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VAN DE VOORZITTER 
 
W. van Zijderveld 
 
 
Een historische vereniging is er niet alleen om allerlei  verhalen en 
gegevens uit het verleden levend te houden, maar ook om interesse 
te kweken voor waardevolle historische zaken. Wanneer men de 
overtuiging heeft dat iets waardevol is, verdient het om te worden 
behouden. Eén van die zaken is het karakter van de oudere 
bebouwing. Die oudere bebouwing is nog in alle delen van Lexmond 
te vinden, maar zo langzamerhand verdwijnt het ene na het andere 
onder de naam van de vooruitgang. Nu is er met de vooruitgang 
natuurlijk niets mis, maar wanneer alleen hiernaar wordt gekeken is 
men toch eenzijdig bezig. Pas wanneer veel historische zaken zijn 
verdwenen, komt men tot de conclusie dat men wel wat erg 
rigoureus te werk is gegaan. Gedane zaken nemen dan echter geen 
keer en spijt is het enige dat overblijft. 
Om tegengas te geven bij al te wilde plannen probeert onze 
vereniging zoveel mogelijk de vinger aan de pols te houden bij 
plannen die het authentieke Lexmondse dorpskarakter kunnen 
aantasten. Een plan dat momenteel speelt is het bouwen van huizen 
aan de oostkant van De Laak, dus achter Van Zessen, Ravestein en 
Kortlever. Deel van het plan is het laten verdwijnen van de loods van 
timmerbedrijf Spek en het witte boerderijtje aan de Laak, om daar 
een toegangsweg te maken. Voor het boerderijtje is dit jammer, maar 
het is zo vervallen dat het aanzicht alleen door een totale sloop en 
nieuwbouw behouden zou kunnen blijven. Dit is een dure 
aangelegenheid en dus niet logisch. Erger is dat er ook sprake was 
om de boerderij van Van Zessen, De Laak 26, te vervangen door 
nieuwbouw. Die suggesties zijn intussen grotendeels verdwenen, 
maar een niet bij de boerderij passende verbouw kan nog altijd tot de 
plannen horen. Wat er met de panden tussen Van Zessen en 
Liefhebber gebeurd is nog niet duidelijk, maar u kunt ervan 
verzekerd zijn dat wij ons zullen blijven inzetten om het karakter van 
De Laak te behouden en liefst nog te verbeteren. 
 

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



Lek en Huibert Kroniek 

4 

DE HEICOPSE STOELENMATTER 
 
J.P. de Leeuw 
 
 
Onderstaand stuk is ongewijzigd overgenomen uit een krant van 
1923. Uit welke heb ik helaas niet meer kunnen vinden. In de 
Leerdamse krant stond het in ieder geval niet, althans ik ben het 
daarin nergens tegengekomen. Maar er verschenen ook in die tijd in 
ons dorp al meerdere kranten. Bij gelegenheid wil ik nog wel eens 
proberen dit verder uit te zoeken, maar voor het verhaal op zich doet 
het er ook niet veel toe. Het is overigens al heel lang in mijn bezit en 
ik weet ook niet meer van wie ik het eens kreeg. Wat ik mij nog vaag 
herinner, is dat er bij mijn ouders thuis vroeger wel eens over 
gesproken werd. Misschien zijn er onder onze oudere lezers nog wel 
die mij er iets meer over kunnen vertellen. In dat geval hoor ik het 
graag! 
 
 
Hei- en Boeiop, 1923 
 
Jan van Haringen of Dirk van Schaik 
Er heeft zich ettelijke jaren geleden in onze gemeente een drama 
afgespeeld, dat op rijm is gezet en bezongen is geweest. (De 
bekende Heicopse moord in 1905, JPL.) In de laatste week heeft 
zich nu een kluchtspel in verschillende bedrijven voorgedaan dat 
eveneens door onze lieve jeugd wordt bezongen en dus evenmin 
aan de vergetelheid zal worden prijs gegeven. 
Op 31 januari 1923 zag men door onze gemeente en langs de 
huizen een stoelenmatter gaan, met krachtens zijn ambt een bos 
biezen op zijn rug, zich uitgevende voor J. van Haringen en te 
Culemborg woonachtig, hetgeen op zichzelf niets bijzonders is. 
Zijn bedrijf bracht hem zeker niet veel gewin en het spreekwoord 
"armoede zoekt list" zich ten goede nemend, begon ons Jantje, die 
bijzonder van de tongriem gesneden was, uit een ander vaatje te 
tappen. Immers, hij had nogal wat bijbelkennis en waarom dan dat 
niet aangewend? Hij begon er immers zo over te redeneren dat hij al 



5e jaargang nr. 2, mei 2003 

5 

spoedig werd uitgenodigd aan de maaltijd deel te nemen, hetgeen 
Jantje, zoals te begrijpen is, zich niet tweemaal liet vragen. 
Hij bleef echter in zijn rol, want alvorens tot eten over te gaan, ging 
hij zo keurig in gebed voor, dat de gehele familiekring er door onder 
de indruk raakte en zij zodoende zeer met hun gast waren 
ingenomen. Zoals dat steeds  op een dorp gaat, ging het ook nu als 
een lopend vuurtje dat zich 
een stoelenmatter in de 
gemeente ophield, die, zoals 
men dat noemt, "zo goed van 
leven was". Er was geen 
sprake van dat Van Haringen 
weg mocht, (ze beschouwden 
hem als een engel) want reeds 
diezelfde avond kwamen er 
verschillende personen om 
naar hem te luisteren. Men 
benijdde elkaar zijn nacht-
logies en van alle zijden kwam 
er werk in overvloed voor hem, 
zodat zijn bosje biezen al 
spoedig in prima beste matten 
veranderd was. Echter geen 
nood, het werk is voor de 
domme en iemand met zo'n 
grote gave behoeft toch niet te 
werken? Die kan wel op een 
gemakkelijker wijze aan zijn 
kostje komen. Zo dacht onze 
slimme gast er ook over. 
Hij werd door iedereen, zelfs   Een stoelenmatter 
door de grootste boeren, uitge- 
nodigd ook bij hen een avondje te komen praten en zelfs bij 
verjaarspartijen werd hij niet vergeten en drong men op zijn 
tegenwoordigheid aan. Hij wist het zover te brengen dat er zelfs bij 
de koffie met koek gebeden werd en men geraakte zo onder de 
indruk dat volgens bedrukte gezichten de een de toekomst nog al 
zwarter inkeek dan de ander. Och arme, wat zal hij genoten hebben 
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als hij, na zich tegoed te hebben gedaan, zijn oude stramme 
ledematen op Uw schone pronkbedden behaaglijk uitstrekte en wat 
zal er in zijn brein hebben omgegaan als hij zijn bedrieglijke gezicht 
verborg in Uw welgevulde kussens? Ook moest hij op zondag mee 
ter kerke, maar zijn stoelenmatterkostuum was daar te sjofel voor, 
dus werd er voor een ander, degelijker en zwarter pak gezorgd. 
Hem werd een plaats gewezen in de notabelenbank, zodat hij de 
dominee goed kon verstaan. Hij luisterde dan ook met grote aan-
dacht. Later bad hij op zijn knieën aan de legerstede ener vrouw die 
van kiespijn schier dreigde te vergaan. Zijn invloed wars zo groot dat 
men op een avond met hem naar de dominee wilde gaan, welk 
aanbod hij wijselijk door allerlei uitvluchten van de hand wees. 
Jammer voor hem was dat er, na enige tijd zijn rol te hebben 
gespeeld, een kink in de kabel kwam. Immers, eens op bezoek bij 
een oud en zeer gezien persoon in de gemeente, werd hem door 
dezen naar enige bekende personen uit de omtrek van Culemborg 
gevraagd, waarop ons Jantje geen voldoende antwoord wist te 
geven, wat ten gevolge had dat de vrager de zaak wat begon te 
wantrouwen. Hij raadde tenminste aan naar Van Haringen te 
informeren, want men was reeds bezig een kamer voor hem te 
huren. 
Toen brak de beer los. Op de secretarie van Culemborg stond 
niemand als Jan van Haringen ingeschreven, doch na gezocht en 
gezocht te hebben en trachtende met beschrijvingen de persoon 
duidelijk te maken, bleek dat Jan van Haringen als Dirk van Schaik, 
meester stoelenmatter, in het register van een volkslogement te 
Culemborg was ingeschreven. 
Toen men hem later in onze gemeente daarvan een verwijt maakte, 
bleef hij steeds in zijn rol en antwoordde slechts met de vraag en de 
woorden "is de duivel weer aan het woelen geweest?" of "ja, de 
streken der duivel zijn listig". 
Naar wij vernomen hebben, heeft onze ‘predikant’ thans een beroep 
gehad naar de gemeente Tiel, (daar was toen nog een straf-
gevangenis gevestigd, JPL.) om daar wegens verduistering 3 
maanden zijn wijsheid te verkondigen achter de tralies van de Heilige 
Hermandad en Co., na met zijn nieuwe kostuum, plus f 65,00, een 
oude paraplu achterlatende, spoorloos uit onze gemeente te zijn 
verdwenen. 
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Of hij te Tiel ook zoveel voor zijn eerste preek zal krijgen? We zijn zo 
vrij dit te betwijfelen. 
Tot zover dit artikel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Een stoelenmatter zoals ze tegenwoordig op markten van oude ambachten 

