Geen wonder dat de bevolking 
radeloos was en het land reddeloos, en dat men riep om de verheffing 
van de prins van Oranje in een hogere functie. De raadspensionaris 
van Holland moest uiteindelijk toegeven en hij werd benoemd tot 
kapitein-generaal van het leger. Maar Jan de With moest samen met 
zijn broer zijn afkeer van Oranje met de dood bekopen. Zij werden op 
een afschuwelijke manier vermoord. Een zwarte bladzijde in onze 
vaderlandse geschiedenis, begaan jegens mensen, die zich ook 
hadden ingezet voor hun land. De prins ging intussen door met 
maatregelen om het land te verdedigen en door de waterlinie was 
Holland even gevrijwaard van de vijand. Willem stond in de frontlinie en 
de toestand leek zo hopeloos, dat hij, toen een buitenlandse gezant 
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hem hierop wees, ten antwoord gaf dat hij door zou blijven vechten en 
liever sneuvelde bij de verdediging van de laatste stad dan zich 
overgaf. 
Als opperbevelhebber van het leger, had hij voor een 22-jarige 
jongeman immens grote verantwoordelijkheid tegenover de goed 
getrainde Franse soldaten, die niets en niemand ontzagen. Maar hij 
zou bewijzen, dat hij voor zijn taak berekend was. Het land werd onder 
water gezet en achter deze waterlinie verschanste de prins zich met 
zijn leger. Alleen de dijken bleven boven water en de toegang naar 
Holland was versperd. Ook in de Vijfheerenlanden werden de sluizen 
geopend en liep het land onder water. Hier en daar probeerden de 
boeren het water weer kwijt te raken en staken ze de dijken door, maar 
dit werd zwaar gestraft. De bewoners van deze streek wachtten in 
angstige spanning af wat er zou gebeuren. Ze hoefden niet lang te 
wachten, want de Fransen uit het Utrechtse staken bij Vianen de Lek 
over om hier buit te behalen. Ze lieten de stad Vianen ongemoeid, 
want als vrijstad hadden de bestuurders een overeenkomst gesloten 
dat ze strikt neutraal zouden zijn, evenals ons dorp Lexmond, dat aan 
Brederodes behoorde. Opgelucht zagen de Lexmonders de troepen 
via de dijk in de richting van Ameide verdwijnen, want daar was 
volgens de Fransen buit te behalen. Maar bij Sluis kwamen ze voor 
een versperring te staan, terwijl ze onder vuur kwamen te liggen van 4 
kanonneerboten van de Hollanders op de Lek. Het schijnt dat er nogal 
wat slachtoffers vielen onder de vijandelijke troepen, maar dit kon niet 
verhinderen, dat de Fransen door verraad tot de ontdekking kwamen, 
dat de Spaanse troepen in Hollandse dienst, zo’n drie honderd man, 
zich in allerijl hadden teruggetrokken. Deze Hollandse helden ver-
dwenen naar Nieuwpoort, zodat de weg vrij was om naar Ameide op te 
trekken en aan het plunderen te gaan, waarna ze het voormalige stadje 
in brand wilden steken. De plaatselijke predikant, die het onheil zag 
aan komen, spoedde zich naar de Franse bevelhebber en smeekte 
hem om de twee stenen gebouwen te sparen. Dat waren de kerk en 
het stadhuis, dat nog maar dertig jaar oud was. O wonder, dat verzoek 
willigde de Fransman in, maar verder ging alles er aan. Ook de molens 
aan de Zouwe moesten het ontgelden en de angstige bewoners van 
Achthoven zagen in het donker de brandende wieken draaien. Het 
moet een angstaanjagend gezicht zijn geweest en tegelijk fascinerend, 
met het eveneens brandende Ameide op de achtergrond. De Franse 
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rovers trokken daarna terug naar Utrecht, maar de bewoners van 
Achthoven hadden niet de illusie, dat ze hen niet meer terug zouden 
zien. Daar kregen ze gelijk in, want via de Lek kwamen ze terug en 
toen was Achthoven aan de beurt. Alles wat ze te pakken konden 
krijgen namen ze mee, ook het hooi om de geroofde koeien te voeren, 
de bewoners in grote wanhoop en armoede achterlatend. Dat 
gebeurde nog eens een keertje maar er was al niet veel meer te halen 
in het berooide land. Het land heeft een paar jaar onder water gestaan 
en doordat de molens verbrand waren, moest het land door natuurlijk 
verloop droog vallen. Dat ging niet zo vlug, terwijl geld voor de bouw 
van nieuwe molens ontbrak. Maar ook aan deze ellende kwam een 
eind en de krijgskansen keerden, nadat ook op zee de Britse vloot 
verslagen was door toedoen van Tromp en de Ruyter. 
Toen pas kon Willem zich geheel wijden aan het uitvoeren van een 
eigen politiek, die erop was gericht de soevereiniteit van het eigen land, 
de zeven gewesten, veilig te stellen en de Franse invloed in Europa 
terug te dringen om zodoende het machtsevenwicht in Europa te 
herstellen en te stabiliseren. Hierin werd hij gedwarsboomd door de 
Engelse koning Jacobus II, zijn schoonvader, die in Engeland en 
Schotland een dictatoriaal bewind voerde en de katholieke godsdienst 
met geweld en met steun van de Franse koning wilde invoeren. Een 
groot deel van het Engelse volk en de adel waren hiervan niet gediend 
en verzochten in 1688 Willem naar Engeland te komen om zijn 
schoonvader te verdrijven. Hij gaf hieraan gehoor, hoewel dit een 
moeilijke en delicate taak was. Hij landde met een vloot in Zuid-
Engeland en zonder bloedvergieten werd Jacobus met zijn aanhang op 
de vlucht gedreven naar Frankrijk. Jacobus kwam met een leger terug 
en landde in Ierland, waar hij evenwel verslagen werd aan de rivier de 
Boyne en toen voorgoed naar Frankrijk verdween. 
Willem en Mary werden nu gekroond tot koning en koningin van 
Engeland, Schotland en Ierland. De Democratie werd hersteld en de 
vrijheid van godsdienst weer ingevoerd en nu kon Willem verder zijn 
krachten besteden aan het herstellen van het machtsevenwicht in 
Europa, dat door het machtige Frankrijk onder Lodewijk XIV gevaar 
liep. Dit machtsstreven werd onder leiding van de koning-stadhouder 
bestreden en een halt toegeroepen. Onder moeilijke omstandigheden 
werd de vrijheid bevochten en hiervan getuigt ook het poortje in de 
Kerkstraat in Leerdam, het vroegere drossaardhuis (zetel van de 



Lek en Huibert Kroniek 

8 

rechter) waarop staat aangegeven: “WIE GOD WIL” “VRIHEYT EN IS 
OM GHEEN GHELT TE COOP” We mogen 300 jaar na zijn dood 
herdenken wat deze Oranjevorst voor ons land en voor Europa heeft 
betekend. Hij is in 1702 overleden aan een val van zijn paard en 
bijgezet in het graf van zijn vrouw, die in 1695 aan de pokken was 
gestorven. Samen rusten zij nu in de Westminster Abbey te Londen. Ik 
heb in die immens grote kerk temidden van alle praalgraven gezocht 
naar hun laatste rustplaats en uiteindelijk vond ik twee eenvoudige 
tegels met daarop hun naam en verder niets. Wel wat ontnuchterend. 
Ik vroeg me af of dat de dank was van het Engelse volk aan de strijder 
voor democratie en zoals hij genoemd werd: De Verdediger van het 
geloof. Maar het is misschien wel in zijn geest, want hij was wars van 
alle pracht en praal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mary Stuart II 
 
 

= = = = = = = = = = = = = = = = 
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JUR IN LAKERVELD 
 
P. Horden Jz. † 
 
 
Inleiding 
Piet Horden Jz heeft enkele verhalen en artikelen geschreven die, 
zover bekend, nooit zijn uitgegeven. Niet alles wat hij schreef is 
daarvoor ook geschikt. Door bemiddeling van de heer P. van Iperen 
en met toestemming van de familie Horden hebben wij onderstaand 
verhaal ter publicatie in handen gekregen, waarvoor onze dank. 
In het verhaal komt enkele malen het woord ‘reysen’ voor, wat ‘maal’ 
betekent. 
 
