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VAN DE VOORZITTER 
 
W. van Zijderveld 
 
 
Hier is alweer het eerste nummer van de zesde jaargang. De tijd 
gaat snel. Dat schrijft ook wijlen gemeente-secretaris G. Janssen in 
het jaaroverzicht van 1953. Dat is alweer vijftig jaar geleden, maar 
veel ouderen zullen zich nog als de dag van gisteren herinneren wat 
Janssen beschrijft. Er was een bloeiend verenigingsleven, met o.a. 
de verdwenen fanfare Excelsior en de nog steeds bestaande zang-
verenigingen Nieuw Leven en Hosanna en de wandelsportvereniging 
Willen is Kunnen, die werd omgevormd tot een midgetgolf vereniging 
en de gymnastiekvereniging Vlugheid en Kracht. Veel niet genoemde 
verenigingen, zoals de voetbalvereniging Lekvogels, de ijsclub Door 
Eendracht Vooruit en de Oranjevereniging Den Vaderlant Ghetrou-
we, bestaan ook nog, maar andere verenigingen zijn verdwenen. 
In 1953 had Lexmond ook al te maken met vergrijzing. Ook toen was 
de hoofdoorzaak dat veel jonge mensen wegtrokken, omdat er geen 
geschikte woonruimte voor hen te vinden was. Wat dat aangaat is er 
niets nieuws onder de zon. Gelukkig wordt daar nu door de 
gemeente het nodige aan gedaan. De door de gemeente 
voorgestelde oplossingen voor de inbreidlocaties sparen echter niet 
altijd het historische karakter van het in te breiden deel van 
Lexmond. Echter, met de gemeentelijke bereidheid om zoveel 
mogelijk hiervan te sparen, moet het mogelijk zijn een goed 
compromis te vinden. Per slot van rekening is de leefbaarheid van 
een dorp een zeer belangrijk goed, dat vele facetten kent. Onder die 
leefbaarheid moet niet alleen worden verstaan een economisch 
florerend dorp, maar ook een dorp dat een eigen karakter heeft en 
waar het prettig toeven is. In het geval van Lexmond moet dat een 
landelijk karakter zijn. Veel huiseigenaren in de kom van het dorp 
hebben de afgelopen jaren blijk gegeven een goed gevoel voor het 
juiste Lexmondse dorpsaanzicht te hebben, door hun huis op een 
historisch verantwoorde manier te restaureren. Veel lof voor hen! 
 
 

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



Lek en Huibert Kroniek 

4 

SCHUTTERSGILDE 
 
H. de With 
 
 
Als men teruggaat in de geschiedenis, en men zou nu vragen: wat 
waren de oudste verenigingen of andere uitingen van samenkomen, 
dan zal men ongetwijfeld uitkomen bij de schutterijen, de gilden, niet 
te verwarren met de beroeps-gilden die in later tijde hun intrede 
deden. 
 
Om de schutterij in Lexmond en Hei- en Boeicop nieuw leven in te 
blazen, is destijds een werkgroep ingesteld. We wisten, dat dit plan 
zonder hulp van derden, in de vorm van subsidies, geen kans van 
slagen zou hebben. We mogen ons gelukkig prijzen dat de volgende 
instellingen ons belangrijke steun hebben toegezegd, t.w. Prov. Zuid-
Holland in het kader van leefbaarheid kleine kernen, de Rabobank 
Vianen-Meerkerk, het Prins Bernhard-Cultuurfonds en ook de ge-
meente Zederik in het kader van Breder Cultuurbeleid, terwijl nog 
enkele aanvragen onderweg zijn en we ook daarover hoopvolle 
verwachtingen hebben. 
 
Dat betekent dat we aan de vooravond staan om op te starten. Het is al 
zover dat bij de notaris de stukken worden voorbereid om binnen 
enkele weken een rechtspersoon te zijn, in de vorm van een stichting. 
Volop beweging dus. Maar wat zijn de doelstellingen waar we mee 
bezig zijn? In het kort weergegeven een schuttersgilde heeft 
ceremoniële aspecten in de vorm van een schutterscorps, met daarin 
een standaardruiter, trommelaars, vendelzwaaiers, vaandrig als 
vaandeldrager, 2 bazuinblazers en de overige leden. Zowel dames als 
heren als ook jonge mensen al vanaf 12 jaar, kunnen daaraan 
deelnemen. 
Het heeft ook, en zeker niet in de laatste plaats, sociale aspecten. 
Dat betekent de gildegeest en tradities voor zover mogelijk opnieuw 
tot stand te brengen. Dat betekent een sociaal kapitaal van vriend-
schap, verwantschap, broeder- en zusterschap en een gemeen-
schappelijke meerwaarde en waardering van onze mooie platte-
landscultuur in onze beide dorpen en ook daarbuiten die uit te 
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dragen. Hierin kan het spelelement belangrijk zijn, met kruisboog-
schieten in 2 graderingen. Ook, het koningschieten en zo mogelijk 
meerdere andere spelen en sporten. 
 
Mogelijk is uw belangstelling gewekt en wilt u meer weten. Dan kunt 
u voor verdere inlichtingen altijd terecht bij Herman Molenaar, Marry 
van Heumen, Coby de Vaal, Dirk Jan Brouwer, Jan Schaafsma en 
Henk de With. 
U kunt de komende tijd ook een vergadering bezoeken, mogelijk al 
een voorbereidende oprichtingsvergadering  
Wacht niet af, binnen enkele maanden zal de kledingcommissie 
verslag uitbrengen en zullen de kostuums worden aangeschaft, het 
zou jammer zijn als u dat zou missen. 
 
Om u alvast in de stemming te brengen, staat hieronder de 
ordonnantie welke Koning Willem I uitvaardigde om het toen 
aanwezige schutterskorps in Lexmond te ontbinden. Een volgende 
keer meer hierover, want er moest meer aan te pas komen, zoals 
goederen en land. Dat alles en nog veel meer staat beschreven in de 
Verzameling van Ordonnantien, Keuren, Reglementen, binnen de 
gemeenten van Lexmond, Achthoven en Lakerveld uitgegeven in 
1820. 
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TOEN EN NU 
 
J.P. de Leeuw 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hei- en Boeicopseweg 88, Kruidenierswinkel (1933) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hei- en Boeicopseweg 88, Café Restaurant ‘t Trefpunt (2003) 
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EEN GOEDE ONDERWIJZER VOOR HEICOP 
 
W. van Zijderveld 
 
 
In het archief van Hei- en Boeicop bevinden zich een drietal raadsel-
achtige documenten1 uit 1818.  
De drie voorbladen zijn voorzien van een tekst, geschreven in 
hetzelfde schoonschrift, die luidt: De schrijfkunst schildert de spraak 
en spreekt voor de oogen, met daaronder in hetzelfde schoonschrift 
een naam, die voor elke omslag anders is. De namen zijn: 
� Arie Monné 
� Lot van Beest 
� Johanna Reinhard van den Bohm 
Het zijn geen Heicopse namen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het voorblad van Lot van Beest. 
 
