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GROEIEN ALS DOEL 
 
W. van Zijderveld 
 
 
U, als lid, hebt er waarschijnlijk niets of niet veel van gemerkt, maar 
begin oktober hebben wij een ledenwerfactie gehouden. Aan 
negentig adressen, bijna allemaal in Lexmond en Hei- en Boeicop, 
hebben wij een brief geschreven met het verzoek te overwegen lid te 
worden. Van de bewoners hadden wij het idee dat zij geïnteresseerd 
waren in de historie van hun woonplaats. Als premie mochten ze 
kiezen uit twee pentekeningen. De ene was van het nu reeds jaren 
verdwenen huisje van Wink, dat op de Dorpsstraat naast de kerk 
stond, het andere van de 17e eeuwse boerderij, Hei- en Boeicopse-
weg 168, waar het jaartal 1769 in de deurbalk is gehakt. Deze actie 
heeft ons 6 nieuwe leden opgeleverd plus 1 spontane aanmelding. 
Waarom willen we meer leden hebben? Daar zijn een paar redenen 
voor: 
1. Door meer leden, worden de vaste verenigingskosten per lid 

lager zodat de contributie zo laag mogelijk kan worden 
gehouden. 

2. Door meer inkomsten kunnen we af en toe iets extra’s doen, 
zoals bijvoorbeeld is gebeurd door het uitgeven van het extra 
Molennummer van de Lek en Huibert Kroniek. 

3. Door veel leden staat het bestuur sterker wanneer wij in de 
politieke arena onze stem laten horen, bijvoorbeeld voor het 
behoud van gezichtsbepalende panden. 

4. Door meer leden voldoen wij beter aan de doelstelling van de 
vereniging om zoveel mogelijk personen in contact te brengen 
met de plaatselijke en regionale geschiedenis. 

De wens om het ledenaantal te vergroten, is dus in het belang van 
de vereniging, dus van de leden, dus van u. 
De Lek en Huibert Kroniek is in Lexmond en daarbuiten een graag 
gelezen periodiek. Ook niet-leden, behorend tot familie, vrienden of 
buren, lezen de Kroniek graag. Wanneer u zo iemand bent, 
overweeg dan of u zich ook aan wilt melden als lid. U bent van harte 
welkom in onze vereniging. 

= = = = = = = = = = = = = = = = 
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ORDONNANTIE 
 
H. de With 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

= = = = = = = = = = = = = = = = 
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WETENSWAARDIGHEDEN 
 
R. Visser 
 
 
Geschiedenis voor het oprapen! 
 
Allereerst bedankt voor de leuke reacties op de 
Wetenswaardigheden over het kandelaartje. Een kenner kon mij nog 
aanvullend vertellen dat dit type kandelaar ook wel de Hollandse 
Schijfkandelaar(tje) wordt genoemd. Toch leuk om dat nog even toe 
te voegen aan de tekst bij het kandelaartje dat ondertussen pronkt in 
het virtueel cultuur historische museum van de Lek en Huibert 
Kroniek.  
Helaas kon niemand mij iets vertellen over het mysterieuze object 
afkomstig uit de oude openbare school te Lexmond. U kunt hierover 
nog steeds contact met mij opnemen. 
 
Nu ik mijzelf al tot museum directeur annex conservator heb 
benoemd verplicht ik mijzelf natuurlijk ook om met enige regelmaat 
de collectie van het museum uit te breiden. Helaas is de bekendheid 
van ons museum nog niet zo groot dat u, beste lezers, mij de 
objecten in grote getale komt aanreiken. Daarom ben ik zelf maar 
aan het “spitten” gegaan.  
Het toeval wilde 
namelijk dat, zoals in 
de vorige L&H Kroniek 
beschreven door de 
heer Van Zijderveld, 
het ook mij was op-
gevallen dat men het 
terrein van het oude 
Killestein aan het om-
ploegen was. Samen 
met mijn zoontje en 
een vriendje van hem 
zijn we na het avond 
eten het veld gaan afstruinen.             foto 1a 
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Helaas bleek dat er toch al flink wat schade was aangericht want de 
scherven en andere artefacten die we 
nog vonden waren over het algemeen 
niet groter dan een paar centimeter. 
Toch hadden de jongens al snel ook 
enige pijpenkoppen, botten en tanden 
van dieren en scherven gevonden. 
Ook mijn aandacht werd al snel 
getrokken door een hals van een 
stenen fles met een groot deel van het 
handvat er nog aan. (Zie foto 1a en 
1b.) 

      foto 1b 
 
Hoewel het maar een beperkt stuk van 
de hals van een kruik is vermoedde ik 
meteen dat dit van een Baardman 
kruik, zie foto 2, moest zijn. Een type 
kruik dat je op vele schilderijen 
tegenkomt. Een kruik die velen tot de 
verbeelding spreekt. 
 
Helaas miste het belangrijkste stuk 
van de hals, het gedeelte met de 
beeltenis van een bebaarde man, 
waardoor een belangrijk visueel 
kenmerk voor determinatie afwezig was.  foto 2 
Maar zelfs zonder de baardmans zijn  
de bijna keramische hardheid van het grijsachtige steen en de 
bruinige, soms zelfs blauwige, glazuur ook een directe aanwijzing dat 
het hier om een Baardmankruik gaat.  
De Baardmankruiken vinden hun oorsprong in de omgeving van 
Keulen en Frechen, Rijnlands steengoed gebied, waar tijdens het 
bakken van de kruiken op zo’n 1200-1250ºC af en toe zout in de 
bakruimte werd geschud die als natriumdamp op de kruiken 
neersloeg en zodoende een glazuurlaag vormde op de gebakken klei 
en deze nog minder poreus maakte. De kruiken waren daarom 
uitermate goed geschikt voor het bewaren van vloeistoffen.  
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De kruiken zijn vrij lang geproduceerd, van begin 16e eeuw tot ver in 
de 18e eeuw, waarin de “Spitsneuzen” zie foto 3, als de heel vroege 
exemplaren uit het begin van de 16e eeuw te herkennen zijn. 

 
Wie de heren met de baard zijn is 
niet bekend, maar boze tongen 
beweren dat de Keulse 
pottenbakkers, die in de 16e eeuw 
uit hun stad verjaagd zijn, uit 
boosheid de stadsbestuurders 
zouden hebben afgebeeld op hun 
kruiken. De pottenbakkers zouden  

                     foto 3              verjaagd zijn omdat er gifgas zou  
                                                      vrijkomen tijdens het bakproces. 
De meeste van de Keulse pottenbakkers zijn gevlucht naar Frechen 
waar ze hun vak ongestoord verder konden uitoefenen. Weer 
anderen zeggen dat de Baardmannen God zouden voorstellen of 
juist afschrikwekkend zouden werken en zo de boze krachten uit de 
inhoud moesten weren. 
Volgens de wetenschappelijke wereld is de vorm van de Baardman-
kruik waarschijnlijk overgenomen van oude Romeinse kruiken. De 
heel vroege Baardmankruiken komen namelijk veel overeen met 
kruiken uit de Romeinse tijd. 
De Baardmankruiken waren toen in ieder geval heel populair en 
werden in alle rangen en standen gebruikt voor vele uiteenlopende 
toepassingen. 
 
