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HISTORISCHE BETROUWBAARHEID 
 
W. van Zijderveld 
 
 
U kent ze wel: de sensationele verhalen en berichten die later blijken 
niet of maar gedeeltelijk waar zijn. Dat verschijnsel treedt zowel op in 
de grote nationale en internationale politiek als in uw eigen 
persoonlijke omgeving. Indien ze niet grondig worden ontmaskerd, 
kunnen ze een lang leven hebben. Er kunnen vele redenen zijn om 
zo’n hele of halve leugen de wereld in te zenden. Soms is het 
gewoon een vergissing, een gegeven dat onbedoeld fout is, maar 
soms wordt een fout bericht of feit met opzet rondgestrooid. Dat is 
natuurlijk zuiver bedrog. Bij een vergissing is er meestal wel de wil 
om het foute bericht of gegeven te herstellen. Anders ligt dit bij een 
opzettelijke fout. Ook wanneer degene of degenen die het bericht de 
wereld in hebben gezonden op hun fout gewezen worden, zijn ze 
vaak niet bereid om die te herstellen. Gekrenkte trots, verlies aan 
glans, bang om door de buitenwacht voor bedrieger te worden 
uitgemaakt, enz., het kunnen allemaal redenen zijn waarom iemand 
zijn fout niet in het openbaar wil toegeven.  
Helaas kan zo’n fout gegeven een taai leven hebben. Het wordt door 
anderen klakkeloos overgenomen en gaat zo een eigen leven leiden. 
In de geschiedenis zijn  hiervan legio voorbeelden te vinden. Ook in 
de lokale geschiedenis van lang geleden en zelfs recent. Fouten die 
door verschrijvingen, verkeerd begrepen zaken of andere ver-
gissingen de wereld in zijn gekomen, zijn vervelend, maar men kan 
er begrip voor opbrengen. Dat kan niet voor moedwillig geponeerde 
onjuistheden. 
Ook in de Lek en Huibert Kroniek zult u wel eens onjuistheden 
aantreffen. Vooral wanneer het mondeling verkregen gegevens zijn. 
Wij proberen die altijd te voorkomen, maar dat lukt niet altijd. Bij 
voorbaat onze excuses. Door voetnoten op te nemen, is de 
informatiebron bekend. Zo proberen wij betrouwbare informatie te 
geven. 
 
 

= = = = = = = = = = = = = = = = 
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ORDONNANTIE 
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VERDWENEN GEWOONTEN IN HEI- EN BOEICOP (2) 
 
W. van Zijderveld 
 
 
In het eerste deel zijn de gewoonten rondom de geboorte vanaf 
ongeveer 1920 beschreven. In dit deel komen de gewoonten rond 
het trouwen aan bod. Ook hiervoor geldt dat de gewoonten in 
Lexmond ongeveer gelijk zijn geweest, alleen zullen zij iets eerder 
zijn verdwenen. 
 
TROUWEN IN HEI- EN BOEICOP 
 
Partnerkeuze 
‘Geld trouwt met geld’ was vroeger een algemeen bekend gezegde 
en hiernaar werd ook vaak gehandeld, zeker op het platteland. De 
bezittingen, zoals de boerderij en het land, moesten in de familie 
blijven en zo mogelijk worden uitgebreid. Die bezittingen werden bij 
de verdeling van erfenissen vaak opgedeeld, maar door een rijke 
partner te trouwen, werd dit gecompenseerd. Zo bleef het geld en 
het bezit in de familie. Het was dus zaak om ‘een goede partij’ te 
vinden. De huwelijkspartner werd alleen in de eigen of een hogere 
stand gezocht. Huwelijken, vooral die in de betere (boeren)standen, 
werden daarom vaak alleen op zakelijke gronden gesloten. Liefde 
kwam er niet vaak aan te pas. In een gemeente als Hei- en Boeicop 
bestonden ruwweg drie standen: de rijke boeren en de notabelen, de 
arme boeren en de arbeiders. 
Dat maakte de keuze beperkt, maar er waren nog meer voorwaarden 
waaraan de partner moest voldoen. Zo moest hij hetzelfde geloof 
hebben en bij voorkeur uit hetzelfde dorp komen. Nog na de Tweede 
Wereldoorlog kwam het herhaaldelijk voor, dat een jongen van 
buiten, die verkering had of probeerde te krijgen met een meisje van 
het dorp, door de dorpsjongens werd opgewacht en op een pak 
slaag werd getrakteerd of in de sloot geworpen. Dat was eigen-
belang van die jongens, want de erfenissen bleven binnen het dorp 
en het aantal huwbare meisjes nam niet af. 
Een huwelijk tussen een protestant en een katholiek was in deze 
streek ondenkbaar. Zelfs een huwelijk tussen een hervormde en 
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gereformeerde gaf grote problemen en ging meestal niet door. 
Vroeger was het uiterlijk niet zo belangrijk. Een knap meisje of 
knappe jongen was ook toen natuurlijk aantrekkelijker dan een lelijk 
iemand, maar belangrijker was of die persoon gezond was en goed 
kon werken. Dat gold speciaal voor de boeren en boerinnen, zeker 
voor de armere. De boerin moest meehelpen op de boerderij en 
moest dus gezond, ijverig, degelijk en zuinig zijn en bovendien van 
onbesproken gedrag en afkomst. De boer moest gezond, stoer, 
ijverig, betrouwbaar en niet dom zijn. Alhoewel, wanneer die domme 
boer bij herhaling de grootste aardappelen rooide, was die domheid 
niet meer van belang. Zo’n boerenechtpaar was goed in staat een 
boerderij te beheren en goed voor hun kinderen te zorgen. Voor 
burgerhuwelijken of erg rijke boeren waren de eisen minder streng. 
Huwelijken waren vroeger meer een kwestie van verstand dan van 
liefde. Hierdoor is het ook begrijpelijk dat er in die tijd meer 
huwelijken voorkwamen tussen een jong en een oud iemand dan 
tegenwoordig. Vaak werd ook een potentiële partner ‘aanbevolen’ 
door de ouders of andere familieleden. Omdat de familie soms 
zachte dwang uitoefende, was zo’n aanbeveling een milde vorm van 
uithuwelijken. 
De zucht naar het behoud van hun geld of bezittingen was er soms 
ook de oorzaak van dat rijke lieden niet trouwden. 
In boerendorpen, zoals Hei- en Boeicop, hadden de jongens en 
meisjes niet veel vrije tijd. Er moest op tijd worden gemolken en 
daarnaast viel er, vooral ’s zomers, nog veel te doen op de boerderij. 
Veel huwelijken werden gesloten tussen jongens en meisjes die dicht 
bij elkaar in de buurt woonden, maar ook velen leerden hun partner 
kennen op een bruiloft, een begrafenis, een kermis, een jaarmarkt of 
op het ijs. Het voordeel van een huwelijk met iemand dicht uit de 
buurt, was dat men veel beter wist wat men aan elkaar had. 
 
Eerst verloven 
Waren een jongen en een meisje het eens geworden, dan moesten 
de ouders nog toestemming geven voor het huwelijk. Meestal gaf dat 
geen problemen, omdat de jongelieden al bij voorbaat een keuze 
hadden gemaakt die, naar zij verwachtten, aan de wensen van de 
ouders voldeed.  
Normaal was, dat het paar zich eerst verloofde. Op de verloving 
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beloofden ze elkaar dat ze met elkaar zouden trouwen. De verloving 
vond plaats in het gezin, waarbij alleen wederzijdse ouders en de 
broers en zusters van de verloofden aanwezig waren. Ooms en 
tantes, vrienden en buren waren niet aanwezig. Er werd iets extra’s 
gegeten en gedronken en er werden alleen kleine geschenken 
gegeven. Het was dus geen groot feest. Men maakte niet veel werk 
van een verloving en er werden ook geen kaarten rondgestuurd. 
Deze manier van verloven kwam zowel vóór als na de Tweede 
Wereldoorlog voor, maar zal in de jaren zestig/zeventig grotendeels 
zijn verdwenen, maar toch niet helemaal. 
Men was meestal ongeveer 2 jaar verloofd, maar dat kon ook korter 
of (veel) langer zijn. 
Men trouwde pas wanneer dat financieel mogelijk was. Eerst moest 
men zorgen dat de uitzet en een minimale inboedel aanwezig waren. 
Dat betekende sparen voor de jongelui. Vaak werd daarmee reeds 
begonnen voordat men verloofd was of ‘kennis’ had. Ook trouwde 
men vaak pas wanneer men een eigen boerderij kon beginnen, 
veelal verkregen uit een erfenis. 
Wanneer zijn verloofde wat verder weg woonde, ging de jongen 
soms ‘op het losse paard’, dus zonder wagen, naar haar toe. 
 
