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VAN DE VOORZITTER 
 
W. van Zijderveld 
 
 
Plotseling moet alles het huis uit en moet er ook veel verdwijnen. Dit 
is bijvoorbeeld het geval bij een verhuizing naar een kleiner huis. 
Voor het overtollige meubilair en andere zaken moet in relatief korte 
tijd een goede bestemming worden gezocht of het verdwijnt in de 
vuilniszak of gaat met het grof vuil mee. De bewoner/bewoonster zal 
bepaalde spullen, waaraan hij of zij is gehecht, het liefst houden, 
zeker wanneer die niet veel ruimte innemen. Dit kunnen foto’s zijn of 
geboorte-, verlovings-, trouw- en overlijdenskaarten, diploma’s, 
lidmaatschapskaarten, krantenknipsels, notulen enz. Deze zaken 
worden vaak bij een verhuizing niet weggegooid. 
Bij een sterfgeval ligt dit meestal anders. Wanneer in zo’n geval een 
huis moet worden ontruimd, moet dat meestal nog sneller gebeuren. 
De nabestaanden hechten vaak geen emotionele waarde aan dit 
soort zaken en de praktijk is, dat veel paperassen in de vuilcontainer 
belanden of met het oud papier meegaan. Ongetwijfeld kent u deze 
situaties uit uw eigen omgeving. Ze komen meer voor dan u denkt. 
Wat eenmaal weg is, komt nooit meer terug. Dat is vaak jammer, 
want juist bij historisch onderzoek zijn deze zaken vaak onmisbaar. 
Zo kunnen bij voorouder-onderzoek de geboortekaartjes enz. veel 
gegevens over familie-relaties, data en andere gegevens leveren. 
Diploma’s, lidmaatschapsbewijzen, contributiekaarten, verslagen, 
notulenboeken enz. kunnen veel gegevens opleveren over het 
verleden van bestaande of reeds verdwenen verenigingen. Oude 
rekeningen geven vaak een beeld van prijzen en de dingen die 
werden gekocht en ook de rekeninghoofden zijn voor het nageslacht 
interessant.  Krantenknipsels kunnen over van alles en nog wat min 
of meer betrouwbare informatie geven , die elders niet te vinden is. U 
begrijpt het al. Gooi niet te gauw iets weg, maar geef het aan onze 
vereniging. Wanneer het werkelijk niets is, kan deze het altijd nog 
weggooien. 
 
 

= = = = = = = = = = = = = = = = 
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SCHUTTERSGILDE 
 
H. de With 
 
 
In de vorige Lek en Huibert Kroniek werd gemeld dat de schutterij 
van Lexmond werd ontbonden op last van de Koning, de afhandeling 
daarvan moest toen nog wel worden bekrachtigd. 
In de hierbij gaande ordonnantie kunt u lezen dat men de inkomsten, 
de revenuen, van het Korps in de gemeentekas moesten worden 
gestort. Ook valt te lezen waar zich het Schutterseiland bevond, 
maar dit is nog maar een begin, de volgende uitgave van onze 
Kroniek geeft weer verdere tekst en uitleg van het Korps. 

 

 



6e jaargang nr. 2, mei 2004 

5 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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



Lek en Huibert Kroniek 

6 

HERINNERINGEN AAN DE L.V.V. 
 
Ing. H. Stravers 
 
 
Bij de lezing van "De L.V.V. gaat nooit verloren" in de Lek en Huibert 
Kroniek No. 2 van mei 2002 wiekten mijn gedachten over naar het 
begin van de dertiger jaren van de vorige eeuw daar ik toentertijd 
een van de jongste spelers van de L.V.V. (Lexmondse Voetbal 
Vereeniging) was. 
L.V.V. werd omstreeks 1930 door jongens van de Openbare Lagere 
School opgericht met als animator Alewijn Versluis, zoon van Jantje 
Versluis-Boef, die een kruidenierswinkel in de Dorpsstraat dreef. 
Voor die tijd werd gevoetbald op de Uiterwaarden, maar dat was 
alleen mogelijk in de wintermaanden. In de lente, zomer en herfst 
werden wij door de boeren weggejaagd. 
Omstreeks 1930 kwam er voor korte tijd een veldje vrij, dat bestemd 
was voor de aanleg van de Nieuwe Rijksweg, waardoor het dorp 
ontlast werd van veel doorgaand verkeer. Het werd "de woestijn" 
genoemd. 
Mijn oom Henk Brokking bouwde daar later zijn bakkerij annex 
kruidenierswinkel. Eind 1930 werd van Henk Rietveld een gedeelte 
van de uiterwaard gehuurd, gelegen bij het Fort, één van de oudste 
woongemeenschappen van Lexmond. 
Het veld stelde weinig voor. Het voldeed niet aan de voorgeschreven 
afmetingen van de voetbalbond en was hobbelig. 
Geld om te egaliseren was er niet en van subsidie van de gemeente 
was toentertijd nog geen sprake. Wij raakten ook nog al eens ballen 
kwijt in de met liezen en riet begroeide Oude Haven. 
De huurprijs was fl. 75,00 per jaar. Op zondag mocht niet gevoetbald 
worden. Accommodatie om je te verkleden was er niet. Toch werd 
enthousiast gevoetbald. M.V.V. uit Meerkerk kwam regelmatig op 
bezoek met o.a. als bekende speler Maarten Schakel, verzetsheld, 
oud-Burgemeester van Noordeloos, Hoornaar en Hoog-Blokland en 
oud Tweede Kamerlid, inmiddels enkele jaren geleden overleden. 
Bekende spelers uit die tijd waren Alewijn Versluis, linksbuiten, Jan 
Molenaar, midvoor, Floor Veen, kon ontzettend hard lopen, Arie 
Versluis, subliem in het nemen van corners, Henk Brokking had veel 



6e jaargang nr. 2, mei 2004 

7 

te grote voetbalschoenen en was de schrik van keepers met zijn 
effectballen, Jo Schrijvershof, een goede achterhoedespeler, Janus 
de Jong, een van de betere spelers, Jan Stravers, keeper, Andries 
Stravers, Henk Brokking Hzn., goed in de middenlinie, Aart 
Bubberman, een rap spelertje, en mijn persoon, eerst achterhoede-
speler en later doelman. 
Voor zover mij bekend zijn Alewijn Versluis, Jan Molenaar, Arie 
Versluis, Jo Schrijvershof, Janus de Jong, Jan Stravers en Aart 
Bubberman reeds overleden. 
De L.V.V. was geen lang leven beschoren, veroorzaakt door de grote 
wereldcrisis van de dertiger jaren. Ook in Lexmond heerste malaise. 
Veel arbeiders waren werkloos en ook de middenstand moest de 
broekriem aanhalen. De toch al geringe financiën liepen terug en in 
1934 ging de L.V.V. ter ziele. 
In 1945 werd door enkele oud-spelers en met medewerking van 
dokter Schukking Kool en Kees Vink, "Lekvogels" opgericht. 
Zelf heb ik maar enkele wedstrijden als keeper meegespeeld, daar ik 
begin oktober 1945 naaar Nederlands-Indië vertrokken ben. 
Zelf ben ik echter altijd als keeper blijven voetballen, niet in 
clubverband, maar in schoolelftallen en in het bedrijfsvoetbal. Ik heb 
gespeeld in Penang, Malaysia, in Hollandia op het voormalig Nieuw 
Guinea, in Jakarta, in Bandjermasin op Borneo en vanaf 1950-1957 
in Makassar op Celebes in het bedrijfselftal van mijn werkgever 
Internatio. Vanaf 1951 was ik de enige blanke in het elftal. 
 
