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OORDEEL NIET TE SNEL
W. van Zijderveld
Voor iemand die een verhaal schrijft over een gebeurtenis die
vroeger heeft plaatsgevonden, is het heel moeilijk, zo niet
onmogelijk, om zich te verplaatsen in de wereld waarin het speelde
en in de gedachten die de personen toen hadden. De gewoonten of
ongeschreven wetten waren anders, de mensen stonden anders
tegenover elkaar, ze aten, dronken en leefden anders, ze vonden
andere zaken belangrijker dan wij nu doen en vooral ook: de
mogelijkheden waren heel anders. Kranten, telefoon, TV, internet,
het bestond nog lang niet. Nieuws verspreidde zich daarom
langzaam. Ook reizen was in vroeger tijd een zeer moeizame
bezigheid. Daarom is het toch verbazingwekkend hoe veel er werd
gereisd door kooplieden, politici en kunstenaars. De gewone, arme
man, kwam echter niet ver. Ook de sociale controle, de overal
aanwezige armoede, de invloed van de godsdienst, het altijd nabij
zijn van de dood door de gebrekkige medische kennis, de vrees voor
berovingen, plunderingen, overstromingen, kleinschalige oorlogen,
onrechtvaardige lokale of regionale heersers, het zijn zaken die we
ons nu niet meer goed kunnen voorstellen. Zeker is wel, dat ze hun
stempel drukten op de plaatselijke bevolking en hun doen en laten.
De sfeer waarin een gebeurtenis zich afspeelde, kan daarom ook
moeilijk worden opgeroepen en doorgegeven.
Om die reden is het moeilijk om een oordeel te vellen over mensen
die in een geheel andere tijd leefden. Ze reageerden op een
bepaalde situatie heel anders dan wij nu zouden doen. De normen
en waarden, om die kreten nog maar eens van stal te halen, waren
geheel anders dan die van ons. Natuurlijk waren er bepaalde
grondprincipes die gelijk waren, zoals lief/aardig zijn voor elkaar,
elkaar een zekere privacy gunnen, het bestraffen van misdaden en
misdrijven, maar de grenzen lagen nu eenmaal anders. Wat wij nu
afschuwelijk vinden, was vroeger misschien normaal. Het oordelen
over personen in vroegere eeuwen moet dan ook omzichtig
gebeuren.
================
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ORDONNANTIE
H. de With

================
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LEXMOND IN 1957
W. van Zijderveld
Zoals elk jaar verscheen omstreeks de jaarwisseling zowel in Ameide
als in Meerkerk een Nieuwjaarsblad, dat ook in naburige gemeenten,
dus ook in Lexmond, werd verspreid. Naast de nieuwjaarsadvertenties bevatte zo’n blad ook altijd een terugblik over het
afgelopen jaar. Voor Lexmond was de gemeentesecretaris G.
Janssen altijd één van de schrijvers. Zijn terugblik over 1956 werd
bijvoorbeeld gepubliceerd in het Ameidense blad, dat werd uitgegeven door drukkerij Hansum, en in 1955 in het blad dat werd
uitgegeven door de Meerkerkse drukkerij Schouten.
Wie in 1957 de door hem geschreven terugblik heeft uitgegeven, is
mij niet bekend. Hij stond in elk geval niet in de Nieuwjaarsgroet die
in Ameide werd uitgegeven door boek- en kantoorboekhandel B.
Crezée, want daarin staat een stukje van een andere schrijver.
Janssen bewaarde altijd de krantenberichten over Lexmond en die
zullen zeker hebben gediend om zijn overzicht goed gedocumenteerd te kunnen schrijven. Ze zijn nu in bezit van onze vereniging en
daar kunnen anderen nu ook hun voordeel daarmee doen!
De terugblik die G. Janssen vijftig jaar geleden schreef, luidt in elk
geval als volgt:
Als klokgebeier het nieuwe jaar gaat inluiden, zullen de bronzen
tonen tussen de steigers van de toren door vallen op een
hernieuwde kerk. Want de restauratie van de Hervormde kerk is na
drie jaren arbeid bijna voltooid. Een sieraad voor het dorp, een
waardige plaats van samenkomst voor de Hervormde gemeente.
Ook het herstel en de uitbreiding van het Strümphler-orgel (vrij
zeldzaam) vordert goed. De preekstoel, ontdaan van vele lagen verf,
zal beklommen worden door een eigen predikant: na een vacature
van vijf jaren aanvaardde ds. J. Kruyt van Neder-Langbroek het op
hem uitgebrachte beroep.
Het beroepingswerk der Gereformeerde Kerk had geen resultaat.
Het kerkgebouw dezer gemeente zal geheel worden vernieuwd en
belangrijk worden uitgebreid, o.a. met een ruim verenigingslokaal.
5
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De leden, betrekkelijk gering in getal, brachten voor dit doel reeds
een zeer belangrijk bedrag bijeen. De jeugdverenigingen lieten op
hun gezamenlijke jaarvergadering de bekende film ‘Morgen zie ik je
weer’ draaien. In de Hervormde noodkerk werd de film ‘Vechten en
dienen’, uitgaande van de Protestantse Gezondheidszorg, vertoond.
Dat deze filmvoorstelling niet, zoals de bedoeling was, in de
Christelijke school werd gegeven, had een zeer droevige reden: het
overlijden van het hoofd der school, W.K. Haafkens. Er zal nog vaak
worden gedacht aan ‘meester’ Haafkens, die 37 jaar met hart en ziel
zich aan het onderwijs heeft gegeven. Niet alleen het lager
onderwijs, doch ook het land- en tuinbouwonderwijs. Hij was medeoprichter van de landbouw(huishoud)scholen in Schoonrewoerd,
Gorinchem en Vianen. In de C.B.T.B. toonde hij veel activiteit.
Talloze verenigingen werden door hem opgericht en mede door hem
geleid.
Deze rouw kwam na vreugde over het gouden jubileum van de
school. In een herdenkingsdienst gingen voor prof. K. Dijk en ds. A.
den Hartogh (Amersfoort), er was een avond belegd voor leden en
belangstellenden, terwijl de oud-leerlingen een geslaagde reünie
hielden.
De onderwijzeressen mej. G.E. Klomp en mej. Th. Heule namen een
benoeming elders aan; zij werden opgevolgd door mej. Wesseldijk
en mevr. van Bekkum-Karssen.
Aan de openbare school moest mej. Swaan enige tijd door ziekte
verzuimen. Ook daar was reden tot een feestelijke bijeenkomst: het
30-jarig bestaan van ‘Volksonderwijs’. In het gymnastieklokaal
werden veel herinneringen opgehaald!
In hetzelfde lokaal organiseerde de E.H.B.O. een jubileumwedstrijd
bij haar 20-jarig bestaan, het Verbond voor Veilig Verkeer hield een
verkeersdag en Nieuwe Koers liet P. Horden vertellen uit de
Lexmondse historie met vertoning van zijn laatste plaatselijke films.
Om bij het rijke verenigingsboeket te blijven: de Hervormde
jongelingsverenigingen hielden een ringvergadering, het keurkorps
van het Koninklijk Ned. Gymnastiek Verbond gaf op uitnodiging van
‘Vlugheid en Kracht’ een demonstratie, de wandelsportvereniging
‘Willen is Kunnen’ organiseerde weer een bloesemwandeltocht (met
746 deelnemers en een onweersbui), een avondvierdaagse, een
openlucht-cabaretvoor-stelling en een filmavond en de Algemene
6
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Ned. Bouwbedrijfsbond gaf de kinderen een feestmiddag, zoals
gebruikelijk met spelletjes en kersen-eten. Ook de zang- en
muziekverenigingen lieten van zich horen!
De Bond van Plattelandsvrouwen verkocht oliebollen voor de
traditionele tocht voor ouden van dagen, die mede dank zij
hulpvaardige autobezitters tussen de buien door genoten van het
Montferland.
Voor het eerst werd een bijeenkomst van de jeugdgroep van het
Leger des Heils met de ouders gehouden.
Opgericht is een ‘Stichting Verenigingsgebouw’, die op zeer korte
termijn kans ziet een verenigingsgebouw te doen plaatsen.
De gemeente sloot zich aan bij de Centrale Bibliotheek voor het
platteland van Zuid-Holland; de belangstelling blijkt buitengewoon
groot te zijn en elke vrijdagavond is het dan ook druk in de
Boekenkamer. Om bij het boek te blijven: het Rijdende Bijbelhuis
deed Lexmond aan.
De ruilverkaveling, in 1956 afgestemd, kwam opnieuw op initiatief
van de C.B.T.B. aan de orde, met als resultaat, dat 2/3e deel der
landbouwers machtiging gaf tot het aanvragen van ruilverkaveling.
De uitvoering (wanneer?!) zal ons dorp zeker een ander aanzicht
geven!
De Jongveedag trok ook nu weer veel belangstelling. Voor de boer
werd het geen jubeljaar door het koude en natte zomerweer. Als
elders was de fruitoogst door bevriezing van de bloesem erg klein,
maar de hoge prijzen hebben nog veel vergoed.
Voor de derde maal werd het bevolkingsonderzoek op tuberculose
gehouden. Er was behoorlijke deelname, evenals aan de inenting
tegen de kinderverlamming.
Binnen een jaar zijn de vier oudste inwoners overleden, n.l. (eind
december 1956) T. Bikker, 94 jaar, mej. J.E. van der Heiden, 91 jaar,
wed. A. van den Heuvel-Verkerk, 90 jaar, en vorige maand Joh. van
Dieren, 97 jaar. Oudste inwoner is nu G. van Dieren, die zijn 90e
verjaardag in gezondheid mocht vieren.
Maar de dood trof niet alleen de oudsten; Jantje Schep, 3 jaar, werd
slachtoffer van het verkeer. Er waren diverse verkeersongevallen,
die met materiële schade afliepen.
Tot dusverre stierven 16 inwoners (1956: 15). Er werden 35 kinderen
geboren (1956: 32). Het inwonertal onderging echter weinig
7
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verandering, omdat het aantal vertrokkenen dat van de ingekomenen
overtrof. Mej.J. Manschot emigreerde na haar huwelijk naar Canada
en D. van Veen vertrok naar Zuid-Afrika. Er werd 13 malen bruiloft
gevierd (1956: 14).
Er kwamen twee particuliere woningen gereed. Met de bouw van zes
woningen van de woningbouwvereniging wordt eerstdaags een begin
gemaakt. Het bedrijf van L.L.A. Stok werd uitgebreid met een zeer
ruime garage.
De uitgever heeft gevraagd het overzicht niet te lang te maken en
daarom moge ik besluiten met de afgesleten, maar welgemeende
woorden: Veel heil en zegen in het nieuwe jaar!

