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VAN DE VOORZITTER 
 
W. van Zijderveld 
 
 
Het zomerseizoen werd afgesloten met een stand op de Lexmondse 
jaarmarkt. We mochten daar maar liefst zeven nieuwe leden 
inschrijven en ook de verkoop van boeken verliep prima. Al met al 
een succes. 
Het nieuwe winterseizoen is voor onze vereniging alweer enkele 
maanden oud. Eerst hadden we een opnieuw geslaagde excursie, 
die samen met de Historische Vereniging In het Land van Brederode 
uit Vianen op 2 oktober was georganiseerd naar het klooster 
Lilbosch te Echt, het vestingstadje Stevensweert en Roermond. Voor 
deze excursie hadden we zelfs een kleine wachtlijst! Van de 49 
deelnemers waren er 29 lid of introducé van onze vereniging, dus 
was over deelname van onze kant niet te klagen. Dat hadden we ook 
niet over het programma en het weer. Behalve een enkele minuten 
durend regenbuitje was het droog en vaak zonnig. In Echt werd zelfs 
in de open lucht geluncht, wat beslist niet te koud was.  
Op 2 oktober hield de heer Willemen de lezing Met de hond en de 
hondenkar terug in de historie. De volle zaal genoot van de vele 
mooie dia’s en het betoog van de spreker.  
Op het moment dat ik dit stukje schrijf moet de presentatie van de 
eerste exemplaren van Recht en Slecht in het Land van Brederode 
nog plaatsvinden. Hopelijk heeft u intussen in de regionale pers al 
het een en ander hierover gelezen. Het is een aantrekkelijk boek 
geworden, dat beslist heel vriendelijk is geprijsd. We hebben er alles 
aan gedaan om een zo goedkoop mogelijk, maar toch mooi boek, op 
de markt te brengen. Hierdoor kunnen zoveel mogelijk mensen 
genieten van de verhalen van P. Horden Jz. 
Ik wil u nog even wijzen op onze oproep, geplaatst verderop in dit 
nummer, om aanvullende gegevens over de Tweede Wereldoorlog 
en over onze plannen om bijzondere archieven of archiefdelen onder 
te kunnen brengen in het Stadsarchief van Gorinchem. 
 
 

= = = = = = = = = = = = = = = = 
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VAN HET BESTUUR/REDACTIE 
 
 
DE TWEEDE WERELDOORLOG 
Volgend jaar is het alweer zestig jaar geleden dat Nederland werd 
bevrijd en hieraan willen wij in het mei-nummer van de Lek en Huibert 
Kroniek aandacht besteden. In het boek In Lexmond gebeurde niets  
wordt beschreven wat er zoal in Lexmond tijdens de Tweede 
Wereldoorlog gebeurde. Na het schrijven van het boek zijn nog enkele 
aanvullende feiten boven water gekomen, bijvoorbeeld over het 
vliegtuig dat op 23 augustus 1943 in Kortenhoeven neerstortte. Ook 
over de plaatselijke LOI, de organisatie die zorgde voor de 
onderduikers, is nieuwe informatie verkregen. Ongetwijfeld zijn er in 
Lexmond personen die ook informatie hebben, die niet in het boek is 
opgenomen. Bent u zo iemand, neem dan contact op met W. van 
Zijderveld, Berkenlaan 7, 4128 ST Lexmond, tel. 0347-341666. Met 
elkaar hopen wij dan een nog vollediger beeld over die periode te 
kunnen krijgen. 
 
ONZE EN UW ARCHIEVEN VEILIG BEWAARD 
Een archief is iets om zuinig op te zijn. Vooral originele archieven van 
personen, verenigingen, ondernemingen of gebeurtenissen, zijn 
waardevol voor het nageslacht om hieruit de geschiedenis te kunnen 
reconstrueren. Zo’n archief kan bestaan uit bijvoorbeeld een flinke 
hoeveelheid ordners of mappen, maar ook uit slechts enkele 
documenten. Ook collecties ansichtkaarten, familiekaartjes, land-
kaarten, films, video’s en foto’s van familie, van de omgeving of andere 
zaken, zijn voor het nageslacht waardevol. Onze vereniging heeft zo al 
enkele collecties, die zuinig worden bewaard. Niet alleen voor de 
komende paar jaar, maar voor een veel langere periode.  
Om te voorkomen dat deze waardevolle collecties geheel of 
gedeeltelijk verloren gaan, zijn wij gaan zoeken naar een betere 
bewaarplaats. Die hebben wij intussen gevonden. Met het Stadsarchief 
te Gorinchem zijn wij in onderhandeling om daar originele archieven of 
delen in depot te geven. Het Stadsarchief van Gorcum is gekozen 
omdat al jaren gesproken wordt om in die stad een streekarchief te 
vestigen, waarin dan ook het oud-archief van de gemeente Zederik zou 
worden ondergebracht. Eens zal dat er van komen, temeer daar dit 



6e jaargang nr. 4, november 2004 

5 

Stadsarchief in 2006 een geheel nieuwe behuizing krijgt en er dan 
meer mogelijkheden zijn. 
Wij kunnen er ook voor zorgen dat particuliere archieven nu reeds in 
het archief worden ondergebracht. Stel u hebt een archief dat u daar in 
bewaring wilt geven, dan is de procedure als volgt: U schenkt het 
archief aan onze Vereniging Historisch Lexmond en Hei- en Boeicop 
(VHLHB) of u wijst onze vereniging aan als beheerder van uw archief. 
Wij regelen dan dat uw archief in het Gorcumse stadsarchief wordt 
ondergebracht. Dat kan op twee manieren: opnemen in het ver-
enigingsarchief of in een apart deel-archief daarvan. Elk deel-archief 
blijft apart, zodat het archief van de VHLHB in Gorinchem uit ver-
schillende deel-archieven kan bestaan. Eenmaal in Gorinchem, is het 
(deel-)archief voor iedereen toegankelijk, behalve de delen waarvan u 
of wij hebben aangegeven dat dit niet het geval is, bijvoorbeeld omdat 
zich hierin vertrouwelijke informatie bevindt. Mocht u geïnteresseerd 
zijn om uw archief aan ons te schenken of bij ons in bewaring te geven 
om in het Stadsarchief te Gorinchem op te slaan, neem dan contact op 
met de voorzitter of een ander bestuurslid. 
 
INBINDEN LEK EN HUIBERT KRONIEK 
Na dat in het verleden de mogelijkheid was geboden de drie eerste 
jaargangen te laten inbinden, zijn er weer drie jaargangen van de Lek 
en Huibert Kroniek verschenen. Zij die belangstelling hebben om deze 
en/of de vorige drie jaargangen te laten inbinden, dienen contact op te 
nemen met S. de Ridder tel. 0347-342041. Bij voldoende belangstelling 
kan er prijsopgave worden opgevraagd. 
 
INHOUD 
Het artikel van P. de Pater, konden wij deze keer niet plaatsen, dit 
verschijnt in het volgende nummer. 
In dit nummer vindt u het tweede deel van het artikel over de veeziekte. 
In verband met de planning van het mei-nummer en de lengte van het 
artikel over de Heicopse brandweer, moesten we besluiten u ook dit als 
vervolgverhaal aan te bieden. Daar tegenover staat dat dit nummer, 
evenals het vorige nummer, vier pagina’s meer heeft. 
 

