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OUDE FOTO’S 
 
W. van Zijderveld 
 
 
U hebt het vast en zeker ook wel eens meegemaakt, mogelijk zelfs 
meerdere malen, dat u een oude familiefoto in handen kreeg, waarop 
één of meerdere personen waren afgebeeld, waarvan u niet wist wie 
dat was of waren. Het moest iemand uit de familie zijn of daar nauwe 
banden mee hebben. Maar wie was of waren dat dan? 
Zo’n foto wordt al snel weggegooid, want wat heb je aan een foto 
van iemand, waarvan je toch niet weet wie het is? Vooral bij het 
opruimen van inboedels door nabestaanden, verdwijnen er op die 
manier veel foto’s. Soms hele albums vol. 
Om te voorkomen dat dit lot ook uw foto’s ondergaat, die nu in 
schoenendozen, insteekhoezen of albums zonder bijschrift worden 
bewaard, is het raadzaam achterop de foto’s te schrijven wie het 
voorstelt of, in geval van ingeplakte foto’s, dit eronder te schrijven. 
Zo voorkomt u dat latere generaties niet meer weten wie er op de 
foto’s staan. Uw nageslacht zal er u dankbaar voor zijn! En vergeet 
ook niet om het jaartal of de datum te vermelden, met de plaats waar 
de foto is genomen. 
U kent ook wel de groepsfoto’s, waarop maar enkele personen staan 
die u kent. Soms kent u er helemaal niemand van. Toch is het wel 
leuk om te weten wie die man of vrouw is met dat lange of bolle 
gezicht, die bijzondere soort kleding of met dat lachende of 
chagrijnige gezicht. Vooral wanneer het om school- of 
verenigingsfoto’s gaat, is het aardig om te weten wie er allemaal op 
de foto staan. Zo wordt meteen een stukje geschiedenis herontdekt. 
Om er achter te komen wie de ‘naamloze’ personen op groepsfoto’s 
zijn, heeft het bestuur aan Herman Molenaar en mevr. J. den 
Besten-Spek gevraagd om een selectie van hun collectie te maken, 
waarop nog personen staan die zij geen naam kunnen geven. Op de 
Lexmondse reünie, die op zaterdag 25 augustus in het Dorpshuis 
wordt gehouden, zullen de foto’s worden uitgestald. Misschien dat u 
nog personen herkent die voor hen ‘onbekend’ zijn. 
 

= = = = = = = = = = = = = = = = 
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ORDONNANTIE 
 
H. de With 
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ONTVANGEN VAN DIVERSE PERSONEN 
 
Jaartalsteen enz. De Laak 24    Th. van Hoof 
Kwitantie voor grafruimte uit 1936   H. Stravers 
Ingelijst biljet beperking waterverbruik 1945  C. Bassa 
 

= = = = = = = = = = = = = = = = 
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LEXMOND IN 1956 
 
W. van Zijderveld 
 
 
Drukkerij Hansum uit Ameide verspreidde elk jaar een krantje, 
genaamd Nieuwjaarsgroet voor de ingezetenen van Ameide, 
Tienhoven en omstreken. Daaronder viel ook Lexmond en in de 
uitgave 1955-1956 stond onderstaand jaaroverzicht van Lexmond, 
geschreven door gemeentesecretaris G. Janssen. 
 
‘Tegen het einde van elk jaar overvalt ons allen een zekere 
weemoedige stemming. Hoe komt het toch? Is het uit een gevoel van 
machteloosheid, dat wij wel ménen de tijd te kunnen beheersen door 
haar in te delen, maar wij met haar voortglijden uit het heden naar 
het verleden? Willen wij op gezette tijd schoonmaak houden in de 
ons toch dierbare la met herinneringen en de geur van vreugde en 
verdriet nog eens opsnuiven? Wat valt hierover te filosoferen! 
Wat het meest dit jaar in het oog viel, was wel de restauratie van de 
Hervormde kerk, weer gehuld in een nieuwe ‘oude glorie’. Bij een 
tweede rondgang werd nog het kapitale bedrag van rond 24.000 
gulden ingezameld, waarmede echter de kosten nog niet zijn 
goedgemaakt! 
Overigens bracht 1956 geen predikant voor de Hervormde 
Gemeente; het beroepswerk bracht steeds weer teleurstelling en er 
is geen uitzicht dat de reeds vier jaren bestaande vacature spoedig 
zal zijn vervuld. Bovendien nam de consulent, ds. E.J. Schimmel van 
Hei- en Boeicop, een beroep aan en zijn opvolger, ds. J. Ch. W. 
Kruishoop van Meerkerk, zal spoedig naar Otterlo vertrekken. Dat 
deze gang van zaken de gemeente met zorg vervult, is begrijpelijk, 
en de gevolgen kunnen welhaast niet uitblijven. 
Ook de Gereformeerde Kerk heeft geen predikant meer, sinds ds. W. 
Kats naar Tiel ging. Ook hier bleven de uitgebrachte beroepen 
zonder resultaat. 
Om nog even bij het kerkelijke leven te blijven: bij de zesjaarlijkse 
stemming besloten de Hervormde lidmaten tot verkiezing van 
ouderlingen en diakenen uit een door de kerkeraad opgestelde 
voordracht van twee personen. Tot dusverre benoemde de 
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kerkeraad zelfstandig. Tot kerkvoogd werd opnieuw benoemd de 
heer D.J. van der Heiden, die met zijn 87 jaren ongetwijfeld de 
oudste kerkvoogd van Nederland is. 
Zijn zuster bereikte de leeftijd van 91 jaar, de heer T. Bikker werd 92 
jaar en de heer Joh. van Dieren 96 jaar. Mevr. wed. van den Heuvel-
Verkerk vierde haar 90e verjaardag. 
Er waren meer feestelijke herdenkingen. De plaatselijke Vara-
afdeling bestond 25 jaar. De plaatselijke afdeling van de Chr. 
Boeren- en Tuindersbond nodigde op haar zilveren feest het 
Tweede-Kamerlid, de heer C. van den Heuvel. Maar hij was niet de 
enige volksvertegenwoordiger die in Lexmond kwam spreken: in de 
verkiezingsactie konden achtereenvolgens de heren H.W. Tilanus, 
mr. A.B. Roosjen en J.H. Scheps worden beluisterd. 
Dat ook de plaatselijke volksvertegenwoordiging wordt gewaardeerd, 
bleek wel uit de benoeming van wethouder Jac. de Jong tot Ridder in 
de Orde van Oranje-Nassau op grond van zijn verdiensten voor 
gemeente en gewest. 
Nu we toch aan het noemen zijn: de heer C. de With en mej. N. van 
Zessen verlieten het vaderland. 
Ziekte onttrok de heer W.K. Haafkens aan zijn werk in de Christelijke 
school en de verenigingen, de bonden en besturen. Een ieder wenst 
hem een spoedige beterschap toe. Het plaatsvervangend hoofd, de 
heer Boer, vertrekt 1 januari weer. Hij gaat niet alleen, want ook mej. 
Heule, die mej. Van Kooten tijdelijk opvolgde, verlaat de school weer. 
De Chr. Kleuterschool moest een tijd sluiten, omdat mej. Bakker 
wegging en er niet dadelijk een opvolgster was. Ook nu nog wordt 
met een gehuwde vervangster gewerkt. 
De verkeersongevallen op de Rijksweg waren legio. Meestal liep het 
vrij goed af, maar voor Henk van Zessen betekende een aanrijding 
enkele maanden ziekenhuis. Het zoontje van de heer Jac. 
Kortenhoeven verblijft reeds 1½ jaar na een aanrijding in het 
ziekenhuis te Utrecht. Vier Amsterdammers, vol goede moed op weg 
naar een voetbalmatch Holland-België, reden door de mist in het 
water. Hun tocht naar Deurne veranderde in een tocht naar het 
ziekenhuis voor vele weken. De gevallen van ernstige materiële 
schade laten we maar rusten. 
Van de wal in de sloot, liever gezegd in de bevroren sloot. De ijsclub 
was zeer actief en organiseerde o.a. een tocht door de polder. Het 
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heeft er naar uit gezien dat de polder in de loop der jaren een geheel 
ander aanzien zou krijgen als gevolg van ruilverkaveling. De 
Cultuurtechnische dienst bood aan het maken van een plan voor 
herindeling op kosten van het rijk, met uitvoering van dit plan met 
belangrijke steun van het Rijk, maar de Vijfheerenlandse polder-
besturen dorsten de uitgestoken hand niet te vatten. Een 
betreurenswaardig besluit, waardoor onze streek achterop zal 
geraken. Wie b.v. het Land van Maas en Waal en de Bommeler-
waard heeft gekend en nu ziet, weet dat deze achtergebleven 
gebieden ons thans ver vooruit zijn. Van de bouw van nieuwe 
boerderijen, (hoe nodig dit is bleek o.a. wel uit de woningtelling) komt 
nu ook niets. 
Dit wil niet zeggen dat de landbouw niets presteerde. Inzonderheid 
de jonge boeren lieten op de tweede Jongveedag trots hun dieren 
zien. De deelname was groter en nog verzorgder dan in 1955. Voor 
de geitenkringkeuring bestond opnieuw goede belangstelling. Voor 
de landbouw was 1956 overigens geen jubeljaar; een koud droog 
voorjaar en een natte zomer. De akkerbouw viel uiteindelijk niet 
tegen en de fruitoogst gaf tegen de verwachting in behoorlijke 
prijzen. De hevige koude en sneeuwval lokte de reeën naar de jonge 
boomaanplant, hetgeen het afschieten van een aantal van deze 
sierlijke dieren tot gevolg had. 
Met vermelding van het feit dat de heer H. Verhoef berenhouder af 
werd, besluiten we het landbouwpraatje. 
Lexmond heeft sinds kort maar één melkboer meer, want de heer G. 
Scherpenzeel vond het na 38 jaar welletjes. 
De verenigingen deden dit jaar weer hun best. Vermelden wij hierbij 
enkele ´uitschieters´. Johan Bodegraven kwam de afd. Lexmond van 
de Ned. Bond van Plattelandsvrouwen vertellen over zijn reis per 
bromfiets door Europa. De wandelsportvereniging ´Willen is Kunnen´ 
zag op de koude Hemelvaartsdag 800 wandelaars aan een door 
haar georganiseerde mars deelnemen. Deze tienjarige vereniging 
organiseerde ook een avondvierdaagse met 155 loopliefhebbers (2 
uitvallers), alsmede een cabaretvoorstelling in de openlucht, wat 
behoorlijk geld in het laatje bracht. 
De gymnastiekvereniging ´Vlugheid en Kracht´ verzorgde een 
bondswandeling. De beide zangverenigingen deden met succes mee 
aan concoursen (Hosanna een tweede prijs in de afdeling 
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uitmuntendheid). De Oranje vereniging liet ´Kunstliefde en 
Vriendschap´ uit Leerdam komen. Helaas gooide de regen roet in het 
muzikale eten. 
De reeds genoemde plattelandsvrouwen namen een avond de 
ouden van dagen te gast. De historie van Lexmond had veel 
belangstelling op een door Volksonderwijs georganiseerde avond, 
waaraan de heer P. Horden zijn medewerking gaf met woord en film. 
De arbeiderszangvereniging ´Nieuw Leven´ hield een vrij goed 
geslaagde bazar. De voetbalvereniging ´Lekvogels´ trachtte met 
twee draaiavonden de (bij verenigingen gebruikelijke) zwakke kas te 
sterken. De beide vrouwenbonden bezorgden de bejaarden een 
opperbeste uitgaansdag naar Gelderland en Overijssel. Twaalf 
auto´s waren beschikbaar gesteld. De E.H.B.O. was bijzonder actief: 
een kringwedstrijd, een propaganda-avond en (eindelijk geslaagd) 
een nieuwe cursus met voldoende deelneming. Het Groene Kruis 
meende de bevolking te kunnen helpen met een moedercursus, 
maar waarom was de interesse zo gering? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Advertenties uit de Nieuwjaarsgroet 
 
