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HISTORISCHE VERENIGING ZEDERIK? 
 
W. van Zijderveld 
 
 
Historische Vereniging Ameide en Tienhoven, Stichting Vrienden van 
Historisch Meerkerk, Vereniging Historisch Lexmond en Hei- en 
Boeicop. Er zijn mensen die zich ergeren wanneer ze één van deze 
namen horen. Volgens hen is dit allemaal maar een bekrompen en 
kleinzielig gedoe. Geschiedenis-beoefening moet je groot zien en 
niet kleinschalig. Minstens op Zederik-niveau. Deze personen zijn 
vooral te vinden in gemeentelijke bestuurderskringen en in overkoe-
pelende organisaties. Zij gaan daarbij voorbij aan het feit dat, vanaf 
het ontstaan van een gestructureerde bewoning, er onafhankelijke 
dorpen ontstonden, die in de loop der tijd zelfstandig hun boontjes 
moesten doppen. Elk dorp heeft zijn eigen ontwikkeling doorgemaakt 
en heeft in de loop der tijd een eigen mentaliteit ontwikkeld. Het was 
zelfs zo, dat er tussen diverse dorpen een grote of kleine animositeit 
bestond, die nog steeds niet geheel verdwenen is. 
Deze mentaliteit en eigenheid is tot op de dag van vandaag nog 
merkbaar, ondanks de vele veranderingen en de komst van be-
woners van elders. Ook door de oude gebouwen, boerderijen en 
landschappelijke structuren heeft elk dorp zijn eigen identiteit. Ze 
herinneren de bewoners van een dorp onbewust aan het verleden en 
zijn hen goed vertrouwd. Daarom vinden inwoners de geschiedenis 
van hun eigen dorp vele malen interessanter dan die van een 
buurdorp. Door de eeuwenlange verbondenheid van Ameide met 
Tienhoven en van Lexmond met Hei- en Boeicop, was het mogelijk 
daar gecombineerde historische verenigingen op te richten, maar 
veel verder zal dit moeilijk lukken. 
Wanneer Zederik in de toekomst opgaat in een groter geheel, b.v. 
door samenvoeging met Giessenlanden en Leerdam of wordt 
opgesplitst in beide gemeenten, is het dan zinvol om voor die nieuwe 
gemeente een nieuwe historische vereniging op te richten? Alleen al 
door deze vraagstelling blijkt dat een centrale historische vereniging 
voor Zederik een irrealistisch scenario is. Plaatselijke verenigingen 
blijven daarom hun bestaansrecht dubbel en dwars behouden.  
 

= = = = = = = = = = = = = = = = 
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ORDONNANTIE (Laatste aflevering) 
 
H. de With 
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LEXMOND IN 1957 
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WETENSWAARDIGHEDEN 
 
R. Visser 
 
 
Helaas heb ik voor deze Lek en Huibert Kroniek geen object 
ontvangen waar ik mij eens flink in kon gaan verdiepen om voor u 
alle wetenswaardigheden erover te verzamelen. Ik heb echt uw hulp 
nodig, want zonder uw bijdrage van bijzondere objecten zullen we 
ons virtuele museum over de locale historie natuurlijk nooit vol 
krijgen. En we hebben al zulke mooie objecten mogen tentoon-
stellen. Kunt u zich de 18e eeuwse bronzen blaker nog voor de geest 
halen of het fragment van de baardmankruik dat uit de grond van 
Killestein was opgediept en natuurlijk nog vers in ons geheugen de 
17e eeuwse wandtegels van de Dorpsstraat nummer 137. Allemaal 
locale vondsten die ons iets over de historie van deze omgeving 
hebben verteld. 
Ik kan me niet voorstellen dat er niet iemand is die, in onze omgeving 
die zo vol historie zit, niet iets aparts heeft gevonden in- of rondom- 
het huis? Of er is vast wel onder u iemand die een mooi of apart 
object heeft overgeleverd gekregen uit de familie. U heeft vast wel 
iets in huis waar een mooi verhaal over te vertellen is. Het hoeven 
niet perse unieke of waardevolle objecten te zijn, het kunnen ook 
gewoon zaken uit het dagelijkse leven van onze voorouders zijn. Een 
mooi voorbeeld zijn twee knoopjes (foto 1) die ik tijdens de 
verbouwing van mijn huis heb gevonden, of de cent uit 1884 (foto 2) 
die we vorig jaar zomer in de tuin vonden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          Foto 1     Foto 2 
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Zowel over knopen als over munten is heel wat te vertellen, wat ik in 
de toekomst ook vast en zeker zal doen, maar ik zou zo graag willen 
dat u lezers mij de onderwerpen aanreikt. 
 
Ik wil me ook niet beperken tot alleen locale bodemvondsten, over 
alle oude objecten is wel een wetenswaardigheid te vertellen. Een 
zilveren naaldenkoker (3) uit de 19e eeuw, een schrijfsetje (4), kalken 
knikkers (5), een zakhorloge (6), een oud boek enz. (7). 
 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  4     5  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  6     7  
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Zo maar even een greep uit mijn kast, en ik weet zeker dat u dat ook 
kan en misschien heeft u er zelf ook wel een mooi verhaal bij. Nog 
leuker is het als u iets heeft waar u absoluut niet van weet wat het is, 
ik vind dat zelf altijd het leukste. Foto 8 en 9 tonen een paar van die 
vreemde objecten uit mijn eigen verzameling. Ik laat dit soort dingen 
altijd graag aan vrienden en kennissen zien. Het is namelijk bijzonder 
leuk om mooie, leuke en interessante dingen met anderen te delen. 
Weet u wat het zijn?  
 
