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DE CANON, EEN NIEUWE HYPE 
 
W. van Zijderveld 
 
 
Het zal u wel niet zijn ontgaan dat in oktober vorig jaar de Canon van 
Nederland is verschenen. Hierin is getracht om in vijftig hoofdstukken 
de gebeurtenissen en ontwikkelingen te vermelden die een grote 
invloed hebben gehad op de geschiedenis van ons land. Zo zijn niet 
alleen belangrijke heersers genoemd, zoals Karel de Grote, Floris V, 
Willem van Oranje en Koning Willem I, maar ook veel belangrijke 
gebeurtenissen, zoals de bouw van de hunebedden, de oprichting 
van Verenigde Oostindische Compagnie, de patriottentijd, gevolgd 
door de Franse tijd, beide Wereldoorlogen, enz. Ook de beelden-
storm, de Statenbijbel, de grondwet en de watersnood van 1953 
hebben een plaatsje in de canon gevonden. 
In navolging van deze canon zijn er vele regionale en lokale canons 
verschenen. Zo hebben bijvoorbeeld Overijssel, Limburg, Friesland, 
Leiden, Amsterdam en Gorinchem al een canon of is daar op komst. 
Ook is er al een canon van Het Groene Hart en een kerkelijke canon. 
Voor Lexmond en Hei- en Boeicop zal er, wat mij betreft, geen canon 
komen. Te denken valt eventueel aan de volgende feiten: 
 
1050-1150 Ontginningen   
ca. 1600 Reformatie 
1672-1700 Franse invasie, 
  inundatie, grote armoede 
1813  Aanleg ‘Napoleonsweg’ 
1814  Samenvoeging Lexmond/Achthoven met Lakerveld 
1887  Aanleg nieuwe haven 
1918  Oprichting ‘De Goede Woning’ 
1928  Aansluiting op elektrisch net 
1940-1945 Tweede Wereldoorlog 
1986  Gemeentelijke herindeling 
 
Sorry, ook ik blijk nu een beetje aan de hype te hebben meegedaan! 
 

= = = = = = = = = = = = = = = = 
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ORDONNANTIE 
 
H. de With 
 
 
Na in het vorige nummer de Keure en Reglement van de Brood-
bakkers en Slijters te hebben afgebeeld, volgt nu die van de Meel-
verkoopers. 
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ONTVANGEN VAN DIVERSE PERSONEN 
 
Div. kranten      R. Kool 
Voorgeschiedenis Hoogheemraadschap  
Vijfheerenlanden     Th. van Woerden 
Waterschap, wat doet dat?    Th. van Woerden 
Natuur en Landbouw in de Vijfheerenlanden  Th. van Woerden 
In het Land van Brederode 1-2, 1995   Th. van Woerden 
Dossier Stichting 1940-1945, afd. Lexmond  M. Bos 
 
 

= = = = = = = = = = = = = = = = 
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WETENSWAARDIGHEDEN 
 
R. Visser 
 
 
In deze Wetenswaardigheden wil ik proberen kort en bondig het 
plezier van het determineren van zilveren objecten eens nader onder 
de loep nemen. Ik heb genoeg stof om hier een boek vol over te 
schrijven, en zal dit artikel dus noodgedwongen zeer oppervlakkig 
moeten houden.  
Waarom het van belang is om een zilveren object goed te kunnen 
determineren, moge duidelijk zijn. Er kunnen nogal wat verschillen in 
waarde zijn, helemaal als blijkt dat het object uiteindelijk niet van 
zilver is. Dit was ook voor onze verre voorouders al genoeg reden 
om bedachtzaam met dit metaal om te gaan. 
Hoe weet je dan of een object, of het nu een ring, gesp, vork of 
schaal is, van zilver is en waar, door wie en wanneer het gemaakt is. 
In deze Wetenswaardigheden kan ik u niet alle informatie geven om 
al deze vragen te beantwoorden, maar u zult wel in staat zijn om op 
basis van de keuren uw zilverwerk van het niet zilver te 
onderscheiden. 
Je kunt, voor het bepalen of een object van zilver is, het object door 
middel van chemicaliën toetsen. Dit geeft je uitsluitsel over het 
materiaal, maar nog niet over de herkomst. Om daar meer over te 
weten te komen, duiken we eerst eens in de geschiedenis van dit 
metaal. 
Zonder dat men vroeger al over een Periodiek Systeem beschikte, 
waarin zilver op basis van zijn materiaaleigenschappen als edel-
metaal wordt benoemd, heeft dit metaal, na de Steentijd, altijd een 
grotere waarde vertegenwoordigd dan bijvoorbeeld brons of ijzer. Dit 
heeft natuurlijk alles te maken met de natuurlijke eigenschappen van 
het materiaal. Een gram zilver kan bijvoorbeeld uitgerekt worden tot 
een draad van meer dan 2000 meter of geplet worden tot een dikte 
van ongeveer 1/10.000 mm. Maar vooral ook zijn natuurlijke glans en 
de duurzaamheid hebben aan de populariteit van dit metaal 
bijgedragen. Deze materiaalkenmerken, en natuurlijk de kleur van 
het metaal voorop, zijn de eerste eigenschappen waarop je de 
determinatie van een object begint. 
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Het hoger waarderen van zilver blijkt zelfs al uit een van de oudste 
geschriften, de Bijbel, waarin zilver meerdere malen als metaal van 
hoge waarde wordt aangehaald. 
Zilver, maar natuurlijk ook goud, heeft dus al sinds mensenheugenis 
een grote aantrekkingskracht op de mens uitgeoefend. Het is aan 
deze aantrekkingskracht, en natuurlijk de grote waarde en status van 
het metaal te danken, dat wij vandaag de dag naast het geschreven 
schrift ook over beeldend materiaal van ons verleden kunnen 
beschikken. Denk maar eens aan het massief gouden dodenmasker 
van Toetanchamon of de prachtige Romeinse sieraden gevonden in 
de door lava bedekte Romeinse steden Pompeji en Herculaneum. 
Voor dit soort objecten is het natuurlijk onmogelijk om ze op het jaar 
nauwkeurig te determineren, maar we kunnen ze wel in een periode 
plaatsen, zoals de periode waarin Toetanchamon regeerde (1354 – 
1346 v. Chr.) of de datum (24 augustus in het jaar 79 n. Chr.) dat de 
uitbarsting van de Vesuvius de steden Pompeij en Herculaneum 
bedolf onder meters, soms wel 6 meter as en puimsteen. 
Antieke objecten uit onze eigen regio van ver voor onze jaartelling tot 
aan heden worden op basis van hun stijlkenmerken ingedeeld in 
stijlperiodes. Zo kent men bijvoorbeeld in de Middeleeuwen de 
Romaanse stijl, maar later ook de Gotiek, later gevolgd door de 
Renaissance. Andere bekende stijlen zijn Barok en Art Nouveau. Elk 
van deze stijlen heeft zijn eigen typerende kenmerken. Op basis van 
gedateerde vondsten is er een tijdsbalk te creëren waarin alle 
opvolgende stijlperiodes kunnen worden aangegeven. Veel antiek 
wordt vandaag de dag op basis van de stijlkenmerken 
gedetermineerd. Toch kan je op basis van stijlperioden, die ook vaak 
elkaar overlapten of per regio verschilden, een object nog niet op het 
jaar nauwkeurig determineren, tenzij voorzien van een datum. Er zijn 
maar weinig oude objecten die met een dergelijk grote nauw-
keurigheid te determineren zijn. Gouden en zilveren objecten vormen 
daar, noodgedwongen, vanaf de eerste helft van de 15e-eeuw een 
uitzondering op.  
Als het om zaken van waarde gaat dan is fraude nooit ver weg. En 
natuurlijk was dat vroeger niet anders. Net als nu, lieten de rijke 
mensen vroeger ook graag zien hoe rijk zij waren en lieten daarom 
hun zilveren geldstukken letterlijk omzetten in pronkstukken. Soms 
waren de munten zelfs nog zichtbaar zoals op de volgende foto. 
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In tijden van nood konden ze de 
pronkstukken altijd weer omzetten 
in geldstukken.  
Door de mengverhouding van het 
gebruikte muntzilver te veranderen, 
kon de zilversmid toch het 
gewenste voorwerp maken, maar 
kon hij minder zilver gebruiken en 
wat overbleef kon hij dan natuurlijk 
zelf in zijn zak steken. De koper 
kreeg dit pas, soms veel later, in de 
gaten, op het moment dat hij het 
object aan de muntmeester aan-
bood om er weer munten van te 
laten maken. Ter bescherming van 

