
 

����������	�
���
��������������	�
���
��������������	�
���
��������������	�
���
��������
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5e jaargang nr. 3, augustus 2003 
 
 
 
Periodiek van de Vereniging Historisch Lexmond en Hei- en Boeicop 
 



Lek en Huibert Kroniek 

2 

VERENIGING HISTORISCH LEXMOND EN HEI- EN BOEICOP 
opgericht 14 oktober 1998 
 
Beschermheer    Dr. M. Bijleveld van Lexmond 
 
Bestuur     W. van Zijderveld, voorzitter 
     L.P. Kleppe, secretaris 
     J.L.E. Bassa-de Jong, penningm. 
     H. de With, vice-voorzitter 
     W. Chaigneau 
     H. Molenaar 
     S. de Ridder 
 
Secretariaat    L.P. Kleppe 
     Nieuwe Rijksweg 64 
     4128 BN   Lexmond 
     e-mail: l.p.kleppe@kpn.com 
 
Ledenadministratie   J.L.E. Bassa-de Jong 

   Huibertweg 2 
     4126 RA   Hei- en Boeicop 
     tel. 0345-599853 
 
Redactie Lek en Huibert Kroniek  A. Doeland 
     J.P. de Leeuw 
     S. de Ridder 
     e-mail: s.deridder@chem.uu.nl 
 
 
CONTRIBUTIE 2003    Leden  €  13,00 
Rekeningnummer:    Steunleden €    6,00 
3360.32.587     Buitenleden €  19,00 
 
 
ACTIVITEITEN AGENDA: 
 
Wo. 27 augustus.  Medewerking reünie Hei- en Boeicop 
Za. 30 augustus.  Stand op jaarmarkt Lexmond 
Za. 4 oktober.   Excursie naar Den Haag 
Di. 7 oktober.   Medewerking Seniorendag, De Linde, Meerkerk 
Wo. 29 oktober.  Lezing ‘Griendcultuur’ door A.H. van Dijk uit 

Papendrecht 



5e jaargang nr. 3, augustus 2003 

3 

VAN DE VOORZITTER 
 
W. van Zijderveld 
 
 
De vlag kan uit! Misschien hebt U het al in Het Kontakt of De 
Vijfheerenlanden gelezen: wij hebben 250 betalende leden. 
Vierenhalf jaar na de oprichting liet de heer A. Bassa uit Hei- en 
Boeicop zich bij onze stand op de Coopmarkt op 17 mei j.l. 
inschrijven als lid en was daarmee de gelukkige. Op 4 juli hebben wij 
hem een bloemetje overhandigd, zoals u in de krant hebt kunnen 
lezen. Het bestuur is best trots op dit succes. Nu op naar de 
driehonderd leden. Helpt u mee? 
Opmerkelijk is, dat zowel het honderdste, het tweehonderdste als het 
tweehonderdvijftigste lid in Hei- en Boeicop wonen, terwijl het aantal 
Lexmondse leden vele malen groter is. Zo ziet u maar dat kansen 
nooit evenredig worden verdeeld. Hoe groot uw kans ook lijkt, een 
‘niet’ blijft altijd boven uw hoofd hangen. Gelukkig is het omgekeerde 
ook waar! 
Nu iets heel anders. Het uit 1872 daterende huisje op de 
begraafplaats, beter bekend als het knekel- of lijkenhuisje, heeft een 
karakteristieke voorgevel. Hierin zijn een paar scheuren opgetreden  
die moeilijk te repareren zijn. Indien er echter niets wordt gedaan, zal 
het gebouwtje na verloop van tijd tot een ruïne vervallen. Wij hebben 
een deskundige naar dit probleem laten kijken. Deze kwam tot de 
conclusie dat de enige manier om het gebouwtje te redden, was een 
nieuwe voorgevel erin te zetten. Wij hebben daarop eind mei een 
verzoek aan de gemeente gedaan, vergezeld van een begroting, om 
het gebouwtje te restaureren, zodat een uniek stukje Lexmondse 
historie behouden blijft. Tot op heden hebben wij nog geen reactie 
ontvangen, maar wij houden u op de hoogte. 
Over de bebouwing langs de Laak is ons nog geen nieuws bekend, 
dus blijven we hopen dat de boerderij van J. van Zessen behouden 
blijft.  
O ja, wilt u niet eens een artikeltje schrijven over bijvoorbeeld uw 
jeugd- of andere herinneringen? 
 

= = = = = = = = = = = = = = = = 
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EEN SNOEPREISJE 
 