Jur uit Lakerveld 
Toen het ambacht nog in hoog aanzien stond en de beoefenaren 
ervan zich dienovereenkomstig noemden: Mr. Bakker, Mr. Kleer-
maker, Mr. Timmerman, Mr. Metselaar, Mr. Smid, Mr. Rocklijff-
maecker, Mr. Raaymaecker, Mr. Chirurgijn, Mr. Baerdemaecker, 
enz., leefde er in het land van Vianen tussen Lexmond en Meerkerk 
een ridder op de naald en draad, genaamd Jurrephaas Woutersz van 
der Wiel. [Hij was dus kleermaker] 
Jur is een beroemd persoon geweest in de Lakerveldse dreven. Het 
was zijn taak de boeren te voorzien van nieuwe zwarte lakense 
pakken, pilose klepbroeken en wat er nog meer om zo’n boerenlijf 
gehangen kon worden, maar daaruit putte hij zijn roem niet, want zijn 
collega’s, op Lexmond Barent van Boxel en op Meerkerk Cornelis 
Cox, verstonden hun vak net zo goed als hij. Hij had naam gemaakt, 
omdat hij leven en vertier bracht tussen Basterdkaai en Ravenshoek, 
gelijk twee eeuwen later een schoolmeester-kastelein deed; maar 
daar zijn soms gevaren aan verbonden. 
‘t Was zondagochtend 24 augustus 1697. Jur was met de grote 
stroom meegekomen uit Lakerveld en had zich ingescheept ter kerke 
(er is toch een schip in de kerk!) waar hij zich door dominee Caron 
liet stichten met geestrijke woorden, die hij na afloop, geheel volgens 
zijn gewoonte, in De Drie Snoeken bij kastelein Ambueren met 
geestrijk vocht liet besprenkelen. 
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Hij trok in de gelagkamer veel belangstelling, en geen wonder: de 
vorige dag was Jurrephaas onverwachts thuisgekomen, terwijl hij 
enige dagen daarvoor veroordeeld was tot zes jaar versekerde 
plaetse; en nu stond hij ineens voor hun neus. Zoiets was nog nooit 
eerder geschied. Hoe zou hij dat kunstje geleverd hebben? Zoiets 
kan alleen een kleermaker, zei schipper Hardenbol, waarop de 
omstanders grinnikten en te kennen gaven dat ze het raadselachtige 
wel eens ontsluierd wilden zien. De kleermaker was er de man niet 
naar om zich in een geheimzinnig waas te hullen. Hij zei: Jullie weten 
waarvoor ik een paar maanden in de Landpoort heb gezeten. Dat 
wisten ze. Jur was op een avond wat al te hard tekeer gegaan in de 
herberg van Melis Jansz. Bijman in Lakerveld en had door de 
beneveling per abuis de vloer aangeveegd met de kastelein. Er was 
een beetje gerommeld met stoelen en tafels, zodat er hier en daar 
een poot en een dingetje bijhing en de tapkast hing half uit het raam. 
‘t Was veuls te gek, gaf Jur toe, maar daarvoor zes jaar krijgen, dat 
vind ik toch te bar hoor. Zaterdagochtend om negen uur kwam 
Labée, d’n diender, me uit de cel halen en bracht me naar het 
stadhuis, waar ik voor de drossaard werd geleid. Die ging bar te keer 
en het angstzweet brak me uit, want ik dacht: o Here, ik krijg er 
minstens nog zes jaar bij. Maar ineens zei hij: Je vrouw, Gelofwijntje 
Ariaens, heeft een request voor je geschreven en op grond daarvan 
heeft de Kamer je de zes jaar voorwaardelijk gegeven. Ik waarschuw 
je, ik waarschuw je, val nooit meer iemand lastig en blijf uit de 
herberg van Melis Jansz, want het minste of geringste, dat je nu 
doet, zal oorzaak zijn dat je de zes jaar uit moet zitten. Ga nu heen 
naar Lakerveld. Ik stond als een zoutpilaar en het was of al de 
Lakerveldse molens tegelijk in mijn hoofd draaiden. Labée trok me 
aan mijn arm de zaal uit en zette me in de Voorstraat. Het eerste 
ogenblik wist ik niet of ik de Lek- of de Landpoort uit zou gaan, maar 
ineens begon ik hard te lopen om zo gauw mogelijk de stad uit te 
komen. In d’n drieslag ben ik het Zwijnshoofd gepasseerd, maar bij 
de Bosherberg was mijn keel zo droog dat ik daar eerst eens 
aanlegde, want als je in geen maanden een druppie door je keelgat 
hebt gehad, is het een temptatie dóór te lopen. En zo ben ik dan 
zonder dorst te lijden thuis gekomen, want ik ben in alle herbergen 
wezen zeggen dat ik weer thuis was: bij 't Verlaat in Helsdingen, in 
De Drie Uijlen bij de Zipkaai, onder aan de heul in De Swaen en in 
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de Drie Baersen, in De Drie Snoeken en ten leste in de herberg van 
Joost Hessels in Lakerveld. ‘t Is dat de drost er zo op tegen was, 
maar anders was ik ook nog even g’ndag gaan zeggen bij Melis 
Jansz: ‘Hier bin’k weer Melis’, dan had-ie vast een beroerte gekre-
gen, maar dat wou’k d’n buik nou niet an doen. 
Na wat rondjes genoten en weggegeven te hebben, stapte de held 
van de dag op en kuierde Lakerveld in, waar hij telkens de mensen, 
die langs de weg in het gras gezellig de dingen van de week zaten te 
bespreken, te woord stond, als ze hem verwonderd toeriepen: Bin jij 
weer thuis, Jur!? 
Wat doggie dan, ik was het meroakels zat in de Landpoort. 
In nou moar weer flink an’t vechte, voegde een oude boer hem toe, 
dan komt ’t wel goed mit jou. 
Neje, neje, zei Jur, ik zal nou wel oppassen. En dat deed hij, want 
bijna een jaar lang ging het goed. Zorgvuldig de herberg van Melis 
Bijman vermijdende, zocht hij zijn vermaak bij de andere Lakerveldse 
kastelein, Joost Hesselse. Daar was het eigenlijk nog veel gezelliger, 
want Joost was behalve slokkiesbaas, ook nog schoenmaker en met 
zijn knecht oefende hij zijn beroep uit in de gelagkamer, zodat z’n 
stamgasten onder het genot van een kroes Viaans bier, konden 
luisteren naar het nijvere geklop, als baas en knecht Laurens 
Paulssen (toen 18 jaar oud), op de zolen van de kootneuzen zaten te 
kuisen. En weet je waarom het nou zo merakels gezellig was bij 
Jooste? Hij was altijd bereid, onverschillig op welk tijdstip, op 