Ondertrouw en voorbruiloft 
De mensen trouwden vóór en net na de Tweede Wereldoorlog op 
latere leeftijd dan in de jaren 1960-70. Ze waren vaak ongeveer 30 
jaar oud. Waarschijnlijk kwam dat omdat men eerst spaarde voor een 
uitzet of om een bedrijf te beginnen. Nu werden ze bij dat laatste 
meestal wel geholpen. Kinderen van boeren kregen een paar koeien 
om mee te beginnen. Dan had men in elk geval een goed begin. Het 
was in die tijd gemakkelijker om boer te worden dan tegenwoordig 
met al die regels, melkquota en hoge benodigde investeringen. 
Gedurende de Tweede Wereldoorlog werd er minder getrouwd dan 
daarvoor. Men wachtte liever tot er betere tijden kwamen om een 
huisgezin te stichten. Men had ook een voorkeur voor een jaarge-
tijde, want de meeste huwelijken werden in het voorjaar voltrokken. 
Wettelijk moest en moet minimaal twee weken voor de huwelijks-
voltrekking het huwelijk bij de burgerlijke stand worden aangegeven. 
Men ging dan in ondertrouw. Rond de Tweede Wereldoorlog werden 
reeds trouwkaarten (ondertrouwkaarten genoemd) verzonden om de 
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ondertrouw en het huwelijk aan te kondigen. Die kaarten werden 
maar naar enkele personen gestuurd. Alleen de familie, goede 
vrienden en naaste buren ontvingen er één. Advertenties werden niet 
geplaatst, want er waren maar weinig boeren die een krant lazen. 
De toekomstige bruid en bruidegom gingen tijdens de ondertrouw op 
bezoek bij broers en zusters en ooms en tantes van beide kanten. 
Dit ging lopend of per fiets. Wanneer het ver weg was, werd ook wel 
de tilbury gebruikt. Ze kwamen niet met lege handen, want het paar 

gaf een gekleurd zakje 
met bruidsuikers (ca. 1 
ons) aan degenen die 
ze bezochten. Het 
zakje had een speciale 
langgerekte vorm en 
was bedrukt met 
kleurige motiefjes. 
Soms zat er een 
klapper in het zakje. 
Wanneer men het 
zakje opende, klapte 
de klapper uit elkaar. 
In de Tweede Wereld-
oorlog verdween deze 
gewoonte, omdat 
bruidsuikers niet meer 
of onvoldoende te 

Zakjes, gevuld met bruidsuikers en enkel losse koop waren. De eerste 
bruidsuikers. Deze komen uit de Alblasserwaard. jaren na de oorlog  
  waren bruidsuikers 
nog steeds schaars, zodat in die periode de gewoonte niet algemeen 
meer voorkwam en daarna geheel verdween. Ook de tijdgeest zal 
daar sterk debet aan zijn geweest. 
Een zekere Hei- en Boeicopper zond ondertrouwkaarten en zette 
daarop, behalve de namen enz.: datum: zie stempel postmerk. Tenzij 
men de enveloppe had bewaard en hierop het poststempel goed 
leesbaar was, kon nooit meer worden nagegaan wanneer de kaarten 
waren verzonden en dus ook niet wanneer het huwelijk was 
voltrokken. Waarom hij dat deed is onbekend. 
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In de week vóór de bruiloft werd de zogenaamde voorbruiloft 
gehouden. Op een avond kwam de familie van de bruid in haar 
ouderlijk huis samen en een of twee avonden later kwam de familie 
van de bruidegom bij de bruidegom thuis bijeen. Behalve koffie of 
thee, werd ook hier brandewijn enz. geschonken. Het waren 
gezellige bijeenkomsten, die veel leken op de huidige viering van 
verjaardagen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bruidsuikerzakjes die vroeger in Hei- en Boeicop werden gebruikt, uit de 
verzameling van wijlen mevr. Brouwer. 
 
De bruiloftstoet 
Eindelijk was dan de bruiloftsdag aangebroken. Tot in de jaren zestig 
van de vorige eeuw werd meestal op donderdag getrouwd. Na die 
tijd vaak op vrijdag. 
Vóór de Tweede Wereldoorlog en ook nog enige tijd daarna, was de 
bruid gekleed in een mooie zwarte jurk of in een zwart of blauw 
mantelpakje. Speciale witte bruidsjurken met sluier werden toen 
meestal nog niet gedragen. Die kwamen in Hei- en Boeicop pas in 
de oorlog meer en meer in de mode. 
De bruidegom droeg een zwart pak en een hoge zwarte hoed. In vol 
ornaat zorgde de bruidegom ervoor dat hij ruim op tijd in het ouderlijk 
huis van de bruid was. Daar verzamelden zich ook de andere 
gasten. De bruidegom, wanneer hij boer of boerenknecht was, had ’s 
morgens de koeien nog gemolken en ging zich in de loop van de 
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morgen pas gereed maken voor de bruiloft. 
Het trouwen gebeurde altijd ’s middags om 1 uur. De bruiloftstoet 
begon vanuit het huis van de bruid. De stoet werd gevormd door 
tentwagens, waarin meerdere personen konden plaats nemen, soms 
aangevuld met tilbury’s (2 personen). Alleen wanneer de bruid heel 
dicht bij het Rechthuis en de kerk woonde, ging de stoet lopend. De 
tilbury’s waren meestal eigen bezit van de koetsier, die ook 
genodigde van de bruiloft was. In de tentwagens werden de andere 
genodigden vervoerd. Ze werden zonder koetsier gehuurd en één 
van de bruiloftsgasten mende dan. Met auto’s werd pas na de 
Tweede Wereldoorlog gereden. 
De stoet ging eerste naar het Oude Rechthuis, dat was het raadhuis 
van Hei- en Boeicop. Wanneer het bruidspaar onderweg een groepje 
bekenden zag, gooide het vanuit de auto of het rijtuig vaak 
bruidsuikers naar hen. 

Aangekomen bij het 
Oude Rechthuis werden 
door het bruidspaar of 
de familie bruidsuikers 
gestrooid naar de kinde-
ren, die bij het Rechthuis 
al stonden te wachten. 
Ze werden door de 
schooljeugd gretig opge-
raapt. Dat gebeurde 
echter niet bij alle 
bruiloften. De openbare 
lagere school was tegen-
over het Oude Recht-
huis, naast de kerk, dus 

           Een schaal met bruidsuikers. dichtbij. Ook de kinderen  
  van de christelijke lagere 
school kwamen bruidsuikers rapen. De kinderen mochten bij zo’n 
bruiloft wat later op school komen, want beide scholen begonnen ook 
om 1 uur. Ook kinderen die al van school af waren, kwamen kijken 
en bruidsuikers rapen. 
Het strooien met bruidsuikers bleef tot ver na de Tweede 
Wereldoorlog gehandhaafd. In de laatste jaren van de Tweede 
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Wereldoorlog en vlak daarna werd dit, door gebrek aan bruidsuikers, 
echter niet gedaan. 
 
De huwelijksvoltrekking 
De burgerlijke huwelijksvoltrekking vond plaats in het Oude 
Rechthuis, waar de grote opkamer als raadzaal dienst deed. Deze 
was van buiten toegankelijk door een brede stenen trap van ca. 7 
treden. Tijdens de plechtigheid waren aanwezig het gezin met de 
ooms en tantes en enkele buren. 
Tijdens de plechtigheid moesten de gasten blijven staan, want 
stoelen waren er niet. Alleen rond de raadstafel, waar normaal de 
gemeenteraad omheen zat, stonden stoelen. Alleen het bruidspaar, 
de getuigen en de ambtenaar van de burgerlijke stand konden zitten. 
Bij raadsvergaderingen moest het publiek ook blijven staan, maar 
omdat er in die tijd weinig publiek kwam, was dat geen groot 
probleem. 
Na de voltrekking van het burgerlijke huwelijk werd het huwelijk 
meestal kerkelijk ingezegend. De kerk lag tegenover het Oude 
Rechthuis, zodat die afstand te voet werd afgelegd. In de periode 
1925-1939 was er geen dominee in Hei- en Boeicop. 
In die periode werden geen huwelijken ingezegend. Na 1939 gingen 
kerkelijk meelevende bruidsparen steeds meer over tot het in de kerk 
laten bevestigen van hun huwelijk. 
In de laatste jaren van de Tweede Wereldoorlog werden burgerlijke 
huwelijken door de burgemeester bij de bruid thuis voltrokken en 
ging men, door gebrek aan vervoer, lopend naar de kerk. 
 