 
 
 
 
 

Foto 8 
 
Kortom, ik wil nog 
een keer mijn oproep 
tot u lezers richten; 
Neem A.U.B. contact 
met mij op als u iets 
heeft waarvan u niet 
weet wat het is of 
waarvan u denkt: dit 
is iets waar ik meer 
van zou willen weten, 
of een object, zo 
bijzonder, dat u het 
graag ook aan an-
deren wilt laten zien.              Foto 9 
Ik kom dan graag even 
bij u langs om samen te kijken of het een goede aanvulling is voor 
ons virtuele museum en of er genoeg wetenswaardigheden over te 
verzamelen zijn om u, lezers, weer veel leesplezier te bezorgen. 
U kunt mij bereiken op telefoonnummer 376202 of mailen naar 
visser1647@zonnet.nl 
 

= = = = = = = = = = = = = = = = 
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HET FIETSBANDENFABRIEKJE IN HEI- EN BOEICOP 
 
W. van Zijderveld 
 
 
Fietsbanden komen tegenwoordig allemaal uit grote fabrieken en dat 
was vroeger ook reeds het geval. Wanneer we het woord fietsband 
horen, denken we meteen aan een luchtband, bestaande uit een 
binnen- en een buitenband. Tegenwoordig zijn er ook banden in de 
handel die zowel binnen- als buitenband zijn. 
Fietsen zijn niet altijd voorzien geweest van luchtbanden. Ze waren 
eerst voorzien van massief rubberen of gummi banden. In 1845 had 
de Engelsman Robert William Thomson al een primitieve luchtband 
uitgevonden, maar deze was al snel in de vergetelheid geraakt. Dat 
veranderde toen de in Belfast werkzame Schotse veearts John Boyd 
Dunlop in 1888 patent kreeg op een luchtband voor fietsen. Een jaar 
later bracht de Fransman Edouard Etienne Michelin een ander type 
fietsband op de markt en vanaf die tijd begon de luchtband haar 
opmars. 
Al vrij snel na het begin van de Tweede Wereldoorlog werden de 
luchtbanden schaars en konden alleen via een distributie-systeem 
worden gekocht. De invoer van gummi en rubber was door de 
oorlogshandelingen gestopt en het werd steeds moeilijker om aan 
luchtbanden te komen. Men verzon daarom noodoplossingen, zoals 
houten en massief-rubberen banden. Die maakten een fietstochtje er 
niet prettiger op, maar men kwam in elk geval sneller vooruit dan met 
wandelen. Overal in het land begonnen inventieve en handige lieden 
met het fabriceren van massieve banden en met het vulkaniseren 
van een nieuw loopvlak op versleten luchtbanden. Ook in Hei- en 
Boeicop gebeurde dat. 
Zou dat tegenwoordig op de huidige locatie plaatsvinden, dan 
zouden we moeten schrijven ‘in Vianen’, want bij de gemeentelijke 
herindeling van 1986 is het deel tussen de Achterkade en de Neder-
Boeicopse wetering bij Vianen gekomen. 
 
Het bandenfabriekje van Willem Hekman 
In het huis Achterkade 19, dat vrij ver van de weg af stond, woonde 
Steven Hekman met zijn gezin. Het huis was vroeger van een 
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jachtopziener geweest en alleen bereikbaar via het weiland, waar ’s 
zomers de koeien liepen. Een pad was toen nog niet aanwezig. Dat 
kwam er later pas, in het begin van de jaren zestig van de vorige 
eeuw. In de schuur achter het huis had zijn zoon Willem een 
bandenfabriekje. Voor het maken van de banden waren enkele 
elektrische en andere apparaten aanwezig.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het huis Achterkade 19 met de schuur stond ver van de weg af. Het 
huis staat er nog, maar de schuur is allang verdwenen en heeft 
plaatsgemaakt voor grote stallen. 
 
Willem was geboren in 1919 en bij het uitbreken van de oorlog dus 
ongeveer 21 jaar oud. Hij was de tien jaar oudere broer van J.C. (Jo) 
Hekman.  

Willem Hekman was zeker niet de enige in de regio die fietsbanden 
maakte. 
Hij ging vaak naar Zuilen en kocht daar zijn benodigdheden in, 
meestal bij garage Hilger aan de Amsterdamse Straatweg. Zo ging 
hij ook na september 1944, toen de brug bij Vianen was vernield, 
nog op de fiets naar Utrecht door bij Achthoven met een roeiboot 
over te varen. Dat overvaren was uiteraard streng verboden en 
daarom ook gevaarlijk. 
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Willem was een goede handelaar en wist ook in de periode dat er al 
volop massieve fietsbanden werden gemaakt, toch nog aan nieuwe 
fietsbanden te komen. Die werden natuurlijk wel steeds schaarser en 
duurder. Dat wordt goed geïllustreerd door het voorval met Klaas van 
Dijk. Die moest rond 1942 een nieuwe band hebben en koos uit 
verschillende soorten en prijzen een fietsband voor f 42,-. In die tijd 
een enorm bedrag. Hij reed er kennelijk niet veel mee, want na een 
jaar zag de band er nog goed uit en bood Willem Hekman er f 100,- 
voor. Daar ging Van Dijk echter niet op in. 
Willem Hekman had ook medewerkers. Dat waren Jacob Burggraaf, 
die was ondergedoken bij Steven Hekman (Zie de Lek en Huibert 
Kroniek van mei 2006), Steven Stijsiger en zijn broer Jo Hekman, die 
dat echter maar twee weken heeft volgehouden. Voor die twee 
weken kreeg Jo een fiets van zijn broer. Dat was niet slecht betaald! 
Willem Hekman was een technisch handige kerel. Hij repareerde de 
elektrische vulkaniseerapparatuur zelf en wijzigde die ook door de 
verwarmingsspiralen te ‘verdichten’, waardoor ze meer warmte 
gaven en het vulkaniseren sneller verliep. 
 
Massieve fietsbanden 
Aanvankelijk werden massieve fietsbanden gemaakt. Hiermee werd 
in 1942 begonnen. Deze 
werden gesneden uit 
oude autobanden. Het 
gemakkelijkste was het, 
wanneer de diameter van 
de autoband gelijk was 
aan die van de fietsvelg, 
want dan hoefde er geen 
dwarsnaad te worden 
gemaakt. Men sneed uit 
het loopvlak van de 
autoband een strook uit 
de omtrek met een breed-    Een massieve band, gemaakt uit een 
te van ongeveer 10 cm en     autoband. 
kreeg zo een soort rubbe- 
ren hoepel. Meestal moest echter de diameter worden verkleind, dus 
een dwarsstukje uit de band worden genomen. De strook werd 
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dubbel gevouwen en in de bankschroef geklemd, waarna er met een 
aangepunte en gloeiende fietsspaak langs de randen om de twee of 
drie centimeter gaten in werden gestoken. Daarna werd een ijzer-
draad door de gaten geregen. De genaaide kant kwam in de velg en 
de ronde kant aan de buitenkant en was dus het loopvlak van de 
band. 
De dwarsnaad was een haakse naad, die ook met ijzerdraad werd 
vastgezet. 
Het omleggen van een massieve band gebeurde met behulp van een 
paar stevige grote schroevendraaiers en vergde veel kracht. Het wiel 
werd op een stenen vloer gelegd, waaruit een steen was verwijderd. 
In het zo ontstane gat paste de as met de naaf. De velg rustte dan 
op de stenen vloer en zo kon men goed kracht zetten om de 
massieve band op de velg te krijgen. 
 