verzoek van zijn Lakerveldse stamgasten met zijn mouw de spullen 
van de schoenmakerstafel aan de kant te vegen en met knecht Lau 
en de bezoekers een potje te gaan kaarten. 
En zo zaten ze dan op zaterdagmiddag 16 juli 1698 met de kaarten 
in de handen een tafereeltje te vormen, waar Ostade wild van 
geworden zou zijn en ze onmiddellijk met verf op een doek gesmeten 
zou hebben, als hij het gezien had. Het schilderij zou dan onge-
twijfeld geheten hebben: Kaartende en daarna vechtende Laker-
veldse boeren. 
Het ging als volgt: Lau zat op een schoen te rossen toen Jan 
Bastiaansz binnentrad met een paar versleten stiefels onder zijn 
arm, die hij op de tafel vóór Lau neerploempte en daarbij de 
volgende uitvoerige speech afstak: Zóóóle! 
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Helemaal niet in de war gebracht door de ingewikkeldheid van Janne 
betoog, bezegelde Lau op nog spraakzamere wijze deze 
werkopdracht, door zijn hoofd wat terzijde te wenden en een fikse 
straal pruimensap over de bezande vloer te gieren. 
Er zat nog wat volk te drinken en Jan bestelde een soopie (zo 
noemde men toen een borreltje). Onderwijl kwam Jur binnen. Met 
een joviaal handgebaar begroette hij de 17e eeuwse Kortlevers en 
dikke Pauwen, schoof een driepootje onder zijn zitvlak vóór het 
werktafeltje, terwijl Lau met zijn mouw een plekje hierop schoon-
veegde; deze pakte smoezelige kaarten uit een laatje en het kaart-
spel tussen Lau, Jur en Jan nam een aanvang. Joost droeg ‘soopies’ 
rond, die onder het spel werden genuttigd, zodat de hoofden steeds 
roder werden. Zo zaten daar die Gouden Eeuwse Lakervelders en 
speelden om op de coning uyt te wijsen; dat all een geruymen tijt 
geduyrt hadde en daer naer op reeken (=uitgerekend) wat dat ijeder 
verlooren hadde en bevonden, dat Juriphaes 16 reysen en Jan 5 
reysen verlooren hadde en ick Laurens vrij was; waerop Juriphaes 
seyde: Ick heb tienmaell verlooren en Jan zesmaell; waerop ick, 
attestant (=getuige) seyde: Jeriphaes, dat is ijmmers niet waer; 
waerop Jeruphaes weeder seyde: ghij liegt het allebey; en seyde 
vorder: com, wij sullen reekenen wat ons gelagh is; waerop Jan 
seyde: wij sullen het gelaegh te saemen betaellen; dat bedraegen 
was 17 stuyvers. 
Toen ontstond de gebruikelijke ruzie na het kaartspel en op dat 
moment stapte Janne moeder, Commertien Jansd, binnen en seyde 
tot hem: com vort, het heeft nu all lang genoeg geduyrt; het is meck1 
(=bijna) avent; gij moet gaen melcken. En haer soon geduyrig bij het 
lijff vast houdende, scholt Juriphaes Jan geduyrig uyt, seggende: Gij 
Jan, wat wout ghij doen, gij hebt het hart niet; gij hebt u leeven geen 
hart gehat, waerop Jan seyde: soude ick mijn leeven het hart niet 
gehat hebben? Wearop Juriphaes een mes vatte van de schoen-
maekers tafell en sneed twee reysen naer Jan; waarop de moeder 
van Jan haer soon ten huyse uyt creegh en een groot eynde weegs 
den dijck (=Lakerveldse weg) op met hem ging. 
Maar Jan van Commertien, die daarom ook wel Jan Commer 
genoemd werd, scheen er nog niet genoeg van te hebben, zodat 
Gerigje Hendricksd Schup (18 jaar oud) enige tijd later dezelfde Jan 
de gelagkamer weer zag betreden met een mes in de hand, terwijl hij 
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riep: Ja Jurriphaes, nu mot gij daer aen. Jur, die naast de werktafel 
zat, stond op, greep een mes van de schoenmakerstafel en 
retireerde de deur uit, waarheen Commer hem volgde. Buiten ging 
de kleermaker met zijn rug tegen het riet van het huis staan, 
roepende: Mannen, draecht hier kennis van: ick moet mijn lijff 
verweeren. Toen begonnen ze te snijden en toen Jur een jaap over 
zijn arm kreeg, zodat het mes uit zijn hand viel, raapte Commer het 
ridderlijk op en smeet het naar hem toe, zeggende: Daer is u mes 
weer, verweertie nu. 
Maar Van der Wiel liet het liggen en ging de herberg weer in, waar hij 
zijn knecht de opdracht gaf de barbier-chirurgijn te halen. 
Terwijl hij zat te wachten, bestelde hij een ‘varse’ kan bier, doch lang 
duurde zijn rust niet, want weldra verscheen Commer weer in de 
gelagkamer en viel onmiddellijk weer aan, zodat de voorwaardelijk 
veroordeelde nog driemaal gesneden werd. 
De chirurgijn kwam en zorgde ervoor dat de kleermaker geheeld 
werd, maar Jan Commer moest, voor het bedrijven van publiek 
geweld, op het matje komen te Vianen. Deurwaarder Alexander 
Hanock dagvaardde hem op 27 juli en 7 september, maar Commer 
was niet thuis. Zijn moeder stuurde bericht naar Vianen dat haar 
zoon wegens ernstige ziekte niet kon compareren. 
Dirck Ambueren, de Lexmondse schout, had met schepen Cornelis 
Weyers enkele getuigen gehoord en de verklaringen door hem laten 
ondertekenen. Gerigjen Hendricksd Schup kon niet schrijven en 
tekende met een merk2. 
Jur ging vrijuit. Hij had wel even in angst gezeten over die zes jaar, 
maar de zaak liep voor hem zonder ongelukken af, doch het plezier 
van zijn bezoeken aan de herberg van Joost Hessels was er voor 
hem af. Hij zocht zijn vertier voortaan elders. 
De jaartjes gingen voorbij. De 17e eeuw werd uitgeluid en de 18e 
was eraan komen knarsen. 
Langzamerhand was het weer de gewoonte geworden dat Jur de 
herberg van Melis Jansz Bijman als zijn stamcafé beschouwde. Hij 
dacht: het is zoveel jaar geleden, de drossaard is het allang 
vergeten. 
Het werd 1702. Met de Meerkerkse ‘markt’ had Jur zich voor zijn 
doen schappelijk gedragen; alleen wat ‘insolentien’ gepleegd. Maar 
op zondagmiddag 16 juli ging het weer helemaal scheef. Toen 



