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WAAROM IS LOKALE HISTORIE ZO BOEIEND? 
 
W. van Zijderveld 
 
 
U, als lezer van de Lek en Huibert Kroniek, bent geïnteresseerd in de 
historie van uw (vroegere) woonplaats. Waarom eigenlijk? Waarom 
veel minder of helemaal niet in die van Ameide, Meerkerk of 
Schoonrewoerd? Om maar helemaal niet te spreken over nog 
verderaf gelegen plaatsen, alhoewel daar ongetwijfeld ook 
interessante dingen zijn gebeurd. Dat komt mijns inziens door de 
herkenbaarheid van de historische feiten. U ziet waar het verhaal 
over gaat en herkent daarin de huidige situatie of personen. 
Toch zijn er verschillen in die belangstelling. Sommigen interesseren 
zich hoofdzakelijk in de dingen die ze zelf hebben meegemaakt of 
die gaan over mensen die ze hebben gekend of nog kennen. Door 
het lezen van een artikel dat hoogstens tachtig jaar terug gaat, 
vinden ze een stuk herkenning en dat spreekt hen aan. 
Anderen vinden ook, of misschien vooral, de eeuwenoude geschie-
denissen interessant. Voorwaarde is dan wel dat er een stuk 
herkenbaarheid in moet zitten. Zo moet een gebouw, instelling of 
gebied waarover het artikel gaat, nog geheel of gedeeltelijk bestaan. 
Met een beetje fantasie kan men zich dan gemakkelijk inleven in 
deze oude geschiedenis. 
Belangstelling voor de historie, en wel speciaal voor de plaatselijke 
historie, gaat altijd gepaard met een gezonde dosis nieuwsgierigheid. 
Weten hoe het vroeger was, hoe de mensen leefden, wat ze deden, 
wat er in en met een huis of gebied gebeurde, het is allemaal 
interessant. Natuurlijk is niet elk artikel in de Lek en Huibert Kroniek 
naar uw smaak, maar door zoveel mogelijk verschillende onder-
werpen te belichten, hopen we dat uw historische nieuwsgierigheid 
voldoende wordt bevredigd. 
Wilt u dat over een bepaald onderwerp een artikel wordt gewijd, 
neem dan contact op met de redactie of een bestuurslid. Indien 
mogelijk, zal zeker worden getracht aan uw verlangen tegemoet te 
komen. 
 

= = = = = = = = = = = = = = = = 
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IN MEMORIAM J.P. DE LEEUW 
 
W. van Zijderveld 
 
 
Alhoewel hij al enige tijd sukkelde met zijn gezondheid, is toch nog 
plotseling op 29 december 2006 ons lid Jan Pieter de Leeuw 
overleden. Hij bereikte de leeftijd van 80 jaar. De voornamen op de 
rouwkaart deden vreemd aan, want iedereen in de vereniging had 
het altijd over mijnheer de Leeuw of kortweg De Leeuw. Dat typeerde 
de man. Hij was altijd een heer met goede omgangsvormen, 
waardoor hij soms ietwat afstandelijk overkwam. Hij was echter altijd 
bereid om iemand of een vereniging te helpen. Zelfs wanneer hij op 
een verzoek de boot afhield, kon het toch gebeuren dat hij deed wat 
hem gevraagd was. 
Vanaf de oprichting van de vereniging in 1998 is hij lid geweest van 
de redactie van de Lek en Huibert Kroniek. Pas in 2005, toen zijn 
gezondheid hem parten ging spelen, is hij hiermee gestopt. 
Door zijn werk als gemeentesecretaris van de gemeenten Schoon-
rewoerd en Hei- en Boeicop en zijn grote belangstelling voor de 
natuur en de lokale en regionale geschiedenis, had hij veel kennis 
over de regio. Omdat hij gezegend was met een ijzersterk geheugen, 
was hij een betrouwbare bron voor ieder die iets uit het verleden 
wilde weten. Hij was ook bereid die kennis met anderen te delen. 
Voor de artikelenserie Hei- en Boeicop in de Tweede Wereldoorlog is 
dan ook dankbaar gebruik gemaakt van zijn kennis. Daarbij viel het 
op dat informatie die op een of andere manier voor iemand belastend 
kon zijn, niet werd gegeven. Wanneer hij iets niet zeker wist, werd 
dat erbij verteld en probeerde hij alsnog de juiste informatie bij 
anderen los te krijgen. 
Hij was een meelevend lid, die vaak op onze bijeenkomsten 
aanwezig was. Wij zullen deze markante man missen en wensen zijn 
vrouw, kinderen en kleinkinderen, met Gods hulp, veel sterkte toe 
om dit grote verlies te dragen. 
 
 

= = = = = = = = = = = = = = = = 
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ORDONNANTIE 
 
H. de With 
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WETENSWAARDIGHEDEN 
 
R. Visser 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tot zover de Keure en Reglement van de Broodbakkers en Slijters. 
In het volgende nummer gaan we verder met artikel 11, dat gaat over 
de Meelverkoopers. 
 
 
RECTIFICATIE 
In de Lek en Huibert Kroniek van november 2006 is in het artikel Het 
laatste deel van het vijfde oorlogsjaar een paragraaf gewijd aan een 
vermoorde Duitser. Het daarin vermelde relaas is, zoals ook vermeld, 
letterlijk overgenomen van een andere publicatie. Volgens de heer P. 
Westerhout is van dit voorval in Hei- en Boeicop echter niets bekend. 
In hetzelfde artikel, op blz. 21, bij de omgekomen bemanningsleden, 
staat dat het vliegtuig is neergestort bij de Achterkade. Dit moet zijn 
de Achterwetering. 
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WETENSWAARDIGHEDEN 
 
R. Visser 
 
 
Aan tafel bij onze voorouders. 
Het is al weer een jaar geleden dat de eerste Wetenswaardigheden 
het licht zag. Ik ben toen gestart met de ‘memorie voorwerpen’, een 
niet direct streek gebonden, maar wel, wat ook bleek uit de reacties, 
een herkenbaar onderwerp. Zowel de Hollandse Schijfkandelaar als 
de scherf van de Baardmankruik waren echte locale bodem-
vondsten die ons een kijkje gaven in de rijke historie van deze 
omgeving. We hebben door middel van deze vondsten al kennis 
kunnen maken met de waard van de Drie Baersen anno 1725 en de 
heer van Killestein anno 1680.  
In deze Wetenswaardigheden wil ik u uitnodigen om met mij plaats te 
nemen aan de eettafel van onze illustere voorouders. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                Foto 1 
 
Laten we ons etentje eens rond het eerste millennium starten. Denkt 
u nou niet dat als u ongeveer 1000 jaar terug in de tijd bij uw 
voorouders aan tafel zou plaats nemen dat u dan een keurig gedekte 
tafel zou zien met het mes, de vork en lepel netjes gerangschikt 
rondom uw bord. “Een vok? Was da nu wer? Nee grootvader, een 
vorrrk! Da kennik nie, as ghe nog wil vrete dan vat ghij uwe leijpel 
maor en vangt aen.” 
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Is dat wat? Word je eindelijk eens uitgenodigd om bij je verre 
voorouders te komen eten, moet je een eigen bestek meenemen en 
zitten ze met z’n allen daar toch een beetje met hun handen en van 
de punt van hun mes te eten! Niet bepaald netjes die voorouders van 
ons! Toch was het toen heel gewoon om je eigen mes en lepel bij je 
te hebben. Het mes en de lepel behoorden dan ook tot de 
persoonlijke uitrusting van onze vroege voorouders Vorken en 
borden kende men toen helemaal nog niet! Als bord gebruikte men 
een snijplankje, teljoor genaamd, of een oude korst brood, dat men 
na het eten aan de beesten of de armen uitgaf! Als drank werd er 
wijn of bier vanuit een kan in glazen of drinkbekers geschonken. Het 
voedsel bestond toen uit brood, vis, vlees en pap. Daarnaast kende 
men ook een soort dikke soep of stoofpot waarin allerlei groenten en 
vlees of vis waren verwerkt. Echte aardappeleters waren we toen 
nog niet! Het zal trouwens ook wel een flauwe hap geweest zijn, daar 
het zout toen nog een erg schaars en duur goed was en 
voornamelijk door de adel werd gebruikt. Aardig om te weten is dat 
het zoutvat op tafel, toen en zelfs tot ver in de 17e eeuw, de aan-
wezigheid van de godheid tijdens het eten symboliseerde.  
Kortom de eettafel van toen was simpel en efficiënt en meer bedoeld 
om de maag te vullen dan het oog te strelen. Stel je eens voor dat je 
daar met je mes en vork aankomt en probeert, zoals wij het toch 
allemaal geleerd hebben, het brood of vlees netjes in stukjes te 
snijden om vervolgens beschaafd naar de mond te brengen! Ik denk 
dat grootpapa gierend van het lachen langzaam van de bank zou 
rollen. Dit zou wel een goede binnenkomer zijn, want ze hielden toen 
wel van een grapje, maar daarna zou hij gewoon het brood in de 
hand nemen en daar een stuk vanaf snijden met zijn mes.  
Er is weinig beeldend materiaal uit die tijd van ons etentje dat ons 
een beter beeld van de toenmalige eettafel en eetgerei kan geven. 
Pas in de 15e eeuw en vooral uit de periode van Renaissance 
(Wedergeboorte of Vernieuwing), die tegen het einde van de 15e 
eeuw onze regio bereikte, is meer beeldend materiaal beschikbaar. 
Aangenomen wordt dat de eettafel uit de 15e eeuw niet veel afwijkt 
van die uit het jaar 1000. 
Om meer over de eetgewoontes van onze voorouders te leren, 
volgen we nu de evolutie van het eetgerei en met name van de lepel. 
We zijn ondertussen aangeschoven aan de eettafel bij grootpapa uit 
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de 16e eeuw. Ik heb al verteld dat het persoonlijke eetgerei toen 
bestond uit een lepel en een mes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 2 
 
Pieter Breugel (1525-1569) laat in een paar prachtige schilderijen, 
resp. Boerenbruiloft (foto 1) en Boerenkermis (foto 2), beide uit 1568, 
zien waar men deze zaken o.a. op het lijf droeg. 
      