Gaten vulcaniseren 
Na verloop van tijd ging Willem Hekman ook gaten in buitenbanden 
repareren door er stukken op te vulkaniseren. De omtrek van het gat 
werd dan aan de buitenkant ruw gemaakt. Aan de binnenkant kwam 
een stuk canvas en aan de buitenkant een stuk zwart rubber. Van 
een bepaalde soort geel rubber werd een velletje in kleine stukjes 
geknipt, dan in een schaaltje overgoten met benzine, waardoor het 
gele goedje verweekte en er een pasta ontstond die als solutie kon 
worden gebruikt bij het vulkaniseren. Het stuk zwarte rubber, de 
band rond het gat en het stuk canvas, werden met deze solutie 
ingesmeerd. Daarna werden het stuk zwarte rubber en het stuk 
canvas op hun plaats gebracht. Het zo ontstane ‘pakket’ werd 
daarna in een apparaat geklemd, dat de gerepareerde plek elektrisch 
verwarmde. Hierdoor werden de losse delen aan elkaar gevulkani-
seerd. 
De benzine haalde hij in het laatste deel van de oorlog uit 
afgeworpen vliegtuigtanks die meerdere malen in de polders bij Hei- 
en Boeicop zijn neergekomen. 
 
Nieuwe loopvlakken maken 
Een volgende stap was dat fietsbanden werden voorzien van een 
geheel nieuw loopvlak. Met een stalen roterende borstel, direct 
aangedreven door een elektromotor, werd het loopvlak ruw gemaakt. 
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Hierop moest dan een strook zwarte rubber worden gevulkaniseerd. 
Deze rubber, die een paar millimeter dik was, werd aangeleverd op 
rollen, waarschijnlijk door de firma UBO te Utrecht. Band en strook 
werden ingesmeerd met de zelfgemaakte ‘solutie’ en in een 
elektrisch apparaat geklemd. Het apparaat werd ingeschakeld, 
waardoor een gloeispiraal het ingeklemde stuk band verhitte en band 
en strook aan elkaar werden gevulkaniseerd. De klemlengte was 
90°, zodat de bewerking voor de gehele band nog driemaal moest 
worden herhaald. 
Het apparaat gebruikte veel elektrische stroom. Er werd daarom 
zoveel mogelijk overdag gewerkt. Moest er toch ’s avonds worden 
gevulkaniseerd, dan brandden de lampen in het huis maar matig, 
zodat men daar in het schemerdonker zat. Het vulkaniseren van een 
bandsegment kostte ongeveer een half uur, dus een hele band 
vulkaniseren duurde twee uur. 
 
Willem Hekman hield van schaken 
Nu hield Willem Hekman veel van schaken en het geval wilde dat 
een Joodse onderduiker, Max Heght, dat ook graag deed. Heght was 
ondergedoken bij Hannes en Mina Ruitenbeek aan de Autenase 
kade, maar was vaak op pad in de polder. (Zie de Lek en Huibert 
Kroniek van mei 2006). Zo kwam het dat hij ook vele uren met 
Willem Hekman heeft zitten schaken, wanneer Willem toch moest 
wachten tot het vulkaniseren klaar was. 
Op een middag liep dat schaken nogal uit en het was al donker toen 
beide mannen het schaken voor die dag voor gezien hielden. Het 
was een pikdonkere avond en Max Heght moest door het weiland 
heen naar de weg zien te komen. Hij raakte uit de koers en belandde 
in een diepe greppel die vol water stond. Uiteindelijk kwam hij bij de 
weg in een koehok of bocht terecht en was toen helemaal de draad 
kwijt. Toen er een fietser aankwam, riep hij hem aan en deze was zo 
vriendelijk om hem door het draaien aan zijn fietswiel bij te lichten, 
zodat hij weer op de weg kon komen. 
In de hooitijd had Willem Hekman geen tijd voor zijn fabriekje, want 
dan moest er worden gehooid. Zo kon het gebeuren dat op een 
zonnige dag de gehele familie op het hooiland was en een klant een 
verlaten woning en dito werkplaats aantrof. Hoe lang hij ook wachtte, 
er kwam niemand opdagen. Ten langen leste schreef hij daarom op 
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de deur van het fabriekje: Wie het wachten wil leren, moet het hier 
maar eens proberen. 
 
Geheel vernieuwde fietsbanden 
Op het laatst had Willem Hekman zoveel ervaring gekregen, dat hij 
ook geheel nieuwe banden maakte. Van een oude band gebruikte hij 
alleen de stalen velgdraden en bouwde het rubberdeel verder geheel 
op uit stroken rubber en 2 mm dik canvas, die dan aan elkaar 
werden gevulkaniseerd. 
 
Illegaal stroom aftappen 
Zoals verteld, was er voor het vulkaniseren veel stroom nodig. Nu 
had het GEBD (Gemeente Elektriciteitsbedrijf Dordrecht) reeds een 
ondergronds net in Hei- en Boeicop aangelegd, maar niet bij de ver 
van de weg afgelegen huizen. Dat was ook bij Hekman het geval. De 
verbinding tussen het huis van Hekman en het net was door het 
GEBD gemaakt via een bovengrondse kabel, die begon bij het huis 
van Jan Middag, de buurman van Steven Hekman. Tussen Middag 
en Hekman lag een akker bouwland van Walig van Dijk. Op het land 
van Middag stonden vier palen en één op het land van Van Dijk en 
via deze palen was de leiding gespannen. De meter bevond zich bij 
Hekman. Die meter was van niet al te beste kwaliteit en Willem 
Hekman had al snel ontdekt dat hij, door op het glas voor het meet-
wiel te drukken, deze stopte, maar dat de stroomlevering gewoon 
doorging. Door nu de zijkanten van het meterkastje in te knijpen, 
ging het wieltje weer lopen. Bij dreigende controle of wanneer het 
stroomverbruik hoog was, werd de meter dan aan of uit gezet. 
Op een kwade dag kwam de Lexmonder Tijs Schilt, die bij het GEBD 
werkte, de meter controleren en ontdekte dat er meer stroom was 
afgenomen dan waarvoor vergunning was verleend. Hij sloot de 
meter af en zo zat de familie Hekman zonder stroom. Geen nood, 
Willem Hekman was handig genoeg om ervoor te zorgen dat er toch 
weer elektrische stroom door de bovengrondse leiding naar zijn huis 
en werkplaats ging, zonder dat dit op de meter zichtbaar was. 
 