De spaarzin bleef ook in 1956 bestaan; de spaargelden bij de 
Boerenleenbank namen met 2 ton toe tot 2½ miljoen gulden. 
De opbrengst der collecte voor lijdend Hongarije was een verrassing: 
de lijstcollecte gehouden door vertegenwoordigers van de vak-
beweging en enkele verenigingen bracht f 4.160 op. Bovendien werd 
in de Gereformeerde Kerk een inzameling gehouden en er werden 
giften geschonken aan het Rode Kruis en de Studentenhulp, zodat 
tezamen de vijf mille werd overschreden. 
In oktober kwamen de negen woningwetwoningen gereed. Nog 22 



9e jaargang nr. 3, augustus 2007 

11 

woningen zouden kunnen worden gebouwd, maar zolang prijzen, 
lonen en winst in de bouwwereld met weinig sociaal besef steeds 
verder worden opgedreven, gunstige uitzonderingen daargelaten, zal 
de oplossing van de woningnood voor zovele wachtenden uitblijven. 
Eén nieuwe particuliere woning kon worden betrokken. Twee andere 
ter vervanging van een krot naderen hun voltooiing. De heer L.L.A. 
Stok begon met de bouw van een ruime garage voor zijn autobedrijf. 
Het aantal geboorten was tot heden 32, waarvan 2 niet tot de 
bevolking van Lexmond behoorden. In het ziekenhuis werden nog 5 
Lexmondse baby’s geboren. Vorig jaar telden we 40 jonggeborenen. 
16 overlijdensakten werden ingeschreven, waarvan 1 betrekking had 
op een als levenloos aangegeven geboren kind. Een bijzonderheid is 
wel, dat buiten de gemeente geen Lexmonder overleed. Ook in 1955 
waren er 15 sterfgevallen. Het aantal huwelijken was 14 (1955: 15). 
Noch in 1955, noch in 1956 werden echtscheidingsvonnissen 
ingeschreven. 
Doordat meer inwoners vertrokken dan mensen naar Lexmond 
kwamen, zal het aantal ingezetenen met de jaarwisseling weinig 
afwijken van dat bij de aanvang van 1956. 

Zo gaan wij dan 
aanstonds weer een 
nieuw jaar aanbreken. 
Of het voorspoed of 
tegenslag, blijdschap 
of verdriet zal 
brengen? Wij weten 
het niet. Jaqueline van 
der Waals wist het wel 
toen zij dichtte: 
    Wat de toekomst 
brengen moge, 
    Mij geleidt des 
Heren hand! 
 
 

Vervolg advertenties uit de Nieuwjaarsgroet 
 

= = = = = = = = = = = = = = = = 
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BIJZONDERE STENEN VAN HET PAND DE LAAK 24 
 
W. van Zijderveld 
 
 
Het adres zegt u waarschijnlijk niet veel, maar dat is van het witte 
boerderijtje, ook wel het Maagdenhuis genoemd, dat in mei 2007 is 
afgebroken. Ons lid, de heer Th. van Hoof, die samen met M. 
Dwarswaard, molenaar is op de Vlietmolen langs de Oude Zederik, 
vond tussen het puin enkele bijzondere stenen. Het boerderijtje was 
opgetrokken uit rode stenen 16,5 x 8,5 x 4 cm, die handgebakken 
zijn. Op één steen zijn de poot-
afdrukken van een dier, vermoedelijk 
een hond, te zien. Dat beest moet dus 
over de gevormde steen zijn gelopen, 
voordat deze werd gebakken. Dat 
bakken is misschien op de uiterwaard 
gebeurd, maar mogelijk ook vlakbij het 
boerderijtje toen het werd gebouwd. 
Een andere steen is nog veel 
interessanter. Daarin is het jaartal 
1729 gegrift, voordat de steen werd 
gebakken. Dat betekent dat in dat jaar 
de steen is gebakken en men mag 
aannemen ook het jaar dat het 
boerderijtje werd gebouwd. Met 
andere woorden, Lexmond is opnieuw 
een bijna driehonderd jaar oud 
gebouw, dat nota bene sterk 
beeldbepalend was voor De Laak, 
kwijtgeraakt. Sommigen zullen er niet             Stenen De Laak 24 
om rouwen, maar velen wel. Ook hier 
heeft het economisch belang gezegevierd over het historische 
belang en de kwaliteit van de leefomgeving. Het volgende 
slachtoffer? Wanneer het aan het college van B&W ligt wordt dat de 
stal/schuur naast de boerderij De Laak 27, tot voor kort eigendom 
van J.J. de Vor. 

= = = = = = = = = = = = = = = = 
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DE LEXMONDSE GEMEENTEVLAG1 
 
W. van Zijderveld 
 
 
Inleiding 
In een artikel in de Lek en Huibert Kroniek van mei 2007, over het 
gemeentewapen van Lexmond (2e deel), is de gemeentevlag al kort 
ter sprake geweest. Daarin hebt u kunnen lezen dat de wens voor 
een officiële gemeentevlag in juni 1968 de aanleiding was om het 
illegale gemeentewapen in te trekken. Hoe het nu verder ging met de 
geboorte van de vlag wordt hierna uit de doeken gedaan. 
Een gemeentevlag hoeft niet het exacte wapen van de gemeente te 
voeren. Er mogen andere zaken aan worden toegevoegd of eruit 
worden weggelaten. Zo zou bijvoorbeeld in de Lexmondse vlag een 
brandende everzwijnkop kunnen worden opgenomen. Strikt 
genomen vertegenwoordigt het wapen alleen het bestuur van de 
gemeente en niet de gehele bevolking. Voor de inwoners van de 
gemeente is de gemeentevlag het representatieve symbool en die 
kon dus afwijken van het gemeentewapen. Zo wil althans de traditie 
het2. 
 