Naschrift: 
Na het overlijden van Henk Brokking in 2003 is de schrijver van dit 
artikel nog de enige speler van het eerste elftal van L.V.V. die nog in 
leven is. 
 
 
 
Verzoek redactie: 
Wie weet er nog meer van de L.V.V. of heeft nog 'documenten' 
hiervan? Zie 'Van de Voorzitter'. 
 
 

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

Het postkantoor aan de Gregoriuslaan in april 1992, vlak voor de sluiting. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Veenvliet Tweewielers was de nieuwe gebruiker. 
 

= = = = = = = = = = = = = = = = 
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EEN ONGELIJKE STRIJD. 
 
Joh. de With †                 herfst 2000 
 
 
Wat vooraf ging 
In de jaren voorafgaand aan de Tweede Wereldoorlog werd ons land 
geconfronteerd met een diepe economische depressie waardoor de 
uitgaven, ten behoeve van ondermeer de nationale defensie, op een 
laag pitje waren gezet. Hierdoor moest ons leger werken met 
verouderd materieel. Dit werd nog in de hand gewerkt door de 
gedachten van sommige landgenoten, dat een goed uitgerust leger 
een overbodige luxe was. Als wij maar strikt onze neutraliteit bleven 
handhaven, zoals ook in de Eerste Wereldoorlog (1914-1918) was 
gebeurd, zouden wij ook nu niet in oorlog komen. Men noemde deze 
gedachte de politiek van het gebroken geweertje. 
En ondanks dat in ons land een gerenommeerde vliegtuigfabriek van 
Fokker was gevestigd, waar vliegtuigen werden gebouwd die aan 
alle moderne eisen voldeden, bleef de luchtmacht, toen nog een 
onderdeel van het landleger, werken met voornamelijk verouderd 
materieel. 
Eerst toen tegen het eind van de dertiger jaren de dreiging van 
Hitler-Duitsland alsmaar toenam, besefte men te laat dat onze 
krijgsmacht, en zeker de luchtvaart afdeling, dringend behoefte had 
aan moderne gevechtsvliegtuigen. Aan deze behoefte konden onze 
nationale vliegtuigindustrieën Fokker en Koolhoven op korte termijn 
slechts gedeeltelijk voldoen. Zeker de tweemotorige jager van 
Fokker, van het type G 1, stond als een geduchte tegenstander te 
boek, maar er waren er onvoldoende van beschikbaar. 
Daarnaast werden in 1939 in Amerika 18 vliegtuigen besteld bij 
Northrop, toen net overgenomen door Douglas. Northrop had een 
licht bombardementsvliegtuig ontworden, type DB-8A/3N, welk 
toestel nog in productie moest komen. Vloog het eerste productie-
toestel op 31 juli 1939, al in maart was een order geplaatst voor 18 
van deze toestellen. Dit ontwerp was een geheel metalen vliegtuig 
met intrekbaar landingsgestel, van het type laagdekker en een motor 
van 1065 pk. De bewapening bestond uit vier vaste mitrailleurs in de 
vleugel (7.9 m.m., z.g.n. caliber .30) en een beweegbare mitrailleur 
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voor de waarnemer/schutter, die ruggelings achter de piloot zat. Men 
kon 600 kg aan bommen meenemen. 
Hieruit blijkt al dat deze machine niet was ontworpen als jager, maar 
als lichte bommenwerper. Wegens ons gebrek aan jagers, werden 
ze hier ingezet als jachtvliegtuigen, waarvoor ze met hun maximale 
snelheid van 416 km per uur eigenlijk te traag waren. Ze bleken geen 
partij voor de Duitse jagers. Van de order van 18 toestellen, waren er 
in mei 1940 12 stuks afgeleverd en 11 operationeel. Ze waren 
genummerd van 381 t/m 393. Wij zullen ons verder bezig houden 
met nummer 387. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hier de 387, mogelijk gefotografeerd in Amerika. Op de romp ons 
nationaliteitsteken: een rozet in de nationale kleuren. Onze regering had 
besloten dit teken te veranderen, omdat er mogelijk verwarring zou kunnen 
ontstaan met het Engelse nationaliteitsteken: drie concentrische ringen in 
dezelfde kleuren. De nieuwe tekens die op de vliegtuigen werden 
aangebracht, bestonden uit een oranje driehoek met een zwarte rand. 
 
Het eerste en laatste gevecht 
Het is omstreeks zes uur in de vroege morgen van de tiende mei 
1940. Een kleine maand tevoren was ik tien jaar geworden, dus lag 
ik nog op bed, toen ik wakker werd van een ongewoon geluid, naar 
later bleek afkomstig van overtrekkende Duitse vliegtuigen. Plots 
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werd dit geluid aangevuld met mitrailleurschoten, wat reden was uit 
bed te gaan en uit het raam te kijken. In het zuid-westen daalden 
twee witte halve bollen achter de bomen neer. Mijn eerste 
kennismaking met de die morgen uitgebroken oorlog. 
Ongeveer twee uur eerder stonden op het vliegveld Ypenburg bij 
Den Haag alle beschikbare vliegtuigen met draaiende motor gereed 
om op te stijgen en ondanks dat er reeds vijandelijke toestellen 
boven het veld vlogen, werd geen toestemming tot vertrek gegeven1. 
Eerst toen de eerste bommen op het veld explodeerden, besloot 
onder meer de vlieger van nummer 387, reserve sergeant J.F.A. 
Jansen, bijgestaan door zijn waarnemer, de dienstplichtig sergeant 
K. Beuving, toch tot vertrek. 
Laverend langs bomkraters werd hun toestel tijdens de aanloop bijna 
getroffen door een bom, waardoor schade ontstond aan de linker 
vleugel en ondermeer de twee daar gehuisveste mitrailleurs niet 
meer functioneerden. Toch wist Jansen zijn toestel in de lucht te 
krijgen en aan de strijd deel te nemen.  Beuving verklaarde later 
minstens zeven Duitse vliegtuigen te hebben geraakt2. 
Na ongeveer twee uur vliegen, werden ze boven Meerkerk door twee 
Duitse jagers aangevallen en werd er een granaat door de 
cockpitkap geschoten. Bij een snelle wending sloeg het noodlot toe, 
toen de linker vleugel afbrak en naar boven omklapte. 
Het was bekend dat dit een zwak punt was bij dit toestel, maar 
mogelijk had het vliegtuig tijdens het bombardement bij het opstijgen 
deze fatale schade al opgelopen. De op grote hoogte vliegende 
jager3 ging in een tolvlucht naar beneden. De vlieger kon, geholpen 
door de middelpuntvliedende kracht, gemakkelijk uitstappen, maar 
de schuifkap van Beuving zat klem in zijn sponning en wilde niet 
open. Slechts met uiterste krachtsinspanning lukte het hem de kap 
uit zijn voegen te drukken, waardoor ook hij kon springen. 
Jan Jansen kwam ongedeerd op de polder Middelkoop onder 
Leerbroek aan de grond. In 1950 was hij minder fortuinlijk toen hij als 
vlieginstructeur bij een ongeval om het leven kwam.  Koob Beuving 
liep letsel op aan zijn benen en zat onder de glaswonden toen hij 
nabij de Huibert, bij de woning van Jacob de Wild, aan de grond 
kwam. Deze moest voor hem medische hulp inroepen bij dokter 
Spijkerboer in Meerkerk. Na twee weken werd hij uit het ziekenhuis 
ontslagen4. Hij is in 1995 overleden. 
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Het vliegtuig sloeg te pletter in de polder Laag Middelkoop, honderd 
meter van de Huibert, in een weiland gelegen tegenover de huidige 
boerderij Huibertweg 1-2, waar het door de bevolking deels schijnt te 
zijn gesloopt, voordat het op last van de Duitse weermacht werd 
opgeruimd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De restanten van de 387 op de polder Middelkoop. Op de romp is nog net 
de poot van de zeven te zien. Daarachter vaag de oranje driehoek. De 
bomen op de achtergrond stonden langs de Huibert 
 
