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OPWINDENDE ARCHIEVEN 
 
W. van Zijderveld 
 
 
Veel artikelen die de afgelopen zes jaargangen zijn opgenomen, zijn 
gebaseerd op gegevens die beslist niet uit de duim werden gezogen. 
Ze werden veelal opgezocht in documenten, kranten en andere 
paperassen die in archieven of bij particulieren werden bewaard. Het 
bij elkaar zoeken van die gegevens is meestal een heel werk, want 
ze liggen nooit pasklaar op de auteur te wachten. Overal vindt hij 
gegevens en kleine berichtjes, die op zichzelf niets zeggen, maar 
wanneer ze op een logische volgorde aan elkaar worden geregen, 
een verhaal vormen. Het schrijven van een historisch artikel lijkt 
daarom veel op het werk van een detective, die ook allerlei kleine 
feiten aan elkaar moet breien om de oplossing van zijn probleem te 
vinden. 
Het zoeken naar die gegevens kost veel tijd. Meestal vele malen 
meer dan het schrijven van een artikel. Gelukkig zijn tegenwoordig 
bijna alle archiefdelen voorzien van een inventaris, wat het zoeken 
gemakkelijker maakt. Zo’n inventaris is vaak maar globaal, zodat er 
toch nog een heleboel gezocht en gelezen moet worden om de 
kleine feitjes te voorschijn te toveren. 
Zodra de term ‘archief’ valt, doemt bij u, zoals bij velen, meteen een 
beeld op van een bedompte ruimte waar stoffige papieren en boeken 
her en der verspreid liggen. De studiezalen van de meeste archieven 
zijn echter ruime, luchtige en goed verlichte ruimten. 
Het zoeken in archieven heeft bij buitenstaanders de naam saai te 
zijn. Niets is echter minder waar. Het is een bijzondere ervaring om 
die meestal handgeschreven papieren in te zien, die soms vele 
honderden jaren oud zijn en in een totaal andere tijd zijn geschreven. 
Wanneer je er een beetje gevoel voor hebt, gaat bij het lezen van die 
documenten zo’n periode ook voor je leven. Neem maar eens de 
proef op de som! Wij zijn altijd bereid u daarbij te helpen. 
 
 

= = = = = = = = = = = = = = = = 
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GODSDIENST EN GODSDIENSTBELEVING IN LEXMOND 
ROND DE REFORMATIE 
 
H.L.Ph. Leeuwenberg 
 
 
Kerkelijke verhoudingen in de middeleeuwen 
In de middeleeuwen was er maar één Christelijke kerk, de vanuit 
Rome bestuurde Katholikon, de algemene Kerk, waarvan iedereen 
vanaf zijn geboorte en doop deel uitmaakte. Zij was in de beleving 
van de middeleeuwse mens de enig denkbare religie, en de enige 
kerkelijke organisatie. Weliswaar waren ook vóór de eigenlijke 
Hervorming reformatorische geluiden te horen geweest, -men denke 
aan de Hussieten, de Albigenzen, maar ook de armoedebeweging 
van bv. Sint Franciscus-, maar de kritiek richtte zich op de bestaande 
kerk en haar bestuurders en wilde in principe niets anders dan de 
katholieke kerk ‘hervormen’. Vaak had de kritiek tot gevolg dat de 
kerk nieuwe idealen omarmde (de stichting van de bedelorden in de 
13e eeuw is een goed voorbeeld). Pas in de 16e eeuw, toen de kritiek 
op de misstanden in de kerk niet meer kon worden geabsorbeerd, 
ontstonden groepen gelovigen die een eigen kerkverband vormden, 
los van Rome, dat zich in hun ogen te weinig aantrok van hun kritiek. 
Ondanks deze verschillen in de religieuze beleving was er in Europa 
wel degelijk sprake van het geleidelijk ontstaan van een uniforme 
cultuur, die wij in de regel omschrijven als de christelijke wereld. 
Hoewel we kunnen stellen dat de afgelopen twee eeuwen hieraan 
flink is geknaagd, is dit bewustzijn van culturele identiteit de laatste 
tijd weer bijzonder actueel. 
 
In de praktijk betekende dit voor een stad als Utrecht heel wat 
anders dan voor een plattelandsgemeenschap als Lexmond. In 
Utrecht zetelde de bisschop, die tot 1528 bovendien het wereldlijke 
gezag uitoefende over het Nedersticht (Utrecht) en het Oversticht 
(Overijssel), met zijn hof, en bestuurlijke instellingen en functio-
narissen. Een belangrijke rol bij het bestuur, van zowel diocees of 
bisdom als van zijn wereldlijke territoria, speelden de vijf stads-
kapittels (dat zijn priestergemeenschappen zonder kloostergeloften). 
Dat betekende alleen al 140 kanunniken (de leden van de kapittels) 
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plus een groot aantal aan deze instellingen verbonden kapelaans en 
vicarissen. Roepen wij ons ook nog de stedelijke parochiekerken met 
zijn talloze geestelijken (pastoors, kapelaans, vicarissen) en het 
grote aantal stedelijke kloosters voor de geest, dan is het niet zo 
verwonderlijk dat historici hebben berekend dat 10 à 15 % van de 
inwoners van de stad Utrecht behoorden tot de geestelijke stand. 
Heel anders was het gesteld met het dorp Lexmond. Lexmond was 
als parochie ouder dan Vianen, dat pas in 1433 officiële parochie-
rechten kreeg (als kapel bestond het al eerder). Waarschijnlijk 
bestond de parochie van Lexmond al in de 13e eeuw. Rond midden 
14e eeuw wordt zij genoemd als bezit van het Domkapittel (het 
kathedrale kapittel verbonden aan de Domkerk) te Utrecht1. Later 
blijkt zij bezit te zijn van het al even oude kapittel van Oudmunster. 
Het begrip: ‘bezit van’ gaat terug op de vroege middeleeuwen, toen 
de parochiekerken werden gesticht door de bisschop (of soms ook 
wel door leden van de adel) als een zgn. eigenkerk en later 
geschonken aan een der kapittels. Het kon ook zijn dat een 
parochiekerk in het leven werd geroepen als afsplitsing van een 
reeds bestaande, oudere parochie, waarover (in dit geval) het 
domkapittel de zeggenschap had (Hagestein?). Een andere moge-
lijkheid is dat de parochie van Lexmond een restant is van de in de 
13e eeuw door overstroming verloren gegane parochie van Autena. 
Daarvoor bestaat een vage aanwijzing. In 1392 bestond een St. 
Nicolaasaltaar, gesticht door die van Matena (waarschijnlijk een 
leesfout voor Autena). 
In ieder geval bestond de kerk al in 1329, toen een zekere Albertus 
van Honthorst werd genoemd als perpetuus vicarius, d.w.z. dat hij de 
eigenlijke pastoor, die besognes elders had, tegen een vergoeding 
verving2. Vanaf dat moment duiken in de bronnen de namen op van 
de geestelijken, die hetzij als pastoor hetzij als vicaris of vice-pastoor 
verbonden zijn aan de kerk van Lexmond. 
 
Benoeming en de taak van pastoors 
Hier is enige toelichting vereist over de praktijk van de aanstelling 
van geestelijken in de late middeleeuwen. Een pastoor (ook wel 
paap of cureit genoemd) werd benoemd door de kerkpatroon, die 
vanouds dit benoemingsrecht had. Voor Lexmond was dit het kapittel 
van Oudmunster, maar elders waren het soms wereldlijke personen, 
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zoals bv. de Brederodes in Vianen. Kerkrechtelijk behoorde de 
parochie Lexmond tot het district van de aartsdiaken van 
Oudmunster, kerkelijk rechter binnen zijn district. Aan deze was de 
bevoegdheid de benoemde kandidaat kerkelijk te bevestigen. 
Meestal leverde dit geen problemen op, tenzij de persoon 
kerkrechtelijk niet benoemd kon worden (vrouw, minderjarig, niet 
gedoopt e.d.). Het pastoraat werd beëindigd door overlijden, door 
terugtreding of door ruil. 
De pastoor was belast met de cura animarum et custodia reliquiarum 
(zielzorg en de zorg voor de relieken). Tot zijn pastorale taken zijn te 
rekenen de toediening van de sacramenten (vooral de doop, 
eucharistie, biecht), het leiden van de kerkelijke diensten en het 
onderricht van zijn parochianen in de leer en de moraal. Hij was 
verplicht de bisschop in diens bestuur bij te staan door toezicht te 
houden op de parochie. Dit hield in dat hij de synodale besluiten 
afkondigde, de kerkelijke rechtbank attendeerde op onregel-
matigheden (bv. in de huwelijkspraktijk), vonnissen uitvoerde en 
ketterij signaleerde en doorgaf aan de (bisschoppelijke) inquisitie. In 
geval van excommunicatie van een parochiaan zag hij erop toe dat 
de parochianen zich onthielden van elke omgang met de geëx-
communiceerde. Zo waarschuwde de Lexmondse pastoor Adriaan 
Hendriksz. in 1540 de officiaal van de aartsdiaken (de kerkelijke 
rechter) in Utrecht, dat een van zijn parochianen, Cornelis Peterss., 
tweemaal een huwelijksbelofte had gedaan. Hij had betrokkenen 
verwezen naar de kerkelijke rechter in Utrecht3. 
Een belangrijke taak van de pastoor was de prediking. Vóór de 
uitvinding van de boekdrukkunst was de preek praktisch het enige 
middel om het kerkvolk iets bij te brengen over geloofs- en 

zedenleer. Karel de Grote en verschillende 
concilies schreven het preken in de 
volkstaal voor. 
Over de frequentie van de preken zijn we 
slecht ingelicht. Gebruikelijk was dat onder 
de mis of 's middags een preek werd 
gehouden door de pastoor. Met de 
opkomst van de kruistochten komen zgn. 
kruistochtpreken in zwang, waarin de ge-  

        Karel de Grote       lovigen tot deelname werden aangespoord. 
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De wat uitvoeriger berichten uit de 15e en 16e eeuw suggereren dat 
er op zon- en feestdagen in de stedelijke parochiekerken minstens 
tijdens één mis werd gepreekt. Maar in de dorpen geschiedde dat 
lang niet altijd, met als verklaring het geringe aantal toehoorders. De 
preken waren lang en duurden vaak meer dan een half uur (na de 
Reformatie werden gereformeerde predikanten, die hun tijd 
overschreden, beboet). Gezien de gebrekkige opleiding van de 
parochiegeestelijkheid, mogen we de kwaliteit van de preken niet te 
hoog aanslaan, zoals ook door de talrijke klachten in de 16e eeuw 
wordt bevestigd. 
 