nog wel eens te zien zijn. 
 
Later verscheen er elders in een plaatselijke courant nóg een artikel 
over onze stoelenmatter en ook dat wil ik onze lezers niet 
onthouden. Dit luidde als volgt: 
 
Velen onzer dorpsgenoten zullen zich nog herinneren een zekere 
Dirk Van Schaik, ruim 30 jaar geleden alhier als hoepelmaker 
werkzaam. Echter het was niet zijn eenvoudig handwerk, doch meer 
zijn zoeken van vrome gezelschappen enz. dat de aandacht op hem 
vestigde. Maar Dirk verdween alhier van het toneel en van zijn 
hooggestemd geestelijk leven werd nimmermeer iets vernomen, 
doch enkele weken geleden verscheen hij als een meteoor opnieuw 
aan onze gezichtskring. Helaas dat de lichtglans zo spoedig 
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verduisterde en thans in de strafgevangenis voor goed dreigt onder 
te gaan. 
In het naburige Hei-en Boeicop wist een bejaarde stoelenmatter met 
zalvende praat zich bij de vrome luitjes in te dringen. Hij logeerde 
zelfs op het pronkbed en zat Zondags in de notabelenbank, "Hij 
wordt nog wel goed", was dan zijn minzaam oordeel over de 
predikant; maar een eigen lokaaltje met eigen discipelenkring, dat 
was eigenlijk het ideaal. 
Nu, het eigen lokaaltje heeft de man, die niemand anders was dan 
de vroegere Dirk van Schaik, doch om zekere redenen thans 
incognito reisde, gekregen, Want achteraf bleek dat hij bij Vrouwe 
Justitia nog 3 maandjes tegoed had. Maar de discipelenkring is hem 
niet gevolgd en hij zal het voorlopig met de cipier moeten doen. 
Het staat niet aan ons om over deze oude zwerver een hard oordeel 
te vellen. En zelfs in de eenzame cel van de veroordeelde kan nog 
de voetstap des Vredes ruisen. 
Als Dirk de stoelenmatter weer op het toneel verschijnt, zij het dan 
niet als vrome betweter, maar als de waarlijk arme zondaar en zijn 
vrienden, thans in hem bedrogen, zullen hem ook dan hun bete niet 
weigeren. 
Wie staat, zie toe dat hij niet valle ….. 
 
 
 
 
Naschrift van J.P. de Leeuw 
Zoals ik in het begin al vroeg: mocht er iemand zijn die mij hiervan 
nog iets meer kan vertellen, dan hoor ik dat graag. Blijkbaar moet er 
dus destijds ook nog een liedje over geschreven zijn, dat met name 
door de dorpsjeugd gezongen werd. Het Heicopse moordlied uit 
1905 is mij wel bekend. Ik heb er zelfs twee verschillende versies 
van in mijn bezit, maar van een lied over de Heicopse stoelenmatter 
heb ik nooit eerder gehoord. 
Wie van onze lezers kent dit nog? 
 
 
 

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

Hiermee bracht J. van Middelkoop uit Hei- en Boeicop vroeger de 
boodschappen rond. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tegenwoordig komt de winkelwagen van Springer en De Boef in Hei- en 
Boeicop langs de deur. 

 
= = = = = = = = = = = = = = = = 
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DORPSDRAMA IN DE DRIE SNOEKEN IN 1696 
 