Een der boordwapens kwam terecht in een Kakamp op polder Neder 
Heicop, ten oosten van de huidige Huibertweg. Een maand later 
werd deze tijdens het grasmaaien gevonden5. Met uitzondering van 
de nummers 394 t/m 398, die wegens gebrek aan bougies niet 
vliegklaar op Ypenburg stonden, (nummer 386 was in maart 
verongelukt), waren de overige toestellen in de vroege morgen van 
10 mei 1940 alle reeds uitgeschakeld. 
Dat Beuving deze crash overleefde, dankte hij aan een hem 
onbekende meerdere, die hem tijdens het alarm op Ypenburg 
terugstuurde, omdat hij geen parachute droeg6. 
Lange tijd heeft men aangenomen dat in Leerbroek het nummer 385 
was neergestort. Dit naar aanleiding van een verklaring van Beuving, 
die meende met dat toestel te hebben gevlogen. Toen men in 
Nootdorp een neergevallen DB-84 ging opgraven, bleek dat echter 
de 385 te zijn, terwijl Beuving in Leerbroek was neergekomen. Hij 
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moet zich in het vliegtuignummer hebben vergist, want toen de 
afgebeelde amateurfoto bekend werd, bleek in Leerbroek de 387 te 
zijn verongelukt. 
 
Epiloog  
Van Ypenburg vertrokken op 10 mei 1940 19 vliegtuigen, te weten 8 
Fokker D21 's en 11 DB 8A 's. Deze waren na enkele uren alle 
uitgeschakeld. Hieruit zou de verkeerde conclusie kunnen worden 
getrokken dat de luchtstrijd voor de Duitsers een zacht eitje is 
geweest. Niets is minder waar. Niet alleen verloor Duitsland in die 
ruim vier dagen oorlog 525 vliegtuigen, wat meer is dan een 
daggemiddelde gedurende de gehele oorlog.  Bovendien meende 
Duitsland dat hun luchtlandingsoperatie rond Den Haag een 
peulenschilletje was, reden waarom ze ook hun transport-
vliegschool, inclusief de instructeurs, hadden ingezet. Het materieel 
van deze vliegschool werd voor een belangrijk deel vernietigd en de 
instructeurs gevangen genomen7. Bovendien had Nederland in die 
paar dagen kans gezien 1100 krijgsgevangen Duitsers, waaronder 
veel luchtlandingstroepen en de genoemde instructeurs, naar 
Engeland te verschepen, welke schade Duitsland in de gehele oorlog 
niet meer te boven is gekomen8. 
Waarmee die lieden, die meenden dat onze verdediging tegen het 
oppermachtig Duitsland zinloos is geweest, in het ongelijk zijn 
gesteld. 
 
Noten: 
 
1. Relaas van K. Beuving. Tijdschrift De Vliegende Hollander, mei 1982 
2. Idem 
3. Opgegeven hoogte 12.000 voet = ca. 4.000 meter 
4. Tijdschrift Avia, september 1980 
5. Streekblad De Leerdammer, juni 1940 
6. Streekblad De Gecombineerde, januari 1984 
7. O.a. Dr. L. de Jong, De bezetting na 50 jaar, deel 1, blz. 26 
8. L.J. Hartog, En morgen de hele wereld, blz. 58 
 
 
 
 

= = = = = = = = = = = = = = = = 
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UIT DE "LEERDAMMER" VAN 70 JAAR GELEDEN 
 
J.P. de Leeuw 
 
 
Hei- en Boeicop 
 
Bericht 02-04-1934 
� In tegenwoordigheid van een groot aantal genoodigden en 

belangstellenden vond Maandagavond de installatie plaats van 
het nieuwe hoofd der Bijz. School alhier, den heer P. Hildebrand, 
voorheen onderwijzer te Utrecht. De beide lokalen der school 
waren goed bezet.  

Bericht 16-05-1934 
� Zij had geen hulp nodig. Donderdagmorgen j.l., omstreeks 7 uur, 

hoorden omwonenden van de boerderij, bewoond door de familie 
De H. alhier, een hevig gegil. Op onderzoek uitgaande, bleek dat 
mej. De H. uit den aldaar staanden hooiberg was gevallen en 
kermende op de straatsteenen lag. Volgens bekomen inlichtingen 
zou zij hooi uit den berg halen en had de  daarbij staande lader 
beklommen. Toen zij de laatste sport bereikt had en in den berg 
wilde stappen, gleed de ladder onderuit, waardoor zij met haar 
rug op de steenen terecht kwam. Toen verscheidene toege-
schoten buren hulp wilden bieden, werd dit met alle beslistheid 
van de hand gewezen, en bleef zij kermende van pijn liggen. 
Hierna besloot men den gemeenteveldwachter er mede in kennis 
te stellen, doch toen deze verscheen, werd deze eveneens op 
minder hoffelijke wijze ontvangen en werd alle hulp beslist 
geweigerd. Het halen van een dokter mocht evenmin ge-
schieden. Nadat zij enkele uren in dien toestand had door-
gebracht, is zij tenslotte met behulp van een paar stokken op 
eigen kracht in haar woning gegaan. Voorloopig zal zij hare 
werkzaamheden wel niet kunnen verrichten, daar men vermoed, 
dat zij een of meer ribben zooal niet gebroken, dan toch zeker 
ernstig gekneusd heeft. 

Bericht 02-06-1934 
� Molenaar den B. deed aangifte van diefstal van een snoeimes.Na 

ijverig speuren is het de rijks- en gemeentepolitie gelukt de dader 
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op te sporen en het mes in een schuur in Lexmond in beslag te 
nemen. Procesverbaal is opgemaakt. 

Bericht 06-06-1934 
� Door machinist B. werd in een fuik een edelkarper gevangen van 

5½ pond. Later ving hij er nog een van een pond zwaarder. 
Berichten 20-06-1934 
� Burgemeester J. Pot deelt mede dat hij per 1 September a.s. 

ontslag als burgemeester heeft gevraagd en verzoekt de 
gemeenteraad hem tevens ontslag als secretaris te willen geven. 