Het bruiloftsfeest 
Meestal ging men na de huwelijksvoltrekking naar het huis van de 
bruid om de bruiloft te vieren. Weliswaar waren de kamers in de 
boerderijen groter dan de huidige huiskamers, maar het was wel 
krap. Een zaaltje was er toen nog niet in Hei- en Boeicop, dus moest 
men wel thuis feestvieren. Een bruiloft in die tijd geleek veel op een 
verjaardag nu. Er waren drankjes en hapjes en soms wat 
voordrachten of gedichten, maar daar bleef het wel bij. 
Pas na de oorlog werd het bruiloftsfeest grootser opgezet en werd dit 
vaak in het achterhuis (de stal) gehouden. Omdat de meeste 
bruiloften in het voorjaar werden gehouden, wanneer het vee buiten 
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liep, was dat een goede oplossing. De stal was uiteraard eerst netjes 
schoongemaakt en de wanden werden behangen met lakens, zodat 
er een zaal-idee ontstond. Er was ook altijd een podium, gemaakt 
door de dorpstimmerman, waarop de sketches, voordrachten enz. 
konden worden gehouden. Slingers werden in die tijd nog niet 
gebruikt. 
Men kreeg koffie, chocolademelk, wijn of sterke drank. Bij de koffie 
kreeg men vaak bolussen, plakken koek met roomboter, of een stuk 
taart. Koelkasten waren er toen nog niet, dus moest de taart op de 
trouwdag door de bakker worden bezorgd en kon niet lang worden 
bewaard. Vaak was er Samoswijn en/of zelfgemaakte bowl voor de 
vrouwen en zelfgemaakte boerenjongens of boerenmeiden, die door 
zowel mannen als vrouwen werd gedronken. Voor de mannen waren 
er borrels (oude jenever of brandewijn) en vaak ook Vieux, een 
namaak cognac, en bittertjes. In de Tweede Wereldoorlog werd vaak 
Keizerbitter geschonken. Dat was een sterk, bruin drankje. Na de 
Tweede Wereldoorlog schonk men meer en meer jonge jenever of 
likeurtjes en werd bij de koffie gebak geserveerd. Dat was dan een 
punt taart, die de bakker had aangeleverd. 
Een heel enkele keer bleef men in het Oude Rechthuis om het 
bruiloftsfeest te vieren. Het houten schot, dat zich tussen de raadzaal 
en het café bevond, werd dan weggehaald. De raadzaal lag hoger 
dan het café, dus moest men ook nog het trapje met de ongeveer 
drie treden afdalen om in het café een glaasje wijn o.i.d. te halen. De 
veldwachter, die altijd bij een trouwerij aanwezig was ‘om de orde te 
handhaven’, hielp dan soms mee met het inschenken van kopjes en 
glaasjes. Veldwachter Spruit zette de glaasjes soms naast elkaar en 
schonk ze dan met één straal vol. Daarna ging men dan naar het 
huis van de bruid. 
Iedereen had reeds voordat de bruiloft begon, zo rond twaalf uur, 
warm gegeten. Dat was de tijd dat men in Hei- en Boeicop altijd 
warm at. Rond zes uur werd een broodmaaltijd genuttigd. Daarna 
ging men vaak nog door met feesten, maar gedurende de avond 
stapte men meestal op. Er waren echter ook plakkers die tot een uur 
of elf bleven. 
Na de Tweede Wereldoorlog werden, zoals reeds verteld, de 
bruiloften steeds grootser opgezet. Zo begon het feest ’s avonds 
steeds vaker met een feestmaaltijd, waaraan alle genodigden, die 
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ook bij de huwelijksvoltrekking waren geweest, bij aanwezig waren. 
Daarna ging het over in een feestavond, waarin spelletjes werden 
gedaan, stukjes werden opgevoerd en voordrachten gehouden. Om 
twaalf uur ’s nachts was het feest dan wel afgelopen. 
Dat was heel anders dan voor de oorlog, toen de familie alleen nog 
gezellig een borreltje kwam drinken. Tegenwoordig is een gewone 
verjaardag vaak een groter feest dan vroeger een bruiloft. 
Van de gasten kreeg het echtpaar cadeaus. Die waren meestal klein 
maar nuttig. Niettemin werden er door naaste verwanten ook grote 
cadeaus gegeven.  
De volgende dag toog het bruidspaar weer gewoon aan het werk. 
 
Een heel verschil met vroeger 
Waren de bruiloften vóór de Tweede Wereldoorlog sober, 
tegenwoordig kan het niet mooi genoeg zijn. De bruiden gaan nog 
steeds in het wit of dragen een mantelpakje naar keuze, de 
huwelijksvoltrekking moet het liefst plaats vinden in een oud of 
bijzonder gebouw, wat vaak ook geldt voor het feest. Hier wordt 
muziek of een conferencier ingehuurd en het mag de gasten aan 
niets ontbreken. Uiteraard wordt er ook een feestelijk diner gegeven. 
Het aantal gasten is ook beduidend groter dan vroeger en bestaat 
voor een groot deel uit vrienden, vriendinnen, collega’s enz. Na de 
feestdag gaat het bruidspaar vaak op huwelijksreis. Wel een heel 
verschil met vroeger, waar alleen de rijken dit soort huwelijksfeesten 
zich konden veroorloven. 
 
Met dank aan: 
Mevr. A.B. den Besten-de With 
Mevr. J. den Besten-Spek 
Dhr. en Mevr.† G.C. Brouwer 
Dhr. en mevr. D. de Jong 
Dhr. J.P. de Leeuw† 
 
Overige bronnen 
J.L. de Jager, Volksgebruiken in Nederland, Het Spectrum, Utrecht/Antwerpen, 
1981, p. 40-60 
Joode, Ton de, Folklore in het dagelijks leven; gewoonten en gebruiken in de Lage 
Landen, A.W. Sijthoff’s Uitgersmij. bv, Alphen a/d Rijn, 1977, p. 83-93 
 

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

In 1988/89 werd kleuterschool ‘Pyramide’ een assurantiekantoor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nu is het veranderd in een woonhuis 
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UIT DE 'LEERDAMMER' VAN 70 JAAR GELEDEN 
 
J.L.E. Bassa-de Jong 
 
 
Hei- en Boeicop 
 
Berichten van 04-09-1937 
• Aan den chauffeur L. Holl alhier, is door B. en W., in verband met 

de inwerkingtreding van Art. 18 Auto-vervoer personen, een 
bewijs van vergunning uitgereikt voor de exploitatie van huur-
auto’s, welke vergunning geldig is tot uiterlijk 31 Augustus 1938. 

• De verjaardag van H.M. de Koningin is in de gemeente kalm 
verloopen. Van den toren en enkele particuliere huizen wapperde 
de driekleur. In de namiddag had er echter een groote optocht 
plaats van feestgangers naar de naburige gemeente Lexmond, 
om het aldaar te houden Oranjefeest mede te maken, waarvan er 
zeer velen eerst te ruim middernacht terugkeerden. 

Bericht van 07-09-1937 
• Naar men verneemt, is door het Bestuur dezer gemeente 

besloten, en is tevens overeenstemming verkregen met de 
Electriciteit Centrale te Dordrecht, om de onlangs stuk gereden 
lichtpaal nabij de Ned. Herv. Kerk te vervangen door twee ijzeren 
lichtpalen. De lichtpaal nabij de kerk zal aan de overzijde van de 
weg geplaatst worden, terwijl de tweede paal geplaatst wordt op 
het donkere weggedeelte tusschen de Kerk en den heer G. de 
Jong Mz., wat ’n groote verbetering genoemd mag worden. 

Bericht van 18-09-1937 
• Mond-en klauwzeer Hoewel deze gevreesde veeziekte al reeds 

geruime tijd in de omgeving onzer gemeente voorkwam, mochten 
we van geluk spreken dat deze nog niet binnen onze grenzen 
voorkwam. Deze week echter werd de eerste Aangifte gedaan 
van besmettelijke ziekte en wel door den veehouder E. de With 
alhier. 

Berichten van 21-09-1937 
• Cursus opgericht Met een voldoend aantal leerlingen is de 

afgeloopen week in de Bijz. School alhier een cursus opgericht in 
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tuinbouwonderwijs en boomkwekerij. De lessen worden gegeven 
elken Dinsdag- en Vrijdagavond in de Bijz. School. Leeraren zijn 
de heren W.V. Haafkens en H. de Haan, beiden te Lexmond. 