De slepende adviesaanvraag 
Op 5 juni 1968 had burgemeester P. Visser aan de Stichting voor 
Banistiek en Heraldiek advies voor een gemeentevlag gevraagd. Hij 
had vijf schetsjes meegezonden die waren gemaakt door de heer J. 
van Heyningen jr. uit Schoonrewoerd, die ze ook voor Schoonre-
woerd had getekend en uw lof had verworven. Van Heyningen had 
dus goed werk afgeleverd en burgemeester Visser, die ook 
burgemeester van Schoonrewoerd en van Hei- en Boeicop was, had 
hem de ontwerpen laten maken. 
De adviesaanvraag van 5 juni 1968 over de vlag was door de 
kwestie met het gemeentewapen op de lange baan geschoven, 
omdat in de vlag ook het wapen moest worden verwerkt. Zolang dat 
nog niet was vastgesteld, kon ook het vlagontwerp niet worden 
gemaakt. 
De Stichting voor Banistiek en Heraldiek wachtte tweeënhalf jaar op 
het antwoord van de gemeente over het gemeentewapen. Pas op 4 
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december 1970 werd dit verzonden. De aanleiding was eigenbelang 
van de gemeente. De gemeenteraad wilde namelijk bij de opening 
van het gerestaureerde gemeentehuis een gemeentevlag hebben. 
De opening was gepland in mei 1971, dus het werd kort dag. 
Vandaar dat burgemeester Visser noodgedwongen eindelijk 
antwoord gaf op de brief van de Stichting voor Banistiek en Heraldiek 
over het gemeentewapen en tegelijkertijd opnieuw advies voor de 
vlag vroeg. 
Ook de Lexmonders waren reeds in oktober 1970 via een artikel in 
het gemeenteblad ingelicht over de plannen voor een vlag. Ook zij 
konden een ontwerp indienen en dit leverde nog twee ontwerpen op, 
die ook aan de Stichting voor Banistiek en Heraldiek werden 
toegezonden. Uiteraard waren bij enkele ontwerpen ook zwijns-
koppen met brandende takken opgenomen, die een verwijzing 
vormden naar het embleem dat de Van Brederodes naast hun 
wapen voerden. 
 
Eindelijk een gemeentevlag 
De Stichting werkte heel wat vlotter dan de gemeente, want reeds 
acht dagen later, op 12 december 1970, werd het advies uitgebracht. 
Fijntjes werd opgemerkt dat in het officiële wapen geen brandende 
takken voorkomen en dat in het gemeentewapen een zwijnskop, 
geen everkop prijkt. De gemeente had namelijk de kans niet 
aangegrepen om het wapen te laten wijzigen in een historisch betere 
versie, zoals andere gemeenten in de loop der tijd wel hadden ge-
daan. Zo bleef, door nalatigheid van haar bestuurders, Lexmond in 
haar wapen met een varkenskop opgescheept. 
Het door de Stichting voor Banistiek en Heraldiek voorgestelde 
ontwerp, dat veel weg had van één der ontwerpen van Van 
Heyningen, was als volgt: Een blauwe vlag, langs de boven-, vlucht- 
en onderzijde omzoomd met een groen-gele zoom (groen buiten, 
geel binnen) waarvan de dikten resp. zijn 3/20 en 1/20 van de 
vlaghoogte, met op het blauw een gele zwijnskop, waaronder twee 
gekruiste rode lauriertakken. Zo kwam er door de twee takken toch 
nog een kleine verwijzing naar het embleem van de Van Brederodes. 
De vlammetjes ontbraken echter, omdat die in een vlag – als een te 
klein detail – dienen te worden weggelaten.  
De kleuren van het gemeentewapen (gouden kop op blauwe 
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ondergrond) zijn wel gehandhaafd, zij het, dat goud werd veranderd 
in geel. Omdat groen bij vlaggen traditioneel veelal water voorstelt 
(men zou eerder verwachten dat blauw hiervoor beter geschikt was!), 
werd de groene rand toegevoegd. Deze moet de drie belangrijkste 
wateren in en aangrenzend aan de gemeente Lexmond voorstellen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De Lexmondse gemeentevlag. 
 
Bedoeld zijn de Lek, het Merwedekanaal (ex-Zederik) en de Laak. 
Men moet wel veel fantasie hebben om dat in de vlag te kunnen 
ontdekken, maar dat is nu eenmaal zo met symbolische 
voorstellingen. De gele rand werd toegevoegd om een contrastrijke 
scheiding tussen blauw en groen te krijgen3. 

Op 27 januari 1971 ging de gemeenteraad unaniem akkoord met het 
voorstel en kreeg Lexmond voor het eerst in haar geschiedenis een 
gemeentevlag. In plaats van een varkenskop was echter een 
everkop met een vervaarlijke slagtand opgenomen Bij de opening 
van het verbouwde gemeentehuis, op 28 oktober 1971, (dus veel 
later dan gepland) werd de vlag voor het eerst officieel gehesen. De 
heer Sierksma, voorzitter van de Stichting voor Banistiek en 
Heraldiek, was hierbij aanwezig. De vlag werd gehesen door 
wethouder P.C. Manschot, die daarmede het gerenoveerde 
gemeentehuis opende. 
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Op 28 okt. 1971 werd het gemeentehuis officieel geopend door het hijsen 
van de nieuwe gemeentevlag. 

 
Na de gemeentelijke herindeling had de vlag alleen nog maar 
betekenis voor de Lexmondse gemeenschap. 
In de Lexmondse feestweek van 2002 had de buurtvereniging 
Kortenhoevenseweg een vlag opgehangen waarop de varkenskop 
een roze vleeskleur had. Zo leek het inderdaad meer op een 
varkenskop dan het gele exemplaar op de officiële vlag. 
 
Noten 
1. GAL, inv. 153-1042 en Verslagen Gemeenteraad 
2. GAZ, AGL, inv. 153-1042, 12 dec. 1970; Mr.J.H. Keuzenkamp, 

Gemeentewapens in Nederland, BNG/VNG-uitgeverij, Den Haag, 1989, p.10 
3. GAZ, AGL, inv. 153-1042, 12 dec. 1970 
 

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

Lakerveld 167, fam. Tukker, gesloopt in 1928. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lakerveld 167, P. Scherpenzeel, gebouwd in 1928, nog zonder bomen 
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UIT DE 'LEERDAMMER' VAN 70 JAAR GELEDEN 
 
J.L.E. Bassa-de Jong 
 
 
Hei- en Boeicop 
 
Bericht van 20-07-1937 
• Noodweer. Het hevige onweer, dat Donderdagavond j.l. boven 

deze gemeente en omgeving woedde, heeft ook hier zijn sporen 
achter gelaten. De dochter van den veehouder U. alhier, die juist 
in den Polder achter de hofstede zat te melken, schuilde even 
voor de regen, toen direct daarna een 2-tal koeien, waarvan zij er 
juist een gemolken had, door het hemelvuur werd getroffen en op 
slag gedood. De dieren kwamen in de sloot terecht. In een 
nabijzijnd stuk land liep een 3-tal schapen van den veehouder H. 
alhier, die eveneens door het hemelvuur op slag werden gedood. 
Voorts werden nog verscheidenen boomen versplinterd of 
ontworteld, terwijl ook veel fruit is afgewaaid. Men mag van geluk 
spreken dat dit noodweer geen mensenlevens heeft gekost, en 
geen verdere onheilen heeft aangericht. 

Bericht van 31-07-1937 
• Dezer dagen is de grafkelder van wijlen de familie Kok op de 

algem. begraafplaats alhier gereed gekomen. Door den heer C.F. 
van der Wel, steenhouwer te Gorinchem is de zwarte 
hardsteenen zerk, die niet minder dan 1300 K.G. weegt, en 
behalve de fraai uitgewerkte lijst niet minder dan 392 letters 
bevat, vervaardigd en ter plaatse bezorgd. Het geheel beteekent, 
behalve de nagedachtenis aan de familie Kok, een verfraaiing 
voor de begraafplaats. 