Lek en Huibert Kroniek 

14 

kastelein Melis Jansz om een uur of half vijf van Lexmond thuis 
kwam, vond hij in zijn herberg een redetwistend kaartend 
gezelschap. Het waren Gijsbert Gijsbertsz3, Jacob Aertse, Aelbert 
Pietersz Backer4, Willem Beerentsz van Haere5 en Jurrephaas. 
Plotseling stonden Willem en Jur met de messen tegenover elkaar. 
Kastelein Bijman, die zich het jaar 1697 nog goed herinnerde, greep 
met behulp van Aertse de kleermaker bij zijn kladden en werkte hem 
de deur uit, waarbij [Jurrephaas] van der Wiel heftig schold en 
dreigde. 
Het geval kwam ter ore van het gerecht en Jur zou gehaald worden, 
maar zijn angst voor de ‘zes jaar’ was zo groot, dat hij vluchtte. Z’n 
vrouw Geerlowijntie Adriaens begaf zich ten einde raad naar notaris 
Tucker te Vianen, die altijd requesten voor de mensen aan de Kamer 
van Justitie schreef. Hij liet Geerlowijntie aan de drossaard 
verzoeken haar man niet crimineel, doch civiel te vervolgen, want in 
zijn dronkenschap was hij helemaal vergeten dat hij nog een 
voorwaardelijke straf te goed had. Hij was van angst nu gevlucht, 
‘latende zijn zwangere vrouw en drie onnozele kinderen kommervol 
achter’, zodat ze armlastig werden. 
En waarachtig streek de Viaanse justitie wéér de hand over ’t hart en 
liep het met een boete af. 
Jarenlang vinden we Jurrephaas niet terug in de registers van de 
Kamer, maar in 1709 liet hij weer van zich horen. Hij had het een of 
ander kledingstuk gemaakt voor de hierboven gemelde Aelbert 
Pietersz Backer. Toen Jur om zijn centen kwam, werd Backer kwaad 
en stiet hem met een stok tegen de borst. Wekenlang had de 
kleermaker hierover lopen mokken en zich inwendig op lopen 
winden. Op zondagochtend 12 mei 1709 was Lakerveld van ouds 
weer op mars naar de kerk. Jur en de zijnen liepen in de grote 
stroom mee en voor hem uit marcheerden Teunis Hendricks, Aelbert 
Backer en Peter Leenderts. Jur dacht: Daar gaat de huichelaar; 
straks zit hij schijnheilig de psalmen mee te galmen, zodat je hem 
aan de Basterdkaai kan horen blèren en mij onthoudt hij mijn 
gerechte loon. Plotseling, in een opwelling van woede, liep Jur hard 
vooruit, nam zijn mes met de schede er omheen in de hand en sloeg 
er Backer mee op de schouder, zeggende: Sullen wij er nu eens 
aan? 
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De geschrokken Backer antwoordde: Hoe kun je me nu lastig vallen, 
daer gij wel weet dat ick mijn aerm niet tot mijn wil en hebt. Waarop 
Jurrephaas: Gij hadt uwen arm wel tot uwen wil doe ghij mijn met 
een stock op mijn borst stiet als ick van gelt sprack. Jur deelde een 
paar rake klappen uit en om dat dit molesteren geschiedde tijdens de 
kerkgang, werd het hem door de justitie zeer kwalijk genomen. 
Veertig dagen en nachten moest hij ervoor brommen op water en 
brood in de Landpoort. 
Op 4 december 1709 werd hem in zijn cel aangezegd dat hij zich te 
wachten had voor onordelijkheden, anders zou het vonnis van 1697 
uitgevoerd worden. Toen mocht hij weer naar huis. 
De justitie kon toch vroeger, behalve uitermate streng, ook zeer 
lankmoedig zijn. 
Jurrephaas schijnt vervolgens rustig te Lakerveld geleefd en gewerkt 
te hebben, want verdere bewijzen van zijn aardse leven in de 
Lakerveldse dreven zijn in de archieven niet aanwezig. 
 
Noten: 
1. Meck is typische Lakerveldse uitdrukking uit die tijd voor: mekant = bekant = 

bijkans = bijna; men zegt nog wel: meschik. 
 
2. Het merk van Gerigjen Hendricksd Schup:  
 
3. Het merk van Gijsbert Gijsbertsz: 
 
4. Het merk van Pietersz Backer: 
 
 
5. Op het Lexmondse schuttersbord wordt vermeld: Imen van Haer 
 
 

= = = = = = = = = = = = = = = = 
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IN HET ZWEET UWS AANSCHIJNS. 
 
Joh. de With † 
 
 
Dat mensen moeten werken om hun dagelijks brood te verdienen, 
mag bekend worden verondersteld. Dat was vroeger niet anders dan 
tegenwoordig, alleen waren de mogelijkheden om een vak of beroep 
te leren in vorige eeuwen beperkter. Immers, na de verplichte 
schooljaren, wordt nu veelal eerst nog vervolgonderwijs genoten, 
alvorens men op de maatschappij wordt losgelaten. Hoe dit in 
vroeger tijden in zijn werk ging, leert ons een overeenkomst die in 
1694 voor het Heicopse gerecht werd opgesteld tussen de voogden 
van de minderjarige wees Jan Willem Oirschot en een Meerkerkse 
kleermaker, waarin werd vastgelegd onder welke voorwaarden Jan 
Willem het snijdersvak zou worden bijgebracht. 
Omdat men niet gewend was in dit soort zaken iets aan het toeval 
over te laten, werden nogal wat zaken aan het papier toevertrouwd, 
reden om deze akte in zijn geheel weer te geven. 
 
Op dese naevolgende conditie, soo bekennen Wouter Ariens de 
Raedt ende Dirck Ariens de Greeff in qualiteyt als voogden over de 
minderjarige kinderen van zaliger Willem Cornelissen Oirschot, in 
egten staete verwekt bij Maecken Arien de Greef, besteet te hebben 
Jan Willemse Oirschot aen meester Cornelis Kocks, cleermaker, 
woonende tot Meerkerck, dewelcke oock bij deze belooft den 
voorschreven persoon Jan Willemse Oirschot aangenomen te 
hebben voor den tijt van 2 jaeren, ingaende prima may 1694 en 
eindigende prima may 1696, in cost en dranck te onderhouden ende 
daarenboven de kleederen die de voornoemde voochden 't sijnen 
behoef sullen beschicken, moeten maecken, alsmede de oude 
kleederen wel te onderhouden ende verstellen den voorschreven tijt 
lang gedurende, mitsgaders den voorschreven Jan Willemse 
Oirschot den voorschreven tijt wel ende getrouwelijck en sooveel als 
mogelijck is, hem het ambagt van kleermaker te leeren, gelijk een 
goede meester schuldigh is ende behoort te doen. Waervoor de 
voorschreven voogden aen den opgemelden meester Kocks de 
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somma van een hondert ses Carolus gulden van 20 stuyvers 't stuck 
sullen betalen als de voorschreven twee jaeren omgekomen ende 
geexpireert sijn. 
Nogthans dat indien de voorschreven leerlingh in ’t begin van 't eerst, 
tweede, darde ofte laetste halfjaer quam te sterven, ofte dat hij in sijn 
meester sonder oorsaecken ofte toedoen quam wegh van sijn 
meester te loopen, soo sullen de voogden aen den voorschreven 
Mr.Cocks moeten betaelen 't halfjaer waerin hij gestorven ofte wegh 
gelopen is ende niet verder.  Mede off het quam te gebeuren dat den 
voorschreven leerlingh van Godt almagtig wierde besocht met siekte 
ofte eenige accidenten, soo sal hem de meester evenwel sijn 
leerlingh uyt moeten onderhouden, tenware bij verscheidene 
doctoren geoordeelt wierde de voorschreven sieckte ofte accidenten 
ongeneeslijck te sijn, in sulcken gevallen sal hij hem het halfjaer daar 
hij in is uyt moeten houden ende daer alsdan van worden betaelt 
ende verder niet. 
Voor alle 't welck voorschreven staen, verbinden parthijen wedersijts 
haere persoon ende generalijck alle haere goederen, geen 
uytgesondert, stellen deselve tot bedwang van alle regt ende 
regteren. 
Tot seckerheyt ende voor de voldoeningh der voorschreven somme, 
soo heeft Pel Claessen, woonende in den dorpe van Heycop, sich 
borgh geconstitueert onder renunciatie (opzegging) van exceptie 
(uitvlucht) van excusse (afpersing), den inhout deses hem berigt 
wesende. 
Ende sijn hiervan twee alleens luyden contrackten gemaeckt ende bij 
parthijen wedersijts, beneffens de borgh onderteyckent in Heycop, 
op den 17 en April 1694. 
 