Bijna was alles in beslag genomen 
In de lente van waarschijnlijk 1944 kreeg Willem Hekman bezoek 
van twee controleurs en twee politiemannen op de fiets. Zijn vader 
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en zijn broer Jo waren in de griend om de gesneden staken in het 
water te zetten om ze daar een tijdje te laten groeien. Willem moest 
ze dus alleen te woord staan. Ze vertelden dat ze kwamen om te 
zien wat Willem daar in de schuur uitspookte. Alle banden, zowel die 
al gereed waren als die welke nog moesten worden gevulkaniseerd, 
werden geteld. Het bleken er ruim 90 te zijn, dus Willem had een 
goede handel in de banden. Ook werd genoteerd welke apparatuur 
aanwezig was en natuurlijk ook de voorraad rubber.  
Toen ze uitgeteld waren en alles hadden opgeschreven, vertrokken 
ze weer, maar namen Willem mee. Ze brachten hem naar het 
gemeentehuis te Schoonrewoerd, waar hij een nacht werd vast-
gehouden. 
’s Avonds kwam de politieman De Ruiter uit Schoonrewoerd aan de 
deur en wilde Steven Hekman onder vier ogen spreken. Steven ging 
naar buiten en daar werd het gesprek gevoerd. Dat was veilig 
genoeg, want zo in de open polder kon geen mens hen horen. 
Althans dat dachten ze, want het toeval wilde dat Kees de Gans op 
de akker van Van Dijk bezig was om op fazanten te jagen, die in de 
knotwilgen langs de sloot zaten. Hij hoorde alles wat er werd gezegd, 
maar gelukkig was hij te vertrouwen en heeft hij ze nooit verraden. 
Toen agent De Ruiter weg was, gingen Steven en zijn zoon Jo aan 
het werk. De schuur werd helemaal uitgeruimd. De voorraad rubber 
werd in de sloot gegooid, een paar bussen met zure melk werden 
een eindje verderop in de sloot gezet en toegedekt met overhangend 
gras en bladeren. De apparaten werden met de schouw naar de 
griend achter in het land vervoerd en daar verstopt. 
Uit het huis werden nog twee radio´s gehaald en ergens anders 
verstopt. Verder werd van de hooizolder nog een motorfiets aan 
touwen naar beneden gelaten, die bij Jan Middag onder het 
geitenhooi werd verstopt. Geitenhooi was een beetje rommelig hooi 
met veel kruiden. Het was opgeslagen op een hooimijt en elke twee 
of drie weken werd een gedeelte binnengehaald voor de geit. Na een 
hele nacht werken waren alle illegale spullen uit het huis en de 
schuur verdwenen. 
De volgende morgen stonden beide controleurs weer voor de deur. 
Jo was alleen thuis en moest ze te woord staan. Toen de controleurs 
ontdekten dat alles verdwenen was en ze Jo vroegen waar alles was 
gebleven, wist Jo natuurlijk van niets. Alles werd afgezocht, op de 
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hooizolder werd de voorraad hooi lokje voor lokje omgelegd, maar er 
werd niets gevonden. De controleurs gingen toen naar Steven 
Hekman, die in het weiland bij de Achterkade was. Daar vertelden ze 
hem dat hij ervan werd beticht dat hij alles had verborgen. Dat 
ontkende hij in alle toonaarden en zei dat hij vals beschuldigd werd. 
Hij speelde hoog spel, want als ze dat hadden gewild, hadden ze 
hem kunnen laten oppakken. De controleurs wisten natuurlijk ook 
wel dat Steven Hekman de hand had gehad in het laten verdwijnen 
van de inventaris van het bandenfabriekje, maar dat konden ze niet 
bewijzen. Behalve de ruzie die ze maakten, had het bezoek voor 
Steven geen nare gevolgen en de twee controleurs dropen weer af. 
Vader Steven ging weer aan het werk en kwam op de kaai kreupele 
Basje tegen, de olieboer uit Schoonrewoerd, die daar met zijn 
ponykar reed. Die vertelde hem dat hij opdracht had gekregen om 
spullen bij Hekman op te halen. Steven zei maar niets en Basje ging 
verder. Aangekomen bij het huis bleek hem alras dat er niets te 
halen viel en onverrichter zaken ging hij weer terug. 
Met Willem, die vast zat op het gemeentehuis van Schoonrewoerd, 
liep het goed af. Eén van beide controleurs deed bij de 
Ortskommandant een goed woordje voor Willem, door erop te wijzen 
dat wanneer er geen fietsbanden meer waren, er ook bijna geen 
vervoer meer was. Willem werd daarop naar huis gestuurd en ging 
na korte tijd weer verder met het maken van fietsbanden.  
 

Ook na de Tweede Wereldoorlog banden maken 
Tot na de Tweede Wereldoorlog bleef Willem 
Hekman in de schuur aan de Achterkade banden 
maken. Daarna verplaatste hij zijn werkplaats naar 
Vianen, waar hij in een garage op Kerkstraat 11 
zijn nieuwe onderkomen vond. Hij maakte daar 
massieve banden en een werknemer van hem was 
Steven Stijsiger. 
In de tot werkplaats omgebouwde garage waren 
geen sanitaire voorzieningen en daarom stond op 
zolder een bus waarin hij en anderen hun 
behoeften deden.  
 