� Tragisch: Woensdagavond maakte de fam. H. zich ongerust over 
het lange uitblijven van hun 60-jarige broer die die middag per 
schouw naar de grienden in Overboeicop was gevaren. Toen hij 
tegen donker nog niet thuis was, toog men op onderzoek en na 
enig zoeken vond men hem dood in de griend. 

 
Lexmond 
 
Berichten 28-04-1934 
� Geslaagd. De heer Fl. de Vor Cz., alhier, slaagde vorige week 

voor zijn gehouden examen melkcontroleur. De Vor genoot zijn 
opleiding aan de Rijkslandbouwschool te Utrecht, onder leiding 
van den waarn. Rijkszuivelconsulent Van Rijswijk. 

� Seizoensarbeid. De geur van versch geschilde teen en hout komt 
ons tegen, wanneer we onze gemeente doortrekken, en onder 
den arbeidstijd klinkt het vroolijk gekletter van het schilijzer luid 
boven de andere geruchten uit. Deze arbeid, die verschilllende 
menschen weer eenig loon doet verdienen, heeft zijn eigen-
aardige bekoring. We zien onze plaats tijdelijk van aard 
veranderen. Veeteelt en akkerbouw raken op den achtergrond bij 
’t gezicht van allerwege opgestapelde witte teen…. ’t Is echter 
slechts tijdelijk, want na eenige weken vinden nog slechts enkele 
personen werk in het transporteeren van het hout en deze 
bedrijvigheid verdwijnt daarmede dan ook even snel als ze 
kwam. 

Berichten 16-05-1934 
� Onze dorpsgenoot W.K. fietste Vrijdag in ’t buurtschap Lakerveld 

teneinde een aantal miniatuur-kaasjes, die hij in een kist voorop 
de fiets vervoerde, aan den man te brengen. Al fietsende trok 
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een uit ’n auto dwarrelend papiertje zijn aandacht zóó sterk, dat 
hij vergat te bedenken dat er ook nog een stuur aan zijn rijwiel 
zat. Wie dat vergeet – K. moest dit tot zijn schrik ervaren – raakt 
van ’t goede spoor en rijdt in de wetering. Alzoo verging het 
tenminste K. die men even later aan den kant van het bewuste 
water kon aantreffen teneinde de bemodderde kaasjes uit het 
water op te visschen.  

� Oudste inwoner. Onze oudste inwoner, de heer T. van Dieren 
Gzn., vierde op Zondag 13 Mei zijn 98sten verjaardag. De krasse 
oude man geniet nog een goede gezondheid. 

� Motor in brand. Doordat een vonk op de benzineleiding sloeg 
geraakte het motorrijwiel van G.d.J. alhier voor de garage 
Burggraaf in brand. Met een brandbluschapparaat uit genoemde 
garage werd de vlam spoedig gedoofd en kon de J. zijn reis 
voortzetten. 

� Bijz. Vrijw. Landstorm. Omtrent de schietwedstrijden van de 
afdeeling Lexmond van den Bijz. Vrijw. Landstorm, welke reeds 
eerder in dit blad werden aangekondigd, mogen wij nog het 
volgende vermelden: De wedstrijdcommissie is erin geslaagd de 
wedstrijd een goeden grondslag te geven, waardoor wij mogen 
vertrouwen, dat zij een schitterend vertoon zal hebben. 
De officieele opening zal plaats hebben door den Hoogedelgestr. 
Heer J.R. Snoeck-Henkemans, lid v.d. Nat. Landst. Comm. 

� Ernstige val. Toen arbeider H.B. bij zijn patroon J. het L. eenige 
opruimings-werkzaamheden in de schuur verrichtte en daartoe 
ook de kar uit de schuur verwijderde, struikelde hij over een stuk 
hout en kwam voorover op de cementen vloer te vallen. De val 
was zóó aangekomen dat zijn neus gespleten bleek te zijn, terwijl 
hij tevens nog een ernstige hoofdwond had bekomen. Ook had 
hij zijn knie bezeerd, waarvan later bleek dat deze zoodanig 
benadeeld was, dat B. de eerste weken volkomen rust moet 
houden. Door dokter Siddré werd geneeskundige hulp verleend. 

� Acrobatenspel. Op het terrein bij Oosterling werd Woensdag- en 
Donderdagavond door een rondreizend gezelschap een 
voorstelling gegeven, waarvoor veel belangstelling bleek te zijn. 
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Berichten van 02-06-1934 
� Dienstplicht. Voor den dienstplicht, lichting ’35 hebben zich j.l. 

Zaterdag 9 personen aangegeven, zijnde: Pieter Cornelis 
Manschot, Johannes Hartman, Adrianus Versluis, Jan Korstiaan 
Versluis, Jan van der Maas. Jan den Braven, Willem Graveland, 
Arie Bassa en Alewijn de Jong. 

� B.V.L.-nieuws. Ter vergadering van j.l. Donderdag, van den Bijz. 
Vrijw. Landst. Waren 27 personen aanwezig, w.o. luitenant 
Groenendijk.  
De vergadering werd geopend met het zingen van 2 coupletten 
van het Wilhelmus, waarop de heer Haafkens, voorz. der Pl. 
Comm. een openingswoord sprak. In de toespraak van luitenant 
Groenendijk, die hierna volgde, wekte deze de aanwezigen op tot 
trouw aan het wettig gezag, om vervolgens op de tegenstelling te 
wijzen, die er bestaat tusschen den Landstorm en het fascisme. 
Hierna gebruikte men een kop koffie. 
Vervolgens had de prijsuitreiking plaats en naar aanleiding van 
den wedstrijd, waarvan de uitslag hieronder is opgenomen, de 
indeeling der schutters in de klasse Koningschutters en scherp-
schutters. Van de 20 personen, die aan den wedstrijd deel-
namen, konden er 4 in de klasse Koningschutters worden 
ingedeeld. De 1e prijs, welke voor de Koningschutters beschik-
baar is gesteld, bestaat uit een wisselprijs, welke 2 maal 
achtereen of 3 maal in ’t geheel moest worden gewonnen, om 
eigenaar te worden. Hier volgen de uitslagen van de wedstrijden: 
Koningschutters: 1e pr. C. Kloens, 380 p.; 2e pr. A.H. v. 
Ravensteijn, 380 p.; 3e pr. W. de Jong, 374 p.; 4e pr. N. 
Schrijvershof, 371 p. 
Scherpschutters: 1e pr. F. de With, 369 p.; 2e pr. K. Lakerveld, 
367 p.; 3e pr. G. Versteeg, 360 p.; 4e pr. Jac. Kortenhoeven, 359 
p.; 5e pr. W.K. Haafkens, 358 p.; 6e pr. P. Rietveld, 357 p.; 7e pr. 
L. de Jong, 356 p.; 8e pr. Jac. Van Dieren, 356 p.; 9e pr. M. van 
Bekkum, 355 p.; 10e pr. A. de Jong, 352 p.; 11e pr. G. Lakerveld, 
350 p.; 12e pr. Joh. Jac. Overdijk, 348 p.; 13e pr. H. Hoeke, 343 
p.; 14e pr. D. Lakerveld, 338 p.; 15e pr. F.A. d. Hartog, 335 p.; 
16e pr. H. Versluis, 319 p. 