 
 
 
 

         Detail foto 1 
             Detail foto 2 

 
Juist, de lepel zit in de muts gestoken en over het mes valt ook al 
niet te twijfelen. Niet bepaald de messen die wij kennen als we aan 
tafel zitten, nietwaar?  
Nu ik dan eindelijk een reden heb gevonden om eens werk van een 
van mijn favoriete schilders te gebruiken, wil ik deze kans niet voorbij 
laten gaan zonder u nog even te wijzen op het heerschap met het 
rode jasje, de voorste drager rechts op het schilderij van de Boeren-
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bruiloft (foto 1). Valt u niets aan hem op? Jawel, u ziet het goed, hij 
heeft maar liefst drie benen! 

Dit was niet toevallig een 
vreemde speling van de 
natuur, maar meer een 
vreemde dwaling van de 
schilder. Pieter Breugel 
was, net als onze 
voorouders, een echte 
grappenmaker en stopte 
vaak dit soort grapjes in  

                      Detail foto 1 zijn werken. Een lust om  
  naar te kijken. 
Terug naar onze eettafel. De lepel, het woord komt al heel lang in 
onze taal voor en is verwant aan ‘lapen’ een middeleeuws werk-
woord voor slurpen, dat al ver voor onze jaartelling gebruikt werd bij 
de volken rond de Middellandse zee. De lepel is waarschijnlijk door 
handel ook in onze contreien terechtgekomen. Zeker is dat de 
Romeinen de lepels hebben meegebracht. Er zijn een aantal 
prachtige exemplaren teruggevonden, net als de lepels op foto 3 die 
te bewonderen zijn in het Nederlands Openlucht Museum te Arnhem. 
Men gaat er vanuit dat dit model nog tot voorbij het eerste 
millennium, ten tijde van ons eerste etentje, gebruikt is. 

De gewone man gebruikte toen houten 
lepels. Was men van iets betere afkomst 
dan had men ze waarschijnlijk een lepel 
van tin of een koper legering, maar 
alleen de adel, vorsten en hoge geeste-
lijken hadden in die tijd de middelen om 
zich zilveren lepels te veroorloven. 

      Foto 3 
 
Er zijn bij bodemvondsten, vooral in grote steden, vrij veel houten 
lepels teruggevonden die alleen op basis van informatie over de 
vindplaats zijn te determineren. Metalen lepels komen pas vanaf de 
14e eeuw in relatief grote getale voor. Er zijn er ook veel bewaard 
gebleven, maar net als met de houten lepels zijn deze moeilijk te 
determineren. Vanwege hun waarde hebben gelukkig vrij veel 



9e jaargang nr. 1, februari 2007 

13 

zilveren lepels de tand des tijds doorstaan. Daar zilver al vanaf het 
begin van de 15e eeuw gekeurd wordt, kunnen wij een redelijk goed 
beeld krijgen van de evolutie van de lepels. 
Over de vorm van de lepel tussen het jaar 1000 en de 14e eeuw is 
niet erg veel bekend. Ik vond in het boek ‘Eet- en sier- lepels in 
Nederland tot ca. 1850’ van E.M.Ch.F. Klijn een lijst van de 
bezittingen van Floris V, graaf van Holland, opgemaakt nadat hij was 
vermoord op 23 juni 1296 door Gerard van Velzen, waarin o.a. wordt 
vermeld; ‘enen sulveren broken lepel’ en ‘ein ende twintich sulveren 
leijpelen’. Helaas kunnen we hieruit niet opmaken hoe de ‘leijpelen’ 
eruit hebben gezien, maar wel, gezien het grote aantal lepels, dat de 
adel toen al wel lepels beschikbaar stelde voor genodigden.  
De vorm van de lepels heeft vanaf de 14e eeuw nogal wat ver-
anderingen ondergaan. Van een kort en gedrongen dikkige steel tot 
een dunne lange steel en van een voornamelijk rond en vrij ondiepe 
bak tot een vijgvormige diepe bak. Pas in de 16e eeuw zien we 
geleidelijk decoraties doorgevoerd worden. De zogenaamde apostel-
lepels (Foto 4) zijn hier een mooi voorbeeld van. De bak van de lepel 
is van bijv. peren- of wortelhout en de houten steel heeft een zilveren 
montuur met daarop een van de apostelen gesmeed.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 4             Foto 5 
 
Van het begin tot halverwege de 17e eeuw heeft de persoonlijke lepel 
een vijgvormige bak met een ronde, ovale, of vierkante steel, be-
kroond met een vrucht, bloemknop of mens- of dierenfiguur. (Foto 5) 
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Willen we de volgende belangrijke stap in de evolutie van de lepel 
meemaken, dan nemen we een grote stap vooruit en belanden we 
aan de tafel van onze voorouders in de 2e helft van de 17e eeuw. De 
periode waarin grote namen als Rembrandt, Constantijn Huygens en 
Anthoni van Leeuwenhoek hun faam verwierven, de gebroeders De 
Witt te Den Haag gelyncht werden en stadhouder Willem III, als 
enige Hollandse vorst ooit, door zijn huwelijk met Mary Stuart koning 
van Engeland werd. Maar ook de periode waarin de zo stijl-
bepalende Franse koning Lodewijk XIV, ook wel ‘Le Roi soleil’ of 
Zonnekoning genoemd, nog gewoon met z’n handen at! We zitten 
dan midden in de Hollandse Gouden Eeuw, een eeuw waar onder 
invloed van grote welvaart ook grote veranderingen ontstonden in de 
leefgewoonten van onze voorouders. Niet alleen hun uiterlijk 
veranderde zichtbaar door de pruiken die toen in de mode kwamen, 
maar ook hun eetgewoontes, wat blijkt uit de veranderingen die de 
lepel onderging. Daarnaast was Lodewijk blijkbaar de vette handen 
ook zat en werd de persoonlijke twee-tandige eetvork, die pas eerder 
die eeuw zijn intrede had gedaan, meer algemeen aanvaard. 
De persoonlijke eetlepel is in de tweede helft van de 17e eeuw voor 
het gewone volk nog steeds standaard, maar bij de welgestelden 
kwam een zilveren eetlepel in gebruik, die onder invloed van 
verfijnde tafelmanieren anders van vorm is. Dit zien we goed terug in 
de vorm van de bak die meer ovaal wordt en dus geschikter is om 
vanaf de punt van de bak te eten in plaats door vanaf de zijkant bij 
de ronde bak. Ook de steel verandert in die periode en wordt 
gaandeweg steeds platter met een breder uitlopend steeluiteinde. 
Foto 6 toont een zilveren lepel uit 1670 met ook een voor die tijd zeer 
kenmerkend drielobbig steeluiteinde.  
 

 Foto 6 
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Uiteindelijk zal rond het einde van de 17e eeuw uit dit nieuwe model 
het tafelcouvert ontstaan, waarbij lepel en vork hetzelfde model 
hebben en in series van zes of twaalf worden gemaakt. Vanaf die 
periode zal tot de dag van vandaag de vorm van de bak niet erg veel 
meer veranderen. Verschillen in model worden daarna wel bepaald 
door de vorm van de steel, het steeluiteinde en de bevestiging van 
de steel, d.m.v. de naald, aan de bak. De naald die door de jaren 
heen korter en korter werd en uiteindelijk een lobvormige ornament 
vormde, het ‘lofje’ is ook wel naamgevend. ‘Enkel Lof’, ‘Dubbel Lof’, 
maar ook het bekende ‘Haags Lof’! Foto 7 toont een korte weergave 
van de evolutie van naald naar lof met lepels uit eigen collectie. 
 