            Foto 1. Geldbeker 1720 de koper werden er in de 
  Nederlanden in de 14e eeuw voor 
het eerst door de Zilvergilden keuringen ingevoerd om het object op 
de juiste waarde te kunnen schatten. Voldeed het metaal aan het 
vereiste gehalte, dan werd er een keur of soms meerdere keuren in 
het object geslagen. Hieraan kon de koper zien dat het object wat hij 
kocht ook daadwerkelijk de gehaltetoets had doorstaan. 
In de 15e eeuw begonnen grote steden als ‘s-Hertogenbosch en  
‘s-Gravenhage langzaam het toetsen en keuren in te voeren, maar 
pas in 1501 gaf Aartshertog Philips de Schone een plakkaat uit 
waarin alle goud- en zilversmeden in Holland, Zeeland en Friesland 
verplicht werden gesteld op ieder werkstuk een meesterteken, 
stadsteken en jaarletter te slaan. 
Foto 2 laat een voorbeeld 
zien van een keurenreeks 
uit mijn eigen verzameling 
uit de late 18 eeuw. Ik heb 
voor dit object gekozen 
omdat het een lokaal 
object is. Er is een redelijk 
grote kans dat als u 18e 
eeuws zilver in huis heeft            Foto 2. Keurenreeks. V.l.n.r.: jaarletter, 
         meesterkeur, gehaltekeur en stadskeur. 
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en het komt uit de familie, dit dezelfde keuren draagt. Ik ben zeer 
geïnteresseerd als dit het geval is en roep u op om u dan even tot de 
redactie te wenden. Misschien kan ik dan over dat object de 
volgende keer iets schrijven. 
De jaarletter was het keur dat de keurmeester in het werk sloeg om 
te laten zien dat hij het object getoetst had en uiteindelijk ook had 
goedgekeurd. 
De jaarletters werden ingeslagen op 
de insculpatieplaat (een koperen 
plaat waarop alle namen van de 
meester edelsmeden en hun 
meestertekens werden ingeslagen), 
achter de betreffende edelsmid, die 
dat jaar gekozen was als keur-
meester. Ieder jaar werd er een 
ander lid van het Sint Eligius of Eloy 
gilde (genoemd naar de bescherm-
heilige voor de goud- en zilver-
smeden), aangewezen om als keur-
meester op te treden. Dit betekende        Foto 3. Detail jaarletter (1793) 
natuurlijk extra werk voor deze men- 
sen, maar ook extra inkomen daar zij het stukje zilver of goud 
mochten behouden, dat werd afgenomen van het werkstuk om het 
gehalte te kunnen toetsen. Foto 4 laat een zogenaamde ‘trembleer-
steek’ of ‘toetssteek’ zien waaruit duidelijk wordt dat men dit 
voorrecht maar al te graag toepaste. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 4. Trembleer steek. 
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De stadskeur gaf aan in welke stad het object gemaakt was. Elke 
stad had zijn eigen keur dat bijna altijd overeenkomt met het 
stadswapen. Dordrecht is eigenlijk de enige uitzondering, zij 
gebruikten een Roos als stadskeur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 5. Detail stadkeur Gorinchem 
 
Aan het meesterteken kon men zien door welke edelsmid het 
werkstuk gemaakt was. Vaak zijn de namen van de edelsmeden al te 
herkennen aan de beeltenis in deze keuren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 6. Detail meesterkeur (Onbekende Gorinchemse edelsmid) 
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Tot slot zien we in de keurenreeks van foto 1 ook nog een keur in de 
vorm van een leeuw in een gekroond schild. Deze keur werd vanaf 
1663 in Holland toegevoegd om het gehalte aan te geven. Het 
keurmerk (grote keur) zoals hier aangegeven gaf aan dat het zilver 
van het eerste gehalte (934/1000) was. Bij het tweede gehalte zilver 
(833/1000) werd deze keur (kleine keur)niet geslagen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 7. Detail eerste gehalte keur 
 
Kortom het keuren was een simpel maar doeltreffend systeem om 
vertrouwen bij de klant te kunnen wekken en tevens, in geval van 
twijfel over de kwaliteit, om een object tot op de edelsmid en 
keurmeester nauwkeurig te kunnen traceren. Wat men toen niet kon 
vermoeden, is dat dit systeem van keuren in latere jaren een enorme 
hulp blijkt te zijn voor het determineren van gouden en zilveren 
objecten. De gilden hielden de insculpatieplaten nauwkeurig bij, 
waarop naast de jaarletters, ook de stadskeuren en de meester-
keuren terug te vinden zijn. Helaas, zoals zo vaak, komt aan al het 
goede een einde en werden, onder het Franse bewind van het 
Koninkrijk Holland, in de wet van 11 maart 1807, nieuwe uniforme 
keuren en jaarletters ingevoerd. Bovendien werd bepaald dat alle 
bescheiden van de voormalige gilden, die al in 1798 waren 
afgeschaft, vernietigd moesten worden. Hierdoor zijn van vele steden 
de insculpatieplaten verloren gegaan en daarmee een schat aan 
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informatie over de edelsmeden en keurmeesters. Door de jaren heeft 
men, door veel onderzoek te doen, toch weer veel informatie over 
deze keuren kunnen verzamelen en zijn er veel boeken uitgegeven 
over dit onderwerp. Maar helaas is geen van deze boeken compleet. 
De keuren van bijvoorbeeld foto 1, zijn van een lepel uit Gorinchem 
uit het einde van de 18e eeuw. Op basis van andere jaarletter-
keuren, waar wel een datum van bekend is, heb ik het jaartal kunnen 
schatten op 1793, maar over de edelsmid heb ik nog niets terug 
kunnen vinden.  
Makkelijker wordt het om objecten van na 26 december 1813, de 
datum waarop bij Koninklijk Besluit de nieuwe stempels voor het 
Koninkrijk der Nederlanden werden vastgelegd, te determineren. De 
stempels voor goud en zilver werden toen ook verschillend en zijn, 
met wat kleine wijzigingen, nog tot op heden geldig.  Voor zilver 
bestaan de keuren voor grote werken uit: v.l.n.r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 8 
 
1) Het meesterteken 
2) Het gehalteteken (Leeuw met het cijfer 1 voor het eerste gehalte 
zilver (934/1000) of het cijfer 2 voor het tweede gehalte zilver 
(833/1000) ) 
Voor kleine zilveren werken gebruikt men het veelal wel bekende 
zwaardje. 
3) Het kantoorstempel (Minerva kopje met letter. De letter geeft aan 
welk waarborgkantoor het betreft. Bijv. de A voor Amsterdam en de B 
voor Utrecht) 
4) De jaarletter. 
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Vanaf 1813 zijn dus alle keuren, inclusief de meestertekens, bekend. 
Dit betekent dat van een groot zilveren object, waarvan de keuren 
nog redelijk te onderscheiden zijn, we precies kunnen zeggen door 
wie het gemaakt is, welke gehalte het heeft, in welk jaar het gemaakt 
is en in welke stad het ter keuring is aangeboden. Voor de drie 
daaraan voorafgaande eeuwen wordt het determineren van zilver 
soms belemmerd omdat de keuren door slijtage slecht te zien zijn, of 
omdat er weinig of geen materiaal van die bewuste stad meer 
bestaat. In het laatste geval zal de ware liefhebber juist enigszins 
opveren, want hij of zij zal nu als een detective op zoek moeten naar 
informatie, die kan bijdragen tot het vinden van de ontbrekende 
gegevens. Maar ook op basis van andere zaken, zoals stijlken-
merken, moet hij of zij het object schatten. Daarnaast draagt elk 
nieuw object ertoe bij om verloren gegane informatie verder te 
completeren of te bevestigen. 
 
Tot slot wil ik nog een paar woorden besteden aan het fraude-gilde, 
want keuren zijn misschien juist ingevoerd om fraude te voorkomen, 
maar daar laat het fraudeurs-gilde zich echt niet door stoppen! Er 
kwamen dus al snel een groot aantal valse, soms niet van echt te 
onderscheiden, keuren op de markt. Dit is een extra belemmering 
om tot een juiste determinatie van een object te kunnen komen. 
Uiteindelijk moet je dus toch altijd bij het determineren al de kennis 
die je tot je beschikking hebt gebruiken. Een object moet kloppen, 
een keur dat qua leeftijd niet overeenkomt met de stijlkenmerken van 
het object is voor een kenner zeer discutabel, maar dat zijn nu juist 
ook weer de uitdagingen! Volledigheidshalve moet ik hieraan toe-
voegen dat er ook stempels zijn die niet ingeslagen zijn om te 
frauderen, maar juist om aan te geven dat het object niet van zilver 
is. Bekende voorbeelden hiervan zijn het getal ‘90’ of ‘E.P.N.S.’. 
Kortom, zilveren objecten determineren blijft een spannende aan-
gelegenheid, waarbij je goed je hersens moet blijven gebruiken. Er 
staat per slot van rekening veel op het spel. 
 