P. Horden Jz. † 
 
 
’t Was maandagmorgen 10 augustus 1696. De Lexmondse 
marktschipper op Schoonhoven en Utrecht, Teunis Cornelisz 
Hardenbol, was druk bezig om met zijn oudste zoon Cornelis (een 
jongen van een jaar of dertien) de pakjes en diverse goederen bij de 
winkeliers en verdere neringdoenden op te halen en naar zijn schip 
te brengen, dat gemeerd lag aan de Bolsteeg1, later door de 
bevolking Lekstraat genoemd. 
De schipper scheen zeer uit zijn humeur te zijn, want iedere keer 
snauwde hij tegen zijn hard zwoegende zoontje, als deze een pakje, 
dan weer niet goed vast hield, dan weer te hard op de hondenkar 
legde; kortom, Knelis kon geen goed doen. 
Al wekenlang verkeerde zijn vader in die geprikkelde stemming en 
thuis was de keet iedere dag vol hoog lopende ruzie. Gisteren, nog 
wel op zondag, waren Cornelis en zijn broertjes en zusjes de hele 
dag maar op de dijk blijven lopen, want thuis was het dikke “Luft” en 
ze hadden de honger gestild met wat appels en wortels en voor de 
rest hadden ze dapper met hun kornuitjes meegespeeld langs de 
Lek. 
Toen de ouwe ’s avonds zat gepimpeld op z’n nest lag, kwamen ze 
voorzichtig binnen, keken schuw naar de bedstee en kleedden zich 
geruisloos uit, af en toe elkaar aanstotend en giechelend, waarop het 
oudste broertje vermanend fluisterde: hou je nou stil. Ze keken even 
naar hun moeder, die stilletjes aan de tafel kousen zat te stoppen, 
maar te verdiept was om aandacht aan het kroost te schenken. 
Behendig klommen de zusters en broeders de leer op naar de 
hanenbalk, waar elk zijn leger opzocht om spoedig onder zeil 
(letterlijk en figuurlijk) te raken. Na een uurtje kwam Nellichje 
Gijsbertsd, hun moeder, met een brandende kaars naar de zolder 
om te kijken of ze er goed onder lagen. Ze liet de gezichtjes één voor 
één in het schijnsel van de kaars komen en zag dat ze vredig 
sliepen, hoewel er een trek over hun snuitjes lag, die onze Lieve 
Heer excuus scheen te vragen voor het feit, dat ze toch ergens 
onderdak moesten hebben. 
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Nellichje daalde de leer weer af en sloot voorzichtig het zolderluik. 
Het licht van de bootlamp werd uitgeblazen en ze ging in de 
krukstoel bij de tafel zitten slapen. 
In de vroege maandagmorgen schrok het kroost wakker door een 
luid getier en geraas, dat door de planken van de zolder tot hen 
doordrong. Aan de flarden vloeken en scheldwoorden die ze 
opvingen, begrepen ze dat de kermis beneden weer in volle gang 
was. Plotseling hoorden ze hun moeder gillen en roepen: blijf van me 
af. Je hebt het hart niet dat je me aanraakt, waarna pa Hardenbol 
schreeuwde: je bin gin wijf; ik wil je niet meer in mijn huis hebben; je 
kin wel opdonderen. De heibel luwde en de huisdeur ging open en 
dicht, waarna voetstappen op de Lekstraat de zolderbewoners 
mededeelden dat pa naar het schip2 gegaan was, waarop de 
kinderen de omstandigheden geschikt beoordeelden de slaapstee te 
verlaten. Eén voor één (de twee jongste kletsnat) zakten ze de leer 
af, kleedden zich snel aan en glipten zonder eten de deur uit naar 
het schoolerf, om na negen uur door meester Johan van Lier3 in de 
schrijf- en cijferkunst onderwezen te worden, alhoewel de meester 
op aanzienlijke afstand van de jongste Hardenbollen bleef, wijl ze 
uitbundig naar de wieg roken. 
De oudste zoon was nog wat in huis blijven talmen en zag dat 
buurvrouw Cornelia, ook uit een schippersfamilie, binnen kwam, 
meewarig het hoofd schudde en zei: Nel, Nel, dat is voor jou geen 
doen zo; je kan veel beter weggaan. Cornelis schrok geweldig van 
dit voorstel en hij vond die buurvrouw ineens een akelig mens. De 
jongen hoorde zijn vader met de hondenkar voorbij gaan, waarna hij 
het huis verliet om mee te gaan helpen in het dorp de pakjes op te 
halen. Alhoewel zijn vader erg sikkeneurig was, hielp de jonge Kees 
graag mee, want in vele winkels leverde het wat op; hier een 
krentenbol, daar een zwarte bal, dan weer een vijg en ook wel eens 
een paar penningen. Jammer, dat het begon te motregenen, want nu 
schoten ze niet zo hard op, omdat de goederen steeds toegedekt 
moesten worden. 
Even na de middag was alles scheep. Vader en zoon gingen naar 
huis om te eten. De broertjes en zusjes zaten al zoet om de tafel te 
wachten, bereid om alles wat ter dis zou verschijnen, fraaiïg te 
vinden. 
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’t Was verdacht stil in huis. Moeder was zeker even een boodschap 
doen, onder aan de heul in de winkel bij Kokke. Toen ze in de verte 
het winkelbelletje hoorden, dachten ze: nou is ze subiet hier. Maar 
het duurde nog al even, zodat de veertigjarige Hardenbol begon te 
foeteren: waar blijft dat mins nou toch; nou wit ze da’k host het in 
noar Schoonhove mot. Loate we moar vast danke. Hij hield zijn hoed 
voor zijn gelaat, terwijl de kinderen de handjes vouwden en in koor 
prevelden: Heerzeedeespijsaam. 
Nu alle voorbereidende ceremoniën afgehandeld waren, kon er 
opgediend worden, maar meer dan wat vloeken en verwensingen 
verscheen er niet, zodat de ouwe maar vast het dessert uit de speint 
haalde in de vorm van een kruik jannever. 
Toen hij een paar kommetjes genoten had en het ‘mins’ nog steeds 
niet verscheen, begon hij zo te razen, dat de maagjes van de 
kinderen door de zenuwen zodanig bewerkt werden, dat ze 
voldoende ‘gegeten en gedronken’ hadden. Eén voor één verdwenen 
ze de deur uit, de heul af en al bokkiespringend over de rij palen die 
permanent aan de kant van de oude pomp stonden, zochten ze maar 
weer de school van meester Van Lier op. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De Dorpsstraat met boven genoemde palen 
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Cornelis werd de deur uitgejaagd om zijn moeder te zoeken. Weldra 
kwam hij zijn vader berichten dat ………………, doch laten we het 
verhaal even terug stellen en kijken wat Nellichje die maandag-
ochtend gedaan had. 
Door buurvrouw Cornelia aangemoedigd, had ze haar kleding en 
linnengoed bijeen gezocht en ingepakt. Met twee pakken, geladen in 
haar voorschoot en verborgen onder haar regenkleed, was ze, 
vergezeld door de buurvrouw, huilende de deur uit en door de 
Dorpsstraat naar De Drie Snoeken gegaan om haar eigendommen 

zolang bij de kastelein, de 
schout van Lexmond, Dirck 
Ambueren, in bewaring te 
geven. Ze gingen achterom 
en bij de keukendeur wer-
den de zaken afgehandeld, 
terwijl de vrouwen, die 
achter De Drie Snoeken 
woonden, belangstellend 
naderbij kwamen in de 
typische houding van ont-
hutste vrouwen, met één 
hand haar voorschoot aan 
de kin houdende en de 
andere hand op de heup ter 
ondersteuning van hun 
natte zeepsopvingers, ter-
wijl ze zeiden: o mins, o 
mins, dat is toch wat vur d’n 
buik; zo’n kèrel is z’n 
dôôdschuppes nie wèrd! 
 