Advertenties uit Nieuwjaarsgroet 1957-1958 van B. Crezée te Ameide

================
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VERDWENEN GEWOONTEN IN HEI- EN BOEICOP (3)
W. van Zijderveld
In de eerste twee delen zijn de gewoonten rondom de geboorte en
het trouwen vanaf ongeveer 1920 beschreven. In dit deel komt het
begraven aan bod. Ook hiervoor geldt dat de gewoonten in Lexmond
ongeveer gelijk geweest zullen zijn aan die van Hei- en Boeicop.
Alleen zullen zij iets eerder zijn verdwenen, omdat Lexmond een
opener gemeenschap was dan Hei- en Boeicop.
De gewoonten zullen per familie verschillend zijn geweest. De grote
lijn lag wel vast, maar de invulling hiervan hing af van de financiële
mogelijkheden, de traditie en instelling van de familie en kon dus van
geval tot geval verschillen. De hieronder beschreven gewoonten
zullen daarom niet bij elk sterfgeval zo zijn gevolgd.
OVERLIJDEN EN BEGRAVEN IN HEI- EN BOEICOP
Overlijden en afleggen
Wanneer een vrouw ziek was, zorgden in eerste plaats de kinderen
ervoor dat het huishouden gewoon doordraaide. De buren hielden
daarbij een oogje in het zeil en hielpen indien dit nodig was. Waren
er geen kinderen of waren die nog te klein, dan namen de buren
en/of de familie de taak van de zieke vrouw over.
Wanneer een boer ziek was, dan werd het werk op de boerderij door
zijn buurlui gedaan. Werd iemand ziek die knecht was, dan werd
soms steun in natura of geld gegeven. Meestal gebeurde dit door de
Kleine Armen (de diaconie) of de Grote Armen (de burgerlijke
gemeente), soms ook door buren en familie.
Wanneer de zieke overleed, werd dit zo spoedig mogelijk aangezegd
bij de buren. Deze kwamen dan in actie, allereerst door het afleggen
van de overledene. Indien de ogen en/of de mond open waren,
werden ze gesloten. Een overleden vrouw of meisje werd door
vrouwen afgelegd en een overleden man of jongen door vrouwen
en/of mannen. Wanneer iemand weigerde om te helpen bij het
afleggen omdat hij/zij dit niet durfde, dan werd dit door de buren niet
kwalijk genomen. Later gebeurde het afleggen door de wijkzuster.
9
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Welke buren hulp verleenden, hing geheel af van hun mogelijkheden
en het benodigde aantal. Een overleden vrouw kreeg een witte
nachtjapon aan en een overleden man een wit overhemd. Vaak
waren deze kledingstukken al heel lang in de kast apart gehouden,
voor het geval iemand plotseling zou overlijden. Dat werd vooral
gedaan door oudere vrouwen.
De overledene werd in de bedstee op het normale bed gelegd.
De eerste rouwtijd na het overlijden
In het sterfhuis werd direct na het overlijden van alle ramen één luik
gesloten. Na het aanzeggen gebeurde dit ook bij de buren. Soms
deed men in het sterfhuis ook van elk raam beide luiken dicht, maar
dan zette men ze op de haak, zodat ze niet geheel sloten en in het
midden een kier open bleef. Soms werd ook het luik eraf gehaald en
naast het raam tegen de muur gezet. Bij ramen met luiken ontbraken
gordijnen, maar vitrages waren meestal wel aanwezig. Deze vitrages
werden na het overlijden verwijderd. Het sluiten van de luiken en het
afnemen van de vitrage gebeurde aan elk raam. Pas na zes weken
werden de luiken weer geopend en de vitrages weer opgehangen.
Later werd deze periode ingekort tot net na de begrafenis.
Bij huizen waar geen luiken waren, werden door sommigen de
gordijnen verwijderd en werden lakens voor de ramen gespannen.
Later deed men alleen de gordijnen dicht. Wanneer de begrafenis
voorbij was, gingen de gordijnen meestal weer open of werden de
lakens weggehaald.
Bevond zich in de rouwkamer (wat meestal de huiskamer was,
omdat zich daar de bedstee bevond) een kooi met een vogel, dan
werd die weggehaald, omdat dit beter voor het dier was. Planten
hield men vroeger niet in de huiskamer, dus daar hoefde men zich
ook geen zorgen over te maken.
Het langskomende verkeer hield geen rekening met de rouw die
kennelijk in huis gevoerd werd. Men hield de snelheid niet in en deed
ook niet expres zachtjes.
Het aanzeggen
Na het afleggen werd in het dorp het overlijden door de buren
aangezegd. Dat gebeurde nog op de dag van het overlijden of,
indien dit niet meer mogelijk was, de dag erna. In de kom van het
10
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dorp deed men dit lopend, terwijl andere buren intussen per fiets de
verderweg wonende ooms en tantes en verdere familie gingen
aanzeggen. Dat gebeurde altijd ’s morgens tussen 11 en 12 uur,
waarbij door de koster de kerkklok ook gedurende dat uur werd
geluid. Wanneer het aanzeggen door de gehele gemeente plaats
vond (wat vaak het geval was), was men daar vaak een groot deel
van de dag mee kwijt. Dan bleef de kerkklok natuurlijk niet luiden. Bij
het aanzeggen werd meteen verteld wanneer de begrafenis plaats
zou vinden.
De buren die gingen aanzeggen, waren in het zwart gekleed. Zwart
was de kleur van de rouw. Bij alle volgende ‘officiële’ activiteiten
werd ook zwarte kleding gedragen. Alle attributen moesten eveneens
zwart zijn.