 
 

= = = = = = = = = = = = = = = = 
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LEXMOND IN 1955 
 
W. van Zijderveld 
 
 
In het Nieuwjaarsblad Meerkerk en Omstreken, dat Drukkerij A. 
Schouten indertijd jaarlijks het licht deed zien en ook in Ameide, 
Tienhoven en Lexmond werd verspreid, kwam in de editie 1955-1956 
het volgende artikel voor, dat was geschreven door de gemeente-
secretaris G. Janssen. Eigenlijk had het in het eerste nummer van de 
Lek en Huibert Kroniek 2006 moeten worden geplaatst, maar dat is 
door omstandigheden niet doorgegaan. We wilden het u echter niet 
onthouden. Het is nu niet vijftig, maar ruim eenenvijftig jaar geleden. 
Lexmond in 1956 zal in een volgende Lek en Huibert Kroniek van 
2007 worden opgenomen. 
 
Het schrijven van een jaaroverzicht is altijd enigszins riskant: de 
drukker wil de kopie graag vroeg hebben en de lezer rekent erop, dat 
hij, in een geurige oliebol bijtend tegen het laatste uur van het jaar, 
nog even bij de gebeurtenissen van de twaalf volle maanden kan 
verwijlen. Om drukker en lezer tevreden te stellen: hier is Lexmond 
van 1 januari tot 14 december! 
Elke voorbijganger zal het opgevallen zijn, dat er door de mannen 
van de firma Woudenberg & Zonen hard wordt gewerkt aan de 
restauratie der Hervormde kerk. De oude glorie van het schone 
monument keert langzaam weer! Het was voor de Hervormde 
Gemeente een (overigens kostbare!) weldaad, dat de kerkvoogdij 
besloot aan de plaatselijke timmerlieden opdracht te geven tot het 
plaatsen van een noodgebouw. Maar een eigen predikant gaat niet 
voor, want in de talrijke beroepen werd men steeds weer 
teleurgesteld. Ouderling H. Veen ging na een langdurige ziekte heen. 
De Chr. Kleuterschool verliet haar noodbehuizing. Op 3 november 
opende de schoolopzienster mej. Glasz een splinternieuw gebouw, 
opgetrokken door ambachtslieden van het eigen dorp. Een sieraad 
voor onze gemeente! En opgedragen toen de Kleuteronderwijswet 
nog niet door de volksvertegenwoordiging was behandeld, zodat 
men rekenen moest op ruime giften naast de gemeentelijke subsidie. 
Bij het 50-jarig bestaan der A.R. kiesvereniging, sprak de heer  
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J. Schouten de herdenkingsrede uit. 
Opgewekt werd de tienjarige bevrijding van ons land gevierd. Des 
morgens een dankdienst van Hervormden en Gereformeerden, later 
op de dag kinder- en volksspelen, des avonds een concert door ‘De 
Bazuin’, een lampionoptocht en tot slot een vreugdevuur. 
Naast vreugde was er ook eer. Aan Hendrik de Jong voor zijn sociale 
arbeid en aan Jacobus Hamerling voor zijn halve eeuw dienst als 
organist der Hervormde Kerk te Hei- en Boeicop werd de zilveren 
eremedaille, behorende bij de orde van Oranje-Nassau, uitgereikt. 
Eer viel ook te beurt aan de muziekvereniging ‘Excelsior’ die in 
Noordeloos een eerste prijs haalde. Ook de zangverenigingen 
‘Hosanna’ en ‘Nieuw Leven’ oogstten in sportieve strijd lauweren. De 
wandelclub ‘Willen is Kunnen’ organiseerde een geslaagde 
wandeltocht met ruim 600 wandelaars, en behaalde zelf flink succes 
o.a. in Leerdam en Gorinchem. 
Het in februari gehouden bevolkingsonderzoek op tuberculose, 
waaraan rond 75 pct. der bevolking deelnam, leverde gelukkig geen 
ernstige gevallen op; het had anders kunnen zijn. 
De Stichting ‘Het Vierde Prinsenkind’ kwam een film over haar werk 
vertonen; dankzij het werk van een klein comité kon een belangrijk 
bedrag worden overgedragen om de invalide jeugd een echte 
vakantie te bezorgen. 
Zo zijn wij aangeland bij het leed dat ons dorp trof. Het verkeer eiste 
twee slachtoffers: het zoontje van de fam. Jac. Kortenhoeven, dat 
reeds een half jaar in het ziekenhuis ligt, en bakker Brokking, die bij 
het oversteken van de Rijksweg door een auto werd gegrepen en 
gedood. Een toegewijd lid van ‘Excelsior’ en van ‘Nieuw Leven’ ging 
met hem heen. 
Schoenmaker Gijs Quint, ook een bekende figuur uit ons dorp, 
overleed na een ernstige ziekte. Opvallend is dat van de 13 
overledenen slechts 2 de leeftijd van 80 jaar hadden bereikt. 
Het aantal geboorten was iets hoger dan andere jaren, nl. 37. Er 
werden 15 huwelijken voltrokken. 
De E.H.B.O. heeft zich in verschillende wedstrijden flink geweerd en 
daarom beloonde de raad haar met een flinke subsidie om 
materialen te kopen. 
De vrouwenverenigingen waren ook zeer actief. De algemene bond 
bakte oliebollen om in 1956 met de oudjes weer een uitstapje te 
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kunnen maken. Over de tocht van dit jaar was ieder zeer tevreden. 
Dankzij de medewerking van automobilisten en vele anderen konden 
zij opnieuw ontdekken, dat Nederland ook buiten Lexmond mooi is! 
Opgericht werd de arbeidersavondschool met 15 leerlingen. 
De voetbalvereniging ‘Lekvogels’ ging over naar het 
zaterdagmiddagvoetbal. Na deze reorganisatie is de voetbalsport 
flink opgeleefd en zijn er meerdere (jeugd-)elftallen geformeerd. 
Jammer dat de training wordt bemoeilijkt door gebrek aan zaalruimte 
in de winter. 
Voor de woningzoekenden was 1955 een triest jaar, want pas in 
november kon begonnen worden aan 9 nieuwe woningen. Wil de 
nood gelenigd worden, dan zullen er nog heel wat meer gebouwd 
moeten worden, maar het bouwvolume is o zo karig. 
Voor het bedrijf van de firma van Eck was de plaatsing van een 
spuiterij een uitkomst. Ook de werkruimte zelf onderging uitbreiding. 
Stenen kwamen ook elders van pas: In Lakerveld werden nieuwe 
parallelwegen en een landweg gemaakt door de fa. gebr. Streefkerk 
in verband met de nieuwe rijksweg Vianen-Gorinchem. In 
Kortenhoeven kwam een nieuwe aansluiting van de 
Kortenhoevenseweg op Nieuwe Rijksweg tot stand. In de Laak en 
langs de Kortenhoevenseweg verdwenen flinke stukken sloot: een 
mooie opruiming! De Lekdijk tussen Lexmond en Vianen werd 
geasfalteerd; een grote verbetering, ook voor degene die houdt van 
het ruime rivierlandschap. 
De verkiezing van een schout voor de polder Lexmond in de plaats 
van de plotseling gestorven T. van Dieren Jac.zn. was voor de 
ingelanden wel sensationeel: eerst bij een tweede stemming 
behaalde de heemraad F.A. den Hartog de meerderheid boven  
T. Bikker Tzn. 
In de vroegere timmerwinkel van A.C. de Koning opende Nic. Tukker 
een mooie schoenmakerij. J. Hamerling opende mooie toonkamers. 
Over het algemeen was de opbrengst in de landbouw en de veeteelt 
niet slecht, maar de prijzen waren iets aan de hoge kant. Voor het 
fruit werden flinke prijzen gemaakt, maar jammer genoeg was het 
beschot vooral in onze gemeente aan de lage kant. De fokvereniging 
kwam op de jongveedag best voor de dag en de kringkeuring voor 
geiten is ook goed geslaagd. 
Het jaar 1955 is ten einde gegaan. In het ene gezin zal het afscheid 
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van 1955 tranen kosten, in het andere gezin zal de gedachte aan wat 
voorbij ging, dankbaar stemmen. Als op een wan schudden wij bij de 
jaarwisseling al onze gedachten; het vluchtige verstuift in de wind der 
vergetelheid, de kostbare graankorrels blijven achter en worden bij 
onze herinneringen gestort. Wij tellen dra een jaar verder. Mozes 
bad: “Leer ons zó onze dagen tellen, dat wij een wijs hart bekomen”! 
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TOEN EN NU 
 