Pastoors waren in de regel geen rijke mensen, zeker niet op het 
platteland. Er zijn voorbeelden bekend van armlastige pastoors, die 
er bij boerden, als notaris optraden, ja zelfs een schenkerij uit-
baatten. De inkomsten van de pastoor bestonden, behalve uit de 
door de parochiestichter(s) toegewezen inkomsten uit land en 
tienden, uit offerandes van de gelovigen in geld of in natura en de 
jura stolae, betalingen voor de toediening der sacramenten. 
Dit laatste geeft aanleiding om te wijzen op het begrip kerkelijke 
goederen (bona ecclesiastica). Kerkelijke goederen waren goederen, 
waarvan gebruik en opbrengst door de bisschop exclusief voor 
kerkelijke doeleinden waren aangewezen, en die op grond daarvan 
waren onttrokken aan het wereldlijke rechtsverkeer. Het betreft 
daarbij inkomsten uit land, huizen en rentes, en soms ook wel uit 
tienden. Zij konden verschillende bestemmingen hebben. De belang-
rijkste waren: 
1. Pastoorsgoed (papelijke prove), bestemd en beheerd door de 

pastoor. 
2. Kerkegoed (kerkfabriek of fabrica ecclesiae), bestemd voor 

onderhoud van kerkgebouw en de eredienst, werden beheerd 
door het college van fabriekmeesters, benoemd door wereldlijke 
overheid uit de parochianen. 

3. H. Geestgoederen, bestemd voor de armenzorg onder parochi-
anen, waaruit het college van H. Geestmeesters of armmeesters 
werd gekozen (later ook aalmoezeniers genoemd). 

 
Een verschijnsel, dat zich in de late middeleeuwen steeds frequenter 
voordeed en dat de kerk veel schade heeft toegebracht, was de 
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veelvuldige afwezigheid van pastoors. Dit was een uitvloeisel uit de 
tweedeling van het pastoraat in het eigenlijke geestelijke ambt 
(officium) enerzijds en de daaraan verbonden inkomsten (bene-
ficium) anderzijds. Men kon de inkomsten uit een ambt, eenmaal 
daarin bevestigd, blijven innen ook als men het ambt zelf tegen een 
(geringere) vergoeding liet verrichten door een derde. In de praktijk 
leidde dit er toe, dat meerdere kerkelijke ambten in handen kwamen 
van één persoon, waarbij deze de eigenlijke uitoefening van het 
ambt delegeerde aan een ander, uiteraard tegen betaling van een 
lager bedrag dan hij uit het beneficie trok. Ook andere redenen, 
zoals studie aan een universiteit, konden tot afwezigheid leiden. De 
niet residerende, afwezige pastoor betaalde ofwel een bepaald be-
drag aan zijn vervanger (vicecureit, vicarius, mercenarius, huurling) 
ofwel hij sloot met deze een contract, waarbij hij van hem een vast 
bedrag ontving. De vervanger moest dan zijn levensonderhoud zien 
te halen uit de meeropbrengst van de pastoorsplaats. 
 
In Lexmond kwam deze praktijk ook voor. Voor het eerst horen we 
hiervan in 1386, wanneer vicepastoor Arnoud van Dorp de kerkelijke 
benoeming van Gerardus Teerpenninck tot pastoor van Lexmond 
driemaal publiekelijk afkondigt, nadat Johannes Bolle afstand heeft 
gedaan van het pastoraat. Er was toen dus een pastoor, Johannes 
Bolle, die evenwel niet zelf aanwezig was, maar een vicecureit had 
ingezet (en betaalde), Arnoud van Dorp. Bolle trok zich in 1386 terug 
ten gunste van een nieuwe pastoor Gerardus Teerpenninck, die 
waarschijnlijk evenmin heeft geresideerd. Uit deze oorkonde van 
1386 blijkt dat het recht van voordracht berustte bij het kapittel van 
Oudmunster4. 
Een eeuw later horen wij van Splinter Gijsbertsz., die afwezig is om 
een zaak bij de Romeinse curie (de hoogste kerkelijke rechtbank) 
aan te kaarten. Drie jaar later wordt hij genoemd curialis Splinterus, 
wat er op wijst dat hij mogelijk een functie had aan de Romeinse 
curie5. In dat geval was hij dus een van de eerder genoemde 
verzamelaars (stapelaars) van functies (en dan met name de 
inkomsten daaruit), waartegen de reformatoren zich zo heftig zouden 
keren. In 1491 wordt afwezigheid van Splinter Gijsbertsz. door de 
aartsdiaken toegestaan voor een jaarlijkse levering van een goede 
zalm of twee goudguldens (die worden in de jaren daarna afwisse-
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lend geleverd)6. 
 
Behalve de pastoor en diens vervanger, de vicecureit, waren er nog 
andere priesters die een rol vervulden binnen het parochieleven. Dat 
waren de geestelijken, die waren aangesteld om bijzondere diensten 
te verrichten aan de zijaltaren, die vaak waren gesticht om bij-
zondere, in die tijd populaire, devotie-uitingen mogelijk te maken. 
In de late middeleeuwen kwamen talrijke vormen van persoonlijke of 
gemeenschappelijk beleden vroomheid op, buiten de officiële liturgie 
om. De versteende liturgie, grotendeels in het onbegrepen Latijn, 
deed het volk uitkijken naar eigen, meer aan hun persoonlijke 
belevingswereld beantwoordende devoties. Het waren vooral de 
tastbare relieken van de heiligen, die haast tastbaar dichtbij waren, 
en de op hun conto geschreven wonderdadige interventies, die het 
voorwerp van intense verering werden en tot bizarre rituelen leidden 
(springprocessie van Echternach, relieken als de moedermelk van 
Maria of de voorhuid van Christus). De lokale heilige, meestal de 
patroon van de parochiekerk, was daarbij natuurlijk favoriet. Maar 
ook devoties rond het H. Sacrament (de geconsacreerde hostie), dat 
na de 13e eeuw in processie werd rondgedragen, het H. Kruis (tot in 
de kleinste dorpen treft men in de 15e eeuw speciale H. Kruisaltaren 
of -vicarieën aan), Maria (Onze Lieve Vrouwe (OLV)-altaren, in de 
grote stadskerken vaak meerdere), het H. Bloed enz. waren bekende 
devoties. 
Een veel voorkomende gebedsvorm werd na de 15e eeuw het rozen-
kransgebed, een in vele varianten voorkomend geheel van op-
gezegde (dan wel afgeraffelde) onzevaders en weesgegroeten, dat 
de veelbetekenende bijnaam van ‘lekenbrevier’ zou krijgen. Het werd 
graag gebeden in het ‘Lof’, een plechtigheid voor het kerkvolk met 
een reeks van verstaanbare liederen ter verering van het uitgestalde 
‘Allerheiligste’ (het H. Sacrament) of, in de meimaand, van de Maagd 
Maria. 
 
Ook de kerk van Lexmond telde naast het hoofdaltaar enkele 
zijaltaren: ik ben er vier tegengekomen in de bronnen (Vianen telde 
er 14). Al in 1392 is sprake van een St. Nicolaas-altaar, een veel 
voorkomend object van verering in plaatsen aan het water. Maar 
deze wordt later niet meer vermeld, mogelijk is zij later vernoemd 
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naar een andere heilige. Een Jacobus-altaar wordt genoemd in 1469 
en een St. Agatha-altaar in 1480. Pas in 1535 komt een OLV-altaar 
in beeld. Maar dat wil niet zeggen dat die niet al eerder bestond. In 
een opsomming van vicarieën in het diocees (i.v.m. de inkomsten bij 
benoemingen) uit 1559 wordt ook nog melding gemaakt van een 
vicarie van het H. Kruis en St. Anna, die was gevestigd op het OLV-
altaar7. 
Deze altaren waren stichtingen door particulieren (in steden ook door 
broederschappen of gilden) en bestemd om op gezette tijden me-
moriediensten te lezen. Zij werden bediend door aparte priesters, 
vicarissen of kapelaans genoemd, die daarvoor een jaarlijkse 
vergoeding kregen uit een speciaal daarvoor geschapen fonds 
(vicariegoederen). Zo was het St. Jacobs-altaar te Lexmond ver-
moedelijk gesticht door de Van Brakels, die in de 16e eeuw er het 
benoemingsrechts over uitoefende. Het benoemingsrecht van de St. 
Agatha-vicarie blijkt te berusten bij de bezitter van de hoeve van 
Lakervelt. In Lexmond waren dus naast de pastoor nog eens drie 
priesters werkzaam als vicaris aan een der drie altaren (verwarrend 
ook wel kapellen genoemd). Daarbij moet worden aangemerkt dat 
deze vicarissen vaak ook elders een vicariaat of zelfs pastoraat 
konden bekleden. Zij waren dus niet noodzakelijkerwijs in Lexmond 
gevestigd, maar konden periodiek van elders overkomen om aan 
hun vicarisplicht te voldoen. Zo was Johannes Judoci (Jan 
Joostenz.) van Ruemst, pastoor van Heycop, tevens vicaris te 
Lexmond en Vianen8. En Gerardus Knoep, benoemd in 1563 tot 
vicaris van het St. Jacobusaltaar, was tevens kanunnik van St. Jan te 
Utrecht en zal beslist niet in Lexmond hebben gewoond 
(vermoedelijk zal hij zijn vicarisschap hebben uitbesteed aan de 
pastoor)9. 
 