De opdracht voor het delven van één van de eerste graven die Jan Holl
kreeg nadat hij als doodgraver was aangesteld. Datum: 20 januari 1941.

Toen J.L. Holl (Jan) in 1940 doodgraver (grafmaker) werd, heeft hij
na de Tweede Wereldoorlog ook wel langs alle huizen in de
gemeente het overlijden aangezegd. Hij was dan in het zwart
gekleed en had een hoge hoed op. Dat aanzeggen gebeurde niet
meer voor alle overledenen, maar alleen voor sommige algemeen
11

Lek en Huibert Kroniek

bekende personen die een kerkelijke of gemeentelijke functie
hadden bekleed. De familie van de overledene vroeg dit dan en
betaalde Holl voor zijn diensten. Hij was met het aanzeggen wel een
volle dag bezig. Bij regen gebruikte hij een paraplu, die uiteraard
zwart was. Hij heeft dit tot in de jaren tachtig gedaan. Op het laatst
gebruikte hij rouwkaarten die hij dan binnen afgaf, vergezeld van een
prevelementje. Het afgeven van kaarten heeft hij echter niet lang
gedaan. Familieleden die veraf woonden en andere daarvoor in
aanmerking komende personen, kregen de rouwkaart per post
toegezonden. Later werden bijna alle rouwkaarten per post
verzonden.
De kist en de kistingsavond
De kist werd gemaakt door de plaatselijke timmerman. De
afmetingen ervan werden bepaald door de overledene. Men kon
kiezen uit verschillende houtsoorten, goedkope en duurdere.
Welgestelden kozen meestal voor het duurdere eikenhout. De kist
werd meestal gelakt met blanke lak. Wanneer de kist gereed was,
werd deze door de timmerman op een handkar naar het sterfhuis
vervoerd en daar afgeleverd. Het kwam ook voor dat een boer de
kist met een nette boerenwagen ophaalde bij de timmerman en deze
naar het sterfhuis bracht.
Het kisten vond plaats op de kistingavond. Dat was de eerste avond
nadat de kist gereed was gekomen. Soms was dit de avond voordat
de begrafenis plaatsvond, maar men streefde ernaar om de
kistingsavond eerder te houden. Vooral in de zomer probeerde men
zo snel mogelijk de kist gereed te hebben. Het kisten gebeurde thuis
door de buren, in het bijzijn van het gezin en uithuizige broers en
zusters en soms in aanwezigheid van een ouderling. Er werd dan
door de ouderling een stukje uit de bijbel gelezen en gebeden, wat in
totaal een kwartier tot twintig minuten in beslag nam.
Na het kisten was er voor de familie en buren gelegenheid om te
condoleren. Er werd dan koffie geschonken.
Naar de begraafplaats
In Hei- en Boeicop was geen aula of ander geschikt zaaltje, zodat de
overledene thuis was opgebaard en daarvandaan werd begraven.
Op de dag van de begrafenis werd in het sterfhuis door de dominee
12
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een dienst met een uitvaartrede gehouden. Er was ook altijd een
ouderling bij aanwezig. De kamer waar de dienst werd gehouden en
de kist stond, was vaak te klein om alle aanwezigen te herbergen.
Die zaten dan in een aangrenzende kamer. In die tijd was het nog
geen gewoonte om in de kerk rouwdiensten te houden, vandaar dat
die thuis plaatsvonden. Rouwdiensten in de kerk werden pas vanaf
ongeveer 1975 gehouden en dan nog maar zelden. Ze beginnen nu
pas gemeengoed te worden. Meestal vonden de rouwdiensten plaats
in het Verenigingsgebouw bij de kerk. Toen in het gebouw een
kleuterschool werd gevestigd, kregen de kinderen vrij wanneer er
een begrafenisdienst gehouden werd.
Na de dienst begon de tocht naar de begraafplaats. Vrouwen die
naar een begrafenis gingen, waren geheel in het zwart gekleed en
hadden een zwart rouwkleed over het mutsje. De mannen hadden
een zwart pak aan (wat vaak hun trouwpak was geweest) en een
hoge zwarte hoed. De dragers droegen ook zwarte handschoenen
en een zwarte stropdas.

Rouwhoed, -handschoenen en -stropdas.

De kist werd door de dragers altijd door de voordeur naar buiten
gedragen. In het dagelijkse leven werd de voordeur nooit gebruikt en
liep men altijd achterom. Alleen bij een begrafenis deed hij dienst.
Vaak kwam de voordeur ook in de voorkamer uit, dus niet in een
halletje. Bij kleine huisjes moest de kist soms door het raam naar
13
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buiten worden gebracht.
Ver voor de Tweede Wereldoorlog, maar ook nog wel daarna, werd
voor de begrafenis meestal een boerenwagen gebruikt, waarop de
kist werd gezet. De kist werd afgedekt met zwarte kleden. Meestal
reden twee vrouwen op de wagen mee. Ze zaten dan naast de kist.
Meestal waren dit de weduwe en een dochter van de overledene. Ze
droegen dan een grote zwarte doek om hun hoofd. De andere
vrouwen in de stoet droegen die meestal niet.

Boerenwagen waarop twee vrouwen met de lijkkist. (J.le Francq van
Berkhey, Natuurlijke Historie van Holland, boek 3, deel 3)