W. van Zijderveld 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kortenhoevenseweg 51, zoals dat er in 2005 uitzag. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kortenhoevenseweg 51 na sloop en herbouw. 
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HET GEMEENTEWAPEN VAN LEXMOND: EEN PROBLEEM 
Deel 2 
 
W. van Zijderveld 
 
 
Het varken in de heraldiek 
Beren (= mannelijke varkens) hebben geen slagtanden zoals ever-
zwijnen. Varkens hebben oren, die vaak hangen, maar ook vaak 
gespitst rechtop staan, terwijl die van wilde zwijnen rechtopstaand en 
zeer beweeglijk zijn.  

Varkens worden in het 
spraakgebruik vaak vereenzelvigd 
met smerigheid. Varkens kwamen 
daarom vroeger in de heraldiek 
niet voor. Het gedomesticeerde 
beest was een symbool voor 
onreinheid en gulzigheid en zoiets 
wilden de adellijke heren en 
andere instanties natuurlijk niet in 
hun wapen hebben. Pas na 1814 
werd een varken in officiële 
wapens opgenomen, zoals in dat 
van Lexmond. Het had in het 
geval van Lexmond totaal geen  

                    Varkenskop symbolische betekenis en was,  
  evenals bij veel andere wapens, 
gewoon een vergissing, want het had een zwijnskop moeten zijn. 
 
Verwarring rond de zwijnskop 
Door de eeuwen heen hebben de benamingen ‘zwijn’ en ‘zwijnskop’ 
voor verwarring gezorgd. Tot de vijftiende/zestiende eeuw zal dit niet 
het geval zijn geweest, omdat toen de symboliek van het everzwijn 
overal bekend was. De problemen begonnen pas toen men de 
symboliek van de voorstelling niet meer goed kende. 
In het spraakgebruik werden de betekenissen voor het woord zwijn 
door elkaar gehaald. Denk maar aan de woorden zwijnenboel, 
zwijnenstal, zwijnenhok, zwijnenhoeder en zwijnerij die allemaal 
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slaan op varkens. Daarentegen slaan de woorden zwijnenjacht en 
zwijnshoofd op een everzwijn. Beide betekenissen van ‘zwijn’ 
schiepen veel verwarring en doen dat heden ten dage nog. 

Waarom de Raad van Adel in 
1817 een varkenskop als 
wapenbeeld introduceerde en 
niet een everzwijnskop, zal wel 
altijd een raadsel blijven. 
Misschien vond men een ever-
zwijnskop, dat een symbool van 
de Brederodes is geweest, te-
veel eer voor zo’n kleine platte-
landsgemeente en vond men 
een varkenskop beter passen bij 
een agrarische gemeente, wat 
Lexmond toendertijd was. Met 
de historische betekenis van de 
zwijnskop voor Lexmond, als 
verwijzing naar de tijd van de 
Brederodes, is toen geen reke-
ning gehouden. 
 

Dit houten wapenschildje was vroeger aan de buitenmuur van het 
gemeentehuis bevestigd. Het is de kop van een wild zwijn omdat er 
halverwege zijn bek een flinke slagtand uitsteekt. Het was echter niet het 
officiële wapen. 
 
Zelfs in het boek De gemeentewapens van Nederland van Sierksma 
(1960) worden in de index de verwijzingen naar wapens met zwijnen 
en varkens, of hun koppen, alleen maar onder het 
kopje ‘varkens’ genoemd, zonder onderscheid te 
maken. Deze gemeentewapens zijn van15: 
Baarland (lopend varken/zwijn), Berlicum 
(varken), Holten (drie everzwijnskoppen, in de 
omschrijving toch varkenskoppen genoemd), 
Kapelle (everzwijn), Lexmond (varkenskop) en 
Wilnis (lopend varken onder drie bomen). 

           Holten  
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Behalve bij Lexmond, waren in 1817 ook bij Baarland en Berlicum 
fouten gemaakt bij de toekenning van het officiële wapen. Beide 
gemeenten hadden een beer in hun oorspronkelijke wapen en dit werd 
toen een varken. Dat was een veel groter verschil dan bij de 
verwisseling van de everzwijnskop in een varkenskop bij Lexmond. De 

reden voor de wisseling is niet bekend. Het kan een 
slordigheid van de tekenaar zijn geweest of een 
bewuste verandering. Baarland kreeg in 1950 zijn 
oorspronkelijke wapen terug, maar bij Berlicum is 
het er, door de gemeentelijke herindeling, nooit 
meer van gekomen, alhoewel de fout in 1973 wel 
werd erkend. Lexmond heeft zelfs nooit een poging 
gewaagd het wapen te laten wijzigen. 

      Berlicum 
 
Burgemeester Pellikaan voerde een nieuw wapen in 
Van 1949 tot 1967 stond burgemeester G.B. Pellikaan aan het hoofd 
der gemeente. Hij was ook burgemeester van Vianen. Hij had veel 
interesse in de lokale en regionale historie en had zich daarom 
gestoord aan het Lexmondse gemeentewapen. Dat wapen had niets 
van doen met het embleem van de zwijnskop met brandende takken 
dat de Brederodes hadden gevoerd. Dit embleem vond hij veel 
mooier en historisch juister dan de kale Lexmondse varkenskop. 
Het briefpapier van de gemeente Lexmond bevatte in zijn tijd alleen 
maar tekst en om het wat meer cachet te geven liet burgemeester 
Pellikaan, in de nadagen van zijn burgemeesterschap, het door hem 
ontworpen gemeentewapen aanbrengen op sommig briefpapier. Hij 
zette ook nog een kleine kroon op het wapen, waardoor het er nog 
beter uitzag. De wapenspreuk die de Brederode’s voerden liet hij 
echter achterwege16. 
Op 30 maart 1967 nam hij afscheid als burgemeester en op 1 
september 1967 werd hij opgevolgd door de heer P. Visser. 

 
De Hoge Raad van Adel rook onraad 
De Hoge Raad van Adel, die moest waken over het gebruik van de 
juiste gemeentewapens, kreeg lucht van het illegale wapen. Dat 
kwam doordat de gemeente een nieuwe vlag wilde hebben en 
hiervoor op 5 juni 1968 een advies vroeg aan de Stichting voor 
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Banistiek en Heraldiek. De voorzitter van deze stichting was de heer 
Kl. Sierksma. Hij had een boekje geschreven over de Nederlandse 
gemeentewapens dat in 1960 was uitgegeven en waarvan eveneens 
in 1968 de derde druk verscheen. Zijn belangstelling voor het 
Lexmondse wapen was daarom groot en hij zag direct dat op het 
briefpapier een heel andere wapen stond dan hij in zijn boek had 
opgenomen.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Het briefhoofd met het illegale gemeentewapen. 
 
Reeds de volgende dag zond hij een brief terug waarin stond dat de 
Stichting wel advies wilde geven, maar alvorens dit echter te kunnen 
doen, willen wij terstond reageren op uw brief, aangezien wij in het 
briefhoofd een afbeelding van het gemeente-wapen aantreffen, die 
geheel afwijkt van de tot nu bekende wapens. Was de zwijnskop 
reeds steeds een raadsel, het wapen in uw briefhoofd vergroot de 
problemen. Als wij het goed zien wordt hier de zwijnskop afgebeeld 
terwijl deze geroosterd wordt boven een vuurhoop. Om duidelijkheid 
te krijgen werd verzocht om een kopie van het officiële 
wapendiploma daarvan op te zenden. 
Het bleef echter stil vanuit Lexmond. Burgemeester Visser had 
kennelijk geen interesse in het onderwerp. Sierksma zat echter niet 
stil. Hij had uitstekende en frequente kontakten bij de Hoge Raad 
van Adel en zo werd ook deze instantie ingelicht. De Hoge Raad van 
Adel informeerde op 26 juni 1968 bij het gemeentehuis of het wapen 
inderdaad was gewijzigd in een zwijnskop met daaronder brandende 
takken en kreeg een bevestigend antwoord17. Beide partijen 
reageerden niet en alles bleef zoals het was. 
 