Over de geestelijke beleving van de boerenbevolking, waaruit de 
parochie Lexmond voornamelijk zal hebben bestaan, zijn zo goed als 
geen getuigenissen bewaard gebleven. Zelf schreven ze niets op (in 
tegenstelling tot sommige boeren uit latere eeuwen), als ze al 
konden schrijven. Incidenteel horen we van een gewelddadig 
optreden tegen de pastoor, zoals in 1468, toen Gerardus Koevoet de 
pastoor een klap verkocht (trusit pastorem supra pectus suum), toen 
die moest dopen, waarvoor hij voor de kerkelijke rechter, de 
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aartsdiaken van Oudmunster moest verschijnen. Hij kwam er op 
verzoek van de heer van Brederode van af met een boete van 6 
Rijnse guldens, een enorm bedrag voor een boer10. Maar Gerard 
was waarschijnlijk dan ook geen boer, althans geen onvermogende. 
De tussenkomst van Brederode wijst op een mogelijke 
bloedverwantschap. In ieder geval was een van Koevoet’s zonen, 
Jan, later priester. Een ander, Andries, wordt schout en secretaris 
van Vianen. Er waren ook vriendelijkere parochianen, zoals Maria 
Lambertsdr., die in 1541 aan pastoor Adriaan Hendricxz. hoer coetse 
mytte gordijnen naliet11. 
 
Ketters in Lexmond 
Lexmond is, nadat de hervorming was doorgevoerd, massaal 
overgegaan tot de nieuwe, calvinistische leer. Dit in tegenstelling tot 
Vianen, waar altijd een substantiële minderheid de kerk van Rome 
trouw is gebleven. Hier kan niet worden ingegaan op de redenen 
waarom dat in Vianen zo anders verliep als in Lexmond. Dat het in 
Lexmond uitliep op een volledige overgang kan natuurlijk gemaks-
halve worden verklaard uit de hervormingsgezindheid van de 
inwoners, maar dat is een al te voor de hand liggende verklaring, die 
moeilijk valt te bewijzen. Het is ook weinig waarschijnlijk dat de 
grotendeels ongeletterde boerenbevolking de theoloische sub-
tiliteiten van de genadewerking of de transsubstantiatie hebben 
doorgrond. Zij waren voor enig inzicht in de geloofsleer afhankelijk 
van wat hen door de pastoor werd uitgelegd. Ook de houding van de 
heer kon bepalend zijn. 
We weten maar van één persoon uit Lexmond, die als ketter is 
berecht geworden. Adriaen Willemsz. had zich rond 1567 laeten 
doopen naar Christus beveell op sijn gelove tot een verbondt tzijnen 
huijse door een passerend doopsgezind prediker. De beruchte drost 
Steven de Witt had uit naam van Philips II als heer van de 
geconfisqueerde heerlijkheid Vianen de doodstraf geëist door middel 
van het vuur met confiscatie van al zijn goederen. Maar de 
schepenbank week daarvan af door hem te veroordelen om gericht 
te werden metten sweerde ende sijn hooft mettet lichaem [te] 
begraven onder de justitie opten Weerdt en confiscatie van zijn 
goederen t.b.v. de koning. Zijn naam is vereeuwigd in de eerste 
systematische beschrijving van de Hervorming, de Historie der 
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Reformatie van Gerard Brandt12. 
 
Een ander geregistreerd stafproces tegen een Lexmonder, hoewel 
het hierbij waarschijnlijk niet om ketterij ging, is de moeite van het 
vermelden waard, omdat de verdachte de pastoor van Lexmond zelf 
was. Govert Hendricksz. van Naarden wordt genoemd als pastoor 
vanaf 1525. Uit de rekening van Jan van Vianen, stadhouder en 
drost van Vianen, valt af te leiden dat de pastoor in 1532 werd 
gevangengenomen en in eerste instantie overgebracht naar het huis 
van de secretaris van Vianen, de reeds genoemde Andries Koevoet. 
Na twee dagen werd hij overgebracht naar slot Batestein. In de cel 
was het geen pretje: een klerk klaagde dat hij twee dagen bij den 
pastoor int stinckende gat moste sitten scrijven. Om ontsnapping 
onmogelijk te maken liet de drost de smid nieuwe sloten maken voor 
de voetboeien en voor de extra zekerheid nog een bout mit 
scheren13. 
Wat de beschuldiging precies inhield wordt helaas niet duidelijk, 
maar zij betrof o.a. heer Govert’s wijze van kerstenen van de 
kinderen, waarover de buren van Lexmond al in 1528 een klacht 
hadden ingediend bij Walraven van Brederode, hun landsheer. 
Omdat het hier ging om een lid van de geestelijke stand kon de 
rechtszaak alleen voor een kerkelijke rechtbank worden gevoerd. Dit 
was de rechtbank van de officiaal van de aartsdiaken van 
Oudmunster in Utrecht. Het vooronderzoek vond echter plaats in 
Vianen o.l.v. de Viaanse drost. De Lexmonders werden naar Vianen 
geroepen om gehoord te worden en hun getuigenissen werden 
vastgelegd. Helaas zijn deze niet bewaard gebleven. 
En passant horen we nog wel een interessant detail. Indertijd was 
een zekere Willem Dolhouwer te Lexmond gevangen genomen en 
geboeid afgevoerd, maar hij slaagde er desalniettemin in het kerkhof 
op te lopen en de kerk binnen te vluchten. Kerk, toren en 
begraafplaats vormden samen de kerkelijke immuniteit (vrijthof, 
Friedhof, bijvank), waar het wereldlijk gezag geen jurisdictie bezat en 
een (beperkt) asielrecht gold (niet voor moordenaars, verkrachters, 
echtbrekers e.d.). Bij inbreuken door de wereldlijke macht werd 
terstond overgegaan tot cessatio divinorum, oftewel de kerk werd 
onder interdict geplaatst, totdat de overheid de rechtstoestand had 
hersteld. Dolhouwers was dus voorlopig veilig. Hoe dit is afgelopen is 
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niet overgeleverd. Pastoor Govert werd er echter van beschuldigd 
dat hij bij Dolhouwer de boeien had losgemaakt. 
 
Doorvoering van de hervorming in Lexmond 
Wij mogen aannemen dat Lexmond vóór 
1600 nog voor 100% katholiek was. 
Uiteindelijk is Lexmond bijna voor 100% 
calvinistisch geworden. In afwijking van de 
meeste andere dorpen in de omgeving 
gebeurde dit niet direct na de aftocht van de 
Spanjaarden in 1578/79, maar pas vijfen-
twintig jaar later. Dat hing samen met het 
gegeven dat de toenmalige pastoor Jacobus 
Engberti weigerde de nieuwe leer te 
omarmen en evenmin bereid was om zijn 
parochie te verlaten. Tegelijkertijd werd door 
de heren/vrouwen van Vianen weinig druk 
uitgeoefend op pastoor Jacobus, zodat hij 40 
jaar lang ongestoord als pastoor zijn gang 
kon gaan. Bij zijn parochianen riep zijn op-      Joannes Calvinus 
treden blijkbaar geen tegenstand op, integen- 
deel, zij zullen hem actief hebben gesteund, anders zou hij zich nooit 
hebben kunnen handhaven. Ook was hij voor zijn inkomen mede 
afhankelijk van hun goede gaven. 
De verklaring hiervoor moet worden gezocht in het gegeven dat 
Jacobus een zoon van het dorp was. Toen hij in 1560 de wijdingen 
van subdiaken en diaken (voorafgaande aan de eigenlijke 
priesterwijding) ontving werd hij genoemd als afkomstig van 
Lexmond14. Dat hij de beschikking had over voldoende financiële 
middelen (titulus patrimonii) wijst erop dat hij van een redelijk 
gegoede familie was. Mogelijk was hij een zoon van Engbert 
Henricxz. van Lexmont, die in 1567 na de aftocht van Hendrik van 
Brederode en zijn opstandige troepen getuigenis aflegt over de roof 
door de rebellen van drie klokken, twee kroonluchters, alsmede zes 
kandelaars15. Jacobus kreeg bovendien dispensatie wegens een te 
lage leeftijd. Vier jaar later –hij was ondertussen priester gewijd– 
blijkt hij pastoor van Almkerk (Altena) te zijn. Hij ruilde deze 
pastoorsplaats voor die van Lexmond16. Hij prefereerde kennelijk een 
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ambt onder de zijnen. 
Ook nadat het politieke tij was gekeerd en de publieke uitoefening 
van de katholieke eredienst in het land van Vianen was verboden, 
bleef heer Jacobus in functie als pastoor van zijn geboortedorp 
Lexmond. De classis Gorinchem, waaronder het land van Vianen 
viel, deed vele vergeefse pogingen om hem voor de classis te dagen 
ten einde hem een kerkelijk examen te laten afnemen (om zo zijn 
rechtzinnigheid in de leer te controleren). In 1586 excuseert hij zich 
schriftelijk bij Gerrit van Zweten, predikant te Vianen (die zijn eigen 
problemen had met de classis), dat hij, hoewel hij van meijninge was 
omme met u te reijsen ende t’anhoiren die propositien aldaer, niet ter 
classikale vergadering zal verschijnen wegens die sieckte vande 
gichte, dair mede ick haest een maent seer mede gequelt worde aen 
voeten en handen seer commerlyck mit groter pijnen up eenen stock 
luenende als ick een voet weechs wil gaen17. In 1589 diende de 
synode van Zuid-Holland een klacht in bij de Staten van Holland 
tegen de predikant van Lexmond die noch den pausdom toegedaen 
soude syn en nog heimelijk ondert decxel van het evangelium 
pauselijcke ceremonien ende diensten gebruyckt. De schoolmeester 
was door heer Jacobus geweerd, omdat hij de kinderen de psalmen 
leerde zingen18. 
Dat blijft zo doorgaan, zelfs een beroep op Brederode als heer van 
Vianen had geen enkele effect. Het ligt voor de hand om te 
veronderstellen dat de heer van Vianen op voorspraak van de 
katholiek gebleven Brederodes van Bolsweerd niet al te veel druk 
heeft uitgeoefend. De classis overwoog zelfs de raadspensionaris 
Johan van Oldenbarneveld in te schakelen om de heer van 
Brederode te bewerken. 
We hebben ook nog een getuigenis van rooms-katholieke zijde. De 
directe medewerker van de apostolische vicaris Sasbout Vosmeer, 
Nicolaas Cousebant of Vigerius, bezocht tweemaal deze contreien. 
In 1596 verhaalt hij in een brief hoe hij in Lexmond bij Brederode 
(t.w. van Bolsweerd) de pastoor trof als een zoon van de kerk van 
Rome. Hij preekt en verzet zich tegen de calvinisten. Hij is wel 
concubinarius, d.w.z. hij woont samen met een vrouw. Maar dat was 
in die tijd niet zo ongewoon. Bij zijn tweede bezoek, in 1599, komt de 
pastoor niet meer ter sprake. Vigerius deelt mede dat hij met succes 
heeft gepreekt voor de Vianezen en de Lexmonders. Misschien was 
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heer Jacobus toen ernstig ziek of niet meer in staat de dienst waar te 
nemen19. 
Hoe dan ook, we horen voor het laatst in de synode klachten over 
Lexmond in 1600. In 1605 wordt dan eindelijk een beroeping 
uitgebracht op Philips Peterss. van Hoorn, voorheen te Delft. Maar 
zijn opvolger, Julius Eysonius, wil, net benoemd, in 1610 alweer weg, 
niet alleen vanwege zijn schamel salaris, maar ook omdat hij 
moeilijkheden ondervond van seeckere personen wesende buyten 
de gemeente20. Maar daarmee begint de geschiedenis van de 
hervormde gemeente te Lexmond. Dat is weer een apart verhaal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ds. Julius Aysonius Husinga 
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WETENSWAARDIGHEDEN 
 