Joh. de With †                 Begin 2001 
 
 
Als wij 21e eeuwers op reis willen, hebben we diverse soorten ver-
voer tot onze beschikking. Welke we ook kiezen, eigen of openbaar 
vervoer, met enige uren kunnen we overal in Nederland op onze 
bestemming zijn gearriveerd. 
Dat reizen vroeger wat meer voeten in de aarde had en veel tijd en 
geld kostte, leert ons een rekening uit 1674. In dat jaar gingen enige 
prominenten uit de regio naar Den Haag om te trachten de centrale 
overheid te vermurwen enige clementie te hebben met de uitge-
mergelde bewoners, door hen de schuldenlast van de nog niet 
betaalde verpondingen geheel of gedeeltelijk kwijt te schelden. 
Laten we eerst in het kort bezien wat aan deze reis vooraf was 
gegaan en waarom hij nodig was geworden. 
Ons kleine landje was in 1672 (het rampjaar) in grote problemen 
gekomen, toen het in oorlog raakte met Frankrijk, Duitsland en 
Engeland. Bovendien stelde ons leger niet veel voor, zodat de 
toekomst er voor de bewoners verre van rooskleurig moet hebben 
uitgezien. Zeker zou Nederland in deze twist het onderspit hebben 
moeten delven, ware het niet dat werd teruggegrepen op een 
verdedigingsmiddel waartoe ons land uitermate geschikt was, 
namelijk onderwaterzetting of inundatie. Deze defensieve maatregel 
is in de Tweede Wereldoorlog nog toegepast, onder andere bij de 
Paasdam op Lakerveld, om maar een voorbeeld te noemen. 
In 1672 werd voor defensieve doeleinden een brede strook land 
vanaf de toenmalige Zuiderzee tot in Brabant onder water gezet. Ook 
onze dorpen lagen in deze waterlinie. 
Begrijpelijk dat de bevolking bij deze maatregelen niet heeft staan 
juichen, zij wisten immers als geen ander door hun ervaringen met 
natuurlijke overstromingen, hoe schadelijk onderwaterzetting voor 
hun landerijen was. 
Deze inundatie nam een aanvang op 15 april 1672, toen de 
gezaghebbers uit de streek te Leerdam in vergadering bijeen werden 
geroepen om de te nemen maatregelen te bespreken1. In het kort 
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kwam het hierop neer dat men de riviersluizen wilde openzetten en 
de polderkaden doorgraven, waardoor men verwachtte dat de 
landerijen binnen 48 uur dras of met een halve voet onderwater 
zouden staan. Bij hoger rivierpeil was dit op te voeren tot 4 à 5 
voeten2. En om de vijand te beletten dat water weer uit te malen, 
moesten van de watermolens de roeden en de schepraderen worden 
weggenomen. 
We mogen aannemen dat kort na de genoemde vergadering de 
landerijen voor de boeren onbruikbaar zijn geworden en het vee niet 
naar de weilanden kon, wat weer tot gevolg had dat veel vee voor 
een geringe prijs van de hand moest worden gedaan. Men bedenke 
dat in het voorjaar het wintervoer zo ongeveer opgevoerd zal zijn 
geweest. Bovendien werden de veehouders nog geplaagd door 
verplichte leveranties van hooi aan de Franse troepen en moest de 
bevolking extra betalen om van plundering en brandschatting te 
worden gevrijwaard. Kortom, de toestand werd verre van rooskleurig 
en dat zou een hele poos gaan duren. De landen schijnen pas in 
1674 weer enigszins bruikbaar geworden te zijn. Die van Heicop 
waren eerst in april 1675 weer zonder wateroverlast. 
De noodzaak tot inundatie was in 1673 dan wel voorbij, maar de 
molens die dat overtollige water moesten wegmalen waren door de 
Fransen verbrand of door het water zwaar beschadigd. En tot 
overmaat van ramp was de Zederiksluis te Arkel door oorlogsgeweld 
ingestort, zodat alleen bij laag buitenwater bij Ameide op de Lek kon 
worden geloosd door natuurlijke afvloeiing. 
Er is weinig fantasie voor nodig om te begrijpen dat de bewoners te 
arm waren geworden om zelfs maar het spreekwoordelijke ‘brand’ te 
kunnen roepen. Veel bewoners waren dan ook uit de streek 
vertrokken. Dit was voor Den Haag geen aanleiding om de bevolking 
niet de normale belastingen op te leggen. In die betaling was al 
enige jaren de klad gekomen. Ziehier de noodzaak voor de Viaanse 
drossaard en enige schouten om naar de residentie af te reizen. 
Nu het declaratiegedrag van onze huidige bestuurders in het 
centrum van de belangstelling staat, zullen we eens een bewaard 
gebleven oude nota bekijken3. De in deze rekening genoemde 
bedragen zijn uitgedrukt in guldens, stuivers en penningen, waarbij 
16 penningen gelijk zijn aan een stuiver en 20 stuivers een gulden 
maken. 
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1674. Op Maendach den 29 juni zijn den Heer Drossaert, Schouten 
van Heycop, Lexmont ende Laeckervelt naer den Hage getrocken 
om de remisse te versoecken vande verpondinge.(Vrijstelling van 
belasting op onroerend goed.) 
Bij mons. van Gent betaelt aen de jongen die de 
sacke droech tot Vianen       0 -   2 - 0 
Aen Wittebroot        0 -   6 - 0 
Aen peckelharingh        0 -   8 - 0 
Aen den oude man die broot haelde      0 -   1 - 0 
Aen bier         0 -   6 - 0 
Aen wijn tot Schoonhooven       1 - 16 - 0 
Een kaert         0 -   3 - 0 
Noch van wech ende weer aen boort setten     0 -   4 - 0 
Tot Leckerck aen salm       1 -   2 - 0 
In de herbergh betaelt       1 - 19 - 0 
Aen de meyt         0 -   2 - 0 
Aen vracht tot Rotterdam       2 -   0 - 0 
Aen Ot de broer vande schipper      0 -   6 - 0 
Inde statsherbergh tot Rotterdam      0 -   4 - 0 
Aen vracht voor ons 4 persoonen van Rotterdam 
op Delft         1 -   0 - 0 
Het dragen vande sack door Delft      0 -   3 - 0 
Tot Dellift verteert        0 - 10 - 0 
2 coranten         0 -   2 - 0 
Vracht van Delft totten Hage       0 - 10 - 0 
De sack te  dragen inden Hage      0 -   3 - 0 
Inden Hage bij Cozijn aen bottelbier      1 -   4 - 0 
Noch aen 't lijtsche veer aen bottelbier     1 -   4 - 0 
't savons int boompie daer mons. Dwingloo bij 
quam ende van Kessel       1 - 16 - 0 
Woensdach savons int swaentgen      2 -   0 - 0 
Donderdachs smorgen aen lelij water     0 -   5 - 0 
3 coranten         0 -   3 - 0 
Aende Heer vander Goes gegeven    12 - 12 - 0 
De Schout van Heycop betaelt aen bottelbier    0 -   8 - 0 
Aen haringh         0 - 13 - 0 
Den selven int swaentgen den 2-12 July     3 -   3 - 0 
        34 - 16 - 0* 
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Inden Hage vertert      14 -   8 - 0 
Aen drinckgelt         0 - 12 - 0 
Na vertert         0 - 19 - 0 
Noch voor de kock merckes gegeven     0 -   6 - 0 
Tot Rotterdam aen men Heer de Freyte     0 -   6 - 0 
Aen wittebroot         0 - 11 - 0 
8 haringe         0 - 12 - 0 
Passagie gelt         0 -   7 - 8 
Aen vracht tot Vianen aen Hermen      1 - 10 - 0 
Aen Ot de broer        0 -   6 - 0 
Inde swaen saterdachs te vooren inde swaen vertert 
doe de schout van Lexmont ontbooden was    1 -   4 - 0 
        20 - 13 – 8* 
De omstaende sijde bedraecht    34 - 16 - 0 
        55 -   9 - 8 
Den schout van Heycop heeft uytgegeven volgens 
memorie         6 -   5 - 0 
De Scholtus van Lexmont heeft oock uytgegeven  
volgens memorie         7 - 11 - 0 

Somma 69 -   6 – 8* 
 
Natuurlijk moesten de kosten van dit reisje gezamenlijk worden 
gedragen. Op 21 juli trokken de schouten weer naar Vianen om af te 
rekenen. Heicop kreeg voor zijn aandeel te betalen de somma van 
17 - 6 - 8 
Maar daarmee was de kous nog niet af, want ook de Viaanse 
borreltjes smaakten de heren best. Men notuleerde: 
Int liquideren tot Vianen betaalt aen verteringe ende vracht    3 - 9 - 0 
Deze reizen naar den Haag, er zijn er vele geweest, leverden maar 
een matig succes op. Pas in 1675 werd er enige verlichting in de 
belastingbetaling toegezegd. 
Bij wanbetaling door de dorpen was de geijkte remedie om iemand in 
den Haag, uiteraard voor rekening van de belastingschuldige, in 
gijzeling te houden tot men met geld over de brug was gekomen. 
Al in 1674 kwam de deurwaarder van de belastingontvanger Pauw 
uit Den Haag om de schout en enige schepenen in gijzeling te 
nemen. Maar ook deze ambtenaar kwam niet voor niets. Die grap 
kostte Heicop 70 gulden, die op 19 december 1675 werden betaald4. 
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Nota over het in gijzeling halen van enige Heicoppers 
 
Ook kon een burger als gijzelaar ter beschikking worden gesteld. En 
ook dat kostte weer geld, zoals blijkt uit het volgende stuk5: 
Ontfangen bij mij ondergeschreven Peter Dircks, door handen van 
Leonard Crom, schout ende gadermeester van den dorpe van 
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Heycop, de somme van twee ende veertich Carolus guldens, in volle 
betalinge van het geene mij was competeerende van dat ick in den 
jare 1676 in den Hage heb in gijselinge gebleeven ende geweest 
voor den voornoemde dorpe, soo op de Gevangenpoort als int huys 
van Jan Cornelisz. Boll in Drie Vergulde Roosteren in de Wagestraet, 
over de verpondinge van den jare 1674, soo heel als halft. Ende met 
schout ende heemraden van den voornoemde dorpe over 
geaccordeert. 
Ten oirconde geteyckent in Heycop,op den 30e may 1679, 
 

Peter Dircksen. 
Somma 42 -   0 - 0 

  6 - 18 - 0 
48 - 18 – 0 
 

In bovenstaande rekening kunnen wij geen post ontdekken waaruit 
blijkt dat in een herberg in Den Haag werd overnacht. Mogelijk 
logeerde men in een huis dat eigendom was van onze niet onbe-
middelde schout Leonard Crom en dat stond in de St. Jacobstraat. 
Bezat hij eerst een woning in de Kerkstraat, uit een in zijn nagelaten 
papieren gevonden kwitantie blijkt, dat hij in ieder geval een jaar voor 
zijn dood in 1687 een huis bezat in de St. Jacobstraat6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kwitantie van de Haagse straatbelasting van het huis van de schout 
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*    Voor de oplettende lezer; rekenen was niet het sterkste punt, want de optellingen  
      zijn niet juist maar wel zo overgenomen uit de originele rekening. 
 