Elke omslag is gedateerd 11 juli 1818, in het handschrift van degene 
die ook de rest heeft geschreven. Alledrie kregen ze de vraag voor-
gelegd: Welke moeijelijkheden zijn er gewoonlijk aan het school-
onderwijs verbonden en hoe komt een schoolonderwijzer die te 
boven. Het lijkt erop alsof de drie personen de vraag moesten be-
antwoorden in een brief, die gezonden moest worden naar een 



Lek en Huibert Kroniek 

10 

fictieve onderwijzer die moeilijkheden met het lesgeven had. Ze 
moesten tevens een goede raad geven om zijn problemen op te 
lossen. 
Waarschijnlijk was het een test om de meest geschikte kandidaat 
voor de onderwijzerspost te selecteren, omdat ze op dezelfde dag in 
Heicop zijn geschreven. Elk heeft ook drie sommen gemaakt. 
 
Arie Monné schreef: 
Een hoofdig (koppig, eigenzinnig) kind dat men gebied aan zijn werk 
te gaan, waartegen hij zich verzet, door met de hand onder het hoofd 
te gaan zitten en niet werkt. Om dit dan te boven te komen ontneemt 
den onderwijzer hem zijn werk tot zoo lang hij zelfs (zelf) voelt dat hij 
verkeert gehandelt en er zelfs (zelf) om koomt verzoekt, en hem op 
eene zachte manier hem dit onder het oog te brengen en meer 
andere voorbeelden die den onderwijzer in de school kan ontdekken. 
Het is een nogal krom geschreven stukje, maar dat zijn de andere 
drie ook. 
 
Lot van Beest schreef: 
Goede vriend! 
Ter beantwoording dezer vraag dient dat ik daardoor versta om de 
kinderen eene behoorlijke opvoeding te geven, gepaard met 
zoodanig onderwijs, waardoor de kinderen in korten tijd tot nuttige 
leden van de zamenleving worden opgeleid. Om deze moeijelijke 
taak op de gemakkelijkste wijze te boven te komen, is noodig dat 
men daartoe van zoodanige methode van onderwijs gebruik make, 
als welk thans voor de beste wordt gehouden, bij voorbeeld het 
klassikale onderwijs. En vooral benevens eene tafel van werkzaam-
heden, waardoor èn onderwijzer èn leerling weten welk werk er in 
elken schooltijd, ja zelfs van uur tot uur te verrichten is, een 
hulpmiddel welke wel gebezigd al de moeijelijkheden welke men 
anders zoude hebben, om zoo te zeggen afweert. 
Na groeten, etc. 
Hieruit kunnen we opmaken dat het klassikale onderwijs in 1818 een 
moderne leermethode was. Voor die tijd werd ieder kind apart 
geholpen, waarbij intussen geen aandacht aan de andere kinderen 
kon worden besteed. Geen wonder dat het er in de scholen uit die 
tijd nogal rommelig aan toe ging en de kinderen ook niet veel en snel 
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leerden. Van Beest vond vooral een lesrooster zeer belangrijk om 
goede resultaten te krijgen. 
 
Johanna Reinhard van den Bohm schreef: 
Amice! 
Daar gij een vriend van mij en een opregt  behartiger van uwen zoo 
belangrijken post vind ik mij genegen UED nog een letter ter 
opbeuring toe te zenden. Het spijt mij dat gij de bezwaren zoo zeer 
treffend moet verduren; doch zij zijn alle ongegrond. De 
hoofdbezwaren zijn mijns dunkens, wanneer een welmeenend 
onderwijzer ziet dat zijne lessen zoo dikwijls als met den voet 
getreden worden; het is ook eene moeijelijkheid dat de kleinste in 
zulk eene gedurige rusteloosheid zijn; dat zij dit zijn zonder nut en 
het is eene moeijelijkheid wanneer een onderwijzer zijne belooning 
niet erlangen kan. Mij dunkt gij zult vooral op het laatste h..tsten dan 
is het zoo zamen zeer lastig en de beste middelen ter herstelling zijn: 
standvastige moed en een taai geduld. 
Ik heb de eer mij met alle toegenegenheid te noemen 
Amice! 
UED. DW. Dienaar 
N.N. 
H., den --- 1818. 
Deze brief is erg onsamenhangend en in een tante Betjesstijl 
geschreven. Het advies van Johanna is echter: hou vol en geef niet 
op. Hoe de onderwijzer zijn problemen moest oplossen, staat er 
echter niet bij. 
 
Al met al krijgen we uit de ‘brieven’ de beste indruk van Lot van 
Beest. Of deze ook onderwijzer in Heicop is geweest of geworden, is 
niet bekend. 
 
De drie sommen waren kennelijk nogal lastig, want de drie personen 
maakten er niet veel van. Voor ons zijn ze ook lastig, omdat ze 
anders geformuleerd worden dan we dat tegenwoordig zouden doen. 
De eerste som was: Hoe wordt 54273 door 32168 op de kortste wijs  
vermenigvuldigd? Het antwoord moet zijn een gewone 
staartvermenigvuldiging. Dat klinkt voor ouderen vertrouwd, maar 
onze jongere generatie weet waarschijnlijk niet wat ermee wordt 
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bedoeld. Dat komt omdat tegenwoordig op school geen 
staartvermenigvuldigingen en delingen meer worden geleerd. Arie 
Monné had het waarschijnlijk wel geleerd, maar ondanks dat deed hij 
het helemaal fout. Lot had wel de goede methode, maar vergat een 
stukje van de vermenigvuldiging en van Johanna is niets terug 
gevonden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De sommen die Lot van Beest maakte. 
 
De tweede opgave was: Op de kortste wijze 2500 worp zesthalven 
van 5 in een worp tot guldens?  
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Hierbij kwamen ze alledrie tot een verschillende uitkomst. 
 