= = = = = = = = = = = = = = = = 
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HAVEN- EN MARKTGELD 
 
H. de With 
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TOEN EN NU 
 
W. van Zijderveld 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hei- en Boeicop ca. 1934 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hei- en Boeicop ca. 2004 
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DE VEEZIEKTE VAN 1865/67 (deel 2) 
 
W. van Zijderveld 
 
 
DE TWEEDE GOLF VAN DE VEEZIEKTE 
 
Opnieuw veetyphus in Lexmond (1866/67) 
Half augustus 1866 brak voor de tweede maal in Hagestein de 
veetyphus uit en twaalf hulp-marechaussees met een korporaal en 
een sergeant moesten nu de oostgrens van Vianen bewaken. 
Niettemin brak begin september in de polder Bolgarijen de veepest 
uit. Als voorzorgsmaatregel werd de Lexmondse kermis dat jaar niet 
gehouden, maar de paardenmarkt ging gewoon door. Hetzelfde 
gebeurde in Gorcum en Vianen1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De kermis ging in 1866 niet door 
 
Het rapport van burgemeester Van Slijpe vervolgt: 
De ziekte verlangde evenwel grooter uitbreiding en hoelang of 
Lexmond ook verschoond mocht blijven, deed zich de geduchte 
ramp toch in den winter van 1866 op 1867 vreeselijk gevoelen. 
Den 6den november 1866 stierf alhier weder het eerste rund aan den 
veetyphus en wel op den stal van den weduwe Gerrit den Hartog in 
Lakerveld. Twee dagen daarna werd er een kalf, als lijdende aan de 
bewuste ziekte, afgemaakt bij Jan van Tienhoven, op welken stal 
zich later geen gevallen meer hebben voorgedaan. 
Den 12 november vertoonde zich weder verschijnselen van vee-
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typhus van vier fraaie jonge runderen van de weduwe G. den Hartog, 
die alle vier werden afgemaakt. Die vrouw wilde evenwel de 
aangeboden schadevergoeding niet aannemen en gaf later die f 80 
aan het Diaconie en Algemeen Armbestuur. De daarop volgende 
dagen nam de ziekte vreselijk toe. Op één avond deden vier 
veehouders aangifte dat op hunne stallen de ziekte was uitgebroken 
en tot den 27 november werd er nog afgemaakt bij weduwe de 
Zeeuw, Johannes Ipenburg, Dirk Veen en de wed. Gerrit Bassa. 
Laatst genoemde schonk van hare schadevergoeding nog  
f 210,- aan het algemeen armbestuur alhier. 
De schadevergoeding werd berekend tegen de volle waarde van 
gezonde of verdachte dieren en tegen 2/3 van de zieke runderen. 
Ten einde een geheel overzicht te verkrijgen van al de kosten ter 
zake der veeziekte te Lexmond uitgegeven, zal ook het bedrag 
wegens de afmaking in een bijlage bij dit journaal worden vermeld. 
 
Stoppen met afmaken koeien 
Die ziekte nam evenwel dermate toe, dat de Hooge Regering besloot 
het afmaken binnen de lijn van afsluiting voorlopig te staken, zoodat 
te Lexmond de afmaking zich slechts bepaalde bij 15 runderen in het 
geheel. 
In de geheele maand november stierven er alhier ontzettend veel 
runderen. In de maand januari 1867 stierven ruim 300 stuks, in 
februari 150 en in maart ook nog enkelen. Den 25 maart stierf het 
laatste zieke rund aan den veetyphus en wel bij Sijmen van Toor in 
Lakerveld. 
In het geheel werden er te Lexmond aangetast 939 runderen. 
Hiervan zijn er gestorven of afgemaakt 668, terwijl slechts 271 stuks 
herstelden, zooals uit de mede bij dit journaal gevoegden staat 
duidelijk blijkt. Weliswaar was de ramp voor Lexmond zeer groot en 
natuurlijk in het bijzonder voor diegenen welke verliezen moesten 
lijden, doch men mocht in deze gemeente toch nog van groot geluk 
spreken, want terwijl in andere plaatsen bijna geen enkele stal 
gespaard bleef, werd hier slechts ruim de helft van het in de 
gemeente aanwezige getal runderen aangetast. Ruim 900 koeien 
waren niet ziek geweest2. 
De uitkomsten waren tijdens het heerschen der ziekte zeer 
uiteenloopend. Op den enen stal bleef geen rund over, elders 
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herstelden slechts enkele. Op een anderen stal herstelde bijna de 
helft der aangetasten, terwijl er voorbeelden zijn dat er op denzelfden 
stal runderen geheel vrij van de ziekte bleven, welke echter tusschen 
zieke dieren hadden gestaan. Dit laatste geval behoort evenwel tot 
de zeldzaamheden. 
 
Illegale activiteiten en pestbosjes 
Er zijn altijd mensen die zich niet aan de voorschriften houden, zo 
ook op 5 februari 1867. Gemeenteveldwachter Gerhard Pieter de 
With hield vier boeren uit Zijderveld (gemeente Everdingen), één uit 
Hei- en Boeicop en een knecht uit Schoonrewoerd aan, die samen 
tien koeien begeleiden, waarvan er drie bestemd waren voor 
Lexmondse boeren. Negen waren voorzien van een briefje, maar dat 
was niet ondertekend door de burgemeester, dus niet geldig. Voor 
één koe was helemaal geen bewijs aanwezig. Negen koeien 
kwamen uit Everdingen, waar de veetyphus heerste, en één uit 
Schoonrewoerd. 
De drie voor Lexmond bestemde koeien werden in beslag genomen 
en ‘voor de noodige voeding en stalling besteed bij den herbergier 
Aart Boeff’ in De Drie Snoeken. Dat gebeurde voor rekening van de 
eigenaren. De andere koeien werden gekeurd en teruggestuurd naar 
Everdingen. Alle begeleiders kregen een bekeuring3. 
Het kwam ook voor dat besmet vee werd geslacht en illegaal in de 
handel werd gebracht. Burgemeester Van Slijpe liet gemeentebode 
W. Stravers op 26 januari 1867 een bekendmaking ophangen en 
afroepen, waarin stond: ‘De burgemeester der gemeente te Lexmond 
heeft tot zijn groote ergernis en leedwezen bij geruchte vernomen 
dat sommige menschen zich hebben schuldig gemaakt aan het 
weghalen van vleesch, afkomstig van gestorven dieren. Bij de groote 
ramp der veeziekte schijnen velen zich er dus op toe te leggen, om 
ook eene pest onder de menschen te doen uitbreken. Onver-
antwoordelijk is deze handeling van hen die het vleesch stelen en 
gebruiken en even onverantwoordelijk van de veehouders die zulks 
toestaan of oogluikende toelaten. Een ieder worde gewaarschuwd 
zich aan deze handelingen niet schuldig te maken, daar de 
burgemeester voornemens is niemand te ontzien en ieder schuldige 
te vervolgen’4. Kennelijk maakten ook vooraanstaande Lexmonders 
zich hieraan schuldig! 
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Ook in Vianen vond daartoe een verijdelde poging plaats. In De 
Vijfheerenlanden van 16 december 1866 verscheen het volgende 
bericht: ’13 Dec. Voor een in deze gemeente aan de veepest 
gestorven rund wordt een diepe kuil gegraven. Op de bodem 
daarvan wordt eene laag ongebluschte kalk gestrooid. Als daarop 
het doode rund ligt, wordt de huid door diepe insnijdingen 
onbruikbaar gemaakt. Daarover wordt eene ruime hoeveelheid 
koolteer uitgegoten om die weder met eene dikke laag ongebluschte 
kalk te bedekken. Eindelijk wordt dit alles met water ruim overgoten. 
Welnu, op deze wijze was een rund in onze gemeente in den kuil 
gedaan en in weerwil van dit alles had een aantal mannen in den 
afgeloopen nacht omtrent 11 ure een rund opgegraven, men zegt om 
het vleesch tot spijze te gebruiken. Zij werden echter door eene 
patrouille jagers (militairen) overvallen en verjaagd.’ 
De koeien werden vaak begraven op plekken diep in de polder. De 
plaats werd later gemarkeerd door er bomen en struiken te planten 
om te voorkomen dat gezonde koeien op die plaats zouden gaan 
grazen en ook besmet zouden worden. Deze beplantingen werden 
pestbosjes genoemd. 
 