Het illegale wapen moest weer verdwijnen 
Dat duurde zo tweeënhalf jaar tot de gemeente haast begon te 
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krijgen met de gemeentevlag. In de loop van 1971 zou het gerestau-
reerde gemeentehuis worden opgeleverd en het zou mooi zijn 
wanneer dan de nieuwe gemeentevlag kon worden uitgestoken. 
Eerst moest de kwestie met het wapen echter met de Stichting voor 
Banistiek en Heraldiek worden geregeld. Begin december 1970 ging 
er daarom weer een brief naar de Stichting als antwoord op haar 
brief van 26 juni 1968. Hierin werd de tekst van het officiële wapen 
uit 1817 vermeld. Ook werd een lans gebroken voor het wild zwijn op 
brandende lauriertakken, al in 1400 voorkomend embleem der 
Brederodes naast het wapen, waarbij erop werd gewezen dat in 
1817 een grote fout was gemaakt. 
De vlag (waarop in een volgend artikel zal worden ingegaan) kwam 
er en op 29 oktober 1971 adviseerde de Stichting op eigen initiatief 
om voor het wapen, dat bij de Bevestiging van 24 december 1817 in 
een nogal verhaspelde vorm tevoorschijn is gekomen, wapen-
verbetering bij de Kroon aan te vragen. Een en ander zou er mede 
toe kunnen leiden dat ter zijner tijd aan de voorgevel van het 
vernieuwde raadhuis een modern verzorgd wapenschild kan prijken, 
een onderwerp waarop bij de opening van het raadhuis gisteren o.a. 
door de oud-burgemeester G.B. Pellikaan met nadruk is gewezen. 
Helaas, Pellikaan had het niet meer voor het zeggen en de 
gemeente vroeg geen verbetering van het gemeentewapen aan18. Zo 
bleef Lexmond onnodig zijn varkenskop houden, totdat in verband 
met de gemeentelijke herindeling, het wapen op 31 december 1985 
werd opgeheven. Het was een gemiste kans. 
Het briefpapier met het foute wapen moest echter eerst worden 
opgebruikt en dit treffen we dan nog aan tot eind 1980, terwijl op 
tekeningen het wapen met de brandende zwijnskop nog minstens tot 
eind 1985, dus het eind van de zelfstandige gemeente Lexmond, 
werd gebruikt. 
Pas vanaf 1981 werd briefpapier met het juiste gemeentewapen 
gebruikt.  
 
Foute verklaringen van het Lexmondse wapen 
Er zijn in de loop der tijd ook verklaringen gegeven voor de varkens-
kop in het Lexmondse wapen, die louter flauwekul zijn. Zo schrijft 
Sierksma, die in 1960 alle gemeentewapens gebundeld heeft 
uitgegeven en als een expert gold, over de betekenis van de 
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varkenskop: Is hier de riviermonding ‘sprekend’ voorgesteld als de 
bek van een (wild) zwijn? Kennelijk doelt hij hiermee op de oude 
betekenis van Lexmond, namelijk Lakesmonde, wat betekent: mond 

van de Laak. Het gemeentewapen werd in zijn 
boek wel redelijk goed afgebeeld, zij het dat de 
oren naar achteren wezen in plaats van 
omhoog. Sierksma had kennelijk geen notie van 
de relatie van de Lexmondse zwijnskop met die 
van de Brederodes want hij schreef: De 
wapengeschiedenis van Lexmond wordt nu pas 
interessant!19 

 
De varkenskop op dit wapen uit ‘Nederlandse wapens van het Rijk, de 
Provinciën en gemeenten enz.’ heeft liggende oren in plaats van vertikaal 
staande. Dezelfde afbeelding komt voor in het boek ‘De Gemeentewapens 
in Nederland van Kl. Sierksma uit 1960 enz.’ 
 
Onjuiste Lexmondse wapens in de literatuur 
Dat men niet altijd kan aannemen dat officiële en semi-officiële 
literatuur juiste informatie verschaft, blijkt wel uit het hierboven 
gegeven voorbeeld van het boek De Gemeentewapens van 
Nederland van Kl. Sierksma. Er zijn echter nog meer voorbeelden te 
geven. Omdat de auteurs vaak klakkeloos overnemen wat een ander 
heeft geschreven, blijven de foute wapens in omloop. Eigenlijk is er 
geen enkel boek gevonden waarin het juiste wapen was opgenomen. 
Voorbeelden van recente boeken: 
In 1981 werd de vragend gestelde verklaring van 
Sierksma in het boek Zuid-Holland in 144 
facetten zelfs als een vaststaande verklaring 
gegeven: De bek van een zwijn in het wapen van 
Lexmond is een beeld van de rivier-monding 
waar dit dorp vroeger aan lag. Hier werd ook 
gesproken van een (ever)zwijn en werd ook een 
everzwijn met slagtanden als gemeentewapen 
afgebeeld. Hetzelfde was opgenomen in het in 
1965 verschenen boek Nederlandse Gemeente-    Een foute weergave 
wapens van C. Druif.     van het gemeente- 
       wapen uit het boek 
        van C. Druif 
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Ook op een onder auspiciën van de 
Bank van Nederlandse Gemeenten 
verzorgde en door hen gesponsorde site 
op internet, die een wereldwijde opgave 
van gemeentewapens geeft, is een 
foutief wapen van Lexmond te vinden. 
Alhoewel de bijbehorende omschrijving 
het heeft over een varkenskop, wordt 
toch de kop van een (ever)zwijn af-
gebeeld, zij het in een zeer potsierlijke 
vorm. Ook het Schuttersgilde heeft dit 
foutieve wapen overgenomen. 
 

Op internet is dit foutieve wapen te vinden. Het wordt ook gebruikt door het 
Schuttersgilde. 
 
Nog steeds het onjuiste wapen in Lexmond en Vianen 
Het door de gemeente in de jaren 
zestig/zeventig van de vorige eeuw gebruikte 
foutieve wapen heeft ook middenstanders en 
verenigingen op het verkeerde been gezet. Zo 
gebruikt slagerij Molenaar het wapen met de 
geroosterde everzwijnskop nog steeds op zijn 
verpakking voor leverworst. Ook de Lexmondse 

Oranjevereniging ‘Den Vaderlant 
Ghetrouwe’ gebruikt het nog steeds als vignet 
(compleet met de wapenspreuk van de Brederodes) op 
haar briefpapier en andere paperassen. Door te stellen 
dat het een verwijzing is naar de Brederodes, die 
vroeger heersten over Lexmond, en naar het vòòr 1815 
gebruikte gemeentewapen, zou alles zijn opgelost, zij 
het, dat het dan geen Lexmonds wapen voorstelt.  
 

Slagerij Molenaar en de Oranjevereniging gebruiken nog steeds het door 
burgemeester Pellikaan zo begeerde Brederode-embleem. 
 
Het foutieve wapen dat in Lexmond wordt gebruikt kan door een 
drukker gemakkelijk worden vervangen door het echte wapen. 
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Moeilijker gaat dit op de voorgevel van het stadhuis te Vianen. Deze is 
in de periode 1956-1960 geheel vernieuwd en gewijzigd. Zo zijn in de 
vroeger lege spitsboogvelden boven de zes ramen van de 
verdiepingen de gemeentewapens van Lexmond, Meerkerk, Hei- en 
Boeicop, Ameide, Vianen/Lakerveld (die dezelfde wapens hadden) en 
Tienhoven aangebracht. Deze gemeenten behoorden vroeger tot het 
bezit van de Brederodes20. Omdat de verbouwing plaats vond in de 
periode van burgemeester Pellikaan, die burgemeester was van zowel 
Lexmond als Vianen, werd voor Lexmond het foute gemeentewapen 
gebruikt. Ook voor Hei- en Boeicop is op de gevel van het Viaanse 
stadhuis een officieus wapen gebruikt, maar dat komt omdat het 
officiële wapen pas op 12 november 1969, dus na de verbouwing, werd 
vastgesteld. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Links het foute Lexmondse wapen en rechts het officieuze wapen van Hei- 
en Boeicop, op de gevel van het stadhuis te Vianen, gemaakt door de 
Utrechtse beeldhouwer Paulus Reinhard in 1956-1960. 
 