De derde opgave was: De gewone breuk van de decimale breuk 
0,12. 
Het antwoord is: 12/100 = 3/25. 
Arie heeft de som niet gemaakt en Lot en Johanna hadden hem 
goed. 
 
Lot van Beest had de beste resultaten en zou de meeste kans 
maken om te slagen. 
 
Noot 
1. Gemeentearchief Zederik, Oud Archief Hei- en Boeicop, nr. 275A 
 

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

Advertenties uit het blad van Boekhandel en Drukkerij Hansum, 1953. 
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LEXMOND 1953 
 
W. van Zijderveld 
 
 
Rond de jaarwisseling gaf Boekhandel en Drukkerij Hansum te 
Ameide een huis aan huis verspreid krantje uit, dat de Nieuw-
jaarsgroet heette en bestemd was voor de inwoners van Ameide, 
Tienhoven en omstreken. Daar hoorde ook Lexmond bij. Gemeente-
secretaris G. Janssen schreef daar altijd een overzicht in over het 
afgelopen jaar. Hier volgt zijn artikel, zoals dat vijftig jaar geleden in 
de uitgave 1953/1954 stond. 
 
Op elke Oudejaarsdag wordt een parade gehouden. De gebeur-
tenissen van het voorbije jaar, belangrijk en klein, blij en droevig, 
algemeen en persoonlijk, trekken nog éénmaal aan ons voorbij om 
dan voorgoed af te marcheren naar het verleden. Ook wij willen nog 
eens in herinnering brengen, wat in 1953 in Lexmond de algemene 
aandacht trok. 
Het jaar ving in rouw aan: op de koude Nieuwjaarsdag bracht de 
Hervormde gemeente haar predikant ds. C.C. Klerkx, na een korte 
ziekte op de leeftijd van 44 jaar gestorven, ten grave. Helaas is de 
opengevallen plaats nog niet bezet. Met de restauratie van het 
kerkgebouw kon nog niet worden begonnen, maar lang duren zal het 
waarschijnlijk toch niet meer. De Hervormde Jongelingsvereniging 
“Timotheüs” herdacht in het voorjaar haar gouden jubileum. 
Een jubileum overkwam ook de Gereformeerde Jongelingsvereniging 
“Waakt en Bidt”. Zij mocht kort geleden op een arbeid van 60 jaar 
terugzien. Voor de Gereformeerde gemeente begon het jaar 
trouwens ook vreugdevol, toen op de eerste zondag ds. W. Kats zijn 
intrede deed. 
De activiteit der verenigingen bleef verheugend. De uitvoeringen, 
jaarvergaderingen e.d. werden over het algemeen druk bezocht. Een 
afdeling van de Chr. Boerinnen- en Plattelandsvrouwenbond werd 
opgericht. De bond van plattelandsvrouwen maakte zich onder meer 
verdienstelijk voor een (geslaagde) oliebollendag ten bate van de 
tocht der ouden van dagen. Vol lof kan geschreven worden over het 
concours, dat de fanfare “Excelsior” op touw zette. Zelf behaalde zij 
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een eerste prijs op het concours te Garderen. De zangverenigingen 
“Hosanna” en “Nieuw Leven” spanden zich niet vergeefs in. 
De wandelclub “Willen is Kunnen” hield ook weer haar jaarlijkse 
bloesemtocht. Dat de 350 wandelaars zo’n kou leden, was haar 
schuld niet. De Algemene Nederlandse Bouwarbeidersbond zette de 
traditie van een kinderfeest in de kersentijd voort. “Vlugheid en 
Kracht” liet zich eens buiten het gymnastieklokaal zien. 
Over verenigingen gesproken; we kregen een melkcontrôle-
vereniging, waarvan het ledental langzaam maar zeker uitbreidt. 
Bijzondere gebeurtenissen op het gebied van de landbouw en de 
veeteelt zijn niet te vermelden (of het moet de aardappelmoeheid 
zijn!). Wel werd een vergadering gehouden onder het motto: “Rooi 
uw oude boomgaard” en in een andere werd het belang der 
bijenhouderij uiteengezet. Enkele inzendingen op tentoonstellingen 
werden bekroond. In een onderzoek naar de zelfkazerij betrok de 
Landbouwhogeschool ook Lexmond. 
Herhaalde malen gebeurden er op de Rijksweg ongelukken en 
ongelukjes en enkele auto’s tuimelden van de Achthovensedijk. 
Gelukkig waren geen slachtoffers te betreuren. 
De baby’s en de oudjes waren bijzonder in hun schik: Het Groene 
Kruis stichtte een consultatiebureau voor zuigelingen ten huize van 
dokter Vegter en de oudjes hadden, dankzij veler medewerking, hun 
jaarlijkse uitje. Zuster van de Griend moest haar werkzaamheden 
wegens ziekte voorlopig staken. Zuster van Beek uit Hei- en Boeicop 
reikt thans de helpende hand. De gemeenteraad zegde steun toe 
aan het in Gorinchem te bouwen streekziekenhuis. 
Ja, wij kregen ook een andere raad. In 1949 hield de C.H. op het 
nippertje haar tweede zetel, maar dimaal moest zij de vlag strijken 
voor de P.v.d.A. Dat desnietemin wethouder Jac. de Jong met de 
grootste meerderheid van stemmen werd herkozen, was een blijk 
van waardering voor zijn werk en liet zien dat de leden het gemeen-
tebelang hoger stellen dan het partijetiket. Wethouder Bikker blééf 
wethouder Bikker. 
De meest opvallende daad in de letterlijke zin van het woord was het 
besluit tot de verkabeling van het laagspanningsnet in de Dorpsstraat 
en een deel van de Kortenhoevenseweg, alsmede de riolering en 
algehele verbetering van de Dorpsstraat. De “spinnekoppen” zijn 
weg en de verdere werkzaamheden zijn in volle gang. 
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Nu de oude bomen gekapt zijn, merkt men eerst hoe breed ons dorp 
is. Hulde aan onze voorvaderen! Op de Nes kwamen een nieuwe 
straat en 16 woningen klaar. De boerderij van J. Kortlever, in de 
zomer van 1952 afgebrand, verrees schoner dan ooit uit haar as en 
in Achthoven zagen we ook een boerderij méér. 
Mede dankzij de medewerking van de raad werd de Chr. school 
keurig opgeknapt. Alle onderwijzeressen zochten een heenkomen, 
de dames de Kater en Stroes in een Opheusdense- en een 
Ouderkerk-aan-de-Amstelseschool, mej. van As in het huwelijk. Nu 
staan de dames Uiterwijk, van Kooten en Swaan voor de klas. Het 
bestuur van de Chr. Kleuterschool moest haar toevlucht nemen tot 
een bazar. In februari rekent zij op U! 
In Lakerveld kwam er een wegje bij, en wel een proefstuk gewa-
pende klinkerweg, aangelegd door de Rijkswaterstaat, in samen-
werking met de Nederlandse Baksteenindustrie. 
Wachtmeester Nijssen kwam bij de rijkspolitie in dienst. 
De Boerenleenbank zag de spaargelden met ruim een ton stijgen tot 
bijna twee millioen. Maar Lexmond weet niet alleen te sparen maar 
ook te geven, want voor de rampslachtoffers werd langs de huizen 
en in de kerken ruim f 21.000,- ingezameld, bijna 12 gulden per 
inwoner. Menig slachtoffer van de watersnood, in het bijzonder uit de 
Alblasserwaard, vond een tijdelijk onderdak in ons dorp en veel vee 
werd gestald. Verschillende arbeiders gingen in het overstroomde 
gebied werken en vier boerenzoons gaven tijdelijk aan getroffen 
landbouwers hun krachten. Ook op nog andere wijze werd hulp 
geschonken. Ook al trof de ramp ons niet persoonlijk, vergeten doen 
we haar nimmer. 
En hoe ging het de bevolking? Wel, per saldo is er niet veel 
veranderd. Tot de dag waarop wij dit schrijven (19 december) blijken 
er 32 kinderen (vorig jaar 34) te zijn geboren en 19 (vorig jaar 18) 
personen te zijn overleden. Wist U dat deze aantallen naar het 
landsgemiddelde resp. 42 en 14 hadden moeten zijn? De veroude-
ring der Lexmondse bevolking speelt hier een grote rol, want het 
aantal mensen van 65 jaar en ouder nam toe met 1 tot 197, dat is 46 
meer dan het landsgemiddelde. Dertig personen (1952: 26) zijn de 
70 gepasseerd, wat 9 meer is dan het gemiddelde. 
Zo gaven wij U een overzicht van hetgeen in het voltooide jaar de 
algemene aandacht trok. U, lezer of lezeres, kunt daar uw eigen 