R. Visser 
 
 
Beste lezers, 
 
‘Wetenswaardigheden’ is een nieuwe, hopelijk terugkerende, rubriek 
in de Lek en Huibert Kroniek. 
 
In deze column wil ik oude voorwerpen in de schijnwerpers zetten. 
Waar werd een bepaald voorwerp voor gebruikt en door wie, waar en 
wanneer werd het gemaakt? We hebben allemaal wel iets in huis 
waarvan we graag zouden willen weten hoe oud het is, of waar het 
voor gebruikt werd. Ik wil u, lezers, dan ook uitnodigen om zelf ook 
voorwerpen naar voren te brengen waar u zelf misschien een mooi 
verhaal bij heeft en alles van kan vertellen, maar ook voorwerpen 
waar u juist graag van alles over zou willen weten. Uit ervaring kan ik 
u zeggen dat het bijzonder verrassend kan zijn al die wetens-
waardigheden van oude voorwerpen, met name wanneer ze uit deze 
streek komen, te horen. 
 
Voor ik van start ga met het eerste onderwerp, wil ik u toch eerst nog 
even iets over mijzelf vertellen. In maart 2003 ben ik samen met mijn 
gezin, vanuit Vianen, op de Dorpsstraat in Lexmond komen wonen, 
waar wij ons direct enorm thuis voelden. Hoewel ik technische ben 
opgeleid en een technisch-commerciële functie bekleed, heeft ge-
schiedenis toch altijd mijn grootste interesse gehad. Mijn interesse is 
zeer breed, maar ik heb mij door de jaren gespecialiseerd in oud 
zilverwerk. In de 25 jaar dat ik hier nu in geïnteresseerd ben heb ik 
heel wat voorwerpen ter beoordeling in mijn handen gehad. Als je 
eenmaal de stijlkenmerken weet te herkennen dan zie je dat elk 
voorwerp zijn eigen verhaal heeft, of het nu meubels, glas of 
architectuur is. Het allerleukste is het onderzoek en uiteindelijk het 
verhaal dat je over een voorwerp kunt vertellen. Ik kijk er naar uit om 
voorwerpen uit deze omgeving te determineren, maar ik ben nog 
meer geïnteresseerd naar het verhaal dat bij dit onderwerp hoort.  
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Genoeg nu over mijzelf voordat ik geen ruimte meer heb om met een 
eerste onderwerp van start te kunnen gaan. Ik heb als eerste 
onderwerp een zeer algemeen en emotioneel voorwerp gekozen dat 
toch heel erg onbekend is. Ik wil het met u hebben over “memori” 
voorwerpen.  
Wie heeft niet thuis de eerste haartjes van zijn kind in een medaillon 
of de eerste tandjes in een ring verwerkt. Niet bepaald een 
onderwerp waar je de aandacht mee trekt van de leden van een 
historische vereniging. Maar wist u dat er in het begin van de 19e 
eeuw een ware industrie rond memori-voorwerpen was ontstaan, 
met een echte beroepsgroep, genaamd de haarwerkers! 
Al in de 17e eeuw zijn voorwerpen bekend waarin de haren of tanden 
van volwassenen en kinderen zijn verwerkt. In de loop van de 18e 
eeuw nam de populariteit van met name haarsieraden sterk toe. Het 
paste helemaal in het beeld van de romantiek om het haar van je 
geliefde bij je te dragen. Dat deze sieraden niet alleen onder burgers 
populair waren blijkt uit briefwisselingen van prinses Wilhelmina van 
Pruisen, de echtgenote van, de op 18 januari 1795 naar Engeland 
uitgeweken, stadhouder Willem V. Zo schrijft zij in 1800 een brief aan 
haar schoondochter Louise, echtgenote van de latere koning Willem 
I, dat zij een paar armbanden heeft laten maken van het haar van 
haar man, kinderen, schoondochter en kleinkinderen. 
In de loop van de jaren twintig van de 19e eeuw werden memori 
voorwerpen echt een rage en vormde zich een ware beroepgroep. Er 
werden niet alleen sieraden vervaardigd, maar naarmate de 
populariteit toenam ook voorstellingen gemaakt, welke werden 
ingelijst. Een goed voorbeeld hiervan was te zien op de Parijse 
tentoonstelling van 1855 waar een levensgroot portret van koningin 
Victoria, geheel in haar uitgevoerd, werd geëxposeerd. 
Omdat de haarwerkers niet altijd even zorgvuldig met de toe-
vertrouwde haarlokken van een geliefde omgingen, heeft dit er 
uiteindelijk toe geleid dat veel vrouwen de haarwerkjes zelf gingen 
maken. Dit werd op een gegeven moment zo populair, dat er zelfs 
boeken werden uitgegeven en artikelen geschreven in maandbladen 
met aanwijzingen voor de ‘doe-het-zelfsters’. 
Voor wat betreft de techniek zijn er twee basistechnieken te 
herkennen. Bij de eerste techniek worden de haren daadwerkelijk 
gebruikt om een voorwerp van haar te maken. De foto toont een 
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horlogeketting uit mijn eigen verzameling die geheel van gevlochten 
haar is gemaakt en uiteindelijk is opgesierd met enkele gouden orna-
menten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij de tweede techniek worden de haren gebruikt voor een 
voorstelling. Veel voorstellingen zijn bloemen, veren, personen, 
monogrammen en de hoorn des overvloed, maar ook grafzerken en 
treurwilgen komen veelvuldig voor. Er zijn ware pronkstukken bij, 
waaraan zonder vergrootglas, niet te zien is dat ze van haar zijn 
gemaakt. 
 

 
 
Op de foto hiernaast is een horlogesleutel met een 
voorstelling van een hoorn des overvloed met 
bloemen en een veer zichtbaar, In de krul van de 
hoorn is een monogram met A,U. zichtbaar. Het 
gehele werkje is niet meer dan 1,5 cm in het 
vierkant 
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Met het maken van deze memori-voorwerpen is nog lang door-
gegaan en begon pas aan het einde van de 19e eeuw zijn populariteit 
te verliezen. Doordat memori-voorwerpen vaak zeer persoonlijk 
waren, zijn er veel in de opvolgende generaties verloren gegaan. 
Maar omdat de rage bijna 100 jaar heeft voortgeduurd, zijn er toch 
nog relatief veel voorwerpen bewaard gebleven. De kans is groot dat 
ook u nog ergens een armband, ring, schilderijtje, horlogesleutel of 
oorbellen heeft. De waarde is vaak niet erg groot, maar het leuke is 
dat ze vaak gesigneerd zijn met een monogram, van degene, die u 
hoogst waarschijnlijk zal kunnen terugvinden in de familie-stam-
boom. Zou het niet leuk zijn om dat voorwerp aan anderen te kunnen 
laten zien en daar bij te kunnen vertellen dat het van uw oma’s oma 
was? 
Nog een kleine waarschuwing ter afsluiting, mocht u een voorwerp 
vinden dat door de jaren heen wat vuil geworden is, ga deze dan niet 
direct met schoonmaakmiddelen of, nog erger, met water schoon-
maken. Als de afsluiting van het voorwerp niet goed meer is, kan de 
ondergrond door het vervuilde water verkleuren en is het voorwerp 
onherstelbaar beschadigd. Het beste is om een specialist hier naar 
te laten kijken. 
 