Willem Hekman, enkele jaren na de oorlog. 
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Van tijd tot tijd werd de bus geleegd in de plee van de buurvrouw, 
altijd wanneer ze uithuizig was. Dat ging niet altijd even zindelijk! 
Tegenwoordig staat er een woonhuis op de plaats waar vroeger de 
garage stond. 
 
Bronnen: 
Gegevens verstrekt door: 
J.C. Hekman Hei- en Boeicop 
J. Stijsiger Leerdam 
waarvoor mijn hartelijke dank. 
 
Literatuur: 
Fuchs, Dr. J.M. en W.J. Simons, De fiets van toen en nu, Uitgeverij De Alk, Alkmaar, 
p. 50-52 
 

= = = = = = = = = = = = = = = = 
 
 
 
ONTVANGEN VAN DIVERSE PERSONEN 
 
Programma 10-jarig bestaan WIK M. de Vor-Beems 
Verpachting hooilanden, 11-06-1930 J.C. Hekman 
Twee programmaboekjes Nieuw Leven W. Chaigneau 
Drie programmaboekjes feestweken W. Chaigneau 
Negen programma’s Wielerronde W. Chaigneau 
Div. andere verenigingsgegevens W. Chaigneau 
CD met trouwfoto’s fam. N.A. Bronkhorst A. de With uit Brakel 
CD met foto’s fam. N.A. Bronkhorst en van hun 
vertrek naar Brazilie vanuit Antwerpen, 1962 A. de With uit Brakel 
Diverse krantenknipsels G. van Bezooijen 
Opdracht bevestigingen herbouw voorhuis  
Ariana’s hoeve F. Kool 
Ingelijste grote foto boerderij Lakerveld 21 
toen eigendom van de fam. Versluis B.N. van Zessen 
Boek: Maas en Merwe SPAVL 
(St. Publicaties Alblasserwaard en Vijfheerenlanden) 
 

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

Het voormalige ‘Bloemenhuisje’, Lakerveld 73, in 2002. Zie ook titelblad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In 2007 is het gehele huis Lakerveld 73 verbouwd. 
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UIT DE 'LEERDAMMER' VAN 70 JAAR GELEDEN 
 
J.L.E. Bassa-de Jong 
 
 
Hei- en Boeicop 
 
Bericht van 05-02-1938 
• Woensdagmorgen l.l. werden de leerlingen der beide scholen 

alhier, in verband met de blijde gebeurtenis, feestelijk onthaald, 
waarbij de traditioneele beschuiten met muisjes niet ontbraken. 
Als een blijvende herinnering werd aan ieder nog een fraai 
wandbord uitgereikt. 

Bericht van 15-02-1938 
• Propaganda-avond. De afgeloopen week werd in de zaal van het 

Oude Rechthuis alhier een propaganda-avond gehouden, uit-
gaande van de plaatselijke afdeeling E.H.B.O., waarvoor flinke 
belangstelling bestond. Met een toepasselijk woord werd deze 
bijeenkomst door den burgemeester geopend, waarbij deze op 
het nut van een Eersten Hulpdienst wees, vooral in een 
gemeente als deze, waar geen dokter woonachtig is. Hierna werd 
door de leden een demonstratie gegeven van een tweetal 
ongevallen, waarvan men een overzicht verkreeg, op welke wijze 
deze worden behandeld. Een propagandistisch woord werd 
gesproken door Dr. Siddré van Lexmond en Dr. Pernis van 
Hilversum, welke laatste aan de hand van lantaarnplaatjes een 
overzicht gaf van de vele ongevallen, die in binnen- en buitenland 
plaats hebben, alsook bij het beoefenen van sport, en waaruit de 
waarde van een Eersten Hulpdienst valt af te leiden. Nadat de 
voorz. van de Pl. afd. te Lexmond, de heer J. van Dieren, de 
jonge afd. had toegesproken, ging men over tot het bij opbod 
verkoopen onder de aanwezigen van een fazanthaan en een 
krentenbrood en het verraden van een koek, zulks ter bestrijding 
van de onkosten. Hierna werd deze geslaagde avond door den 
voorz. gesloten. 

Bericht van 26-02-1938 
• Vereeniging Ziekenhuisverpleging opgericht. Begin dezer week 



Lek en Huibert Kroniek 

20 

werd in de Raadkamer alhier een verg. gehouden van het 
voorloopig Comité der ziekenhuisverpleging. Na eenige bespre-
kingen werd de Vereeniging officieel opgericht onder den naam 
“Draagt Elkanders Lasten”. Door het Comité werd daarna een 
voorlopig bestuur samengesteld, bestaande uit: den E.A. heer 
mr. A.J. de Wolff, voorz.; den heer H.C. Boerboom, penningm., 
den heer W. Stravers, secr. en de heeren Dr. W.J. Siddré, G.J. 
de Vaal en B.A. van Overhagen. De vereeniging zal op 1 Maart 
a.s. in volle werking treden. Alle leden, die zich vóór 1 Maart 
hebben opgegeven, genieten met ingang van dien datum de volle 
rechten vermeld in de onder de inwoners der beide gemeenten 
verspreide oproeping. 

Bericht van 05-03-1938 
• Roodvonk. In het gezin van den arbeider den H. alhier is dezer 

dagen bij een 8-jarig zoontje een geval van roodvonk 
geconstateerd. 

Bericht van 12-03-1938 
• Ingekomen Fr. Kool en gezin van Meerkerk naar no. 4 
Bericht van 15-03-1938 
• Collecte gewapende dienst. De collecte voor dit fonds zal in deze 

gemeente gehouden worden op Donderdag 17 Maart a.s. Was 
vanaf de oprichting van dit fonds de gem.-veldwachter belast 
geweest met het houden dezer collecte, thans is met deze oude 
sleur gebroken, en zal in het vervolg een particulier persoon 
daarmede worden belast. 

Bericht van 19-03-1938 
• In de l.l. gehouden verg. van den Kerkeraad der Ned. Herv. Kerk 

alhier werd tot kerkvoogd gekozen de heer A. B. de Raad, zulks 
in de plaats van wijlen den heer Th. de With. 

Bericht van 05-04-1938 
• Installatie schoolhoofd. Donderdagavond j.l. werd in de O.L. 