     De Drie Snoeken 
 
De timmerman Walraven Thomasz Veenendaal, die ook daar 
achterom woonde (misschien wel waar wijlen Wout de Jong Cz. zijn 
timmerwinkel had), was achter de schaafbank vandaan gelopen en 
kwam nieuwsgierig naderbij. Hij kon uit het getater van de vrouwen 
niet veel wijs worden en ging de gelagkamer in om Dirreke een 
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droppie in te laten schenken, zodat hij hoorde wat er tussen de 
schout en Nellichje afgesproken werd. Ze zette de pakken neer en 
zei dat daarin haar clederen en linnen zat, omdat haar man haar niet 
langer als zijn vrouw in huis wilde hebben. 
Ja, maar dat gaat zo maar niet, antwoordde de schout, Ik wil dat wel 
in bewaring nemen, maar dan moet er eerst een memorie ten 
overstaan van twee schepenen opgesteld worden. Waarop de vrouw 
antwoordde: doet dat, opdat hij niet can seggen dat ick eenich goet 
van hem hebbe mede genomen. 
De schepenen, die in het dorp woonden, werden gewaarschuwd en 
na een minuut of tien traden ze binnen. Het waren Gerrit Huysman 
en Johannes van Oosterum. Onder hun toezicht werden de pakken 
geïnventariseerd en het geschrift er over door hun handtekening 
bekrachtigt. Toen Nellichje aanstalten maakte om te vertrekken, zei 
de schout toch nog: Ick hebbe liever, dat ghij het mede neemt. Maar 
de vrouw liet het liggen en ging heen. 
De schout, de schepenen en de timmerman zetten hun gesprek in de 
gelagkamer nog wat voort en luisterden somwijlen naar de vrouwen 
aan de keukendeur.  
Inmiddels had Keesie Hardenbol zijn vader verwittigd waar moeder 
naartoe gegaan was. Eén blik van de halfdronken schipper in de 
kleerkast maakte hem razend en met grote stappen beende hij de 
heul af naar De Drie Snoeken, met zijn zoontje achter zich aan. Bij 
de keukendeur zagen ze buurvrouw Cornelia staan en hoe jong de 
kleine Kees ook was, hij werd woedend op haar en schreeuwde: Ick 
soude u wel met een mes in de huyt bruyen. Zijn vader zei toen iets, 
waar de mensen zeer verontwaardigd door werden. Het luidde: 
Hebbie geen mes, ick sal u wel een mes geven. Ambueren voerde 
hem heftig tegemoet: Foey, wat vuyle dingen sijn dit; dat men de 
kinderen soo sal opbrengen. 
De schipper kreeg hierop de twee packies van zijn vrouw in de gaten 
en plotseling de mensen opzij duwend en aan zijn zoontje roepend: 
pak an Kees, greep hij ze en overhandigde het goed aan zijn zoon, 
die er als de weerlicht mee naar huis holde. Dat pack moet ghij hier 
laten, want het is mijn aanbevolen, riep de schout, die de jongen na 
wilde hollen. Maar Hardenbol duwde hem ruw de keuken in, sloot de 
deur en bleef er vóór staan, zodat niemand in of uit kon. 
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De schout werd nu zeer kwaad, rukte de deur open, waarop zijn 
vrouw Rebecca Abia da Costa er uit glipte, maar Theunis greep haar 
en scheurde haar het schortecleet van ’t lijf, greep haar weer en 
stompte Rebecca met haar man ruw naar binnen. Ambueren riep tot 
de schepenen en de timmerman: mannen, draecht hier kennis van, 
mijn geschiet cracht en gewelt in mijn huys. 
Hardenbol reageerde hierop met: Ick hebbe den bruy van u; al waren 
daer seven schepenen bij, soude ick het goet mede nemen, want, en 
nu sloeg hij zich met de vuist op zijn borst, het is mijn eygen goet. Gij 
seyt maer een schobbejack. Ghij hebbet hart niet, dat ghij over mijn 
claecht; wat ghij wilt, ick lach u lelijck uyt. 
Na aldus zijn gemoed gelucht te hebben, verliet de schipper de 
herberg en trok terug naar de Lekstraat. Toen begon de stilte weer 
aan het hoekje van de toren. 
Die middag vonden de Hardenbolletjes thuis een zeer rustige 
woonkamer. Vader en Kees waren met de schuit naar Schoonhoven, 
zodat de kinderen zichzelf van de nodige victualiën uit de speint 
moesten voorzien. Het eten werd haastig naar binnen gewerkt, want 
het was zomer en dan moet er gewoekerd worden met de speeltijd 
en in die uurtjes kende het grut geen leed, dan volgens dominee 
Beets het ongemak van stuiters, die te water vlogen en ballen over 
het dak. 
Toen ze die avond allang snurkten, vlijde Kees zich vermoeid naast 
hen neder om uit te rusten en weer fit te zijn voor de volgende dag, 
als ze vracht naar Utrecht moesten varen. 
De toren liet op die dinsdag van de elfde augustus 1696 twaalf 
slagen horen. De pakjes, tonnetjes, kistjes, bundeltjes en wat een 
marktschipper al zo te vervoeren kreeg, waren scheep. Vòòr ze 
vertrokken, ging Hardenbol nog even naar de kastelein-schout, 
waarheen Cornelis hem voor alle zekerheid maar volgde. Toen zijn 
vader jenever getapt wilde hebben, werd hem dit door de schout 
geweigerd, waarop hij in de gang tegen Ambueren zei: heb je over 
mijn wesen clagen? De schout gelastte hem toen z’n huys uyt te 
gaen, tot twee- of driemaal zeggende: en maect geen gewelt meer in 
mijn huys. 
Nu ging het even spannend worden, want terwijl Hardenbol zei: Ghij 
doet als een schobbejack, tastte hij naar zijn mes om de schout te 
affronteren, maar nu liet Cornelis zich gelden. Hij begon hard te 
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gillen en dat weerhield zijn vader van verdere tumultueuse 
handelingen, waarna de schipper verdween. 
Misschien zou de schout van het drama, dat daags te voren in zijn 
herberg was afgespeeld, geen werk gemaakt hebben, want Theunis 
was nog nooit met de justitie in botsing gekomen, maar nu was hij 
toch te ver gegaan en de secretaris van Lexmond, Gerard 
Haesbroeck, werd aan het schrijven gezet. Hij schreef de 
getuigenissen van de schepenen en de timmerman op en droogde 
de inkt met zand uit zijn zandkoker. Vervolgens werden de verbalen 
op de eerste étage van het Viaanse stadhuis ter griffie van de Kamer 
van Justitie gedeponeerd, waarna de zaak Hardenbol op de ‘rolle’ 
werd geplaatst. 
Drossaard Jacques de l’Homme, heer van Lafare, verzocht de 
Kamer de schipper corporeel te apprehenderen, hetgeen in Hoog-
Viaans betekent, dat Theunis bij zijn kladden gegrepen moest 
worden en dat karweitje moest deurwaarder Hanock uitvoeren. Maar 
hij behoefde dat niet alleen te doen, want dan zou het lang duren eer 
de gezochte in de Landpoort zat. Hij kreeg assistentie van de 
Viaanse substituut schout Van der Wael en van de diender Claes 
Labée. 
Met zijn drieën gingen ze 27 augustus naar Lexmond om hem te 
halen, doch ze moesten die dag, evenals op de 28ste, onverrichter 
zake terugkeren, want Theunis was buiten de jurisdictie. Maar de 
29ste hadden ze meer succes. Op de Luystenbuyl kregen ze hem te 
pakken. 
Voor de lezers, die vreemd zijn in het Land van Vianen en Ameide, 
zij gezegd, dat de Luystenbuyl een eenzame uiterwaard is langs de 
Lek tussen Lexmond en Ameide, iets westelijk van het Kersbergse 
veer. Maar in 1696 was het er verre van eenzaam, want toen stond 
er een grote steenoven4 van dezelfde naam en rondom de oven 
stonden de woningen voor het personeel. Er werd vaak door 
schippers aangelegd om te laden en te lossen en ook Hardenbol was 
er gemeerd en het betekende meteen het einde van zijn reis, want hij 
moest mee naar de Landpoort. 
Ze hebben hem daar niet lang laten zitten; reeds de 31ste augustus 
werd hij geleid voor de raden van justitie Mr. Johan van Muyden, Mr. 
Trajectinus Boll en drost Lafare. Theunis was niet bepaald verlegen 
voor de beffen, want op hun vraag of hij de schout nog dagelijks 
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bedreigde, antwoordde hij: als het goet daer nogh lagh, ick soude het 
weer haelen. 
Toch was hij die paar dagen in de cel wel tot bezinning gekomen en 
met het oog op zijn kroost liet hij procureur Tucker een request 
schrijven, waarin hij om vergiffenis liet vragen, omdat hij in 
dronkenschap had gehandeld en het de eerste keer was dat er over 
hem geklaagd werd. Hij moest voor vijf kinderen de kost verdienen 
en als hij gestraft werd of gevangen bleef, kwamen de kinderen ten 
laste van ’t Land. Hij beloofde de gemaakte kosten te zullen betalen 
en niet meer zulke dingen tegen de schout te doen. 
De justitie streek de hand over het hart en liet hem vrij, zodat hij zijn 
pakjes op Lexmond weer op kon halen en bezorgen met de kleine 
Knelis en naar Uitert en Schoonhoven kon varen. 
 
Noten: 
1. Toegangsweg naar de Bolswaard, eigendom van de familie Brederode van 

Bolswaard. 
2. Zie bijlage. 
3. Door restauratiewerkzaamheden van de Lexmondse kerk is een grafsteen 

gevonden, waarop staat: Johannis van Lier, schoolMr tot Lexmont. 
4. In 1650 werd deze oven door Johan Wolfert van Brederode daar gesticht om 

puin voor de Lekoever te produceren. Hij gaf er de naam Luijs-den-Buydel aan. 
 