Noten: 
1. Archief Hoogheemraadschap De Vijfheerenlanden te Gorinchem, no. 2459 
2. Dat is 1,20 à 1,50 m 
3. Oud archief Hei- en Boeicop, Zederik, no. 355 
4. Idem no. 350 
5. Idem no. 348 
6. Oud archief Vianen no. 512 
 

= = = = = = = = = = = = = = = = 
 
 
RECTIFICATIE 
 
Ing. H. Stravers 
 
 
Allereerst mijn complimenten voor de opmaak van de Lek en Huibert 
Kroniek van mei 2003 en wel speciaal voor het gedegen artikel “Het 
ontstaan van de griendteelt” van de heer P. de Pater, dat mij 
aansprak, daar mijn grootvader Henk Stravers en mijn vader Willem 
Stravers grote percelen griend en land hebben beheerd voor de 
familie Wisboom in de polder Achthoven. 
 
Echter twee opmerkingen: 
 
1. De foto van het jachtgezelschap met drijvers op bladzijde 31 op 

de Korte Kade is genomen medio jaren twintig van de vorige 
eeuw en niet in de dertiger jaren 

2. Dat de grienden zeer winstgevend waren is niet goed 
weergegeven. Winstgevend was de griendteelt tot het einde van 
de Eerste Wereldoorlog (1914-1918). 

 
Redactie: Door plaatsgebrek is punt 2 kort weergegeven. De heer 
Stravers schreef over dit punt een hele toelichting waarom dit zo was. 
Het artikel van P. de Pater behandelde echter alleen het begin van 
de griendteelt. 

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

Café Halfweg, Lakerveld 130, zag er in november 1989 zo uit. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het tot woonhuis omgebouwde pand in juli 2003. 
 

= = = = = = = = = = = = = = = = 
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UIT DE "LEERDAMMER" VAN 70 JAAR GELEDEN 
 
J.P. de Leeuw 
 
 
Hei- en Boeicop 
 
Bericht 19-07-1933 
� Zaterdagmiddag te circa 2.00 uur brak brand uit in de pas 

gevulde hooiberg van de veehoudster de wed. H. Het rieten dak 
van de woning had ook al vlam gevat, doch de buren wisten deze 
vlammen met emmers te doven. De brandspuit bestreed met 3 
stralen de brand. 

Bericht 26-07-1933 
� Maandagmorgen j.l. hadden een drietal rondtrekkende jongens, 

die per rijwiel hunne benoodigdheden meevoerden, hun tent 
opgeslagen in een weiland langs den weg in onze gemeente. 
Deze jeugdige kampeerders trokken veel belangstelling met dit 
voor onze gemeente vreemde schouwspel. Jammer, dat hun 
nachtrust nog al eens werd gestoord door nieuwsgierigheid van 
het aanwezige rundvee, reden waarom zij hun tent reeds den 
volgenden morgen opbraken en verder trokken. 

Bericht van 16-08-1933 
� Het 1½ jarig zoontje van jachtopzichter T. Holl verdronk in de 

sloot naast zijn woning 
Bericht van 26-08-1933 
� Ten behoeve van de Geitenfokvereen. alhier is vorige week de 

eerste stamboombok Marcus gearriveerd en ondergebracht bij 
den daarvoor aangewezen bokhouder. Het is een prachtig, zwaar 
gebouwd één-jarig beest, waarmede de vereen. hoopt een begin 
te maken voor een beter geitenras in de toekomst. 

Berichten van 26-09-1933 
� Stagnatie in het verkeer. Dinsdagmiddag liep vanwege den lage 

waterstand in het Merwedekanaal een met grind beladen aak, die 
gesleept werd in de richting Vianen, vast in de vaargeul tusschen 
de Zwaanskuikenbrug alhier. Door lijnen aan de wal uit te zetten 
en met alle kracht van de sleepboot gelukte het na ruim een half 
uur beweging in het schip te krijgen. Voor de bestuurders van rij- 
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en voertuigen, die van de brug gebruik wilden maken, 
beteekende dit oponthoud een groote teleurstelling. Het 
personenvervoer werd gedurende dien tijd gaande gehouden per 
roeiboot. Nader verneemt men nog, dat hetzelfde schip eveneens 
was vastgeloopen tusschen de Meerkerksche brug. 

� Jubileum Wethouder C. Kok. In een openbare vergadering van 
den Gemeenteraad spreekt burgemeester Pot de volgende 
woorden: ’t Is thans 25 jaren geleden, dat gij, nadat ge op 5 Mei 
1908, als zoodanig waart gekozen, als lid van den Raad dezer 
gemeente zitting naamt. ’t Is mij een waar genoegen, om U thans 
met dit zilveren jubileum van harte te feliciteeren, U met Uw 
echtgenoote. Ik ben ervan overtuigd, dat ge gedurende dien tijd 
de belangen dezer gemeente naar Uw beste weten en krachten 
hebt behartigd en als blijk van vertrouwen werd ge in 1923 door 
Uw medeleden tot wethouder gekozen. Ik wensch U, namens de 
Raadsleden, van harte geluk met Uw jubileum en hoop, dat ge 
gedurende nog vele jaren zoowel als wethouder en als raadslid 
Uw krachten voor de gemeente zult mogen en kunnen be-
schikbaar stellen. Hierna wordt aan de jubilaris een schitterende 
bloemenmand als blijk van waardering overhandigd. Waarna de 
zeer ontroerde heer Kok de Voorz. bedankt voor de hartelijke 
woorden en prachtige blijk van waardering. Ook zijn echtgenote 
spreekt een dankwoord uit voor de waardeering en vrien-
delijkheid die hij mocht ontvangen. 

Bericht van 13-12-1933 
� Uitslag hardrijderij op de schaats georganiseerd door ijsclub 

“Volharding” als volgt: 1e prijs L. van Dijk; 2e prijs H. van Dijk; 3e 
prijs Jo van Dijk; 4e prijs M. Verkerk. 

Bericht van 20-12-1933 
� Raadsvergadering van 15 Dec. met o.a. Ingekomen stukken: 

a. Een schrijven van den heer F. de Lange, dat hij zijn 
      benoeming tot Armmeester aanneemt; 

� b. Kennisgeving van den heer A.C. Dijke, dat hij zijn benoeming 
      tot lid van de Schoolcommissie aanneemt; 

� c. Idem van de heeren P.G. van Leer, A.C. Dijke, Th. de Wild, 
     J. Takken en A. Uitenboogaard, dat zij hun herbenoeming tot 
     leden van de Comm. tot Wering van Schoolverzuim 
     aannemen.  
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Lexmond 
 
Bericht 21-07-1933 
� “Het gebeurde in het café Halfweg alhier”. Een boertje uit den 

omtrek kwam meegereden van de paardenmarkt te Gorkum, 
Donderdag j.l., daartoe uitgenodigd door een 2-tal heeren met 
een luxe auto. Bij café Halfweg werd gestopt. Hier zou men eerst 
een boterham eten. Na het nuttigen hiervan zouden de heeren 
met hun passagier een partijtje kaart spelen. De inzet begon met 
een dubbeltje, werd verhoogd tot een kwartje, een gulden tot 10 
gulden. De boer won telkens. Toen werd de zet gezegd… 300 
gulden inzet. Deze zet werd natuurlijk gewonnen door…... een 
der heren. Deze streek de fl. 300,00 op. Ze stapten in de auto en 
vertrokken met de Noorderzon. Ons boertje, die er leelijk was 
ingevlogen, kon de auto nakijken. Meer schreiend dan lachend 
ontglipte hem de verzuchting: “Daar gaan ze met m’n fl. 300,00”. 