School alhier een ouderavond gehouden, die in hoofdzaak ten 
doel had de installatie van het nieuw benoemde schoolhoofd, den 
heer W.K. Schuitemaker. Vele ouders en belangstellenden 
hadden aan den oproep gehoorgegeven, terwijl vele leerlingen 
mede aanwezig waren. Wethouder D.J. Brouwer was eveneens 
aanwezig, terwijl de burgemeester bericht van verhindering had 
gezonden. Na het zingen van psalm 118:1 en gebed opent de 
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heer D.J. Brouwer de verg. met een hartelijk woord van welkom, 
inzonderheid tot den heer en mevr. Schuitemaker. Spr. hoopt dat 
beiden spoedig in deze gemeente zullen mogen wennen en dat 
de heer Schuitemaker tot heil van school en leerlingen werkzaam 
mag zijn. 

Bericht van 16-04-1938 
• Melkprijsverlaging. Met ingang van deze week is de prijs van 

consumptiemelk alhier met 1 cent verlaagd en bedraagt thans 
voor volle melk 8 cent en voor karnemelk 5 cent per liter. 

Bericht van23-04-1938 
• De afgeloopen week heeft alhier de eerste steunuitkeering voor 

Kleine Boeren, Steun B plaats gehad. Aan een tweetal personen 
die daarvoor in aanmerking kwamen in groep C., Steun in natura, 
is deze steun in de vorm van kunstmest uitgereikt. 

 
 
Lexmond  
 
Bericht van 07-12-1937Bericht van 03-02-1938 
• Enkele punten uit de Raadsvergadering 

 Kennisgeving van het GEB Dordrecht dat de tarieven van de 
electriciteit, per 1 Jan. j.l. met 1 cent per k.w. zijn verlaagd.  

 Van het geven van Lichamelijke oefeningen is de gemeente 
voor één jaar vrijgesteld. 

 Waar het contract met het Destructiebedrijf te Overschie 
afloopt, wordt besloten een nieuw contract aan te gaan, 
hetwelk in hoofdzaak aan het vorige gelijk is en loopt tot 1 
Jan. 1941. De heer Jac. De Jong informeert naar de 
uitbetaling der huiden; of daarvoor nog een minimum is 
vastgesteld. De Voorz. antwoordt, dat voor de huiden 
uitbetaald wordt 75% van de noteering van de huidenclub te 
Amsterdam. Wanneer de waarde niet hooger is dan 25 cent, 
zal geen uitbetaling plaats vinden. De heer de Jong merkt op, 
dat juist uitbetaling der huiden bij de meeste veehouders 
bezwaar doet rijzen. Werden deze beter uitbetaald, dan zou 
men er minder bezwaar tegen hebben de cadavers ongevild 
mee te geven. De Voorz. antwoordt, dat men, wanneer men 
in dit opzicht klachten heeft, zich direct aan de Secretarie 
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moet melden. Er wordt dan een onderzoek ingesteld en het 
komt allicht terecht. Men moet daarmede echter niet te lang 
wachten.  

Berichten van 05-02-1938 
• Inbraak in de Gemeente-Secretarie. Toen Dinsdagmorgen de 

nacht had plaats gemaakt voor de dag, bleek een ongewenschte 
gast zich middels het indrukken van ruiten toegang verschaft te 
hebben tot de gemeente-secretarie. Wie had de euvelen moed 
gehad, om in den nacht volgend op zoo’n vreugdevollen dag en 
voorafgaand op een nationale feestdag, zóó maar langs den 
geweldadigen weg toegang te verschaffen? Wie? De 
vlaggenstok! Deze was n.l. ten gevolge van den storm gebroken 
en had niet minder dan 6 groote ruiten vernield. Logisch is 
natuurlijk, dat er bij zoo’n inbraak niets vermist wordt. Intusschen 
uit het oogpunt van werkverschaffing is zooiets nog niet zoo 
kwaad. We zagen Dinsdagmorgen twee schilders bezig de ruiten 
door nieuwe te vervangen. Verder hing de vlag Dinsdagochtend 
in flarden aan de toren. Ook deze had de windproef niet kunnen 
doorstaan. Zoo komt de feestvreugde de gemeente Lexmond op 
onkosten te staan, iets wat we niet zoo erg vinden. 

• Vereeniging voor Ziekenhuisverpleging. In navolging van de 
omliggende gemeenten, is in de gemeenten Lexmond en Hei- en 
Boeicop gezamenlijk een vereeniging voor ziekenhuisverpleging 
opgericht. Het voorlopig bestuur is samengesteld door 
menschen, die in één of meer besturen zitting hebben van 
vereenigingen die bij een Vereen. voor Ziekenhuisverpleging 
belang hebben. Voorzitter van het voorlopig bestuur is Burg. J.A. 
de Wolff van Hei-en Boeicop. Bij de inwoners der beide 
gemeenten zijn circulaires bezorgd, waarin het doel der nieuwe 
vereen. is uiteengezet, met daarbij aanmeldingsformulieren, die 
door de leden van het voorl. bestuur worden opgehaald, welke 
leden zich dan tevens laten belasten deze zaken nader toe te 
lichten. Voor het grootste gedeelte is dit werk reeds geschied en 
kan worden gemeld, dat de deelname van dien aard is, dat tot 
definitieve oprichting zal worden overgegaan en zal de vereen. 
reeds 1 Maart beginnen met het risico der aangeslotenen te 
dragen. Daartoe is reeds een kas gevormd, zoodat in dit opzicht 
geen beletsels meer aanwezig zijn. De tarieven zijn berekend op 
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een aantal verpleegdagen plus vergoeding voor vervoer, 
operatie-kosten, enz. Juist omdat de contributie zoo laag is, dat 
deze in vele gevallen reeds voor verpleging alleen wordt betaald, 
kan de vergoeding voor operatie-kosten niet hoog zijn en is hier 
in het algemeen over geklaagd, dat de vereeniging in dit opzicht 
geen voldoende dekking zou bieden. Daarom ligt het in de 
bedoeling van het voorlopig bestuur, om in de e.v. 
ledenvergadering voor te stellen, voor een geringe 
tariefswijziging een hoogere uitkeering voor operatie-kosten te 
stellen. Ongetwijfeld zal verreweg de grootste meerderheid der 
aangeslotenen hier vóór zijn en zal aan dit bezwaar worden 
tegemoet gekomen. In de eerste ledenverg. zal uit de leden een 
bestuur gevormd worden en zal ook het reglement worden 
vastgesteld. De oprichting van deze vereen. valt uit oogpunt van 
haar doelstelling zeer toe te juichen. 