 
Bijlage (Zie noot 2) 
Tot in het begin van de zeventiende eeuw zeilden de schepen vlak 
langs Lexmond en meerden bij de Lekstraat. De Lek splitste zich bij 
de zandplaat (liggende bij de gemeentegrens Vianen-Lexmond) in 
twee takken. De zuidelijke tak stroomde tot achter de Vinkenbuurt en 
boog daar naar het noordwesten en stroomde bij Schoordijk in de 
noordelijke tak, die toen smaller was dan de zuidelijke. Deze werd 
door de bevolking genoemd Kil, maar ook wel Kleine Lek, blijkens 
het volgende: 
Publicatie. 
Alzo op woensdag den 16e april dezes jaars (1766) in de Kleine Lek 
beneden Leksmond is gevonden een eerstgeboren kind in een doek 
geknoopt, ’t welk uit den staat, waarin hetzelve gevonden is, reeds 
eenigen tijd in het water geoordeeld is gelegen te hebben en 
moedwillig van het leven beroofd te zijn; en dewijl hetzelve is een 
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enorm feit, het welk ten rigoureuste verdient te worden gestraft, zo is 
het, dat de Kamer van Justitie alhier belooft een premie van één 
honderd zilvere guldens aan den genen, die de dader daarvan weet 
te ontdekken, zodanig dat deselve in handen van de justitie geraakt 
en van het feit overtuigt wordt, zullende des aanbrengers naam des 
begerende worden gesecreteert. (geheim gehouden) 
Aldus geresolveert bij de gemelde kamer op den 23 april 1766. 
 
 
Nawoord van W. van Zijderveld 
Het verhaal eindigt nogal abrupt, maar het stel is toch weer bij elkaar 
gaan wonen, want op 12 november 1699 werd hun dochter Neeltje 
Teunisd. gedoopt. 
Volgens de trouwregisters is Nellichje Gijsbertsd. (daar genoemd 
Nellitie Gijse), de weduwe van Teunis Hardebol (die dus toen was 
overleden) op 3 oktober 1717 getrouwd met de weduwnaar Jordan 
de Jager. Ze woonden beide op Lexmond, dus zal ook Nellichje op 
Lexmond zijn blijven wonen, al of niet bij Teunis Cornelisz 
Hardenbol. Zo liep het toch nog redelijk goed af. Meer gegevens 
over de hoofdpersonen zijn te vinden in Hardenbol, door L.A.F. 
Barjesteh van Waalwijk van Doorn, in Kronieken, 5e jg., 1996, nr.1, 
pag. 28-30 van de Delftse studentenvereniging Prometheus. Hierin 
heet Nellichje Gijsbertsd. echter Neeltge Gerrits van Nieukercken, 
wat waarschijnlijk foutief is, daar laatstgenoemde in dat artikel voor 
26 okt. 1695 overleden was.  
Dit, waarschijnlijk nog nooit gepubliceerde artikel van P. Horden Jz, 
is ons door de heer P. van Iperen ter publicatie aangeboden, 
waarvoor onze dank.  
 
 
 
 

= = = = = = = = = = = = = = = = 
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UIT DE "LEERDAMMER" VAN 70 JAAR GELEDEN 
 
J.P. de Leeuw 
 
 
Hei- en Boeicop 
 
Bericht 08-04-1933 
� Melkprijs langs de huizen wederom verlaagt. Gewone volle melk 

thans 7 cent per liter, karnemelk 4 cent en natuurboter 82½ cent 
per kilogram. 

Berichten 10-05-1933 
� Dezer dagen is middels de bestuursleden van het plaatselijk 

steuncomité aan hen die daarvoor in aanmerking komen één 
pakje rooktabak verstrekt. 

� Tot op heden is er nog steeds niet voorzien in de bestaande 
vacature van hoofd der O.L. school, zodat de leerlingen thans 
weer om de andere dag les krijgen. 

Bericht 13-05-1933 
� Blijkens de gehouden landbouwtelling bedroeg in de gemeente 

het aantal varkens 5425, Vorige telling waren dat er nog 6728, 
alzo een teruggang van niet minder dan 1303 varkens. 

Bericht 24-05-1933 
� Het aantal machtigingen tot het voorhanden hebben van een 

vuurwapen bedraagt momenteel 32. 
Bericht 12-07-1933 
� Deze week zal vermoedelijk door het Groene Kruis de hoogtezon 

in gebruik genomen worden. Door het kerkbestuur is hiervoor 
een kamer in de pastorie beschikbaar gesteld. Een grote 
verbetering zodat men hiervoor voortaan niet meer naar 
Lexmond behoeft te gaan. 

 
Lexmond 
 
Bericht 19-04-1933 
� Voor den bouw van een dubbel woonhuis ten behoeve van Mej. 

De Jong (architect de heer Frans de Jong) werd als volgt 
ingeschreven: 
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Timmerwerk: Middelkoop en Bakker, Leerdam, f.1340; 
Grootendorst, Meerkerk, f.1130. 
Metselwerk: G. Streefkerk, Ameide, f.1798; Stravers, Hei- en 
Boeicop, f.1480. 
Loodgieterswerk: v. Rhijn, Vreeswijk, f.293; Bouter, Ameide, 
f.243. 
Verfwerk: Graveland, Lexmond, f.425; P. Verheij, Ameide, 
f.257,80. 
Electriciteit: Joh. van Eck, Lexmond, f.67,50. 
Van de vele inschrijvers namen we de hoogste en laagste 
tegenover elkaar. 

Bericht 22-04-1933 
� Donderdag en Vrijdag had alhier boelhuis plaats ten sterfhuize 

van wijlen den heer B. Ipenburg. Zelden zal een boelhuis zooveel 
menschen trekken als hier het geval was. Uiteraard zal het groot 
aantal perceelen en de ruime sorteering van allerlei materiaal 
hiervan wel de oorzaak geweest zijn. In strijd met de 
heerschende depressie werden er zeer hooge prijzen besteed, 
zoowel voor heinmateriaal en gereedschap als voor (goed) vee 
en varkens. 

Bericht 03-05-1933 
� Toen het slagersknechtje T. M. alhier, Vrijdag naar Vianen fietste 

en daarbij den rechterkant van den weg hield, werd hij omver 
gereden door een hem tegemoet komenden wielrijder, die 
schijnbaar het Bacchus altaar bestegen had. Terwijl M. zich van 
den grond oprichtte, voegde de dader hem toe: “ik kan er niets 
aandoen” en verdween. Waar er verder niemand in de omgeving 
zich bevond, kon de dader –die M. onbekend was– ongestraft 
maken, dat hij uit den weg kwam. M. bekwam bij deze aanrijding 
een hoofdwond. 

Bericht 17-05-1933 
� Mej. de Wed. v. Z. was vorige week een dag bij haar dochter op 

visite geweest. ’s Avonds bracht haar schoonzoon B. haar per 
brik weer thuis. Hiertoe had hij paard en brik in gebruik van 
landbouwer G. S. Toen hij met genoemd voertuig bij de hofstede 
van S. kwam, wilde het paard de werf op. Eer dat de voerman dit 
kon beletten, was het paard al van den weg, doch ging het, in 
plaats van de heul op, er juist voorbij en kwamen paard, brik en 
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voerman met Mej. van Z. in het water terecht. De echtgenoote 
van B., die ook op de brik zat, wist er bijtijds af te springen en 
riep om hulp. Hoewel het reeds volkomen donker was, slaagden 
toegeschoten buren er gelukkig nog in, om de zich in het water 
bevindenden op den kant te helpen. 
Gelet op de vrij breede en diepe wetering en de duisternis, die 
het ongeval zeer ongunstig beïnvloedde, kan hier van een 
bijzonder goede afloop gesproken worden. 