  Foto 7 
 
Het ‘Filet’ of ‘Punt Filet’, een ander nu nog bekend model, ontstond 
ook rond diezelfde periode door het versieren van de steel van het 
‘Unie-Plat’, een glad model, met een groef die de contouren van de 
steel volgt.  
Hoewel de vork veel later dan de lepel op de eettafel verscheen, was 
de vork al bekend vanaf het begin van de 15e eeuw, toen men bij het 
voorsnijden van het vlees een grote twee-tandige vork ging ge-
bruiken. Het zou echter nog tot de 18e eeuw duren voordat de vork 
een vast onderdeel van het tafelbestek werd. Er zijn uit de 17e tot 
einde 18e eeuw een aantal prachtige persoonlijke zilveren reissetjes 
(lepel, mes en vork) in koker bekend. Hieruit valt te concluderen dat 
de vork alleen door de adel en de rijke burgerij werd gebruikt. Ik kan 
bijvoorbeeld niets vinden over koperen of tinnen vorken uit die 
periode. Het aantal tanden groeide door de jaren van twee naar drie 
in het begin van de 18e eeuw, tot vier tanden aan het einde van die 
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eeuw. De eetvork doet dus pas eigenlijk meer algemeen zijn intrede 
bij de komst van het tafelcouvert. Daarna volgde de vorm van de 
steel weer dezelfde weg als die van de eetlepels. 
Met het mes was dat heel anders. Messen, zoals wij die kennen, zijn 
al vanaf het moment dat wij metaal leerden bewerken, een Multi-
functioneel persoonlijk stuk gereedschap. De eerder getoonde schil-
derijen van Breugel laten zien dat het mes ook prominent aanwezig 
was in het dagelijkse leven in de 16e eeuw. Hoewel de man een 
groot mes openlijk aan zijn gordel droeg, had hij meestal ook nog 
ergens een kleiner ‘eetmes’. Ook onze overgrootmoeders hadden 
natuurlijk een persoonlijk mes, dat meer overeenkwam met het kleine 
mes van onze overgrootvaders. Doordat het heft van het mes uit de 
schede stak ging men het heft steeds meer decoreren. Hoewel ik 
geen voorbeeld heb kunnen vinden, zullen er vast ook uit de 
middeleeuwen mooi bewerkte exemplaren zijn geweest, maar pas 
vanaf het begin van de 17e eeuw worden gedecoreerde mesheften 
meer algemeen en zijn er ook meerdere prachtige exemplaren be-
waard gebleven. 
Net als bij de lepel en de vork worden er pas vanaf het einde van de 
17e eeuw messen in series als tafelcouvert gemaakt waarbij ook de 
stijl van de couvertmessen, net als de vork, de stijl van de lepels 
volgde. 
Foto 8 laat twee eind 18e eeuwse messen uit mijn eigen collectie 
zien, die maar een paar jaar in leeftijd schelen, waarbij het ene 
(1797) duidelijk een niet seriematig brood- of voorsnijmes is en het 
andere (1785) duidelijk wel een mes uit een serie is. Het brood- of 
voorsnijmes heeft nog alle kenmerken van het persoonlijke mes in 
zich, waaronder het rijk bewerkte pistoolvorming heft. 
 
Messen blijven ook tot na de 
introductie van het tafelcouvert 
voor de meeste mensen een 
persoonlijk stuk gereedschap. 
Hoewel minder opzichtig aan-
wezig, zal het persoonlijke mes 
nog tot het begin van de 20e 
eeuw voornamelijk op het plat- 
teland in gebruik blijven.         Foto 8 
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Als we ons etentje zo rond het jaar 1800 aan de eettafel van de beter 
gesitueerde voorouders voortzetten, dan zal het u verbazen hoe het 
couvert is uitgegroeid. Niet alleen liggen er dan verschillende lepels, 
messen en vorken ten behoeve van verschillende gerechten rondom 
uw bord, maar ook zijn er verschillende opscheplepels voor de ver-
schillende gerechten. Je kunt het niet bedenken of er is wel een 
speciaal eetgerei voor ontwikkeld, van mosterd- tot potagie- lepel en 
van confiture- tot oestervorkje.  
Helaas zijn in die tijd de verschillen tussen arm en rijk erg groot 
geworden en hoewel ik van de maaltijd geniet, besef ik dat bij menig 
huishouden van onze voorouders de tafel op dat moment niet veel 
afwijkt van de tafel zoals deze 300 jaar terug was. Het is bijna niet te 
geloven, maar houten lepels zijn tot in het begin van de 20e eeuw 
gebruikt, met name door grote groepen mensen, die op het 
bestaansminimum leefde. Een metalen lepel was zelfs toen nog voor 
deze mensen een onbereikbaar bezit.  
Vandaag is dat gelukkig heel anders. Zelfs de minst bedeelden in 
onze huidige maatschappij hebben wel een volle besteklade met 
verschillende maten en vormen lepels, messen en vorken. We staan 
er niet bij stil dat wat voor ons zo gewoon is, tot nog niet zo heel lang 
geleden niet zo gewoon was en dat het eetgerei, zoals wij dat nu 
kennen, toen alleen voorbehouden was aan de welgestelden.  
Terug van mijn reis door de tijd ben ik toch wel blij met onze volle 
besteklade thuis en helemaal met onze vorken. Dat vanaf een punt 
van een mes eten vond ik maar niets. Ik neem me daarom voor om 
in de volgende Lek & Huibert eens terug te gaan naar onze 
overgrootouders om hen te bedanken voor het zo fantastisch uit-
ontwikkelen van ons bestek. Ik zal daar eens met hen een glas op 
heffen. Leve de man, of vrouw, die de vork uitvond! Proost. 
 
Mooi glas trouwens grootva. Wa blief? ......... 
 
Bronnen 
Eet- en sier- lepels in Nederland tot ca. 1850 van E.M.Ch.F. Klijn 
Nederlands klein Zilver en schepwerk 1650-1880 van B.W.G. Wttewaall 
Zilver van Jan Pieter Glerum 
Diverse museum- en internet- sites 
 

= = = = = = = = = = = = = = = = 
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TOEN EN NU 
 
J.P. de Leeuw † 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hei- en Boeicop, ter hoogte van het oude Rechthuis, ca. 1900 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dezelfde locatie, 100 jaar later 
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HET GEMEENTEWAPEN VAN LEXMOND: EEN PROBLEEM 
Deel 1 
 
W. van Zijderveld 
 
 
Gemeentewapens 
Een gemeentewapen bestaat uit één of meerdere figuren of vlakken 
op een schild, waarboven soms een kroon staat. Enkele wapens 
hebben ook een wapenspreuk en/of aan weerszijden een 
zogenaamde schildhouder. De wapens zijn ook altijd gekleurd met 
vastgelegde standaardkleuren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het logo met wapen van Zederik 
 
Bijna alle gemeenten in Nederland hebben een gemeentewapen, 
ook de nieuw gevormde gemeenten. Zo heeft de gemeente Zederik, 
die als gemeente dezelfde naam draagt als enkele vroegere 
watertjes (wat natuurlijk onzinnig is en beter Zederikland of iets 
dergelijks had kunnen worden genoemd), een wapen waarin een 
roos centraal staat. De zeven blaadjes staan voor de zeven kernen 
waaruit de gemeente bestaat. Er is een roos gekozen omdat die ook 
werd gevoerd door het geslacht Von der Lippe, die een tijdje de 
landen van Vianen en Ameide in bezit had. Een verwijzing naar de 
watertjes waaraan Zederik zijn naam ontleent ontbreekt, maar de 
latere Zederik en het Zederikkanaal worden voorgesteld door de 
verticale zilveren streep in het midden, die zowel het wapen als de 
gemeente in twee delen verdeelt1. 
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Links het wapen van Leerdam in het midden dat van Gorcum en rechts dat 
van Vianen 
 