Bericht 23-07-1933 
� GESLAAGD. Onze dorpsgenoot Jan Hamerling slaagde voor het 

dezer dagen te Amsterdam gehouden examen voor kerkorgel-
spel uitgaande van de Nederlandse Organistenvereniging. Aan 
den nog jongen organist van deze plaats onze welgemeende 
felicitaties met dit succes. 

Berichten van 23-08-1933 
� De moeite waard. Winkelier B. Tukker alhier rooide dezer dagen 

Blauwe Eigenheimer aardappelen en vond daarbij een plant, 
waaraan zóó buitengewoon veel aardappelen zaten, dat hij 
besloot ze te tellen. Er bevonden zich aan deze ééne plant niet 
minder dan 49 groote, 20 poters en 27 kriel, welke een gewicht 
van ruim 10 pond hadden, Daarbij vermeld, dat de aardappelen 
mooi van stuk waren. 

� Mond- en klauwzeer. Ook in deze plaats doen zich enkele geval-
len voor van mond- en klauwzeer. Uit de verschillende aange-
taste veestapels blijkt dat de ziekte geen ernstig karakter heeft. 

� Concert. Door de muziekvereen. “Excelsior” en het Arbeiders-
zangkoor “Nieuw Leven” alhier zal a.s. Zaterdagavond op het 
dorp een concert worden gegeven. 

 
= = = = = = = = = = = = = = = = 
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LEXMOND IN 1669 
 
W. van Zijderveld 
 
 
De bevolking en de koeien rond 1640-1650 
In het Lexmondse archief bevindt zich een ongedateerd stuk1 dat, 
gezien het handschrift, waarschijnlijk rond 1640-1650 is geschreven. 
Het was ongetwijfeld opgesteld om de hoogte van de verpondingen 
(eertijds de naam voor een belasting op vaste goederen) en van het 
hoorngeld (belasting voor de koeien) te berekenen. In dat document 
wordt geschat dat het totale aantal inwoners in Lexmond en 
Achthoven tussen de 500 en 600 personen is, daeronder genoomen 
de kinder die van de borste sijn affgenomen tot haer twalfde jaer. Dat 
was dus inclusief de kinderen tot twaalf jaar, die niet meer door de 
moeder werden gezoogd. Dat zogen gebeurde toen vaak tot latere 
leeftijd dan tegenwoordig. De zuigelingen werden kennelijk buiten 
beschouwing gelaten. Er waren toen tegen de honderd lieden die zo 
arm waren dat ze geen belasting konden betalen. Het aantal 
belastingplichtigen werd toen maar gesteld op 500 personen. 
Letterlijk staat er: Het getal der menssen op 5 hondert persoonen 
genoomen. Het totale aantal inwoners zal dus wel in de buurt van de 
600 hebben gelegen, te weten 500 belastingplichtingen, bijna 100 
armen en een aantal ‘zogenden’. 
Het aantal koeien in Lexmond en Achthoven werd geschat op 280 
stuks. 
 
De bevolking en de koeien in 1669 
Twintig tot dertig jaar later, in 1669, was het alweer enkele jaren 
geleden dat de pestepidemie verleden tijd was. Deze had in de 
Nederlanden veel mensenlevens geëist. Het laatst heerste zij nog in 
1667 in Enkhuizen en Gorinchem2. Het was ook de tijd dat we oorlog 
voerden met Engeland en admiraal De Ruyter aktief was. Het zou 
nog maar enkele jaren duren voor het rampjaar 1672 aanbrak en de 
Franse troepen ook in Lexmond veel zouden vernielen. Zover was 
het echter nog niet.  
Lexmond zag er in 1669 geheel anders uit dan tegenwoordig. Tot de 
gemeente behoorden alleen de polders Kortenhoeven, Lexmond, 
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Spinhoven en Achthoven. Lakerveld was toen nog een aparte polder 
met een eigen schout en dorpsbestuur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op deze kaart van Reinier en Josua Ottens uit 1741 zijn de diverse polders 
goed te zien. De Nes hoorde bij de polder Lexmond, maar Kraaiendaal 
hoorde onder Lakerveld. Op de kaart is De Vijf Hoeven niet getekend. Dit 
deel beslaat het westelijke deel van “CORTEN OEVER” en is in de lijst 
waarschijnlijk onder Lexmond opgenomen, evenals De Nes 
 
Van 1669 is een soort volkstelling bewaard gebleven, die 
ongetwijfeld ook was bedoeld om na te gaan wie verponding en 
hoorngeld moest betalen en hoeveel. Uit de lijst krijgen we een beeld 
hoe de samenstelling van de bevolking en hun bezit aan koeien 
was3. Het dorp bleek 770 inwoners4 te hebben, die totaal 343 koeien 
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bezaten. Het aantal gezinnen bedroeg 166. De verdeling over de 
diverse polders was als volgt: 
 
  Gezinnen Personen Koeien                Koeien/gezin 
Kortenhoeven      17       87    102            6 
Lexmond      96     456      90           0,94 
Spinhoven      16       58      23           1,44 
Achthoven      37     169    128           3,46 
     166     770    343           2,07 
 
Zowel het aantal personen als het aantal koeien was ten opzichte 
van de schatting uit 1640-1650 dus behoorlijk toegenomen. In de 
polder Lexmond woonden in 1669 de meeste gezinnen en personen, 
gevolgd door Achthoven. In Kortenhoeven waren echter per gezin 
meer koeien dan in Achthoven. In de polder Lexmond (waarvan de 
kom van het dorp deel uitmaakte) kwam het minste aantal koeien per 
gezin voor. Hier woonden de schout, de secretaris, de predikant, de 
schoolmeester, de ambachtslieden, de kooplieden en de andere niet-
agrariërs.  
Over varkens, schapen en geiten is niets bekend, wat niet wil zeggen 
dat ze er niet zijn geweest. Zo was er iemand die De seu boer werd 
genoemd en deze had kennelijk iets te maken met zeugen, dus 
varkens. 
Het is niet waarschijnlijk dat het aantal gezinnen gelijk is aan het 
aantal huizen. Een huis kan bestaan uit meerdere woningen waarin 
elk een gezin woonde. Dit komt tegenwoordig ook nog voor. 
 