 
= = = = = = = = = = = = = = = = 
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DAVIDSTERREN IN DE STOEPEN VAN DE ZIJDEUREN VAN DE 
HERVORMDE KERK VAN LEXMOND 
 
Cor Stravers 
 
 
Velen zullen het nooit hebben gezien en/of er nooit acht op hebben 
geslagen, maar in de stoepen van de zijdeuren van het schip van 
onze Hervormde kerk van Lexmond bevinden zich Davidsterren. 
 
De vraag is opgekomen 
wat de reden is geweest 
om deze daarin aan te 
brengen. 
Het antwoord daarop wil 
ik u met onderstaand 
verhaal geven. 
Tijdens de restauratie 
van de Hervormde kerk 
van Lexmond, in de 
periode 1954-1958, zijn 
er nieuwe stoepen voor 
de zijdeuren van het 
schip van de kerk 
gemaakt. 
Er waren gemetselde 
stoepen in het bestek 
voorgeschreven, maar 
er was niet echt 
omschreven op welke 
wijze deze moesten 
worden gemaakt, dus 
hoe de vormgeving            Davidster voor de zijdeur aan de zuidzijde 
moest zijn. 
Op voorstel van de uitvoerder van de fa. Woudenberg & Zn uit 
Ameide, die het restauratiewerk aan de kerk heeft uitgevoerd, de 
heer Ries Ververs, is er een Davidster in deze stoepen gemetseld. 
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De aanleiding van dit voorstel was gelegen in het feit dat er op het 
werk een leerling-metselaar in de persoon van onze dorpsgenoot 
Wim Ringelestein werkzaam was, die in het kader van het leerproject 
als aankomend metselaar een proefstuk moest maken om zijn 
inmiddels opgedane vaardigheden in het metselen te kunnen tonen. 
Uitvoerder Ververs bedacht dat het inmetselen van een Davidster in 
de nog te maken stoepen een goede oefening voor hem zou kunnen 
zijn om zijn vakbekwaamheid daarmee aan te tonen. 
Hij stelde destijds vast dat koning David, bijbels gezien, voor het volk 
Israël veel heeft betekend en daarom ook veel in de bijbel wordt 
genoemd. 
Omdat de oorlog 1940-1945 en dus ook de jodenvervolging in 
Europa toen nog vers in het geheugen lag en koning David in zijn 
leven ook veel oorlogen heeft gevoerd en strijd geleverd, was ook 
dat een verbinding naar een persoon als koning David die snel was 
gelegd. 
Daarnaast was de Davidster ook toen al hèt symbool van het joodse 
volk. 
De heer Ververs vond het hierboven omschreven idee en de 
motivatie een goede reden om een en ander voor te leggen aan de 
architect Ir. J.B. Baron van Asbeck uit Amersfoort. 
Deze kon met zijn voorstel instemmen en gaf de heer Ververs het 
mandaat om de stoepen met de Davidsterren uit te voeren. 
Het mag misschien achteraf best als vreemd worden aangemerkt dat 
de opdrachtgever van de restauratiewerken aan de kerk, de 
kerkvoogdij van de Hervormde gemeente van Lexmond, hierover niet 
werd geïnformeerd en/of om instemming werd gevraagd. Het werd 
gewoon zo uitgevoerd. 
Uit het bovenstaande blijkt maar weer eens dat bepaalde zaken in 
een gebouw opnemen soms geheel andere achtergronden kunnen 
hebben dan je in feite zou verwachten. 
Op 20 maart 1957 werd de stoep aan de noordzijde van het schip 
door Wim en Ries samen uitgevoerd. Zo kon Wim ontdekken hoe hij 
de Davidster in de andere stoep als proefstuk moest gaan metselen. 
Op 11 en 12 april 1957 werd de stoep aan de zuidzijde door Wim 
alleen gemaakt. 
Het werkstuk werd tot volle tevredenheid uitgevoerd. 
Je zou kunnen zeggen, Wim slaagde cum laude. 
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In de loop van de jaren is Wim dan ook uitgegroeid tot een vakkundig 
en gewaardeerd restauratiemetselaar, die in den lande verdienstelijk 
werk heeft verricht bij vele restauratiewerken. 
Ik vertrouw hiermede alle vragen over Davidsterren in de stoepen 
van kerk te hebben opgelost. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Davidster voor de zijdeur aan de zuidzijde van de NH-Kerk 
 
N.B.: Informatie verkregen van R. Ververs en W. Ringelestein. 
 
Dit artikel is ontstaan naar aanleiding van een vraag die in het 
bestuur van de Vereniging Historisch Lexmond en Hei- en Boeicop 
gesteld is, wat de betekenis is van de Davidsterren in de stoepen 
van de zijdeuren van de Hervormde kerk. Niemand kon hier een 
verklaring voor geven, vandaar dat het bestuur met deze vraag naar 
dhr. Stravers is gegaan, met bovenstaand resultaat. 
 

= = = = = = = = = = = = = = = = 
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OOK DE STERKEN STERVEN 
 
W. van Zijderveld 
 
 
Eind november 1895 verscheen er in verschillende kranten een 
bericht over het plotselinge overlijden van twee mannen en het 
sterke geslacht waartoe één hunner behoorde. Gekozen is voor de 
versie uit de Nieuwe Gorinchemsche Courant van 28 november, 
aangevuld met een zinsnede (cursief gedrukt) uit de Schoon-
hovensche Courant van 30 november 1895. Hieruit blijkt wel dat er 
ook vroeger mensen waren die zeer oud werden. Het stukje luidt: 
 
Binnen acht dagen hebben alhier twee plotselinge sterfgevallen 
plaats gehad, die bijzonder treffend waren. Den 19 dezer waren de 
gebroeders Baltus en Cornelis de Vaal buitendijks bezig om teenen 
te snijden. Des morgens ten elf ure kwam men hun koffie en brood 
brengen, doch toen Baltus zijn broeder een kopje wilde inschenken, 
zakte hij voorover en was schier onmiddellijk een lijk. 
Heden [26 nov.] tegen den avond kwam de 64-jarige Bastiaan 
Wildschut met anderen ook uit de grienden en bezweek ook zoo 
spoedig, dat de onmiddellijk toegesnelde hulp niets meer kon 
verrichten. Ieder is er mede begaan, temeer omdat de beide, zoo 
plotseling weggenomen personen, zeer oppassende, werkzame 
mannen waren. 
Omtrent de Vaal moeten wij nog deze waarlijk groote bijzonderheid 
mededelen: Baltus had een ouderdom van 60 jaren bereikt en was 
de jongste van zes nog in leven zijnde broeders en twee zusters. De 
zeven nu nog overgebleven vijf broeders en twee zusters hebben 
tezamen den waarlijk niet geringen leeftijd van 502 jaren bereikt! 
Sommigen hunner zijn wel stijf gewerkt, doch allen zijn overigens 
gezond en werken nog ijverig om in hun onderhoud te voorzien. 
Een zuster mocht in’t begin dezer maand hare 60-jarige 
echtvereeniging vieren.  
 