6e jaargang nr. 1, februari 2004 

17 

herinneringen bijplaatsen. Voeg ze bijeen en vliegensvlug trekt Uw 
eigen leven van de vervlogen 365 dagen nog eenmaal voorbij. Dan 
valt het scherm achter de 31e december. We staan in 1954! 
Gezegend Nieuwjaar! 
     G. Janssen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

= = = = = = = = = = = = = = = = 
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UIT DE "LEERDAMMER" VAN 70 JAAR GELEDEN 
 
J.P. de Leeuw 
 
 
Hei- en Boeicop 
 
Bericht van 03-01-1934 
� Aantal schepen dat de afgelopen maand de Zwaanskuikenbrug 

passeerde bedroeg slechts 405. Dit als gevolg van de strenge 
winter. Vorige maand waren dat er nog 2949. 

Bericht van 13-01-1934 
� Groene Kruis neemt afscheid van dokter Bon. Hij krijgt hierbij 

aangeboden een fraaie ets voorstellende De Dom in Utrecht. 
Dokter Bon gaat zich vestigen in Den Haag. 

Bericht van 21-02-1934 
� De enige lantaarnpaal in de gemeente is gerepareerd. 

Schakelaar bleek stuk te zijn. 
Bericht van 07-03-1934 
� Dinsdagavond j.l. had in de Bijz. School alhier een bijzondere 

plechtigheid plaats. Het was n.l. een avond, bestemd om 
afscheid te nemen van het hoofd der school, den heer P.G. van 
der Leer, die, na een arbeid van ruim 17 jaren in deze gemeente, 
zijn school gaat verlaten en daarbij zijn levensdoel heeft bereikt. 
Geen wonder dat velen deze avond hebben vrij gemaakt om van 
dit afscheid getuige te zijn, waardoor dan ook beide lokalen 
geheel waren gevuld; de ouders, de leerlingen en vele oud-
leerlingen en belangstellenden. Het was 19.30 uur toen de voorz. 
van het Schoolbestuur, de heer J. de Jong Dz., deed zingen Ps. 
84 : 3, waarna deze leest uit Pred. 3 en voorgaat in gebed, 
waarna hij de vergadering opent. Hij spreekt het scheidend 
hoofd, diens echtgenoote en zoon toe als volgt: 
Geachte vergadering. Wij gedenken dezen avond een herinne-
ringsstonde, niet van blijdschap en eigenlijk ook geen 
herinnering. Het is een ure van afscheid, en een ieder weet, wat 
een ure afscheid is, dat is, op welke manier ook, een droefheid. 
Zoo zal ook hier meester Van der Leer, die ruim 17 jaar hier 
gearbeid heeft, ons gaat verlaten en wel waarom? Niet omdat hij 



6e jaargang nr. 1, februari 2004 

19 

het onderwijs moede is geworden, of wij van hem, geen van 
beide. Van overheidswege wordt daarover beslist. Daarom heeft 
het Bestuur U allen uitgenodigd, en dat vele velen daaraan 
gevolg hebben gegeven, doet mij een groot genoegen. 
Gedenken we in deze ure wat hij voor ons gedaan heeft, altijd 
behulpzaam is geweest, en dat wij altijd op hem konden rekenen. 
Zoo ook het Schoolbestuur, wanneer het zijn hulp noodig had, 
was hij altijd bereid te helpen. Wij gedenken ook Meester Van der 
Leer als voorz. van de Kiesvereen. in het Groene Kruis, als 
bestuurslid in den B.V.L., waarvoor hij altijd zijn beste krachten 
heeft gegeven. Het groote werk, dat hij heeft verricht in andere 
gemeenten. Ruim 17 jaar hebben wij Meester Van der Leer in 
ons midden mogen hebben, in welken tijd hij zijn beste krachten 
heeft gegeven aan leerlingen, en zo op maatschappelijk en 
geestelijk terrein heeft opgevoed en onderwezen, en hoe hij ook 
steeds ouders daarop heeft gewezen. 
En zo gaat het nog een tijdje verder, waarna nog enkele sprekers 
volgen en ook meester Van der Leer voert nog uitvoerig het 
woord. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het bestuur van de in 1908 te Hei- en Boeicop opgerichte vereniging 
 “Het Groene Kruis”. 