Hoe oud ons artefact precies is valt moeilijk te zeggen, de vorm- en 
grootte- van de kruik had ons daar bij kunnen helpen. De vroegere 
vormen waren namelijk meer rond van vorm en ongeveer 20 cm 
hoog, de latere uitvoeringen zijn meer peervormig en variëren in 
grootte tussen 22 en 45 cm hoogte. De kleinere modellen waren 
geschikt om uit te drinken en werden over het algemeen afgesloten 
met een tinnen deksel. De grotere modellen zullen voornamelijk 
gebruikt zijn als voorraad- of schenkkruik. 
 
Toch helpt de vorm van de hals wel een klein beetje. We kunnen 
namelijk duidelijk zien dat de hals van de Spitsneus Baardman-
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kruiken anders van vorm en tevens breder is dan die van de latere 
versies. Tevens zijn er 
een aantal ringen zicht-
baar die ik ook terug vind 
op 17e eeuwse exem-
plaren zoals op foto 4. 
Hierop gebaseerd denk 
ik dat ons artefact van 
een 17e eeuwse drink-
kruik was.  
Het is erg jammer dat ik, 
op één klein stukje scherf 
na, niets van de kruik heb   foto 4 
Kunnen terug vinden. 
Vaak werden de kruiken namelijk met tekst, stads- of familiewapens 
gedecoreerd zoals op de kruik hieronder (foto 5), waarop duidelijk 
zichtbaar het stadswapen van Amsterdam staat. Blijkbaar werd er op 
bestelling geproduceerd. 
 

Het had toch wel heel bijzonder geweest als 
we een scherf met een of ander wapen uit 
deze streek hadden kunnen ontdekken? 
Maar helaas. De kans, trouwens, om op deze 
plek een complete kruik op te graven acht ik 
niet erg groot. Dit ligt niet zozeer aan het 
bewerken van het land als wel aan hoe de 
artefacten in de grond terecht gekomen zijn. 
Men gooide vroeger namelijk pas iets weg als 
het echt niet meer bruikbaar was, Daarom 
acht ik het zeer waarschijnlijk dat onze kruik 
een natuurlijk einde heeft gevonden in de 
gracht van Killestein, waarin deze was 

              foto 5              geworpen nadat hij tijdens de maaltijd uit de 
  vettige vingers van de heer van Killestein was 
geglipt en in een paar grote stukken was kapot gevallen. De vork als 
bestek kende men toen nog niet. 
Er zijn ook best wel complete kruiken opgegraven, maar dan vaak op 
plaatsen waar voorheen een water heeft gelopen. Havens en 
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scheepswrakken hebben mooie en soms zelfs rijke Baardmankruik 
vondsten opgeleverd. Bij de havenvondsten gaat het vaak om enkele 
of geïsoleerde exemplaren, waarschijnlijk overboord gegooid door 
een of andere dronken zeeman. Bij scheepwrakken gaat het soms 
om ladingen kruiken, gevuld met brandewijn of kwikzilver, voor de 
handel op het verre oosten. Deze handel heeft er ook voor gezorgd 
dat deze kruiken over de gehele wereld worden teruggevonden. 
We kunnen dus wel stellen dat de Baardmankruiken toen zeer 
populair waren en nu eigenlijk nog steeds.  
 
Ondanks alle unieke en prachtige vondsten elders toon ik toch met 
enige trots deze scherf in ons virtuele museum. Het geeft ons 
namelijk een kijkje in het dagelijkse leven van deze omgeving van 
een paar eeuwen terug. In dit geval is het zelfs niet uitgesloten dat er 
een relatie is met het leven van de adel of gegoede burgerij uit deze 
omgeving. Dat de bewoners van Killestein wel eens vaker een potje 
of bordje konden breken, blijkt ook wel uit andere porseleinen en 
Delfts blauw aardewerkscherven die ik ter plaatse vond. Op foto 6 
ziet u zo maar een paar willekeurige scherven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   foto 6 
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Intrigerend niet, als de geschiedenis zo voor het oprapen aan de 
oppervlakte ligt. Ik krijg dan toch een heel sterke drang om ook eens 
onder de oppervlakte te gaan snuffelen. Uiteraard kan je dat niet 
zomaar doen omdat dit daar wettelijk verboden is. Dit moet je aan de 
kenners overlaten om niet nog meer te vernielen. Misschien dat het 
nog eens zo ver komt dat er geld en middelen beschikbaar komen 
om eens wat dieper te graven in de historie van dit intrigerende huis? 
Ik heb zo’n gevoel dat ik dan vast wel een nieuw onderwerp kan 
kiezen voor een van de volgende Wetenswaardigheden. 
 
Tot slot wil ik u lezers vragen of u mij, voor een volgende 
Wetenswaardigheden, kunt helpen aan historische objecten met 
teksten. Ik denk hierbij aan tabaksdozen, met bijvoorbeeld een 
bedankt of voor zoveel jaar trouwe dienst tekst, maar ook geboorte- 
of herdenkingslepels, glaswerk met een tekst of beeltenis, of 
zakhorloges ter ere van een of andere gebeurtenis. Kortom, het 
maakt niet uit wat het voor een object is of wat daarop de tekst is. 
Belangrijk vind ik wel dat òf het object-, òf de tekst uit deze omgeving 
komt. Als daar twijfel over bestaat zoek ik dat dan zo goed mogelijk 
voor u uit. U kan mij hierover altijd na 19.00 uur bereiken op telefoon-
nummer 0347 376202. 
 
Geraadpleegde bronnen: 
Antiek van Uitgeversmaatschappij Holland – Haarlem 
Wikipedia Vrije Encyclopedie 
Diverse internet sites van Musea 
 
NB: Er is zeer veel informatie over de Baardmankruiken op het internet beschikbaar. 
Vooral musea bieden hier veel informatie over en zijn er regelmatig tentoon-
stellingen waarin de Baardmankruik een hoofdrol speelt.  
 
 

= = = = = = = = = = = = = = = = 
 
 
ONTVANGEN VAN DIVERSE PERSONEN 
 
Stripverhaal Pijpje Drop, Olie Mij. Standaard Joh. ’t Lam 
Dia’s en div. paperassen    J. Janssen-van Weelderen 
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HEI- EN BOEICOP IN DE TWEEDE WERELDOORLOG 
 
W. van Zijderveld 
 
 
HET LAATSTE DEEL VAN HET VIJFDE OORLOGSJAAR 
 
Periode januari 1945 – 5 mei 1945 
 
De Strassenwacht 
Ook in het laatste halfjaar van de oorlog werden nog gedwongen 
werkzaamheden voor de Duitsers uitgevoerd. In opdracht van de 
Wehrmacht moest ’s nachts worden gepatrouilleerd om na te gaan of 
er soms obstakels op de weg lagen, zoals kromme spijkers of 
glasscherven, die de doortocht van Duitse voertuigen konden 
belemmeren of vertragen. Deze dienst heette Strassenwacht. 
Van 31 december 1944 tot 24 maart 1945 waren ook in Hei- en 
Boeicop een aantal mannen hiermede belast. Het was wel de 
bedoeling dat ze daarvoor werden betaald, maar het duurde nog tot 
1948 voordat er in totaal f 898,89 werd uitgekeerd. 
Of, zoals in Lexmond, de Strassenwacht ook reeds na september 
1944 bestond, is niet bekend. 
In Hei- en Boeicop moesten in het begin van 1945 voor de Wehr-
macht twee waarschuwingsborden worden geplaatst en daar ver-
diende M. van Beek f 4,10 mee. Dat bedrag ontving hij pas in 19461. 
 