Wouter Ariens. 

Dit merck heeft Dirck Ariense de Greef gestelt, 

Cornelis Cocx. 

Pel Claessen.  Mij present, 

P. Maeckop, 1694. 
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Het is niet bekend of Jan Willem een goede kleermaker is geworden. 
Aan de overeenkomst kan het niet gelegen hebben. 
 
Bron: 
Nationaal Archief, Gerechtelijke archieven Hei- en Boeicop, no 641. 
 

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

Foto 3. Lakerveld 49, Weizicht, fam. den Boesterd 
 

Behoort bij het artikel Boerderij en Erf van hiernaast. 
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BOERDERIJ EN ERF 
 
H. de With 
 
 
Al enkele jaren houdt de stichting Boerderij en Erf zich bezig met 
restauratieadviezen en zo mogelijk met behoud van de historische 
boerderijen in de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden Zo ver-
scheen b.v. recentelijk het boekwerk “Van Oud naar Behoud”. 
Tevens werd er een database opgezet van historisch fotomateriaal 
voor wat betreft oude karakteristieke boerderijen. 
Ook zal met meerdere stichtingen/verenigingen die hetzelfde doel 
nastreven, gepoogd worden om een grootse manifestatie op te 
zetten, namelijk om het jaar 2003 uit te roepen tot HET JAAR VAN 
DE BOERDERIJ. 
Vooruitlopend op deze manifestatie is er een werkgroep opgericht 
om de mooiste boerderij van de diverse plaatsen voor te dragen.  
Ook wij ontvingen het verzoek om hieraan deel te nemen. Een 
uitnodiging waar het bestuur positief op heeft gereageerd. (mw. S. 
van Dieren en dhr. H. de With maken deel uit van deze werkgroep) 
 
Zo zijn er in Lexmond en Hei- en Boeicop een drietal boerderijen 
voorgedragen ter beoordeling, dit zijn: 

1. Hei- en Boeicopseweg 65, Arigjes hoeve, fam. Westerhoud 
2. Hei- en Boeicopseweg 15/17, fam. Zijderveld 
3. Lakerveld 49, Weizicht 

Er moest daarbij beoordeeld worden op de criteria als: bouwjaar van 
voor 1950; karakteristiek voor de streek; hoe gerestaureerd; 
oorspronkelijke elementen; raampartijen; dakbedekking; voegwerk; 
inwendige elementen; zo mogelijk schuren; erfafscheiding; 
erfverharding; verkavelingspatroon; enz, enz. met als laatste het 
totaalbeeld. 
Zo kon er op 5 oktober in de streektent die op de Fokveedag in 
Hoornaar stond, door het publiek worden deelgenomen om aan te 
geven aan welke boerderij men de voorkeur gaf. Op zich nog best 
moeilijk, want niet minder dan 12 historisch verenigingen hadden een 
inzending ingediend. De uitslag is nog niet bekend en zal uiteindelijk 
pas het komende jaar worden bekendgemaakt. 
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Maar misschien toch leuk om zelf ook alvast een keus te maken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 1. Hei- en Boeicopseweg 65, Arigjes hoeve, fam. Westerhoud 
 

Foto 3 zie pagina 18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 2. Hei- en Boeicopseweg 15/17, fam. Zijderveld  
 

= = = = = = = = = = = = = = = = 
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UIT “DE LEERDAMMER” VAN 70 JAAR GELEDEN 
 
J.P. de Leeuw 
 
 
Hei- en Boeicop 
 
Bericht 8-10-1932 
� In deze krant wordt uitgebreid aandacht besteed aan het 40-jarig 

ambtsjubileum van burgemeester Pot. Waarbij de Gemeente Hei- 
en Boeicop hem een gouden vulpen en vulpotlood in een etui 
met de volgende inscriptie aanbiedt: 

Aan burgemeester J. Pot 
aangeboden door de gemeente Hei- en Boeicop 
ter herinnering aan het 40-jarige  
ambtsjubileum op 5 oktober 1832 
1892   Hei-en Boeicop  1932 

Bericht 12-11-1932 
� De alleenwonende arbeider B. die reeds meerdere malen van 

woning veranderde, deed dit ook weer in de afgelopen week. Hij 
keerde thans reeds voor de 4e keer naar het ook vroeger door 
hem bewoonde huisje terug, zodat hij wel gehecht is aan deze 
woning. Of het thans van blijvende aard is, zal de toekomst leren. 

Bericht 3-12-1932 
� Deze week werd door commiezen uit Vianen gecontroleerd op 

het hebben van een rijwielplaatje op de fiets. 
Bericht 10-12-1932 
� Door bakker de With werden ter gelegenheid van Sinterklaas 

wederom aan de schoolkinderen de traditionele speculaas-
poppen uitgereikt. Zelfs de kleintjes thuis werden niet vergeten. 

 
Lexmond 
 
Bericht 30-10-1932 
� Woensdagavond werd de Ouderavond aan de Openbare L.S. 

alhier gehouden. Ruim 60 ouders waren aanwezig. De kinderen 
voerden als eerste nummer van ´t programma ´t zangspel 
“Asschepoester” op. Alle jongens en meisjes kenden hun rol 
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uitstekend. Vooral het hoffeest maakte indruk door de 
kleurencombinatie van de kleeding. Petemoei wekte nogal de 
lachlust op. Haar uiterlijk was evenals dat van “Asschepoester” 
keurig verzorgd. De ouders toonden zich zeer voldaan. De 
kinderen kregen als tractatien allen een reep chocolade en van 
een der bakkers een speculaaspop. Een aardige verrassing. In 
de pauze werden de tentoongestelde teekeningen en hand-
werken bezichtigd; deze vielen zeer in den smaak door ver-
scheidenheid en keurige verzorging. Na de pauze werden 
lichtbeelden vertoond van Parijs en van ´t Motorschip P.C. Hooft, 
dat kortgeleden door brand totaal vernield is. Om half elf werd de 
avond, die zeer aangenaam verliep, gesloten. 