• Mond-en klauwzeer Het tweede geval van mond en klauwzeer 
heeft zich de afgeloopen week voorgedaan onder den veestapel 
van den veehouder A. Verhoef, alhier. Men vreest dat deze be-
smettelijke ziekte zich thans op grootere schaal zal gaan uit-
breiden. 

Bericht van 16-10-1937 
• Slechte afloop. Toen veehoudster de H. alhier zich naar haar 

weiland begaf om te gaan melken, zag zij dat een harer koeien, 
die ernstig lijdende was aan mond- en klauwzeer, van benauwd-
heid in het water sprong. Met behulp van anderen werd daarop 
het beest op het droge gehaald, en zou het na afloop van het 
melken mee naar den stal worden genomen. Dit bleek echter niet 
meer nodig te zijn, daar het dier inmiddels was gestorven. 

Bericht van 23-10-1937 
• Mond-en Klauwzeer Deze besmettelijke veeziekte is in de 

gemeente zoodanig toegenomen, dat op een enkele uitzondering 
na alle vee is besmet, waardoor het aantal aangiften is gestegen 
tot 70. Gelukkig zijn er reeds enkele veehouders, die kennis 
hebben gegeven, dat hun veestapels genezen zijn. 

Bericht van 30-10-1937 
• Onthuiding  De Inspecteur van den Veeartsenijkundigen Dienst te 

Hillegersberg heeft met ingang van heden bepaald, dat de 
onschadelijkmaking van gestorven en verdachte dieren aan 
mond- en klauwzeer alleen kan geschieden in een destructor, 
wat tevens inhoudt, dat deze dieren niet meer mogen worden 
onthuid. 

Berichten van 02-11-1937 
• Mond-en klauwzeer In deze gemeente begint de ziekte onder het 

vee flink af te nemen en komen er geen nieuwe gevallen meer 
voor. In totaal zijn 75 aangiften gedaan en zijn slechts een 4-tal 
veestapels tot op heden vrij gebleven. Over het algemeen draagt 
de ziekte geen kwaadaardig karakter, al zijn er ook veehouders, 
die nog veel werk hebben hun dieren, voornamelijk aan de 
klauwen, te verzorgen. Een 8-tal veestapels is thans reeds 
ontsmet verklaard en meerdere veehouders hebben kennis 
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gegeven dat hun vee genezen is, zoodat we mogen hopen, dat in 
deze gemeente spoedig deze ziekte geheel geweken zal zijn. 

• Benoemd Naar men uit goede bron verneemt, is de heer A. C. 
van Dijke, hoofd van de O.L. School alhier, in gelijke betrekking 
benoemd aan een school te Oostkapelle (Z.) 

Bericht van 09-11-1937 
• Dames-comité Onder voorzitterschap van den loco-Burg., den 

heer J. de Heer, had Maandagavond een vergadering plaats in 
één der lokalen van de O. L. School, waarbij een aantal dames 
was uitgenodigd. Nadat de Voorzitter de vergadering met een 
welkomstwoord geopend had, zette hij doel der vergadering 
uiteen, n.l. het oprichten van een Damescomité tot het inzamelen 
van gelden voor het fonds voor kleeding en schoeisel ten bate 
der werkloozen. Nadat alle aanwezige dames zich daarvoor 
bereid hadden verklaard, werd de werkwijze vastgesteld en 
besloten de collecte nog deze week te houden. 

Berichten van 16-11-1937 
• Mollenvangers Het aantal gegadigden voor het vangen van 

mollen blijkt dit jaar in onze gemeente zeer groot te zijn. Niet 
minder dan 10 aanvragen zijn reeds binnen gekomen. 

• Bij het Heicopse nieuws stond in deze tijd bij een raadsverslag 
het verzoek van de Esperanto-commissie om medewerking 
binnen de gemeente tot het geven van Esperanto-onderwijs in 
eenigerlei vorm. 

 
Lexmond  
 
Berichten van 04-09-1937 
• Oranjefeest  Dinsdagmorgen vroeg had ons dorp reeds een 

feestelijk aanzien, ofschoon de versiering, welke met smaak was 
uitgevoerd, nog niet geheel compleet was, aangezien men met 
het inzetten van levende bloemen in de bogen gewacht had tot 
den feestdag. Een vijftal kleurige en keurige bogen was op-
gesteld en gaf mede met de slingers en lampions onze dorpskern 
een frisch en feestelijk aanzien, hetgeen nog verhoogd werd door 
enkele mooie gevelversieringen, waarvan die van dhr. Van 
Eenige wel de kroon spande. Waar het schoone weer alles zoo 
volkomen tot zijn recht deed komen, laat het zich begrijpen dat 
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de feestelijke stemming er gemakkelijk door gekweekt werd. Als 
we het echter zóó zeggen, dan is dit ook weer niet juist, aan-
gezien de stemming er reeds lang was en de vorigen avond al 
bijzonder tot uiting kwam. Niettemin werd de gewenschte 
stemming door zoovele factoren ten gunste wel uitermate 
verhoogd. 
Lang voor de aankomst van Prins Willem van Oranje stond de 
havendijk bezet met vele Lexmonders en personen uit naburige 
plaatsen, die getuigen wilden zijn van dit uistekend voorbereide 
historisch stuk. Eindelijk klonken schoten van achter een krib en 
kwam er een sloep in het zicht, gevolgd door een tweede, waarin 
de Prins met de Graven Van Hoogendorp en Van Duin van 
Maasdam. Visschers en Visschersvrouwen juichten bij de aan-
komst in de haven den Vorst toe. Bij aankomst Hoezee-geroep 
en gejuich: Oranje-Boven. Zingen van Vaderlandsche liederen. 
Keurig werd alles vertolkt. Straks stapt de Prins in den gereed 
staanden boerenwagen en nemen de Graven achter hem plaats. 
Een en ander vooraf gegaan door kozakken, vreemd krijgsvolk 
en gevolgd door tal van deftige heren en dames, wier mooie 
kleeding aller aandacht trok en achter wier gesminkt gelaat men 
moeilijk de ware persoon wist te herkennen. Zóó trok de groep, 
gevolgd door een buitengewoon groote menschenmassa naar 
het dorpsplein, alwaar de Vorst met zijn gevolg op de muziektent 
plaats nam. Graaf van Hoogendorp sprak daarna den Vorst als 
volg toe: 
Hoogheid! Het is ons nauwelijks mogelijk uit te spreken, datgene 
wat heden in ons hart omgaat. U, als Prins ziet slechts een 
zwakke afspiegeling van de dankbaarheid en de vreugde, die Uw 
gehele volk van Oost tot West en van Zuid tot Noord doortrilt. 
Dankbaarheid, in de eerste plaats aan God, die na zoo zware 
kastijding en diepe beproeving, toch nog in genade aan ons volk 
wilde gedenken. Moge de natie, gelouterd door den smeltkroes 
des lijdens, zijn hernieuwd zelfstandig volksbestaan beginnen, 
steunend op Gods onverdienden maar toch zoo onmisbaren 
bijstand en in onwankelbare trouw aan het dierbaar huis van 
Oranje-Nassau! Het vaderland kan Oranje niet missen, dat heeft 
de historie geleerd. En Oranje is altijd weer bereid om zich te 
geven aan zijn volk. Dat leert ons het heerlijke tijdstip van heden. 
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Welkom Hoogheid, welkom op den vaderlandschen grond. God 
zegene uw komst Hoezee! Hoezee! Hoezee!! 
De Prins beantwoordde deze toespraak als volgt:  
Waarde landgenooten! Na een scheiding van negentien jaren en 
zoo vele rampen, heb ik het onuitsprekelijke genoegen, dat ik 
door Uzelven eenstemmig in Uw midden worde teruggeroepen. 
Ziet mij hier aangekomen en gereed om, onder den Goddelijken 
bijstand, U in het genot van Uw vorige onafhankelijkheid en 
welvaart te helpen herstellen. Dit is mijn enige doelwit en het 
oprecht en vurig verlangen van mijn hart. Ik kan U de stellige 
verzekering geven, dat het insgelijks het oogmerk is der 
Bondgenooten. Het is in het bijzonder de wensch van Z.K.H. den 
Prins Regent van het Vereenigde Koninkrijk van Groot Brittanië 
en Ierland. Hiervan zult gij overtuigd worden door de groot-
moedigen bijstand dat machtige rijk, die u onmiddellijk staat 
gegeven te worden en die den grondslag zal leggen van 
hernieuwing dier oude en nauwe betrekking van vriendschap en 
alliantie, die zoolang het geluk gemaakt hebben van beide staten.  
Ik ben bereid en heb vastelijk besloten al het verledene te 
vergeven en te vergeten. Ons gemeen en enig doeleinde moet 
zijn, de wonden van ons dierbaar Vaderland te heelen en 
hetzelve in den vorige luister en aanzien onder de volken te 
herstellen. De herlevende koophandel zal,  naar ik vertrouwe, 
een der eerste en onmiddellijke gevolgen zijn van mijn aankomst. 
Alle partijschap moet voor altoos van onder ons verbannen zijn. 
Geene pogingen zullen van mijne kant en van dien van de mijnen 
onbeproefd worden gelaten, om Uw onafhankelijkheid en Uw 
geluk te verzekeren en te bevestigen. Mijn oudste zoon, die 
onder den onsterflijken Lord Wellington zich den roem zijner 
Voorouders niet onwaardig getoond heeft, staat mij binnenkort te 
volgen. Vereenigt u dan, waarde landgenooten, met hart en ziel 
met mij, en ons gemeene Vaderland is gered; de oude tijden 
zullen weldra herleven en wij zullen aan onze kinderen de 
dierbare panden kunnen overmaken, die wij van onze voorouders 
ontvangen hebben. 
[Tot zover de toespraak, er wordt daarna nog wat geschreven 
over wie er bedankt werden voor hun aandeel in het gebeuren. 
In de raadsvergadering had het feest nog een klein vervolg.] 
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Punt van behandeling in de raadsvergadering van 2 september 
1937: Voorstel van B. en W. tot beschikbaar stellen van f 35,-- 
om kinderen op Koninginnedag te kunnen trakteren. De heer Jan 
de Jong heeft hiertegen niet zoveel bezwaar, maar wil toch even 
opmerken, dat men hier alleen royaal is als het het Kon. Huis 
betreft. Ten opzichte van schoolreisjes, belooning kweekeling 
e.d. houdt men de beurs liever dicht. Spreker vraagt zich af of dit 
bedrag gezien de geestdrift voor het Oranjefeest niet op een 
andere wijze bijeen gebracht zou kunnen worden. Spreker is niet 
tegen een feest, doch vindt het een bezwaar, dat men hier voor 
het meedoen aan volksspelen enz. het dragen van Oranje 
verplichtend stelt. De Voorz. zegt, dat, al zou men ook op een 
andere manier de kosten van het schoolfeest willen betalen, hij 
hier toch een tegenstander van zou zijn. Het schoolfeest bedoelt 
ook bij de kinderen liefde voor het Vorstenhuis aan te kweeken 
en dat hoort de gemeente te bekostigen. Spreker vindt het 
jammer, dat Jan de Jong hier zaken bijhaalt die hiermee niets te 
maken hebben. De heer Jac. de Jong zegt, dat zij, die bezwaar 
hebben tegen het dragen van Oranje, als ze consequent zijn, ook 
niet moeten meedoen aan volksspelen op een Oranjefeest. 