Bericht 20-05-1933 
� “In zijn brood getroffen”. In letterlijke zin was dit het geval met 

den arbeider Ph. M., die nabij de woning van v. D. aan het teen 
schillen was. Toen hij in schafttijd zijn brood uit de schuur van v. 
D. te voorschijn zou halen, hadden de ratten dit vrijwel geheel 
opgemaakt. Ten huize van genoemden v. D. werd de 
gedupeerde weer van ander brood voorzien. 

Berichten 07-06-1933 
� Oprichting Chr. Kinderkoor. Door het Bestuur der Chr. 

Zangvereen. “Hosanna” alhier is besloten, om tot vorming van 
een kinderkoor over te gaan. Hiervoor blijkt voldoende 
belangstelling te bestaan. De repetities, die reeds a.s. Woensdag 
aanvangen, zullen een uur vóór die der Zangvereen. gehouden 
worden en staan, evenals die van “Hosanna”, onder leiding van 
den heer Jo Schelling te Gorinchem. 

� Toen de heer W. Boef voor Kl. van Kleef een vrachtauto met riet 
bij de te bouwen hofstede van v. D. zou brengen, kantelde deze 
wegens den ongelijke grond, zoodat de auto met de vracht mede 
overzij sloeg. Ongevallen hadden hierbij niet plaats, zoodat de 
schade alleen bestond in het moeilijke lossen van het door elkaar 
geschoven riet. 

Bericht 20-06-1933 
� Poppenkast. Zaterdag arriveerde hier een rondtrekkend persoon, 

die een poppenkast bij zich had. Na verleende vergunning werd 
het ding op het speelterrein der O. L. School opgesteld en 
konden de kinderen voor een gering bedrag de grimassen van 
Jan Klaassen & Co. aanschouwen. Het herhaaldelijk luid gelach 
bewees dat het jonge volkje nogal genoot. 

 
= = = = = = = = = = = = = = = = 
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ONTVANGEN VAN DIVERSE LEDEN EN PERSONEN 
 
Bestuur 
 
 
Boek ‘Geuzengedachten’    K. Bos  
Plakzegel zondagschool ”Maranatha”  fam G. van Bezooijen-de With 
Boekje met kalender 1940    fam G. van Bezooijen-de With 
Landstormboekje 1921    fam G. van Bezooijen-de With 
Contributiekaarten Groene en Rode Kruis ca. 1930 fam G. van Bezooijen-de With 
Boekje Goddelijke waarheden van ds. Hellenbroek fam G. van Bezooijen-de With 
Roosterboekje Zondagschool 1935   fam G. van Bezooijen-de With 
Landbouwalmanak 1959    fam G. van Bezooijen-de With 
Breipatronenschrift met de hand geschreven 1920 fam G. van Bezooijen-de With 
Doos met diverse klein gereedschap   fam G. van Bezooijen-de With 
Deel parenteel Vinck (een vorm van genealogie) Mevr. M.J. Loggen-Vink 
 

= = = = = = = = = = = = = = = = 
 
 
 
 
COLLECTEREN VOOR HUIZEN 
 
W. van Zijderveld 
 
 
In het boek De Goede Woning, 81 jaar woningbouwvereniging wordt 
begonnen met de woonsituatie in het begin van de twintigste eeuw, 
waarbij enkele voorbeelden van woningnood worden beschreven. Uit 
het laatste decennium van de negentiende eeuw zijn ook enkele 
opmerkelijke gevallen van slechte woningen bekend. Ze werden 
veroorzaakt door de armoede van de betreffende Lexmonders. 
Verzekeringen waren nog niet algemeen gangbaar en zeker de 
armere mensen hadden daar geen geld voor. Wanneer ze door 
brand, storm of gewoon door bouwvalligheid schade aan hun huis 
kregen, konden ze die meestal door geldgebrek niet laten repareren. 
De Lexmondse gemeenschap toonde in die laatste tien jaren van de 
negentiende eeuw haar solidariteit met enkele schrijnende gevallen.  
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Het bouwvallige huis van Jan Vroon 
 
De eerste die we in het Lexmondse archief tegenkomen is Jan 
Vroon, die in de Kikvorsch te Achthoven woonde1. De Kikvors is het 
stuk blauwgrasland dat ten westen van de Zouwekade ligt. Voor 
deze armlastige man ging een intekenlijst rond die was geschreven 
door burgemeester van Slijpe en begon met de volgende tekst: 
 
De woning van Jan Vroon, in de Kikvorsch op Achthoven, is zoo 
bouwvallig, dat de menschen niet dan met zorg erin kunnen blijven 
wonen. De kosten voor de allernoodzakelijkste reparatie zullen 
ongeveer f 50,00 bedragen en er is geen denken aan dat Vroon zelf 
daarin kan voorzien. 
Vroon, die een ziekelijk lichaam heeft, gaat dus met dubbele zorg en 
angst de gure najaarsdagen en den naderenden winter tegen, 
zoodat het verleenen van hulp meer dan noodig is. 
Burgemeester en Wethouders hebben vergunning gegeven om 
giften in te zamelen, doch hebben tevens besloten om de gelden niet 
aan ’t gezin uit te reiken, doch zelf de reparatie te laten verrichten en 
daarvoor die gelden te gebruiken. 
Met vertrouwen doen wij dus een beroep op Uwen hulp, uwen steun 
en liefdadigheid. 
Wanneer ieder naar vermogen iets geeft, kunnen de menschen 
gemakkelijk worden geholpen. 
Lexmond, 6 augustus 1891. Burgemeester en Wethouders. 
 
Het stuk was getekend door burgemeester W.N.J. van Slijpe en de 
beide wethouders W. Scherpenzeel en J. Wink. Zij tekenden ook als 
eersten in. Van Slijpe en Scherpenzeel gaven elk een gulden en 
Wink, die wat minder te verteren had, twee kwartjes. Er waren 
negentig intekenaren die samen f 23,25 gaven. Dat was nog niet de 
helft die nodig was.  
Veldwachter Kloet was met de lijst de gemeente rondgegaan en 
kreeg f 1,25 voor de moeite. Dat moest van het gecollecteerde geld 
worden betaald, zodat er f 22,00 overbleef. 
Of het resterende bedrag nog boven water is gekomen en de 
reparatie is uitgevoerd, is niet bekend. 
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Het rieten dak van Teuntje van Loon 
Twee jaar later schreef burgemeester Van Slijpe opnieuw een 
intekenlijst2, nu voor Teuntje van Loon, die begon met de volgende 
tekst: 
Teuntje van Loon, weduwe van Arie Tukker, in Lakerveld, is niet in 
staat om het rieten dak harer woning, dat onlangs door een storm 
geweldig is benadeeld, voor hare eigene rekening te herstellen. 
Daarom hebben Burgemeester en Wethouders der gemeente 
Lexmond aan de ruim 77-jarige weduwe Tukker vergunning gegeven 
om giften in te zamelen ten einde uit den opbrengst daarvan het 
rietendak harer woning te doen herstellen. 
Lexmond, 22 februari 1893  
 

Hier volgt de intekenlijst voor het rieten dak van Teuntje van Loon 
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Teuntje ging niet zelf langs de deuren, dat deed ook dit keer 
veldwachter Kloet. Hij haalde bij precies honderd inwoners f 26,30 
op. Daar van kreeg Kloet f 1,30 voor het inzamelen, zodat er f 25,00 
overbleef voor het rieten dak. 
De reparatie werd uitgevoerd door J.T. van Kleef, die daar 4½ dag 
over deed. Hij verdiende daarmee f 7,20 en voor materialen had hij 
nog eens f 18,63 nodig, zodat het totale werk f 25,83 kostte. Dat was 
net iets meer dan de collecte had opgebracht. Het tekort werd 
bijgepast, waarschijnlijk door de gemeente. BTW kende men in die 
dagen nog niet, dus dat scheelde weer, maar er kwam nog wel vijf 
cent bij voor de wettelijk voorgeschreven betaalzegel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De kwitantie van J.T. van Kleef voor de reparatie van het rieten dak 
 
 
Noten: 
1. Gemeentearchief Zederik, Oud Archief Lexmond, nr. 104 
2. Idem, nr. 106 
 
 
 
 

= = = = = = = = = = = = = = = = 
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LAKERVELD   "ZE ZIJN AAN HET KNALLEN"           DEEL 2 
 
P. de Pater 
 
 
 
Het voorgaande verhaal over dit onderwerp is geëindigd in de 
Franse tijd. (1795-1814) Nadat "Les Chasseurs" definitief in 
zuidelijke richting waren verdwenen, hervatten ambachtsheer 
Anthony van den Berg jr. en zijn nakomelingen hun jachtactiviteiten 
in het Lexmondse. Toch zou er na het eeuwenlange jagen van de 
adel en de "burgerlijke" ambachtsheren (de laatste sinds 1729) iets 
gaan veranderen.  
 