Bericht 7-12-1932 
� Vergadering van de IJsclub ´Door Eendracht Vooruit´ alhier in het 

café ´De gouden Leeuw´ op Woensdag 30 Nov. 1932, des nam. 
te 7,30 uur. De vergadering werd door 74 leden bijgewoond. De 
voorz. heette de aanwezigen welkom en gaf daarna het woord 
aan de secretaris, den heer P.W. Bloks, om zijn notulen van de 
laatste algemeene vergadering voor te lezen. Nadat deze waren 
gelezen en goedgekeurd, volgde het jaarverslag en tevens het 
financieel verslag der vereeniging. De ontvangsten hebben het 
afgelopen jaar bedragen f. 309,01, de uitgaven f. 183,58. Batig 
saldo f. 125,43. Voorts werd medegedeeld, dat de bezittingen der 
vereeniging momenteel f. 550,22 bedroegen. Nadat een en ander 
in orde bleek bevonden te zijn, volgde Bestuursverkiezing. Er 
waren niet minder dan 3 vacatures ontstaan, door het bedanken 
van de heeren P.W. Bloks, secretaris, en H.A. van der Giesen, 
wegens vertrek en den heer G. Kersbergen, penningmeester. Het 
bestuur stelde ter voorziening van deze vacatures de volgende 
voordracht: W. de Jong, J. de Jong Hz. en P. Boogaard, welke 
personen met bijna algemeene stemmen werden gekozen. De 
heer Beckerman vroeg hierna of met deze stemming de 
Bestuursfuncties beslist waren, dan wel of deze door het Bestuur 
onderling verdeeld worden. De Voorz. deelde mede, dat volgens 
reglement de Bestuursfuncties onderling worden geregeld. In de 
Rondvraag vestigde de heer Schrijvershof de aandacht op de 
verkoopen van bier e.d., die door de nieuwe drankwet zijn 
verboden, zoodat het bestuur hierop met het verhuren der tenten 
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gelieve te rekenen. De Voorz. dankte den heer Schrijvershof voor 
diens mededelingen, waarop de heer Beckerman voorstelde, dat 
het bestuur zich tot B. en W. zou wenden om tot een oplossing te 
komen, waarbij vergunning tot verkoop van zwak alcoholische 
dranken zou worden verkregen, aangezien door de nieuwe 
Drankwet vrijwel alle verkoop van dranken verboden is en dus 
het tenten geheel zou komen te vervallen. Hiertoe werd besloten. 
Daarna verloting van 20 prijzen onder de aanwezigen. Uitslag: 
(eerste 6 prijzen een eendvogel): A. Stravers, 1e prijs; G. de Jong 
Joostzn, 2e prijs; A. Scherpenzeel, 3e prijs; Fr. de Jong, 4e prijs; 
A. v.d. Heiden, 5e prijs; A. Boef, 6e prijs; (7e en 8e pr. kistje 
sigaren) A. Versluis Hz., 7e prijs; N. Schrijvershof, 8e prijs; 
(volgende prijzen ½ pond St. Nicolaas) Gijsb. de Jong, 9e prijs;  
J. v.d Maas, 10e prijs; A. Verhoef, 11e prijs; T. Vlot, 12e prijs;  
A. de Jong, 13e prijs; W. Oosterling, 14e prijs; J.B. Kersbergen, 
15e prijs; Jo. Hamerling, 16e prijs; Chr. van Bentum, 17e prijs; G.J. 
van Gulik, 18e prijs; J. de Heer, 19e prijs; H. Verhoef, 20e prijs. 
Daarna sluiting. 

Bericht 14-12-1932 
� Voor het ontspanningslokaal zijn de navolgende artikelen 

binnengekomen: Van Douwe Egberts 100 pakjes tabak; H.J. 
Brokking, 3 pakjes thee, een zak suiker met St. Nicolaas; B. 
Lemmen, 2 pond koffie; G.J. van Dijk, ½ pond koffie, 2 zakken 
suiker met St. Nicolaas; C. van Beek, Meerkerk, 15 pakjes thee, 
2 ½ pond tabak. 

 
Overzicht werklozen zoals gepubliceerd in het 4e kwartaal 1932. 
 
  op 19 oktober  - 33 werklozen 
  op   2 november - 33 werklozen 
  op   9 november - 39 werklozen 
  op 23 november - 41 werklozen 
  op 30 november - 42 werklozen 
  op 14 december - 52 werklozen 
 
 

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

De Zwaanskuikenbrug was tot november 2000 aanwezig 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In november 2001 werd de klapbrug bij Zwaanskuiken in gebruik genomen 
 

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



4e jaargang nr. 4, november 2002 

25 

LAKERVELD "DRINKWATER" 
 
P. de Pater 
 
 
Wat deed een Lakerveldse boer in vroeger eeuwen als hij dorstig 
werd van het maaien met de zeis, of het sloten met de himphamp en 
de schoef? Wel, hij pakte zijn al of niet bezwete klomp en schepte 
wat water uit de sloot om zijn tong weer los te krijgen. En hij maaide 
of slootte verder. In de Lakerveldse polder liep dit waarschijnlijk goed 
af. Maar in de wat meer verstedelijkte gebieden kon het drinken van 
oppervlaktewater grote gevolgen hebben. Veel afval werd in het 
oppervlaktewater gegooid, en het drinken van dit water leverde zo 
diverse besmettelijke ziektes als b.v. cholera en typhus op. De 
wetenschap stond ook niet stil, en men ontdekte dat er een verband 
was tussen diverse ziekten en het drinken van oppervlaktewater. 
Menig dorp bouwde een dorpspomp en de boeren een eigen pomp 
in de boerderij, met loden pijpen tot op 15 meter diepte. De 
Lexmondse gemeenteraad besloot op 7 september 1909 tot het 
plaatsen van een dorpspomp; dit werk werd uitgevoerd door de firma 
de Boer te Leeuwarden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dorpspomp te Lexmond 
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Ook dit bleek geen oplossing; want op sommige dagen werd het zo 
druk bij de dorpspompen, dat er ruzies ontstonden. (Vooral op 
vrijdag: schrobdag.) Zo'n dorpspomp had ook "prettige" kanten: met 
het water nam men ook het laatste dorpsnieuws, en de laatste 
roddels mee naar huis. Voor de dorpsjeugd was het leuk speelgoed: 
wie kon de pomp met zijn hand zo lang dichthouden, dat het water 
eruit spatte? Of wie kreeg de grootste straal uit de pomp? Ook dit 
zou geschiedenis worden. Dat dorpspompen geen oplossing waren, 
blijkt ook uit het feit dat leden van de Lexmondse gemeenteraad al in 
1915 en 1916 een verzoek deden tot de aanleg van een water-
leiding. Dit verzoek werd afgewezen. 
 