De vermoorde Duitser 
De Leerdammer Jan Nieuwboer, die de verzetsnaam Paul had, 
verhaalt in het boekje Kom eens met verhalen… Het verzet in 
Leerdam in de jaren ‘40-’45, de volgende gebeurtenis. Hij was lid van 
het Strijdend Gedeelte (SG) van de Binnenlandse Strijdkrachten (BS) 
en was ingedeeld bij de 7e compagnie van het District Dordrecht, die 
onder bevel stond van de Gorcumse dr. H.C. Sauer. 
De laatste overval die wij pleegden was voor twee groepen gepland. 
Henk Iking zou met zijn groep naar een berucht zwart handelaar in 
Middelkoop gaan, terwijl mijn groep een onvaderlandse boer aldaar 
zou bezoeken. Na afloop zouden we allemaal in Hei- en Boeicop bij 
boer Stravers samenkomen. Nu wil het geval dat een van de jongens 
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de zaak overdag zou verkennen en kwansuis zou proberen daar wat 
melk te kopen. Dat is gebeurd, maar het muisje zou nog een staartje 
krijgen. 
Die nacht sloegen wij een beste slag en gingen welgemoed op weg 
naar Stravers, waar wij de vracht zouden afleveren en blijven tot de 
spertijd voorbij was. Voor het zover was, moest er nog een lelijke 
hindernis genomen worden en dat was de Zwaanskuikenbrug bij Hei- 
en Boeicop. Daar stond een Duitse schildwacht en aan de overkant 
was het wachtlokaal. Om die reden was ik zonder bagage alvast 
vooruit gereden om de brug te verkennen. Ik werd prompt 
aangehouden en begon een verhaal over mijn zieke moeder. Terwijl 
ik aan het vertellen was, wilde de soldaat zijn geweer van zijn 
schouder halen. Ik greep hem vast, want ik wilde niet dat hij alarm 
sloeg en er voor onze groepen een grote rotzooi van zou komen. 
Onder het gevecht verloor hij zijn helm, waarop ik hem een stomp 
tegen zijn hoofd gaf. Hij sloeg met zijn hoofd tegen de brugleuning 
aan en zakte in elkaar. De linkerkant van zijn hoofd was helemaal 
ingedeukt, hij was dood. 
Het is het verschrikkelijkste moment in mijn leven geweest. Jaren 
later kwam het steeds in mijn dromen terug en ben ik tenslotte in de 
kliniek van professor Bastiaanse terechtgekomen. Daar ben ik weer 
in de goede richting gezet, maar nog steeds ga ik met gesloten ogen 
over die brug. 
De soldaat heb ik met zijn geweer in het water laten glijden en toen 
Henk Iking naderde en vroeg of alles in orde was, heb ik dat kortaf 
bevestigd. 
 
Wel en wee van de evacués 
Na de grote golf evacués die eind december 1944 in Hei- en Boeicop 
was aangekomen, kwam enkele weken later nog een klein golfje. 
Rond half januari 1945 kwamen er nog twee evacués uit Meteren bij 

en een maand later, rond half februari 
1945, nog een aantal, zodat op dat 
moment in Hei- en Boeicop 240 
evacués waren. De nieuwkomers 
kwamen veelal uit het gebied onder de 

Kennelijk waren nog niet alle  grote rivieren: Alem (7), Hurwenen (7), 
evacués (goed) onderdak. Kerkdriel (4), Rossum (11) en Tiel (5). 
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Op een bevolking van ongeveer 650 personen, was een aantal van 
240 evacués vrij groot, maar met wat passen en meten kon voor 
allen een plaatsje worden gevonden. Er is, zover bekend, slechts 
één evacué overleden. Dat was een zeventigjarige vrouw die begin 
februari 1945 aan een hartverlamming overleed. Ze was gehuisvest 
bij veehouder De W. 
 
Wanneer men evacués in huis kreeg, moest men maar afwachten 
hoe men op elkaar reageerde. Vaak bewoonden de evacués een 
deel van het huis en men zat dus vaak op elkaars lip. Kleinigheden 
konden dan snel gaan irriteren. De Hei- en Boeicoppers hadden een 
andere manier van leven dan hun gasten en ook de omgangsvormen 
konden mijlenver uit elkaar liggen. Dat gaf spanningen, maar over 
het algemeen ging het wel goed. Men accepteerde de situatie maar 
zoals hij was. 
Zo kwam er bij Kool op de Arina Hoeve een gezin uit Dodewaard dat 
op de zolder sliep. Het waren bepaald niet de zindelijkste mensen, 
want ze leegden de pispot zomaar vanuit het zolderraam op het erf. 
Later kwamen er bij Kool nog twee gezinnen bij, zodat daar drie 
gezinnen tegelijk gehuisvest waren. Eén van die gezinnen kwam uit 
Alem, waarvan de man boer was en een koe had meegebracht. De 
twee laatste gezinnen verbleven in de half ingegraven pekelkelder 
onder de schuur, die in 1973 afbrandde. Kaasmaken, dus pekelen, 
deed men officieel niet meer, dus stond de pekelkelder leeg. Met 
deze twee gezinnen zijn geen problemen geweest. 
Niet goed ging het bij Van A. Hij had een achttienjarige jongen uit 
Tiel in huis en deze beloonde de verleende gastvrijheid door een 
flink geldbedrag te stelen en er daarmee vandoor te gaan. De 
marechaussee wist hem aan te houden, maar toen was al een flink 
deel van het geld opgemaakt2. 
Er waren echter ook evacués die zich zeer verdienstelijk maakten. 
Zo was er bij F. de Jong een evacué uit Echteld die er verschillende 
malen per fiets op uittrok en dan met een zak tarwe terugkwam. 
 
Vlees voor de niet-boeren 
Door het grote aantal evacués was de hoeveelheid inwoners met 
ongeveer 37% toegenomen en al die mensen moesten worden 
gevoed. Nu waren de meesten wel ondergebracht bij boeren, maar 
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ook bij hen begon het eten schaarser te worden. Om de evacués en 
de autochtone inwoners, die geen boerenbedrijf hadden, aan eten te 
helpen, werd er het een en ander georganiseerd. De heer Brands, 
het hoofd van de openbare lagere school, was in Hei- en Boeicop de 
drijvende kracht achter een soort voedselvoorzieningdienst. Brands 
kwam uit een handelaarsfamilie en dit zal bij zijn optreden zeker een 
rol hebben gespeeld. Het was ook een felle man. 