• Met algemene stemmen wordt het voorstel van B. en W. 
aangenomen om aan de alhier pas opgerichte brandweer-
vereeniging een jaarlijkse subsidie van f 225,-- toe te kennen. 

Feestelijk nieuws uit Vianen uit dezelfde krant: 
• Prijswinnaars bij de ringrijderij voor paren met 2-wielige rijtuigen: 

1e prijs mej. Zonneveld-Piek met den ruim 80-jarige W. Boef uit 
Lexmond. 

Berichten van 14-09-1937 
• Kerkelijk ontvanger De heer I. Streefkerk, kerkelijk ontvanger der 

Ned. Herv. Kerk, heeft tegen 1 Oct. als zoodanig ontslag 
gevraagd, hetwelk hem door de Kerkvoogdij is verleend. Tot zijn 
opvolger is benoemd de heer W. den Toom, tevens voorlezer. 

• Vrijwillige brandweer De vrijwillige brandweer verheugt zich in 
een toenemend ledental. Het ligt in de bedoeling om voor elk der 
leden binnenkort een uitrusting aan te schaffen, bestaande uit 
olie-jas, helm en pijpen, zoodat ook Lexmond in dit opzicht met 
haar tijd meegaat. Uit de door de gemeente verleende subsidie 
kunnen de kosten hiervan worden bestreden.  
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Berichten van 19-10-1937 
• E.H.B.O De vereeniging “E.H.B.O.” alhier hoopt op 27 November 

a.s. deel te nemen aan den Nationalen Wedstrijd in het verleenen 
van Eerste Hulp Bij Ongelukken en zijn als deelnemers aange-
wezende de heeren: R. van Mazijk, C. Kloens jr., Gijs de Jong, A. 
Scherpenzeel en J. van Dieren Tz.,(plaatsvervangers de heeren 
Jac. van Dieren Tz. en Jo de Jong). 
Behoudens onvoorziende omstandigheden zal er alhier na 
Nieuwjaar vermoedelijk weer een cursus “E.H.B.O.” worden ge-
houden. De lessen zullen dan weer worden gegeven door Dr. 
W.J. Siddré. Aangezien voor den nieuwen cursus groote belang-
stelling bestaat, heeft de Vereen. “E.H.B.O.” besloten dat haar 
donateurs zullen voorgaan. 

• Raadsvergadering 21 october punt 7. Behandeling van het 
verzoek van het Bestuur van de afd. Alblasserwaard van de Chr. 
Boeren- en Tuindersbond te Ottoland, om een subsidie te mogen 
ontvangen in de exploitatie voor de landbouwschool aldaar. 

Bericht van 21-10-1937 
• Nieuwe huisnummers Door ’t Gemeentebestuur worden thans 

nieuwe huisnummers aangebracht, bestaande uit emaille 
bordjes. De nummers zijn van flink formaat en vanaf de verte 
duidelijk leesbaar. Verder is er een wijksysteem toegepast, 
zoodat voor elke wijk afzonderlijke nummers zijn aangebracht 
gaande van 1 tot het in die wijk (of buurt) voorkomende aantal 
huizen. Alzoo een uitstekende verbetering, waarvoor vooral zij, 
die met de nummers in aanraking komen, dankbaar zullen zijn. 

Berichten van 24-12-1937 
• Mond- en klauwzeer. Het mond- en klauwzeer is alhier thans 

voorbij. Er waren 145 aangiften gedaan, welke thans genezen 
zijn geacht. 

• Voor de zitplaatsenverkoop, welke Woensdag j.l. in de Ned. 
Herv. Kerk alhier werd gehouden, was groote belangstelling. 
Vooral de geschikste en meest gewilde plaatsen brachten flink 
geld op. Er is voor een bedrag van f 190 aan plaatsen verkocht. 

 
 

= = = = = = = = = = = = = = = = 
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EEN GEHEIMZINNIGE KELDERDOORGANG 
 
Walter van Zijderveld 
 
 
Het huis Kortenhoevenseweg 1, op de hoek met de Dorpsstraat, is 
ongetwijfeld een oud pand. Vooral de kelder onder dit huis is erg 
oud. De kelder heeft gemetselde kruisgewelven, wat wijst op een 
zeer oude bouw. Gewelfde kelders zijn er (nog) wel meer in 
Lexmond, dus dat is niets bijzonders. Wel bijzonder is het dat in de 
zuidoostelijke hoek, dus in de hoek langs de Kortenhoevenseweg 
aan de Viaanse kant, zich een waarschijnlijk boogvormige doorgang 
in de keldermuur bevindt. Hiervan is echter niets meer te zien, want 
de heer Hameling heeft deze rond 1995 laten dichtmetselen en 
bepleisteren. Ik heb de doorgang zelf nooit gezien, maar van 
anderen gehoord dat deze daar aanwezig was. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kortenhoevenseweg 1 
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De vraag is nu: Waarom was deze ondergrondse doorgang nodig? 
Heeft er soms een huis naast gestaan en was dit de verbinding 
tussen beide huizen? Of gaf de doorgang toegang tot een 
onderaardse gang die ergens op het kerkhof naast de kerk naar 
boven kwam? Of kwam de gang, zo die er al geweest is, in de kerk 
uit? 
Volgens de heer M.J. Ververs †, die uitvoerder was bij de restauratie 
van de kerk in 1954-1958, is er in de fundamenten van de kerk geen 
spoor van een gang of gat in de fundatie gevonden. Ook sporen van 
een uitbouw met een deur in de kerkmuur tegenover het pand 
Kortenhoevenseweg 1 waren volgens hem niet aanwezig. Dat er een 
gang tussen het huis en de kerk heeft bestaan is daarom 
onwaarschijnlijk. 
De twee andere mogelijkheden blijven bestaan. 
Indien U herinneringen aan deze doorgang heeft, hoe hij eruit zag, 
hoe groot hij was, daar soms verhalen over heeft gehoord, of iemand 
anders weet die die informatie bezit, neem dan contact op met W. 
van Zijderveld, tel. 0347 341666. 
 