De oude gemeentewapens hadden een voorstelling die ontleend was 
aan de beschermheilige of aan de naam van de stad, maar kon ook 
een stadspoort voorstellen, zoals bijvoorbeeld in het wapen van 
Leerdam en Gorcum, als teken van een ommuurde stad. Gorcum 
had in 1441 een wapen gekregen met als figuur een stadspoort, 
maar dat werd rond 1650 in de onderste helft uitgebreid met het 
wapen van de Van Arkels. Dit waren de heersers over Gorcum in de 
eeuwen daarvoor. Heel veel gemeenten hebben trouwens een 
wapen dat hetzelfde is als het wapen van de familie die vroeger in 
die plaats de scepter zwaaide. Zo heeft Vianen bijvoorbeeld drie 
zuilen in haar stadswapen, dat afkomstig was van Zweder van 
Beusichem, die omstreeks 1270 de eerste heer van Vianen was. Hij 
stamde af van de familie Van Zuilen, die hetzelfde wapen voerde. 
Ook Lakerveld had, tot het in 1814 werd samengevoegd met 
Lexmond en Achthoven tot de gemeente Lexmond, dezelfde 
voorstelling op haar wapen als Vianen, dus drie zuilen. Uit het 
bovenstaande blijkt ook dat familiewapens eerder zijn ontstaan dan 
stadswapens. 
Een gemeentewapen diende als symbool, dat ook door mensen die 
niet konden lezen, kon worden herkend. Zo waren bijvoorbeeld op de 
Gorcumse trekschuiten, die rond 1660 tussen Gorcum en Schot-
deuren voeren, de Gorcumse stadswapens aangebracht en op die 
van Vianen, die tussen Schotdeuren en Vianen voeren, de wapens 
van de Van Brederodes. 
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De dorpswapens vóór de negentiende eeuw 
Steden hadden, in tegenstelling tot dorpen, al heel vroeg een wapen. 
Ze hadden ook een veel krachtiger bestuur met meer bevoegdheden 
en mogelijkheden dan de dorpen op het platteland. De dorpen 
hadden daarom aanvankelijk geen eigen wapen. De echt belangrijke 
zaken werden namelijk door de heer of een andere hogere autoriteit 
afgehandeld en die gebruikten hun eigen wapen wel. 
Wanneer Lexmond en Lakerveld hun eerste dorpswapen (gemeente-
wapen) kregen of gingen gebruiken is niet bekend, maar op het eind 
van de achttiende eeuw hadden ze beide in ieder geval een wapen. 
Lexmond (met Achthoven) had in 1792 een zwijns- of everzwijnskop 
dat als volgt werd omschreven: Een schild beladen met een 
zwijnskop en gedekt door eene kroon met vijf fleurons (=bloemen). 
Randschrift: Sigillum Lexmondi (=Zegel van Lexmond). Dit wapen 
moet veel ouder zijn dan 1792. 
Lakerveld had in 1760 ook een eigen wapen, dat als volgt werd 
omschreven: Een schild beladen met drie zuilen en gedekt door 
eene kroon met vijf fleurons. Randschrift: Sigillum Lakerveldi (=Zegel 
van Lakerveld)2. 
 
Zegels 
Een zegel (een afdruk van een zegelstempel) was een waarborg 
voor de echtheid van het document waarop het voorkwam of met 
een lint was verbonden. Er werden al zegels gebruikt voordat er 
stadswapens waren. Pas later werden vaak de stadswapens op de 
zegels gebruikt. 
De zegels waren aanvankelijk lakzegels, die aan documenten 
werden gehecht of waarmee brieven werden verzegeld. Voor het 
maken van een lakzegel werd een lakstempel gebruikt, dat in een 
klodder vloeibare lak werd gedrukt, die op de gewenste plaats was 
gedeponeerd. Later werden inktstempels gebruikt. 
Ook stempels die in het papier werden gedrukt kwamen voor. Die 
werden vaak in een vierkant of ruitvormig stukje papier geperst en op 
het document geplakt. Soms werden ze in het papier zelf geperst. Zo 
zijn de eerder genoemde zegels van Lexmond (1760) en Lakerveld 
(1792) opgedrukte zegels in een papierruit. 
Tegenwoordig komt het gemeentewapen voornamelijk voor op 
drukwerk als versiering of kenmerk en kreeg daarmee een represen-
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tatieve functie. 
 
De gemeentewapens werden ingeschreven 
Tot in het begin van de negentiende eeuw kon elke gemeente zijn 
gemeentewapen zelf naar eigen goeddunken vaststellen. Hoogstens 
moest men de goedkeuring hebben van de heer of andere autoriteit 
die boven het gemeentebestuur stond. Er waren weliswaar reeds 
heraldische regels, dus regels waaraan een familie- of gemeente-
wapen moest voldoen, maar die werden niet strikt gehandhaafd. 
Om aan deze ongeordende toestand een einde te maken, kreeg de 
Hoge Raad van Adel, die op 24 juni 1814 was ingesteld, precies een 
half jaar later (24 december 1814) van koning Willem I de opdracht 
om alle bestaande gemeentewapens in te schrijven in een register 
en ze zo voor altijd eenduidig vast te leggen. Ze werden dan meteen 
officieel erkend. 
Reeds op 5 januari 1815 kregen alle gemeenten de oproep om vóór 
1 mei 1815 een afbeelding, beschrijving en toelichting van het te 
bevestigen wapen in te zenden. Lexmond nam er de tijd voor en 
stuurde pas op 14 juni 1816 de gegevens op. Dat was ruim een jaar 
te laat3. 
 
Lexmond kreeg in 1817 officieel een gemeentewapen 
Lexmond kreeg op 24 december 1817 officieel een gemeente-
wapen4. Het was van lazuur (blauw), beladen met een varkenskop 
van goud. (Dus geen everzwijnskop!) Vaak werden alleen stempels 
naar de Hoge Raad van Adel gezonden, zonder daarbij de kleuren 
van het wapen te vermelden. Waarschijnlijk hadden die gemeenten 
ook geen wapen maar alleen een stempel met een figuur erop. 
Waren de kleuren niet bekend, dan werd het uitgevoerd in goud en 
blauw. Deze kleuren waren ook gebruikt voor het nieuwe rijkswapen 
en die vond men kennelijk wel mooi. Bovendien kreeg men een 
beetje eenheid. Nederland kent hierdoor relatief veel goud-blauwe 
wapens, die historisch niet geheel juist zijn. Lexmond had kennelijk 
ook geen kleuren opgegeven, want het toegekende wapen was 
blauw met een gouden varkenskop. De Brederodes hadden een 
wapen met een gouden veld waarop een rode leeuw stond, dus 
historisch waren de kleuren een misser. 
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Kwitantie ad f 15,- voor de officiële toekenning van het gemeentewapen. 
Het bevestigen van het wapen kostte natuurlijk geld en in 1818 kreeg de 
gemeente een rekening van f 15,- voor het maken van de akte van 
confirmatie en de daarop rustende belasting en leges. 
 

Er moesten nu ook stempels komen en 
voor het snijden van cachetten volgens het 
nieuwe Dorpswapen (het maken van de 
stempels) moest de gemeente nogmaals  
f 16,- betalen. Op het stempel stond boven 
het wapen met de varkenskop een kroon. 
Het randschrift luidde5: PLAATSk BESTR. 
VAN LEXMOND ACHTHOVEN EN 
LAKERVELD (Plaatselijk bestuur …). De 
afgebeelde varkenskop op het stempel is 

Een afdruk van het eerste  een vrije interpretatie van het officiële  
inktzegelstempel op een wapen. Het heeft een langere snuit en de  
document uit 1818. oren staan naar achteren in plaats van 
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rechtop. 
Een afdruk van het inktstempel komt voor op een betalingsstuk uit 
1817 en is daarna nog lang in gebruik gebleven. De laatst bekende 
afdruk dateert uit 1893. Het stempel werd echter niet veel gebruikt, 
want er zijn slechts enkele afdrukken teruggevonden uit de jaren 
1817-1819, 1861, 1865 en 18936. 

Uit 1895 is een ander lakzegel 
bekend. Hierop is de varkenskop 
vrijwel gelijk aan die van het 
inktzegel uit 1817, maar de kroon 
is anders en het tekstdeel EN 
LAKERVELD is van de rand 
verhuisd naar onder het wapen7. 
Het Lexmondse wapen bestaat 
officieel niet meer. Het werd op 1 
januari 1986 opgeheven bij de 
wet van 4 september 1985, 
Staatsblad 4828. 
 

Een afdruk uit 1895 van het lakstempel. 
 
Hei- en Boeicop vroeg geen gemeentewapen aan 
Hei- en Boeicop had na 1814 geen officieel wapen aangevraagd 
maar gebruikte toch een wapen om de officiële stukken te 
verzegelen. Dat hadden ze reeds lang in gebruik, want het oudst 
bekende zegel met een wapenstempel stamt uit 1738. 
In de loop der tijd werden verschillende wapenzegels gebruikt, maar 
het duurde tot 1943 alvorens Hei- en Boeicop van de secretaris-
generaal van het Departement van Algemene Zaken een wapen 
kreeg. Dit wapen bleek achteraf niet juist te zijn en pas op 12 
november 1969 kreeg Hei- en Boeicop bij Koninklijk Besluit haar 
eerste officiële wapen9. 
Tienhoven, bij Ameide, had na 1814 ook geen officieel wapen 
aangevraagd en pas op 18 juni 1941 kreeg ze haar eerste officiële 
wapen. Ook dit wapen was anders dan het tot dan toe gevoerde 
‘illegale’ wapen. 
Hei- en Boeicop en Ameide waren beslist geen uitzonderingen. In 
1830 (na de afscheiding van België) hadden van de 1229 gemeenten 
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er maar 769 een officieel wapen en in 1943 waren dit 946 van de 
1015 gemeenten die er toen nog over waren10. 
 