Voor vragen over dit onderwerp of voor het inbrengen van nieuwe 
voorwerpen kunt u mij bereiken via de redactie van de Lek en 
Huibert Kroniek. 
 

= = = = = = = = = = = = = = = = 
 
VAN DE REDACTIE 
 
U ziet, weer een nieuwe en leuke rubriek erbij. U begrijpt dat deze 
rubriek het interessants wordt als de leden van de vereniging 
voorwerpen aandragen, liefst hier uit de streek. 
Het is bekend dat er prachtige voorwerpen bij onze leden in bezit 
zijn, vooral voorwerpen die te maken hebben met het boerenbedrijf. 
Het zou fantastisch zijn als de heer R. Visser of u zelf, een artikel 
over deze voorwerpen in deze rubriek schreef, zodat alle leden 
deelgenoot kunnen worden van deze zeldzame voorwerpen. Wij zien 
dan ook de voorwerpen of uw reacties met belangstelling tegemoet. 
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TOEN EN NU 
 
W. van Zijderveld 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gemaal Achthoven in april 1999. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het gesloopte gemaal in juli 1999. De plek is nu begroeid. 
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HEI- EN BOEICOP IN DE TWEEDE WERELDOORLOG 
 
W. van Zijderveld 
 
 
HET DERDE OORLOGSJAAR, midden 1942 – midden 1943 
 
Bommenwerper stortte neer bij de Achterkade 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Een Handley-Page Halifax II. Eenzelfde toestel stortte in de nacht van 21 op 
22 juni 1943 neer in de Lek bij Jaarsveld. Dit type toestel had aan de 
onderzijde geen bewapening. De Duitse jagers vielen daarom ook altijd van 
onder af aan en hadden zo een gemakkelijke prooi. 
 
’s Nachts trokken vaak hele vloten geallieerde bommenwerpers over 
om doelen in Duitsland te gaan bestoken. Ze werden aangevallen 
door Duitse jagers en die hadden, zeker in het begin, nogal eens 
succes. Zo ook in de nacht van 21 op 22 juli 1942. Een Duitse 
nachtjager, gevlogen door Oberfeldwebel Heinz Strüming, van het III 
Nachtjachtgeschwader-1 (III NJG-1) beschoot de geallieerde 
bommenwerper, waardoor deze tegen half vier een noodlanding 
moest maken. De viermotorige bommenwerper was van het type 
Halifax II, serienummer W 1040, code NP-g, van het 158 squadron 
van de Engelse Royal Air Force. Het was pas de tweede vlucht van 
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de Halifax. Aan boord was een achtkoppige bemanning en een 
zware bom van 2000 kg. De piloot probeerde in de polder Neder-
Boeicop een noodlanding te maken. Daartoe had hij zijn 
landingslichten ontstoken en het landingsgestel uitgedraaid. Dicht bij 
de grond gekomen zal hij in het donker toen hebben ontdekt dat hij 
schuin over de weilanden vloog. Hij probeerde nog evenwijdig met 
de weilanden te landen door een bocht naar het noorden in te zetten. 
Achter perceel Hei- en Boeicopseweg 8-10, ongeveer honderd meter 
voor de Achterkade, raakte hij de grond en reed en gleed door zijn 
snelheid nog een heel eind door, tot hij ongeveer honderd meter over 
de Achterkade in de polder Bolgarijen (Gemeente Vianen) tot 
stilstand kwam en daar geheel uitbrandde. Onderweg had het 
vliegtuig nog een dubbele rij van acht populieren geveld, die aan 
weerszijden van de Achterkade stonden, en had een scheisloot en 
de brede wetering gepasseerd. Het had in de weilanden een diepe 
voor getrokken. De bom boorde zich bij de botsing met de rij bomen 
door het gesloten bomluik, viel in de sloot en schoof onder de 
Achterkade. Hier bleef de onontplofte bom liggen en werd pas in 
1946 geruimd. 
Bij de botsing met de bomen werden drie bemanningsleden uit het 
toestel geslingerd en waren op slag dood. Het waren de 
vaandrig/piloot A.Th. Yeo, oud 24 jaar, de Australische sergeant/-
schutter A.M. Greenfield, 32 jaar, en de sergeant/schutter J. Wilson, 
26 jaar. Een vierde had veel geluk. Hij sprong zonder parachute uit 
het vliegtuig en kwam in de polder Neder-Heicop in een hooihoop 
terecht. Hij was weliswaar gewond, maar overleefde toch zijn vrije 
val. Door zijn verwondingen kon hij niet meer vluchten en werd even 
later gevonden door de Hei- en Boeicopper L. Holl, die zijn paard in 
de wei ging ophalen. Er zat voor gemeenteveldwachter Spruijt 
daarom niet veel anders op dan hem te arresteren, temeer omdat 
een Viaanse arts adviseerde zich, gezien zijn verwondingen, maar in 
handen van de Duitsers te stellen. 
De andere vier inzittenden hadden al eerder kans gezien het 
vliegtuig per parachute te verlaten. Ze werden echter allemaal 
gearresteerd. Eén in Schoonrewoerd, één in Nieuwland, die werd 
overgebracht naar Arkel, één in Leerdam en één in Schaik. 
Na het neerstorten werd op de grond alarm geslagen. De torenwacht 
van de luchtbeschermingsdienst te Vianen had iets brandends 
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gezien in de buurt van de Achterkade en concludeerde dat het een 
neergestort vliegtuig moest zijn. De nodige autoriteiten werden 
gewaarschuwd, ook de Ortskommandant van Vianen, en om 
ongeveer vier uur in de morgen reden de burgemeester van Vianen, 
S. Hoogenboom, het hoofd van de Viaanse Luchtbeschermings-
dienst, de wachtmeester van de Marechaussee met een onder-
geschikte van hem, de Viaanse gemeente veldwachter Matton en de 
gemeente- en onbezoldigd Rijksveldwachter B. Waardenburg per 
fiets naar de Achterkade. Toen de hele delegatie daar aankwam, 
was het vliegtuig al uitgebrand. Van Duitsers was op dat moment 
nog niets te bespeuren. Wel lag het weiland bezaaid met allerlei 
grotere en kleinere brokstukken van het vliegtuig en een massa 
propaganda-vlugschriften in het Duits, die boven Duitsland hadden 
moeten worden afgeworpen. Ook werden drie lijken gevonden. Deze 
zijn later begraven op de algemene begraafplaats Oud Leusden bij 
Amersfoort. 
De Vianezen zetten meteen het terrein af en de burgemeester 
waarschuwde de Rijksinspectie voor de Luchtbeschermingsdienst in 
Den Haag, de Polizei Offizier te Utrecht en de Sicherheitspolizei te 
Amsterdam. 
De Duitse Wehrmacht liet echter op zich wachten en kwam pas om 
vijf uur. De Duitsers namen de bewaking over en sloten de Achter-
weg af1. 
Al met al is Hei- en Boeicop aan een ramp ontsnapt. Het vliegtuig 
had in die nacht ook gemakkelijk op de verduisterde boerderijen 
kunnen neerkomen. De ramp was dan niet te overzien geweest.  
 
De baakster verdronk 
Wanneer er een kind geboren was, werden moeder en kind in die tijd 
verzorgd door een baker. Pietje van der Hagen-Verrips, die de doop-
namen Pietronella Alida droeg, was ook baker. Zij was getrouwd met 
Meijer van der Hagen, die kleermaker was. Ze woonden tegenover 
de kerk en dreven samen een winkeltje, waar ze snoep en 
kruidenierswaren verkochten. Op sinterklaasavond, 5 december 
1942, had ze gebakerd bij de familie Maarten den Hertog op het 
Boveneind, waar op 2 december een baby was geboren. Het was 
slecht weer toen ze met haar paraplu naar huis liep en door de 
verduistering kon men geen hand voor ogen zien. Toen ze vlak bij 
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huis was kwam ze in de wetering terecht en verdronk. Ze was 73 jaar 
oud geworden. Een zeer bekend en door ieder geacht persoon was 
zo het indirecte slachtoffer van de oorlog geworden.  
 
De torenklok verdween 
Omdat de import was weggevallen, kregen de Duitsers een steeds 
groter tekort aan metalen. Men besloot daarom de kerkklokken te 
vorderen en om te smelten tot oorlogstuig. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De geroofde torenklok. Het gewicht was 267 kg. bij een diameter van 75 
cm. In het centrale wapen staat: ‘Kerk van Heikop en Boeikop. 1794’. 
Randschrift: ‘Me fecit C. en J. Seest Amstelodami’ (Ik ben gemaakt door C. 
en J. Seest te Amsterdam). 
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Alleen de klokken met een hoge historische waarde mochten 
voorlopig blijven hangen. Hei- en Boeicop had weliswaar een klok uit 
1794, maar die had te weinig historische waarde en werd daarom op 
4 februari 1943 op last van de Duitsers weggehaald. Er werd toen 
een surrogaatklok in de toren gehangen, gemaakt van een stalen 
pijp. Het ding was slecht hoorbaar en gaf bovendien een vervelend 
geluid. In oktober 1943 werd hij vervangen door een klein klokje, dat 
beter hoorbaar was2. 
 