De lijst uit 1669 

Op het voorblad staat Memorij 
vande Mensen en Beesten 
onder Lexmont en Achtoven, 
bevonden Anno 1669.  
De opstellers stellen dat de 
tellingen gegist zijn en gaven 
hiermee aan dat het werkelijke 
aantal kon afwijken van de lijst. 
Groot zal dat verschil echter niet 
zijn geweest, want de lijst is zeer  

        Het voorblad van de lijst  uitgebreid. 
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Het begin van de lijst. De aantallen personen en koeien zijn aangegeven 
alsof het geldbedragen waren. 
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Hieronder volgt de woordelijke tekst van de lijst: 
 
Lijste vande personen ende koeijen onder Lexmont bij gissinge 
genomen in den jare 1669 
 
 Cortenoever   Personen  Koeijen 
De wed. van Cornelis Aertsz         5         8 
Jan Hermensz          5         8 
Jan Claesz           7         8 
Hermen de vlasboer          5         2 
Willem Tonisz Nijenboer         7         8 
Neeltgen Geerit Aertsz         3         4 
Willem Jansz           3 
Henrick Hermensz          5         8 
Tonis Jacobesz          4         3 
Stijnt Peter Floren          4         3 
Henrick Gijsbertsz          5         7 
Willem Jacobsz de Montenegro        7       10 
De weesen vande Pruis         6         7 
Cornelis Noordeloos          6         7 
Jan de schipper          4         3 
Peter van Roijen          5       16 
Monseigneur Glabbeecq         6 
 
 Lexmont 
Dirck Wijnen           7         4 
Bernt de snijer cum suis         7 
Seel Aertsz           2         1 
Dirck de metselaer          8         2 
Govert ende Elbert          8 
Bastian Marijnen ende Leendert        9 
Mr. Fredrick           4 
Teun den roijen          4 
Teuntgen Spaenger          7       10 
Predecant           4 
Het Haseneij cum socio         5 
Teus ende Geerit Geeritsz         5 
Griet Jans ende Peter smit         3 
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Personen  Koeijen  
Deboij            3 
Hester ende Ans Jans         3 
Cornelis baes            7 
Het jong baesgen          5 
De schoolmeester          5 
Cleys Jan           3         1 
Willem Geeritsz          5 
Jacob baes           3 
Barbara           4 
Lambert Henrix          3         2 
De schout           6 
Tonis Weijert           3         2 
Cornelis Philip Buijs          8 
Hermen Geeritsz          2 
Roeloff Jansz cum suis         6 
Adriaen Philipsz cum socio         8         4 
Noordeloos           3 
Dirck Adrien Corsen          4         3 
Jantgen Geerit Corsen         8         7 
Dirck de Cruijff          6         6 
Teus Fransz           4         3 
Claes de Rie           3         4 
Willem Woutersz          4 
De seu boer           4 
Jan Adriaensz           3         5 
Gosen Aertsz           7         3 
Henrick Jansz           3 
De Vettert cum socio          6 
De weert van Jan IJemersz         4 
Adrian Claesz           5 
Lijsgen van Asch          2 
Sijloff Bastiaensz          4         3 
Willem van de Cleij          4 
Bastian den backer          4 
Willem de cremer          2 
Bronckhorst           5         3 
Stans cum sucio          7 
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Personen  Koeijen  
Isbrant cum socio          5 
Gijsbert den backer          4 
Jan smith           5 
Jacob smith           4 
Tonis smith           5 
Jorian van Muyden          4 
Wouter de glaesemaecker         5 
Peter Versteech          5 
Jan Coenraetsz          5 
Henrick den backer          4 
Tonis de snijer          4 
Geerit de schipper          5 
De secretaris           3 
Meerten Francken          3 
Adriaen den timerman         3 
Meerten de schoenmaecker         6 
Henrick de snijer in den Hulck5         7 
Jan Lossert cum socio         6         1 
Maurick         10         6 
Cornelis Adriaen Petersz         7 
De Kat ende Griet          2 
De munnick           2         3 
Jan de wever           4 
Huijsman           5         2 
Willemtgen Peter Roels         4         1 
Jan Martensz           2 
Lijs Tonis cum socio          3 
Govert de wever          6 
Adriaen Tonisz          2 
Adriaen Adriaensz l          4 
Het huys vande Bol        13       14 
Claertgen           5 
Adriaen Los           4 
Huybertgen cum socio         7 
Jan Comegijs           5 
Lijsgen Comegijs          1 
Mr. Dirck           2 
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Personen  Koeijen  
Maetgen           6 
Aert Marijnesz Buys          8 
Jan het Mantgen          4 
Het huys van Bontgen         5 
Geerige timerman          7 
Roeffbol           2 
Jan Henrix wever          4 
Jan van Hees           5 
Heymen Willemsz          5 
 
 Spinhoven 
Peter Maij Swanen          4 
De Knaep           1 
Het huys van Cornelis Jaspersz        9 
Huijsmans Tonis          2 
Peter den Baes          3         1 
Aelbert Heijmertsz          4         3 
Franck Matensz Buijs          7         2 
De jonge Knaep          3         1 
Cors Adriaen Petersz          3         1 
Jan Corsen           4         1 
Jan Peter Jansz          5         7 
Maij Claesdr           2         1 
Em Corsen           1         1 
Gijsbert de Coppelaer         2         1 
De kijnderen van Moyses Willes        4         2 
Jan den Daes           4         2 
 
 Achtoven 
Teunis anden Kaa          3 
Cornelis Jansz          4         1 
Roockus Cornelisz          4         3 
Herbert Petersz          7       12 
Peter Aertsz           6         2 
Leendert Kersberch          4         5 
Huybert Hermensz          3         5 
Peter Dirx           8         7 
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Personen  Koeijen  
Nellegen           5         2 
tHuis van Jan Coenraetsz         4         1 
Meerten Cornelisz          4         5 
Jan Geert Hansen          7         8 
Peter Barten           4         3 
Peter Geertsz           6         1 
Adrian Aertsz           3         3 
Adrian Bijl           6 
Geert Straver           6 
Gijsbert Petersz          3 
Cornelis Aelbertsz          4         7 
Tonisz            5 
Hardenbol           3 
Elis Tonisz           4         4 
Merten Henrix           4         6 
tHuys van Jan Hoeven         6 
Jan den Brouwer          6       12 
Aentgen Geerits          6       10 
Tonis Henrix           4         3 
Geerit Aerts           3         1 
Geert Meertensz          3         2 
Henrick Huybertsz          4 
Errick Barten           4 
Cornelis Jansz          3         6 
Geerit Abramsz          4         6 
De Koot           5 
Aert Ponsen           5       10 
Henrickgen op den oven         5         2 
Tonis den Haen          4         1 
        770     343 
 
Enkele opmerkingen over de lijst 
Opmerkelijk is dat de grootste gezinnen bestaan uit 7 à 8 personen, 
met enkele uitschieters tot 10 à 12 personen. Dus niet 18 of meer 
personen zoals in het begin van de twintigste eeuw regelmatig 
voorkwam. De veelvuldig optredende kindersterfte zal hieraan wel 
debet zijn geweest. 
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De term cum socio betekent6: met medestander, helper. Dit kan een 
inwonende knecht zijn geweest, maar meer waarschijnlijk is dat 
bedoeld was cum suis, wat met de zijnen, dus met zijn familie, 
betekent. 
Enkele namen uit de lijst komen ook tegenwoordig nog voor in 
Lexmond, zoals bijvoorbeeld Barten, Bronkhorst, Brouwer, Geerts, 
Kersbergen, Van Klei, Koppelaar, Maurik, Van Muyden, Schipper, 
Stravers, Versteegh en Weijers, waarbij de schrijfwijze vaak 
gewijzigd is. Het is uiteraard niet zeker dat deze families ook 
afstammen van de personen uit de lijst. De huidige familie kan uit 
een geheel andere streek afkomstig zijn. 
Sommige personen werden aangeduid met hun beroep, zoals de 
bakker, de wever, de snijder (kleermaker), de schoenmaker, de 
metselaar, de smid, de vlasboer, de seu boer, de schoolmeester, de 
schout, de predikant en de schipper. Later werden het familienamen. 
De volgorde op de lijst is waarschijnlijk die van de huizen. Om de lijst 
samen te stellen zal die volgorde het gemakkelijkste zijn geweest om 
geen personen over te slaan. Het is echter niet mogelijk om aan te 
geven welk huis bedoeld is, dus waar dit precies stond. Wel zijn de 
buren dan bekend.  
 