Bericht van 07-08-1937 
• Dondermorgen j.l. had ten overstaan van notaris Koedam te 

Vianen, in het Oude Rechthuis alhier de afslag plaats van de 
twee hofsteden en landerijen onder deze gemeente, 
Schoonrewoerd en Vianen, voor de erven van mej. E. de Wildt, 
wed. C. Kok. Evenals bij den inzet was er ook thans groote 
belangstelling. De hofstede met landerijen van wijlen familie C. 
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Kok werd afgemeind door den heer A.M. Jochems te Vianen, 
voor f 59.745,-; de hofstede en landerijen van G. de Wildt werd 
uitgemeind door den heer I. den Hartog uit Scheveningen voor f 
39.420,-; koop 17, landerijen, door den heer G. de Wildt alhier 
voor f 3375,-; koop 18, idem door den heer R. Kool en cons. te 
Everdingen voor f 3200,-; koop 19, idem, door den heer A.M. 
Jochems te Vianen voor f 3900,-; koop 20, idem door den heer 
J.C. Treure te Dordrecht, voor f 725,-; koop 21, idem door 
denzelfde voor f 210,-; koop 22 idem door denzelfde voor f 100,-; 
koop 23, 24 en 25, idem, door den heer D.J. Brouwer alhier voor 
f 6345,-; koop 6 en 27, idem door den heer A.M. Jochems te 
Vianen voor f 6050,-. Totaal opbrengst f 122.960,-. 

Bericht van 14-08-1937 
• Afscheid burgemeester D.C. de Leeuw. Donderdag te 10 uur 

kwam de Raad dezer gemeente in een openbare zitting bijeen. 
Nadat de vergadering op gebruikelijke wijze met formuliergebed 
geopend is, vraagt Weth. J. de Heer het woord, teneinde eenige 
woorden te spreken i.v.m. de eerste verg. die door burg. De 
Leeuw na het ziekteverlof geleid wordt. Spr. vertolkt den dank 
van den Raad wegens het feit, dat de burg. weer geheel hersteld 
is. Het is nu tevens de laatste verg. welke de burgemeester 
presideert. Spr. memoreert den tijd, waarin de burg. met ziekte-
verlof was. Het is steeds goed gegaan, doch de gemeente werd 
door een ernstig verlies getroffen door het overlijden van den 
eersten weth. C. Kok. In diens plaats werd tot weth. gekozen den 
heer D.J. Brouwer, terwijl de plaats van den heer Kok als raadslid 
werd ingenomen door J. de Jong Dz. Spr. is dankbaar voor de 
medewerking van het secretarie-personeel, alsmede van den 
veldwachter.  

 
 
Lexmond  
 
Bericht van 10-07-1937 
• Uit het raadsverslag. Rondvraag. De heer Bikker vraagt hoe of 

het met de vrijwillige brandweer staat. Voorz. geeft inlichtingen. 
Er is reeds tot oprichting overgegaan, terwijl de studiecommissie, 
waarvan de gemeente-secr. voorz. is, de plannen uitwerkt. Met 
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enthousiasme wordt er gewerkt om de zaak in orde te krijgen. 
Wanneer eenmaal alles op beenen staat zal spr. met een 
voorstel voor subsidie en eventueel aan te schaffen materiaal tot 
den Raad komen. Het gaat niet op om de leden van deze 
vereniging, welke het algemeen belang weer zeer wenscht te 
dienen, contributie te laten betalen. Spr. geeft tenslotte nog 
eenige uiteenzettingen omtrent de organisatie en ook over 
moderne brandbluschmiddelen. Vooral een schuimblusser heeft 
sprekers interesse. De heer van der Heiden zegt, dat de 
nieuwste dorpspomp niet in orde is en vraagt of deze, wanneer 
voorz. deze wil laten staan, niet gerepareerd kan worden. Voorz. 
wil deze op den duur klaar maken voor de brandspuit, doch daar 
is niet zo’n haast bij. Dan wil v.d. Heiden de pomp zoolang in 
orde houden, waartoe spr. wel bereid is mits het heel weinig kost! 
De heer Jan de Jong wil de pomp sloopen, doch Voorz. zal eerst 
nog eens nakijken. 

Bericht van 24-07-1937 
• Opening zaak. De heer D. Bos alhier, bericht in een advertentie 

in dit nummer de opening van zijn zaak in manufacturen, 
confectie en meubelen. Zal bij de opening de aardige attractie,  
– wie voor slechts f 2.- koopt, ontvangt reeds een mooi 
vulpotlood – zeker koopers lokken, we twijfelen er niet aan, of 
ook in de toekomst, zullen de ingezetenen van Lexmond en 
omstreken den weg naar deze zaak wel vinden. We wenschen 
den ondernemer veel succes toe in z’n nieuwe winkel. 

Bericht van 31-07-1937 
• Vorige week werd onze gemeente bezocht door een 100-tal 

soldaten, welke onder leiding van hun meerderen alhier 
oefeningen maakten. Voor deze oefeningen toonden de 
Lexmonders groote belangstelling. De nachtelijke oefeningen 
konden wegens de weersgesteldheid slechts ten deele worden 
uitgevoerd. Op de hofstede van W.v.B. vonden ’s nachts ruim 
100 dragers van “’t groen van ’t vaderland” een onderdak. 

Bericht van 04-09-1937 
• Loop der bevolking. Ingekomen Neeltje van der Griend, van  

’s Gravenhage naar nr. 348. 
 

= = = = = = = = = = = = = = = = 
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VERDWENEN GEWOONTEN IN HEI- EN BOEICOP (1) 
 
W. van Zijderveld 
 
 
ALGEMEEN 
 
Inleiding 
De gewoonten die bestonden rond en bij de geboorte van een kind, 
een huwelijk en een overlijden, zijn in de loop van ruim een halve 
eeuw drastisch gewijzigd. Door interviews te houden met enkele 
oudere inwoners, is getracht een beeld te krijgen welke gewoonten 
er rond 1920/1930 bestonden en hoe die in de loop der tijd zijn 
gewijzigd. Een stukje van de gang van zaken bij de belangrijkste 
gebeurtenissen in een mensenleven: geboorte, huwelijk en 
overlijden, zijn hierdoor vastgelegd en voor het nageslacht bewaard. 
In drie afleveringen zullen de gewoonten bij geboorte, huwelijk en 
overlijden afzonderlijk aan bod komen. 
Voor Lexmond zullen ongeveer dezelfde gewoonten hebben 
bestaan, maar omdat deze gemeenschap minder besloten en groter 
was, zullen ze eerder zijn verdwenen. 
 
Algemene gewoonten vóór de twintigste eeuw 
Over specifieke gewoonten in Hei- en Boeicop vóór de twintigste 
eeuw is mij niets bekend, maar die zullen niet veel hebben 
afgeweken van de gewoonten elders in West-Nederland. We gaan 
eerst ver terug in de tijd. Reeds voordat Hei- en Boeicop bestond, 
heerste alom de overtuiging dat de vrouw de incarnatie was van het 
kwaad, omdat Eva de appel van de boom van de kennis van het 
goed en het kwaad had gegeten. Zij was daarvoor door God gestraft, 
onder meer doordat zij met smart kinderen zou baren (Genesis 3:16). 
De bloederige en pijnlijke bevalling was louter een vrouwenzaak 
geworden, waar mannen zich niet mee wilden bemoeien. Ook al 
wilden ze het, ze mochten zich er gewoon niet mee bemoeien. Zo is 
er in 1522 in Hamburg een arts op de brandstapel beland, omdat hij, 
als vrouw verkleed, een bevalling meemaakte. 
Er rustte dus een taboe op het spreken over de bevalling. 
Waarschijnlijk is dat de reden dat er aan kinderen allerlei fabeltjes 
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werden verteld over hun herkomst. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De ooievaar kondigt in april 1909 per telefoon aan dat hij op het paleis 
Noordeinde een koninklijke baby kwam brengen. Op 30 april bracht hij 
prinses Juliana. 
 
Zo zouden ze uit een boom zijn geplukt, uit de kool gekropen zijn, op 
de markt zijn gekocht of door de ooievaar zijn gebracht. Dat 
gebeurde ook in de eeuwen dat men helemaal niet preuts was en 
geslachtgemeenschap bij de kinderen bekend was. 
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In onze streken zijn in de twintigste eeuw de kool en de ooievaar (die 
pas op het eind van de 18e eeuw vanuit Duitsland als kinderbrenger 
werd opgevoerd) het meest populair geweest. Het fabeltje van de 
ooievaar was het meest verbreid. Het was een mooi dier en door te 
vertellen dat hij de moeder in been of buik had geprikt, werd meteen 
verklaard waarom zij het bed moest houden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deze halfzittende kraamvrouw wordt hier geholpen door een dokter. Deze 
mocht niets zien en moest op de tast zijn werk doen. Vroedvrouwen 
mochten meer zien, maar ook zij moesten hun werk vaak op de tast doen. 
 