De veldwachter-gemeentebode verdween 
In Nederland waren diverse soorten politie, zoals 
de Gemeentepolitie, de Rijkspolitie en de 
Koninklijke Marechaussee, waarvan het voor-
voegsel Koninklijke trouwens al verdwenen was. 
De marechaussee was een militaire politie. De 
Duitsers wilden de politie centraliseren en ze 
brachten daarom deze soorten politie onder in 
één organisatie, de Marechaussee. Alle 
politiediensten werden dus eigenlijk ingelijfd bij 
de marechaussee. Zo kwam het dat gemeente-
veldwachter Simon Spruijt begin maart 1943 
opperwachtmeester der marechaussee werd. Hij 
bleef natuurlijk zijn gewone werk doen, want op 
zaterdagavond 13 maart deelde hij nog diverse 
bekeuringen uit voor rijwielverlichting. 
Gemeenteveldwachter Spruijt was tevens 
gemeentebode geweest. Vandaar dat men voor 
vergunningen steeds bij hem terecht kon. Bij zijn 
overgang naar het korps der Marechaussee was 
die dubbelfunctie niet meer mogelijk. Na bijna 27 
jaar ook gemeentebode te zijn geweest, moest 
hij die betrekking opgeven. Als gemeentebode 
werd toen benoemd jachtopziener T. Holl,           Gemeenteveldwachter 
zodat men voortaan voor kennisgevingen               Simon Spruijt (1934). 
van gestorven vee, huisslachtingen, for- 
mulieren voor het verkrijgen van een vergunning voor het vellen, 
dunnen, rooien of kappen van bomen bij hem moest zijn. 
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Spruijt is maar negen maanden opperwachtmeester der mare-
chaussee geweest, want op 1 februari 1943 ging hij met pensioen3.  
 
Luchtbescherming op school 
De leerlingen en het personeel van de 
openbare lagere school werden goed 
voorbereid op eventuele calamiteiten. 
Op papier werd het in maart 1943 
allemaal haarfijn geregeld. Eén van de 
leerkrachten moest een EHBO-diploma 
bezitten, er moest een verbanddoos 
aanwezig zijn en in elk lokaal een met 
water gevulde emmer, twee papieren 
zakken met elk ongeveer drie kilo zand, 
een schop en een hark. Behalve het 
water, waren de andere artikelen 
bestemd voor het bestrijden van de 
gevolgen van een fosforbom. 
Het hoofd der school was de 
luchtbeschermingsleider en de onder-
wijzeres zijn plaatsvervanger. Bij 
gevaar werd een fluitsignaal gegeven, 
bestaande uit 1 lange stoot, gevolgd 
door twee korte. Niemand mocht 
daarna de school verlaten. De 
leerlingen moesten onder of tussen de 
schoolbanken kruipen, terwijl de 
onderwijzer in de deuropening van het     Oproep om tijdens vijandelijk- 
lokaal moest gaan staan. Dit moest            heden niet te telefoneren, 
regelmatig worden geoefend en dat           zodat de lijnen vrij bleven  
zal ook wel het geval zijn geweest4.           voor noodgevallen. 
 
Vitaminen en ziekte 
Het vorige winterseizoen werd voor 75% van de kinderen gratis 
vitamine-D tabletten afgehaald bij de raadzaal. In het winterseizoen 
1942/1943 zagen diverse moeders het nut ervan niet meer in. Voor 
maar 55% van de kinderen werden toen de gratis tabletten 
opgehaald. Dat was toch geen goede ontwikkeling. Begin maart 
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besloot men daarom dat de vitaminetabletten niet meer afgehaald 
hoefden worden bij de raadkamer, want ze zouden door de 
wijkverpleegster thuis worden afgeleverd. Zo hoopte men dat meer 
kinderen ervan gebruik zouden maken5. Het zal best wel geholpen 
hebben, maar of dat veel was, is niet bekend. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bij apothekers en drogisten waren ook vitaminetabletten te koop, 
zij het, dat de voorraden klein waren. 

 
Intussen had in Hei- en Boeicop een besmettelijke ziekte de kop 
opgestoken. Het was difterie. In het verleden waren er diverse 
campagnes gevoerd om vooral kinderen gratis te laten inenten tegen 
besmettelijke ziekten. In Hei- en Boeicop was weinig belangstelling 
voor inenten. De gevolgen bleven niet uit. Het eerste slachtoffer viel 
medio februari 1943. Het was het achtjarig zoontje van slager De J. 
Prompt werd weer de gelegenheid gegeven om de schooljeugd 
gratis te laten inenten, maar of er toen meer belangstelling was, is 
niet bekend. 
De jongen was niet de enige die leed aan difterie. Begin maart waren 
dat er nog twee, één van dertien en één van twintig jaar. Het aantal 
zieken nam toe en om de besmetting zoveel mogelijk tegen te gaan, 
werd de openbare lager school medio maart voor één week 
gesloten6. 
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Steeds maar minder 
Er kwamen steeds meer zaken op de bon. De bonnen Algemeen en 
Reserve konden voor velerlei zaken worden benut. Dat was 
gemakkelijk om weer eens iets op de bon te doen, waarvoor nog 
geen speciale bonnen waren. Niet iedereen kreeg dezelfde bonnen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Distributiebonnen van 1942/1943 
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Zoals in het overzicht van de geldige bonnen van januari/februari 
1942 al bleek (zie Het tweede oorlogsjaar), werd er onderscheid 
gemaakt tussen volwassenen en drie categorieën kinderen. Verder 
kregen mannen die zware arbeid moesten verrichten, extra bonnen. 
Personen die tabaksbonnen kregen, ontvingen geen bonnen voor 
versnaperingen. Nu was tabak een groot woord voor de surrogaat 
die men voor de bonnen kon kopen en de versnaperingen waren ook 
al lang niet meer van voor-oorlogse kwaliteit. Maar ja, beter iets dan 
niets. 
 
Melk, boter en kaas 

De melk werd bij de boeren 
opgehaald door de fabriek. Er 
moest verplicht worden geleverd. 
De hoeveelheid die men vroeger 
leverde, moest nu ook worden 
geleverd. Gaandeweg werd 
echter steeds minder geleverd. 
De hoeveelheid was ook 
gerelateerd aan het aantal koeien 
dat een boer had. Niet omdat de 
koeien minder melk gaven, maar 
omdat de boeren steeds meer 
melk achter hielden. Aangezien 
dit geleidelijk ging, liep het niet zo 
in de gaten. 

 
Regelmatig werd de geldigheidsduur van bonnen verlengd. Dat betekende 
dat men langer met de toegewezen hoeveelheid moest doen, want de 
nieuwe bon kwam pas wanneer de geldigheid van de oude was verlopen. 
Hier voor boter. 
 
Vóór de oorlog werd er in de zomer, tot november, wanneer de 
koeien weer naar de stal gingen, in Hei- en Boeicop kaas en boter 
voor de markt gemaakt. Tijdens de oorlog zijn de meeste boeren 
daarmee gestopt. Dat wil niet zeggen dat er geen kaas meer werd 
gemaakt, want illegaal ging bij de meeste boeren de productie van 
kleine kaasjes gewoon door. 
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Af en toe vonden invallen plaats om 
te controleren of er niet illegaal 
kaas of boter werd gemaakt. 
Gevonden kaas en boter werd in 
beslag genomen en soms kreeg 
men bovendien een bekeuring. 
De huiszoekingen werden zowel 
door Duitsers als Nederlanders 
verricht, soms apart, soms samen. 
Gekeken werd in alle kasten en 
vooral achter de kachel. De melk 
werd door de warmte snel zuur en 
werd daarna gekarnd, waardoor 
men boter en karnemelk kreeg. De    Wanneer men een pot jam wilde 
melk werd dan in de bus (30 liter)    kopen, moest een lege worden 
gekarnd met een kleine karn.    ingeleverd. 
Bij één van de huiszoekingen die  
bij W. de Jong op een avond plaatsvond, herinnerde de dochter des 
huizes, M.E. de Jong, zich dat ze bij haar oom Arie de Jong die 
middag een bus melk achter de kachel had zien staan. W. de Jong 
ging hem zelf nog tijdens de inval waarschuwen en de bus met melk 
werd in het hooi verstopt. Door de ervaring wijs geworden, wisten de 
controleurs dat in het hooi veel werd verstopt. Ze prikten met lange 
pennen in het hooi en zo werd menig clandestien gemaakt kaasje 
gevonden. Bij Arie de Jong vonden ze zo ook de melkbus. 
Er waren veeboeren die voor het verbergen van hun melkbussen 
geen halve maatregelen namen. Verschillende van hen lieten Jan de 
Jong uit Lexmond in de vloer van een zijkamertje een betonnen putje 
maken, waarin twee melkbussen pasten. Het putje werd afgesloten 
met een houten luikje en daarover kwam weer het vloerzeil. Zover 
bekend is nooit één van deze geheime bergplaatsen gevonden. 
 
Huis- en noodslachtingen 
De formaliteiten namen toe. Wanneer er een noodslachting was 
geweest of er een dier was overleden, moest meteen aan de 
gemeenteveldwachter het nummer worden opgegeven waaronder de 
boer bij de LCO georganiseerd was. Bij runderen moest hij ook de 
letter en het nummer van het oormerk vermelden. 
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In het eerste kwartaal van 1943 werden nog 24 varkens als 
huisslachting aangegeven. De Hei- en Boeicoppers verhongerden 
nog niet!7 
Illegaal is er in alle oorlogsjaren geslacht. Dat gebeurde algemeen 
wanneer een kalf vlak na de geboorte overleed, bijvoorbeeld 
wanneer het bij de geboorte was doodgetrokken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Personen die in de land- en tuinbouw werkzaam waren, kregen gemakkelijk 
vrijstelling van tewerkstelling in Duitsland. 
 
Veeziekten 
De twee gevallen van mond- en klauwzeer die er in april 1942 waren, 
duurden niet lang, maar in juni was er toch weer een geval bij De J. 
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De ziekte breidde zich dat jaar verder uit en verschillende veestapels 
werden besmet. Begin februari 1943 was de ziekte weer voorbij. 
Er was intussen wel een geval van schapenschurft geconstateerd en 
begin februari 1943 een tweede. 
Het mond- en klauwzeer bleek toch hardnekkig te zijn, want medio 
maart 1943 werd de ziekte geconstateerd bij de koeien van De L. 
Begin april waren er bij hem al twee koeien overleden. 
Sinds mensenheugenis was miltvuur niet voorgekomen, maar medio 
april 1943 stierf er bij de wed. De W. toch een pink aan die 
gevaarlijke ziekte8. 
 