Bericht van 15-02-1938 
• Geslaagd. De dames C. en W. van Dijk alhier, slaagden te 

Utrecht voor het gehouden examen coupeuse. 
Bericht van 12-03-1938 
• Landstormfilm. Dinsdag werd in de CHr. School de Landstormfilm 

vertoond. Het was een zeer mooie film, waarvan het bijzonder 
jammer was, dat niet meer personen de vertooning daarvan 
bijwoonden. 

Bericht van 12-05-1938 
• Een voorloper. Ondanks de buitengewoon ongunstige April-

maand (we hoorden vóór Mei geen koekoeksroep!), ook voor de 
bijen, werd er op De Zoom alhier reeds op Maandag 9 Mei een 
bijenzwerm geschept. Dit mag wel als een bijzonderheid worden 
aangemerkt. 

 
= = = = = = = = = = = = = = = = 
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EEN DURE REKENING 
 
W. van Zijderveld 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Een enorm hoge teruggave van het Rijk ter zake van het aandeel der 
gemeente in de ontheffingen van gans de financiële belasting diensten 
1846/7 en 1847/8: een halve cent! 
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BIJNA OVERSTROOMD IN 1945 
 
W. van Zijderveld 
 
 
De Duitsers wilden een overstroming forceren 
In februari 1953 werd Nederland getroffen door een grote 
watersnood. Ook de westelijke Alblasserwaard is onder water 
geweest, maar het oostelijk deel en de Vijfheerenlanden bleven 
droog. Dat had acht jaar daarvoor, in april 1945, wel anders uit 
kunnen pakken. In de nadagen van de Tweede Wereldoorlog heeft 
het namelijk maar een haar gescheeld of de Vijfheerenlanden en het 
oostelijke deel van de Alblasserwaard waren door een overstroming 
getroffen. Het zouden niet de natuurelementen zijn geweest die dit 
veroorzaakten, maar de Duitsers.  
In maart 1945 waren de geallieerden in Duitsland de Rijn 
overgetrokken en op 30 maart trokken ze vanuit het oosten de 
Achterhoek binnen. In de drie weken daarna werden de oostelijke en 
noordelijke provincies bevrijd en half april waren de Duitse troepen in 
het westen van Nederland geïsoleerd van de hoofdmacht, want ook 
de zuidelijke provincies waren in handen van de geallieerden. 
De in de ‘vesting Holland’ opgesloten Duitse Wehrmacht had bevel 
gekregen zich tot het laatst toe te verdedigen. In het zuiden dachten 
ze beschermd te zijn door de Merwede, maar in het oosten konden 
de geallieerden zo doorlopen. De Reichskommissar Seyss-Inquart 
had op 12 april 1945 weliswaar toegezegd dat er geen nieuwe 
inundaties zouden komen wanneer de geallieerden niet verder dan 
de Grebbelinie naar het westen zouden oprukken, maar dat bleek 
een loze belofte. De geallieerden stopten rond 20 april inderdaad bij 
de Grebbelinie, maar dat weerhield de Duitsers er niet van hun 
inundatieplannen door te zetten1. 
Door de polders onder water te zetten dachten ze de verdere opmars 
van de geallieerden te kunnen stoppen. Het ingrijpen van enkele 
sluiswachters heeft de Vijfheerenlanden voor deze ramp behoed. 
Een deel stond toen al onder water. Westelijk van het 
Merwedekanaal was reeds vanaf april 1944 een groot gebied onder 
water gezet. Dat was een lange, in noord-zuid richting lopende 
strook, gevormd door West-Lakerveld in Lexmond2, het gebied ten 
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westen van de Minkeloos en de Burggraaf in Meerkerk en verder 
zuidwaarts doorlopend tot aan Schelluinen. Deze strook maakte deel 
uit van een waterlinie die van Muiden tot aan Schelluinen liep. Ook 
de zuidelijke polders van Vianen waren toen onder water gezet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De door de Duitsers geïnundeerde gebieden.()A. Waalewijn, p.211) 
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De Diefdijklinie weer in ere hersteld 
De Duitsers wilden zich begin april 1945 terugtrekken op een nieuwe 
linie. De oude Grebbelinie werd weer zoveel mogelijk in gereedheid 
gebracht en aan de andere kant van de Nederrijn liep de 
verdedigingslinie in de Betuwe van Opheusden (tegenover de 
Grebbeberg) tot Everdingen. Vanaf hier zou de Diefdijklinie weer in 
gebruik worden genomen en vanaf Leerdam zou een nieuwe 
verdedigingslinie langs de Linge tot aan Gorinchem worden 
gemaakt. 
Ten oosten van de Diefdijklinie zou het gebied worden geïnundeerd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De Vijfheerenlanden, ingesloten tussen Diefdijk en Bazeldijk/Zouwendijk. 
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Als voorbereiding daartoe wilden de Duitsers het water op de Linge 
zo hoog mogelijk opstuwen. Rond 7 april 1945 werd het 
inundatiekanaal bij Tiel (een door stuwen geregelde verbinding 
tussen de Waal en de Linge) daarom geopend en de Lingesluizen bij 
Asperen gesloten. Dat gaf al spoedig veel wateroverlast. 
Op 15 april verzocht het verzet de geallieerden om de Lingesluizen 
bij Asperen te bombarderen om zodoende het plan van de inundaties 
te dwarsbomen en de overlast voor de bewoners te beperken. Dit 
bombarderen is echter nooit gebeurd, ook niet na herhaalde 
verzoeken. De sluizen lagen vlak bij de bebouwde kom en bovendien 
paste het waarschijnlijk niet in de strategie van de geallieerden. 
De Duitsers dachten dat de geallieerden vanuit het oosten, door de 
Betuwe, zouden oprukken. Vanaf 16 april werden in de Betuwe veel 
bruggen, viaducten, duikers enz. opgeblazen en werden er tot en 
met Culemborg wegversperringen aangelegd, zodat veel wegen niet 
meer konden worden gebruikt. Bij Leerdam en Gorinchem maakten 
de Duitsers verdedigingswerken. Om ook het deel van de Linge 
tussen Asperen en Gorinchem op te stuwen, werden de 
Gorinchemse Kanaalsluis gesloten. Deze sluis regelde de afvoer van 
het Lingewater naar het Kanaal van Steenenhoek en stonden 
meestal open. Rond 26 april begon het Culemborgse veld al veel last 
van het water te krijgen. Tegen het eind van de oorlog stond grote 
delen onder water. Het inundatiekanaal bij Tiel kon pas op 4 mei 
provisorisch worden gedicht3. 
 