Noten: 
1. Gemeentearchief Zederik, Oud-Archief Lexmond, vroeger map 133 
2. Buisman, J., Duizend jaar weer, wind en water in de Lage Landen, deel 4, 

Uitgeverij Van Wijnen, Franeker, 2000, p. 616 
3. Gemeentearchief Zederik, Oud-Archief Lexmond nr. 94 
4. In het document is bij Achthoven een optelfout gemaakt, waardoor het totaal 

daar 2 hoger is dan volgens de telling moet zijn. 
5. De Hulk was een herberg aan de westzijde van de Dorpsstraat 
6. Latijn bij genealogisch onderzoek, Centraal Bureau voor Genealogie, Den 

Haag, 1997 
 
 

= = = = = = = = = = = = = = = = 
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DE MEMOIRES VAN GERRIT JAN LAKERVELD 
 
G.J. Lakerveld  P. Horden Jzn.            P. de Pater 
 
 
Inleiding 
Twee keer heb ik in mijn bijdrages aan de "Lek en Huibert Kroniek" 
melding gemaakt van het bestaan van de schriftelijke herinneringen 
van de op 2 februari 1897 te Meerkerk geboren Gerrit Jan Lakerveld. 
Voor de Lexmonders gewoon Gerard Lakerveld. Hij was een zoon 
van Roelof Gerrit Lakerveld en Janna Schrijver. Na zijn huwelijk op 
17 december 1931 met Bastiaantje Klein, vestigde hij zich in 
Lakerveld. Hier woonde hij op vier adressen. De meeste jaren bracht 
hij door op Lakerveld 224. (Het huis aan de Lexmondse kant van "De 
Snelle Pieper", bij het begin van de Veldweg.) Uit het huwelijk 
werden drie kinderen geboren: Jannie, Hettie en Lof. 
Hij was boer, en daarnaast 
vertegenwoordiger voor de 
coöperatieve veevoeder 
fabrikant "De Samen-
werking" uit Giessenburg. 
Gerard had een grote kennis 
van de geschiedenis van 
Lexmond en Lakerveld. Dit 
gegeven bleef niet 
onopgemerkt; Piet Horden 
Jzn. kwam bij hem op visite 
om informatie over 
Lexmond. Bovendien had 
Gerard een scherp inzicht in 
alle zaken aangaande 
Lakerveld. Toen er weer 
eens onenigheid was over 
het Lakerveldse waterpeil 
nam de toenmalige Laker-
veldse polderbestuurder 
Wout van Iperen,          Gerrit Jan Lakerveld 
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Gerard mee naar Den Haag om het woord te voeren. Dit feit tekent 
de kwaliteiten van Gerard: een groot polderbestuurder (want dat was 
Wout van Iperen) die een klein boertje nodig had om de zaken "effe 
duidelijk" te maken. 
 
Op 2 juni 1992 overleed deze markante Lakervelder. Hij maakte deel 
uit van een generatie Lakervelders in 't benedeneind. Zoals o.a.: 
Maarten van Bezooijen, Adriaan van Vliet, Kees Slagboom, Jan van 
Genderen, Peter de Pater, Job de Jong, Merten Burggraaf, de 
Aaigies, Daan Kooyman, Teunis Boonstoppel en Boer Kersbergen. 
Waarom noem ik deze namen? Wel, het Lakerveldse benedeneind is 
ver verwijderd van het Lexmondse dorp, en voor veel potlooiers zijn 
dit waarschijnlijk onbekende namen. Geen probleem: In 1973 sprak 
tijdens een optocht een lid van de Lexmondse gemeenteraad mijn 
opa Peter de Pater aan. Hij zei: "Ik ken u niet". "Wel": zei mijn opa: 
"Ik woon hier al 40 jaar". "Ik moet me schamen" antwoordde deze 
Lexmondse volksvertegenwoordiger. Hier volgen de memoires van 
"de Lakerveldse benedenender" Gerard Lakerveld, zoals ze door  
P. Horden Jzn. in 1972 zijn geschreven, maar nooit gepubliceerd. 
Waarschijnlijk een verhaal voor oudere Lexmonders. Maar misschien 
ook een aanmoediging voor deze zelfde oudere mensen om hun 
herinneringen schriftelijk dan wel mondeling aan ondergetekende of 
aan andere schrijvers van ons blad door te geven. Over Lexmond en 
Lakerveld blijft veel meer te vertellen dan men wel eens denkt sprak 
het "jochie" uit 1956 op 26 april 2003. 
 
P. de Pater 
 
 
EEN BLIK IN HET VERLEDEN VAN LEXMOND 
 
De gemeente Lexmond bestond in 1900 uit een dorpskern en de 
buurtschappen Achthoven, Lakerveld met de Heicoppersteeg en 
Kortenhoeven. Het aantal inwoners kwam nog niet boven de 1500 en 
hoofd van de gemeente was burgemeester Van Slijpe. Onder de 
inwoners was weinig variatie, want behalve de boeren met hun vaste 
daggelders of losse seizoenarbeiders, was de bevolking samen-
gesteld uit neringdoenden en ambachtslieden in het dorp, terwijl 
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verspreid in de hele gemeente, een aantal arbeiders met een ander 
beroep. In verhouding tot het zielental waren er veel neringdoenden, 
zoals bakkers, kruideniers en manufacturiers. Wat dit laatste betreft 
kennen wij als ouderen nog wel het winkeltje van Leentje Schillebeek 
met in de etalage veel rode- en blauwe zakdoeken, wat in Lexmond 
steeds een gewild artikel is geweest. Bekende bakkers waren De 
Pater, later voortgezet door Alting, Brokking en Veen en verder Van 
Luijt in de bakkerij waarin op dit moment Van Dijk als enige (warme) 
bakker van Lexmond gevestigd is. In die tijd werd er bij de 
landbouwende bevolking ook wel zelf brood gebakken van koren uit 
eigen oogst. Aan de Heicoppersteeg was de korenmolen nog in 
bedrijf om voor bakkerijen en zelfbakkende boeren het graan te 
malen. 
De kruideniers waren werkelijk kleine bedrijfjes, zoals die van Jantje 
Boef, de snoepwinkel voor de jeugd van Aagje de Ruijter, verder 
Gerrit Bot, Wout Wink en bij de dorpspomp Kees Wink. Een 
boodschap bij Kees Wink en Bartje leverde altijd wel een praatje en 
een nieuwtje op en omgekeerd betekende water halen aan de 
dorpspomp een gelegenheid om de kleine inkopen van die tijd te 
doen. Behalve deze winkeltjes in het dorp waren hier en daar in de 
buurtschappen nog wel kleine kruidenierswinkeltjes. Daar was het 
hoofdartikel vaak losse stroop, afgehaald in een kan of bus en 
groene zeep voor de zeepsop. Een stel met zand-zeep-soda koppen 
sierde toen immers iedere verzorgde keuken. Door de winkeliers 
werd langs de huizen gevent, maar daar tussendoor deden anderen 
dat ook wel, zoals Leentje de Vaal met haar juk met beschuit-
manden. 
In het grondwerkersvak vonden verschillende arbeiders van 
Lexmond een bestaan buiten hun woonplaats. De gemeente kende 
een aantal mannen die als "polderjongens" bekwaam waren in hun 
lichamelijk zo zware beroep. Anders dan tegenwoordig gingen zij 
telkens een volle week of langer van huis. Voor de thuis verblijvende 
vrouwen vaak een zware taak en daarbij gingen de kinderen van hun 
vader vervreemden. Voor deze arbeiders was de winter dikwijls een 
moeilijke tijd. Als bij aanhoudende vorst het werk in de open lucht 
moest worden gestaakt, raakten zij op hetzelfde moment voor 
kortere of langere tijd van inkomsten verstoken. Fondsen voor 
vorstverlet of een werkloosheidsuitkering waren onbekend; de 
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huisvesting van de arbeiders was bovendien slecht. Bij uiterste nood 
waren zij dan aangewezen op Diaconie of Burgerlijk Armbestuur, 
maar de steunzoekenden zijn daar ook niet altijd met liefde 
ontvangen. 
In en bij Lexmond was de griendcultuur na 1900 nog van betekenis.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het teenschillen in de Laak 
 