Het officiële gemeentewapen van Lexmond 
Maar terug naar Lexmond. De ‘president van het gemeentebestuur 
van Leksmond’, zoals de schout of burgemeester Fabritius zich 
destijds noemde, had op 14 juni 1816 de afdruksels der Wapenen 
van de Heerlijkheeden Leksmond en Lakerveld opgezonden naar de 
Hoge Raad van Adel te Den Haag11. Hij schreef: De echte oorspronk 
dezer wapenen als bestaande die van Leksmond in een zwijnshoofd 
en die van Lakerveld in drie zuilen, daar zijn hiervan geen bizondere 
bewijzen van oorspronk, dan alleenlijk dat dezelven van onheuglijke 
tijde en wel reeds bij de Graaven van Brederode als Souvereine 
Heeren van de Landen van Vianen en Ameide zijn bekend geweest 
en erkend. Verzoekende dierhalven de confirmatie van onze 
geëerbiedigde Souvereine Vorst in de registratie van dezelven. 
Fabritius zegt dus dat Lexmond en Lakerveld reeds een wapen 
hadden en vroeg om deze op te nemen in het register. Dat gebeurde 
wel voor het Lexmondse wapen, maar het Lakerveldse wapen viel 
buiten de boot omdat dit geen zelfstandige gemeente meer was. Het 
werd ook niet in dat van Lexmond opgenomen. 
Fabritius legde een duidelijk verband met het embleem dat de 
Brederodes gebruikten, namelijk de everzwijnkop. Welke afbeelding 
hij heeft meegezonden is niet meer te achterhalen, maar een feit is 
dat de beeltenis op het in 1817 officieel toegekende Lexmondse 
gemeentewapen geen kop van een everzwijn is, maar dat van een 
gewoon varken. Dat was heel iets anders. In plaats van een woest 
dier was nu een tam varken afgebeeld. (Zie voorblad) Of Fabritius 
hiertegen nog heeft geprotesteerd is niet bekend, maar het is zeker 
dat deze wijziging in de eeuwen daarna veel ergernis heeft gegeven. 
Lexmond was niet de enige gemeente waar iets fout ging. Dat was te 
wijten aan het feit dat het bevestigen en verlenen van zoveel wapens 
in een zo korte tijd (ook het huidige België behoorde toen bij Neder-
land) wel tot fouten moest leiden. Onderzoek naar de historische 
achtergronden van de ingezonden wapens werd helemaal niet 
gedaan. Dat was vroeger trouwens een veel omvangrijker klus dan 
tegenwoordig. 
In 1941/1942 werd door de regering gecontroleerd of de gebruikte 
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gemeentewapens wel officieel waren goedgekeurd. Bij Lexmond was 
dit inderdaad het geval en het wapen werd op 17 augustus 1942 
opnieuw bevestigd12.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het wapen dat in 1817 officieel aan Lexmond werd toegekend. 
Op de voorpagina van de bevestiging uit 1942 is het gehele wapendiploma 
afgedrukt 
 
Het everzwijn in de heraldiek (wapenkunde) 
De ever, ook wel everzwijn of wild 
zwijn genoemd, is een stug behaard 
beest met vervaarlijke slagtanden. Het 
was een dier dat veel in de Europese 
bossen voorkwam en wel de ‘ridder 
van het woud’ werd genoemd. De 
mannelijke wilde zwijnen worden 
everzwijnen genoemd en de vrouwe-
lijke zeugen. In de heraldiek worden 
uitsluitend everzwijnen gebruikt. 
Voor de Germanen was het everzwijn 
een heilig dier dat de wagen trok van 
hun god Freyr. Het dier was een 
symbool voor vrijheid, woestheid en Afbeelding van de kop van een 
ongebreidelde kracht. everzwijn. 
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Door de snelle wendingen die het kon maken, was het ook een 
gevaarlijke tegenstander. In de heraldiek staat het everzwijn daarom 
ook symbool voor woestheid en kracht. 

In de Griekse mythologie komt het 
everzwijn ook voor. Zo had een 
everzwijn Adonis (een schone 
jonge man en lieveling van de god 
Venus) gedood en de Griekse 
godin Artemis (Diana bij de 
Grieken), de godin van de jacht, 
werd in verhalen en op af-
beeldingen daarom vaak vergezeld 
door een everzwijn. Het everzwijn 
werd daardoor soms gebruikt als 
jachtembleem. 
Wanneer de Romeinen ten strijde 
trokken droegen ze, ter herkenning 
van hun verschillende legioenen, 
banieren mee met op de stok een 
beeld van een adelaar, een leeuw, 
maar ook wel van een everzwijn. 
Hier was het everzwijn een symbool 
voor een onversaagd en tot de 
tanden bewapend soldaat, die niet 
van wijken wist. 
In de oudheid waren de heersers 
gewoon om bij het sluiten van een 
verdrag een zwijn te slachten, 
waarbij ook de eed van trouw werd 
afgelegd. Het zwijnshoofd heeft 
daarom in de heraldiek ook de be-
tekenis van trouw ge kregen13. 

Varkens veranderen in de loop   De kop van een everzwijn staat dus 
der eeuwen in grootte en in bouw  voor vrijheid, ongebreidelde kracht 
 en dapperheid, maar ook voor trouw. 
In Nederland komen maar weinig koppen van everzwijnen in 
familiewapens voor, dit in tegenstelling tot Engeland en Schotland. 
De zwijnskoppen in de Nederlandse wapens zijn meestal slecht 
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getekend. Vaak lijken ze op een hond, een kalf of een uitgerekte 
varkenskop. Alleen aan de vervaarlijke slagtand is dan te zien dat 
het hier om de kop van een everzwijn gaat14. 
 
Noten 
1. Gemeentearchief Zederik, inv. 2.07.13 
2. Bergh, alphbetische volgorde. Deze verwijst voor zowel Lexmond als Lakerveld 

naar het archief van Ameide. Hierin zijn, zowel in Den Haag als in Zederik, deze 
stukken nog niet gevonden. 

3. Keuzenkamp, p. 10-12; Archief Hoge Raad van Adel 
4. GAZ, Archief Gemeente Lexmond (AGL) ingelijste bevestiging van 17 aug. 

1942; Druif, p. 66-67; Nederlandsche Wapens p. 48-49; Sierksma, p. 85 en 205; 
Index 

5. GAZ, AGL, inv. 296  
6. GAZ, AGL, inv. 296 op nota’s 1818, 1819 op opgave personele omslag, 1861 

en 1865 op huurcontracten; Part. bezit, 1893 op stuk papier 
7. GAL, doos Hinderwetvergunningen, 1895 
8. Index 
9. Nederlandse Gemeenten, 1971-37, p. 438 
10. Swenger, p. 11-14; Keuzenkamp, p. 12-13 
11. Archief Hoge Raad van Adel 
12. GAZ, AGL, zie verder noot 2 
13. Kits Nieuwenkamp p. 98-99; Vlaanderen p. 53; Aken p. 212-213 
14. Brandeler, p. 421-422; Fox-Davies p. 198-200 
 

Wordt vervolgd 
= = = = = = = = = = = = = = = = 

 
ONTVANGEN VAN DIVERSE PERSONEN 
 
Boekje Onze molens. Muldersversjes  Mevr. I. Schep-Bosch 
Krantenknipsels enz.    Dhr. W. Graveland 
Krantenknipsels vanaf 1917   Dhr. C. Bassa 
Gedenkschrift Waterleidingbedrijf  Dhr. C. Bassa 
Toeristengids Glorie van Holland 1954  Dhr. Th. van Woerden 
Archief Woningbouwver. De Goede Woning St. Goed Wonen Zederik 
Bewijs uitgifte grafruimte    Fam. H. de Vor 
Flessenkurker     Fam. H. de Vor 
Leerkniptang     Fam. H. de Vor 
Een suf (een voorwerp waar een wild paard 
makkelijker mee gevangen kon worden)  J. Haag 
Boek van Leesgezelschap (1850) Lexmond G.C. Brouwer 
2 Oude foto’s 1924    Mevr. L. de Keizer-Rietveld 
Carbidlamp     Dhr. J. Stijsiger 



9e jaargang nr. 1, februari 2007 

29 

UIT DE 'LEERDAMMER' VAN 70 JAAR GELEDEN 
 
J.L.E. Bassa-de Jong  
 
 
Hei- en Boeicop 
 
Berichten van 04-01-1937 
• De Oudejaarsnacht had in deze gemeente een rustig verloop. 

Oudergewoonte bevonden zich wel gedurende den geheelen 
nacht opgeschoten jongens aan den weg, en werden ook wel 
enkele voorwerpen van plaats verwisseld, doch bijzonderheden 
vonden niet plaats. Te hopen is wel, dat ook dit ouderwetsche 
gedoe geheel achterwege blijft. 

• Margarine en gehakt in blik. De distributie van goedkoope 
margarine en gehakt in blik, is thans opgedragen aan den heer J. 
Bikker, agent van Arbeidsbemiddeling alhier. 