Samen met een veekoper ging hij 
alle boeren af. Hij eiste dat ze om 
beurten een koe leverden. 
Drachtige en erg oude koeien 
kwamen niet in aanmerking. Alleen 
gezonde en vlezige koeien en 
kalfjes kwamen aan bod. Deze 
werden geslacht en onder de 
inwoners en de evacués verdeeld. 
Hiervoor was een verdeelsysteem 
opgezet, dat waarschijnlijk met 
bonnen gebeurde. Het vlees moest 

Het vlees van gestolen schapen wel worden betaald, want ook de 
werd toch nog wel eens achter-. boer moest schadeloos worden  
haald gesteld. De prijzen die door de  
  burgers betaald moesten worden, 
waren redelijk. Getracht werd wekelijks een beest te slachten. 
Geslacht werd door Gerrit de Jong, Hei- en Boeicopseweg 164 in 
een oud, nog bestaand schuurtje. Het was voorzien van een rail en 
een haak om de koeien en het vlees aan op te hangen.  
 
Het eten van de boeren 
De komst van de evacués kwam voor de boeren onverwachts. De 
evacués hadden weliswaar bonnen, maar daar konden ze niet goed 
van leven. De boeren moesten dus ook voor hen zorgen. Bovendien 
waren er die aan de deur vrijgevig waren wanneer mensen van 
elders om etenswaren kwamen vragen. Daardoor waren er boeren 
die toen zelf tekort kwamen. Dat betekende niet dat ze honger 
moesten lijden, maar ze moesten gewoon andere dingen eten. 
Tarwe, dus ook brood, was schaars geworden, maar in plaats 
daarvan at men nu tweemaal per dag aardappels en eenmaal brood. 
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Was men in het bezit van 
tarwebloem, dan werd daar 
ook wel tarwepap van ge-
maakt. Suikerbieten werden 
ook wel gegeten, maar aan 
bloembollen zal geen enkele 
Hei- en Boeicopper zich heb-
ben gewaagd! 
Er waren ook Hei- en Boei-
coppers die elders op de fiets 
tarwe gingen halen, dat ruilden 
ze dan voor boter of kaas. 
 
Aardappelen en dieren 
verdwenen 
Er verdween nog steeds het 
nodige uit Hei- en Boeicop en 
dat gebeurde uiteraard ‘s 
nachts. Midden februari 1945 
werd een kuil met 6 à 7 mud 
aardappels van de veehouders 
gebr. B. leeggehaald. De kuil 
lag vlakbij de woning. 
In diezelfde tijd verdwenen bij 
de gebr. den B. aan de 
Kanaaldijk twee jonge geiten 
en een roeiboot. Waarschijnlijk 
zijn de geiten met de roeiboot 
naar de andere kant van het 
Merwedekanaal vervoerd, 
want daar werd de roeiboot 
teruggevonden. 
Een week later werd er bij de 
veehouder de W. zes mud 
ongeschoonde tarwe uit zijn  Er was genoeg te ruilen voor mensen 
schuur gestolen en bij vee- die etenswaar hadden, zoals de 
houder de B. verdween een  boeren. 
gehele hoenderstapel. 
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Begin maart 1945 was de buit nog groter. Toen werd bij veehouder 
Elias de W. zijn kuil leeggehaald, die naast zijn huis lag. Hierin lag 
ruim 13 hl aardappels en zijn pootgoed. Vermoedelijk waren de 
aardappels per schouw naar de Kanaaldijk vervoerd, want daar vond 
De W. zijn schouw later terug. 
Weer een paar weken later werden bij veehouder De W. (Zou dat 
dezelfde zijn?) uit een afgesloten schuur twee fietsen en een paar 
rubberlaarzen gestolen. In diezelfde nacht verdwenen bij de arbeider 
De W. zijn twee kippen, terwijl bij enkele anderen een konijn 
verdween3. 
 
Hongerige medeburgers 
De hongertochten gingen onverminderd door, ondanks de 
beperkingen die de Duitsers en hun handlangers de mensen 
oplegden. De boeren bleven verkopen en ruilen en bijna altijd was de 
andere partij dankbaar. Dat was niet altijd het geval. Zo had 
mevrouw Middelkoop een paar klompjes laten maken voor een kind 
van een evacué, uiteraard tegen ruiling van boter, kaas of iets 
dergelijks. Juist die dag kwam er een vrouw met een kinderwagen uit 
Vianen om eten vragen. Ze kreeg wat mee, maar al ras ontdekte  
 

 
Een kinderwagen met een verdiepte 
bodem. Het deksel is van een oud 
schilderijtje. Verzameling I.Schep-Bosch. 
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men dat de nieuwe klompjes verdwenen waren. De dochter van 
mevrouw Middelkoop ging op zoek naar de vrouw en trof ze aan bij 
een andere boerderij. De vrouw ontkende dat ze ook maar iets wist 
van de klompjes en zei dat ze maar in de kinderwagen moest kijken. 
Ogenschijnlijk lag daar niets in, maar toen ze onder het matrasje 
keek, zag ze daar een verdiepte bodem met een deksel en daarin 
lagen de klompjes. Zo kreeg het kind van de evacués toch nog haar 
klompjes terug. 
 
Boerenzaken 
Eind februari waren er nog steeds enkele gevallen van mond- en 
klauwzeer, maar ernstig waren ze niet. 
Er ging ook wel eens een koe op een bijzondere manier dood, zoals 
blijkt uit het volgende bericht: Toen de gebr. van H. alhier in hun 
veeschuur kwamen, zagen zij dat een hunner beste melkkoeien was 
losgebroken en zich eens extra tegoed had gedaan aan den aldaar 
aanwezigen voorraad voederbieten. Bij het melken bleef het beest, 
tot niet geringe verbazing van den melker, plotseling dood. Bij 
onderzoek bleek dat het dier teveel van het goede had gehad (een 
unieke gebeurtenis in dezen tijd), waardoor de maag gebarsten was. 
Ook voor de geitenfokkers kwam er een verandering. De 
bokkenhouder A. den Braven, die aan de kanaaldijk woonde, stopte 
ermee wegens zijn hoge leeftijd. Sinds mensenheugenis had de 
familie Den Braven dit beroep uitgeoefend, maar door gebrek aan 
een opvolger kwam daar nu een eind aan. In zijn plaats werd toen C. 
de Wildt benoemd, zodat de geitenfokvereniging weer gerust kon 
zijn4. 
 
Varia 
Met de kerk ging het steeds beter. De kerkcollecte voor de weduwen 
en wezen van predikanten bracht begin februari 1945 f 243,23 op en 
die in maart tijdens de biddag f 728,44. Voor die tijd enorme 
bedragen5. 
Op maandag 19 maart werd de Zwaanskuikenbrug aangevaren door 
het 1000 ton grote sleepschip Pelikaan. De brug was zodanig 
beschadigd, dat ze voor alle verkeer werd gesloten. Twee weken 
later werd de brug weer voor voetgangers en lichte voertuigen 
opengesteld. Er zal wel niet veel gebruik van zijn gemaakt6. 
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DE EERSTE MAANDEN NA DE OORLOG 
 
Periode na 5 mei 1945 
 
De nasleep 
Van een intocht van de geallieerde troepen heeft men in Hei- en 
Boeicop niets gemerkt. Er reden wel eens geallieerde militairen door 
het dorp, maar daar bleef het bij. 
Overal in Nederland werden personen opgepakt die op een of 
andere manier met de Duitsers hadden geheuld en grof geld hadden 
verdiend met de zwarte handel. In Hei- en Boeicop werden maar 
twee personen opgepakt, die echter na korte tijd weer vrij kwamen. 
Er waren ook twee jonge mannen uit Hei- en Boeicop die zich 
opgaven als vrijwilliger bij het Nederlandse leger. 
 