Het taboe over de bevalling werkte zover door, dat deze niet 
zichtbaar mocht zijn. Bij de bevalling, die meestal half zittend op de 
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rand van het bed en ondersteund door veel kussens gebeurde, 
moest de vroedvrouw of een andere vrouw tastend onder de rokken 
van de kraamvrouw haar werk doen. Geen wonder dat het in die tijd 
vaker mis ging dan nodig was. 
Op het platteland hielpen de buurvrouwen elkaar, maar soms was er 
een vroedvrouw aanwezig. Deze hielp de kraamvrouw bij de 
bevalling, wat later, in de twintigste eeuw, door de dokter werd 
gedaan. Was het kind eenmaal geboren, dan werd de zorg voor kind 
en moeder overgenomen door de baker. 

Het kind werd na de geboorte stijf in 
een doek gewikkeld, zodat het de 
benen niet kon bewegen. Dit om 
scheefgroei en navelbreuk te voor-
komen. Pas wanneer de moeder was 
verzorgd en het kind was 
‘opgebakerd’, mocht de vader binnen-
komen. Het kind werd hem over-
handigd en wanneer hij het aannam, 
bevestigde hij daarmee dat hij de 
vader was. 
Het kind werd openlijk gezoogd, dus 
op dat punt was men weer niet zo 
preuts. 
In de steden waren vroedvrouwen 
gebonden aan reglementen en 
moesten een examen afleggen. Op 
het platteland zal dit, voor zover 
bekend, niet het geval zijn geweest. 
Daar moesten de vroedvrouwen het 
hebben van hun ervaring en inzicht en 
vooral dat laatste kon wel eens niet 
veel zijn geweest. Moeder worden 
was in vroeger tijd een gevaarlijke 
gebeurtenis, waarbij moeder en/of 
kind vaak het leven lieten. 

 
Een tekening uit ongeveer 1920 van een vrouw in Staphorster klederdracht 
met een ingebakerd kind op haar arm. 
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GEBOORTEN IN HEI- EN BOEICOP 
 
De zwangerschap 
Tijdens een zwangerschap werkte de vrouw zolang mogelijk door. 
Zeker vrouwen die het financieel niet breed hadden, moesten dit 
noodgedwongen wel doen. Dat zal niet altijd gemakkelijk zijn 
geweest. 

Evenals tegenwoordig, werden 
kinderen soms te vroeg geboren. 
Omdat de technische middelen 
en de medische vaardigheden 
toen nog lang niet op het huidige 
peil stonden, overleden er veel 
van die te vroeg geborenen. 
Om er zeker van te zijn dat de 
nieuwkomer goed kon worden 
verzorgd, ook wanneer deze te 
vroeg kwam, was het gewoonte 
om de baby-uitzet twee maanden 
tevoren gereed te hebben. 
Zo’n uitzet bestond uit luiers, 
kleertjes, het wiegje, een badje 
enz. Vroeger waren er veel 
kleertjes met kanten randjes, 
zoals onderjurken en meisjes-
broekjes. Jongetjes droegen het 
eerste jaar ook jurkjes en vaak 
nog langer. 
 

Dit is geen meisje, maar een jongetje in een jurk. Dat was in het begin van 
de twintigste eeuw heel normaal. Hier zien we Adrianus van Zijderveld in 
1917/1918. 
 
De bevalling en het bakeren 
Bevallingen hadden vroeger in Hei- en Boeicop alleen thuis plaats. In 
hoogst uitzonderlijke gevallen gebeurde dat in een ziekenhuis. 
Bij een thuis-bevalling werd altijd de hulp van de dokter ingeroepen. 
Bij de bevalling mochten geen mannen aanwezig zijn, in tegen-
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stelling tot tegenwoordig. Door de vaak kleine kamers ontbrak ook de 
ruimte daarvoor. De man zou toch maar in de weg lopen. Het 
bevallen was dus een vrouwenzaak. Een dokter werd dan nood-
gedwongen geduld. Niet in de laatste plaats omdat men tegen een 
dokter opkeek. Die had geleerd en was een heer. Het liefst zou men 
een vrouw of vrouwelijke dokter hebben. De taak van de man rond 
de bevalling was het leveren van hand- en spandiensten, zoals het 
waarschuwen van de dokter, de baker/kraamverzorgster, de aangifte 
bij het gemeentehuis, het inlichten van de familieleden enzovoort. Hij 
kwam er met een makkie vanaf. 
Bij de bevalling werd de dokter bijgestaan 
door een baker. Die nam na de geboorte 
de zorg voor moeder en kind op zich. Dat 
begon al met het opruimen van het 
kraambed en het wassen van de baby. 
Heel vroeger werd het kind na het wassen 
stijf in een zwachtel gewikkeld, dat 
bakeren werd genoemd. Vandaar de 
naam baker voor de vrouw die dat ver-
zorgde. Het inzwachtelen was bedoeld om 
scheefgroei tegen te gaan. Dit gebruik is 
al lang verleden tijd. De zwachtels werden 
vervangen door een grote flanellen doek, 
waarin de baby werd gerold. 
Het gebruik van een mutsje heeft zich nog 
lang na de Tweede Wereldoorlog kunnen 
handhaven. Aanvankelijk, dus ook al heel 
lang geleden, was het bedoeld om 
flaporen te voorkomen en de fontanel te 
beschermen. De fontanel is een nog niet 
verbeende plek in de schedel, die 
kwetsbaar is. Later diende het mutsje 
voornamelijk als versiering van de baby, 
maar ook om het verhoudingsgewijs grote 
hoofdje warm te houden. Om die reden 
worden mutsjes tegenwoordig weer 
gebruikt. 
              Een ingebakerd kind. 
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Het wassen van de baby gebeurde met water, vaak uit een witte 
stenen kom. Er werden twee stoelen naast elkaar gezet, op de ene 
stond de kom en op de andere nam de verzorgster plaats, met de 
baby op schoot. Daarna werd de baby gewassen en dus niet ‘in bad 
gedaan’.  
De baker bleef gedurende negen of tien dagen na de geboorte bij 
moeder en kind, zorgde voor hen en vaak ook nog voor het 
huishouden. Dat was meestal alleen overdag. ’s Nachts was de 
baker dan gewoon thuis en verzorgden de andere familieleden de 
kraamvrouw en het kind, indien dit nodig was. 
Na tien dagen werd de kraamvrouw geacht zover hersteld te zijn, dat 
ze haar dagelijkse bezigheden weer kon hervatten. 
 
Bakers en bevallingen 
De bakers voerden alleen in noodgevallen de bevalling uit. Zoals 
reeds vermeld, werd de bevalling bijna altijd gedaan door de dokter. 
De bakers hielpen alleen en verzorgden daarna moeder en kind.  
Een noodgeval waarin de baker de bevalling uitvoerde, kwam voor 
op 19 januari 1945, dus midden in de hongerwinter. Op de avond 
van die dag begonnen de weeën bij de vrouw van A. Kool (Dries), 
die haar eerste kind verwachtte. Ze woonde op Hei- en 
Boeicopseweg 7, dat was aan het Schoonrewoerdse eind van de 
weg. Er moesten een dokter en een baker komen. Kool klopte eerst 
bij zijn moeder aan het raam, die schuin tegenover hem op de Arina 
Hoeve woonde. Hij hoorde niets en er kwam aanvankelijk ook geen 
reactie, want moeder Kool moest eerst de onderduikers wegwerken 
voordat ze opendeed. Voor een baker zou zij wel zorgen, maar de 
dokter moest Kool zelf in Lexmond gaan halen. Op een onverlichte 
fiets over een onverlichte weg en door slecht weer met hagel- en 
sneeuwbuien reed hij naar Lexmond. De dokter vertrok direct. Hij 
had een motorfiets, dus dat ging sneller dan A. Kool kon fietsen. Bij 
de Zwaanskuikenbrug gekomen, liet de motorfiets het echter 
afweten. De dokter leende toen bij mensen in de buurt een fiets (een 
zeldzaam bezit in die tijd!) en vervolgde zo zijn tocht naar het andere 
eind van Hei- en Boeicop. Toen hij bij het huis van A. Kool kwam, 
was de dochter (Dida) al geboren. Het was gelukkig geen 
gecompliceerde bevalling geweest en de baker had het alleen 
kunnen redden. 
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De laatste twee bakers 
In Hei- en Boeicop waren rond de Tweede Wereldoorlog nog twee 
bakers: Pietje Verrips en Aartje Zijderveld (in streektaal: Ortie). 
De bakers waren gewone huisvrouwen en deden dit werk nog tot op 
hoge leeftijd. Het was vooral hun ervaring en inzicht die ze voor 
moeder en kind zo waardevol maakten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Baakster P.A. van der Hagen-Verrips      Kraamverzorgster J.M. Holl 
 