V.l.n.r.staand: Nic. Spronk, P.G. van der Leer, Dr. P. Bon en G.M. Verduin? 
zittend: Jac. Bikker, J. Hoek en Burg. J. Pot 
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Bericht van 21-03-1934 
� Café ‘Het Centrum’ is opnieuw geopend. Na slechts enkele 

weken gesloten te zijn geweest zal het café, gelegen in het 
midden van de gemeente, weer voor het publiek geopend zijn. 
De nieuwe caféhouder is de heer C. Westerhoud uit Ameide. 
Café draagt als huisnummer 36. 

 
Lexmond 
 
Berichten van 13-01-1934 
� Donderdagavond 4 januari werd op de Raadkamer, aan den 

vertrekkende gemeente-geneesheer, dokter Bon, namens Lex-
monds ingezetenen, een aandenken uitgereikt, bestaande in een 
herinneringsalbum en een zilveren thee-garnituur. Het Album gaf 
op het schutblad te lezen, wat de eigenlijke kern vormde van 
deze eenvoudige huldiging: “Aan Dokter Bon na een 38-jarige 
levensperiode van arbeid en toewijding, door Lexmonds 
ingezetenen uit achting en dankbaarheid opgedragen”’. De 
namen dergenen, die met deze huldiging hun instemming 
hadden betuigd, en een aantal foto’s uit de gemeente, waren als 
zooveel herinneringen aan het vervlogen tijdperk. Het zilveren 
geschenkje, waaraan ook de afd. van het Groene Kruis deelnam, 
had tot inscriptie den naam der gemeente met de datums van 
vestiging en vertrek. De voorzitter van het huldigings-comité, 
burgemeester Pot, droeg met een hartelijke toespraak het 
stoffelijk blijk van waardering namens de bevolking aan den nu 
rustenden Gemeente-geneesheer over. Wij moeten nog 
gewennen aan de gedachte: dokter Bon in rust. Want werken, 
altijd werken, dat was de lust van onzen nu in den arbeid toch 
oud geworden dokter. De heer Bon, aangenaam verrast door 
deze eenvoudige, welgemeende hulde, dankte in warme 
bewoordingen. Onze dokter gaat niet heen, omdat hij de 
gemeente en zijn werk moede is. O, neen. Maar hij geeft zich 
rekenschap dat de leeftijd daar is, die tot rusten roept. 

 
En ook hier gaat het zo nog een tijdje verder en voeren nog 
enkele sprekers het woord. 
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� Voor de j.l. Woensdag in de consistoriekamer der Herv. Kerk 
alhier gehouden stemming voor een notabel in de vacature Jac. 
de Jong, die tot kerkvoogd gekozen werd, bleek zeer veel animo 
te zijn. Er werden niet minder dan 80 stemmen uitgebracht, 
waarvan 41 op den heer D.J. v. d. Heiden, 37 op den heer Joh. ’t 
Lam, 1 op den heer G. ’t Lam en 1 van onwaarde. De heer D.J. 
van der Heiden is aldus gekozen en heeft zijn benoeming 
aangenomen. 

Bericht van 17-01-1934 
� Kattenziekte. Als een merkwaardig verschijnsel kan worden 

gemeld, dat in deze plaats een zeer groot aantal katten na een 
kwijnend bestaan doodgaan. Schaft men, waar eenmaal een 
dergelijke ziekte zich voordeed, zich weer andere dieren aan, 
sterven ze als regel ook weer spoedig aan dezelfde kwaal. 
Intusschen wordt het een hoogst onaangename geschiedenis, 
dat deze nuttige dieren zoo sterk in getal verminderen, daar het 
zoo overvloedige ongedierte hierdoor kans krijgt, zich onrust-
barend te vermenigvuldigen. 

Berichten van 27-01-1934 
� Schietwedstrijd B.V.L.. Voor den Nationalen schietwedstrijd van 

den Bijz. Vrijw. Landstorm alhier wordt nogal interesse getoond. 
Opgaven van deelneming komen reeds regelmatig binnen, terwijl 
zelfs van de uithoeken des lands interesse voor dezen wedstrijd 
blijkt te bestaan. 

� Aardappel Centrale. Vanwege de Ned. Aardappel Centrale zijn 
de voorraden in deze plaats opnieuw geïnventariseerd. Uit de 
resultaten van deze inventarisatie blijkt, dat de nog verkoopbare 
voorraad in deze plaats gering is. Slechts enkele verbouwers 
hebben nog een partijtje over. 

Bericht van 14-03-1934 
� E.H. Rietschel.† Zaterdag ontving het bestuur van het 

fanfarecorps “Excelsior” alhier het ontroerend bericht dat haar 
directeur, de heer Rietschel op 9 maart te Utrecht, waar hij 
woonachtig was, op 68-jarigen leeftijd plotseling was overleden. 
Later bleek dat genoemde heer Rietschel na den vorigen avond 
zijn gewone werkzaamheden verricht te hebben, ’s morgens 
dood op bed was gevonden. Het overlijden van den heer 
Rietschel heeft zijn vele bekenden ontroerd. We zagen hem 
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wekelijks naar Lexmond fietsen om daar eerst de jonge 
muzikanten les te geven en daarna het corps te dirigeeren. Met 
zijn volle toewijding heeft hij steeds de leiding van “Excelsior” 
waargenomen. Onder zijn leiding bloeide het corps. Bij zijn 
afwezigheid verschrompelde de energie, om bij zijn terugkeer 
weer op te leven. De kunstliefde nam een groote plaats in in het 
leven van den heer Rietschel. Wanneer het ging om de vereeni-
gingen, waarvan hij directeur was, op te voeren in muzikale 
kunst, was hem geen werk, geen offer te groot. De heer 
Rietschel was de ziel van “Excelsior” en het zal blijken hoe 
moeilijk zijn leiding te missen, te verdragen is. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lakerveld 147 
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LAKERVELD, “CRIMINALITEIT” 
 