 
 
 
 
 
 
 
In Leerdam was weer cement verkrijgbaar, maar dan moest men wel een 
briefje van de burgemeester hebben. 
 
De heren J. Rolloos, A.W. Mulder en G. de Jong kregen in november 
1945 te horen dat hun radiotoestellen in het pand van V&D te Utrecht 
waren aangetroffen en konden worden opgehaald. L. Holl en E.A. de 
Munnik hoorden dat pas eind januari 1946. Op 18 februari werden de 
radio’s door D. de Hoog opgehaald7. 
 
De evacués vertrokken weer 
In april 1945, nog voor de bevrijding, waren er al evacués terug 
gegaan. Dat waren mensen uit Hurwenen, Kerk Avezaath, Rossum, 
Tiel en Oosterbeek. Op 1 mei 1945 waren er nog maar 187 evacués 
over van de 240 die er op 1 maart waren. Het duurde echter nog tot 
juni 1945 tot de grote meute vertrok. Op 1 juli 1945 waren er nog 
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maar 22 evacués, maar dat aantal verminderde niet snel. Op 1 
september waren er nog achttien8. Hoe lang die zijn gebleven is niet 
bekend. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Langzaam maar zeker kwamen er meer producten in de winkels, 
maar de meeste waren nog altijd op de bon. 

 
De vertrekkende evacués gingen op eigen gelegenheid of ze werden 
met een paard en wagen, bijvoorbeeld een kaasbrik, door een Hei- 
en Boeicopper teruggebracht naar huis. 
 
De bevrijding werd gevierd 
Op zaterdag 28 juli 1945 werd een 
bevrijdingsconcert gegeven door het 
Lexmondse fanfarecorps Excelsior. 
Het concert vond plaats op het 
weiland van G.J. den Hertog en trok 
veel publiek. 
Het programma bestond uit de 
volgende nummers: 
 
  1. Het Engelse volkslied 
  2. Wilhelmus 
  3. Lippe Detmold mars 
  4. Daar komen ze aan 
  5. De vrolijke gasten 
  6. Marslied         De advertentie voor het concert. 
      Pauze 



Lek en Huibert Kroniek 

20 

  7. Wie Neêrlands bloed 
  8. Wilt heden nu treden 
  9. Nederlandse school- en volkspotpourri 
10. Je Maintiendrai 
11. Holland Jubelt 
12. Lang zal hij leven 
13. Nu dankt allen God 
 
Anderhalve maand later, op 13 september 1945, vond een 
bevrijdingsfeest plaats, waar zelfs het geringste incident zich niet 
heeft voorgedaan. Het was die dag prachtig zomerweer, wat de 
feestvreugde alleen maar versterkte. De dag begon echter niet met 
vreugde, maar met een herdenking van hen die deze dag mede 
mogelijk hadden gemaakt. ’s Morgens om 7.15 uur werd op de 
algemene begraafplaats een krans gelegd bij de graven van de vijf 
Engelse en de ene Canadese vlieger, die op 23 augustus 1943 in de 
polder Heicop om het leven waren gekomen. Burgemeester De Wolff 
hield daarbij een plechtige toespraak. Dit was de eerste herdenking 
in een reeks die tot op heden voortduurt, maar dan op de avond van 
4 mei. 
Om acht uur begon men met het feestprogramma. Rond die tijd werd 
op de Hei- en Boeicopse weg, op de grens met Schoonrewoerd, de 
allegorische optocht opgesteld. Onder begeleiding van de 
muziekverenigingen De Bazuin en Aurora uit Leerdam trok de stoet 
daarna door het dorp, richting Zwaanskuiken. Daarna ging het via de 
Kanaaldijk, de Achterkade en de Nieuweweg weer terug naar de 
dorpskern, waar de stoet op het feestterrein werd ontbonden. Van 
dezen optocht, die enorme belangstelling trok langs de geheele 
route, was veel werk gemaakt en was dan ook àf. 
Hierna kregen de schoolkinderen een traktatie, werden er kinder-
spelen gehouden en werden de versierde fietsen gekeurd. Alle 
evenementen, ook die ’s middags werden gehouden, werden op-
geluisterd door de muziek. 
Om half elf begon men met het ringrijden op fietsen voor mannen en 
vrouwen, waarvoor een flinke belangstelling bestond. De Hei- en 
Boeicoppers hadden hun fietsen tijdens de oorlog kennelijk goed 
verborgen kunnen houden. 
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Er volgde een pauze, maar om één uur werd het feest hervat met de 
keuring van versierde tweewielige rijtuigen, waarna daarmee een 
ringrijwedstrijd werd gehouden. Hiervoor was eveneens een groote 
deelname. 
Het dorp was versierd en er waren enkele mooie bogen opgericht. 
Het mooist versierd was echter het bebouwde deel van de Kanaal-
dijk. Er was niet alleen versiering aangebracht, maar vooral de 
schitterende verlichting en de verlichte boog oogsten veel lof. Het 
was daar bij de Kanaaldijk een hechte gemeenschap, want na afloop 
van het officiële feest hebben ze nog in een apart ‘onder onsje’ dit 
bevrijdingsfeest op een gezellige wijze herdacht9. 
 
Het gewone leven begon weer 
Het was na de bevrijding wel even wennen, maar de dagelijkse gang 
bleef er in. De distributie van alles bleef bestaan en pas na verloop 
van lange tijd werd die langzamerhand opgeheven. Er kwamen 
blikjes groenten, vlees en kaakjes beschikbaar uit de legervoorraden 
en het rantsoen werd langzamerhand ruimer. 
Er was, ondanks de sigaretten die de geallieerden uitdeelden, toch 
nog bijna geen tabak verkrijgbaar. In de oorlog hadden velen zelf 
tabaksplanten verbouwd en verwerkt tot tabak, ook in Hei- en 
Boeicop. Die tabak moest voor gebruik gedroogd worden en omdat 
het dievengilde in de oorlog niet ten onder was gegaan, werd begin 
september 1945 uit het schuurtje aan de kanaaldijk van de 
veehouder V., zes pond tabak gestolen, met droogstokken en al10. 
De naoorlogse tijd bleek geen paradijs te zijn. Temeer niet, omdat de 
in de oorlog heersende saamhorigheid als bij donderslag was 
verdwenen. Het werd al spoedig: Ieder voor zich. Velen waren 
hierover zeer teleurgesteld. 
 
De herdenkingen 
Jaarlijks wordt op 4 mei de dodenherdenking gehouden bij de graven 
van de zes omgekomen bemanningsleden van de Lancaster DV 228, 
die op 23 augustus 1943 neerstortte bij de Achterkade. Aanvankelijk 
was er van de zijde van de bevolking niet veel belangstelling en werd 
er maar door ongeveer vijf personen een bosje bloemen bij de 
graven gelegd. Later groeide de belangstelling. 
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De herdenking op 4 mei 1995. 
 