 

= = = = = = = = = = = = = = = = 
 
 
 
 
 
 
ONTVANGEN VAN DIVERSE PERSONEN 
 
Brief uit 1944 A. den Braven 
N. de Jonge in zijn leven en werken M. Molenaar 
Krantenartikel afscheid burgemeester Pot Mevr. Bikker-de Jong 
Diploma enz. Ger v.d. Heuvel Mevr. G. van Dijk 
Schoolfoto 1911 en div. fam. kaartjes Hist. Ver. Giessenburg 
Het Bethel-boek, 1901 M. Molenaar 
 
 

= = = = = = = = = = = = = = = = 
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LEXMOND IN DE AS GELEGD - 1133 
 
Frans de Jong 
 
 
Boeken in Kortenhoeven 
In het oude huis waar we woonden, aan de Kortenhoevenseweg, nu 
nummer 73, dat nu wacht op de slopershamer, stond op de zolder 
een grote geelgeverfde boekenkast. In die kast stonden werken die 
getuigden van de brede belangstelling van de vroegere bewoners: 
Joost de Jong (1838-1923), de ontwerper en bouwer van het huis en 
diens zoon, Frans de Jong (1876-1942). In die kast namen de 
Leerredenen van Van der Palm een flinke plaats in. Verder negen-
tiende-eeuwse ingebonden tijdschriften over wetenschap en 
techniek. Spannend leesvoer! De opkomst van de fiets, de vangst 
van een gigantische meerval in de Lek, een beschouwing over de 
bouwstijl van het nieuwe station in Amsterdam – teveel om op te 
noemen. Verder geschiedenisboeken, dichtbundels, boeken over 
bouwkunde en politiek, vooral over Kuyper. Tussen dat alles stonden 
drie dikke delen met op hun rug de Romeinse getallen III, II en I – in 
die volgorde. Mijn vader vertelde me dat daarin iets over de vroegste 
geschiedenis van Lexmond te vinden was. Op de binnenkant van de 
kaft van nummer I werd in het handschrift van mijn over-grootvader 
vermeld dat bij het inbinden kennelijk een fout was gemaakt:, deel III 
was eigenlijk nummer I en andersom. 
Het was een uitgave uit 1772 van de Rijmkroniek van Melis Stoke. 
De uitgave was samengesteld door Balthazar Huydecoper, en 
vormde in de 18e eeuw de grondslag voor de wetenschappelijke 
beoefening van het Middelnederlands. Ik vond de volgende tekst in 
‘Deel I’ (= III), gemarkeerd met een potloodstreepje in de kantlijn, 
gedateerd op 1133: 
 
 Maer de bisscop heet andries 
 Was den anderen al hout dies 
 So dat hem florens ter stonde 
 Of bernde zine veste lexmonde 
 Dat doe was ene vaste stede 
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Eerste bladzijde uit de Rijmkroniek van Melis Stoke 
 
Een intrigerende tekst – nauwelijks te lezen door de vreemde taal en 
de lastige lettertekens. Wie is die andries? Wie was die florens? En 
waar is die veste gebleven? En wie was Melis Stoke eigenlijk? Enfin 
vragen genoeg voor een klein ventje – en het werd aan mij uitgelegd 
door mijn vader. Nu recent er weer een nieuwe uitgave van de 
rijmkroniek is verschenen, is dat een aardige gelegenheid om het 
verhaal op te schrijven en met u te delen, want het biedt een 
doorkijkje naar de middeleeuwse geschiedenis van ons dorp.  
Om te beginnen met de schrijver: Melis Stoke was een klerk in dienst 
van Floris V. Geen geringe functie overigens. Vermoedelijk was hij in 
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1235 in Zeeland geboren. Rond 1305 is hij gestorven, ik meen in 
Dordrecht. Dat hij kon lezen en 
schrijven is in die jaren uitzonderlijk. 
De lees- en schrijfkunst werd hoofd-
zakelijk in kloosters onderwezen. 
Was hij een monnik? In ieder geval 
was hij enige tijd in dienst bij de stad 
Dordrecht, als onderbreking van zijn 
werk voor Floris. Vanaf 1290 werkte 
hij in het Middelnederlands aan een 
kroniek op rijm over het graafschap 
Holland. Hij baseerde zich daarbij 
voor de vroegere jaren (hij begint 
zijn verhaal in 366) op de kronieken 
van het klooster van Egmond. 
Verder beschreef hij zaken die hij 
zelf meemaakte, zoals de moord op 
Floris de Vijfde en hoorde hij 
getuigen. De rijmkroniek van Melis 
Stoke is één van de eerste boeken 
in het Nederlands. 
 

          Floris V, 1254-1296 
 
Een plek langs de rivier 
Hoe staat het verhaal van ‘florens’ en ‘lexmonde’ in de ge-
schiedenis? Florens is ‘Floris de Zwarte’, later daarover meer. 
Lexmond kennen we en is van oudsher een nederzetting op het 
kruispunt van een kleine moerasstroom De Laak, intussen in het 
dorp Lexmond gedeeltelijk gedempt, en de wat grotere rivier de Lek. 
Al ruim vóór de bedijking van de Vijfheerenlanden, in het eind van de 
dertiende eeuw, moet dit een interessante vestigingsplek zijn 
geweest, omdat hij relatief hoog uitstak boven het omringende 
moeras. De plaats lag sedert de toename van het belang van de Lek 
in de volle middeleeuwen bovendien strategisch gunstig aan twee 
lange rakken van die rivier en dat gevoegd bij de relatieve hoogte, 
maakte het een mooie plek om een flink deel van de rivier mee te 
controleren en ook nog droge voeten te houden. 
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Een geologisch en geografisch met Lexmond vergelijkbare plek is 
Ameide. Volgens overlevering is de naam Ameide ontleend aan het 
veenriviertje de A, dat uitmondde in de rivier de Lek (A-mond). Dit is 
de plaats in de regio met de oudste geschiedenis. In dit jaar 866 
wordt het al in de bisschoppelijke geschriften genoemd. Het is niet 
onwaarschijnlijk dat ook op de plaats van Lexmond in die tijd al 
mensen woonden. 
In ieder geval was Lexmond in 1133 een plek van zodanig belang, 
dat die het vermelden waard was. De ‘veste stede’ werd afgebrand in 
het kader van een wonderlijke reeks van gebeurtenissen. waarbij 
familiekwesties en de geschiedenis van Europa door elkaar lopen. 
Dat verhaal past in een groter beeld van enerzijds het uiteenvallen 
van de grotere internationale verbanden (het Duitse rijk) en 
anderzijds het sterker worden van de lokale vorsten. Een eeuwige 
schommelbeweging. 
Zo werd door Karel de Grote de macht in Europa voor het eerst sinds 
de Romeinse tijd weer effectief gecentraliseerd. Maar de af-
brokkeling van het Karolingische Rijk begon al snel en dat werd in 
Nederland bevorderd door de invallen van de Noormannen tussen 
810 en ± 1000. In die eeuwen ontwikkelden zich de oude Karo-
lingische gouwen tot nieuwe graafschappen en vorstendommen. 
Daarbij namen die Noormannen soms de plek van de oude vorsten 
in en assimileerden zich al snel. Lexmond hoorde in de vroege 
middeleeuwen eerst bij de gouw Isla et Leka en kwam later aan het 
graafschap Opgooi, geregeerd door de familie Uten Goye. Pas veel 
later werd het onderdeel van het opkomende Holland. (Hollandse 
belasting werd er pas na 1795 gewoon betaald!) 
Na de dood van Karel de Grote viel het oude keizerrijk in grote 
stukken uiteen. Nederland hoorde sedert 925 tot het Duitse rijk, dat 
in de 11/12e eeuw een hoogtepunt bereikte. In die tijd moeten we de 
geschiedenis van Floris de Zwarte plaatsen. De keizer van Duitsland 
zelf speelde daar nog een rol in. We hebben het over de twaalfde 
eeuw. Holland was in opkomst, de macht van de bisschoppen was 
tanende, met breekpunt in breder verband het concordaat van 
Worms (1122), waarin werd vastgesteld dat de Keizer niet langer de 
bisschoppen zou benoemen. Andries van Kuyk, een van de hoofd-
rolspelers in het fragment uit de rijmkroniek, was de eerste Utrechtse 
bisschop die door de geestelijkheid zelf werd gekozen (1128–1139). 