Pietronella Alida Verrips (roepnaam Pietje) was getrouwd met Meijer 
van der Hagen, die kleermaker was. Het echtpaar woonde tegenover 
de kerk. Ze dreven samen een winkeltje waar ze snoep en 
kruidenierswaren verkochten. Pietje was geboren op 31 juli 1869. Op 
Sinterklaasavond, 5 december 1942, ging ze bakeren bij de familie 
Maarten den Hertog op het Boveneind, waar op 2 december een 
baby was geboren. Het was slecht weer en het woei hard toen ze, 
met haar paraplu, op weg ging. De Duitsers hadden alle verlichting 
verboden, dus het was aardedonker op de weg. Toen ze bij het 
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kraamhuis maar niet kwam opdagen, ging men navragen waarom zij 
niet was gekomen. Toen bleek dat ze op tijd de deur was uitgegaan, 
ging men zoeken en vlak bij huis vond men in de wetering een paar 
witte klompen drijven en even later haar ontzielde lichaam. Ze was 
door verdrinking om het leven gekomen1. Ze was 73 jaar oud 
geworden. Haar man overleefde haar nog ruim elf jaar. Hij overleed 
op 18 april 1954, 90 jaar oud. 
De andere baker, Aartje Zijderveld, geboren De Gans, was getrouwd 
met Goof Zijderveld, die barbier en ook kleermaker was. Ze kon 
waarschijnlijk niet fietsen. Ze was geboren op 4 juni 1876 te Hei- en 
Boeicop en overleden op 24 december 1960, 84 jaar oud. Haar man 
Goof was al in oktober 1947 overleden, 78 jaar oud. 
 
Er kwamen kraamverzorgsters 
De door de praktijk en door instructies van dokter Bon kundig 
geworden bakers, werden langzamerhand verdrongen door de 
gediplomeerde kraamverzorgsters. 
Rond de Tweede Wereldoorlog of iets daarna kwam in Hei- en 
Boeicop de eerste kraamverzorgster. Dat was Jozina Maria Holl 
(roepnaam Jozien), geboren 28 mei 1915 te Hei- en Boeicop. Zij had 
een diploma voor kraamverpleging en werkte als kraamverzorgster in 
Hei- en Boeicop, maar ook in Lexmond en elders in de regio. Als 
kraamverzorgster verzorgde ze moeder en kind bij de bevalling en zij 
bleef dan verder gedurende tien dagen de gehele dag in het gezin. 
Behalve de zorg voor moeder en kind, deed ze ook de 
werkzaamheden in de huishouding. Zij is ongetrouwd gebleven en 
overleed op 17 maart 1976, 60 jaar oud. 
Er was in Hei- en Boeicop nog een andere kraamverzorgster actief. 
Dat was mej. A.E. van Beek (roepnaam Bets). Zij heeft na 1950 bij 
een aantal bevallingen geholpen. Zij was ongeveer even oud als 
Jozina Holl, afkomstig uit Hei- en Boeicop en eveneens ongehuwd. 
Aanvankelijk was ze tientallen jaren werkzaam in een 
verpleeginrichting en had daar ook het diploma kraamverpleegster 
behaald. Dat diploma werd in de spreektaal ‘het ooievaartje’ 
genoemd. Haar moeder overleed plotseling in 1948. In verband met 
ziekten in het achtergebleven gezin keerde ze terug naar Hei- en 
Boeicop om voor het gezin te zorgen. In die tijd werkte ze ook nog 
als kraamverpleegster, maar kon dit door de zorg voor haar eigen 
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familie maar in beperkte mate doen. Ze beperkte zich daarom tot het 
tweemaal per dag helpen van moeder en kind. De rest van de dag 
moest ze dan thuis voor het huishouden zorgen. 
In die jaren ontstond ook het Bureau voor Kraamhulp, waarschijnlijk 
gevestigd in Gorcum. Wanneer enkele maanden voor de bevalling 
werd gemeld dat men een kraamverpleegster wilde, dan werd 
daarvoor gezorgd. De kraamhulp bleef dan ongeveer tien dagen. 
 
Kraambezoek 
Al vrij snel na de bevalling kwam 
het kraambezoek op gang. Dat 
was niet aan bepaalde tijden of 
dagen gebonden, maar men 
hield uiteraard wel zoveel 
mogelijk rekening met de tijden 
van eten/voeden en rusten. Bij 
kraambezoek hielpen de buren 
met koffieschenken enz., maar 
ook met huishoudelijk werk, 
wanneer de kraamvrouw nog te 
bed lag en er geen baker of 
kraamverzorgster was. Het 
bezoek nam vaak een kleinig-
heid voor de baby mee. 
Het kraambezoek kreeg koffie 
met koek, dat volgens oude 
gewoonte voorzien was van een 
laag roomboter. Na de Tweede 
Wereldoorlog kreeg het 
kraambezoek veelal beschuit 
met muisjes. Er werd, evenals 
vroeger, thee of koffie ge-
schonken, maar verder niets 
speciaals.  
 
 Een kind in een schommelwieg. Deze 
werd gebruikt om het kind stil te houden en ‘in slaap te wiegen’. Hier wordt 
het wiegen gedaan door aan een touw te trekken! 
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Ook mannen kwamen op kraambezoek, meestal in gezelschap van 
hun vrouw. Het was familie of het waren vrienden of buren. 
Wanneer voor 1946/1950 een kind was geboren, ging de vader naar 
de broers en zusters van het echtpaar om dit te vertellen. Verder 
weg wonende broers en zusters kregen een briefkaart met de 
melding van de geboorte. Geboortekaarten werden vroeger niet 
gebruikt. Wanneer er al een paar kinderen in een gezin waren 
geboren, werd de aankondiging zelfs vaak achterwege gelaten. 
Speciale geboortekaartjes voor familie, vrienden en buren, werden 
pas kort voor de Tweede Wereldoorlog incidenteel gebruikt. 
Naaste buren en familie (ooms/tantes, broers/zusters) kwamen altijd 
op kraambezoek. Ze brachten dan soms wat koekjes of zoete koek 
mee voor de kraamvrouw, soms babykleertjes. Pas na de Tweede 
Wereldoorlog werd het meer gewoonte om voor de baby kleertjes 
e.d. mee te brengen. Dure cadeaus werden in elk geval niet 
gegeven. 
 
Dopen 
Bij de hervormden werd het kind niet direct na de geboorte in de NH-
kerk gedoopt, maar pas wanneer er een doopdienst op het rooster 
stond. Het streven was echter om binnen enkele weken te kunnen 
dopen. Vooral in tijden dat er geen vaste predikant was, kon het wat 
langer duren voordat er gedoopt kon worden. Dopen zes weken na 
de geboorte, was geen uitzondering in die periode. Bij sommige 
gereformeerden moest het kind binnen acht dagen gedoopt zijn. 
Andere gereformeerden wachtten echter tot de moeder bij de doop 
aanwezig kon zijn. 
In de negentiende eeuw werd er in NH-kerk waarschijnlijk toch 
sneller gedoopt. Er waren toen ook nog peetvaders en –moeders, 
die bij de doop aanwezig waren of de bedlegerige moeder vervingen. 
Het kind was meestal simpel gekleed; een eenvoudig pakje voor de 
jongens of een jurkje voor de meisjes. Een echte lange doopjurk met 
veel kant, die zowel voor jongens als meisjes werd gebruikt, kwam 
pas enige tijd na de Tweede Wereldoorlog in gebruik. 
 
De voeding 
De moeder kreeg de eerste dagen na de bevalling vaak 
versterkende drankjes. Populair was een rauw geklutst ei met melk 
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en brandewijn. Ook kreeg ze wel een glas rode wijn. 
Het kind kreeg de eerste dagen soms water met suiker. Wanneer 
een kraamvrouw zelf geen melk (borstvoeding) had, werd koemelk 
gegeven, verdund met water. Om de slikbeweging op te wekken, 
kreeg de baby soms eerst enkele lepeltjes handwarm gekookt water 
te drinken en daarna pas de borst. 
Wanneer de baby geen borstvoeding kreeg, kwam er soms een 
vrouw die wel melk had om de baby te voeden. De dokter regelde dit 
dan. Dit kwam echter sporadisch en alleen in noodgevallen voor. Zo 
is het voorgekomen dat in 1917 een vrouw op het dorp geen 
moedermelk had, maar een vrouw, die aan het kanaal woonde, wel. 
Ze mocht echter van haar man niet weg, zodat de moedermelk werd 
afgekolfd en in een flesje werd gedaan, dat werd opgehaald met 
paard en wagen. 
Babyvoeding heeft pas na de Tweede Wereldoorlog algemeen zijn 
intrede gedaan. 
 