De graven werden onderhouden door de gemeente, maar op haar 
verzoek heeft de in 1968 heropgerichte Oranjevereniging de zorg 
daarvoor overgenomen. Op 31 december 1985 werd de gemeente 
Hei- en Boeicop opgeheven en ging toen op in de gemeente Zederik. 
Daarna werd de officiële dodenherdenking van de gemeente Zederik 
altijd op 4 mei op de begraafplaats van Hei- en Boeicop gehouden, 
bij het graf van de omgekomen bemanningsleden.  
 
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 
Mevr. Nieuwboer 
 
Bronnen 
• Archieven:  

Gemeentearchief Zederik, archief Hei- en Boeicop 
Particulier archief 
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• Interviews met diverse personen 
• Kranten: De Voorlichter 
• Nieuwboer, Jan, Een veelbewogen tijd, in: Kom met verhalen…… Het verzet in 

Leerdam in de jaren ‘40-’45, uitgave Gemeente Leerdam, 1990, p. 12-20 
• With, Joh. de, Met het oog op de kerk, Ver. Historisch Lexmond en Hei- en 

Boeicop, Lexmond, 2005 
 
Noten 
1. GAZ-HB, inv. 1-6, 22 aug. 1945 en 14 febr. 1946 
2. GAZ-HB, inv. 10-2; DT 3 en 10 febr. 1945 
3. DT 24 febr., 3, 17 en 31 mrt. 1945 
4. DT 24 febr., 3 en 10 mrt. 1945 
5. DT 10 febr. en 24 mrt. 1945 
6. DT 24 mrt. en 7 apr. 1945 
7. With, Kerk, p. 61; DV 14 juli 1946; GAZ-HB, inv.11-6, 5 nov. 1945 en 17 jan. 

1946 
8. GAZ-HB, inv. 10-2 
9. DV 25 en 28 juli, 4 aug., 8 en 19 sept. 1945 
10. DV 8 sept. 1945 
 
Gebruikte afkortingen 
DT - De Teisterbander 
DV - De Voorlichter 
GAZ-HB- Gemeentearchief Zederik, archief Hei- en Boeicop 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wat in de laatste week van de oorlog op de bonnen nog verkrijgbaar was. 
 

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

Moestuin achter Kortenhoevenseweg 58 (2002) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Woning op het zelfde perceel Nieuwe Rijksweg 49 (2006) 
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UIT DE 'LEERDAMMER' VAN 70 JAAR GELEDEN 
 
J.L.E. Bassa-de Jong en H. de Rooij 
 
 
Hei- en Boeicop 
 
Bericht van 2-12-1936 
• Deze week is de prijs der consumptiemelk met één cent per liter 

verhoogd en gebracht op 9 cent de liter. De prijs der karnemelk is 
op 5 cent de liter gebleven. 

Bericht van 19-12-1936 
• Afgekondigd is een aanvulling van de algemene Politie-

verordening dezer gemeente, waarbij het verboden is zich op 
Zondag met de hengel visschende op of aan de openbare wegen 
te bevinden. 

Bericht van 24-12-1936 
• Maandagmorgen dezer week werd in onze gemeente bekend 

gemaakt, dat één onzer vooraanstaande inwoners, de heer Corn. 
Kok, Zondagavond was overleden. De overledene toch, die het 
Loco-Burgemeesterschap vervulde tijdens het ziekteverlof van 
den Burgemeester werd in 1908 tot lid van den gemeenteraad 
gekozen, waarin hij onafgebroken zitting heeft gehad tot op 
heden. In 1923 werd hij tot wethouder gekozen en reeds eerder, 
bij de vacature van Burgemeester Pot, fungeerde hij als Loco-
Burgemeester. Ook op ander terrein was de thans ontslapene 
geen onbekende. Reeds sedert jaren was hij voorzitter van de 
polders Neder-Heicop en Neder-Boeicop, terwijl hij eveneens het 
ambt van Hoogheemraad bekleedde en van de oprichting deel 
uitmaakte van het Bestuur van de Bijzondere School alhier. Ook 
op particulier terrein stond de thans ontslapene steeds vooraan. 
Vermelding verdient zeker, dat van zijn steeds uitgebreid perso-
neel, dat hem reeds vele jaren trouw heeft gediend, ondanks de 
ongunstige bedrijfsuitkomsten niet één werd ontslagen. Op finan-
cieel gebied zijn eveneens velen de overledene zeer veel dank 
verschuldigd. Met den heer Kok is een man heengegaan, die 
velen node zullen missen. Dat hij ruste in vrede! 
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Lexmond  
 
Bericht van 
• Door de Kantonrechter te Utrecht zijn de afgeloopen week een  

5-tal opgeschoten jongens uit Lexmond en Meerkerk veroordeeld 
tot f 3 boete of een week tuchtschool, wegens het in September 
l.l. stelen van druiven en vernielen van den wingerd bij den 
veehouder C. B. alhier. 

Bericht van 
• Naar wij vernemen zal Zaterdag 2 januari a.s. een groote Open-

bare propaganda Feestvergadering worden gehouden door de 
afd. Lexmond van de VARA, met medewerking van de afd. 
S.D.A.P., Moderne Vakorganisaties enz., in de zaal van de “Drie 
Snoeken”, medewerking verleent Smits Amusementsbureau te 
Rotterdam, dat een mooi Cabaret en Variété programma ten 
beste zal geven. Aanvang 8 uur. Entree 40 cent. 

Bericht van 24-12-1936 
• E.H.B.O. examen. Dinsdagavond had ten huize van Dr. Siddré, 

het examen plaats gevonden van de cursisten van den E.H.B.O.-
cursus, teneinde in het bezit gesteld te worden van het E.H.B.O.-
diploma. Het examen werd afgenomen door Dr. Wierenga uit 
Utrecht, Na afloop deelde Dr. Wierenga mede, dat aan alle 
cursisten het diploma was toegekend. Spr. merkte vervolgens op, 
dat hem uit het examen was gebleken: 1e. dat er goed les 
gegeven was en 2e. dat de cursisten goed geleerd hadden. Het 
diploma geld voor drie jaar, om zeker te zijn dat de bezitters van 
het diploma het geleerde niet zullen vergeten, doch bijhouden, 
eischt de Oranjekruisbond, dat na drie jaar opnieuw een examen 
moet worden afgenomen, ten einde dit diploma te verlengen.  
Het diploma is uitgereikt aan de navolgende personen: Mevr. 
Overhagen, mej. C. van Luyt, mej. Karssen, mej. Slob, mej. Ten 
Paske; mej. Swets, Roel van Mazijk, N. Schrijvershof, C. Kloens, 
M. Matton, Gijs de Jong, Jo de Jong, Gijs Graveland, Jos 
Schotman, Jo van der Grijn, Aart Scherpenzeel, Koos van 
Dieren, Aart Manschot en Jan van Dieren. Tzn. (Wegens 
ongesteldheid kon mevr. Siddré niet aan het examen 
deelnemen.) 

= = = = = = = = = = = = = = = = 
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LAKERVELD 
DE BOERENBOOMGAARD, DEEL 2 
 
P. de Pater 
 
 
Dit artikel is een korte reactie op alle aanvullende gegevens, die ik 
heb gekregen naar aanleiding van mijn artikel ‘De Boeren-
boomgaard’ in de ‘Lek en Huibert Kroniek’ van november 2005. 
 