Er was altijd wel een boer in de buurt die zijn gelakte boerenwagen
zo mooi mogelijk hield om onverwacht dienst te kunnen doen om de
kist te vervoeren. De wagen werd probleemloos uitgeleend om als
lijkwagen dienst te doen. De boer reed dan zelf de wagen. Wanneer
er een daggelder moest worden begraven, reed de boer ook.
Een originele lijkwagen, die meestal werd gehuurd van Van Es, uit
het Zwijnshoofd te Vianen, werd voor de Tweede Wereldoorlog niet
veel gebruikt. Dat gebeurde daarna veel meer. Deze wagen werd
getrokken door twee zwarte paarden, die behangen waren met
zwarte kleden en op hun hoofd een zwarte pluim droegen. Van
Beusekom uit Hei- en Boeicop was in dienst van Van Es en reed
vaak de wagen.
Als dragers fungeerden de buren, ook wanneer er een lijkkoets uit
Vianen was gehuurd. Wanneer een buurman niet wilde of kon
dragen, zorgde hij meestal voor een vervanger. De dragers kregen
een vergoeding in een enveloppe. Meestal was dat een rijksdaalder
per man. Soms weigerde de buurman-drager het geld aan te nemen.
14
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Dat was niet zo vreemd, want alle werkzaamheden rondom een
begrafenis werden gezien als burenhulp en vonden plaats met
gesloten beurs en zonder een tegenprestatie te verlangen. Alleen
wanneer er van een niet-buurman hulp werd gevraagd, werd
daarvoor meestal betaald. Zo ook in het geval van een vervangende
drager. Die kon zo’n buitenkansje niet aan zich voorbij laten gaan.
Daarentegen hoefde aan de boer die zijn mooie boerenwagen ter
beschikking had gesteld, niets te worden betaald.
De dragers en de rest van het gevolg gingen altijd lopend. Een
enkele keer werden voor de naaste familie en de buren, wanneer de
afstand te lang was, tentwagens als transport voor de genodigden
gebruikt. Dat was niet zo eenvoudig, want de tentwagen moest
geschikt en schoon zijn. De tentwagens werden vaak alleen gebruikt
voor de vrouwen. De mannen liepen dan rond de wagen waarop de
kist stond. Voor een naast familielid dat niet kon lopen werd altijd
voor rijdend vervoer gezorgd. Er was toen nog weinig verkeer,
waardoor het lopen van een groep mensen midden op de weg geen
probleem vormde. Bovendien waren de begrafenisstoeten nooit erg
groot. Eventueel tegemoet komend verkeer stopte langs de kant van
de weg uit piëteit voor de overledene, het achteropkomend verkeer
bleef achter de stoet. Dat komt tegenwoordig niet veel meer voor.
De begrafenis en daarna
Op de begraafplaats werd door de dominee vrijwel altijd een korte
rede gehouden. Daarna werd een dankwoord gesproken door een
familielid of door de doodgraver. Aangekomen bij het kerkhof werd
de kist door de dragers (de buren) van de lijkwagen genomen en
naar het graf gedragen. Later is een rijdende baar gekomen. Bij
begrafenissen vanuit een huis dat heel dicht bij het kerkhof lag, werd
ook de afstand tussen huis en kerkhof met de baar afgelegd.
Bij de uitgang van de begraafplaats stond een bus waarin men geld
kon deponeren voor de armen.
De begrafenis vond altijd plaats tussen 11 en 12 uur ’s morgens. Na
afloop werd door de familie in het sterfhuis een eenvoudige
broodmaaltijd genuttigd, waarbij de dominee bad en dankte. Om het
gezelschap, dat uit familie en naaste buren bestond, aan tafel te
kunnen laten zitten, was er vaak een tafel op schragen in de kamer
gezet. Na afloop van de maaltijd kregen de genodigden nog een kop
15
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koffie en vertrokken daarna. Ver voor de Tweede Wereldoorlog werd
ook wel eens een glas wijn geschonken.
De buurvrouwen zorgden bij alle bijeenkomsten voor de bediening.
Later werd dit gedaan door vrouwelijke familieleden, soms aangevuld
door buurvrouwen,
De buren, die dus hadden meegeholpen, kregen bij wijze van dank in
een ander kamertje meestal nog een borrel.
Er waren maar heel weinig mensen die een steen op hun graf
kregen. Alleen de rijke en invloedrijke families konden zich dit
veroorloven.
Op de eerste zondag na de begrafenis werd door de familie de rouw
in de kerk gebracht. Dat wil zeggen: het verdriet van de
nabestaanden werd te midden van de gemeente voor God
neergelegd. De gehele familie ging dan ter kerke, uiteraard in het
zwart, en de dominee besteedde dan kort aandacht aan de
overledene en de familie, evenals in de gebeden.
De rouwperiode
Vrouwen die in de rouw waren, droegen een onversierde muts met
een effen kanten overtrek. In het normale leven was dit van
bloemetjeskant.
Er werd een rouwperiode aangehouden door de naaste familie
(ouders, broers en zusters). Voor de Tweede Wereldoorlog gingen
de ouders en de broers en zusters nog twee jaar in het zwart. Ook
wanneer ze in hun vrije tijd ergens naar toe gingen, bijvoorbeeld naar
het café.
De vrouwen droegen ook tijdens hun werk meestal zwarte kleding.
Mannen droegen dan meestal werkkleding en hadden dan in het
algemeen een zwarte rouwband om hun linker bovenarm. Ook werd
wel een zwart driehoekje op de linkermouw van hun
daagse(werk)kleding genaaid.
Ook jonge kinderen moesten geheel in het zwart. Zo waren
bijvoorbeeld zwarte jurkjes met een wit zakje taboe. Zwarte kleding
was voor de armere inwoners vaak een te dure zaak, zodat in die
gezinnen werd volstaan met een rouwband.
Voor schoolkinderen lag dat weer iets anders. De meisjes gingen
dagelijks veelal in het zwart gekleed, maar de jongens droegen
meestal een rouwband of een zwart driehoekje op hun mouw. De
16

10e jaargang nr. 1, februari 2008

reden voor het verschil in kleding was waarschijnlijk dat
meisjeskleding gemakkelijker zelf te maken was en ze bij het helpen
in de huishouding veelal een schort droegen. Die bescherming
ontbrak bij jongens, terwijl het werk vaak ook vuiler was en meer
kans op beschadigingen opleverde.
In de kerk werd gedurende de rouwperiode het kerkboekje (bijbeltje)
voorzien van een zwarte omslag.
De rouwperiode werd steeds korter. Hij was aanvankelijk twee jaar,
maar werd later gereduceerd tot één jaar en op het laatst zelfs tot
zes weken. Tegenwoordig wordt deze periode ook niet meer
aangehouden en kleed niemand zich na de begrafenis nog in het
zwart.

Dubbele trouwring.

Vaak liet de weduwe of weduwnaar de trouwring van haar man/zijn
vrouw vermaken en aan haar/zijn eigen trouwring lassen. Zo werd
een dubbele trouwring verkregen. Ook liet men wel de trouwring aan
de hand van de overledene zitten.
De traditie verbleekte
Na de Tweede Wereldoorlog zijn deze gebruiken langzamerhand in
onbruik geraakt. Toen werd ook meer en meer gebruik gemaakt van
een begrafenisondernemer, maar tot aan het eind van de jaren
zestig van de vorige eeuw regelden de buren vaak nog de
begrafenis. De overledene bleef aanvankelijk in het sterfhuis, maar
17
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van lieverlede gingen steeds meer mensen ertoe over om de
overledene naar elders af te laten voeren. Dit gebeurde zeker door
de mensen die klein behuisd waren.
Toen in Hei- en Boeicop een wijkzuster kwam (zr. Van der Griend), is
zij het afleggen gaan verzorgen. Het afleggen door de buren stopte
daarmee abrupt. Het kisten door de buren is echter nog lang
gewoonte gebleven.
Rond 1970 waren de meeste oude gewoonten verdwenen.
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. 69-82
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. 120-123

REACTIES OP TROUWEN IN HEI- EN BOEICOP
Op blz. 12 van de Lek en Huibert Kroniek van november 2007 staat
dat in de periode 1925-1939, toen de predikantsplaats vacant was,
er geen huwelijken werden voltrokken. Mevr. J.L.E. Bassa-de Jong
heeft dit nagegaan in het kerkelijk huwelijksregister en toen bleek dat
er in die periode wel degelijk nog twaalf huwelijken zijn ingezegend,
waarvan drie in 1929 en twee in 1930.
De heer P. de Pater gaf nog de volgende uitdrukkingen die met
huwelijk en geboorte te maken hadden en in Lakerveld werden
gebruikt. Zij zullen in Hei- en Boeicop ook wel niet geheel onbekend
zijn geweest:
- De kar is gekipt. (Miskraam)
- De plank optrekken. (Kort voor het huwelijk een relatie beëindigen)
- Uit de wei gaan. (Een sexuele relatie beginnen met de buurvrouw)
18
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TOEN EN NU
W. van Zijderveld

Het huisje van Klein Aaichie, Lakerveld 236, in 1980. Nu gesloopt.