P. de Pater 
 
 
In ons blad wordt regelmatig gemijmerd over het teloor gaan van 
historisch erfgoed. Ik wil in dit verhaal ook zo'n verdwenen historisch 
erfgoed aan de orde stellen. Het betreft geen oude boerderij of 
zoiets, maar die ouderwetse dorpsagent die zijn mensen kende, had 
nooit mogen verdwijnen. Ik hoef slechts o.a. de namen Ippel, van 
den Berg, Nijssen, Schrijvershof en Beckerman te noemen, en elke 
Lexmonder, van welke generatie dan ook, heeft haar of zijn 
herinneringen bij één van deze namen. Natuurlijk weet ik dat er 
andere agenten geweest zijn; maar dit zijn de namen, die toch het 
meest bekend zijn. Zelfs de door de Duitse bezetter aangestelde 
agent De Letter, opgeleid op de beruchte Duitse politieacademie te 
Schalkhaar, bleek begrip te hebben voor de verhoudingen in het 
Lexmondse. De meningen over deze man zijn niet bepaald negatief. 
Nu is het absoluut niet de bedoeling van dit verhaal om eens uit te 
leggen wat nu een rijkspolitieagent, een gemeenteagent of een 
staatsagent (De Letter) was. Het hele ambtenarenapparaat was en is 
al zo vermoeiend. 
Feiten ?: 
 
Een kleindochter van Frederik Hendrick Beckerman wist mij te 
vertellen dat haar opa in 1911 promoveerde van gemeenteveld-
wachter te Buren tot rijksveldwachter te Lexmond. De beste man 
werd ondanks deze promotie slecht betaald. Tot zover deze bron. De 
woningbouwvereniging in Lexmond dacht hier in 1928 echter iets 
anders over, en verhoogde de huishuur van Beckerman. Zwaar 
beledigd verliet Beckerman in 1933 Lexmond, en verhuisde naar de 
Bommelerwaard, waar hij ookal niet tevreden bleek over zijn 
huisvesting in Zuilichem. Tijdens en na de Tweede Wereldoorlog zou 
de naam F.H. Beckerman echter tot grote hoogte stijgen. Voor zijn 
inzet kreeg hij een door Prins Bernhard persoonlijk ondertekende 
bedankbrief. 
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In 1926 kreeg Beckerman assistentie van Nicolaas Schrijvershof uit 
Oud-Beijerland. Zijn functie? Gemeenteveldwachter alsmede (onbe-
zoldigd) rijksveldwachter. Door dit laatste kon hij ook buiten de 
gemeente Lexmond ingezet worden. B.v. in Hei- en Boeicop waar 
ook gebeurtenissen plaatsvonden die niet door de beugel konden. 
Trouwens; ook Nicolaas Schrijvershof had volgens mij wel een 
bedankbrief verdiend voor het volbrengen van zijn moeilijke taak in 
de Tweede Wereldoorlog. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

v.l.n.r. W. Stravers, F.H. Beckerman en N. Schrijvershof. 
 
Die ouderwetse dorpsagent is toch wat anders dan al die auto's van 
de politieregio Zuid-Holland Zuid, die met onbekende inzittenden 
tegenwoordig door Lakerveld racen om de misdaad te bestrijden. 
Ondergetekende kan zelfs uit eigen ervaring spreken. Ik was al 
vroeg op het criminele pad, zullen we maar zeggen. Op 17 jarige 
leeftijd beging ik een zware overtreding: Ik was zomaar aan het 
vissen in water in de Lakerveldse polder, waar ik blijkbaar niet mocht 
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komen; althans volgens een passerende rijkspolitieagent. Dit vergrijp 
kwam mij op een dagvaarding voor het toen nog bestaande Viaanse 
Kantongerecht te staan. De toenmalige Lexmondse gemeenteagent 
werd uiteraard op de hoogte gesteld van deze misdaad. De beste 
man kwam op visite bij mijn vader en zei: "Als uw zoon nu even fl. 
20,00 betaalt, en schriftelijke toestemming aan de boeren vraagt om 
in hun water te vissen, is hij wat mij betreft van alle problemen af". 
Het meest heb ik er nog van langs gekregen van de boer, in wiens 
water ik aan het vissen was. Niet om het vissen, maar ik had die 
rijkspolitieagent onmiddellijk naar zijn huis moeten sturen om de 
zaak te regelen. 
Ik zou nog meer van dit soort verhalen over wederzijds begrip tussen 
de Lakerveldse inwoners en de Lexmondse dorpsagent kunnen 
vertellen. Maar sommige feiten zijn te recent of te gevoelig om te 
vermelden. 
 
Nu moeten we natuurlijk niet denken dat er in Lakerveld alleen wat 
overtredingen tegen de Jacht en Viswetten plaatsvonden. De 
Lakerveldse geschiedenis heeft ook zijn ernstige misdaden gekend. 
Het meest berucht uit de recente geschiedenis is waarschijnlijk de 
datum van zondag 1 augustus 1915. Deze datum is met 5 juli 1905, 
10 en 15 mei 1940 en 3 juli 1952 toch een dag waarop Lakerveld 
even stilstond.  
Over de op die zondag in 1915 gepleegde misdaad doen zoveel 
overleveringen de ronde, dat het interessant was om deze zaak eens 
uit te zoeken. De wreedheid van deze daad, en het gegeven dat de 
34-jarige Lexmondse rijkspolitieagent Frederik Hendrik Beckerman 
er alleen voorstond, hebben me altijd verbaasd. Tegenwoordig zou 
zo'n misdaad een peloton politie mobiliseren en de politiehelicopter 
de lucht in jagen. Beckerman klaarde de klus alleen en op zijn eigen 
wijze. Hier komen de feiten: 
 
Het Lakerveld van 1915 was een boerenstreek, met grote en kleine 
boerderijen en diverse kleine daggeldershuisjes. Het huisje van 
"klein Aagie" op Lakerveld 236 was niet het enige kleine huisje; er 
waren er talloze. Er viel misschien weinig te beleven, maar in een 
aantal huizen bevond zich een zgn. "stille kroeg". In deze clandes-
tiene gelegenheden schonk men de "jonge klare" ofwel de 
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"janneever", en het zelf gebrouwen bier. Menig Lakervelder wist zijn 
weg naar één van deze gelegenheden te vinden. Zo ook op 
zondagmiddag 1 augustus 1915. In het Lakerveldse "benedenend" 
bevond zich zo'n kroeg. Deze werd beheerd door Hendrik van 
Bezooijen. De foto hieronder toont het gebied waarin de ver-
schrikkelijke gebeurtenissen plaatsvonden. Links het huis van M. van 
der Hoven, (Lakerveld 149). Hier bevond zich de stille kroeg. Rechts 
het huis van J.J.G.M. Klinkenberg (Lakerveld 147). De sloot die 
verder in dit verhaal genoemd wordt, bestaat niet meer, maar bevond 
zich aan de rechterkant van deze oude boerderij.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Links Lakerveld 149 en rechts Lakerveld 147 
 