Verdere verzorging van de baby 
Wanneer een baby huilde, kreeg de baby soms een suikerdotje. Dit 
was een zakje met suiker, gedrenkt in brandewijn. Later kwamen 
hiervoor de spenen in de plaats, maar ook deze werden wel in een 
suikeroplossing gedrenkt. Rammelaars en bijtringen kwamen in 
vroeger jaren in Hei- en Boeicop maar sporadisch voor. 
 
Regels en bijgeloof 
Een zwangere vrouw mocht beslist niet behulpzaam zijn bij 
huisslachtingen en het verwerken van vlees. De geest van het beest 
mocht eens in het ongeboren kind gaan wonen! Ook het inmaken 
van groenten en het wecken kon men in die periode beter niet doen. 
Op het platteland is altijd ruimte geweest voor bijgeloof. Men zei wel 
dat men er niet aan geloofde, maar toch, je kon nooit weten. Liever 
nam men maar het zekere voor het onzekere, indien men het ‘teken’ 
tenminste zelf in de hand had. Zo mocht in Hei- en Boeicop een 
zwangere vrouw haar armen niet in de lucht steken, omdat anders 
de bevalling niet goed verliep. 
Ook moest worden voorkomen dat de zwangere ergens van schrok, 
vooral van lelijke dingen. Het kind zou namelijk kunnen gaan lijken 
op het beeld waarvan de vrouw was geschrokken. Was ze 



9e jaargang nr. 3, augustus 2007 

33 

bijvoorbeeld geschrokken van een haas, dan was de kans groot dat 
het kind een hazenlip kreeg. 
 
Wat waren de gewoonten in Lexmond? 
Hebben bovenstaande gewoonten ook in Lexmond en Lakerveld 
bestaan, of had men daar deels andere gewoonten? Of waren ze 
eerder verdwenen dan in bovenstaand artikel vermeld? Graag uw 
reactie aan W. van Zijderveld, Berkenlaan 7, 4128 ST Lexmond, tel. 
0347-341666. 
 
 
Noot 
1. Volgens sommigen was ze met de fiets op weg naar huis. 
 
Met dank aan: 
Mevr. A.B. den Besten-de With 
Mevr. J. den Besten-Spek 
Dhr. en mevr.† G.C. Brouwer 
Mevr. T. Spek-van Eck 
Dhr. en mevr. D. de Jong 
Dhr. A. Kool 
Dhr. J.P. de Leeuw† 
 
Overige bronnen 
J.L. de Jager, Volksgebruiken in Nederland, Het Spectrum, Utrecht/Antwerpen, 
1981, p. 25-38 
Joode, Ton de, Folklore in het dagelijks leven; gewoonten en gebruiken in de Lage 
Landen, A.W. Sijthoff’s Uitgeversmij. bv, Alphen a/d Rijn, 1977, p. 116-119  
 
 
OPROEP 
Over gebruiken bij geboortes en alles wat daaromheen zit, zal nog 
meer te vertellen zijn. Het is ook goed mogelijk dat u vindt dat er 
onjuistheden in het artikel staan. Heeft u aanvullingen of op- en 
aanmerkingen, neem dan contact op met W. van Zijderveld, 
Berkenlaan 7, 4128 ST Lexmond, tel. 0347-341666. In een volgende 
Lek en Huibert Kroniek zullen de aanvullende gegevens en 
correcties dan worden vermeld, zodat een zo goed en compleet 
mogelijk beeld ontstaat van alles wat met geboorten te maken had. 
 

= = = = = = = = = = = = = = = = 
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LAKERVELD 
DE SCHOENENDOOS (deel2) 
 
P. de Pater 
 
 
Bij het schrijven van dit verhaal is de schoenendoos nog wat verder 
gevuld. Met behulp van een metaaldetector vond ik nog wat meer 
onderdelen van het vliegtuig van Ivan. Als inleiding hierbij een unieke 
foto van Ivan B. (Rock) Hollemon, hij klimt hier in de cockpit van de 
Mustang. Ook hij is een 
man die een ereplaats 
verdient in de Lakerveldse 
geschiedenis. Waarom? 
Dat zal schrijver aan het 
eind van dit verhaal uit-
leggen. Waarheid volgens 
schrijver heb ik eens 
beweerd, als het over ‘de 
oorlog’ ging. (zie Lek en 
Huibert Kroniek, 7e jaargang 
nr. 2, mei 2005.) 
Nadat Ivan door de familie 
van Dijk het kanaal was 
overgezet, begon voor hem 
een zwerftocht, waarvan 
veel sporen onduidelijk 
zijn. Uiteindelijk belandde 
hij in Werkendam. Hier 
vond hij een onderduik-
adres op de boerderij van 
de familie De Keizer. Hun 
zoon Adriaan maakte deel 
uit van de beroemde       Ivan B.(Rock) Hollemon 
‘Biesbosch crossers’. 
Toen in december 1944 het zuiden van Nederland bevrijd was, en 
het noorden nog steeds bezet door de Duitsers, was ‘de Biesbosch’ 
een interessant gebied. De Deltawerken bestonden nog niet, en de 
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Biesbosch was een getijdengebied met een opening naar de 
Noordzee. Alleen sommige lokale bewoners kenden dit gebied op 
hun duimpje. Een aantal Werkendammers 
gebruikten hun kennis en moed om mensen 
zoals Ivan B. Hollemon in veiligheid te 
brengen. En zo werd Ivan B. Hollemon door 
Adriaan de Keizer in een donkere nacht 
overgezet naar het inmiddels bevrijde 
Drimmelen in Noord-Brabant. Deze ‘crossers’ 
waren echte oorlogshelden. Waarheid 
volgens schrijver. Ze onderhielden een 
verbinding tussen bevrijd en bezet Nederland, 
en behalve mensen en wapens werden ook 
medicijnen meegenomen. Bij het schrijven 
hiervan is de enig nog levende crosser Piet 
van den Hoek uit Werkendam.(73 missies 
voerde hij uit) Mocht u als lezer(es) nu 
denken dat schrijver aan het uitweiden is, die 
Werkendammers waren dichterbij dan u 
denkt. Voor onze Hei- en Boeicopse leden het 
volgende: uw oud hervormde predikant Ds. 
E.S. de Lint leed aan diabetis (suikerziekte) 
en de Biesbosch-crossers regelden insuline 
voor hem. Het redde zijn leven. Ik hoor het 
hem nog vertellen vanaf de Lexmondse 
kansel. 
 

Adriaan de Keizer 
25 juni 2005. 
Een zaterdagmorgen die startte met een hevig onweer. Op deze 
morgen organiseerde de stichting DARE het opgraven van de 
Mustang van Ivan B. Hollemon. Voor dit werk werd het loonbedrijf 
Daan Kool V.O.F. ingeschakeld. Hun medewerker Jan Floor 
Keynemans mocht proberen de klus te klaren, en die was niet 
gemakkelijk. De Mustang was als een pijl ingeslagen in de 
Lakerveldse veengrond. En aangezien het zwaartepunt van de 
Mustang zich bevond in de neus, was dit gedeelte van het vliegtuig 
aanwezig op ca. 10 meter diepte. Het bereiken van dit niveau bleek 
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onmogelijk. Daarom rustten nog steeds grote onderdelen van dit 
vliegtuig diep in de Lakerveldse bodem. In mijn vorige artikel heb ik 
dit probleem kort vermeld. Citaat: ‘Voor dit verhaal ben ik zelfs onder 
de bodem gedoken. En nog diep ook. Eigenlijk hadden sommigen 
nog dieper gewild. Maar dat kon niet’. Ondanks alles is het bestuur 
van de stichting DARE nog steeds onder de indruk van de 
capaciteiten van Jan Floor Keynemans. Ik beheers het Amsterdams 
niet zo, maar de opmerking van één van hun leden: ‘Gaaf man, hij 
raapt een lucifer op met sijn kraan’ zegt mij voldoende. Ook schrijver 
vindt dat tijdens deze opgraving toch buitengewoon interessante 
delen naar boven werden gehaald.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       De Brownings            Overleg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Voor zo’n opgraving komt heel wat ‘kijken’. 
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Op de late avond van 25 juni 2005 ging ondergetekende op pad, om 
samen met zijn neefjes de plaats van de opgraving te bezoeken. We 
vonden o.a. twee stukken van de Mustang die voor mij een 
meerwaarde hebben; het betreft hier een stukje dashboard, en een 
stuk olieleiding. Ivan moet op zijn dashboard gezien hebben, dat het 
fout zat met met zijn oliesysteem, en daarmee startte een stuk 
Lakerveldse geschiedenis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Onderdelen van het vliegtuig met in het midden een stukje van het 
dashboard (met tekst) en een stukje van de olieleiding (rechthoekig 
gebogen stukje). 
 