Iets verder in het land werd dit huis in 2006 gebouwd.
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UIT DE 'LEERDAMMER' VAN 70 JAAR GELEDEN
J.L.E. Bassa-de Jong
Hei- en Boeicop
Berichten van 04-12-1937
• Restauratie Pastorie De pastorie die vele jaren niet door een
predikant is bewoond, wordt thans, met het oog op het beroepen
van een leeraar, inwendig grondig gerestaureerd.
• Enkele weken geleden werd door Dr. Siddré de laatste les van
den cursus E.H.B.O. gegeven. Welke cursus, evenals de vorige,
geheel onder zijn leiding heeft gestaan. Bij den aanvang van den
cursus waren er 22 leerlingen, terwijl aan het iend nog 13
leerlingen den cursus volgden. Bij deze gelegenheid dankte de
heer A.J. Stravers in hartelijke woorden Dr. Siddré namens de
cursisten voor het genoten onderwijs en bood als blijk van
erkentelijkheid hem een boek en een luxe doos sigaretten aan.
Mevr. Siddré ontving een fraaie bloemenruiker. Zaterdag j.l. werd
door Dr. Wieringa en Dr. Siddré het examen afgenomen, ter
verkrijging van een diploma E.H.B.O. De dames A.P. van Beek,
S.C. Burggraaff, P. Verkerk-van Toor, H.A. de Jong-Horden, en
de heeren A.J. Stravers, D. de Jong, P. van der Hagen, P.
Boogaard, Nico Sprong, Anthon en Willem Bikker verkregen een
diploma. Zij werden door Dr. Wieringa gefeliciteerd en er op
gewezen, dat ze wel moesten bedenken, dat zij er met dit
diploma nog niet waren. Er moet nog voortdurend worden
gestudeerd en geoefend. Immers, telkens worden op ’t gebied
der eerste hulp-verleening nieuwe dingen toegepast. Spr. raadde
aan een vereeniging op te richten en te blijven onderhouden,
want, zoo zei hij, over drie jaren wordt weer een examen van u
gevraagd en die zal zeker zwaarder zijn dan deze. Dan hebt gij
drie jaar den tijd gehad om u verder te bekwamen. Daarna
dankte de heer A. J. Stravers Dr. Wieringa en Dr. Siddré voor de
prettige, rustige wijze, waarop ze de examens hadden
afgenomen. Nog een poosje bleef men bijeen en werd in principe
20
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besloten een vereeniging op te richten. Een woord van dank is
hier zeker op zijn plaats aan ’t Groene Kruis, die de cursisten in
staat stelde den cursus te volgen.
Bericht van 11-12-1937
• Naar men verneemt hebben zich voor de vacature van hoofd der
O.L. school alhier (vacature A.C. van Dijke) 27 sollicitanten
gemeld.
Bericht van 14-12-1937
• Vereeniging opgericht: Naar men verneemt, is door de geslaagde
cursisten van de cursus E.H.B.O. alhier dezer dagen een vereen.
opgericht. Het bestuur bestaat uit de heeren A. J. Stravers,
voorz. A. Bikker, secr., mej. A.P. van Beek, penn. en mej. H.
Horden-de Jong. Het ligt in de bedoeling door herhaaldelijke
oefeningen zich voor het eerstvolgende examen te bekwamen en
tevens het geleerde bij te houden.
Bericht van 15-01-1938
• Naar men verneemt is in een l.l. gehouden vergadering van de
pas opgerichte Vereen. E.H.B.O. alhier, alsnog tot bestuurslid
gekozen de heer P. Bogerd.
Bericht van 22-02-1938
• In de bestaande vacature van hoofd van de O.L. school alhier is
door de Gem. Raad benoemd de heer H.K. Schuitemaker te
Amersfoort. De heer Schuitemaker stond als no. 1 op de
voordracht.
Lexmond
Bericht van 07-12-1937
• De heer Bas de Jong Szn ving Donderdag een levende
wolhandkrab. Het tweede exemplaar dat hier gevonden werd.
Bericht van 11-12-1937
• B.V.L.–nieuws: Zaterdag zijn 3 schutters van de afdeling
Lexmond van den B.V.L. er op uit geweest om bij den gehouden
wedstrijd in het verband Dordrecht een prijs te bemachtigen,
hetgeen echter ditmaal niet gelukte. Dit met uitzondering van den
plaatselijke leider, dhr C. Kloens Jr. die in de groep plaatselijke
leiders een aantal punten behaalde, dat op ‘n 3den prijs
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aanspraak deed maken. Waar er echter voor den derden prijs
echter 3 gegadigden waren, moest het lot beslissen en viel
hiermede de vijfde prijs aan den heer Kloens ten deel.
Bericht van 08-01-1938
• Voor de vacante betrekking van gemeente-secretaris alhier,
hebben zich 45 sollicitanten aangemeld, waaronder 18, welke de
vereischte radicalen (diploma’s) bezitten.
Bericht van 13-01-1938
• Loop der bevolking 1937. Geboren 8 m. en 4 vr. totaal 12. Elders
geboren 3 vr. totaal 3. Gevestigd 31 m. en 44 vr. totaal 75.
Overleden 7 m. en 7 vr. totaal 14. Elders overleden 2 m. en 3 vr.
totaal 5. Vertrokken 32 m. en 47 vr. totaal 79. Stand op 31 Dec.
1936 883 m. en 778 vr. totaal 1661. Bevolking op 1 Jan. 1938
881 m. en 782 vr. totaal 1663. Getal voltrokken huwelijken in
1937: 15.
Bericht van 15-01-1938
• De zitplaatsenverkoop in de Ned. Herv. Kerk, welke in het einde
van de vorige maand werd gehouden, bracht f. 190 op. Voor
goede plaatsen werd toen een mooi bedrag besteed, doch
minder aantrekkelijke plaatsen brachten niet veel op en daarvan
bleef ook een aantal onverkocht. De onverkochte plaatsen,
waaronder nogal wat stoelen, kon men gedurende een paar
weken voor een matig bedrag kopen en daarvan is nogal gebruik
gemaakt, zoodat bovengenoemde som hierdoor nogal
overschreden is. Waar steeds meer de voorkeur wordt gegeven
aan banken boven stoelen, overweegt de Kerkvoogdij een paar
rijen stoelen door banken te doen vervangen.
Bericht van 01-02-1938
• In de jl. Vrijdag gehouden vergadering van den Raad dezer
gemeente werd tot gemeente-secretaris verkozen de heer B. van
der Land, Commies ter secretarie te ’s Gravenhage.

================
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HET LEXMONDSE ORANJEFEEST VAN 1937
In de Lek en Huibert Kroniek van november 2007 was in het artikel
Uit de ‘Leerdammer’ van 70 jaar geleden van J.L.E. Bassa-de Jong
een bericht opgenomen over het Oranjefeest dat op dinsdag 31
augustus 1937 in Lexmond gehouden werd. Daar werd de landing
van Prins Willem van Oranje op 30 september 1813 in Scheveningen
uitgebeeld.
Van C. Vink mochten wij een aantal foto’s kopiëren van deze
gebeurtenis, waarvan wij er hierbij enkele afdrukken.

De Prins van Oranje is Kees
Vink de vader van C. Vink.
De man met de steek op de
twee onderste foto’s is
waarschijnlijk Willem Stravers
de jachtopziener.
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HET METSELTEKEN IN DE LEXMONDSE KERK
W. van Zijderveld
Het ingemetselde maalteken
In het artikel van C. Stravers over de Davidsterren in de stoepen van
de N.H. kerk te Lexmond, dat in de Lek en Huibert Kroniek van april
2004 is gepubliceerd, gaat het over in 1954-1958 aangebrachte
figuren in de stoepen van de zijdeuren. In de zuidwestelijke
transeptmuur, dus de muur van de zijbeuk waar men tegenaan kijkt
vanaf de dorpspomp/Van der Windbank, is een zwart ingemetseld
maalteken (x) zichtbaar. Dit bestaat even lang als het transept
waarin het is gemetseld, dus stamt het uit het begin van de vijftiende
eeuw.
De gebruikte stenen in Lexmond
De kerk is opgetrokken uit
rode baksteen en de
stenen die voor het maalteken zijn gebruikt zijn
zwart. Alleen de kopse
kant van de stenen is
zichtbaar. In feite zijn deze
stenen een min of meer
toevallig afvalproduct van
de steenbakkerij. Bij de
stenen die het dichtst bij
het vuur lagen, ontstonden
zwart gesinterde koppen.
De lange kant van de steen
is zelden geheel gesinterd,
zodat een zwart kruis
alleen maar kon worden
gemaakt van de kopse
kant van de gesinterde
bakstenen.