Het teenbedrijf van Ruth Bogaard verschafte in het voorjaar veel 
werk in het teenschillen. Reeds op een afstand van het werkterrein in 
De Nes waar in latere jaren de woningbouw zou verrijzen, kon in de 
lente het regelmatig tikken van de schilijzers worden gehoord. 
Datzelfde terrein werd ook gebruikt door de rondtrekkende 
woonwagens, die daar ongevraagd hun standplaats zochten. Op het 
terrein was nauwelijks verharding aanwezig en in de winter gaf dat 
een ware modderpoel aan de rand van het dorp. 
Wat de landbouw betreft, in Kortenhoeven was veel gemengd bedrijf 
met hoofdzakelijk aardappelen en suikerbieten. Deze akkerbouw-
producten werden in de herfst met wagens en karren naar de haven 
gebracht (zie foto op de volgende pagina) 
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Hier is de nieuwe haven in gebruik. De bieten liggen op de wal. Langs de 
dijk was een aanlegplaats, waar nu een tjalk voor de wal ligt. 

 
en vandaar per schip vervoerd. Met het ijzeren wielbeslag van de 
voertuigen werd veel aarde op de weg gesleept, en omdat er toen 
nog geen voorschriften waren om de wielen te schrappen, werd door 
de af en aan rijdende karren het dorp in een modderpad herschapen. 
Op het lager gelegen deel van de gemeente in Lakerveld en 
Achthoven was net als thans, de melkveehouderij hoofdzaak en ook 
daar was men voor afvoer, b.v. van de melk in de periode als deze 
niet door boerinnen werd verkaasd, aangewezen op het vervoer per 
boot. Voerlieden brachten met hun wagens de bussen met melk naar 
de boot om deze in te schepen als consumptiemelk voor Rotterdam. 
Het vervoer van vee ging dezelfde weg en zo nu en dan gingen ook 
bewoners van Lexmond aan boord om zich voor familiebezoek naar 
een beneden- of bovenstrooms gelegen plaats te begeven. Naar 
boven was Culemborg het eindpunt van de bootdienst, waarvoor in 
de haven Jan Kleijn en daarna Gerrit Veen als walbaas een taak 
hadden en in het veerhuis woonden. 
Van de voerlieden kende men in Lexmond Willem Boef, een man 
met een humoristische inslag, die later op het autotransport 



Lek en Huibert Kroniek 

30 

overschakelde. Daarin wordt nog een kleinzoon van Willem Boef 
aangetroffen. Het voermanschap van Leen de Ruijter werkt 
onveranderd met dezelfde paardenkrachten, nu de zoons Gijs en 
Arie de Ruijter met hun zweetvossen nog altijd vervoer op korte 
afstand verzorgen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arie de Ruijter bij het aan- of aftuigen van zijn paarden 
 
Laten we hopen, al lijkt dat tegenwoordig amper mogelijk, dat het 
vervoer met paardenkracht in stand blijft, want met het verdwijnen 
daarvan zou opnieuw een stukje romantiek van Lexmond verloren 
gaan. 
 
Door de veehouderij en akkerbouw zijn er in Lexmond steeds 
mensen gevonden die in de handel hun bestaan zochten. In de 
veehandel hebben H. Verweij en Jacobus Bikker altijd een belangrijk 
aandeel gehad en voor Pauw van Zessen was elke handel van 



5e jaargang nr. 3, augustus 2003 

31 

betekenis. De bejaarden kennen hem uit een tijd dat hij veel in 
fokvarkens handelde, waarvan het vervoer later al met een Ford-
vrachtwagentje zou plaats hebben. Als alle dieren die Pauw van 
Zessen van eigenaar liet verwisselen bij elkaar werden gezien, zou 
dit een mengsel van kleuren geven. Opvolgers als Piet van Pauw 
van Zessen en Henk van Tijmen van Zessen zetten de traditie voort 
met de handel en daarbij het leven van de zonnige kant te bekijken. 
Bekende figuren in de aardappelhandel waren Kees van Kekem en 
Henk Verhoef. 
De kaasbereiding op de boerderij maakte het mogelijk dat reeds voor 
1914 de kaas- en veevoederhandel van J.H.C. Rietveld op gang 
kwam. Toon Plieger, nu één van de bejaarden, heeft daarin een 
werkzaam aandeel gehad. Op de fiets door de streek rijdend zijn 
honderden partijen kaas door hem opgekocht en in het winterseizoen 
aan veelal dezelfde veehouders veevoer verkocht. Plieger werkte 
voor zijn patroon alsof het zijn eigen zaak was ook al hoorde men 
toen nog in het geheel niet van winstdeling. Of Toon die wel genoten 
heeft kan hijzelf het beste weten. In ieder geval kon elke zaterdag-
morgen de ijver van zijn aankoop worden afgezien aan de lengte van 
de rij boerenwagens die in De Laak stond te wachten om bij het 
pakhuis van Rietveld te worden gelost. Maar niet alleen Toon Plieger 
zat op de fiets. In de beginperiode van de fiets waren er al gauw 
enkele amateurs die een grote fietstocht gingen ondernemen. Op die 
ouderwets degelijke rijwielen van G.J. Burggraaf reden G. den 
Burger, P. van Iperen en Lenders in één dag heen en terug naar Den 
Haag. 
 
Uiterlijk was alles rust. Tussen ochtendgloren en middagklok, tussen 
middagklok en avondklokgelui werd in het dorp de tijd afgemeten en 
bij de arbeid in 't veld was de stoomfluit van aankomst en vertrek van 
de Lekboot de maat die 't leven op iedere werkdag begeleidde. 
Innerlijk gingen zich echter veranderingen voltrekken. In een drang 
tot verbetering van hun eigen lot, de sociale toestand waaronder de 
arbeiders gebukt gingen, ontstond de arbeidersbeweging. Eerst van 
neutrale aard, daarna ook gebaseerd op het Christelijke levens-
beginsel. De eerste verbetering voor de bevolking wordt echter al 
spoedig doorkruist door de mobilisatie van 1914 - 1918. Klokgelui op 
1 augustus 1914, wat de meeste van onze bejaarden zich nog wel 
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zullen herinneren, bracht ook over Lexmond dit rampbericht. Uit de 
weerbare mannen moesten vijftien lichtingen onder de wapenen 
worden gebracht, paarden en voertuigen werden gevorderd en al 
spoedig was een distributie van levensmiddelen en andere zaken 
voor het levensonderhoud, b.v. petroleum en kaarsen, een onver-
mijdelijk gevolg van de oorlogstoestand. Door deze schaarste aan 
artikelen voor verlichting werd in Lexmond toen een installatie 
opgericht om ter plaatse elektriciteit op te wekken, maar dat apparaat 
heeft toch niet zo goed voldaan. Jan van Mazijk en diens zoons 
fungeerden als machinist. 
 