Op die zondagmiddag waren vier mensen in de kroeg aanwezig: de 
gebroeders Jan en Adriaan van Vliet, Teunis de Jong en Jan van 
Bezooijen. Uiteraard was "kroegbaas" Hendrik ook present. Ze 
speelden een spelletje kaart en dronken een borreltje. Op een 
gegeven moment ontstond een woordenwisseling tussen Hendrik 
van Bezooijen en Teunis de Jong over de schuld die Teunis aan de 
kroegbaas had. Om zijn woorden wat kracht bij te zetten haalde 
Hendrik van Bezooijen de bijl. Voor de broeders Van Vliet en Jan van 
Bezooijen was dit de reden om het hazenpad te kiezen. Teunis liep 
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diverse verwondingen op, maar bemachtigde de bijl en maakte een 
eind aan het leven van Hendrik van Bezooijen. Voor alle zekerheid 
diende Teunis het dode lichaam nog een aantal messteken toe, 
wierp het in de sloot, en sprong er bovenop. Mocht de lezer(es) deze 
details gruwelijk vinden, dan spijt het me. De plaatselijke 
correspondent van "De Schoonhovensche Courant" maakte het 
echter nog veel bonter. Blijkbaar was hij overweldigd door dit 
gebeuren. 
In normale omstandigheden diende hij wat verhalen in over o.a. de 
prijzen van fruit, kleine ongevalletjes met de fiets, een bijtgrage hond 
en een nieuwe wethouder. Nu ging het om een verhaal dat via "De 
Schoonhovensche Courant" ook in "De Nieuwe Rotterdamsche 
Courant" (NRC) en "De Rotterdammer" gepubliceerd werd. Deze 
twee versies spreken elkaar trouwens tegen. Volgens de ene krant 
zat het gezelschap buiten; volgens de andere binnen. Hier volgen 
wat willekeurige citaten uit genoemde bladen: 
 
1. Even buiten Meerkerk in de buurtschap Lakerveld staat aan den 

rijksweg het huisje van H. van Besoyen, waarin clandestien bier 
en sterke drank verkocht worden. 

2. De "tapper", zekere H. van B., niet geheel nuchter, kreeg 
woorden met een der aanwezigen: een zekere Th. de J. Daarop 
haalde van B. een bijl; waarop drie der mannen vluchtten, doch 
genoemde de J. aan handen en voeten verwondingen ontving. 
Deze viel van B. aan en dreef hem naar buiten, waar een 
verwoed gevecht plaats greep. 

3. Zondag zat de 22-jarige T. de J., die schuin tegenover hem 
woont, in gezelschap van de gebroeders van Vliet en een 
anderen van Besoyen aan den weg langs de straat, toen H. van 
Besoyen met een bijl gewapend op hem toeliep. De J. stond op 
en ging hem tegemoet. Deze kreeg een slag over den arm, 
waarop hij van Besoyen aangreep. Samen geraakten zij in de 
sloot, waaruit later van Besoyen, overdekt met wonden, dood 
werd opgehaald. De politie inmiddels gewaarschuwd, vond het 
lijk en haalde den moordenaar uit diens woning. Kalm en 
schijnbaar onaangedaan volgde hij den politieagent en werd 
voorloopig opgesloten.  
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Met de in de laatste regels van dit citaat uit "De Schoonhovensche 
Courant" genoemde politieagent, wordt dus Beckerman bedoeld.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In 1936 samen met zijn vrouw op de foto, tijdens zijn 25-jarig jubileum als 
rijkspolitieagent. 
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Het stoffelijk overschot van Hendrik van Bezooijen werd op 
Lakerveld 143 verzorgd, en daarna onder grote belangstelling van de 
Lakerveldse bevolking vervoerd naar het Lexmondse kerkhof. Dit is 
een overlevering, maar een aantal overleveringen in deze zaak, 
blijken zeer dicht bij de waarheid te komen. Hoe ingrijpender de 
gebeurtenissen, hoe betrouwbaarder de overlevering denk ik. Een 
Lakervelder wist mij te vertellen welke woorden Teunis de Jong 
gesproken had na de doodslag. Ze bleken woordelijk juist. 
 
Teunis de Jong moet er met een relatief lichte straf vanaf gekomen 
zijn. Het feit dat Hendrik van Bezooijen met de bijl de aanval opende 
zal als verzachtende omstandigheid gegolden hebben. Hoewel het 
gedrag van Teunis, nadat Hendrik al overleden was, voor mij een 
verzwarende omstandigheid lijkt. Hoeveel straf hij heeft gekregen is 
mij niet bekend. Maar na zijn vrijlating sloot hij zich aan bij het 
Franse Vreemdelingen Legioen. (Ook deze overlevering wordt door 
diverse bronnen bevestigd.) Zo rond 1930 was hij terug in Lakerveld 
en begon een nieuw crimineel leven. Nu als souteneur ("pooier" voor 
alle duidelijkheid.) De dames Versluis werden door hem uitgebuit. De 
rest van Teunis' leven zullen we in de geschiedenis laten verdwijnen. 
In 1959 werd zijn voormalige woning gesloopt. 
 
Een opmerkelijk detail aan de hele affaire wil ik niet onvermeld laten. 
De eerder genoemde Adriaan van Vliet, die op die zondagmiddag 
aanwezig was, en de benen nam, werd door de rechtbank te 
Dordrecht als getuige opgeroepen. Hij kon toen nog niet weten, dat 
hij 29 jaar later met nog een misdaad te maken kreeg, waarvan de 
wreedheid de moord op Hendrik van Bezooijen ver overtrof. Ik 
bedoel hiermee de door godsdienstwaanzin gepleegde Weverwijk-
moord te Meerkerk op 1 februari 1944.  
Citaat Korterink: Na de moord wordt de boerderij officieel 
overgedragen aan o.a. een zwager van vader Gijs (Adriaan van Vliet 
uit Lexmond.) (pag. 183.) Adriaan was een vriend van mijn 
grootvader en ik heb hem goed gekend. Wat me vooral is 
bijgebleven was zijn geweldig gevoel voor humor. Merkwaardig idee 
als je het voorgaande leest. 
Anekdote: Toen de spreeuwen eens Adriaans kersenboom 
plunderden, hakte hij de boom om, en sleepte deze in de schuur. "Ik 
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geen kersen, jullie ook geen kersen" sprak Adriaan. Ook hij is zo'n 
persoon die in de Lakerveldse geschiedschrijving niet mag 
ontbreken. (In een ander verhaal hoop ik nog eens wat over hem te 
vertellen.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adriaan van Vliet. 
 