 
 

= = = = = = = = = = = = = = = = 
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LAKERVELD, 'BLAUWE ENVELOPPEN EN STEMBILJETTEN' 
 
P. de Pater 
 
 
Dit keer een wat moeilijker verhaal dan de lezers van ons blad van 
mij gewend zijn. Het gaat over belastingen en stemrecht. Dit lijken 
twee verschillende onderwerpen; maar in het midden van de 19e 
eeuw waren deze twee onlosmakelijk met elkaar verbonden. We 
beginnen met de belastingen. In 2004 zijn de belastinggegevens van 
alle Lakervelders geheim. Maar in de 19e eeuw lag dit toch even 
anders. De belastingaanslag werd niet vastgesteld door het 
belastingkantoor te Gorinchem. Nee; burgemeester en wethouders 
van Lexmond deden dit. Na deze vaststelling werden de bevindingen 
van het college van B. en W. opgestuurd naar het belastingkantoor 
te Vianen. Alle bestuurders waren natuurlijk goudeerlijk, maar het 
was toch een gevaarlijk terrein, als een wethouder zijn eigen 
belastingaanslag mee mocht bepalen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deze lijst aldus vastgesteld 28 februari 1881 
Burgemeester en Wethouders van Lexmond 

 
Belastingen werden natuurlijk per jaar geheven. Het voert uiteraard 
te ver om alles te vermelden. Maar: de belastingaanslagen van alle 
Lexmonders en Lakervelders in 1853, zijn mij bekend. Van andere 
jaren beschik ik over delen. Al deze gegevens bevatten genoeg 
informatie voor een interessant verhaal. We beginnen in 1853: de 
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gemeente Lexmond had toen 414 belastingplichtigen. En zij kregen 
te maken met het volgende: 
 
Drie soorten direkte belastingen: 
 
A. GRONDBELASTING. 
B. PERSONELE BELASTING. 
C. PATENT BELASTING. 
 
A. De grondbelasting (G.B.) werd geheven naar de waarde van de 

grond die men bezat. (Polderlasten zegt de Lakervelder in 2004.) 
B. De personele belasting (P.B.) werd geheven naar de waarde van 

het huis en de inboedel. (O.Z.B. zullen we maar zeggen in 2004.) 
C. De patent belasting (PA.B.) werd geheven naar het beroep of 

bedrijf dat men uitoefende. 
Zeer merkwaardige belasting: Beroep? Boer; wordt dus zoveel 
bijdrage aan de fiscus. Dat de ene boer de andere niet is, lijkt me 
bekend. (Geldt trouwens ook voor alle andere beroepen.) 

 
Net als iedere andere inwoner van dit land, besef ik dat er een 
overmaat aan regels bestaat; helaas het was in de 19e eeuw alzo. 
Als je de 3 voorgaande belastingen goed bekijkt, kon er een 
probleem zijn. Stel je voor: je woonde in Ameide, had een stukje 
grond in Lexmond, en je werkte in Meerkerk. Dan werd je dus 3 keer 
vermeld. Hier komen de voorbeelden uit 1853: 
 
� Pieter van Es; woonachtig te Ameide werd in Lexmond 

aangeslagen voor grondbelasting voor ƒ 1,59. Voor personele en 
patentbelasting werd hij aangeslagen in 'Termei'. 

� Hendrik Glinderman; woonachtig te Vianen had grond in 
Lexmond en werd daarvoor aangeslagen voor ƒ 14,20. 
Bovendien schijnt hij in Lexmond gewerkt te hebben. Want voor 
de patentbelasting werd hij aangeslagen voor ƒ 4,32. Zijn 
personele belasting werd dus in de 'Reigerstad' Vianen vermeld. 

 
En zo hielden we de klerk aan 't werk. (Geen typmachines, laat staan 
computers; gewoon met de kroontjespen, die wel eens een foutje 
maakte, er op los.) 
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Voorblad belastingaangifte 1853 
 
Wat waren er trouwens enorme tegenstellingen: Ambachtsheer Mr. 
Pieter Theodorus van den Bergh en consorten te Amsterdam werden 
in Lexmond aangeslagen voor Grondbelasting voor ƒ 409,34. Let 
op!! Alleen grondbelasting; zijn Amsterdamse personele belasting en 
zijn patentbelasting zullen er ook niet om gelogen hebben. Wat te 
denken van de volgende Lexmondse arbeiders. (Arbeider bleek zo'n 
minderwaardig beroep te zijn; dat hij geen Patentbelasting hoefde te 
betalen. Grond had zo'n arbeider waarschijnlijk ook niet, dus werd hij 
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alleen belast met personele belasting over zijn schamele 
huisvesting.) 
Hierbij drie voorbeelden: 
 
� Martinus Boeff ƒ 0,90 personele belasting 
� Jan Verhoef ƒ 0,90 personele belasting 
� Aantje Wilschut ƒ 0,86 personele belasting 
 
Over het interieur van zo'n arbeiderswoning kunnen wij ons nauwelijks 
een beeld vormen. Wat dat betreft staat het huisje van "de Aaigies" op 
Lakerveld 236 op mijn netvlies gebrand. En daarbij moeten we 
bedenken dat in zo'n huisje ook nog eens een heel gezin kon 'wonen' 
en 'leven'. 
 
Belasting en stemmen. 
In het begin van dit verhaal heb ik verteld dat belasting betalen en 
stemrecht alles met elkaar te maken hadden; hier komt het verband 
tussen belasting en stemrecht in 1881. Een "uitnodiging" voor het 
stemmen van elke inwoner van 18 jaar en ouder bestond niet. 
De kiezer moest aan drie eisen voldoen: 
 
1. In ieder geval van het mannelijke geslacht zijn. Vrouwen mochten 

pas in 1917 gaan stemmen. 
2. In ieder geval 23 jaar oud zijn. 
3. In ieder geval een bepaald bedrag aan belasting betalen. 

(census-kiesrecht noemde men dat) 
 
Het derde punt is veruit het interessantste. Dit systeem van een 
bepaald bedrag aan belasting betalen, was in 1848 bedacht door de 
liberaal Thorbecke. Voor 1848 mochten mensen trouwens helemaal 
niet stemmen. Nou had Thorbecke met zijn 'belastingkiesrecht' wel 
een probleem geschapen: de ene streek was nu eenmaal rijker dan 
de andere, dus voor het arme Winschoten gold een grens van ƒ 20,- 
en voor een rijke stad als Den Haag een grens van ƒ 112,-. In de 
praktijk betekende dit dat 11 % van alle mannen boven de 23 jaar 
mochten gaan stemmen. Toch klaagden de rijken (conservatieven), 
dat op deze manier ook 'het gepeupel' mocht gaan stemmen. Onze 
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regio werd ook al niet erg hoog ingeschat, want de lat lag voor 
Lakerveld op ƒ 32,-. 
Nu had dit vooral te maken met het feit dat de meeste inwoners van 
ons gebied boeren en arbeiders waren. Het beroep boer 
(Patentbelasting ƒ 2,81) werd in 1881 in ieder geval zeer laag 
gekwalificeerd. En arbeiders hadden, zoals eerder gemeld, helemaal 
geen last van Patentbelasting. De boeren die mochten stemmen, 
hadden dit aan de waarde van hun grond en woning te danken. 
 