Een oud recept 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aan middeltjes tegen de veepest was geen gebrek. 
Ze hielpen echter geen van alle. (De Boer enz., p. 29) 

 
Middelen ter genezing of voorzorgsmaatregelen tegen het ontstaan 
der ziekte werden weinig aangewend. Te Lexmond en ook in andere 
gemeenten werd nog een oud recept sterk aanbevolen en door 
sommigen ook gebruikt. Dit recept is afkomstig uit de vorige eeuw, 
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vermoedelijk van de jaren 1740 tot 1757, toen in ons land de veepest 
zware verwoestingen aanrichtte. Het recept was van de volgende 
inhoud: 
“Alzoo daar veelderhande siektens domineren onder de beesten, soo 
sijn daar nogtans maar twee die alle beesten geheel subject sijn, dat 
is, te weten de overvloedigheijd van ’t bloed ende ten anderen 
overvloed van galle, welke beijde stark in de beesten 
praedomineeren. Derhalve zoo is deze remedie heel krachtig en 
goed om het bloed te temperen en de overvloedigheijd van de galle 
te doen verdwijnen. Neemt Caliaga een half once, Gentiana een half 
once, Mirae een half once, ’t samen kleijn gestoten en eens met een 
kanne bier opgekookt en dan deur een doek gedaan sijnde; neemt 
dan twee dragma Saljuunel met een half loot Cremontarteri, met 
twee dragma bitterheijlig en voor een stuiver safferaan; dit alles 
onder malkander gemengt en de helft daarvan lauwwarm ingegeven 
en de ander helft des avonds daarna ofte des anderen daags ’s 
morgens ende de mont gewasschen met zout en water.” 
Diegenen welke het recept nog gebruikten deden zulks als het vee 
reeds ziek was. Slechts enkelen bezigden het als voorbehoedmiddel. 
Gunstige resultaten zijn evenwel geheel onbekend. 
Door de Hooge Regering werd met kracht aangedrongen op het 
wasschen met creozootwater. Hiervan moesten de burgemeesters 
een voorraad voorhanden hebben, teneinde de veehouders op de 
eerste aanvrage eene verlangde hoeveelheid konden verkrijgen. 
Men moest daarmede de gezonde dieren herhaalde malen 
wasschen. Dit middel werd evenwel te Lexmond niet toegepast. Men 
wilde alhier, evenals in bijna alle gemeenten, hoegenaamd van geen 
voorzorg weten5. 
Ook dit middel leverde geen gunstige resultaten op. Er zijn 
voorbeelden te noemen waar men alles heeft gedaan wat werd 
aanbevolen, zorgvuldig alles vermeden wat men maar eenigzins 
vermoedde dat de besmetting kon bevorderen en toch baatte zulks 
niets. 
De heer Bodde, notaris te Meerkerk, heeft o.a. de voorschriften en 
aanbevelingen stipt opgevolgd, heeft niemand den toegang tot zijn 
stal vergund en niettegenstaande die stal verwijderd was van den 
weg en van alle andere stallen, is de ziekte onder zijn vee eindelijk 
uitgebroken en geen enkel rund overgebleven. Alle werden 
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aangetast en stierven spoedig. 
Het eenige middel waarvan men althans te Lexmond eenig goed 
gevolg heeft gezien, is dit: Zoodra die ziekte op een stal uitbreekt ga 
men direct over om bij al de runderen een sterke aderlating te 
bewerkstelligen in den bek en wel boven in het gehemelte. Harmen 
Veen had een stal met 38 runderen. Eenige daarvan werden hevig 
aangetast. Hij paste het middel der aderlating toe en had het geluk 
dat 26 runderen herstelden. Sommigen beweren dat het nog beter 
zoude zijn om het te doen wanneer men nog geen zweem van de 
ziekte op den stal bespeurde. 
Hoe het ook wezen moge en welke gunstige uitkomsten sommige 
stallen ook opleverden, dit staat toch bepaald vast, dat de ramp 
vrees’lijk was en dat men niet genoeg dankbaar kan zijn dat dezelve 
thans, met Gods hulp, is geweken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deze advertentie verscheen in De Vijfheerenlanden van 20 januari 1867 
 
Er waren ook gemeenten waar veel of alle boeren uit godsdienstige 
overwegingen geen voorzorgen namen. Dat was bijvoorbeeld het 
geval in Hoog-Middelkoop bij Leerdam, zoals blijkt uit bijgaande 
advertentie.  
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Sedert 25 maart tot heden deden zich, Gode zij dank, geene 
gevallen der vreeslijke ziekte te Lexmond meer voor, maar door 
vorenstaande omschrijving ben ik reeds te ver gegaan en zal dus 
terug moeten keeren om te kunnen doen zien wat verder van 
regeringswege elders en ook alhier werd gedaan, om zoo mogelijk 
de verdere uitbreiding der ziekte tegen te gaan. 
 
Aanvullende maatregelen 
Op 2 januari 1867 was een landelijke commissie ingesteld om na te 
gaan hoe de veepest het beste kon worden bestreden. Reeds op  
18 januari werd het rapport uitgebracht6, met als gevolg enkele 
nieuwe maatregelen. Intussen had de Lexmondse gemeenteraad op 
5 januari 1867 een verordening aangenomen over de aangifte van 
hersteld vee en de waarmerking daarvan, maar die verordening kon 
in de ogen van Gedeputeerde Staten geen genade vinden, zodat 
deze weer werd ingetrokken. Ervoor in de plaats kwam op  
27 februari een verordening waarin onder andere werd bepaald dat 
herstelde dieren moesten worden gebrandmerkt met de letter L, die 
op beide hoorns moest worden aangebracht. Het branden moest 
gebeuren door de gemeentebode in tegenwoordigheid van een lid 
van de commissie, die bestond uit de raadsleden Bikker, Verhoef en 
Cortenhoeven7. 
Bij Koninklijk besluit van 24 februari 1867 (Staatsblad No. 10) werd 
het verbod tot het houden van openbare verkoopingen van vee ook 
uitgebreid en toegepast op het vereenigen van vee in schuren en op 
erven. Het daaropvolgend Staatsblad no. 11 bevatte dat het vervoer 
van vee, mest en andere voorwerpen gedurende den tijd van zes 
weken, geheel en al werd verboden8. Geen vee mocht er in de open 
lucht worden gebracht dan alleen als het voor de slagtbank was 
bestemd, terwijl voor de verzending van slachtvee bepaalde wegen 
werden aangewezen. 
Alle vee voor de slachtbank bestemd, moest vooraf met de letter S 
worden gebrand op de rechterheup, terwijl nog andere strenge 
bepalingen daarbij in acht genomen moesten worden. 
Geen vleesch mocht worden vervoerd van de eene gemeente naar 
de andere, terwijl het binnen deze gemeente niet mocht geschieden, 
zonder behoorlijk bewijs van den burgemeester. Voorts bevatte dit 
besluit zeer strenge bepalingen omtrent het reinigen van stallen, 
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alwaar veeziekte had geheerscht enz. 
Intusschen werden op last der Hooge Regeering al de herstelde 
beesten gemerkt met een Leeuw op de rechter bil. De brandijzers 
werden van Rijkswege aan de gemeentebesturen toegezonden en 
van iedere waarmerking werd een nauwkeurig procesverbaal door 
den burgemeester opgemaakt. 
Tot afwijking van deze strenge verbodsbepalingen werden 
dispensatiën verleend en ook eenige wijzigingen van tijd tot tijd 
daargesteld, doch altijd met de noodige waarborgen. 
Ofschoon vorenstaande bepalingen zeer streng waren en de 
uitvoering niet gemakkelijk was, werden de voorschriften toch streng 
gehandhaafd en heeft men zeer weinig overtredingen ontdekt. 
 