Een correct wapen is echter het embleem dat de Watersport 
Vereniging Bolsweerd vanaf 1982 gebruikt. Het bestaat uit het juiste 
gemeentewapen, waaraan zijn toegevoegd twee golflijnen die het 
water voorstellen. 
 
 
 
 
 
 
Het wapen dat de Watersportvereniging Bolsweerd gebruikte in haar 
briefhoofd, met daarin de juiste varkenskop. 
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Sinds kort gebruikt onze vereniging een briefhoofd. Hierop is uiteraard 
het correcte gemeentewapen afgebeeld, evenals dat van Hei- en 
Boeicop. De speurtocht om te weten te komen hoe het officiële wapen 
van Lexmond eruit zag en tot stand kwam, leverde dit artikel op. 
 
 
 
 
 
 
 
Het briefhoofd van de Vereniging Historisch Lexmond en Hei- en Boeicop 
geeft de juiste wapens weer. 
 
Noten 
15. Sierksma p. 253, Nederlandse Wapens 
16. Archief Hoge Raad van Adel 
17. Archief Hoge Raad van Adel 26 juni 1968; GAZ, AGL, 5 en 6 juni 1968 
18. GAZ, AGL, inv. 153-1042, 4 dec. 1970, 29 okt. 1971 
19. Idem 6 juni 1968 
20. Groningen, p.58-65; Ruijter 
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Nog éénmaal het officiële, enige, echte juiste gemeentewapen. 
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UIT DE 'LEERDAMMER' VAN 70 JAAR GELEDEN 
 
H. de Rooij 
 
 
Hei- en Boeicop 
 
Bericht van 03-04-1937 
• Maandagmiddag bestond er van de zijde van het publiek veel 

belangstelling voor het groote aantal wandelaars, dat deelnam 
aan den wandelmarsch, uitgeschreven door de Meerkerksche 
club. De deelnemers hadden de route gekozen vanuit de richting 
Meerkerk langs het Merwedekanaal in deze gemeente, om over 
de Zwaanskuikenbrug hun tocht te vervolgen. Op den hoek van 
genoemde brug stond een auto geposteerd van Nutrica 
chocomel-fabriek te Zoetermeer, met het doel, de tippelaars 
gratis te onthalen op een heerlijke beker chocomel. Dat dit voor 
de ruim 400 tippelaars op hoogen prijs werd gesteld, bleek wel uit 
de hoera’s, die werden uitgebracht op den leverancier van de 
chocomel. Een en ander had veel bekijks. 

Berichten 17-04-1937 
• Woensdagmiddag j.l. is alhier het huwelijk voltrokken tusschen 

den 74-jarigen bruidegom en de 24-jarige bruid. Doordat er 
weinig of geen gerucht aan deze plechtigheid was gegeven, had 
dit huwelijk zo goed als ongemerkt plaats. 

• Dinsdagmiddag deze week werden de eerste verkiezingsklanken 
in ons dorpje waargenomen. Een roode auto , die zich op enkele 
plaatsen in onze gemeente opstelde, gaf eerst enige muziek te 
hooren, waarna een korte doch luide verkiezingsspeech ten 
gehoore werd gebracht door middel van gramofoonplaten, 
waarna enkele vlugschriften werden verspreid. Een en ander 
ging uit van de N.S.B. en genoot geringe belangstelling. 

Bericht 08-05-1937 
• Mej. E. Kok-de Wildt†. De vorige week ging de tijding door de 

gemeente, dat mej. de wed. C. Kok plotseling was overleden. Op 
64-jarige leeftijd werd deze flinke vrouw uit haar bedrijf, waarvoor 
zij leefde, weggerukt. Velen zullen deze vrouw, die ver in den 
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omtrek bekend stond om haar goede hart, en die steeds voor 
iedereen klaar stond, missen. Maandagmorgen had de plechtige 
bijzetting plaats in de grafkelder op de algemeene begraafplaats, 
Zeer velen woonden deze plechtigheid bij. Onder het luiden der 
klok, schreed de stoet vanaf het sterfhuis naar de laatste 
rustplaats van de doode, Een 12-tal auto’s, met rouw omfloerste 
lantaarns, volgde de lijkauto, waarachter nog velen te voet 
volgden. Langs den weg sloegen velen de droeve stoet gade, 
terwijl een groote menigte zich nabij de begraafplaats had 
opgesteld om een laatste groet aan de overledene te brengen. 
Nadat de kist met het stoffelijk overschot was bijgezet, nam Ds. 
E. Schimmel van Ameide, aan wien de leiding was opgedragen, 
het woord. Spr. schetste hoe broos het leven is. Te midden van 
haar werk, aldus spr. is deze vrouw uit het leven plotseling 
opgeroepen, een vrouw, van wien niets dan goed gezegd kan 
worden. Nadat spr. nog woorden van troost tot den broeder en de 
familie van de overledene gesproken had, en na nog een laatste 
blik in den grafkelder geworpen te hebben, verliet men diep 
onder den indruk den doodenakker. 

Bericht 27-05-1937 
• Luchtballonnen. Zondagavond verschenen er, komende uit 

oostelijke richting, een groot aantal luchtballonnen die alle 
bemand waren. Een dezer ballonnen zweefde zoo laag over 
onze gemeente, dat een gesprek met de luchtvaarders gevoerd 
kon worden, wat inderdaad heeft plaatsgehad. Geïnformeerd 
werd door de bemanning naar de richting Amsterdam. Een 
vliegmachine, die vermoedelijk de ballonnen controleerde, 
circuleerde om verschillende ballons, wat een fraai gezicht 
opleverde. Door een groot aantal wielrijders uit omliggende 
plaatsen werden de ballons gevolgd, wat een buitengewone 
drukte in ons dorpje teweeg bracht. 

Bericht 08-06-1937 
• Duur gras. Bij de Vrijdagmorgen j.l. gehouden verpachting van 

hooigras en naweiden door de notarissen Koedam en Cambier 
van Nooten van Vianen, in het oude Rechthuis, alhier, gingen de 
aangeboden perceelen vlug van de hand en werden belangrijk 
hoogere prijzen besteed als vorig jaar. De percelen van de 
Diaconie en Groote Armen alhier brachten ruim 30% meer op, 
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die der gemeente 33% van het Manhuis te Vianen zelfs 45%, 
terwijl de overige perceelen van 20 tot 40% meer opbrachten als 
vorig jaar. Het grasgewas staat weliswaar goed voor, doch geldt 
dit nog niet voor bewijs, dat de hooge pachten door de kwantiteit 
gedekt zullen worden. 

Bericht 30-06-1937 (Vijf Heerenlanden) 
• Thans is men gereed gekomen met het leggen van 

telefoonkabels door het Merwedekanaal alhier. Een en ander 
staat in verband met de automatisering van de telefoon en brengt 
tevens het voordeel dat men thans direct de gemeente Lexmond 
zal kunnen bereiken, wat voorheen langs een omweg moest 
gebeuren. 

 
Lexmond  
 
Bericht van 15-04-1937 
• Lange vingers. Terwijl P. H. Kz. Zondagavond in café “Landzicht” 

vertoefde en zijn rijwiel in een prieeltje gezet had, hebben 
onbekenden van de gelegenheid gebruik gemaakt om het 
karretje in te pikken. Toen H. later naar buiten kwam was de fiets 
foetsie en de aanvankelijke hoop met een grap te doen te 
hebben, maakte spoedig plaats voor de zekerheid van diefstal. 
De politie stelt een onderzoek in. 

Bericht van 29-04-1937 
• Optocht met concert. Zooals reeds eerder gemeld, zal er Vrijdag 

a.s. ter eere van den verjaardag van H.K.H. Prinses Juliana een 
concert worden gegeven waaraan medewerken: de muziekver. 
“Excelsior”, de Chr. Zangvereen. “Hosanna” en het Chr. 
Kinderkoor “Het Nachtegaaltje”. Het concert zal worden 
voorafgegaan door een optocht door onze dorpskom met muziek 
te geven door “Excelsior”. Het programma van “Excelsior” staat 
geheel in het teken van den dag en luidt als volgt: 

Wilhelmus. 
Lippe Detmold-marsch. 
Nederl. School- en Volksliederenpotpourri. 
Onze Infanterie. 
Wien Neerlands bloed. 

Pauze 
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Holland jubelt (marsch). 
Neerlands vlag (marsch). 
Daar komen ze aan. 
Sarie Mareis. 
Jubileum-Marsch. 
Wilhelmus. 