Aangezien ik verhalen schrijf met een Lakerveldse achtergrond, 
komen hier een aantal streekgenoten uit 1881, die de fiscus van enig 
geld voorzagen. De één wat meerder dan de ander. De grond-
belasting is niet meer terug te vinden. Hoeveel boerenbedrijven zijn 
door de vererving en familieruzies naar de knoppen gegaan? 
"As 't om geld ging en gaat, gebeurden en gebeuren deur rare 
dingen beste minsen". 'Toevallige' huwelijken tot de 'deegrol'- 
doodslag in 1845 als dieptepunt. Familiehuwelijken over en weer. 
Degene die als stamboomonderzoeker de Lakerveldse families gaat 
onderzoeken wens ik veel succes, met het ontrafelen van een zeer 
verward geheel.  
Tot zover deze persoonlijke gedachten, we gaan verder met de 
belastingen. De personele belasting is herkenbaar in het Lakerveldse 
landschap. Deze belasting had dus te maken met de waarde van het 
huis, de gebouwen en de inboedel die men bezat. Een aantal van de 
boerderijen die in 1881 werden belast bestaan nog steeds, en van 
andere zijn de sporen nog aanwezig. 
In de Lek en Huibert Kroniek van mei 2002 heb ik vermeld dat zo 
rond 1860 de families DE JONG, U(Y)ITTENBOGAARD en 
VERHOEF(F) de grote boeren van Lakerveld waren. In 1881 waren 
veel van hun eigendommen gesplitst en vererfd, al zullen we ze in 
het vervolg van dit verhaal toch opnieuw tegenkomen. Nieuwe 
mensen verschenen als grote boeren op het Lakerveldse toneel. Ik 
bedoel hiermee de volgende namen: KORTLEVER, BASSA, WINK 
en VAN IPEREN. 
 
Hier volgt in het kort een 'prachtig stuk' Lakerveldse geschiedenis. 
En tevens een stuk om op te reageren*. Ik heb slechts een poging 
gewaagd om een aantal Lakerveldse boerderijen en boeren uit 1881 
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te achterhalen. Bij de volgende opsomming heb ik de naam, 
geboortedatum, de Grondbelasting (G.B.), de Personele belasting 
(P.B.) en de Patentbelasting (PA.B) vermeld. Voor alle duidelijkheid 
heb ik daarna de huidige bewoner en het adres genoemd, plus wat 
persoonlijke opmerkingen. Zoals ik eerder in dit verhaal heb 
geschreven waren de Lakervelders, die mochten stemmen, voor het 
grootste gedeelte boeren met een Patentbelasting van ƒ 2,81. De 
arbeiders en boerendaggelders stonden aan de zijlijn. Dat het 
ontluikende socialisme in die tijd een rijke voedingsbodem had, lijkt 
me niet meer dan logisch. De legendarische Lexmondse communist 
Gerrit de Vaal, bijgenaamd 'Gart van Oppies' is natuurlijk niet zomaar 
uit de lucht komen vallen. Helaas bleek de kerk anno 1880 ook meer 
ogen voor onderlinge meningsverschillen, dan voor de zorg voor de 
arme medemens te hebben. Met alle negatieve gevolgen van dien. 
Hier komen de Lakerveldse stemmers uit 1881. Om niet in herhaling 
te vervallen zijn op één uitzondering na alleen die foto's van 
boerderijen bijgevoegd, die niet eerder zijn gepubliceerd. 
 
 Naam Voornaam Geb. datum G.B.   P.B.  PA.B. 
 
01 Van Bezooijen Dirk 16-04-1839 25,76   16,36    2,81 

Niet meer bestaande boerderij. 
Verdwenen door de verbetering van de A27. 
Bekendste bewoner: Nicolaas Bronkhorst. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lek en Huibert Kroniek 

28 

02 Scherpenzeel Willem 13-03-1826 43,42   30,06    2,81 
 Lakerveld 49, W.F. den Boesterd. 

Bekendste bewoner Hannes 't Lam. Vanuit deze boerderij zou 
ooit het Scherpenzeel-bolwerk opgebouwd worden. Vier 
boerderijen op een rij 49, 53, (A. van Bergeijk) 55, (J.P. 
Scherpenzeel, Ida) en 63, (C. Schep) plus de rest. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lakerveld 49 
 
03 Verhoef Cornelis 28-05-1804 41,27   29,61    2,81 
 Lakerveld 79, L.H.J. Donders. 
 Voorheen Marie van Lomwel. 
04 Van Toor Nijs 25-07-1827 16,97   23,00    2,81 
 Lakerveld 85, afgebrand in 1835. 

Bekendste bewoner: Marinus Scherpenzeel. Alle eigenaren 
daarna? Veel. 

05 Scherpenzeel Gerrit 09-11-1834 38,32   14,83    2,81 
 Lakerveld 95, J. de Jong. 
 Afgebrand in 1921. 
06 Bassa Jan 07-09-1826 95,69   33,66    2,81 
 Lakerveld 94, J. de Vor. 

Op 22 februari 1853 was deze Jan Bassa in het huwelijk 
getreden met ene Lijsje Scherpenzeel. Natuurlijk liefde op het 
eerste gezicht. Maar?: Het ene kapitaal koppelen aan het 
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andere kon natuurlijk geen kwaad. Deze boerderij zou het begin 
vormen van het Bassa-bolwerk in Lakerveld. In een later 
stadium zou de familie Bassa ook beschikken over de volgende 
boerderijen: 

 1. Het rechthuis op Lakerveld 116, C. van Vuuren. 
2. Het tegenwoordige LMB bedrijf van W.H. de Bruin op Laker-

veld 106. 
 3. Een niet meer bestaande boerderij tussen beide adressen. 

4. De door de Duitsers in de Tweede Wereldoorlog met de titel 
'Sieg oder Tot' beschilderde boerderij van Jan en Koos Bassa 
op Lakerveld 88. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lakerveld 94 
 
07 Kon Adrianus 04-01-1845 20,15   10,61    2,81 
 Lakerveld 136, Jan Kon. 
 Kwam met ƒ 33,59 maar net aan stemrecht toe. 
08 Wink Peter 30-12-1803 80,61   14,88  12,51 
 Lakerveld 142, E.J.P. Platenburg. 

Zoals uit de grondbelasting blijkt, was de familie Wink nogal rijk. 
Wat grondbelasting betreft werd hij alleen overtroffen door  
J. Bassa en W. van Iperen. 
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Hier moet echter bij vermeld worden, dat de zoon van Peter 
Wink (Adries) boerderij nr. 09 in bezit had. (De buren.) 
De meest bekende bewoner die de boerderij gekend heeft, was 
waarschijnlijk de acteur Kees Brusse. 

09 Wink Adries 30-12-1832 28,47   17,01    2,81 
 Lakerveld 138, G.J. Bikker. 

Interessante bewoner, omdat hij maar één dochter* had, zij 
huwde met ene Floor de Heer uit Kedichem. Ook deze familie 
had geen klagen over haar centen. In 2004 herinnert de 
veldnaam 'De Heer', zoals deze nog steeds gebruikt wordt voor 
de griend in de polder Lakerveld-Oost, aan deze familie. Thans 
eigendom van G. van Dijk Jzn. 
* Deze dochter is in de Lakerveldse geschiedenis beter bekend 
onder de bijnaam: ’t goudvinkje. 