Op 15 december 1926 om 16.00 uur promoveerde de Lekkerkerker 
T. Vink tot Dr. in de Wis- en Natuurkunde op een proefschrift getiteld 
"De Lekstreek, een aardrijkskundige verkenning van een bewoond 
deltagebied". Als dank voor dit promoveren schreef hij een boek voor 
de mensen die het materiaal voor zijn proefschrift geleverd hadden. 
Als u op een avond een leuk boekje wilt lezen, moet ik u dit geval 
absoluut ontraden. Wel heb ik er kort samengevat een stuk uitge-
haald: 
Er bestaat een slingerende zandrug vanaf Zijderveld, die door 
Neder-Heicop, de Vijfhoeven, over de Hei- en Boeicopse weg, door 
Kraaijendaal uiteindelijk Lakerveld bereikt, om in de buurt van de 
Lakerveldse tol, de cactuskwekerij van Hans Biesheuvel, en de 
boerderij van L.W. de Jong bijna de oppervlakte te bereiken, waarna 
deze zandrug in de West-Lakerveldse polder verdwijnt. Maar deze 
loop is interessant. 
 
In 1929 begon men in Den Haag na te denken over het aanleggen 
van een drinkwaterleiding in o.a. de Vijfheerenlanden en de 
Alblasserwaard. In datzelfde jaar werd een regionale commissie 
gevormd, die tot 1932 een soort slapend bestaan leidde. Pas in 1932 
werd vooral onder aanvoering van G. Slob; burgemeester van 
Meerkerk, en in zijn kielzog J. Pot, burgemeester van Lexmond, de 
commissie actief. (Hoewel deze drinkwaterleiding was bedoeld voor 
het grootste deel van de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden, zal ik 
me in dit verhaal toch beperken tot Lexmond en Meerkerk.)  
 



4e jaargang nr. 4, november 2002 

27 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Burgemeester G. Slob                                   Burgemeester J. Pot. 
 
Na diverse vergaderingen werd besloten om aan de provincie Zuid-
Holland het volgende verzoek te doen: bouw een pompstation in 
Lakerveld en een watertoren in Meerkerk om druk op de leidingen te 
kunnen uitoefenen. Waarom een pompstation in Lakerveld? Wel, in 
1932 werd ontdekt dat zich op een diepte van circa 90 meter onder 
het maaiveld water bevond dat door enkelvoudige beluchting en een 
eenvoudige snelfiltratie aan alle eisen van perfect drinkwater 
voldeed. Ik ben geen geoloog, maar water onder een zandrug is 
bijna altijd van een goede kwaliteit. (Zo ook het beroemde 
duinwater.) Het feit dat het voorgestelde pompstation zich vlakbij de 
eerder genoemde zandrug bevond, was natuurlijk geen toeval.  
 
Op 14 december 1932 bracht de provincie Zuid-Holland een rapport 
uit waarin het voorstel van de commissie werd overgenomen. Totale 
stichtingskosten werden beraamd op fl. 984.665,00. 
Voor de commissie braken nu moeilijke tijden aan; ze stonden voor 
de ondankbare taak om de gemeenten in onze regio te overtuigen 
van de noodzaak van de waterleiding. De term "bloed, zweet en 
tranen" is misschien wat overdreven, maar het scheelde niet veel. 
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Over deze onderhandelingen is misschien een compleet verhaal te 
schrijven. Ik zal het niet doen. 
Uiteindelijk kon op 28 juni 1934 het groene licht worden gegeven. 
 
Ondertussen vonden er wat 
verschuivingen in deze commissie 
plaats, burgemeester J. Pot van 
Lexmond ging met pensioen, en 
namens Lexmond nam Jac. de Jong 
op 24 oktober 1934 zijn plaats in. 
Deze commissie was na 28 juni van 
dat jaar in een dagelijks bestuur 
veranderd. Begin 1935 werd gestart 
met alle bouwactiviteiten. Het klinkt 
merkwaardig, maar voor Meerkerk 
en Lexmond kon het niet op een 
beter tijdstip vallen: we zaten 
midden in de crisisjaren en vele 
plaatsgenoten zaten zonder werk. 
Alle arbeidskrachten werden voor 
zover mogelijk uit de eigen gemeen-                 Jac. de Jong 
ten gehaald. Volgens mijn gegevens 
bezorgde dit enkele honderden mensen werk. De bouw ging snel, en 

op 16 juli 1936 kon Zijne 
Excellentie Jonkheer, 
Meester, Doctor H.A. 
van Karnebeek, Minister 
van Staat en Commis-
saris der Koningin in de 
Provincie Zuid-Holland, 
onder grote belangstel-
ling van de plaatselijke 
bevolking het Laker-
veldse pompstation en 
de Meerkerkse water-
toren in bedrijf stellen. 

         Jhr. Mr. Dr. H.A. van Karnebeek 
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De Meerkerkse watertoren, met een reservoir van 650 kubieke meter 
water, blijft voor mij een blikvanger in ons landschap, al hebben toch 
sommige bewoners in onze streek dit fenomeen van 60 meter 
hoogte gezien als een technische ontwikkeling waar ze niet op zaten 
te wachten. Alhoewel de aansluiting op het waternet verplicht was, 
was er toch wel wat tegenwerking van de bevolking. Een bewoner 
van onze regio bond b.v. een papieren zak om zijn pas aangelegde 
kraan, om dat verschrikkelijke ding maar niet hoeven te zien. Maar 
ja, alle binnenleidingen werden gratis aangelegd, dus gingen veel 
bewoners overstag.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Watertoren met ambtswoning               Pompstation met ambtswoning 
                  te Meerkerk                                           te Lexmond 
 
Het pompstation op Lakerveld bleek toch een technisch wonder. En 
zo moest menig Lexmonds schoolkind onder aanvoering van 
meester Haafkens of meester van Overhagen daar een kijkje komen 
nemen. Mijn moeder Corrie de Pater - den Hartog ging op 27 oktober 
1941 met een "trossel andere keinders" ook kijken; geheel in de 
traditie van meester Haafkens moest van dit bezoek ook nog wel 
even een verslag geschreven worden. Meester schreef dit verslag op 
het bord en de leerlingen schreven dit over. "Frontaal onderwijs" heet 
dit, geloof ik. En zo schreef mijn moeder op 12-jarige leeftijd het 
volgende verhaal, met bijbehorende tekening: 
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De waterleiding. 
Uit een aantal bronnen, soms meer dan 100 meter diep, wordt het 
water door een zuigpomp in de windketel gezogen. In dat water zijn 
nog gassen en andere stoffen opgelost en fijn verdeeld vuil 
aanwezig. Om dit alles te verwijderen door een lage drukpomp naar 
de 2de zolder geperst. En spuit het in zeer fijne straaltjes boven de 
zuiveringsbakken op. Daardoor verdwijnen de gassen in de lucht en 
slaat het ijzer in de bak neer. Daarna loopt het water in de filters 
waardoor het door 4 lagen grof en fijn grind grof en fijn zand moet 
trekken. Het nog aanwezige vuil blijft in de filters achter en het water 
loopt naar de reinwaterkelders waardoor het door de hogedruk-
pompen naar de bak bovenin de watertoren wordt geperst. Alle 
pompen en leidingen worden electrisch gecontroleerd door de 
controlekast die met bellen en lichtjes waarschuwen als er iets niet in 
orde is. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tekening Mevr. C.A. de Pater-den Hartog 
 
Meester Haafkens waardeerde het geheel met het cijfer 7. 