 Wanneer het weer meewerkt, twijfelen we er niet aan of de  
 belangstelling zal zeer groot zijn. 

Berichten van 27-05-1937 
• Daling luchtballon. Ook in onze gemeente daalde j.l. Zondag een 

van de 11 Duitse luchtballons, welke Zondag over ons land 
kwamen. Het was tegen 9 uur, toen de ballon “Roland” uit 
Bremen (D) in Achthoven in de z.g. “Kikvorsch” daalde. Spoedig 
was er politie aanwezig, wat met de groote toeloop van publiek 
zeer gewenscht was. De ballon bevatte drie luchtvaarders, zijnde 
de heer Schutt (kommandant), Schubert en Winter. Dezen zijn ’s 
avonds naar Utrecht gegaan, waarheen ook de ballon per 
vrachtauto is getransporteerd, om vandaar per trein Maandag 
naar Dusseldorf te reizen. 

• Alhier zijn eenige nieuwe leege petroleumbussen gevonden. 
Inlichtingen verstrekt de gem. veldwachter. 

• Het fruit. De buitengewoon veel belovende vruchtboomen 
hebben ons in de gestelde verwachting wel teleurgesteld. De 
peren staan er over ’t algemeen maar dun op, terwijl ook de 
goudreinetten zeer weinig vrucht zetten. Ook de kersen zijn matig 
bezet. Wellicht dat de latere appels het beter zullen doen, want 
een en ander is een gevolg van het zeer onregelmatige weer, 
waarvan de nu bloeiende soorten nog niet te lijden hebben 
gehad. 

• Zilveren jubileum W.K. Haafkens. Op Vrijdag 4 Juni a.s. hoopt de 
heer W.K. Haafkens, hoofd der School met den Bijbel alhier, den 
dag te herdenken, waarop hij vóór 25 jaar te Huizen zijn 
loopbaan als onderwijzer begon. Aangezien de jubilaris in 
Lexmond en omgeving zeer gezien is en aan talrijke 
vereenigingen leiding geeft, zal het hem dien dag ongetwijfeld 
niet aan belangstelling ontbreken. 

 
= = = = = = = = = = = = = = = = 
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LAKERVELD 
DE SCHOENENDOOS   Deel1 
 
P. de Pater 
 
 
Van Norfolkshire tot Lakerveld, ofwel Lt. Ivan B. Hollemon. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lt. Ivan B. Hollemon 
 
Inleiding 
Veel mensen bewaren dingen in schoenendozen. Ik doe dit ook. In 
mijn bezit bevindt zich een doos met 25 vliegtuigonderdelen, die ik op 
de avond van 25 juni 2005 op het grondgebied van boer Cees van de 
Berg heb opgeraapt. Op die dag werd het met anekdotes omgeven 
vliegtuig, dat op 11 september 1944 neerstortte, opgegraven. Anek-
dotes? Volgens sommige Lakerveldse overleveringen werden verschil-
lende onderdelen kort na het neerstorten opgegraven, en voor diverse 
doeleinden gebruikt. Ik weet het niet. De definitieve opgraving werd 
verricht door kraanmachinist Jan Floor Keynemans van de firma Daan 
Kool. De opdrachtgever was een particuliere stichting DARE genaamd. 
Sommige historische gegevens schijnen tot op de bodem toe 
uitgezocht te worden. Voor dit verhaal ben ik zelfs onder de bodem 
gedoken. En nog diep ook. Eigenlijk hadden sommigen nog dieper 
gewild. Maar dat kon niet.  
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Logo stichting DARE 
 
In mijn tweede verhaal over de fruitteelt heeft ondergetekende verteld, 
dat ik behalve sterappels ook vliegtuigonderdelen raapte, en nogeens 
uitgebreid op deze feiten zou terugkomen. Daarom dit verhaal. Het 
geheel is het best te vertellen, door het te verdelen over vier data: 
1. 11 september 1944.  
2. 25 juni 2005. 
3. 14 januari 2007. 
4. 16 april 2007. 
 
1. 11 september 1944 
Op deze datum was het duidelijk dat de Duitsers de oorlog aan het 
verliezen waren. De westelijke geallieerden waren inmiddels in het 
zuiden van Nederland aanwezig. En vanuit het oosten van Europa 
rukten de Russen op. Sommige ouderen onder onze lezers kunnen 
zich nog de geluiden herinneren van de geallieerde luchtvloot die in de 
nacht overkwam om Duitsland te bestoken. Op die 11e september 
1944 was de situatie veranderd. De westelijke geallieerden hadden het 
luchtoverwicht in handen, zelfs bij daglicht werden de aanvallen op 
Duitsland voortgezet. Tevens hadden de geallieerden diverse militaire 
vliegvelden gebouwd in de Engelse graafschappen Norfolkshire en 
Cambridgeshire, deze graafschappen lagen het dichtst bij het 
oorlogsgebied. 
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Op de vroege morgen van 11 september 1944 waren er veel mensen 
actief op de diverse militaire onderdelen in Norfolkshire. De 
geallieerden hadden besloten tot een grote aanval op het Duitse 
gebied tussen Halle, Leipzig en Erfurt. Ook de Duitse steden 
Maagdenburg en Hannover werden als doelen uitgekozen. Tevens 
was er besloten om Duitse militaire complexen in Sudeten-Duitsland, in 
het tegenwoordige Tsjechië, aan te vallen. Kort samengevat waren de 
doelen olieraffinaderijen, bandenfabrieken en fabrieken die onderdelen 
voor het Duitse luchtafweergeschut produceerden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vluchtplan voor 11 september 1944 
 
Voor deze aanvallen zetten de Amerikanen 1131 viermotorige 
bommenwerpers in. Dit geheel werd begeleid door 440 jacht-
vliegtuigen. De Engelsen leverden ca. 200 bommenwerpers en een 
onbekend aantal jagers. Wat betreft de Engelse getallen ben ik niet 
zeker omdat voor dit verhaal door mij alleen Nederlandse, 
Amerikaanse en Duitse bronnen zijn gebruikt.  
Hoewel de Duitsers deze aanval niet verwachtten, slaagde de 
Luftwaffe er toch in om de geallieerden partij te bieden. Sterker nog, 
eigenlijk was 11 september 1944 een nederlaag voor de geallieerde 
luchtmacht. Vooral het Duitse luchtafweergeschut was een gevaar. Dit 
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afweergeschut stond bekend onder de naam FLAK, deze afkorting 
betekent Flugzeugabwehrkanone. (Vliegtuigafweerkanonnen) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het Duitse 20 mm-vierlingkanon (Flakvierling) 
 
Veel geallieerde piloten maakten de volgende opmerking: "Flak is so 
thick you can walk on it". Vertaald: de flak staan zo dicht bij elkaar, dat 
je erover kunt lopen. Op die vroege morgen van 11 september werden 
op de Engelse basis Thorpe Abbots de bemanningen van de B17’s 
duidelijk gemaakt welke gevaren er te verwachten waren. Voor vijftig 
bemanningsleden zou het hun laatste ochtend zijn. De eerste 
Amerikaanse bommenwerpers stegen op, en bereikten de Belgische 
kust rond 10.00 uur. Men vloog over het inmiddels bevrijde België. De 
afspraak was dat de verschillende luchtvloten elkaar om 10.48 uur net 
over de Belgisch-Duitse grens zouden ontmoeten. Het gebeurde twee 
minuten later. Een rendez-vous point schijnt zoiets te heten. Voor onze 
vliegtuigliefhebbers het volgende: 
 
De Amerikanen beschikten o.a over de volgende vliegtuigen: 
 Bommenwerper:  De B 17, bijnaam Het Vliegend Fort 
 Jager:   De Mustang 
 
De Engelsen zetten op korte afstand o.a. de volgende vliegtuigen in: 
 Bommenwerper:  De Lancaster 
 Jager:   De Mosquito, gebouwd van hout. Maar  

     effectief. 
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Op 31 december 1944 zou dit toestel nog een ‘souveniertje’ laten 
‘landen’ in Lakerveld. Maar daarover meer in een ander artikel. 
 