Afmaken van vee 
De Hooge Regeering bereidde inmiddels nog strengere maatregelen 
voor en terwijl deze bij de Staten Generaal aanhangig waren, werden 
reeds hier en daar sterke detachementen Infanterie en Cavalerie 
gestationeerd, teneinde alle mogelijke verzet direct tegen te gaan. 
Te Vianen werden ingekwartierd: tachtig dragonders met vijf 
officieren, te Lexmond, den 6 april, insgelijks 30 man Infanterie met 
een officier. Dat zouden eerst 49 manschappen en twee officieren 
zijn, maar dat aantal is later kennelijk verlaagd9. 
Daarop werd afgekondigd de wet van 19 april 1867 (SB No. 30), 
houdende zeer strenge bepalingen omtrent de aangifte, afzondering 
en het afmaken van ziek of verdacht vee ter vervanging van de in het 
vorige jaar gemaakte wet van 15 september 1866 (Staatsblad No. 
150). 
Bij circulaire van Zijne Excellentie den Commissaris des Konings 
(van 20 april 1867, Provinciaal Blad No. 73) werden de burge-
meesters gelast onmiddellijk tot afmaking over te gaan en dit werk 
zoodanig te bespoedigen dat alles den 30en dier maand was 
afgeloopen. Op 23 april was in Lexmond met de afmaking 
begonnen10. 
In die acht dagen werd er vrees’lijk veel vee afgemaakt. Het was een 
algemeene slachting, vooral ook in den Alblasserwaard en een 
gedeelte van de Vijf Heeren Landen. 
Gelukkig heerschte toen te Lexmond de bewuste ziekte niet en 
behoefde deze strenge maatregel dus niet te worden toegepast. 
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Het verzet te Schoonrewoerd 
In een gedeelte van den Alblasserwaard woedde de ziekte toen juist 
zeer erg, o.a. werden te Giessen Nieuwkerk, Peursum, Goudriaan en 
Ottoland 258 runderen onteigend, afgemaakt en begraven. 
Hoe streng deze maatregel ook was, alles liep toch zonder stoornis 
af. Men was over’t algemeen wel zeer ontevreden en enkelen 
trachtten wel de wet door het verzwijgen enz. te ontduiken, doch 
bijna nergens ontmoette men dadelijk verzet (=handtastelijkheden). 
Alleen heeft zulks op den 26 april 1867 te Schoonrewoerd plaats 
gehad en kostte zulks helaas 3 menschenlevens. Voor het graven 
der kuilen en het afmaken van vee konde men geen ingezetenen 
vinden. Men weigerde alle medewerking en in den avond van 
genoemden dag begon men zich zoodanig te verzetten dat de aldaar 
gestationeerde 1e Luitenant der Infanterie genoodzaakt was, na 
herhaalde aanmaning tot rust, eindelijk vuur te doen geven, 
waardoor drie persoonen gewond en drie gedood werden. Groot was 
hierdoor de ontsteltenis en verslagenheid. Tengevolge dit voorval 
rukte reeds den volgenden dag meer dan honderd man Infanterie 
Schoonrewoerd binnen, behalve de Dragonders welke vanuit Vianen 
daar dienst bleven doen. De burgemeester die daar en ook te Hei- 
en Boeicop sedert jaren in rust en vrede de belangen der 
ingezetenen had bevorderd, was het onmogelijk daar te blijven. Hij 
kon niet veilig den openbaren weg passeren en deed dit dan ook niet 
dan onder behoorlijk militair geleide, terwijl zijne woning steeds werd 
bewaakt, totdat de Hooge Regeering den heer Hoolboom in den 
maand july verplaatste naar de gemeente Alkemade. 
Het weekblad De Vijfheerenlanden gaf het volgende verslag over het 
drama11. ‘Men verneemt dat in de naburige gemeente 
Schoonrewoerd ernstige botsingen zijn voorgevallen wegens verzet 
tegen het afmaken van een koppel rundvee bij den veehouder B. 
Donderdag j.l. (25 april) in den namiddag zijn in die gemeente 
ongeveer 50 man infanteristen uit Gorinchem aangekomen om 
werkelijk verzet voor te komen. In den beginne scheen dan ook alles 
zonder verzet te zullen worden ten uitvoer gelegd, maar één of 
ander, waar of valsch gerucht, dat bij opgewondenheid spoedig 
geloofd wordt, schijnt oorzaak geweest te zijn van tijdelijk verzet. 
Alstoen werden arbeidslieden uit Vianen naar Schoonrewoerd 
overgebracht om de runderen af te maken en te begraven volgens 
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de wet. Deze werden beleedigd en door steenworpen verhinderd hun 
werk te verrigten. In naam der wet werd door de bevoegde macht 
aan de menigte bevel gegeven uiteen te gaan. Men weigerde en 
weigerde weder en weigerde nogmaals, zoodat eindelijk bevel werd 
gegeven om te schieten waardoor, zoo verneemt men, al verder 
twee dooden en vier gekwetsten gevallen zijn. 
Zaturdag des nachts ten omtrent 1 ure werd in Vianen alarm 
geblazen en 40 man dragonders zijn naar Schoonrewoerd uitgerukt 
om verdere onheilen te voorkomen en de wet te handhaven. De 
militaire macht is nog zaterdagmorgen (27 april) ten 10 ure te 
Schoonrewoerd aanwezig.’ Eén der gewonden overleed nog en ‘de 
runderen werden den 27e zonder verder stoornis afgemaakt en 
begraven.’ 
 
Desinfecteren van huizen en stallen 
Tengevolge de wet van 19 april 1867 (SB No. 30) werden nu 
districtscommissarissen en vee-inspecteurs aangesteld, welke 
laatsten het vee wekelijks moesten nazien. Alles ter voorkoming van 
elke afwijking of overtreding. 
Nadat nu het algemeen afmaken was afgeloopen, ging men overal 
over tot de desinfectie van alle stallen waarop zich sedert augustus 
1865 eenig ziek vee had bevonden, dus alle stallen waarin in den 
loop der laatste twee jaren de ziekte in meerdere of mindere mate 
had geheerscht. Stipt werden daarbij uitgevoerd de voorschriften, 
opgenomen in’t Provinciaal Blad No. 74 van 1867. 
Algemeen waren de veehouders sterk tegen dezen maatregel, want 
onverschillig of men zelf deze huizen, schuren of stallen had 
schoongemaakt en gezuiverd, werd alles weder opnieuw afgekrabt, 
schoongemaakt en daarna de wanden, de vloeren en de daken, 
alsmede alle andere voorwerpen, welke er aanwezig waren, 
besmeerd met chloorkalk, vermengd met eene kleine hoeveelheid 
gewone ongebluschte kalk. Daarna werden de woningen gesloten en 
driemaal vierentwintig uren berookt door middel van zoutzuur en 
bruinsteen. 
De huizen of stallen werden alhier gedurende die drie dagen en 
nachten bewaakt door militairen omdat niemand eenige deur, eenig 
raam of venster mocht openen, dan zij die gesteld waren om voor de 
berooking te zorgen. Het toezicht over het schoonmaken enz., 
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zooals hiervooren is omschreven, was opgedragen aan opzigters 
over de desinfectie. 
Alle voorwerpen, welke niet geschikt waren voor eene behoorlijke 
desinfectie, werden onteigend en verbrand. Zelfs werden er door den 
ondergeteekende, in overleg met den Districts Commissaris en den 
opzigter over de desinfectie, zes geheele stallen onteigend en 
verbrand. Men was van oordeel dat die stallen onmogelijk goed, 
overeenkomstig de voorschriften, konden gezuiverd worden. Zij 
behoorden toe aan Harmen Veen, Lammert van den Heuvel, 
Harmen de Groot, Peter Vink, Daam Westerhout Gzn en Arie van 
Tienhoven. 
Alle zaken, welke men ter vernietiging onteigende, werden eerst 
getaxeerd en die getaxeerde waarde vooraf den veehouder 
aangeboden. Zeer enkelen weigerden dat geld aan te nemen en dan 
werd het na verloop van zes maanden gestort in de kas der 
gerechtelijke en vrijwillige consignatiën (=inbewaringgeving). 
Te Lexmond werden gedesinfecteerd 97 stallen en 64 hooibergen. 
Gedurende ruim tien weken was men daarmede bezig. Soms waren 
er meer dan zestig mannen of vrouwen aan’t werk. Daarvoor 
ontvingen de mannen een daggeld van f 1,50 en de vrouwen van  
f 1,- daags. Geen betoog zal het dus behoeven, dat deze maatregel 
over het geheele rijk schatten gelds heeft gekost (Men zal natuurlijk 
bij dit journaal een overzicht vinden van de voor dit werk alleen in 
deze gemeente gedane uitgaven) en dan zal men zich niet 
verwonderen bij de vermelding dat de maatregelen van 
Regeeringswege, ter zake van de Veeziekte genomen, meer dan 
vier miljoen heeft gekost. 
 