4e jaargang nr. 4, november 2002 

31 

Tot zover lijkt het pompgebouw met de Meerkerkse watertoren een 
redelijk succesverhaal. Helaas was de werkelijkheid iets anders. Na 
de ingebruikname ontstonden er diverse problemen: 
 
1. De bekleding van het stalen hoofdbuizennet bleek ondeugdelijk. 

De bouwers hadden hier tijdens het aanleggen al voor 
gewaarschuwd. Maar ja, dat waren maar arbeiders. 

2. Ook de bekleding van de dienstleidingen bleken niet echt 
geweldig. Het Nederlandse bedrijf dat dit materiaal had geleverd, 
bleek niet veel verstand van waterleidingen te hebben. 
Samengevat betekende dit dat van het opgepompte water tussen 
de 40 en 50% verloren ging door lekkage. In 1960 was dit verlies 
gedaald tot 18,5 %.  

3. Tot overmaat van ramp bleken veel bewoners niet bereid om 
zomaar hun "watergeld" te betalen. Nu was er wel een erg 
merkwaardig systeem bedacht om dit geld binnen te krijgen. Het 
bedrag dat men moest betalen werd gerelateerd aan de waarde 
van het huis dat men bezat. (De zgn. personele belasting.) En 
veel aangesloten bewoners (ongeveer 1/3 deel) wensten dit 
bedrag per week te betalen. Dit kostte veel administratieve 
organisatie. Na het inzetten van een deurwaarder waren de 
meeste moeilijkheden verholpen. Na het installeren van de 
watermeter op 1 januari 1957 bijna alle. De heer D. Kooijman uit 
Noordeloos was een stimulerend man achter het idee van het 
invoeren van een watermeter voor alle aangeslotenen. 

 
Om een beeld te geven van de capaciteit van het pompstation de 
volgende gegevens over het het opgepompte water: 
1939: 540.000 kubieke meter. 
1940: 656.000 kubieke meter. 
1941: 611.000 kubieke meter. 
1942: 695.000 kubieke meter. 
1946: 980.000 kubieke meter. 
 
Op 30 september 1941 overleed één van de grondleggers van het 
waterleidingbedrijf; burgemeester G. Slob van Meerkerk, precies één 
dag voor hij met pensioen zou gaan. Hij overleed dus in de eerste 
jaren van "de oorlog". Hoe merkwaardig het misschien ook klinkt, het 
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Lakerveldse "pompstation" bewees zijn waarde aan het eind van de 
Tweede Wereldoorlog: op 19 april 1945 viel het waterleidingnet door 
gebrek aan brandstof stil, pas op 7 mei 1945 werd de watertoevoer 
hersteld. Misschien heeft menige inwoner pas toen beseft welk een 
waarde het waterleidingnet had. Dit had een mooi einde aan dit 
verhaal kunnen zijn, toch ga ik nog even verder. Na 1945 startte 
Nederland zijn wederopbouw, ook de behoefte aan water nam toe. In 
1949 werd besloten tot uitbreiding van de capaciteit en werden 
nieuwe grondboringen op het terrein van het pompstation verricht; 
deze boringen leverden zeer interessante gegevens op: 
Citaat: "Direct onder het maaiveld bevindt zich ter plaatse een 
moeilijk doordringbare laag klei, afgewisseld met veenlagen, ter dikte 
van 10 tot ca. 15 meter, waaronder op een diepte van 30 tot 40 
meter grove zandlagen liggen welke zich voor wateronttrekking zeer 
goed lenen. Tussen ongeveer 60 en 70 meter treft men vervolgens 
een tweede zeer dikke kleilaag aan, waaronder zich wederom 
zandlagen bevinden, die voor wateronttrekking in aanmerking 
komen. Laatstgenoemde kleilaag vormt een volkomen scheiding 
tussen beide waterlagen, zodat het mogelijk was in de onmiddellijke 
nabijheid van de reeds op het terrein aanwezige diepe bronnen, 
boringen te maken, waarin filters aangebracht konden worden tussen 
30 en 40 meter. Het water uit deze lagen bevatte weliswaar meer 
ijzer en mangaan dan uit de dieper gelegen formaties en was 
lichtelijk agressief, doch een mengsel van dit "ondiepe" en "diepe" 
water kon een product leveren, dat na filtrering voor distributie 
geschikt was.” 
Is dit nou net zoiets als anno 2002 gebruikt wordt: je vermengt 
schone grond met vervuilde grond, en zo heb je lichtvervuilde grond, 
dat je kunt gebruiken? Er is niets ...... 
Hoewel over ons waterleidingsysteem nog veel meer te vertellen 
valt, wil ik dit verhaal afsluiten met de volgende gegevens: 
 
In 1953 was de pompcapaciteit in Lakerveld gestegen tot het getal 
van 1.254.000 kubieke meter per jaar. 
Zoals eerder vermeld werd op 1 januari 1957 de watermeter per 
woning in gebruik genomen; het eerste tarief was het volgende: een 
vastrecht van fl. 15,00 per jaar voor elke aansluiting. Tot een afname 
van 1000 kubieke meter water gold een bedrag van fl. 0,30. Dit tarief 
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werd per trap verlaagd. Nam men meer dan 16.000 kubieke meter 
water af, dan gold een tarief van fl. 0,15 per kubieke meter. Onze 
landbouwers hadden al eerder een meter in gebruik; omdat het vee 
voor nogal wat waterverbruik zorgde. (Hoewel de Lakerveldse boer 
voor zijn vee oppervlaktewater, pompwater en het nieuwe leiding-
water kon gebruiken bleek men al snel te kiezen voor het wat 
duurdere maar vooral gemakkelijke leidingwater.) De Lexmondse 
burger kon de kraan dus eindeloos opendraaien. Na 1 januari 1957 
was dit afgelopen. 
Het pompstation zou nog menige vernieuwing en uitbreiding onder-
gaan. De beeldengroep voor het gebouw werd op een oudejaars-
avond door een groep "kuise" Lexmonders van kleding voorzien. 
Waarschijnlijk hadden ze een fles "gerstesap", gebrouwen uit goed 
bronwater in de hand. Gezien de water kwaliteit had het in Lakerveld 
vervaardigd kunnen worden. 
(Joost, een Lakesmünder graag!) 
 
Tenslotte nog een foto uit 1973 van het pompstation. 
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Bronnen: (Leuk woord trouwens in dit verband.) 
 
� De Lekstreek, door T. Vink (1927) 
� Drinkwaterleiding de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden 

Meerkerk 1936 - 16 juli 1961. Diverse schrijvers. 
� C. A. de Pater - den Hartog. 
� Archief Jac. de Jong. 
 

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

Kunstwerk bij het pompstation 
 
ONTVANGEN VAN DIVERSE LEDEN EN PERSONEN 
 
Bestuur 
 
 
Oude krantenknipsels, div. tijdschriften en boekjes  Mw. Janssen-van Weelderen 
Kasboekje Pro Rege, afd. Lexmond   Mw. Janssen-van Weelderen 
Mobiel toilet     C. Vink 
Vlag Lexmond     Basisschool ‘Het Kompas’ 
Kraalijzer     J. Hakkesteegt 
Soldeerbout voor linkshandigen   J. Hakkesteegt 
 

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