Als inleiding hierbij op de foto een Lakerveldse fruitboom, die een 
stuk historie in zich herbergt. Sterappelbomen van deze hoogte zijn 
zeldzaam en oud. Deze bomen blijken bekend te zijn; recent werd er 
navraag naar gedaan. Een oude Lakervelder maakte de volgende 

opmerking: "Als ze 
hier sterappels willen 
plukken, zullen ze met 
een helicopter moeten 
komen". 
Ondergetekende heeft 
ooit een poging onder-
nomen, om in de top 
van één van deze 
bomen te komen. 
Maar na ruim 20 spor-
ten zonder hout had ik 
andere belangen dan 
de sterappel. Met ‘de 
val’ heb ik toch nog 
iemand een plezier 
gedaan. (Ik bedoel 
hiermee niet dat ik zelf 
gevallen ben, maar ‘de 
val’ is gevallen fruit.) 
(En 20 sporten zonder 
hout zal ik later in dit 
verhaal uitleggen.) 
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In ons buurtschap blijken nog meer oude fruitbomen aanwezig te 
zijn, dan schrijver vermoed had. We moeten ons realiseren, dat 
sommige van deze bomen de oorlog nog hebben meegemaakt. 
De geschiedenis ligt in Lakerveld voor het oprapen. Daarom hierbij 
zomaar weer een stukje historische grond, met alles in zich. Het 
gebied bevindt zich tegenover Lakerveld 143, genaamd ‘De Witte 
Brug’. Dit kleine stukje boomgaard is thans eigendom van het 
Hoogheemraadschap. Het wordt aan de oostzijde begrensd door de 
zogenaamde Ouden Dijk, d.w.z. de oorspronkelijke loop van de 
Lakerveldse weg. Op dit stukje grond staan drie oude fruitbomen: 
een versleten Goudreinet, maar daarbij twee springlevende oude 
rassen: de Zoete Bloeméé en de Bramley Seedling. (Ook bekend 
onder de naam Triomphe de Kiel.) Laat het Hoogheemraadschap ze 
maar springlevend houden! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het is natuurlijk onmogelijk om foto's van alle nog bestaande 
Lakerveldse oude fruitbomen in de ‘Lek en Huibert Kroniek’ te 
publiceren. Bovendien zegt zo'n zwart-wit foto weinig. Als dat voor 
één boom geldt, is het wel de Sterappel: bovenin fel rode appels en 
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onderin fel groene. Mede door de medewerking van onze lezers zijn 
mij inmiddels veel van deze oude bomen bekend. Misschien kan het 
geen kwaad om deze bomen op hun ouden dag op één na allemaal 
met rust te laten. Ik doe dit dan ook. Die ene uitzondering op de foto: 
De Roem van Vianen, ook wel Viaans roem geheten. Over de oor-
sprong van deze naam kan men filosoferen. Interessant blijft het feit, 
dat deze boom zich bevindt in een gebied waar de Van Brederodes 
uit Vianen (ca. 1550) een buitenverblijf hadden. Nu ik toch bezig ben: 
het perenras Brederode heeft niets met Vianen te maken. De naam 
komt uit Brabant: "Da benne van die breee rooie". Dit verhaal geldt 
ook voor één van de oudst bekende appelrassen: de Benderzoet; "ik 
bin d'r zoet". Een appelsoort die in Lakerveld toch nog wel veel te 
vinden is, is de Notarisappel. Deze appel werd ontwikkeld door 
notaris J.H.Th. van der Ham uit Lunteren (rond 1890.) Een ander ras 
dat een interessante naam heeft is de Oomskinderpeer, alhier 
Kruidenierspeer geheten. Deze peer werd ooit gepromoot door de 
fam. Kruidenier. Om de spraakverwarring compleet te maken het 
volgende. In Lakerveld bevindt zich nog steeds de Kleipeer, ook wel 
Winterjan, Wintersuikerpeer, Steenjut, Kievitspeer, Spekpeer, Wel-
drager en Mandjespeer geheten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De Roem van Vianen. 
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Andere rassen die hier nog ‘springlevend’ zijn, zijn o.a de Dirkjes-
peer, de Groninger Kroon, de Fransche Wijnpeer, de Nouveau 
Poiteau, de Maagdenpeer, de Noordhollandsche Suikerpeer en de 
Comtesse de Paris. De laatste is een leiboom, d.w.z. een boom die 
over het algemeen aan de zuidkant van de boerderij gepoot werd, 
waarna de takken langs de muur van de boerderij werden geleid. 
Door de zuidkant en de warmte die de muur door het zonlicht 
teruggaf groeide dit fruit zeer goed. 
 
De Bergamot 
Een perensoort die na mijn verhaal ‘De Boerenboomgaard’ een 
eigen leven is gaan leiden, is de ‘Bergamot’. Behalve op Lakerveld 
137 bleken er nog meer bomen van dit ras zich in het Lexmondse te 
bevinden. De Bergamot blijkt een stoofpeer met mogelijkheden. Een 
oplettende lezer kwam in een blad1 een 19e eeuws recept tegen. 
Hier het volledige recept: 
Bergamotjes in Brandewijn 
Voor 4 lb peeren neemt men 1 flesch Brandewijn 1/2 lb witte suiker, 
doet de vruchten en suiker in een keulsche pot, bint dezelve met een 
blaas toe, dan in een ketel met koud water en hooi over gehangen 
ruim een kwartier uurs laten koken. De peeren moeten geschilt 
worden. 
Een kookteam van hetzelfde blad testte het recept en kwam tot de 
volgende conclusie: "Dat kookproces met hooi hebben we maar 
achterwege gelaten want we konden niet aan die blaas komen. 
Aangezien het bij het voorkoken al erg goed smaakte, hebben we 
een ruime hoeveelheid aangehouden en uiteindelijk de avond 
tevoren zo'n 5 zakken peertjes (ongeveer 55 stuks) geschild en 
opgezet met een fles brandewijn, een kaneelstokje en 200 gram 
suiker en laten koken tot deze gaar waren. Tussendoor even roeren, 
anders zijn alleen de onderste peertjes gaar. De peertjes worden 
koud geserveerd." 
 
Opmerkingen Peter:  
Een lb. is een pond. En met een blaas wordt een varkensblaas 
bedoeld. Vroeger, na de huisslachting, een voorwerp dat voor  
 
1. Grondig bekeken, Lek en Merwestreek Afd. 11, 20e jaargang no.2, juni 2005. 
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diverse doeleinden geschikt was. Zelfs als voetbal. En stoofpeertjes 
werden volgens mijn traditie meestal koud uit de kelder dan wel uit 
de koelkast gehaald. In veel wildgerechten worden ze warm 
geserveerd, maar mijn smaak is het nooit geweest. 
 
En nu maar afwachten hoe het met Joost van Iperen zijn brandewijn 
verkoop gaat en met het klokeren van Bergamotten. Deze peer 
houdt het lang uit aan de boom. Vorig jaar plukte ik er een aantal op 
25 november. Die Bergamot lijkt misschien uit een ver verleden te 
komen, maar in een herdruk van het boekje ‘Kwaliteits- en 
Sorteringsvoorschriften FRUIT’ uit 1972 kwam ik dit ras weer tegen. 
De originele versie van dit boekje dateert uit 1959. 
 