Bericht van 02-02-1937 
• Hei-en Boeicop – Alweer koude. Zoodra de temperatuur bij het 

vriespunt genaderd was, gaf ons torenuurwerk ’t weer op. Zoals 
men weet heeft ons gemeentebestuur besloten daaraan 
voorgoed een einde te maken door het uurwerk door een 
deskundige te doen nazien en de fout te doen opsporen. 

Bericht van 04-02-1937 
• De laatste dag van gladde wegen veroorzaakte toch nog een 

ongeval in onze gemeente. Toen de echtgenoote van den 
kruidenier de R. alhier van een visite huiswaarts keerde, kwam zij 
zoo ernstig te vallen, dat zij haar arm op twee plaatsen brak. 
Door Dr. Siddré van Lexmond is de arm gezet. 

Bericht van 09-02-1937 
• Verkooping. Vrijdagmorgen jl. had ten overstaan van notaris Mr. 

W.H.J. Cambier van Nooten te Vianen, in het Oude Rechthuis, 
alhier, de toeslag plaats van de perceelen griend-, bouw-, en 
hooiland, geheel groot 2.28.20 H.A., in twee perceelen en in 
combinatie, voor den heer J. Makop alhier. 

Bericht van 27-02-1937 
• Benoemd. Door B. en W. dezer gemeente is tot schatter van de 
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dranklocaliteiten alhier benoemd de heer A.J. Stravers, zulks in 
de plaats van den heer N. Spronk, die als zoodanig ontslag heeft 
gevraagd. 

Bericht van 13-02-1937 
• Bij de l.l. gehouden stemming van lidmaten van de Ned. Herv. 

Kerk alhier werd tot Notabel gekozen de heer A.J. Stravers, zulks 
in de plaats van wijlen C. Kok. 

Bericht van 25-02-1937 
• Aan den heer T. Holl, Jachtopziener alhier, is een vergunning 

verleend tot het schieten van schadelijk gedierte in de polders 
Neder-Heicop en Neder-Boeicop, gelegen in deze gemeente. 

 
 
Lexmond  
 
Bericht van 06-02-1937 
• Lezing met lichtbeelden. In de Chr. School had Woensdagavond 

jl. door den heer Ir. J.B.v.d.Meulen, van de Oliefabrieken Calvé-
Delft, een lezing met filmvertooning plaats, over het onderwerp: 
“Voordeelige Veevoedering”. De vergadering stond onder leiding 
van den heer Haafkens, voorz. van de Afd. v.d. Chr. Boeren- en 
Tuindersbond en werd door ongeveer 80 personen bezocht. 

Bericht van 11-02-1937 
• Voor de op 18 Febr. in de school m/d Bijbel te vertoonen 

Oranjefilm, waarvoor de afd. der B.V.L. zorg draagt, is reeds 
zooveel belangstelling, dat het bestuur de kaartenverkoop heeft 
meenen te moeten staken. 

Bericht van 04-03-1937 
• Een schitterende prestatie. Vorige week is de 13-jarige Wim 

Schotman, die reeds eerder bij de uitvoering van het kinderkoor 
“Het Nachtegaaltje” zulke uitstekende zanggaven bleek te 
bezitten, op een der avonden, met enkele vooraan-staande 
personen uit het Zangleven onzer gemeente, in Sliedrecht 
geweest, teneinde daar als solist (jongenssopraan) mee te 
werken aan een uitvoering van het Chr. Kinderkoor “Het 
Nachtegaaltje” onder leiding van den directeur Gijs Kusters. Met 
een glasheldere stem zijn door de jonge Schotman een 16 tal 
nummers op voorbeeldige wijze gezongen. Het bleek, dat men in 
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Sliedrecht over deze medewerking uiterst tevreden was. Naast 
de onmiskenbare gaven, die Wim Schotman bezit, blijkt hij ook 
over de noodige vrijmoedigheid te beschikken, welke voor een 
goede ontplooiing dier gaven, toch wel onmisbaar is. Onze solist 
werd door de leider van deze bijeenkomst hartelijk toegesproken 
en ontving een fraai bouquet bloemen met een mooi boekwerk. 

Bericht van 06-03-1937 
• Lambertus Hendrik van Herrewaarden †. Het was woensdag een 

van die zoo zeer door mensch en dier op prijs gestelde dagen, 
die kennelijk doen aanvoelen dat de lente in aantocht is. De zon 
bestraalde de aarde, die wacht op hare warmte, waardoor boom 
en struik, bloem en bloesem zich ontwikkelt en uitbot tot een 
natuurtafereel dat den mensch bekoort en hem met diepen 
eerbied voor de Schepper aller dingen moet vervullen. Op dezen 
schoonen vroeg-lentedag klonken uit onze dorpstoren zware 
klokketonen, waarvan het sombere geluid zich verspreidde over 
dorp en velden. Een onzer werd naar de stillen doodenakker 
uitgedragen, Lambertus Hendrik van Herrewaarden. ’t Was maar 
een eenvoudige smid, doch hij was de laatste vertegenwoordiger 
van een oud geslacht dat in drie achtereenvolgende eeuwen op 
ons dorp de smidshamer heeft gehanteerd, het ijzer gesmeed en 
het landbouwgereedschap vervaardigde. Zo luidde dan de klok 
over deezen doode en de naaste verwanten en vrienden van 
hem schreden achter de baar. Zijn krachtige arm was verslapt en 
lichaamskracht gebroken. Hij was alléén overgebleven en niet in 
het dorp waar hij was geboren en getogen, doch in een 
ziekenhuis te Utrecht blies hij in den vroegen Zondagmorgen, na 
smart en leed en pijnen, den laatste adem uit. Daarmede was het 
oude geslacht der Van Herrewaarden’s voor Lexmond uit-
gestorven. Ds. Oskam. Ned. Herv. Predikant sprak treffende 
woorden tot de nabestaanden en belangstellenden, die zich om 
de groeve hadden geschaard. Een familielid memoreerde zijn 
arbeid en ook dat deze doode aan en te Lexmond behoorde, 
waar hij thans rust op den doodenakker, waar ook zijn vader en 
moeder en het geslacht Van Herrewaarden’s ligt begraven. Hij 
rust thans van zijnen arbeid, zijn heengaan was vrede 

 
= = = = = = = = = = = = = = = = 
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LAKERVELD 
GEWOON EEN VERHAAL 
 
P. de Pater 
 
 
Voorwoord 
In veel van mijn vertellingen heb ik gebruik gemaakt van Lakerveldse 
anekdotes. Misschien is het aardig om eens een hele serie te 
publiceren. Ik schrijf dit verhaal niet om mijn laatste kruit te verschieten. 
Dat deed ooit een Lakerveldse jager. Vroeger namen sommige jagers 
hun lege hulzen mee naar huis, om deze daarna van een nieuw 
slaghoedje te voorzien. Daarna werd de huls opnieuw gevuld met kruit 
en hagel. Een Lakervelder vergat de hagel, en vulde de huls met kruit. 
Bij het onder vuur nemen van een fazant was een vuurstoot het gevolg. 
Gezien, gelachen en gevlogen zal het beest waarschijnlijk gedacht 
hebben. Ik weet dat het moeilijk is, om met een overvloed aan 
gegevens, die op zich niets met elkaar te maken een goed lopend 
verhaal te maken. Maar ik heb mijn best gedaan. 
 
Inleiding 
Hoewel die goeie ouwe tijd nooit bestaan heeft, hebben veel van die 
anekdotes iets in zich, waarover men in 2007 kan nadenken: men 
leefde in een tijd waarin eigenlijk de economische situatie geen enkele 
aanleiding gaf tot humor. Maar deze humor was er, en levert een schat 
aan verhalen op. Laten we vaststellen dat de grens van acceptatie van 
feiten als het leven met al zijn problemen, de dood en het weer een 
stuk hoger lag dan in 2007. Men nam het leven, dat overzichtelijk was, 
zoals het kwam. Ondanks het feit dat familie en burenruzies van alle 
tijden zijn, was dat oude Lakerveld met zijn ‘buurtavonden’ en andere 
sociale contacten zo slecht nog niet. In dit verhaal ga ik me beperken 
tot anekdotes en feiten over winters en dieren. Die oude verhalen over 
gezondheid, leven en dood vind ik te gevoelig om te vermelden. 
 