We duiken verder in het verleden om wat Lakerveldse criminaliteit of 
verwachte criminaliteit te melden. De volgende gegevens roepen ook 
wat verbazing op. Lakerveld kreeg net als alle dorpen en buurt-
schappen zo af en toe met grote boerderijbranden te maken. Van 
sommige branden zijn alle rekeningen bewaard gebleven. Op 31 
augustus 1835 brandde de hofsteede ("hosstee" in het Lakervelds) 
van Sijmen van Toor te Lakerveld af. Op 2 en 3 september werd het 
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bedrag van fl.10,00 betaald aan de vijf man die de wacht hielden bij 
de geredde spullen. 
 
Op 10 februari 1873 sloeg de brand in de boerderij van D. 
Westerhoud Gzn. te Lakerveld. Het archief vermeldt het volgende: 
Ongeveer te 10 a 11 uren heeft de burgemeester een dertigtal 
manschappen bestemd, om tegen betaling aan de blussching en 
wegruiming van verbrand hout en puin werkzaam te blijven en nadat 
ook dezen twee uren hadden gearbeid is ten verderen bewaking een 
zestal manschappen door hem achter gelaten en het verdere 
personeel heeft den burgemeester doen inrukken. Laatst genoemde 
6 manschappen hebben tot den volgenden morgen bij het verbrande 
perseel gewaakt. Dezen 6 manschappen kregen fl 15,00 betaald. 
 
Het is anno 2003 toch nauwelijks te geloven dat er personen op een 
brand afkwamen om spullen te stelen. Het was zo. Wie deze 
personen waren, weet ik niet. Maar ik heb zo mijn vermoedens. Dit 
blijkt misschien uit het takenpakket van de in een eerder artikel door 
mij genoemde Steven van Pappelendam, dienaar van Justitie te 
Lexmond en Lakerveld, in 1778 aangesteld. Een aantal taken 
worden hierbij afgebeeld en geciteerd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hij zal alle vagabonden, Landlopers en de vreemde beedelaars uit 
de Jurisdictie van Lexmond, en Lakerveld keeren, en verdrijven, soo 
veel hem mogelijk is, sonder de minste oogluijkinge, en de onwilligen 
ofte wederstreevige met geweld doen vertrekken. 
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Hij zal tegen de vagabonden, Landlopers, en bedelaars, die hem 
feijtelijk wederstaen of attaqueeren mogte, zijne wapenen gebruijken 
na behoren, en vereijsch van Saken.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indien hij in de Jurisdictie van Lexmond, off Lakerveld een groot 
getal vagabonden, Landloopers, en moedwillige, soude mogen 
bevinden, en op houden, sodanig, dat hij niet magtig was, deselve 
alleen te weren ofte verdrijven, sal hij daar van kennisse geeven aan 
den schout, omme na gelegentheid van saken, ten spoedigsten te 
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versoeken tot verdrijvinge van de deselve, de assistentie van de 
Dienaars van de Justitie tot Vianen, ende van de andre Dorpen in 
den Lande van Vianen. 
 
Zouden het misschien die zwervers geweest zijn die op zo'n brand 
afkwamen? Het zou kunnen, want de zwervers waren niet alleen in 
1778 actief in Lakerveld. Ze zijn tot kort voor de Tweede Wereld-
oorlog in de Lakerveldse polder aanwezig geweest. (En een paar 
goede dekens b.v. konden deze, om verschillende redenen aan lager 
wal geraakte mensen, natuurlijk wel gebruiken.) 
Het is zaterdag 1 november 2003, en zojuist hoor ik in het nieuws dat 
minister Remkes van Binnenlandse Zaken een plan ontwikkelt om 
agenten alleen te laten surveilleren. Dit tot grote woede van allerlei 
organisaties. Och, Steven van Pappelendam deed het in 1778 al "in 
z'n uppie". En zijn opvolgers zouden het in Lakerveld ook vaak alleen 
moeten klaren. De mobiele éénling werd ingezet, zullen we maar 
zeggen. 
 
Bronnen: 
 
Particulieren*: 
Mevr. J. van Bezooijen - Lakerveld te Meerkerk. 
Mevr. I. Kuiper -  Beckerman te Nieuwegein. 
Mevr. H. Slappendel - Lakerveld te Reeuwijk. 
De heer G. van Bezooijen te Meerkerk. 
De heer H. Huisman te Schoonhoven. 
De heer P. Scherpenzeel te Lexmond. 
De heer W. Schrijvershof te Bodegraven. 
De heer K. Slagboom te Lexmond. 
De heer A. de With te Brakel. 
 
Archief:  
 
Jac. de Jong te Lexmond. 
Schoonhovensche Courant 3 augustus 1915. 
 
Boeken: 
 
� Moordenaars op zwarte kousen. Godsdienstwaanzin in Nederland door H.J. 

Korterink. Uitgave Verba b.v., Hoevelaken; 2000. 
� De Goede Woning. 81 Jaar woningbouwvereniging te Lexmond door W. van 

Zijderveld. Uitgave Woningbouwvereniging De Goede Woning, Lexmond; 2001. 
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* Veel van mijn bijdragen in "De Lek en Huibert Kroniek" waren 
onmogelijk geweest zonder de gegevens van die oude Lexmonders 
en Lakervelders. Bij dezen wil ik hen bedanken voor al hun verhalen. 
Een deel daarvan en ook van gegevens heb ik trouwens nog niet 
eens gebruikt; maar in de toekomst hoop ik hieruit te putten voor 
verdere vertellingen over een streek, waar ik erg aan gehecht ben.  
 

= = = = = = = = = = = = = = = = 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ONTVANGEN VAN DIVERSE LEDEN EN PERSONEN 
 
Bestuur 
 
 
Kaasvat 2x     Mevr. Van Lomwel-Bikker 
Keulse pot           ” 
Serviesgoed wit          ” 
Brievenweger           ” 
Wrongelsnijmes          ” 
Klein stremselflesje          ” 
Driepoot voor kaasvat          ” 
Kaart Alblasserwaard en Vijfheerenlanden       ” 
Notulenboek 1946, Zederikruiters        ” 
Kinderboek           ” 
Melkschepeltjes 4x          ” 
Acte ruilverkaveling    Joost van Iperen 
 
 

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