De fruitoogst 
Het plukken van het fruit in de boerenboomgaard was geen 
gemakkelijke bezigheid. De boerenboomgaard bestond uit zo-
genaamde hoogstambomen. Voor het plukken had men lange 

ladders (hier ‘leren’ genoemd) 
nodig. De lengte van ‘de leer’ 
werd niet in meters uitgedrukt, 
maar in ‘sporten’. Elke sport 
was een trede en de afstand 
daartussen bedroeg over het 
algemeen tussen de 20 en 23 
cm. Voor ik dit allemaal uit ga 
leggen, is misschien deze foto 
van de bekende Lexmonder 
Ernst Spek een mooie in-
leiding. Ernst bezat ook een 
boomgaard in Lakerveld. 
Hoewel dit perceel al lang geen 
boomgaard meer is, noemen 
wij dit nog steeds ‘Spekke 
boogert’. Over dit perceel hoop 
ik nog eens wat meer te 
vertellen. 
Zoals op deze foto duidelijk te 
zien is, bestond deze leer uit 
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een platte sport, twee achthoekige sporten en daarna weer een 
platte etc. Andere leren bestonden uit een platte en daarna drie 
achthoekige sporten. 
Een 30-sporter was dus ongeveer 7.50 meter lang. Ooit heb ik met 
een 34-sporter bij Eef van Dijk Lemoenappels langs het kanaal 
geplukt. Het uitzicht was in ieder geval mooi. Het vervoer van een 
lange leer was soms ook niet gemakkelijk. Met de fiets en zo'n ding 
op de schouder, was dat toch moeilijk rijden. Een Lexmonder had de 
oplossing: gewoon je hoofd tussen de middelste sporten, en trappen 
maar. Gelukkig is de beste man nooit ergens tegenop gereden. 
(Naam bekend bij schrijver.) Een landelijk bekende lerenbouwer was 
de ‘Termeier’ Willem Verheij. Doordat Ameide een rijke fruitteelt-
geschiedenis heeft, was zijn beroep niet onlogisch. Per jaar bouwde 
hij ongeveer 50 leren. De meeste daarvan waren leren tussen de 28 
en 36 sporten. Voor de lange zijkanten werd Scandinavisch sparren-
hout gebruikt. De platte sporten waren gemaakt van eikenhout en de 
achthoekige van grenenhout. Hij bouwde ook twee 50 sporters per 
jaar. En dan gaan we dus richting 14 meter. Wie in 2006 zo'n leer 
gebruikt, krijgt natuurlijk de ARBO dienst op zijn nek.  
Om terug te komen op mijn 20 sporten zonder hout in de sterappel-
boom: ik bedoelde hiermee dat ik een lange leer gebruikte, waarbij ik 
dus binnen de eerste vijf meter geen takken tegenkwam om de leer 
op te laten leunen; voor mij genoeg reden om de grond weer op te 
zoeken. Doordat we thuis ook over de nodige hoogstambomen 
beschikten, hadden we ooit zo'n 30-sporter, om al die oude fruit-
bomen te plukken. Deze leer was gebouwd door de Meerkerkse 
timmerman Gijs Grootendorst (1900-1975). Hij was gewoon zo'n 
ouderwetse dorpstimmerman, die zijn vak verstond en die net, als 
zijn dorpsgenoot Jan van Peet, verstand had van alles wat met hout 
te maken had. (Waarom deze Meerkerkers in mijn verhaal? Wel het 
‘benedenend’ van Lakerveld was en is georiënteerd op Meerkerk.) 
 
Merkwaardig 
Ooit werd er subsidie verleend aan fruittelers om al die oude 
hoogstambomen te vervangen door lage bomen. Minder arbeids-
intensief en natuurlijk weer een deel van schaalvergroting. Later 
werd het inplanten en het in stand houden van die oude fruitrassen 
een onderdeel van natuurbeheer. We moeten dit als liefhebberij en 
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hobby beschouwen, want als je bij de lokale supermarkt voor het 
bedrag van 39 Eurocenten een pot appelmoes kunt kopen, dan ben 
je als Lakerveldse boer wel gek om die oude onbespoten fruitbomen 
in te klimmen, om de appels na het plukken om te zetten in appel-
moes, en de peren in stoofpeertjes. Maar sommige bewoners doen 
dit nog steeds. En ik hoor daarbij. 
 
Tenslotte 
Ondanks alles zijn er de laatste jaren rondom Lakerveldse boerde-
rijen talloze nieuwe boompjes van deze oude rassen ingeplant. Een 
aantal hiervan wil ik toch vermelden: Jasappel, Sterappel, Lemoen-
appel, Groninger Kroon, Notarisappel, Brederodes, Goudreinetten, 
Noordhollansche Suikerpeer etc. 
Voordat sommige van deze bomen met 40 sporters geplukt zullen 
worden, zal het oude spreekwoord gelden: boompje groot, plantertje 
dood. Als dit voor een boomsoort geldt, is het wel die oude hoog-
stamfruitboom. Op 12 september 2006 heb ik samen met neefje 
Arjan onze Pondspeerboom geplukt. Honderd kilo goede stoofperen 
was de buit. Hij vroeg mij hoe oud is die boom nou? ‘Zeker zeventig 
jaar’: sprak oompie. Deze boom is vermoedelijk gepoot door een 
prachtig mens met een even prachtige voornaam. Ik bedoel hiermee 
Gualtherus van Lomwel uit Tienhoven. Door vererving in 1935, mede 
eigenaar geworden van Lakerveld 252. Een man met visie. Hij 
plantte het grootste deel van de boomgaard op mijn adres. De 
aanleiding (fruitprijzen 1932) en de resultaten van deze investeringen 
(fruitprijzen 1959) zijn duidelijk. Ik heb ze in deel 1 van ‘De Boeren-
boomgaard’ vermeld. Die oude Pondspeer is nog springlevend en zal 
het nog wel een aantal jaren uithouden. Tenminste als deze boom 
niet door de bliksem gedood wordt, zoals één van onze oude St. 
Remy bomen op zaterdagmorgen 25 juni 2005. Op deze datum hoop 
ik in een ander verhaal nog eens uitgebreid terug te komen. Ook 
toen werd er door mij ‘val’ geraapt in de Lakerveldse polder, maar 
het was van een andere orde dan de Sterappel. (Het betrof 
vliegtuigonderdelen van het merk Mustang.) 
 
Bronnen 
• Een eeuw strijd om het bestaan in de fruitteelt. 
• 100 jaar NPV - NFO 1898 - 1998 door Arie Groot. 
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• Archief P. de Pater.  
• De ‘oude’ Lakerveldse particulieren, waarop ik nooit tevergeefs een beroep heb 

gedaan. 
 
P.S. Ik weet dat zich in onze lezerskring beroepsmatige fruittelers 
bevinden. En sommigen van hen oefenen dit beroep al generaties 
lang uit. Ze weten ongetwijfeld veel meer dan schrijver dezes. 
Kortom, kom met uw verhalen. De fruitteelt was en is nog steeds een 
economische factor in het Lexmondse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sterappels, jammer genoeg niet in kleur. 
 

= = = = = = = = = = = = = = = = 
 
 
© 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 en de 
redactie. 
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