Spinnende vrouwen 
Er was steeds meer gebrek aan textiel. Men kreeg er wel bonnen 
voor, maar dat werd ook steeds minder en het kwam herhaaldelijk 
voor dat de winkels waren uitverkocht. Door ruilen tegen melk, kaas, 
boter of aardappelen kreeg men wel wat kleding, maar het bleef vaak 
behelpen. Van oude kleding werd vaak nieuwe gemaakt, door van 
enkele kledingstukken een ander te maken. Kinderkleding werd vaak 
gemaakt uit afgedankte kleding van volwassenen. Er zaten meestal 
nog zoveel goede stukken in, dat dit goed mogelijk was. 
In Hei- en Boeicop waren schapen en van hun wol sponnen 
sommige vrouwen draden op een spinnenwiel. Met die gesponnen 
wol werden dan kledingstukken gebreid, zowel voor eigen gebruik 
als voor derden. 
 
De betonnen bruggen 
De Duitsers hadden cement en ijzer nodig voor de bouw van bunkers 
en die bouwstoffen werden door Nederlanders getransporteerd. In 
Hei- en Boeicop was ook iemand die veel voor de Duitsers reed en 
ijzer en cement vervoerde. Er bleef wel eens wat achter op zijn 
wagen of op zijn erf en dat werd dan voor etenswaren geruild bij de 
boeren in Hei- en Boeicop. Dat verdween dan elders op de markt. De 
boeren wisten wel wat ze met dat ijzer en die cement moesten doen. 
Ze lieten er betonnen bruggen van maken en zo werkte de Duitse 
bezetter min of meer mee met de modernisering van de particuliere 
infrastructuur in Hei- en Boeicop. Kennelijk vond men na de oorlog 
de handelwijze van de bewuste handelaar niet in orde, want hij werd 
na de bevrijding opgepakt.  
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Bronnen 
• Archieven: 
 Stadsarchief Gorinchem 
 Archief Vereniging Historisch Lexmond en Hei- en Boeicop 
 Particulier archief 
• Interviews met diverse personen 
• Kranten: 
 De Leerdammer 
 De Teisterbander 
 Het Nieuws 
• With, Joh. de, Aangaende den dorpe van Heycop, Uitg. D.J.Brouwer, 2000 
• With, Joh. de, Een sprong in het duister, in Lek en Huibert Kroniek, 2e jg., nr. 

2, mei 2000 
• With, Joh. de, Met het oog op de kerk, Ver. Historisch Lexmond en Hei- en 

Boeicop, Lexmond, 2005 
 
Met dank aan: 
Dhr. G.C. Brouwer 
Mevr. A.C. Brouwer-Middelkoop † 
Dhr. D. de Jong 
Mevr. M.E. de Jong-de Jong 
Dhr. A. Kool 
Dhr. J.P. de Leeuw 
 
Noten 
Gebruikte afkortingen 
DL - De Leerdammer 
DT - De Teisterbander 
HN - Het Nieuws 
SAG-VHLHB – Stadsarchief Gorinchem, archief Ver. Hist. Lexmond en Hei- en 
Boeicop 
 
1. With, Aengaende, p. 128-129; With, Sprong; Proces-verbaal 22 juli 1942 
2. With, Met het oog op de Kerk, p. 60; DT 16 okt. 1943; Rijksdienst 

Monumentenzorg 
3. DL 11 nov. 1941; DT 19 mrt. en 20 nov. 1943 
4. SAG-VHLHB 
5. DT 12 febr. en 5 mrt. 1943 
6. DT 19 febr., 12 en 19 mrt. 1943 
7. DT 22 jan. en 6 apr. 1943 
8. HN 13 juni 1942; DT 9 en 19 febr., 19 mrt., 6 en 20 apr. 1943 
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UIT DE 'LEERDAMMER' VAN 70 JAAR GELEDEN 
 
J.P. de Leeuw 
 
 
Hei- en Boeicop 
 
Bericht van 01-01-1936 
• Tweede Kerstdag vierden de leerlingen van de Zondagschool 

alhier, onder leiding van het schoolhoofd, den heer A.C. van 
Dijke, in de Openb. Lag. School alhier, hun Kerstfeest. 
Het schoollokaal was tot in alle hoeken bezet, daar vele ouders 
der leerlingen, alsmede belangstellenden dezen avond wilden 
bijwonen. 
Nadat de heer Van Dijke de bijeenkomst met gebed had 
geopend, deed hij op een zeer boeiende wijze het aloude en 
steeds weer nieuwe Kerstverhaal, dat door alle aanwezigen met 
groote aandacht werd aangehoord. 
Hierna brachten de leerlingen, onder leiding van mej. E.A. de 
Munnik, verscheidene fraaie Kerstliederen ten gehoore. De 
pauze, die hierop volgde, was bestemd om allen op een 
versnapering te onthalen. Hierna moesten enkele leerlingen van 
hun kennis doen blijken, waarbij vooral opviel de lange 
bijbeltekst, ten gehoore gebracht door den jongsten leerling der 
Zondagsschool, den 6- jarigen Jan Takken, die zonder eenige 
schroom of hapering daaraan voldeed. Ook bij de andere 
leerlingen bleek het geleerde er goed in te zitten. Ten slotte 
volgde nog een boeiend en passend verhaal door het 
schoolhoofd en werden nog vele fraaie kerstliederen gezongen, 
waarna na het zingen van een Psalm en dankgebed deze 
treffende bijeenkomst tot het verleden behoorde. Bij het vertrek 
werd aan elken leerling nog een mooi en nuttig cadeau 
uitgereikt, dat met groote blijdschap in ontvangst werd genomen, 
waarna allen welvoldaan huiswaarts keerden. 

 
Bericht van 09-01-1936 

Bijna gestikt. Toen de echtgenoote van den heer B. Q. Dinsdag 
een paar emmers water aan de dorpspomp was wezen halen en 
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in huis terug kwam, bemerkte zij tot haar grooten schrik, dat haar 
1½-jarig dochtertje, hetwelk zij in den kinderstoel had achter-
gelaten, met den stoel voorover was gevallen en de kleine met 
het keeltje tusschen de stoelleuning en het tafelblad was 
beklemd geraakt, waardoor de luchttoevoer was afgesneden. 
Nadat het kind was losgemaakt, bleken slechts zeer vage 
teekenen van leven aanwezig te zijn. Gelukkig was vrijwel 
onmiddellijk Dr. Siddré aanwezig, die na een zeer langdurige 
behandeling er in slaagde de levensgeesten van de kleine weer 
op te wekken. Naar we vernemen, maakt de kleine het thans 
zeer goed.  

 
Berichten van 23-01-1936 
• Maandagavond omstreeks 5.30 uur kwam er tijdens een zware 

regenbui een wervelwind langs een gedeelte van ons dorp. 
Gelukkig werd niet veel schade aangericht, alleen een gedeelte 
van een schuur werd ingedrukt en een gedeelte van een hooimijt 
afgerukt. 

• Deze week is een begin gemaakt met het graafwerk voor het 
waterleidingbedrijf in den hoofdweg onzer gemeente. Begonnen 
is aan den Bosschen Heul in de richting van de Zwaanskuiken-
brug. Daar ook de werkzaamheden voor dit doel in Boeicop in 
vollen gang zijn, is ons dorp, op den Nieuwen weg na, 
voorloopig geïsoleerd. 
Naar men verneemt zullen echter telkens na afloop van de 
werkzaamheden de gegraven putten worden gedicht, waardoor 
na 5 uur des namiddags de weg weer opengesteld wordt voor 
het verkeer. 

• Gevonden: Een paar bruin lederen handschoenen. Inlichtingen 
gem.-politie. 

 
Berichten van 18-02-1936 
• Donderdag der vorige week heeft in het Oude Rechthuis alhier 

de inzet en afslag plaats gehad, door Notaris Koedam van 
Vianen, van een perceel bouwland liggende op den Polder 
Boeicop alhier voor de Erven Th. Boogerd te Heukelum. 
Het perceel werd ingezet door den heer K. Speijer te Lexmond 
voor de som van f 525. 
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Bij den daarop direct gehouden afslag werd niet uitgemijnd, 
zoodat de heer Spijer kooper werd. 

• Woensdagmiddag werd op de ijsbaan alhier een hardrijderij 
gehouden voor mannen, waarbij als 1e prijs verreden werd de 
wisselbeker waarop reeds 2 keer was beslag gelegd door den 
heer L. van Dijk alhier. Deze wedstrijd moest den doorslag 
geven of de houder winner en daardoor eigenaar zou worden. 
Het aantal deelnemers was slechts 10, doch niettemin was de 
belangstelling groot en werd er vinnig gekampt.  
De eerste prijs wisselbeker, werd door den houder, thans 
eigenaar, den heer L. van Dijk, alhier gewonnen aan wien ’t 
fraaie kunstwerk door den Voorz. met een toepasselijk woord 
werd ter hand gesteld. De 2e prijs werd behaald door den heer 
L.Holl, 3e prijs door den heer G. van Es, beiden alhier en de 4e 
prijs door den heer H. van Dijk te Lexmond. 

 
Lexmond 
 
Bericht van 01-01-1936 
Notabelverkiezing Herv. Kerk. Bij de j.l. Dinsdag gehouden ver-
kiezing voor een notabel in de vacature D. van Dijk, die tot 
Kerkvoogd gekozen is, werd met nagenoeg alle uitgebrachte 
stemmen gekozen de heer G. Bassa. Aan de stemming namen 32 
lidmaten deel.  
 