Het maalteken in de transeptmuur van de
N.H. kerk te Lexmond.
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Metseltekens in onze regio
Metseltekens, zoals de tekens worden genoemd die in de
buitenmuren zijn gemetseld, komen in onze regio sporadisch voor.
Zover bekend, alleen in de kerken van Nieuwland, Asperen en
Gorinchem.

Het hoog geplaatste maalteken in de muur naast de toren van de Nieuwlandse kerk.

In Nieuwland bevindt zich eenzelfde metselteken als in de Lexmondse kerk. Deze zit hoog in de westgevel van het naast de toren
doorlopende muurgedeelte van het schip. Ook dit metselteken is van
zwarte kopse stenen gemaakt. De kerk is gebouwd van rode
baksteen, zodat het kruis goed afsteekt.
In Asperen zijn vier metseltekens aangebracht. Eén hiervan, een
afwijkend metselteken, bevind zich in de noordmuur en wel onder het
venster in het grote transept. Het is een maalteken met een dakje,
ook te omschrijven als een ruit met twee benen. Het tweede
metselteken (maalteken) bevindt zich in de westelijke torenmuur,
links van de deur. Het derde en vierde metselteken (maalteken),
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werd ontdekt door S. de Ridder bij het nemen van de foto’s. Hieruit
blijkt maar weer hoe snel men
zo’n teken over het hoofd ziet! Zij
bevinden zich links en rechts van
de muur waar het afwijkende
metselteken zich bevindt, in de
westzijde van de aangrenzende
steunberen. Alle metseltekens
zijn van gele stenen gemaakt.
De muren van de kerk zijn
voornamelijk gemaakt van rode
baksteen, maar ook gele stenen
zijn hier en daar gebruikt, echter
zonder dat van een bepaald
patroon sprake is.
Het afwijkende en op de foto
moeilijk zichtbare metselteken in de
noordmuur van het transept van de
kerk van Asperen.

Het maalteken in de westmuur van de Asperense kerktoren.
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Toen de maker van deze foto’s bezig was deze maaltekens te fotograferen
en een voorbijganger (Jenny Breider-van Snippenberg) vroeg wat hij aan
het doen was, zag zij een derde maalteken in een steunbeer van de kerk
van Asperen. Even later zag de fotograaf ook nog een vierde iets kleiner
maalteken.

Derde metselteken

Vierde metselteken

In Gorinchem is de toren aan alle zijden versierd met maaltekens in
geglazuurde baksteen.
De metseltekens die in onze regio voorkomen, zijn dus voornamelijk
maaltekens, met in Asperen nog een variatie daarop. De maaltekens
bevinden zich in een westmuur van de kerk of toren of de westelijke
kant van een steunbeer. In Asperen zit het afwijkende teken in de
noordmuur. Er zal daarom wel een verband bestaan tussen de
westkant en het maalteken.
De datering van de metsel-tekens in onze regio
Het transept van de Lexmondse kerk waarin zich het metselteken
bevindt, dateert uit het begin van de vijftiende eeuw. Dat was in de
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periode dat het kapittel van Oud Munster uit Utrecht hier de scepter
zwaaide.
De kerk in Nieuwland is waarschijnlijk gesticht door Jan van Arkel
rond 1304, tegelijk met die van Leerbroek, Schoonrewoerd,
Slingeland en Noordeloos. Van al die kerken bezit alleen die van
Nieuwland een metselteken. Door de eeuwen heen is aan de meeste
kerken veel verbouwd. Ook in Nieuwland. Het deel waarin zich naast
de toren het metselteken bevindt, stamt daarom uit een latere tijd,
waarschijnlijk uit de vijftiende eeuw.
De huidige toren van de Hervormde kerk van Asperen dateert uit de
vijftiende eeuw. De kerk ressorteerde onder de proosdij van Arnhem.
De kerktoren van Gorcum werd gebouwd in de tweede helft van de
vijftiende eeuw.
Het blijkt dus dat alle metseltekens in deze regio werden
aangebracht in de vijftiende eeuw.
Metseltekens in andere gebieden
Metseltekens komen veel voor in Noord-Frankrijk, Brabant en België.
Het noordelijkste metselteken is aangetroffen op de toren van Sleen
in Drente. Er komen geheel verschillende tekens voor, bijvoorbeeld
maaltekens, kruisen, ruiten, zandlopers, harten, penta- en
hexagrammen enzovoort. Ze komen voornamelijk voor bij kerken,
maar ook op kloosters, boerderijen, stadspoorten en kastelen. Ze
werden tot het begin van de zeventiende eeuw toegepast. Ze zijn
alleen aangetroffen in gebouwen die uit baksteen zijn opgetrokken
en dan ook nog alleen in de vijftiende en zestiende eeuw.
De betekenis van de metseltekens
Over de betekenis van de metseltekens tasten de geleerden nog in
het duister. Er zijn natuurlijk wel suggesties gedaan, maar geen van
alle is bevredigend. Eén van de suggesties is, dat het iets te maken
had met de plaats waar rechtszittingen werden gehouden. Rond de
elfde eeuw had het maalteken in de zuidelijke Nederlanden al een
algemene functie als rechtsteken. Omdat in sommige gebieden recht
werd gesproken bij de hoofdingang van de kerk, die zich meestal
aan de westkant bevond, dacht men dat het maalteken dus de plaats
aangaf waar recht werd gesproken.
Ook suggereren sommigen dat het metselaartekens waren, dus een
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soort huis- of kenmerk van een metselaar of groep metselaars, die
dat deel van de kerk had gemetseld.
Een derde mogelijkheid was dat het teken aangaf dat men met een
moederkerk te maken had. Voor Lexmond gaat dit wel op, maar niet
voor Nieuwland. Ook de reden van de kennelijke voorkeur om een
maalteken aan de westkant van de kerk te plaatsen, is onbekend.
Misschien wel alleen omdat hier de hoofdingang was.
Helaas blijft de betekenis van het gemetselde maalteken in de
Lexmondse kerk voorlopig dus nog een raadsel.
Geraadpleegde literatuur
− Groningen, Catharina L. van, De Vijfheerenlanden met Asperen, Heukelum en
Spijk, SDU/Rijksdienst Monumentenzorg, Den Haag/Zeist, 1989
− Idem, De Alblasserwaard, 1992
− Knippenberg, drs. W.H.Th, Ingemetselde tekens in de buitenmuren van oude
kerken en kastelen, in: Monumenten, nr. 11/12, 1982, p. 4 t/m 11
− Strijbos, Herman, Tekens van Tegenspraak, in: Brabants Heem, 1989, nr. 1, p.
11 t/m 25
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ONTVANGEN VAN DIVERSE PERSONEN
(Ver)zilverbonnen fl. 1,00 en fl. 2,50, 1938
Vergunning tot het vangen van mollen
Aanslag leveren vlees, 1945
Scheerset
Houten vluchtkoffer
Dokumente Westfälische Geschichte
Ruimtelijke Ontwikk. Albl.w. en Vijfh.
Boeken Tweede Wereldoorlog
Foto’s Zwaanskuikenbrug

A. Stravers †
G. de Gans-Verkerk
G. de Gans-Verkerk
Marktcomm. NH kerk
Fam. De Pater
H.J. Mesker
H.J. Mesker
H. Rietveld
J. Stijsiger