Het einde van de veeziekte 
Na 30 april 1867 deden zich slechts hier en daar zeer enkele 
gevallen van veetyphus in Nederland voor. Zo werden in de week 
van 19 tot 25 mei nog maar 39 koeien ziek, waarvan 32 in Zuid 
Holland, 1 in Gelderland, 3 in Utrecht en 3 in Noord Holland. 
In onze regio was de veepest ook nog niet geheel voorbij, zoals blijkt 
uit het volgende krantenbericht: ’Op den 1 juni j.l. werden weder vijf 
jonge runderen, die uit de gemeente Meerkerk in eene weide onder 
Vianen waren gebragt, afgemaakt en begraven. Vier van deze 
werden onteigend, het vijfde was reeds dood alvorens de bevoegde 
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personen verklaard hadden dat die dieren door de veepest waren 
aangetast, en kon dus niet onteigend worden’12. 
Op 2 augustus 1867 werd in Lexmond de verordening van 24 
november 1865 ingetrokken over de ‘in- en doorvoer van rund- en 
wolvee’ en hiermee kwam een eind aan deze periode. Vianen had dit 
reeds op 31 juli gedaan13. Den 5den augustus 1867 rukte het 
detachement Infanterie te Lexmond weder in, terwijl daarna 
langzamerhand overal de militairen weer naar hunne 
garnizoensplaatsen terugkeerden. 
De veemarkt te Rotterdam begon weer op 15 oktober 1867, na twee 
jaar niet te zijn gehouden, en die in Gorcum op 21 oktober. Die dag 
‘waaide de nationale vlag uit vele woningen. Veel jong vee was aan 
de markt en de kooplust was groot.’14 
Later, zelfs nog in februari 1868, werden van tijd tot tijd de plaatsen 
alwaar vroeger runderen waren begraven, met aarde aangevuld en 
met chloorkalk bestrooid, terwijl voorwerpen als hooischelven en 
houtstruiken, die de veehouders soms daarop hadden geplaatst, 
werden weggeruimd en verbrand. 
De Hooge Regeering liet dus niets onbeproefd om met Gods hulp de 
vreeselijke ramp tegen te gaan en dankbaar mag wel worden erkend 
dat Gods hulp niet heeft ontbroken, maar integendeel alles met 
Zijnen zegen is bekroond. 
Tot op dit oogenblik is ons Vaderland althans bevrijd van de zoo 
terecht gevreesde veetyphus en wij sluiten dit overzicht met den 
hartelijken wensch dat die nimmer meer in Nederland heersche. 
Aldus geheel naar waarheid opgemaakt door mij, burgemeester der 
gemeente Lexmond, in maart 1800 achtenzestig. 
Was getekend: Van Slijpe. 
 
 
 
 
Bijlage 1: 
Naamlijst veehouders bij wie veepest heeft geheerst, met aantallen. 
 
Bijlage 2: 
Vermelding van kosten welke door de gemeente Lexmond voor de 
veeziekte van 1865/67 zijn gedaan. 
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Bijlage 1 
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Bijlage 2 
 
Staat vermeldende al de uitgaven welke te Lexmond voor rekening 
van het Rijk zijn gedaan in 1866 en 1867 ter zake van de in die jaren 
geheerscht hebbende veeziekte. 
 
Hoofdgegevens 
Getal veehouders binnen de gemeente in 1866   103 
Aantal veehouders bij wien de ziekte heeft geheerscht    58 
Getal stallen waarop veeziekte heeft geheerst*     91 
Aantal hooibergen op de besmette hoeven staande    63 
Getal gestorven runderen      653 
Aantal afgemaakte runderen        15 
Totaal der herstelde runderen     281 
 
Kosten veroorzaakt door het afmaken en begraven der runderen 
enz. 
Voor het afmaken        f   419,62 
Begraven van de gestorven runderen     - 1044,88 
Latere kosten voor het nazien der grafkuilen    -   982,06 
Het waarmerken der herstelde beesten     -     17,50 
 
Verschillende uitgaven veroorzaakt door het stationeren van 
Hulpmarechaussés 
Kosten van inkwartiering, behalve de officieren    f 7040,50 
Voor wachtlokalen en schilderhuizen**     -   185,45 
Geneeskundige hulp aan militairen      -     86,10 
Transportkosten van zieke militairen      -     13,38 
 
Kosten veroorzaakt door de desinfectie van de stallen, 
hooibergen enz. 
Voor de onteigening van zes geheele stallen welk 
werden afgekeurd en dus moesten worden vernietigd   f 1935,00 
Onteigening van losse voorwerpen op de verschillende 
vorige stallen         - 2643,40 
Onteigening van hooi uit hooibergen      -   873,00 
Alle overige kosten voor desinfectie van de stallen, 
hooibergen enz.        - 7922,48 
Voor het overschilderen van vervwerk dat door de 
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Chloorkalk was bedorven       -   754,40 
Kosten voor het ontvangen van gelden en voor het 
deponeren van overblijvende gelden     -     30,56 
Gratificatie voor gehouden toezigt door de veldwachter   -     12,50 
Huur van bergplaatsen voor gereedschappen enz.    -     65,10 
                  _________ 
Algemeen totaal van alle gelden welke terzake de 
veeziekte buitengewoon zijn uitgegeven             f 24.025,97 
 
Aanmerkingen 
Onder het totaal is niet opgenomen het bedrag van ongeveer f 850,- 
voor toelage aan den detachementscommandant, doordien deze 
gelden niet regtstreeks van den ondergeteekende zijn uitbetaald. 
Uit de gemeentekas zijn bovendien ook nog gelden uitbetaald voor 
drukwerken enz. ten bedrage van ongeveer f 50,-. 
De gereedschappen, gebruikt bij de desinfectie zijn in het openbaar 
in april 1868 verkocht voor f 100,65, ten voordeele van het Rijk. 
 
Aldus opgemaakt te Lexmond den 7 mei 1868. 
De burgemeester Van Slijpe 
 
* Kennelijk hadden veel veehouders meerdere stallen 
** Hokje voor de schildwacht 
 
Noten: 
1. DVHL 29 juli, 19 aug. en 9 sept. 1866 
2. DVHL 7 april 1867 
3. GAL, IB 5 febr. 1867; DVHL 10 febr. 1867 
4. GAL, UB 26 jan. 1867 
5. In DVHL van 2 dec. 1866 wordt een beschrijving gegeven over het gebruik van 

carbol-zuur 
6. Het rapport is opgenomen in DVHL 10 febr. 1867 
7. GAL, VGR 5 jan. en 9 febr. 1867 
8. Opgenomen in DVHL 10 mrt. 1867 
9. GAL, VGR 5 april 1867, IB 1 april 1867; DVHL 7 april 1867  
10. GAL, VGR 23 april 1867 
11. DVHL 28 apr. en 5 mei 1867 
12. DVHL 9 juni 1867 
13. GAL, VGR 2 aug. 1867; DVHL 4 aug. 1867 
14. DVHL 13 en 20 okt. 1867 
 

= = = = = = = = = = = = = = = = 
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UIT DE 'LEERDAMMER' VAN 70 JAAR GELEDEN 
 
J.P. de Leeuw 
 
 
Hei- en Boeicop 
 
Bericht van 13-10-1934 
� Brug “De Bossche Heul” zal worden afgebroken en vervangen 

door een moderne betonbrug. Met name voor degenen die van 
het vaarwater gebruik maken is dit een enorme verbetering. 