De verhalen 
Zo rond 1978 had ik de gewoonte om op zondagmorgen met mijn opa 
Peter de Pater een wandelingetje op het erf te maken. Veel van de 
verhalen die hij vertelde ben ik nooit meer vergeten. En veel ervan heb 
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ik opgeschreven. Dat ik ze ooit zou publiceren kon ik toen niet 
vermoeden. Tevens was zijn Lakerveldse ‘benedenendste’ leeftijds-
genoot Adriaan van Vliet een goede kennis van hem. Als deze twee bij 
elkaar kwamen vlogen de verhalen over de tafel. Hier volgen er twee. 
Waarom maar twee? Wel, een gedeelte van mijn kruit wil ik droog 
houden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Peter de Pater in 1985 
 
Adriaan en mijn opa waren met de zeis aan het gras maaien achter 
Adriaan's huis dat niet ver verwijderd was van het Meerkerkse dorp. 
Adriaan zei tegen mijn opa: "Luister eens Peet, ik loop even naar Sap 
& Sap in ‘Het Brughuis’ voor een halfje jenever"."Als nou mijn 
overbuurman vraagt, waar ik ben, dan ben ik even een strekel halen." 
Adriaan haalde het halfje jenever, en samen hanteerden ze het 
‘speciale polderglas’, d.w.z. een jeneverglas zonder voetje, dat je dus 
met het steeltje in de grond kon steken. Erg dorstlessend lijkt me die 
jenever niet, maar daarvoor pakte je de klomp schepte wat slootwater 
en dronk dat op. 
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Het Brughuis in Meerkerk 
 
Na samen een dag hooihopen opgesteld te hebben, zagen Adriaan en 
opa een inktzwarte lucht naderen. De wind trok aan en van achter een 
hord zagen ze alle hooihopen, vastgezet met hooipennen over de kop 
vliegen. "Als de bui over is, gaan we onze vrouwen maar weer eens 
opzoeken": sprak Adriaan. "Beroerder dan dit kan het niet zijn". 
 
Winter 
Als er één onderwerp is, waarover veel anekdotes de ronde doen, is 
het wel die ouderwetse winter. Bij elk verhaal wordt de winter nog 
kouder; maar dat heb je met anekdotes. 
Twee winters wil ik behandelen: 1928/1929 en februari 1963. De 
laatste omdat ik me deze vaag herinner. 
Hierbij in grafische vorm de gegevens over deze twee. Onderstaande 
grafiek betreft de winter van 1928/1929.  
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Grafiek twee alleen de dagen van februari 1963. De sneeuw vormde 
toen eigenlijk een groter probleem dan de temperatuur. Het aantal 
sneeuwdagen wordt op de onderste balk weergegeven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Grafiek. 2 
 
Mijn opa kon eindeloos vertellen over die winter van 1928/1929. Hij 
woonde toen nog in Langerak. Samen met zijn buurman Jan 
Roozendaal, getrouwd met Jans van Vliet, spande hij het op scherp 
gezette paard voor de arreslee en reed over de bevroren Lek. Tikkeren 
(met de klemtoon op de eerste lettergreep.) noemde men dat. Vier jaar 
later kwam mijn opa, Peter de Pater, via Jan Roozendaal in Lakerveld 
terecht. En daarom zit u nu opgescheept met mijn verhalen. Op 4 
februari 1996 kreeg ik bij Culemborg ook de kans om de bevroren Lek 
over te steken. Het was voor mij een historisch moment. En dat gold 
voor meer mensen. Zie foto.  
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Sinds 1963 was het niet meer gebeurd dat men de kans kreeg om de 
Lek per voet over te steken. Ik denk wel eens dat het ook op Lexmond 
druk zal worden als het ijs van de Lek zo sterk zou worden dat men 
naar de overkant kan lopen. 
 
Sommige Lakerveldse uitspraken gaan terug naar een lang verleden 
tijd. Voordat de waterleiding bestond was men aangewezen op pomp- 
of oppervlaktewater. In de winter kon dit een probleem geven. De 
Lakerveldse uitdrukking: ‘het vroor een steen dik in de bijt’ herinnert 
aan deze periode. Men moest de bijt weer open hakken, om het vee 
van water te voorzien. Een pomp, vooral als deze zich in het achterhuis 
bevond, was gemakkelijker te ontdooien. Gelukkig ging het niet om 
honderd koeien, want die had je vroeger niet. In dat geval zou het oude 
spreekwoord: twee emmertjes water halen, twee emmertjes pompen, 
de nodige wandelingen teweeg brengen. Soms denk ik dat zo'n 
wintertje als die van 1963 ons economisch systeem in 2007 volkomen 
zou platleggen. 
 
Prachtige verhalen over die winters dank ik aan een inmiddels 96 jarige 
oud-inwoonster van dit gebied. Zij wist mij te vertellen dat ze in haar 
jeugd veel kou geleden had, maar desondanks nog steeds van een 
goede gezondheid genoot. Nu had die kou niet alleen met de 
buitentemperatuur te maken, maar met de gebrekkige bouw van de 
boerderij. Volgens sommige verhalen kon men door de voegen van de 
voorgevel kijken. In ieder geval was het binnen zo koud, dat de buren, 
die in de winter kwamen ‘buurten’, geadviseerd werd hun jassen aan te 
houden. Toen deze buren binnenkwamen stonden kisten peren 
gestapeld rondom zo'n ouderwetse kachel die een voet had. Op deze 
voet had de bewoonster een natte vaatdoek te drogen gelegd. De 
volgende morgen waren zowel de vaatdoek als de peren bevroren. 
Toen de boer op deze morgen in de stal kwam, was ook de 
uitgeademde lucht van de koeien (in Lakerveld ‘asem’ geheten) 
bevroren. De stalbomen waren voorzien van een laagje ijs. 
Dit laatste verhaal heeft iets komisch in zich: een oude Lakervelder 
heeft de jeugdige generatie van dit gebied regelmatig ingeprent, dat ze 
niks meegemaakt heeft, en dus bij het minste en geringste ziek is. Ik 
weet dat niet; maar voor die koeien gold dat denk ik wel. Zo'n koe was 
een koe, en zij stond er niet om melk te produceren van een bepaald 
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gehalte, en ook nog het liefst zoveel mogelijk. Misschien kwam het 
haar gezondheid ten goede. 
 
Nu zijn sterke verhalen over die zeer strenge winters van alle tijden. 
Hierbij een paar voorbeelden uit 1740. Een streekgenoot noteerde het 
volgende: 
• 3 januari 1740, het begon hard te vriezen. 
• 5 januari 1740, de paarden gaan over 't ijs: zo koud alsof het vel 

van 't hoofd wil gaan; in de waterpot van de dominee lag 't ijs 1 
vinger dik. 

• 10 januari 1740, sondag, 3 vinger dik ijs in de regenput, men kan 
niet naar de kerk, coffi kopjes vroren vast op de tafel. 

• 11 januari 1740, inkt bevroor in de penne, beddelaken voor de 
mond stijf bevroren. 

• 12 januari 1740, koeien in de stal wit bevroren, boomen gebarsten, 
kouder dan in 1709, lellen van de haan afgevroren. 

• 4 meert 1740, hard gevroren. 
 
Zo'n strenge winter had ondanks zijn overlast toch ook zijn mooie 
kanten, er kon volop geschaatst worden. En menige ijsvereniging in 
onze regio organiseerde wedstrijden op de korte baan, d.w.z. een 
wedstrijd in competitie systeem over 160 meter. Hieraan waren vaak 
grote geldprijzen verbonden. Deze geldprijzen waren zo hoog, dat ook 
Friezen zich in Holland meldden om mee te doen. Als zo'n Fries er dan 
aanging tegen een lokale schaatser genoot men. Aangezien er niets 
nieuws is onder de zon, kunnen de Friese polsstokspringers het in 
2006 ook nauwelijks verteren dat ze worden verslagen door een 
Hollander. Maar terug naar de geschiedenis, ook Lexmond beschikte 
over goede schaatsers. (Pel van Dijk b.v., zijn naam komt in veel oude 
krantenberichten voor.) Dat Lexmond ook beschikte over snelle dames 
is misschien minder bekend. In de pers was deze winter een actueel 
onderwerp. Op de volgende pagina een aantal interessante artikeltjes 
uit de ‘Schoonhovensche Courant’ van resp. 8 februari en 22 februari 
1929, die het bovenstaande bevestigen. Tegenwoordig wordt er in de 
Tweede Kamer regelmatig gesproken over het z.g. broeikaseffect. 
Och, op 21 februari 1929 stelde een kamerlid ook een vraag: 
Zie het krantenartikel ‘Om het ijs te breken’ op de volgende pagina. 
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Dat veel anekdotes met vee te maken hebben, is gezien het agrarische 
karakter van Lakerveld niet onlogisch. Voordat alle vee van stam-
bomen en familienamen waren voorzien, hadden de meeste dieren 
een bijnaam. Ik heb dit eerder vermeld in een verhaal over een erfhuis 
in 1932. Als herinnering hierbij de volgende namen: een zwartbonte, 
een bonte, een zwartkop, een zwarte driespeen, een blaarkop, een 
vale bonte, een zwarte ouwe, een blesje, een zwarte varekoe en 
tenslotte de ouwe Thomas varekoe. 
 
Zo'n bijnaam kon een leuk effect hebben. Sommige koeien werden 
genoemd naar de eigenaar waar ze gekocht waren. Als zo'n beest nou 
dwars was, kon men zeggen geef die Peter de Pater een klap. (Ik heb 
mijn eigen naam maar ingevuld.) Dit hele verhaal berust op waarheid. 
Veel andere koeien werden genoemd naar kleur, (de witte) 
eigenschappen (de driespeen) en karakter. Vroeger hadden we thuis 
‘de zwemmerd’, en zo belanden we bij de volgende anekdotes.  
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Een Lakervelder trof een koe van zijn buurman aan in een sloot. Hij 
ging dit bij zijn buurman vertellen. "Is het die ouwe?" vroeg buurman. 
"Laat haar dan maar zitten". 
 