Zo tussen 1840 en 1860 brak voor jagers in Lexmond en Lakerveld 
"De Gouden Eeuw" aan; voor het wild was het meer: "De Loden 
Eeuw". Dit gegeven had de volgende oorzaken: 
 
1. Technische ontwikkelingen. 
De Duitsers vonden de (hagel)patroon uit. En de Engelsen ont-
wikkelden zeer goede geweren voor deze munitie. Voor de kenners 
onder ons: beroemde merken waren Purdey en Holland & Holland. 
Door deze wapens boden de drijfjacht en het jagen voor de voet op 
hazen veel betere mogelijkheden dan met de trage hagelgeweren uit 
de 17e en 18e eeuw. Misschien was in die tijd trouwens wel de naam 
WILD ontstaan. De drijfjacht bestond uit het opstellen van een linie 
schutters, waarna de drijvers met eenzelfde soort linie de hazen bij 
de schutters probeerden te krijgen. Bij het jagen voor de voet werd 
een lijn opgesteld, waarbij de volgende volgorde gold: schutter, 
drijver, schutter, drijver enz. Van de drijvers werd verwacht dat ze de 
hazen zagen liggen, en de schutters daarop attent maakten. Of de 
drijvers hierin slaagden had trouwens ook met hun kennis en het 
weer te maken, sprak deze "ervaringsdeskundige". Met groot respect 
denk ik terug aan een inmiddels overleden Lakerveldse drijver, en 
"najager", die de meeste hazen "over een kamp overdwars" zag 
liggen. En de dag daarna eventueel aangeschoten wild opspoorde. 
(Dit heet dus een "najager".) 
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2. De invoering van de Jachtwet 1852. 
Deze wet zat als volgt in elkaar: 
� Het jachtrecht behoorde aan de eigenaar van de grond. 
� Als de grond verpacht werd ging het jachtrecht over op de 

pachter; tenzij de eigenaar (jachthouder) dit recht zelf had 
gehouden. 

� De jachthouder kon andere personen: d.w.z. familieleden, of een 
door hem aangestelde jachtopziener laten jagen. 

� Mocht de jachthouder het recht aan anderen willen verhuren, dan 
was speciale toestemming van het ministerie vereist. (Hiermee 
werden de ambachtsheren voor een deel buitenspel gezet.) 

� De jachthouder mocht op eigen grond schadelijke dieren 
(kraaien, eksters, duiven, konijnen etc.) bestrijden. Als hij van 
een wapen gebruik maakte was een vergunning vereist. (Deed hij 
dit met kooien en vallen, van welk formaat dan ook; geen enkel 
probleem!) Of elke jachthouder alle diersoorten uit elkaar kon 
houden weet ik niet. Maar ik heb er zo mijn eigen gedachten 
over. 

 
3. Het ontstaan van de griendteelt. 
In het midden van de 19e eeuw vond nog een ramp voor het wild 
plaats. Het was afgelopen met de hennep en grote percelen 
Lakervelds land veranderden in grienden, die zeer winstgevend 
waren. Nu was griendteelt een dure investering. Pas om de drie of 
vier jaar konden de grienden worden gekapt. De Lakerveldse boeren 
konden dit niet betalen. En dit betekende dat kapitaalkrachtige heren 
van buiten onze polder in Lakerveld, Lexmond en op Achthoven 
grote stukken land opkochten, om deze in griend te veranderen. 
Sommige delen bleven trouwens gewoon wei of hooiland en het 
gewas werd bij inschrijving verhuurd aan de boeren. Aan deze beide 
ontwikkelingen hebben we inmiddels oude namen als: o.a. Wisboom, 
van Diggelen, Leemans, Verloren van Themaat, van Eck, Dubois, 
Slingerland, van Splinter en Swets te danken. Deze rijke heren; als 
ze over grienden beschikten, beseften dat goed onderhoud van de 
grienden noodzakelijk was. De arbeiders (grienduilen) waren 
goedkoop. Deze mensen wiedden de grienden en staken nieuwe 
poten. Zo werd Lakerveld een ideaal woongebied voor de eens door 
de Romeinen uitgezette fazant. Als er weinig fazanten waren, 
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werden nieuwe gefokt en uitgezet. Zo'n fazantenkwekerij noemde 
men een fazanterie. Anno 2003 verboden trouwens. Tevens waren 
de grienden in de winter een mooi gebied voor de inmiddels 
beschermde houtsnip. Vroeger een trofee voor jagers, om het 
opgezette beestje daarna in de "jachtkamer" of op de schoorsteen te 
zetten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Houtsnip 
 
De eigenaren van deze grienden waren over het algemeen fanatieke 
jagers, en ze konden door de jachtwet van 1852 dus als grond-
eigenaren zelf gaan jagen. 
De familie Wisboom kon door deze wetswijziging zo'n beetje heel 
Achthoven tot haar jachtterrein rekenen. Zij beheerden grote delen 
van deze polder. De heer H. Stravers werd zo rond 1885 door de 
"Wisboomen" als jachtopziener en landopzichter met grote bevoegd-
heden aangesteld. 
Dat Lakerveld eens over veel grienden beschikte weet elke oudere 
inwoner van dit gebied en blijkt ook uit het kaartje op de volgende 
pagina, uit 1866. Degene die dit kaartje goed bekijkt kan zien, dat 
Lakerveld in 1866 over meer grienden beschikte dan Scherperswijk. 
De Lakerveldse griendcultuur heeft tot ver in de 20e eeuw bestaan.  
Het jachtrecht in de grootste delen van de Lakerveldse polder was 
ondanks de wetswijziging van 1852 in handen van de ambachtsheer 
Mr. P.T.C. van den Bergh; in 1886 opgevolgd door de heer G.C.J. 
van Reenen. In 1915 veranderde de situatie, toen de weduwe van de 
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toenmalige ambachtsheer G.C.J. van Reenen, genaamd Berber 
Johanna Petronella Maria Schoon, overleed. Daar dit huwelijk 
kinderloos bleef, werden neven en nichten van beide kanten 
erfgenamen. Een neef, J.H.C van Reenen, grootvader van de 
huidige ambachtsheer, was echter niet echt geïnteresseerd in 
Lexmond, Achthoven en Lakerveld. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kaartfragment van een kaart van Kuiper uit 1866, waarop de grienden als 
stippen zichtbaar zijn. 