Bericht van 17-10-1934 
� Donderdag der vorige week zag men vele inwoners buiten hun 

woningen verschijnen, alsof er iets bijzonders aan de hand was. 
Het betrof slechts een 9-tal militairen die, vergezeld van de rijks- 
en gemeentepolitie, vanaf Zwaanskuikenbrug door ons dorpje 
trokken. Op onderzoek uitgaande bleek het volgende: Zooals 
reeds eerder in dit nummer vermeld, werd door J. de W. in de 
polder een granaatkartets opgebaggerd, vermoedelijk afkomstig 
van de in 1917 aan “De Blauwbijl” gehouden schietoefening. Dit 
werd doorgegeven aan de militaire autoriteiten te Gorinchem. 
Nadat deze eerst eens poolshoogte hadden genomen of het wel 
een heusche granaat was, en dit inderdaad bleek, werd besloten, 
dit gevaarlijke voorwerp door middel van een electrische vonk, 
waarvoor een lading springstof die tevoren onder het projectiel 
was gelegd ter ontploffing, onschadelijk te maken, wat dan ook 
Donderdagmiddag is geschied. Met een hevige knal vloog het 
zaakje de lucht in en was er daarna, behalve een flink gat in de 
grond, van het gevaarlijke voorwerp zelfs geen spoor meer te 
vinden. De springstof had dus zijn uitwerking niet gemist. 
Zij nog vermeld, dat aan het onschadelijk maken dezer granaat 
hun medewerking hebben verleend: een 1e luitenant, 3 adjudant-
onderofficieren, 1 sergeant-majoor, 3 sergeant-onderofficieren en 
1 korporaal. Behalve dit gezelschap was er nog een motor-
barcas van de Torpedo aan het Merwedekanaal gemeerd die de 
nodige matrialen had aangevoerd, waar zich nog aan boord 
bevond een korporaal-machinedrijver en een adjudant-
vuurwerker. 
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Bericht van 24-10-1934 
� Wegens huwelijk, heeft Mej. A.A. Schouten, wijkzuster van het 

Groene Kruis alhier en te Lexmond, tegen 1 Januari a.s. ontslag 
gevraagd. Stond men aanvankelijk bij haar benoeming er wel wat 
schuchter tegenover, in tijd van nood een vreemde in huis te 
halen, reeds bij eerste verpleging had zij haar onmisbaarheid 
getoond en was al ras bekend op welk een kundige wijze zij 
patiënten behandelde, waardoor veel leed werd verzacht. 
Behalve dit voornaamste, wist zij ook haar zachten en aan-
genamen omgang zich spoedig in te burgeren, waardoor het 
velen zal spijten, dat zuster Schouten ons gaat verlaten. Naar 
men verneemt, heeft het bestuur van het Groene Kruis alhier 
besloten de nieuw te benoemen verpleegster te Lexmond ook 
voor deze gemeente te benoemen. In het belang van hen, die 
deze onmisbare hulp van noode hebben, is het te hopen, dat de 
opvolgster de voetsporen zal mogen drukken van haar 
voorgangster. 

Bericht van 27-10-1934 
� De installatie van onzen nieuwen Burgemeester is thans definitief 

vastgesteld. Donderdag 1 November a.s. zal er een openbare 
vergadering van den gemeenteraad worden belegd, alwaar Zijn 
EdelAchtb. te omstreeks 11 uur v.m. zal worden geïnstalleerd. 
Voor deze gelegenheid zal het tusschenschot tusschen raad-
kamer en café worden verwijderd, zoodat een ruime zaal wordt 
verkregen, waardoor een ieder in de gelegenheid zal worden 
gesteld deze plechtigheid bij te wonen. 

Bericht van 17-11-1934 
� Aan de werkelozen in de gemeente is een steenkolenbon 

uitgereikt van fl. 1,00, dit boven hun uitkering. 
Bericht van 21-11-1934 
� Publicatie van een burgemeesterslijst vanaf 1818 die luidt als 

volgt: 
1818-1824     D. Luijken;  1868-1872     A.J. Goudriaan; 
1925-1830     P. Hoolboom; 1872-1892     W.N.J. van Slijpe; 
1831-1843     Fr. v/d Berg Pzn.; 1893-1934     J. Pot; 
1848-1852     W. Rooseboom; 1934-19         D.C. de Leeuw. 
1853-1867     J. Hoolboom; 
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Lexmond 
 
Berichten van 3-10-1934 
� Wie niet hooren wil… De heer S. uit Meerkerk, die eenige weken 

geleden op sommatie van den Rijksveldwachter O. alhier, om 
van zijn rijwiel af te stappen, deze trachtte te ontrijden, doch door 
genoemden veldwachter werd achterhaald en naast een be-
keuring voor het rijden zonder licht, zich ook voor de Rechtbank 
te Utrecht moest verantwoorden, werd wegens het niet opvolgen 
van een bevel van een Rijksveldwachter veroordeeld tot f 15,00 
of 5 dagen hechtenis. 

� Het haantje van den toren. Bij reparatie aan den torenspits bleek 
de haan van den toren niet meer voldoende vast te staan en 
werd besloten, hierin verbetering aan te brengen; doch alvorens 
daartoe over te gaan, moest deze eerst worden verwijderd. 
Terwijl men daarmede bezig was, is het geheele stel omlaag 
gekomen. Waarmede bewezen werd, hoe noodig hier ingegrepen 
moest worden. 

Bericht van 10-10-1934 
� Lijk gevonden. Zaterdagmorgen ontdekte men in de langs den 

Rijksweg liggende wetering nabij de hofstede, bewoond door den 
heer D. van Dijk in Lakerveld, een lijk van een manspersoon. Bij 
onderzoek bleek het te zijn de heer A. Sterk uit Meerkerk, welke 
aldaar vermoedelijk reeds den vorigen avond tengevolge van de 
duisternis te water is geraakt en verdronken 

Berichten van 17-10-1934 
� Benoeming Burgemeester. Tot burgemeester dezer gemeente is 

benoemd de E.A. heer S. Hoogenboom, tevens burgemeester te 
Vianen. Te Hei- en Boeicop is als zoodanig benoemd de E.A. 
heer D.J. de Leeuw, tevens burgemeester te Schoonrewoerd. 

� “Excelsior”. Het fanfarecorps “Excelsior”, dat na het overlijden 
van haar directeur, den heer H. Rietschel, wegens gebrek aan 
leden haar repetities geruimen tijd heeft gestaakt, is thans hier-
mede weer begonnen. Er schijnt weer nieuwe lust te komen tot 
het beoefenen van deze kunst. Voorloopig dirigeert de voorzitter, 
de heer H.J. Brokking, die door den loop der jaren zich een waar 
enthousiast en trouw beoefenaar der muziek heeft getoond. 
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� Bloemkool. Een met bloemkool beladen vrachtauto met aanhang-
wagen uit Noord-Holland passeerde Vrijdag het nieuwe 
weggedeelte in Kortenhoeven, toen de aanhangwagen losraakte 
en de mooie bloemkool over den weg rolde. Bloemkool hier, 
bloemkool daar en bloemkool overal…. De aanhangwagen was 
nogal beschadigd en ’t heeft eenigen tijd geduurd eer de reis 
weer kon worden vervolgd. De chauffeur, die geen letsel door dit 
ongeval had bekomen, vertelde onder den indruk van den schrik, 
dat dit voertuig enkele weken van te voren ook al een dergelijke 
narigheid had veroorzaakt. 

Berichten van 14-11-1934 
� Bij den agent van Arbeidsbemiddeling staan 29 werkeloozen 

ingeschreven. 
� Zaterdag j.l. werd op de polder Lexmond een drijfjacht gehouden, 

waarbij 91 stuks wild werd bemachtigd, waarbij ook thans weer 
een ree. 

� Door de besturen van “Het Groene Kruis”, afd. Leerdam en Hei- 
en Boeicop is als wijkverpleegster benoemd, Zuster A.M. van 
Leeuwen van Nieuwaal. 