14 januari 2007. 
Op een zondagmorgen verscheen een auto met een Tsjechisch 
nummerbord op het Lakerveldse toneel. De bestuurder meldde zich 
op een adres. Hij was op zoek naar de plaats waar op 11 september 
1944 een vliegtuig was neergestort. De bewoner maakte hem 
duidelijk dat het zondagmorgen was, en dat de ene helft van de 
Lakerveldse bevolking zich in de kerk bevond, en de andere helft op 
bed. De Tsjech liet een kaartje achter met zijn gegevens. Na het zien 
van dit kaartje startte schrijver een correspondentie met Ing. Jan 
Zdiarsky Ph. D. Wie is hij? Jan ontdekte in 1985 dat de geallieerden 
op 11 september 1944 een hevig bombardement op Tsjechië 
uitvoerden. Hij besloot deze zaak uit te zoeken. Hij schreef er een 
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boek over, en in 1997 opende hij een museum over deze datum. Bij 
de opening van dit museum waren veel oud-strijders aanwezig. Voor 
geschiedenisonderzoekers als hij, bleef het bloed kruipen waar het 
niet gaan kan en in het jaar 2000 besloot hij om een totaal onderzoek 
naar die opvallende datum van 11 september 1944 te starten. (57 
jaar later vlogen terroristen op 9/11 het WTC in New York binnen.) 
En zo ontdekte hij dat op deze datum een Amerikaanse jager van het 
type Mustang neerstortte in Lakerveld. En dus verscheen Jan in 
Lakerveld. Veel historisch materiaal heb ik inmiddels aan hem te 
danken. In deel 1 van ‘De Schoenendoos’ heb ik dankbaar gebruik 
gemaakt van zijn informatie. Mooie bezigheid, die Lakerveldse 
geschiedschrijving. 
 
16 april 2007. 
Op deze dag bracht de jongste dochter van Ivan Brooks (Rock) 
Hollemon een bezoek aan de route die haar in 1992 overleden vader 
had afgelegd, nadat hij in Lakerveld was ‘geland’. Deze route startte 
op het grondgebied van Cees van de Berg. Aanwezig waren: Cees 
van de Berg, drie man van de stichting DARE, Margaret (Maggy) 
Hollemon, een familievriend van de Hollemons, David geheten en 
ondergetekende. Het was een indrukwekkende en voor de 42 jaar 
oude Maggy Hollemon emotionele dag. Haar vader praatte nooit 
over de oorlog, en veel dingen wist zij niet. Tijdens het bezoek aan 
de plaats waar het toestel van Ivan zich in de grond boorde, vond 
Hans Jansen van DARE nog een stuk aluminium. Hierbij drie foto's 
van de plaats waar de Mustang eindigde. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Foto 1. 
David, Ed IJsbrandij van DARE 
en Maggy Hollemon op weg 
naar de plaats van het neer-
storten. 
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Foto 2. Cees van de Berg, Peter de Pater, 
Maggy Hollemon en Jan Uithol van DARE 
op deze plaats. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 3. Maggy Hollemon met een stukje vliegtuig in haar handen. Zij heeft 
dit meegenomen naar Amerika.(Hoewel ik in de ‘Lek en Huibert Kroniek’ 
veel Lakerveldse foto's heb gepubliceerd, vind ik dit toch één van de 
indrukwekkendste.) 
 
Na het bezoek aan de plaats waar de Mustang zijn einde vond, ging 
het gezelschap naar Scharperswijk om Maggy kennis te laten maken 
met de eerste redder van haar vader: Evert van Dijk. Deze 
ontmoeting heeft indruk op mij gemaakt. Het was voor Maggy niet 
eenvoudig om na 63 jaar oog in oog te staan met de man, die ooit de 
eerste stap zette om je vader te redden. Evert vertelde zijn verhaal 
over de redding, en van Maggy ontving hij een cadeau met een zeer 
diepe achtergrond. Soms zeggen foto's meer dan welke tekst dan 
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ook. Daarom twee foto's die alles zeggen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto links. Evert van Dijk, Maggy Hollemon, Peter de Pater en Ed IJsbrandij 
van DARE. (Een historisch prachtige foto.) 
 
Foto rechts. Maggy Hollemon, Evelien Bikker-van Dijk, Evert van Dijk, Ed 
IJsbrandij en Peter de Pater, de laatste twee zullen de zaak ‘wel even 
uitleggen’. 
 
Om 1 uur in de middag vertrok het gezelschap naar Werkendam, om 
kennis te maken met de al lange tijd ernstig zieke Adriaan de Keizer, 
en daarna Drimmelen te bezoeken. Op 3 mei 2007 zou Adriaan 
overlijden. Slechts één dag daarna verscheen in ‘Het Reformatorisch 
Dagblad’ een artikel over de Biesbosch-crosser Piet van den Hoek. 
In dit artikel gebruikte Piet de volgende zin: ‘Behalve mij leeft er nog 
eentje, maar die is ernstig ziek.’ Bij publicatie van het artikel in het 
genoemde blad, was de Keizer inmiddels overleden. In de 
advertenties na zijn overlijden werden in het lokale blad ‘Altena 
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Nieuws’ terecht zijn onderscheidingen genoemd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tenslotte: 
Na de oorlog keerde Ivan B. (Rock) Hollemon terug naar de staat 
Connecticut in de Verenigde Staten. Hij had meer dan zijn best 
gedaan in de Tweede Wereldoorlog. 57 missies voerde hij uit boven 
vijandelijk gebied. En daarom had hij op 23-jarige leeftijd de titel 
luitenant-kolonel. Na de oorlog werd hij adviseur bij de Connecticut 
Air National Guard. (Laten we zeggen adviseur bij een deel van de 
Amerikaanse luchtmacht.) Doordat hij in de Tweede Wereldoorlog 
razendsnel carrière had gemaakt kon hij in 1963 op 40-jarige leeftijd 
met pensioen. Waarom hoort hij thuis in de Lakerveldse 
geschiedenis? Een piloot die 57 missies overleefde, en ook in bezet 
gebied erin slaagde te overleven, was een uitzondering. Zo iemand 
moet een onverschrokken persoon zijn geweest. Ik denk dat Ivan dat 
was. (Hij had niet voor niets de bijnaam ‘Rock’ (rots)). Als zijn drie 
kinderen: Maggy en een oudere broer en zus hem vragen stelden 
over de oorlog antwoordde hij kort: ‘Sprechen Sie Deutsch?’. 
(Spreekt u Duits?) Zijn kinderen kenden deze zin uiteraard niet. En 
Ivan heeft deze gelukkig nooit hoeven te beantwoorden. 
Onverschrokken personen met visie beslissen een oorlog. Soms 
denk ik dat Ivan Brooks Hollemon, Evert en Jo van Dijk en Adriaan 
de Keizer iets gemeenschappelijks (moed) hadden. Waarheid 
volgens schrijver. Als slot nog één keer Ivan op de foto (rechts) 
wachtend op een vliegveld. Wat hem toen weer te wachten stond 
wist hij niet, maar zijn vermoedens had hij waarschijnlijk wel. 
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P.S. 
Op die maandagmiddag van 16 april 2007 kwamen alle betrokkenen 
tot de conclusie: waarom hebben wij dit niet twintig jaar eerder 
geregeld? Dan had de hoofdpersoon uit dit verhaal aanwezig kunnen 
zijn, en hadden we waarschijnlijk meer geweten. Maar dat geldt voor 
alle historische onderzoeken. Misschien zijn we altijd te laat. Waarom 
misschien? Soms krijgen verhalen en feiten over een bepaalde 
gebeurtenis in de loop der jaren een andere wending. Als dit voor 
één onderwerp aan de orde is, is het wel ‘de oorlog’. Nog steeds 
komen nieuwe gegevens en meningen over deze periode naar 
boven. Of het altijd op waarheid berust weet ik niet, het eerste 
slachtoffer van elke oorlog blijft immers de waarheid. Maar op die 
dag van 16 april 2007 vertelde Evert van Dijk aan Margaret (Maggy) 
Hollemon de absolute waarheid over het kortstondige verblijf van 
haar vader in Lakerveld.  
 
Bronnen:     Reacties welkom: 
- Archief Ing. J.Zdiarsky Ph. D.    
- Stichting DARE     Peter de Pater 
- Altena Nieuws     Lakerveld 254 
- Reformatorisch Dagblad     4128 LM Lexmond 
- Archief P. de Pater    Tel: 0183 - 351907 
 

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