 
Een goede vriend van hem: de zeer vermogende Culemborgse 
industrieel H. W. van Hoytema was dat wel. Hij was echter alleen uit 
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op het jachtrecht in de overgebleven jachtgedeelten van de 
ambachtsheerlijkheid. Uiteindelijk kwam de volgende overeen-
stemming tot stand: De heer van Hoytema kreeg op 15 mei 1919 het 
jachtrecht in delen van Lakerveld en Lexmond, en J.H.C.van Reenen 
bleef ambachtsheer. H.W. van Hoytema beschikte ook over grote 
jachtgebieden rond Everdingen en Culemborg. In 1923 werd een 
nieuwe jachtwet ingevoerd. In dat jaar werd het jachtrecht definitief 
toegekend aan de grondeigenaren. Deze eigenaren konden zelf 
gaan jagen, of het recht verhuren aan wie dan ook. (Deze laatste 
regel maakte het verschil met de Jachtwet 1852; het zou trouwens 
tot 1927 duren voor alles in Lakerveld geregeld was.) Door deze 
wetswijziging verschenen talloze nieuwe jagers en drijvers in 
Lakerveld. Ik ga ze niet opnoemen en zal alleen met een aantal pols-
stoksprongetjes door de verdere geschiedenis gaan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hierbij een foto uit de jaren '30 van de vorige eeuw, gemaakt tijdens 
een jachtpartij bij Scherperswijk. Jagen in dit gebied was vooral 
gericht op fazanten. Dit blijkt ook uit het grote aantal drijvers op deze 
foto; deze waren nodig om de fazanten uit de grienden te jagen. 
Waarna de schutters die buiten deze grienden liepen vooral de 
fazantenhanen uit de lucht haalden. 
Een goede Scherperswijkse jacht op fazanten leverde soms 125 
stuks op. Bij het gemaal in dit gebied bevond zich een fazanterie; 
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deze werd onderhouden door jachtopziener Willem Stravers, en de 
Scherperswijkse machinist Jan van "Daamen" van Dijk. Op de foto 
staan o.a.: de Lexmondse politieagent Beckerman, jachtopziener 
Willem Stravers, Frederik Lakerveld; een telg uit zo'n legendarische 
Lexmondse "grienduilen" familie, Gert Jan Versluis, Krijn Molenaar, 
Arie Versluis, Hannes Verhoef, Henk Holler, Arie Boef en uiteraard 
Jan van "Daamen" van Dijk. Hoewel de heerlijke rechten in 1923 
definitief voorbij waren, bleken er opnieuw "heren" te verschijnen.  
Deze foto geeft duidelijk een verschil aan tussen de "heren jagers" 
en het "drijversvolk". Ik zal hier nog op terug komen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na 15 mei 1940 verschenen "Neue Jägermeisters" in de Lakerveldse 
polder: de Duitse soldaten die uit "vrijetijdsbesteding" met hun kogel-
geweren op hazen gingen jagen. Tussen de in de Lakerveldse 
weilanden melkende boeren vlogen de kogels alle kanten op. Op een 
gegeven moment waren de hazen zoveel schrik aangejaagd dat ze 
stil bleven zitten en dus makkelijk geveld konden worden. Veel oude 
Lakerveldse en Heicopse boeren zullen dit verhaal herkennen. De 
geregistreerde wapens van de Lakerveldse jagers van voor de 
oorlog werden door agent N. Schrijvershof van de Gemeentepolitie in 
het gezelschap van een Duitse soldaat opgehaald. De wapens 
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werden tijdelijk opgeslagen bij Schrijvershof en voordat ze naar 
Utrecht werden afgevoerd waren sommige daarvan op "een 
merkwaardige manier" verdwenen. Volgens de overlevering keerden 
sommige wapens na de bevrijding terug naar de eigenaren. Dat de 
angst onder vele Lakervelders er in de oorlog inzat, blijkt uit de 
volgende anekdote: Een Lakerveldse boer maaide met zijn zeis een 
fazant dood; hij durfde het niet aan om het beestje mee naar huis te 
nemen. 
 
Na 1945 verschenen de jagers van voor de oorlog met hun nieuwe 
geweren weer in de Lakerveldse polder. De verhoudingen tussen 
schutters en drijvers bleken niet veranderd te zijn. Hierbij de 
volgende anekdote. Tijdens een jachtpartij ergens in het Lexmondse, 
welke een hele dag duurde, werd er 's middags gegeten bij de 
jachtopziener. De schutters zaten in de jachtkamer en de drijvers in 
het achterhuis. Aan het eind van de dag trokken de schutters zich 
met een goeie borrel opnieuw terug in de jachtkamer. De vrouw van 
de jachtopziener kwam met een sigarendoos langs de drijvers. Uit 
deze doos mocht elke drijver een opgerolde papieren rijksdaalder 
pakken. En dat was voor jonge jongens zo rond 1952 toch snel 
verdiend geld. 
 
In 1954 werd de jachtwet opnieuw gewijzigd. Elke jachteigenaar 
moest tenminste over 40 hectare aaneengesloten jachtgebied 
beschikken om te gaan jagen. Deze regel geldt nog steeds. Alle 
andere wijzigingen van deze wet zal ik behalve één opmerking laten 
voor wat ze zijn. Anno 2003 behoren de volgende diersoorten tot het 
jachtwild: de (het) haas, de fazant, de houtduif, de wilde eend en het 
wilde konijn. Alle uitzonderingen op deze wet, en dat zijn er nogal 
wat, worden per provincie geregeld. 
 
Behalve visserslatijn bestaat er ook zoiets als jagerslatijn. Hier 
komen er een aantal: 
� Ik zag op grote hoogte een eend overvliegen, ik dacht het is ver, 

maar laten we het proberen. Het schot leek mis, maar wat denk 
je; de volgende morgen zat ik te melken en plotseling plofte er 
een eend in mijn emmer. 
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� Dezelfde jager ging op pad met een andere schutter. Ze maakten 
de volgende afspraak: wat ik schiet draag jij en andersom. Toen 
de drager van twee hazen een geit zag lopen schoot hij het beest 
neer. Zo zei hij; nu kun jij ook iets dragen. 

� Een andere jager schoot zeer grote hazen; wat denk je, ik schoot 
een haas, hing het beest aan het stuur van m'n fiets en z'n oren 
sleepten door het grind. 

� Een Lakerveldse drijver zag eens twee hazen in één leger liggen. 
Dit is niks sprak een jager; ik heb ik er eens vijf tegelijk uit een 
leger gejaagd. 

Een leger is trouwens een ligplaats van een haas.  
 
Jagers hebben net als veel andere beoefenaren van bepaalde 
bezigheden een eigen taalgebruik. Een eend heet "tiro", een 
wegrennend haas (met als lichaamsdelen o.a. "lopers" en "lepels") 
heet: "partout", een fazantenhaan heet "coq", en een fazantenhen 
"poule". In de winter verschijnt op zondagmiddag regelmatig een niet 
te versmaden Lakerveldse hazenbout* op mijn bord. Ik bevind me in 
het gezelschap van veel landgenoten, want de wildconsumptie rond 
Kerst 2002 was weer gestegen. Rare jongens die Hollanders! zou 
Asterix gezegd kunnen hebben: wel wild eten; maar jagen da kan 
nie! 
 
* Toch iets beter dan de Chinese konijnen van die "kruidenier" uit 
Zaandam. En zo'n haas is natuurlijk 100% EKO. 
 
Bronnen: 
� Recht en Slecht in het land van Brederode door P. Horden Jzn. 
� Prinsen, Patriciërs en Patriotten door J. de Rek. 
� Encyclopedie van Wapens door David Harding.  
� Het archief van de kamer van justitie te Vianen.(Uitgave 1924.) 
� 25 Eeuwen Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden door M.W. Schakel. 
� De jacht door diverse schrijvers. Nederlandstalige uitgave door Het Spectrum in 

1983. 
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− J. de Jong.  
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