De Duitsers verdedigden zich met de volgende jagers: 
 De Focke Wulf FW 190 (Eigenlijk meer een jager-bommenwerper) 
 De Messerschmitt Me 109 
 
Nu zou ik natuurlijk een uitgebreid verhaal kunnen gaan vertellen over 
al deze toestellen, maar dat is niet mijn bedoeling. Bovendien zijn in 
diverse boeken over de oorlog, en op het internet veel meer gegevens 
te vinden.Hierbij als ondersteuning de maximale snelheid van een 
aantal door mij genoemde toestellen: 
 
De logge Amerikaanse bommenwerper B.17: 461 km per uur. 
De snelle Amerikaanse jager Mustang:  703 km per uur. 
De Duitse jager Focke Wulf FW 190:   656 km per uur. 
De Duitse Messerschmitt 109:   622 km per uur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reconstructie van een Mustang P 51-D 
 
Zoals eerder vermeld zetten de Amerikanen hun jager ‘De Mustang’ in. 
Dit toestel was de beste jager van de Tweede Wereldoorlog. Het 
toestel werd gevlogen door één man, die de beschikking had over 6 
boordmitrailleurs van het type Browning M2.50 inch en afwerpbare 
brandstoftanks. De Amerikanen verdeelden hun jachtvliegtuigen in 
gevechtsgroepen. In het Engels: Fighting Groups (FG) geheten. Zo'n 
gevechtsgroep was dan weer onderverdeeld in gevechtseenheden. In 
het Engels: Fighting Squadrons (FS) geheten. Op die elfde september 
1944 namen 2 Amerikaanse gevechtsgroepen deel aan de aanval. De 
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339 FG en de 359 FG. De 339 werd ingezet boven Tsjechië, en zullen 
we verder vergeten. De 359 was actief boven Duitsland, en Lakerveld 
zou hier kennis mee maken. 
De geallieerde piloten hadden, evenals hun Duitse tegenstanders, het 
besef dat hun taak levensgevaarlijk was. Met dit feit werd verschillend 
omgegaan. Over het algemeen met enig sarcasme: een B 17 vloog 
onder de naam: ‘Mud in your eyes’, vertaald: modder in je ogen. Het 
logo van dit vliegtuig was duidelijk. 
Zo'n varken past natuurlijk in Lexmond. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De rest van dit verhaal zal gaan over de 359 FG, bestaande uit 
Mustangs. Ook andere piloten van deze groep voerden de nodige 
namen op hun toestellen: 
 
Voorbeelden: 
1. Lt. George F. Baker Jr. Little Liquidator (De kleine moordenaar) 
2. Lt. Claude J. Crenshaw Louisiana Heat Wave (De hittegolf uit Louisiana) 
3. Lt. Cyril W. Jones Pandemonium (De totale ramp) 
4. Capt. James W. Parsons Wild Will (Wilde Willy) 
5. Lt. Grant M. Perrin X-Terminator (De uitschakelaar) 
6. Lt. Gilbert R. Ralston Jr. Precious Pat 
 
Bijzonder: 
Onder nummer 6 heb ik het vliegtuig van Lt. Gilbert R. Ralston Jr. 
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genoemd. Gilbert was een Amerikaan die in de oorlog in Engeland 
gestationeerd was. Tijdens zijn verblijf aldaar werd uit zijn huwelijk een 
dochter geboren. Hij was niet aanwezig. Het meisje werd Patricia 
genoemd. En Gilbert noemde zijn kist: Precious Pat. Vertaald: 
Kostbare Patricia. Dankzij veel ontsnappingen zou zowel zijn vliegtuig 
als Gilbert de oorlog overleven. 
 
De 359 FG voerde het volgende logo. 

 
Een andere piloot, die met zijn P-51D Mustang, 
ook deel uitmaakte van de 359 FG, en het 
onderdeel 369 FS, was de in 1923 geboren Lt. 
Ivan Brooks Hollemon. Bij zijn collega's bekend 
onder de naam ‘Rock’ (rots). Op de terugweg 
vanuit Duitsland werd hij geraakt door Duits 
afweergeschut. De olieleidingen van zijn toestel 
werden beschadigd. Ivan zond een radiobericht 
uit. Twee collega's die zijn boodschap ontvingen, 
waren Albert W. Tilton, en John J. Kelly III. 
Hieronder hun verklaringen. En daarna de 
vertaling. 
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12 September 1944 
 
Op 11 september 1944 vloog ik de No. 3 positie in de Rode Vlucht. 
Daar uitkomend vergezelde ik enige "Jigger" schepen? (denk aan 
luchtschepen) om thuis te komen. We hadden de Nederlandse 
eilanden gepasseerd, en tien mijl verder hoorde ik dat ‘Tinplate’ 52 
meldde dat hij in moeilijkheden verkeerde. Hij zei dat hij geraakt was in 
het oliesysteem en dat zijn olie bijna op was. Ik vertelde hem om een 
oproep te doen wanneer hij eruit ging springen. Ongeveer twee 
minuten later zei hij dat hij er uit ging springen en dat hij zich zuidelijk 
van de Zuider Zee bevond. Dat was alles wat gezegd werd. 
 

ALBERT W. TILTON  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
12 September 1944 

 
VERKLARING 

 
Om ongeveer 1330 terwijl ik terugkeerde van een missie, hoorde ik Lt. 
Hollemon Mohair oproepen op het "A" kanaal. Hij verklaarde dat hij in 
de problemen zat, en eruit ging springen. Mohair nam herhaaldelijk 
contact met hem op, maar kreeg geen antwoord. Mijn positie op deze 
tijd was tussen Lowestoft, Engeland en Ijmuiden, Holland, dichtbij de 
Engelse kust. 
 

JOHN.J. KELLY III 
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De volgende dag (12 september 1944 dus) maakte de geallieerde 
luchtleiding de balans op, en die was niet best. Om deze balans op te 
maken werd gebruik gemaakt van een standaardformulier (MACR) 
geheten. (Vertaald: Vermiste vliegtuigen.) Dit formulier bevatte kortweg 
de volgende vragen: 
1. Welk toestel zijn we kwijt? 
2. Wat was het laatste contact? 
3. Waar zat het toestel toen? 
4. Wie was of waren de bemanning? 
5. Wie had, of hadden het laatste contact met hem of hen? En op 
     welke manier? 
 
Hierbij een korte kopie uit het MACR rapport over Ivan B. Hollemon. 
Het geheel is moeilijk leesbaar. Maar de eerder genoemde namen zijn 
duidelijk te zien. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bijna 63 jaar later zijn sommige vragen gemakkelijker te beantwoorden. 
Ivan Brooks Hollemon sprong eruit (bailed out) en landde op het 
grondgebied van de familie Kon, hier ontmoette hij de Engels 
sprekende onderduiker Frans van de Laar. (Leeft nog steeds, eind 
maart 2007 heb ik hem gesproken.) Frans dirigeerde Ivan naar de 
Scharperswijkse grienden. Waarna hij de familie van Dijk ontmoette, 
deze familie zette de eerste stap om Ivan in veilige haven te brengen. 
Over deze actie is veel geschreven. Als illustratie hierbij de twee 
bedankbrieven, die Evert en zijn broer Jo van Dijk ontvingen voor hun 
moedige optreden. Het verhaal van de Lakerveldse redding van Ivan B. 
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Hollemon is gepubliceerd in het boek: ‘In Lexmond gebeurde niets’, 
geschreven door W. van Zijderveld. 
Ik ga het niet nog een keer vertellen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bedankbrief 1 
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Bedankbrief 2 
 
Ondertussen had de Mustang in het tegenwoordige weiland van Cees 
van de Berg een einde gevonden in de Lakerveldse veengrond. Tot 25 
juni 2005. Op 16 april 2007 had deze schrijver de eer om de dochter 
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van Lt. Ivan Brooks (Rock) Hollemon de hand te geven. Voor mij toch 
één van de hoogtepunten in de geschiedschrijving over Lakerveld. Na 
alle onderzoeken in het door Ing. Jan Zdiarsky Ph.D. geleverde 
materiaal dat in het Engels geschreven is, zou ik bijna kunnen zeggen: 
"To be continued". Maar ja, ik ben en blijf een Lakervelder dus gewoon: 
wordt vervolgd. Of beter: "Kwit nog meer".  
 
Bronnen 
Ing. Jan Zdiarsky Ph.D. Tsjechië 
Stichting DARE 
Archief P. de Pater 
 

= = = = = = = = = = = = = = = = 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopij voor het volgende nummer moet voor 15 juli 2007 worden 
ingeleverd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© Overname van artikelen of gedeelte daarvan voor publicatie-
doeleinden, is alleen toegestaan met schriftelijke toestemming van 
de auteur en/of redactie. Onder voorwaarden van duidelijke bronver-
melding en toezending van een exemplaar aan de auteur en de 
redactie. 
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