9e jaargang nr. 4, november 2007 

29 

Floris en zijn familie 
De vader van de andere hoofdrolspeler, Floris de Zwarte, was Floris 
II. Een buitengewoon zwaarlijvig persoon, hetgeen hem de bijnaam 
‘de Vette’ opleverde. Bovendien was hij schatrijk, dus ook in deze zin 
‘vet’. De rijkdom was grotendeels verkregen uit de inkomsten van 
veenontginningen en tolheffing aan de monding van de grote 
rivieren. Hij was een vroom man. Tijdens zijn bewind werden in het 
graafschap enkele reeds bestaande houten kerken vervangen door 
stenen kerken, waarbij het materiaal, tufsteen, door hem vanuit de 
Rijnstreek werd geïmporteerd. Hij huwde rond 1108 met een vrome 
vrouw, Geertruida, de dochter van de hertog van Opper-Lotharingen 
en halfzuster van de Duitse Koning Lotharius van Supplinburg. 
Waarschijnlijk al bij haar huwelijk veranderde zij haar naam 
Geertruida in Petronilla. Hiermee wilde zij vermoedelijk haar 
verbondenheid met Petrus en de Heilige Stoel benadrukken. Zij deed 
belangrijke schenkingen aan de abdij van Egmond. Uit het huwelijk 
van Floris II en Petronilla zijn vier kinderen bekend: Dirk, die later als 

Dirk VI zijn vader opvolgde, Floris, die 
bekend werd als Floris de Zwarte, 
Simon, die kanunnik te Utrecht werd en 
een dochter genaamd Hadewig. 
Floris II overleed in 1122 en Dirk VI 
aanvaardde de grafelijkheid onder de 
voogdij van zijn moeder. Die overleefde 
haar man ruimschoots en overleed op 
23 mei 1144, waarna zij te Rijnsburg 
werd begraven. Gravin Petronilla nam in 
1123 deel aan de opstand van haar 
halfbroer hertog Lotharius tegen keizer 
Hendrik V. In 1125 werd deze Lotharius 
zelf Duits koning. Deze machtswisseling 
pakte goed uit voor het Hollandse huis.  
Vermoedelijk is het aan hem te danken, 
dat Rijnland en Leiden, sinds 1064 
Utrechts bezit, bij Holland werden 
gevoegd. 

       Dirk VI, 1122-1157  Dirk VI was, toen hij graaf werd, nog  
   jong – 7 jaar! – en toonde aanvankelijk 
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geen ambities. Zijn jongere broer Floris de Zwarte had een veel 
dynamischer karakter. Hij was de lieveling van zijn moeder, Gravin 
Petronilla, die in de bestuurlijke kwaliteiten van zoon Floris meer 
vertrouwen had dan in die van haar zoon Dirk. Dat ging natuurlijk niet 
goed. Zij nam tijdens haar voogdijschap het bestuur over het 
graafschap stevig ter hand om tijd te winnen om Floris in het zadel te 
helpen. Die opzet leek aanvankelijk te slagen. Uiteindelijk kwam 
Floris de Zwarte openlijk in opstand tegen zijn broer Dirk VI. Van 
1129 tot 1131 wordt in oorkonden Floris ook als graaf van Holland 
genoemd. In die hoedanigheid werd hij zelfs door de Roomskoning 
Lotharius (niet zo gek, een halfbroer van Gravin Petronilla) en de 
bisschop van Utrecht erkend. 
 
Floris de Zwarte en de bisschop 
In maart 1131 was Dirk VI echter weer graaf van Holland, kennelijk 
na een verzoening met zijn broer. Al in augustus van datzelfde jaar 
koos Floris echter wederom partij tegen zijn broer Dirk. De door 
Floris opgestookte en tegen Dirk VI in opstand gekomen West-
friezen, boden Floris de Zwarte de heerschappij over geheel 
Westfriesland aan en ook de Kennemers schaarden zich achter hem. 
De broedertwist werd in augustus 1132 door tussenkomst van de 
Roomskoning Lotharius bijgelegd, doch dit betekende niet dat de 
Westfriezen hun verzet staakten. In 1133 brandden zij de vesting 
Alkmaar plat.  
In datzelfde jaar probeerde Floris te trouwen met een weesmeisje, 
waarvan Herman van Kuyk (van Arendsberge) de voogd was. Floris 
wilde haar bezittingen verkrijgen door een huwelijk, doch daar was 
de familie Van Kuyk het niet mee eens. Floris kreeg geen 
toestemming van de bisschop, met de naam Andries van Kuyk. 
Daarop wist Floris de Zwarte Utrecht binnen te dringen met behulp 
van de Utrechtse ministerialen. De bisschop werd door Floris de stad 
uitgezet en de Mariakerk werd onder leiding van Floris als 
hoerenkast en paardenstal gebruikt. In datzelfde jaar moest ook 
Lexmond er aan geloven.  
Floris werd geëxcommuniceerd (vanwege Utrecht denk ik, niet 
vanwege Lexmond) maar dat hielp niet. Uiteindelijk werd hij in 1133 
in een hinderlaag gelokt en vermoord door de heren van Kuyk. Het 
gaat hier om de broers Godfried ‘van kuuc’, en Herman graaf van 
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‘Arensberghe’. Floris viel tijdens de wilde jacht in Abstede van zijn 
paard en werd gedood. Hij werd naar het klooster in Rijnsburg 
gebracht en begraven. Keizer (Roomskoning) Lotharius (immers de 
halfbroer van de moeder van Floris) nam wraak op de heren van 
Kuyk, samen met ‘diedricke van hollant’. Het kasteel te Cuijk werd 
geheel verwoest en er werd in het Land van Cuijk zwaar geplunderd 
en gemoord.  
Na de dood van de keizer in 1137 en een verzoening met de graaf 
van Holland mocht Herman weer terug naar het Land van Cuijk. Hij 
besloot er weer een kasteel te bouwen, echter niet op dezelfde 
plaats. Zijn keuze viel op een lage zandheuvel, die verder stroom-
afwaarts op de linker Maasoever lag en door moeras werd omgeven. 
Rondom de nieuwe burcht ontstond, mogelijk al rond 1140, een 
nederzetting, die Grave ging heten en later zou uitgroeien tot 
vestingstad en hoofdstad van ‘den Lande van Cuyk’. Overigens ging 
de graaf van Holland na dit voorval op kruistocht naar het Heilige 
Land. 
 
Fragmenten 
Melis Stoke beschreef voorgaande gebeurtenissen aldus: 
 
Florens de zwerte na desen vrede 
Begonste een ander pijnlichede 
Daer hem sine doot an lach 
Want daer na niet menich dach 
Van arensberghe heer herman 
Entie here van kuut nochtan 
Haer godeuaert hadden onder hem 
tween 
Ene nichte want haerre zuster een 
Hadse ghewonnen alst god woude 
Anden here van rocheren arnoude 
Na svader doot ende na der moeder 
Worter voghet of ende behoeder 
Van arensberghe heer herman 
Tote dat soe huwelic ghewan 
Want haer behoerde te comen in hant 
Vaste borghe ende scone lant 
Maer de man van der ioncfrouwen 
Nemen waer ende bescouwen 
Des zwarte florens edelhede 
Ende sine grote manlichede 