Een Lakerveldse boer had eens een koe, die voor geen enkele sloot te 
houden was. Hij werd hier zo moe van dat hij tegen een veekoper zei: 
“Neem het beest maar mee, maar vertel aan de koper wat de 
problemen zijn, want ik wil geen ‘armoei’”. Dit laatste woord heeft niets 
met armoede te maken. Het is een Lakervelds woord voor last. De 
veekoper nam het dier mee en verkocht het. Hij ging naar de boer en 
betaalde. De boer was onder de indruk van het verkregen geld. "Je 
hebt toch zeker wel verteld, wat er met dit beest mis is" Jazeker sprak 
de koopman: "Ik heb haar verkocht aan een boer uit Noord-Holland, die 
vlak bij de duinen woont, en het lijkt me sterk, dat de koe de Noordzee 
overzwemt". Naam veekoper bekend bij schrijver. Koeien met 
bijzondere eigenschappen? Ze zijn er nog steeds. In Lakerveld loopt 
een vaars rond, die schrikdraad als een onbenullig draadje beschouwt. 
Ik weet niet of er een therapie tegen deze eigenschap bestaat, want 
het is natuurlijk best lastig als je 20 van deze beesten zou hebben. 
Vroeger had je de kwakzalver. (Mooi woord trouwens.) Tegenwoordig 
hebben we allerlei dure namen voor deze alternatieve geneeswijzen: 
iriscopisten, homeopaten, magnetiseurs. Nou hadden we die mag-
netiseurs vroeger ook al in Lakerveld. We noemden ze hier ‘strijkers’. 
Deze mensen behandelden koeien met een ontsteking tussen de 
hoeven. In onze regio ‘slakkenpoot’ geheten. De oorsprong van de 
naam ‘slakkenpoot’ is onduidelijk. Een klauwverzorger, zeg maar een 
koepedicure, vertelde mij dat de vorm van deze ontsteking op een slak 
leek. Wat wel zeker is, is het feit dat een koe die last had van zo'n 
ontsteking er een slakkengang op nahield. De strijker wreef een aantal 
malen over de zere poot van de koe, en maakte daarna een 
wegwerpgebaar, waarmee hij de ontsteking weggooide. Sommige 
strijkers praatten daarbij. Bekende Lexmondse strijkers waren o.a.: 
- Jan de ‘Post’ 
- Willem van Dijk 
- Kees van de ‘kleine Aai’. 
- Boer Kersbergen (1899 - 1977) 
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Boer Kersbergen heette eigenlijk Jan Boer 
Kersbergen. Volgens verhalen, die door 
meerdere bronnen bevestigd worden, was hij 
een ‘strijker’ met bijzondere gaven. Volgens de 
overlevering had iemand hem attent gemaakt op 
deze gave, en daarbij vertelt dat als hij deze 
gave te gelde zou maken het ook gelijk over zou 
zijn. Een koe die door slakkenpoten slecht ter 
been was, moest van de boerderij van Boer 
Kersbergen, via de Veldweg, en de Driemolens-
weg naar het land dat tegenwoordig eigendom is 
van Nico van Zessen. De broer van Jan Boer 
hield het voor onmogelijk dat het dier Jan Boer 

Kersbergen  deze afstand af kon leggen. ‘Ik ga hem strijken’,
  sprak Boer. Hij zette zijn pet af, sprak een aantal 
woorden, en streek daarna over de zere poten van het dier. Daarna 
wandelde de koe moeiteloos naar de Driemolensweg. Dit verhaal komt 
misschien ongeloofwaardig over, maar het wordt door veel oude 
Lakervelders herkend. Ik weet het niet. Misschien kunnen oude lezers 
van ons blad hier meer over vertellen. De volgende koe staat al klaar. 
Het lijkt wel een melkput. 
 
Een Lakervelder had eens een hek dat kapot was. Met zijn spijkerbak 
ging hij op weg om het hek* te repareren. 
Toen hij net bezig was hoorde hij opeens een geknars achter zich. 
"Wat denk je", sprak de boer, "Stond die koe mijn spijkerbak leeg te 
vreten." Dit moeten we voor kennisgeving aannemen. Wat wel een feit 
is, is het gegeven dat de Lakerveldse polder vroeger ruim voorzien was 
van prikkeldraad, spijkers en ijzerdraad. Hierdoor kreeg menige koe 
metaaldeeltjes in één van de vier magen. Meestal in de lebmaag 
volgens ‘De landbouwgids 1953’. Zo'n koe had dan ‘scherp in’. Vroeger 
de dood voor zo'n beest, tegenwoordig door het ingeven van een 
magneet, die het metaal inkapselt, meestal de redding van het dier. 
 
* Het woord hek heeft in Lakerveld een aparte woordgeving: we noemen een hek een 

hekken; zijn er meer dan zijn dit hekkens. Dit lijkt me taalkundig interessant. Ooit 
nam een Lakervelder het zekere voor het onzekere en bond zijn slietenhek vast met 
22 touwtjes. Ik heb ze zelf geteld. 
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Diversen 
Een Lakervelder hing na een jachtpartij een haas aan de achtergevel, 
om deze te laten besterven. Zijn zwager dacht al zoiets, en haalde in 
het donker de haas op. Hij slachtte het beestje en vulde de af-
gestroopte huid op met hooi, en bracht deze ‘haas’ terug. Onze 
Lakervelder vermoedde wie hem dat geflikt had, en ging op een 
zaterdagavond op pad om een stokvis op te halen, die in de weiton of 
de sloot lag te weken. En zo was er weer geruild. In 2007 zou dit een 
goede ruil geweest zijn, want stokvissen zijn tegenwoordig flink aan de 
prijs. Nu had deze Lakervelder wel iets met vis. Volgens de 
overlevering zat hij na het melken zijn handen te wassen in de sloot. 
Een grote snoek beet in zijn handen, maar volgens eigen zeggen 
slingerde hij het beest moeiteloos op de kant. Ook trof hij in een sloot 
eens een snoek aan, die zo lang was dat de vis een dwarssloot nodig 
had om te kunnen keren. Mijn vader zag tijdens het sloten eens een 
snoek staan in een heldere sloot. Hij gooide zijn stikmes naar de vis, 
en kon daarna twee delen snoek mee naar huis nemen. Dit laatste 
visverhaal is in ieder geval echt gebeurd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stikmes 
 
In mijn vorige verhaal heb ik de boomgaard van Ernst Spek in 
Lakerveld vermeld. Deze boomgaard is op zich al een verhaal waard. 
Maar het gaat mij om het volgende detail: in 1975 deed een nieuw dier 
haar/zijn intrede in de Lakerveldse polder: de ree. Dit prachtige dier 
ontdekte al spoedig dat die boomgaard van Ernst Spek mooie jonge 
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fruitboompjes bezat. Dat was lekker. Ernst vond dit wat minder, en 
vroeg een afschotvergunning aan voor zijn boompjesvreters. Dat kon; 
men mocht één ree schieten. Dit is ook gebeurd. Daarna kreeg Ernst 
een subsidie van 1200 gulden om een net in de kleur zwart rondom zijn 
boomgaard te spannen. 

Je moet er maar opkomen, als je weet 
dat de ree in het schemer op pad gaat. 
Samen met mijn inmiddels overleden 
buurjongen Sjaak de Jong, heb ik twee 
van deze dieren, die zich opgehangen 
hadden in dat zwarte net aangetroffen, 
één ervan hebben we naar huis 
gedragen, de tweede hebben we op de 
elf hond begraven. Een derde exem-
plaar, dat hetzelfde lot overkwam werd 
door anderen gevonden. Het gewei van 
die eerste ree hangt bij mij aan de muur; 
niet als jachttrofee, maar meer als 
herinnering aan ‘natuurbeheer’ anno 
1976. 

 
Tenslotte: 
Bijna alle anekdotes hebben in meer of mindere mate met de natuur te 
maken. Niet verwonderlijk, want de Lakervelder leefde in het verleden 
dichter bij de natuur dan tegenwoordig. 
Anekdote uit het recente verleden: Een Lakervelder noemde eens een 
luid roepende grutto een watersnip. Natuurlijk beschikken veel leden 
van onze vereniging ook over talloze anekdotes. Met andere 
invalshoeken zouden ze zo'n verhaal ook geschreven kunnen hebben. 
Waar zijn ze? Wat deze vraag betreft, zou ik Multatuli kunnen citeren: 
"Beste lezer, ik heb u verteld dat mijn verhaal eentonig is".  
 
Bronnen 
Archief C. Bassa. 
De Schoonhovensche Courant 
Archief P. de Pater 
 

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