Berichten van 14-01-1936 
• Stagnatie. Zaterdagavond j.l. keerde de heer D. B. van Leer-

broek met zijn bakfiets uit Utrecht terug. In Helsdingen had hij 
zijn driewieler verwisseld tegen een rijwiel van een hem 
vergezellend persoon, die echter nog niet op dit vehikel thuis 
was. In Kortenhoeven geraakte hij tenminste zijn stuur kwijt en 
kwam in de sloot terecht. Met vereende krachten is het voertuig 
weer op den kant gebracht. 

• Mooie vangst. Op 4 Sept. werd alhier een onbeheerd staand 
rijwiel van A. v. d. G. uit Vianen gestolen. Het hierop ingesteld 
politieonderzoek vermocht tot dusver geen resultaat op te 
leveren, totdat jl. Zaterdag de eigenaar van het rijwiel iemand 
daarop zag rijden. Spoedig werd de politie gewaarschuwd. Het 
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onderzoek, dat daarop door de politie van Vianen en Lexmond 
volgde, had tot resultaat, dat men den dader op het spoor kon 
komen, zijnde de 25-jarige W. v. D. uit Rotterdam, die voor den 
burgemeester een volledige bekentenis heeft afgelegd. Het 
rijwiel bevond zich intusschen reeds in de derde hand! De dader 
is naar het huis van bewaring overgebracht.  

• Klompenauto rijdt een lichtpaal af. Donderdagavond omstreeks 9 
uur reed tegenover “De Zoom” een vrachtauto met klompen een 
daar langs den weg staande lichtpaal geheel af. Omwonenden 
kwamen hierdoor in het donker te zitten terwijl ook de 
straatverlichting defect was. De auto was slechts weinig be-
schadigd, doch kon niet uit den zachten berm komen. De heer 
Boef heeft hem later weer op den harden weg gebracht, waarna 
de chauffeur zijn reis naar Averhorn (N.H.) voortzette. Hoewel de 
chauffeur dit ontkent, zijn er toch aanwijzingen die het ver-
moeden wettigen, dat de chauffeur heeft zitten slapen.  

• Ook gedurende Vrijdag bleef Kortenhoeven nog zonder stroom. 
 
Berichten van 25-01-1936 
• B.V.L. nieuws. Op 7 Febr. zal in een feestelijke bijeenkomst in 

de Chr. School alhier het 10-jarige bestaan van de afd. van den 
B.V.L. worden herdacht. Als sprekers zullen o.m. optreden Zijn 
Ex. Gen. Lt. Duymaer van Twist en Burg. Hoogenboom. Een 
orkest, onder leiding van Jan Hamerling, zal voor muzikale 
medewerking zorgen, terwijl voorts een dubbelkwartet onder 
dezelfde leiding enkele liederen ten gehoore zal brengen. Een 
tableau zal een beeld uit het bestaan van den B.V.L. geven. De 
verg. zal uitsluitend voor genoodigden toegankelijk zijn. 

• Een meevallertje. Een chauffeur van de Expeditiedienst 
Vlissingen - Utrecht verloor Dinsdag eenige kostbare pakken uit 
zijn auto, inhoudende enkele tienduizenden sigaren. Gelukkig 
was het verlies door een paar inwoners opgemerkt en kon de 
chauffeur, die na de ontdekking terugkeerde, het verlorene weer 
opladen, zoodat het met breukschade afliep. 

• Zanguitvoering in de Herv. Kerk. Woendagavond werd in de 
Ned. Herv. Kerk een Zanguitvoering gegeven door de Chr. 
Zangver. “Hosanna” en het kinderkoor “Het Nachtegaaltje”, 
directeur Gijs Kusters uit Sliedrecht. De eere-voorz. Jac. de 
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Jong, opende deze bijeenkomst door te laten zingen Ps.100: 1-3 
en voor te gaan in gebed. Daarna werd een Schriftgedeelte 
gelezen, naar aanleiding waarvan spr. een korte toespraak hield. 
Volgden hierna een tweetal zangnummers door “Hosanna”, 
waarvan inzonderheid “Middernacht” zeer goed werd uitgevoerd. 
Afwisselend hoorden we het Kinderkoor en het Gem. Koor, 
terwijl Jan Hamerling een zeer schoone orgelsolo ten beste gaf. 
Vervolgens werden door het Kinderkoor nog een vijftal 
Kerstliederen gezongen, waarbij solozang door Piet Schotman, 
welke uitmuntend vertolkt en door de aanwezigen bijzonder 
gewaardeerd werd. In de korte pauze werd gemeenschappelijk 
gezongen Ps.98: 1-2. 
Na de pauze werd de Kerstcantate van H.W. de Wolf ten 
gehoore gebracht, zijnde voor gemengd-, vrouwen-, 
mannenkoor en solo, met orgelbegeleiding door Jan Hamerling. 
Op een enkel gedeelte na werd dit stuk als geheel goed vertolkt 
en kwamen sommige gedeelten bijzonder goed tot zijn recht. In 
aanmerking genomen de zwakke bezetting van sommige 
partijen, mag de uitvoering van deze cantate een goede 
prestatie worden genoemd. De sopraan-solo werd gezongen 
door mej. H. Spek. 
Aan het einde van deze uitvoering gekomen sprak de heer Jac. 
de Jong een slotwoord, daarin dankend den heer Kusters voor 
diens leiding en den heer Hamerling voor de verleende 
medewerking. Een bijzonder woord richtte spr. tot den organist, 
den heer G. Lemmen, die ook dezen avond het gemeen-
schappelijk gezang met het kerkorgel begeleidde en dit 
gedurende de bijna 25 jaren van het bestaan der Zangvereen., 
bij uitvoeringen steeds belangeloos gedaan heeft. Spr. verzocht 
de aanwezigen hem staande de zegenbede uit Ps. 134 toe te 
zingen. Een woord van hulde werd nog gericht tot den jongsten 
solist Schotman, waarna spr. tenslotte het Kerkbestuur hartelijk 
dankte voor het beschikbaar stellen van de Kerk. 
Na dankgebed werd gemeenschappelijk gezongen Gez. 96. De 
opkomst was vrij goed. 

 
 

= = = = = = = = = = = = = = = = 
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VAN DE REDACTIE 
 
De oplettende lezer heeft kunnen constateren dat de redactie qua 
personen wat is veranderd. De heren Doeland en De Leeuw hebben, 
ieder met gerespecteerde redenen, gemeend te moeten stoppen met 
het werk voor de redactie. Wij willen hen bedanken voor het werk dat 
ieder van hen, op zijn eigen manier, voor de redactie heeft gedaan 
en heeft betekend. Hartelijk dank daarvoor! 
Gelukkig is er ook weer aanvulling voor de redactie en wel mevrouw 
Helma de Rooij uit Hei- en Boeicop. Ik (S. de Ridder) heb dit nummer 
al kunnen merken dat zij van grote waarde is voor de redactie. Het 
lijkt een schaap met vijf poten en zij is van vele markten thuis. 
Mede door de nieuwe rubriek van de heer R. Visser is dit weer een 
extra dik nummer geworden. 
De liefhebbers van de artikelen over Lakerveld door dhr. P. de Pater 
zullen nog even geduld moeten hebben. Ondanks dat hij weer een 
prachtig artikel klaar had, kunnen we dat door ruimtegebrek, nu niet 
plaatsen. 
 
 
 
ONTVANGEN VAN DIVERSE PERSONEN 
 
Projectiescherm   K. Bos 
Archief Behoud apotheek Lexmond   A.C.M. Wiebolt 
Krantenknipsels     W. Chaigneau 
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HERKOMST ILLUSTRATIES 
 
Voorpagina Bonkmolen Lexmond   ca. 1930 
 Dit in verband met. het 50-jarig  
 jubileum van de Molenstichting H. Molenaar 
Pagina 4 en 5 Ordonnantie H. de With 
Pagina 8 Karel de Grote 742-814 www.bs-goedeherder.nl 
Pagina 15 Johannes Calvijn roepstem2.tripod.com 
Pagina 17 Ds. Julius Aysonius Husinga Ned. Herv. Kerk Lexmond 
Pagina 21 Horlogeketting R. Visser 
Pagina 21 Horlogesleutel. Uit: Sieraden 
 uit de negentiende eeuw 
 van E.G.G. van Amstel-Bos R. Visser 
Pagina 23 Toen: Gemaal Achthoven   april 1999 W. van Zijderveld 
Pagina 23 Nu: Gesloopt gemaal   juli 1999 W. van Zijderveld 
Pagina 24 Handley-Page Halifax II. 
 Uit: ‘40-’45, Toen en Nu, nr. 68, p. 23 W. van Zijderveld 
Pagina 27 Torenklok Hei- en Boeicop VHLHB 
Pagina 28 Simon Spruijt   1934 Archief Joh. de With † 
Pagina 29 Advertentie niet telefoneren 
 Uit: De Teisterbander 7 mei 1943 W. van Zijderveld 
Pagina 30 Advertentie Vitaminetabletten 
 Uit: De Teisterbander 30 okt. 1943 W. van Zijderveld 
Pagina 31 Distributiebonnen VHLHB 
Pagina 32 Advertentie Boterbonnen 
 Uit: De Teisterbander 7 mei 1943 W. van Zijderveld 
Pagina 33 Avertentie De Betuwe 
 Uit: De Teisterbander 10 nov. 1943 W. van Zijderveld 
Pagina 34 Advertentie Vrijstelling tewerkstelling 
 Uit: De Teisterbander 9 april 1943 W. van Zijderveld 
 
 
 
 
Kopij voor het volgende nummer moet voor 15 april 2006 
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. 
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