� Tot machinist op het motorgemaal van den polder Achthoven 
alhier is door het Bestuur benoemd de heer H. van Dijk, alhier. 

� Door B. en W. is voor de benoeming tot Gem.-Secr. dezer 
gemeente het volgende tweetal aanbevolen: 1. A. Kooijman, 
tijdel. Secr.; 2. Frans de Jong, gem.-ontvanger. 

Bericht van 5-2-1934 
� Onder buitengewoon groote belangstelling had j.l. maandag op 

de begraafplaats alhier de teraardebestelling plaats van Ds. Adr. 
T. Vink, in leven predikant der Ned. Herv. Kerk. Zoowel vanuit 
Vleuten als vanuit Angeren waren velen tegenwoordig om den 
predikant, die eerstgenoemde gemeente 29 jaren en zijn laatste 
gemeente 6 jaren met groote trouw en nauwgezetheid heeft 
gediend, de laatste eer te bewijzen. Ook uit onze gemeente was 
de belangstelling zeer groot: de baar werd alzoo door eenige 
honderden gevolgd. 

 
 

= = = = = = = = = = = = = = = = 
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HEI- EN BOEICOP, BRAND EN BRANDWEER (deel 1) 
 
Joh. De With † 
 
 
Inleiding 
Ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van de ‘Vrijwillige 
Brandweer Vereeniging Hei- en Boeicop’ heeft Joh. de With bij de 
viering daarvan een lezing gegeven, die hieronder, ingedeeld in 
hoofdstukken, wordt afgedrukt. 
 
De eerste brandvoorschriften 
Over de vraag wat er eerder was, de kip of het ei, zijn de geleerden 
het nog steeds niet eens. 
Over het antwoord op de vraag wat er eerder was, Heicop, brand of 
brandweer, kunnen we kort zijn. De gegeven volgorde is de juiste, 
waarbij de dorpsstichting en het ontstaan van brand snel op elkaar 
zullen zijn gevolgd, maar op een brandweer moest toen nog een 
poosje worden gewacht. 
De uitgifte van de ontginning van het latere Hei- en Boeicop kan 
gesteld worden te hebben plaats gevonden in 1130. 
Enige tijd daarna zullen de eerste pioniers hun schamele 
onderkomen hier ter plekke hebben gebouwd met aanwezige 
materialen, zoals hout en riet. Met die pioniers was nog een 
ongenode gast meegekomen, genaamd De Rode Haan, die 
nonchalance met vuur onmiddellijk afstrafte en het zojuist verworven 
bezit vernielde. Daartegen hebben die eerste bewoners ongetwijfeld 
hun maatregelen genomen, misschien wel door hun openhaarden 
van steen te gaan bouwen. Brandpreventie was toen nog een 
individuele zaak, die niet door de overheid werd geregeld. 
De ons eerst bekende voorschriften op dit gebied dateren van 1418, 
welke voorschriften op Sonnedag na Agnetis in de kerken van de 
Landen van Vianen, dus ook in Heicop, door de pastoors moesten 
worden voorgelezen. Dat neymant stoken nog vuur souden hebben 
in camere off ander uytlaten off op solre, boven noch beneden, then 
ware datter schoorsteen in ware, die binnen en buyten van den 
brand verseckert ware. 
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Grote oorlogsbranden 
In die eerste tijden werden er geen aantekeningen gemaakt als er 
een fikkie was geweest. Alleen grote rampen staan in de archieven 
vermeld. Voor Heicop is dat een brand, nog wel moedwillig 
aangestoken door rovende benden. Er waren toen onenigheden 
ontstaan tussen de heren van Arkel en Vianen. Een neef van Johan 
van Arkel, een bastaardzoon van Jan van Arkel die te Utrecht voor 
bisschop had mogen spelen (en kennelijk ook nog andere hobby’s 
had uitgeoefend), woonde op een versterkt huis dat net buiten de 
grenzen van Heicop langs de Zederik was gebouwd en stond op de 
polder Middelkoop, nu ten westen van het Merwedekanaal, recht 
tegenover de woning van Eef van Dijk. Deze Jan was een deugniet, 
of zoals men dat in die dagen noemde, een roofridder, welke sport hij 
in de streek vele keren heeft beoefend. 
Zo ook in Heicop. In 1387 of 1388 kwam hij met vele maatjes (vijf 
jaar later bij het veroveren van zijn huis werden 300 edelen geteld) 
ook naar hier en brandde huizen en de kerk af. De aanleiding tot die 
rooftochten is een verhaal apart. Zijn naam was Jan van Rijnestein. 
Andere grote branden zijn van Heicop niet bekend. In de omgeving 
wel. Een bloemlezing: 
� Asperen 1423 
� Vianen 1444 
� Everdingen 1647 
� Culemborg 1654 
� Schoonrewoerd 1850. 
� Asperen 1896 
Mogelijk heeft de verspreide bebouwing hier het optreden van grote 
branden voorkomen. 
Ook de moeilijke jaren rond 1672, uit onze geschiedenisboekjes 
bekend als de rampjaren, gingen niet ongemerkt aan Heicop voorbij. 
De Franse bezetters stookten, hoewel brandschatting was afgekocht, 
twee watermolens van de polder Neder-Boeicop en de twee 
Bolgarijse molens tot in de grond af. Dit is vergelijkbaar met wat de 
Duitsers in april 1945 te Vianen deden, toen ze vier kanaalbruggen, 
volkomen zonder militaire noodzaak, opbliezen. Tactiek der ver-
schroeide aarde noemde men dat. 
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De oudste, bewaard gebleven Lexmondse brandspuit, 
waarschijnlijk uit 1782 

 
Branden in begin 19e eeuw 
Eerst in 1810 treffen we een aantekening over een brand te Heicop. 
Mogelijk nog een forse brand ook, want van Vianen werden twee 
brandspuiten ter assistentie opgehaald en van Lexmond één. Aan 
alle drie de spuiten ontstond schade, die natuurlijk voor rekening van 
Heicop kwam. Zowel hier als te Vianen en Lexmond zijn die be-
talingen terug te vinden, echter is men nergens zo beleefd geweest 
ons te vertellen waar die brand gewoed heeft. 
Mogelijk betrof het een brand in het Herenhuis dat schuin tegenover 
de kerk heeft gestaan. Bij overlevering is bekend dat dit huis is 
afgebrand. Zeker is, dat het in 1834 werd gesloopt, hoewel het toen 
nog maar 64 jaar oud was. 
Vijf jaar later, in 1815, was het weer raak. Door de bliksem betroffen 
ging de boerderij op Den Heuvel (tegenover Nova Cura, no. 142) 
verloren en werd niet meer herbouwd. 
De daaropvolgende bekende fik vond plaats op 7 oktober 1835. Nu 
was het een hooiberg achter de boerderij, nu Hei- en Boeicopseweg 
80, die in de vroege morgen door onbekende oorzaak in brand 
stond. 
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Ook toen had men hier geen brandspuit voorhanden, zodat Lexmond 
ter assistentie werd geroepen. Wel werd hier, in afwachting van de 
spuit, met het blussen een begin gemaakt. Het rieten dak op het 
achterhuis en de in het achterhuis liggende bossen hennep, hadden 
vlam gevat, maar de talrijk aanwezige Heicoppers hadden dat weten 
te blussen. Toen Lexmond arriveerde, kon ook de hooiberg worden 
aangepakt. Desondanks ging deze met zijn inhoud geheel verloren. 
In totaal hadden, zowel Heicoppers als Lexmondenaren, zo'n 
honderd mensen zich verdienstelijk gemaakt. 
 