Ende visieren onder hem zaen 
Dat sijn te here willen ontfaen 
Dus hebben sine omboden dan 
Ende worden daer zine man 
Ende gauen hem in zine hant 
Der ioncvrouwen borch ende lant 
Jn wat steden dat sijt vermochten 
Met hem sijt neernsteliken versochten 
Die manne an haren oem 
Maer de gone helt ouer droom 
Noch met beden noch met mieden 
Ne mochter ghene dinc an dieden 
Dat hi te deser dinc iet quame 
Dat florens sijnre nichten name 
Florens de ver heerde al 
Huus ende dorp berch ende dal 
Ende dede hem pine ende grote hoede 
An sinen liue an sinen goede 
Ende doer den keyser de sijn oem was 
Wort hi vele te machtigher das 
Florens de voer al ver herghen 
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Des heren goet van arensberghe 
Wat hi mochte buten vesten 
Ende hi werde hem ten besten 
Dat hi mochte met zinen neuen 
Ende het stont nauweo om florens 
leuen 
Die van vtrecht van der stede 
Warens alle florens mede 
So dat hem in sijn vp lopen 
Vtrecht talre stont was open 
Maer de bisscop heet andries 
Was den anderen al hout dies 
So dat hem florens ter stonde 
Of bernde zine veste lexmonde 
Dat doe was ene vaste stede 
Ende verboot hem vtrecht mede 
Om dat hi metten andren street 
Op een tijt was dat florans reet 
Hem tienden tutrecht vter stat 
Ende hem was belaghet sijn pat 
Alne wisti hier of niet 
Ende eer hi hem wel besiet 
Die van arensberghe ende van kuuc 
Gauen op hem enen huuc 
Daer hi was al onversien 
Ende als hi keren waent mettien 
Ende wel ware ontreden al 
So quam hem een ongheual 
Ende sijn paert sturte tsiere scade 
Ter steden hiet abstade 

Daer wart hi van hem verslagen 
Ende te reynsborch ghedraghen 
Jnt cloester dat sijn moeder stichte 
Ende begrauen seghet ghedichte 
Te hant so quam dese mare 
Sinen oem den keyser lothare 
Die zwaerlike verdroech de mare 
Ende quaemt wreken harde zware 
Met diedrike van hollant 
Si uerdreuene des lants te hant 
Die van kuuc ende van arensberchen 
Haer lant voeren si verherghen 
So dat hem al of wort te broken 
Ende noch so wart mee ghewroken 
Maer dat de doot de niet en spaert 
Den keyser trac ter langher vaert 
Hi sciet henen van desen leuene 
Als men screef .xjc. xxx. en seuene 
Te groten ghelucke ende te gheualle 
Van arensberghe ende van kuuc alle 
Want si keerden te hant te lande 
Ende boden grauen diedrike de hande 
Ende worden aldaer sine man 
Dus quamen si des soendinx an 
Als men screef ons heren iaer 
M. C. ende .xl. daer naer 
Voer graue dideric met groten here 
Jnt heilighe lant van ouer meer 
Toten heilighen graue ons heren 
Ende daer hi thuus wilde keren. 

 
Het rijm van Melis Stoke doet de leesbaarheid van de tekst geen 
goed. Daarom is het aardig om te lezen wat een latere middel-
eeuwse schrijver Johannes de Beke, over deze kwestie noteerde: In 
1364 maakte hij zijn werk af: ‘CRONIKEN VAN DEN STICHTE VAN 
UTRECHT ENDE VAN HOLLANT’. Ook hij baseerde zich op de 
teksten uit Egmond. Hij werkte daar. Hij putte herkenbaar uit 
dezelfde bron als Stoke, en wellicht gebruikte hij ook de rijmkroniek. 
Zijn verhaal concentreerde zich op bisschop Andries. Lexmond is in 
zijn verhaal één van de ‘stichten’ die in de as werd gelegd. 
 
In desen tiden Florens die men die swarte hiet, versette hem tieghen 
Grave Dideric sinen broeder, waerom dat hi Hollant rumen moste 
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ende voer totten Westvriesen ende wart haer hulper tieghen sinen 
broeder, ende toech mit haerre hulpe ende verbrande Alcmaer ende 
die kerke ende oorloghede een gans jaer die Kenemaers. Ende hem 
sijn bi ghecomen meentelude van nywer macht ende van naturen 
ghierich. Ende toghen rnit desen Fiorens rnit heercracht alle 
Kenemerlant (doer) ende verbranden alt lant ende Grave Diderics 
woningen mede al tot Haerlem toe ende tieghen der nacht toghen si 
weder in Vrieslant. Grave Dideric versamende een deel wapentuyrs 
ende overvel dieghene die mitten Vriesen anghespannen waren 
tieghen hem, daer hi na sinen wille sekere ghiselen of nam. 
Lotharius die keiser, die haer beider oem was, vernam die mare van 
deser twidracht ende sende enen sijnre princen in Hollant, dat hi 
dese twee broeders versoenen soude.  Ende alse dese twidracht 
gheleit was, begonde dese selve Florens enen nywen kijf, daer hi 
cortelike daerna om dootgheslaghen wert. Want Godevaert van 
Aernsberch ende Herman van Kuyc, beide twee vermaerde graven 
ende lieve ghebroedere, hadden ene nichte, hiet Heilewich, ende 
was Aleiden hoerre suster dochter ende Arnolds van Rochem haers 
mans. Dese Heilewich nam grave Heerman van Kuyc in sine hoede 
nadat haer vader ende haer moeder ghestorven waren, want hi hoer 
oem was. Dieghene die deser joncfrouwen dienres waren, 
aensaghen des voerseiden Florens manlicheit ende sine doghet, 
ende wouden hem hulden ende gheven hem dese voerseide 
joncfrouwe te wive. Mer die grave Heerman van Kuuc mitter hulpe 
grave Godevarts ende des bisscop Andries en wouden des hilix niet 
ghehenghen ende wederstont desen Florens rnit al sijnre cracht. Die 
van Utrecht lichte om anxt van den keiser of om liefie van den grave 
Diderike, so gaven si desen Florens in hoer stat te comen ende 
weder uut alst hem gadelic was, ende deden hem oec mede hulpe te 
veel tiden, also dat dese selve Florens rnit crachte brande in den 
Stichte Lexmonde ende andere dorpe in versmadenis des bisscop 
Andries.  
Heerman die grave van Kuuc voerseit, alse dit gheschiet is, 
pensede, hi wouder laghen om leggen al heymelike ende vaen 
desen Florens, dien hi rnit openbaerre viantscap niet en mochte 
wederstaen, ende leide hem laghe buten den mueren bi der stat van 
Utrecht ende huyde daer sijn wapentuyrs daert heimelic was in der 
doncker nacht, die daer wachten alse Florens uutcomen soude te 
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jaghen rnit sinen jonghen gheselscap, also hi ghewone was. Ende 
alse die dach opginc ende die sonne verlichte die eerde ende die 
ripe opten velde lach, quam Florens heerlike uter stat rnit x 
jongelingen die valkenaers waren, ende quam onverhoeds in sijnre 
viande laghen alse dies niet en wiste. Ende alse hi dat sach sloech hi 
sijn paert mit sporen ende rumede hem den breidel ende keerde 
hem ter stat wart. Mer hi storte neder mitten paerde ende sine viande 
vervolgheden ende sloeghen doot mit groten nide. 
Lotharius die keiser, dien herde lede was om sijns neven doot, ende 
nam Heermanne van Kuuc rnit recht ende rnit oordele sijnre princen 
die weerdicheit sijns namen, die tevoren over alle land grave 
ghehieten was. Grave Dideric van Hollant, om wrake van sinen 
broeder voer hi mit crachte int lant van Kuuc ende warp die castele 
neder ende verbrande die dorpe ende vernielde alle die heerlicheit 
oft ene wostine ware, ende Heermanne verdreef hi uut sinen lande. 
Ende ten lesten na des keisers Lotharius doot wert Heerman des 
graven Diderix man ende swoer hem hulde ende quam weder op sijn 
goet, ende die bisscop Andries wart weder in sijn bisdom gheset.  
In dienselven jare een ridder die Fulcolt hiet, ende also men seide 
die mede sculdich was an Florens doot, ontquam uten laghen die 
grave Dideric om hem gheleit hadde ende swam over den stroem 
der Mase mit sinen peerde. Die hem seer verblide omdat hi der doot 
ontgaen was ende maecte daerna van sinen castele dat Beme hiet 
een cloesterkerke, daer hi mede versoende, ende mede ten love 
Gods dat hi der doot also ontgaen was. Ende daer worden in 
ghebrocht heilighe manne, monicke der oorden van pre-monstreit, 
die ghenomen worden uten clooster van sunte Mariënweerde. In 
denselven jare die bisscop Andreas sette xii priestere van der kerke 
tot Staveren om hoer oneersame leven ende brochte daer weder van 
Oestbroec, beide monicke ende nonnen, ene conventis 
vergaderinge. 
Dese bisscop voerseit berechte dat bisdom xi jaer ende starf in den 
jaer ons 90 Heren m c xxxviii optie ix. kalende van julius ende wert 
begraven mitten anderen eersamen bisscoppen tot Utrecht. 
 
Bron: Internet 
 

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