================
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WETENSWAARDIGHEDEN
R. Visser
Het is al weer even terug dat ik wat van mij heb laten horen. Door
tijdgebrek heb ik twee keer verstek moeten laten gaan. De
belangrijkste reden hiervoor is dat ik nogal wat aan het reizen ben
geweest. En hoewel ik gedurende al dat wachten op vliegvelden
voldoende mogelijkheid had tot schrijven, kon ik in die onrustige
ruimten toch niet de inspiratie vinden om een nieuwe ‘wetenswaardigheden’ te schrijven. Vroeger was dat volgens mij wel anders,
toen was een reis tussen twee steden net zo’n onderneming als nu
het reizen per vliegtuig. Belangrijk verschil is echter dat er toen niet
om de twee minuten in verschillende talen werd omgeroepen dat een
zekere heer met een onuitspreekbare naam zich naar de gate moet
begeven of, nog erger, dat er iemand luidruchtig naast je zit te
bellen. Ik denk tijdens mijn reizen vaak aan hoe men vroeger reisde.
Ik heb een paar leuke stukjes gelezen in de Camera Obscura van
Hildebrand (Nicolaas Beets) waarin hij je iets van het reizen aan het
begin van de 19e eeuw
laat
proeven.
Per
trekschuit
(Foto
1),
diligence of lopend, in
zijn verhalen weet hij het
zo te vertellen alsof je
het
zelf
meemaakt.
Misschien
niet
zo
comfortabel als vandaag
de dag, maar ook zeker
niet zo jachtig.
De Camera Obscura is
trouwens een klassieker
die ik u lezers zeker
aanraad om eens te
lezen of, indien u het al
eens heeft gelezen, het
nog eens ter hand te nemen.
Foto 1
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Zelf heb ik van mijn vader
een ‘volksuitgaaf’ uit 1891
gekregen die, zoals u ziet
op foto 2, door het vele
lezen al flink uit zijn band
hangt.
Maar wat heeft deze man
toch een prachtig tijdsdocument
geschreven.
Wanneer je zijn werk leest
ben je echt even terug in
het begin van de 19e
eeuw.

Foto 2

Enfin, terug in onze tijd, hoor ik op een mooie zaterdagmiddag mijn
zoontje roepen “Pa, er is iemand voor u!” Ik laat mijn werk in de
schuur voor wat het is en loop de keuken binnen waar ik Andries
Lever van verderop uit de Dorpsstraat tegen het lijf loop. Voordat ik
goed en wel begrijp wat hij komt doen zegt hij: “Hé buurman, kan je
hier wat over vertellen” en stopt mij een stapel Delfts blauwe tegels,
die dik onder de verf zitten, in mijn handen. (Foto 3)

Foto 3
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Ik kijk er eens naar en vraag; “Waar komt dit nou toch vandaan
Andries?”. En hij weet me te vertellen dat zijn vader een kamer aan
het opknappen is en dat deze tegels achter de plint vandaan
kwamen. “Nou leuk joh, ik zal eens kijken hoe ik ze kan
schoonmaken en dan eens uitzoeken of ik er wat meer van kan
vertellen.”
Het schoonmaken was een smerig klusje, maar de moeite waard,
want er kwamen toch een paar leuke voorstellingen naar voren. Het
blijken, op twee tegels na, allemaal kinderspelen te zijn.
Helaas zijn de tegels flink beschadigd, en één van de tegels is zelfs
nog doorboord met een spijker die er nu stevig in vastgeroest is. Wat
wel direct opvalt, is dat het twee verschillende typen tegels zijn. De
tegels met een voorstelling van een kinderspel zijn 1,1 cm dik,
ongeveer 12,5 x 12,5 cm groot en gemaakt van een rossige kleur
klei. De kleur van de achtergrond is meer gebroken wit en de kleur
blauw is wat lichter. De twee andere tegels, of eigenlijk de
fragmenten, ervan zijn ongeveer 0,8 cm dik, 13 x 13 cm groot en
gemaakt van een meer gelige klei. De achtergrondkleur van deze
tegels is meer blauwwit en het blauw van het landschap plus huisje,
wat deels op een van de tegels zichtbaar is, is ook echt blauw.

Foto 4
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Mijn kennis van tegels gaat (na het schrijven van dit stukje kan ik
zeggen ‘ging’) net zo ver als die van de andere 99,9% van de
Nederlandse bevolking. Als de tegel maar blauw/wit is dan is het een
Delftsblauwe tegel. Toch? En oude tegels zijn vaak ongelijk van
vorm. Maar hoe oud ze dan precies zijn daar heb ik me nooit in
verdiept. Kijkend naar deze tegels denk ik; “Nou, op het plaatje kan
je aan de klederdracht van de kindjes zien dat ze toch wel ergens uit
de 17e - of 18e - eeuw moeten zijn!” Ja, ja, mag het een eeuwtje meer
of minder zijn? Nee, dit is niet bepaald een wetenschappelijke
benadering. Ook tegels zijn door de jaren heen geëvolueerd en, net
als bij alle antiek, moeten er toch kenmerken zijn waarmee je een
meer nauwkeurige determinering kan maken. Dus ben ik maar eens
de boeken ingedoken en heb het internet afgestruind om mij in de
geschiedenis van de wandtegels te gaan verdiepen. Iets wat ik
trouwens met heel veel plezier gedaan heb, want er is veel meer te
vertellen over wandtegels dan ik ooit gedacht had. Ik kan natuurlijk
lang niet alles in dit stukje vertellen, maar heb geprobeerd de
belangrijkste wetenswaardigheden in dit stukje op te nemen en zo
gaandeweg de tegels van de familie Lever gedetermineerd.
Al in de 12e eeuw werd de beschilderde aardewerk wandtegel in
Syrië en Perzie toegepast. Pas in de 16e eeuw kwam de wandtegel,
waarschijnlijk meegebracht door de Spanjaarden en de Moren vanuit
het Midden Oosten, eerst in de Zuidelijke Nederlanden, Vlaanderen,
en daarna pas naar het huidige
Nederland. De vloertegel was
natuurlijk al veel eerder in onze
omgeving in gebruik. Waarschijnlijk was deze al door de
Romeinen ingevoerd, maar de
wandtegel doet pas veel later bij
ons zijn intrede.
De vroegste tegels waren
ongeveer 1,5 cm dik en hadden
vaak bonte kleuren zoals blauw,
geel tot oranje, bruin en groen en
vormden vaak, indien samengevoegd, geometrische patronen
Foto 5
(Zie foto 5)
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Dit type bont gekleurde tegels wordt ook wel Majolica tegels
genoemd. Majolica komt van het Spaanse woord Mallorca naar het
gelijknamige eiland in de Middellandse zee dat in de middeleeuwen
het centrum voor de productie van dit type aardewerk was.
Oorspronkelijk is de techniek door de Moren vanuit noord Afrika naar
Europa gebracht. (Bron: Wikipedia)
In het begin van de 80-jarige oorlog (1568-1648) vluchtten er al
enige Majolica bakkers naar de vrije Noordelijke Provinciën waardoor
er in Nederland centra voor Majolica ontstonden in Rotterdam,
Haarlem en Middelburg. Maar vanaf 1585, na het afsluiten van de
Schelde voor Antwerpen door landvoogd Alessandro Farnese, de
befaamde en gevreesde hertog van Parma, vluchtten er nog veel
meer intelligentsia en vakmensen naar het noorden. Veel
Majolicabakkers vestigden zich toen definitief in Rotterdam,
waardoor deze stad uitgroeide tot het belangrijkste centrum voor
Majolica in de noordelijke Nederlanden.
Na, en ook naast, de geometrische patronen kwamen er ook tegels
met motieven van fruit of bloemen. Veel voorkomend zijn de Oranje
Appels en de Tulp (Foto 6), twee populaire onderwerpen in de 16e
eeuw. Ook kwamen er tegels met figuren van dieren of mensen in
een cirkel of ruitvorm. (zie foto 7 en 8)