Het einde van de wereldoorlog bracht al spoedig daarna een 
opleving op velerlei terrein. In Lexmond betekende dit in 1920 de 
oprichting van de woningbouwvereniging "De Goede Woning", die de 
volkswoningbouw ter hand ging nemen, en in hetzelfde jaar werd 
een afdeling van "Het Groene Kruis" opgericht. Beiden nog 
bestaand, hebben deze organisaties op maatschappelijk terrein 
verbeteringen gebracht, waaraan vóór 1914 zo duidelijk behoefte 
bestond. Onder de na-oorlogse opleving moet ook worden gerekend 
de omnibusdienst die D. Rietveld tussen Vianen en Gorinchem ging 
onderhouden. 
 
In het begin van de jaren dertig wordt de economische opleving 
afgebroken als zich een wereldcrisis aankondigt. Daarin wordt ook 
door Lexmond gedeeld. Overal lijden ondernemers in hun zaken 
verlies, wat voortgaande werkloosheid van de arbeidende bevolking 
brengt. Allerlei steunmaatregelen van de toen aan het bewind zijnde 
regering trachten het leed te verzachten, maar vaak zijn de kosten 
van levensonderhoud te hoog tegenover de inkomsten. In deze 
sombere periode wordt de aanleg voorbereid van een rijksweg buiten 
de dorpskom van Lexmond. Als de weg gereed komt betekent dit 
voor de inwoners van het dorp een terugkeer van de rust die men 
veel vroeger gekend had. Door de nieuwe weg werden veel 
terreintjes voor woningbouw geschikt en daar is vooral toen de 
economische inzinking verflauwde, een nuttig gebruik van gemaakt. 
Als b.v. dokter Siddré de praktijk van dokter Bon voortzet, is dat in 
een nieuw gebouwde woning aan de Nieuwe Rijksweg. In het begin 
van de dertiger jaren gaan ook de plannen voor een aanleg van een 
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Drinkwaterleiding in de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden vaste 
vorm aannemen. Als deze plannen worden uitgevoerd, valt op 
Lexmond de keus voor het stichten van een pompstation. Bij de 
opening op 16 juli 1936 door de Commissaris der Koningin mag 
terecht van een grote vooruitgang worden gesproken. De crisisjaren 
zijn gevolgd door de jaren van de Tweede Wereldoorlog, 1940-1945. 
Onderdrukking van de bezetter, gebrekkig vervoer en steeds 
nijpender distributie van levensmiddelen verstoren de levensgang. 
Met het zelf bakken van brood, raspen van aardappelen en het 
fabriceren van stroop uit suikerbieten wordt de voedselvoorziening 
op het laatst nog in stand gehouden. Slachtoffers van Lexmondse 
herkomst in die periode zijn J. Molenaar en B. Bos. 
 
Zoals kleine kinderen vallen en weer opstaan, zo ook is de bevolking 
uit de bezettingsjaren opgestaan, om daarna feitelijk in één ononder-
broken ontwikkeling verder te gaan. In De Nes groeide een dorp áán 
een dorp en op het Anna Maria van Schuurmanplein wordt temidden 
van de nieuwbouw ook een Wijkgebouw van "Het Groene Kruis" 
gesticht, een verbetering voor de gezondheidszorg die zuster N. van 
de Griend niet meer in haar loopbaan voltooid zag, maar die zij 
gelukkig wel als burgeres van Lexmond heeft kunnen gadeslaan. Als 
men de reeks van jaren overziet dat zij als wijkverpleegster met de 
fiets de patiënten in twee gemeenten verzorgde, dan was zij stellig 
de juiste vrouw op de juiste plaats. Behalve de zorg voor de 
patiënten en voor de zuigelingen en de kleuters hebben de 
bejaarden steeds haar aandacht gehad. Voor bejaardenreisje en 
bejaardenmiddag werd nooit vergeefs een beroep op haar gedaan. 
Toen zuster L.J. Boele als opvolgster in functie kwam, heeft deze wel 
heel andere en betere omstandigheden aangetroffen dan zr. v.d. 
Griend in het begin van haar loopbaan. 
 
Tot de opvallende zaken van de laatste jaren behoort de restauratie 
van de Nederlands Hervormde Kerk; eerst het kerkgebouw en 
daarna de kerktoren. De Gereformeerde Kerk is vergroot en beide 
kerkgemeenschappen hebben intussen een nieuwe pastorie 
gesticht. Een verenigingsgebouw in Kortenhoeven en een Dorpshuis 
geven het verenigingsleven de ruimte waaraan men behoefte heeft. 
De vele kleine winkeltjes maakten in Lexmond plaats voor winkels 
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met zelfbediening en in textiel en in artikelen voor woninginrichting 
kan nu ieder te kust en te keur gaan. De sigarenwinkel van Metje de 
Jong en later van haar zuster Mevrouw B. van Mill-de Jong heeft in 
een heel andere gedaante dan bij de oprichting haar 40-jarig bestaan 
herdacht. Nieuwe bedrijven zijn er gekomen en de heiers als 
Manschot en Plieger en Van Eck hebben uit het wagenmakersvak 
een groot bedrijf van carrosseriebouw voortgebracht. 
 
Een vak dat in al die jaren niet van aard veranderde, is dat van 
rietdekker. In de jaren voor de Eerste Wereldoorlog was in Lexmond 
rietdekker Verburg werkzaam. Uit de familie Van Kleef is de jongere 
Kees van Kleef in dit vak in Lexmond gevestigd gebleven. 
Verandering is er in het laatste tiental jaren ook gekomen in de 
aanblik buiten de dorpskom. Vele percelen akkerland worden met 
fruitbomen beteeld en de korenbouw is in Kortenhoeven nagenoeg 
verdwenen. De kersenboomgaarden, eens de juwelen van een wijde 
omgeving, kwamen in verval en zijn ook nagenoeg gesloopt om nu 
weer plaats te maken voor weide- of akkerland. Daar tussendoor 
zoekt nu één dichte stroom van autoverkeer zijn weg naar de -teveel 
geprezen- welvaart. Soms worden slachtoffers en rouw in Lexmond 
achtergelaten. 
 
Zo heeft de samensteller van dit verhaal achterom gezien naar de 
ruim zeventig jaar dat hij het leven, het wel en wee van Lexmond 
aanschouwde. 
 
LEXMOND, 29 november 1972    G.J. Lakerveld, Lakerveld 224 
 
Bronnen: 
Mevr. J. van Bezooijen-Lakerveld te Meerkerk.  
Mevr. H. Braam-Lakerveld te Arkel. 
Dhr. R. Lakerveld te Sleeuwijk.  
(Kinderen van Gerrit Jan Lakerveld) 
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ONTVANGEN VAN DIVERSE LEDEN EN PERSONEN 
 
Bestuur 
 
 
Pokkenbriefje            Mevr. Schotman 
Dozen vol allerhande voorwerpen         Dhr. Spronk 
Diverse voorwerpen (18)          Mevr. van Lomwel-Bikker 
Ansichtkaart moord te Hei- en Boeicop         G. Vroegh 
Tijdschriften, div. kranten en brieven         Mevr. Janssen-van Weelderen 
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