10 Bor Pieter 14-11-1848 14,75   18,66    2,81 
 Lakerveld 178, G. het Lam. 

Herbouwd in 1964. Interessante boer. Kwam met zijn ƒ 36,22 
aan belasting aan stemrecht toe. De waarde van zijn woning? 
Bijna 19 keer die van een arbeiderswoning!!!! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lakerveld 178 
 
11 Van Iperen Wouter 02-06-1837 93,63   36,22    2,81 
 Lakerveld 115, Piet van Iperen. 
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12 Van Iperen Cornelis 26-10-1800 29,43     7,73    2,81 
 Lakerveld 115, Piet van Iperen. 
13 Kortlever Jan 29-08-1843 73,82   42,00    2,81 
 Lakerveld 184, Kees Kortlever. 

Gebouwd in 1873, herbouwd in 1952. Historisch zeer bekend 
door de brand in 1952. Hoge personele belasting te 'danken' aan 
het feit dat deze boerderij in 1873 werd gebouwd. 

14 Verrips Hendrik 06-03-1847 50,37   17,67    2,81 
 Lakerveld 192, Dick Bos. 

Herbouwd in 1904 en 2003. Bij de herbouw in 1904 werden 
tegeltableaus uit de eerdere boerderij herplaatst; maar helaas 
daarna door een tegelliefhebber in de nacht geleend en nooit meer 
teruggebracht. Door dit staaltje criminaliteit verdween o.a een uit 
twaalf tegels bestaande voorstelling van 'Het Laatste Avondmaal' 
uit Lakerveld. Deze boerderij is bekend door haar Lakenveldse 
koeien. Noordelijk van 'de Groote Vliet'. 

15  De Jong Mees T. 03-06-1836 31,40   13,43  12,54 
Lakerveld 200 A. v. d. Grijn. 
Schitterend gerestaureerde boerderij zuidelijk van de Grote Vliet. 
Tussen de boerderijen 15 en 16 heeft ook nog een woning 
gestaan. 

16 De Jong Arie 09-10-1819 41,27   13,13    2,81 
Lakerveld 206 G.A. Oskam. 
Bekend als stormschade-boerderij uit 1905. 

17 Kersbergen Jan Jzn. 18-10-1824 42,40   23,69    2,81 
Lakerveld 147, J.J.G.M Klinkenberg. 
Bekendste bewoners: De gebroeders Boer en Teunis Kers-
bergen. Oude Lakerveldse boerderij, waarover veel gepubliceerd 
is. Ook de familie Kersbergen had veel Lakerveldse grond, en 
gebouwen in bezit. Dochters Kersbergen waren vrouwen, die 
'goed in de markt lagen'. 

18 Vink Jasper 04-09-1838 34,12   40,57    8,45 
 Lakerveld 163, Dirk Oskam. 

Gezien de hoge personelebelasting moet deze boerderij niet al 
te lang voor 1881 zijn gebouwd. Later zou deze boerderij door 
brand verwoest worden, en in een begin 19e eeuwse stijl 
opnieuw worden opgebouwd. 
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19 Den Besten J.Meijerse 09-01-1810 41,09     9,72    2,81 
 Lakerveld 244. Gijs de Jong. 

Zie ook de ruzie om Schutterseiland, zoals beschreven in het 
boek van J.de With † 'Aengaende den dorpe van Heycop' pag. 
34. Het Schutterseiland is Lakervelds, en dus Lexmonds grond-
gebied. In 1853 was de polder Middelkoop ƒ 0,50 grondbelasting 
aan de gemeente Lexmond verschuldigd. 

20 Uittenbogaard Cornelis 30-03-1834 40,50   27,41    2,81 
 Lakerveld 252 Arie de Pater. 

Diverse keren herbouwd; zie foto uit 1975. Past nog steeds in 
het Lakerveldse landschap, sprak de subjectieve schrijver. 
Uiteraard zeer veel over te vertellen. De vrouw van Cornelis 
huwde twee keer. Echtgenotes: Anna Bassa en Annigje 
Kersbergen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lakerveld 252 
 
21 Uittenbogaard Gerrit 22-03-1821 26,72   16,39    2,81 
 Lakerveld 187. Marcel van Genderen. 

De vrouw van Gerrit? U raadt de achternaam al? Juist: Maagje 
Kersbergen. 
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22 Kruijt Anthonie 02-02-1839 16,59   16,20    2,81 
 Lakerveld 268. Govert Bogers 

Als we uitgaan van het Lexmondse dorp, is dit de laatste 
boerderij in het Lakerveldse. Mocht met een totaalbedrag van  
ƒ 35,60 ook maar net stemmen. 

 
Mocht u als oplettende lezer(es) een groot aantal Lakerveldse 
boerderijen missen, dan heeft u gelijk. Dit heeft de volgende 
oorzaken: 
 
1. Een aantal Lakervelders haalden die grens van ƒ 32,- niet en zijn 

daarom niet opgenomen in deze lijst. 
2. Tussen 1900 en 1930 vond in het Lakerveldse een grote 

bouwgolf van boerderijen plaats.  
 
* Als u aanvullingen of correcties hebt op al deze gegevens, reacties 
van harte welkom bij schrijver: 
 
Peter de Pater 
Lakerveld 254 
4128 LM Lexmond 
Tel: 0183 - 351907 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bronnen: 
              Lakerveld 88 
Archief Jac. de Jong 
Koningen, Kabinetten en Klompenvolk, deel I door J. de Rek. 
Diverse particulieren. 
Diverse Lakerveldse eigendomsbewijzen. 
 

= = = = = = = = = = = = = = = = 
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ONTVANGEN VAN DIVERSE LEDEN EN PERSONEN 
 
Bestuur 
 
 
Krantenknipsels, gidsen, fam. berichten, enz. J. Janssen-van Weelderen 
Foto’s fam. Lakerveld    A. Lakerveld 
Onderstaande foto uit 1929   B. Schrijvershof 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Naar aanleiding van het artikel 'Criminaliteit' van P. de Pater, is ons 
bovenstaande foto van vijf dienders uit 1929 geschonken. 
4e van links zien we Nicolaas (Klaas) Schrijvershof. 
3e van links is, dachten wij, Frederik Hendrick Beckerman. 
 
Wie zijn de anderen? Wie het weet, graag doorgeven aan de redactie. 
 
p/a S. de Ridder 
 Spinhoeven 33 
 4128 DA   Lexmond 
 e-mail: zie binnenblad 
 

= = = = = = = = = = = = = = = = 
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Kopij voor het volgende nummer moet voor 15 juli 2004 worden 
ingeleverd. 
 
 
 
 
© Overname van artikelen of gedeelte daarvan voor publicatie-
doeleinden, is alleen toegestaan met schriftelijke toestemming van de 
auteur en/of redactie. Onder voorwaarden van duidelijke bronver-
melding en toezending van een exemplaar aan de auteur. 



Lek en Huibert Kroniek 

36 

INHOUDSOPGAVE 
 
Van de voorzitter          3 
Schuttersgilde              4 en 5 
Herinneringen aan de L.V.V.            6 en 7 
Toen en Nu           8 
Een ongelijke strijd          9 t/m 13 
Uit de 'Leerdammer' van 70 jaar geleden     14 t/m 17 
Davidsterren in de stoepen van de NH-Kerk    18 t/m 20 
Ook de sterken sterven       21 
Lakerveld, 'Blauwe enveloppen en stembiljetten'    22 t/m 33 
Ontvangen van diverse leden en personen     34 
Herkomst illustraties        35 