Foto 6
Foto 6

Foto 7

Foto 8

Foto 7

Foto 8

Het moge duidelijk zijn dat de tegels die wij aan het onderzoeken
zijn, niet tot de Majolica tegels behoren.
Rond 1620 doen de blauw/wit gedecoreerde tegels hun intrede en is
rond het midden van de 17e eeuw de gekleurde Majolica tegel bijna
geheel verdrongen. Er is geen echte reden bekend, waarom men
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overging naar de blauw/wit gedecoreerde tegels, maar men neemt
aan dat dit te maken heeft met de introductie van het Chinese
porselein dat eerst, in het begin van de 17e eeuw, door de
Portugezen en later door de Hollanders zelf, werd ingevoerd. Het
Chinees porselein werd zo populair dat veel Hollandse
aardewerkbakkers dit probeerden te kopiëren. Hierdoor ontstonden
er aan het begin van de 17e eeuw ook tegelbakkerijen in o.a. Delft,
Utrecht, Gouda, Makkum, Harlingen, Bolsward, Hoorn en Enkhuizen.
Delft heeft zich in de loop van de 17e eeuw ontwikkeld tot de meest
succesvolle productiestad en heeft daarmee zelfs wereldfaam
verworven.
Lang niet alle ‘Delfts’ blauwe tegels komen dus uit Delft. Vroege
tegels uit Delft, van voor 1650, blijken zelfs betrekkelijk zeldzaam te
zijn.
De ligging van Lexmond ten opzichte van Rotterdam, met betrekking
tot het vervoer over de rivier, doet mij vermoeden dat de besproken
tegels in Rotterdam geproduceerd zullen zijn, maar ik wil Utrecht om
dezelfde reden niet uitsluiten.
De tegels werden gevonden achter de plint. Dit blijkt inderdaad een
veel voorkomende toepassing van deze tegels. Het schilderij ‘De
Keukenmeid’ (Foto 9) van Johannes Vermeer (1632 -1675), laat
deze toepassing nog eens goed zien.

Foto 9

Tegelrand. (Detail van foto 9)
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De tegelplint had niet alleen een decoratief doel, maar was tevens
ook praktisch om de gestuukte muren tegen opspattend water te
beschermen. De tegels werden ook wel gebruikt als decoratieve
tegelrand, of fries, langs de muren van de voorhuizen of, weer meer
praktisch, in keukens en andere ruimten van de souterrains, zoals
zichtbaar op het schilderij van Vermeer. De meest bekende
toepassing is natuurlijk het gebruik van deze tegels als decoratie in
openhaarden, waar soms prachtige tegelcomposities zijn toegepast.
Het dateren van de tegels is niet erg gemakkelijk, met name omdat
de sjablonen, ook wel ‘sponsen’, (pons) genoemd, soms erg lang
mee gingen. Deze tekeningen, die langs alle lijnen zorgvuldig zijn
doorgeprikt (zie foto 10), geponst dus eigenlijk, werden op het kleitablet gelegd en dan met houtskool doorgestoven.
Als het papier van de tekening
begon te slijten, kon men even
gemakkelijk de tekening weer
overnemen op een nieuw stuk
papier,
waardoor
bepaalde
beeltenissen soms erg lang mee
gingen. Met de hoekmotieven
bracht men variatie in de tegels. In
de lectuur kom ik termen tegen als
‘ossenkopjes’, die voortkomen uit
de lelie, bijtjes en spinnenkopjes.
Onze
tegels
hebben
als
hoekmotief
het
spinnenkopje.
Helaas vertelt dit nog steeds niets
Foto 10
over de leeftijd van de tegels. Om
hier een iets nauwkeuriger antwoord op te kunnen geven, kijkt men
naar de fysieke eigenschappen van de tegels. De dikte van de tegel
vertelt namelijk veel meer over de leeftijd, waarbij men stelt dat
tegels van laat uit de 16e eeuw en vroeg uit de 17e eeuw bijna 1,5 cm
dik zijn. En de dikte zich daarna ontwikkelde tot een tegel van
ongeveer 0,75 cm dik in de 18e eeuw. Dit is ook nu nog de gangbare
dikte.
Ervan uitgaande dat de tegeldikte in tweehonderd jaar dus ongeveer
halveerde, zouden we kunnen stellen dat de tegels met de
kinderspelen (1,1 cm) ongeveer uit het einde van de 17e eeuw
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zouden moeten dateren.
Een ander gegeven is dat de klei van vroege tegels vaak rossig van
kleur is en de klei van tegels uit een latere periode meer gelig. Ook
hieruit volgt dat de tegels met de kinderspelen aanzienlijk ouder zijn
dan de twee andere tegels.
Ter bevestiging van de determinering heb ik nog een groot aantal
tegels bekeken op verschillende internetsites, waaronder die van het
Tegelmuseum. Ook deze sites bevestigen dat onze kinderspelentegels ergens in het laatste kwart van de 17e eeuw gemaakt zullen
zijn. Helaas staan er geen data op de tegels, dat komt in het
algemeen ook bijna nooit voor, dus zullen wij voor de definitieve
determinatie enigszins moeten middelen en afronden. Aldus komen
wij zodoende op het jaartal 1690 uit. De andere twee tegels zijn
aanzienlijk jonger en schat ik uit het einde van de 18e eeuw. Helaas
is er te weinig tegelmateriaal beschikbaar om dat met een even grote
stelligheid als die van de kinderspelentegels te kunnen zeggen.
We weten nu zo langzamerhand al heel wat af van wandtegels in het
algemeen en in het bijzonder van die uit de plint van de voormalige
meidenkamer van de familie Brederode (Bron Hr. Lever). Hoewel ik
nog veel meer interessante informatie over tegels gevonden heb,
wordt het nu toch tijd dat ik de vitrine van ons virtuele museum sluit,
waarin ook dit stukje locale historie weer veilig is opgeborgen.
Hierbij wil ik de familie Lever vriendelijk bedanken voor het ter beschikking stellen van deze tegels en kijk al weer uit naar het volgende object waar ik mij weer met net zo veel plezier ‘op kan storten’.
Tip: Een mooie toepassing van blauw/witte tegels uit de 17e eeuw
vindt u in het oude gemeentehuis van IJsselstein, waar deze zowel
als plint langs de vloer, als versiering van de haard zijn toegepast.
Echt de moeite waard om eens te gaan bekijken.

Touwtje springen

Kolven

Trommelen
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Krijgertje spelen

Marcheren

Steltlopen

Object: Wandtegels met Kinderspelen in Blauw/witte uitvoering.
Periode: ca. 1690
Herkomst: Rotterdam
Vindplaats: Dorpsstraat 137 Lexmond
Toepassing: Vloerplint.
Maten: LxBxD = 12,5 x 12,5 x 1,1 cm
Eigendom: Fam. Lever
Geraadpleegde lectuur/ bronnen:
•
Het Nederlands antiek boek van Drs. Jeanette ten Kate
•
Oude Nederlandse Majolica en Tegels Delfts aardewerk van Dr. Elisabeth
Neurdenburg.
•
Internet w.o. de website van het Nederlands Tegelmuseum, Wikipedia en
diverse veiling sites.

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

VAN DE REDACTIE
•
•
•

In verband met familieomstandigheden heeft Helma de Rooij
haar werk voor de redactie, helaas tijdelijk moeten staken.
Door computerproblemen deze keer geen rubriek over Lakerveld
van de auteur Peter de Pater, maar in het volgende nummer is er
gelukkig weer een artikel van zijn hand aanwezig.
Als u nog personen herkent op de foto’s van het Oranjefeest van
1937, laat ons dan weten wie het zijn. (Pagina 23)
================
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