Zelf een brandspuit kopen? 
Van 1839 dateert een brief die onze burgemeester had ontvangen 
van de Gouverneur des Konings, (nu Commissaris van de Koningin) 
die even tevoren Heicop met een bezoek had vereerd. Hierin 
adviseerde de gouverneur om brandblusmiddelen aan te schaffen. In 
zijn antwoord schreef de burgemeester dat er hier voldoende 
brandblusmiddelen aanwezig waren, zonder te vermelden welke hij 
bedoelde. En, schreef hij, Lexmond is best genegen ons te komen 
helpen. 
Waarschijnlijk is zijn opmerking niet helemaal gemeend geweest, 
want aan het einde van zijn brief zegt hij: Het zou wel een 
geruststelling zijn. 
Een volgende brief is van 1847, met weer het advies om zelf een 
spuit aan te schaffen. De gemeente erkende de wenselijkheid wel, 
maar zei over niet voldoende geld te beschikken. 
 
De eerste brandspuit 
En dan komt plots als een wonder van die dagen de oplossing, bij 
wijze van spreken, uit de hemel vallen. In zijn antwoord aan de 
gouverneur scheef onze burgemeester: Nadat mij ter ore was 
gekomen dat bij het kerkbestuur eene handbrandspuit aanwezig 
was, welke nimmer gebruikt, door het langdurig staan voor 
onbruikbaar werd gehouden, heb ik deswege een onderzoek 
ingesteld en bevonden dat die brandspuit in eene volmaakte orde is, 
met uitzondering van de pijp (Mogelijk de zuigbuis) welke door 
droogte als andersints nogal had geleden. Het kerkbestuur, geen 
bezwaar hebbende dit werktuig aan de gemeente af te staan, is in de 
vergadering goed gevonden deze spuit in orde te doen brengen. 
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Hoe de kerk aan die spuit gekomen was blijkt niet. Toen men in 1928 
voorstelde de oude handspuit voor oud ijzer te verkopen, ant-
woordde de burgemeester in de raad daar nog niet toe te kunnen 
overgaan, omdat het een geschenk van de ambachtsheer betrof. Of 
die opmerking juist is geweest en dan betrekking had op deze spuit, 
is niet bekend. Waarschijnlijk is deze spuit wel goed, maar erg klein 
geweest. 
 
Heicop blust in Lexmond 
In 1858 viel het besluit zelf zo'n ding te kopen. Veertien jaar later 
(1872), er waren toen inderdaad twee spuiten aanwezig, werd 
besloten de kleine te laten opknappen en er een nieuwe bij te kopen. 
De kosten van die spuit beliepen f 650,-, te betalen 250 gulden bij 
aflevering, 275 gulden in 1873 en het restant met de rente in 1874. 
Tevens viel het besluit deze spuit in de kerk te stallen. 
Verleende Lexmond eerder hulp aan Heicop, nu waren de rollen 
omgekeerd en hielp Heicop met het blussen van een boerderijbrand 
in Lakerveld,  waarover de vroede vaderen van Lexmond zeer te 
spreken waren en besloten aan elke helper de kapitale uitkering van 
60 cents te doen. Ook de armen van Heicop werden niet vergeten en 
kregen 10 gulden te verdelen. 
 
De brandverordening van 1856 
Voor de rest van de 19e eeuw geen nieuws van het brandweerfront, 
zij het dat ons gemeentebestuur in 1856 haar brandverordening had 
vernieuwd en de plichten van burger en brandweer en de 
brandpreventie hadden geregeld. Daarvoor had men 43 artikelen 
nodig. Die, welke betrekking hadden op de organisatie van de 
brandweer, volgen hieronder: 
Art. 20. Burgemeester en wethouders benoemen drie brand-

meesters, die verplicht zijn voortdurend te waken voor een 
getrouwe naleving van de bepalingen. Zij zullen kunnen 
worden bijgestaan door één of meer ambachtslieden of 
deskundigen. 

Art. 21. Brandmeesters dragen bij de uitoefening van hun functie 
eene rood-wit-blauw geverfde stok met oranje knop, 
voorzien van het gemeentewapen. (Deze stokken zijn in 
1871 vervangen door de bewaard gebleven exemplaren) 
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Art. 22. Brandmeesters worden benoemd voor den tijd van zes jaar. 
Aftredenden zijn herkiesbaar, maar niet verplicht hun 
benoeming aan te nemen. 

Art. 23. Niemand zal zich van de dienst als brandmeester kunnen 
onttrekken dan met geldige redenen. Het is wel toegestaan 
een plaatsvervanger ten genoege van B en W aan te 
stellen, mits jaarlijks betalende een bedrag van vijf gulden. 

Art. 24. Zij zullen bij aanvaarding van hun ambt de volgende eed 
afleggen: “Ik zweer/beloof alle de plichten van eenen brand-
meester der gemeente Hei- en Boeicop, overeenkomstig de 
door de daartoe bevoegden gegeven of nog te geven voor-
schriften en bevelen, eerlijk en getrouw te zullen vervullen. 
Zo waarlijk” etc. 

Art. 25. Ter bediening van de spuit zullen kunnen worden 
opgeroepen alle mannelijke ingezetenen der gemeente van 
18 tot 60 jaar. Bij de spuit zullen altijd aanwezig zijn twee 
ladders, twee brandhaken, een lantaarn met kaarsen en 
twee emmers. 

Art. 26. De brandmeester die van de aanwezigen de oudste is zal 
het bestuur over de brandspuit hebben. 

Art. 27. Minstens eenmaal per jaar, of zo dikwijls als nodig 
geoordeeld zal worden, zal de brandspuit worden beproefd. 

Onderaan deze verordening staat dat deze voor het gemeentehuis is 
voorgelezen en aangeplakt, zodat de Heicoppers er kennis van 
konden nemen. 
 
Grote branden in 1909 en 1915 
In de 20e eeuw dommelde Heicop op een zacht pitje de 
geschiedenis door, tot op 7 april 1909 de brandklok werd geklept. 
Dat kon niet anders betekenen dan dat er brand was uitgebroken. 
Onder leiding van de in 1898 aangestelde brandmeester Arie de 
With Az. rukte de brandspuit uit, maar helaas voor deze koene 
brandbestrijders betrof het slechts een schoorsteenbrand, waaraan 
voor hen geen eer viel te behalen. 
Het voorval had wel het voordeel dat men weer was wakker 
geschud. Als het een tijdlang niet heeft gebrand, ontstaat al snel het 
idee dat het toch niet kan branden. Ook hier bleek dat men altijd 
paraat moet blijven. 
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In 1915 kwam de grote klap. In de middag van 3 april brak brand uit 
in een dubbele woning van steen, met riet gedekt, bewoond door de 
families P. Vink en A. de Gans. Toen kon men laten zien wat men 
waard was. Aangewakkerd door een felle wind sloeg het vuur over 
naar de belending. Deze brand ging de krachten van de toenmalige 
brandweer ver te boven, zodat de drie huizen volkomen plat gingen. 
Ze stonden ter plekke van de huidige huisnummers 103-107-109. 
Over de oorzaak is niets bekend. 
En nog was de koek niet op. In datzelfde jaar, nu op zondagavond 
28 november, stond de boerderij van Goof de With, nu Sterk, in 
lichterlaaie. Aan blussen viel niet te denken en men beperkte zich tot 
de belendingen. Hooiberg, schuur en boerderij gingen verloren. De 
brandoorzaak is een duistere zaak, waarin nooit opheldering is 
gekomen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De motorbrandspuit van Lexmond die in 1949 werd gekocht. 
Helaas zijn ons geen oude foto’s van de Hei- en Boeicopse brandweer 

bekend, maar als troost ziet u op de volgende bladzijde de brandweerauto 
die Hei- en Boeicop in 1962 aankocht en die nu nog bij Eip Aantjes staat. 
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In het volgende nummer deel 2 (het slot) van dit artikel. 
 

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

ONTVANGEN VAN DIVERSE LEDEN EN PERSONEN 
 
Bestuur 
 
 
Een haartuig      J. Damen 
Twee koperen benzinebranders   J. Damen 
Een kaarslantaarn     J. Damen 
Molenkaartje      P. Schotman 
Div. boeken      Mevr. de Bruijn 
 

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