Ook westelijk van de Diefdijklinie onder water 
Het Merwedekanaal stelde als verdedigingslinie niets voor. De reeds 
geïnundeerde strook van Lexmond tot Schelluinen was al een grote 
verbetering, maar wanneer ook de overige polders onder water 
zouden lopen, kon de vijand zijn opmars over dit gebied wel 
vergeten. 
Door het openzetten van de sluizen in Gorinchem, Arkel en Vianen 
zou het waterpeil in het Merwedekanaal zó hoog stijgen, dat het 
water over de kaden kon lopen, waardoor het omliggende land zou 
worden overstroomd. Hierbij schijnt alleen gedacht te zijn aan de 
polders ten oosten van het Merwedekanaal, dus aan het gebied 
tussen de Diefdijk/Noordelijke Lingedijk en het Merwedekanaal. Het 
inunderen van deze polders is de Duitsers echter niet goed gelukt. 
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De sluizen in Gorinchem 
Volgens de toenmalige sluiswachter van de Arkelse sluis, C.Th. van 
Leeuwen, waren er rond 21 april 1945 drie sluizen in Gorinchem 
opengezet. Gorinchem heeft echter geen drie maar vijf sluizen: 
• De Grote Merwedesluis aan het begin van het Merwedekanaal 
• De Kerkhofsluis, aan het begin van het Merwedekanaal buiten de 

stad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Op dit kaartje zijn de sluizen te Gorinchem aangegeven. 
 
• De Oude Sluis (nu Recreatiesluis) bij de mond van de 

Lingehaven 
• De Korenbrugsluis tussen de Lingehaven en de Linge 
• De Gorinchemse Kanaalsluis, die tussen de Linge en het 

Merwedekanaal en het Kanaal van Steenenhoek ligt. 
De Kanaalsluis en de oude slui en/of de Korenbrugsluis moesten 
dicht blijven om het peil in de Linge zo hoog mogelijk te krijgen. De 
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Kanaalsluis bleef in elk geval tot het eind van de oorlog gesloten. 
Hierdoor bleef het waterpeil in de Linge stijgen en kwamen grote 
gebieden onder water te staan. Dit duurde tot 4 mei, toen het 
inundatiekanaal bij Tiel provisorisch werd afgesloten. 
Dan resteren de Grote Merwedesluis en de Kerkhofsluis, dus maar 
twee sluizen. De Kerkhofsluis was alleen van belang wanneer de 
Grote Merwedesluis en/of de Kanaalsluis open stond(en). Zekerheid 
welke drie sluizen Van Leeuwen bedoelde is er dus niet. 
 
De Grote Merwedesluis werd onklaar gemaakt 
Om water in het Merwedekanaal te krijgen, werden de sluisdeuren bij 
vloed geopend en bij eb weer gesloten. Het water in de rivier was 
gemiddeld relatief hoog, dus er kon veel water in het kanaal stromen. 
Voor de Grote Merwedesluis was sluiswachter A. Eikelenboom de 
Duitsers echter te slim af4. Toen op zaterdag 21 april 1945 op last 
van de Duitsers zowel de buitenste als de binnenste deuren van de 
sluis waren geopend, kon het water uit de Merwede ongehinderd 
naar het Merwedekanaal stromen. Uit eigen beweging of op verzoek 
van de illegaliteit verzon Eikelenboom een list. Toen de 
omstandigheden gunstig waren en de deuren bij hoog water open 
stonden, zette hij in z’n eentje de buitendeuren los van de 
aandrijving. Door de druk van het hoger staande rivierwater werden 
de deuren dichtgedrukt en werden niet meer tegengehouden door 
het open/sluit mechanisme. Hoe verder de deuren dicht zwaaiden, 
hoe sneller zij gingen. Met een enorme klap sloten de deuren, 
waardoor het haalwerk ontzet werd en de haalijzers deformeerden. 
De schade was zo groot, dat de deuren niet meer open konden. 
Deze gebeurtenis moet rond maandag 23 april hebben 
plaatsgevonden. Het rivierwater kon toen niet meer in het 
Merwedekanaal stromen en vanuit de Merwede hadden de 
poldersbewoners geen gevaar meer te duchten. 
Eikelenboom dook meteen onder bij een broer van hem in 
Tienhoven, maar actie van de Duitsers bleef uit. De Duitsers waren 
ook niet naar hem op zoek. Waarschijnlijk dachten ze dat bij het 
dichtzetten van de sluis er iets verkeerd of kapot was gegaan. 
Bovendien hadden ze wel andere dingen aan hun hoofd. Eikelen-
boom keerde daarom na korte tijd weer terug naar Gorinchem, maar 
schutten was er door de defecte deuren niet meer bij. 



10e jaargang nr. 2, mei 2008 

31 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De Merwedesluis te Gorinchem met sluiswachter Eikelenboom. 
 
Na de bevrijding kreeg hij een dankbetuiging van de hoofdingenieur 
van het arrondissement ’s Gravenhage, A.G. Maris, voor zijn moedig 
gedrag. Eikelenboom was zo bescheiden, dat hij over deze brief 
nooit met anderen of zijn kinderen heeft gesproken. Het herstellen 
van de deuren heeft na de oorlog nog veel tijd en moeite gekost. 
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De sluis te Arkel was maar enkele dagen open 
De gang van zaken bij de sluis in Arkel is vastgelegd in een verslag 
dat de toenmalige sluismeester C.Th van Leeuwen5 in januari 1946 
heeft gemaakt. Hieronder wordt het in een beter leesbare vorm 
weergegeven. 
Op zaterdagmorgen 21 april 1945 kwamen twee Duitse officieren, 
samen op één motorfiets, bij de sluis te Arkel aan. Ze gelastten Van 
Leeuwen om de sluis te openen want er moest water in het kanaal 
gelaten worden. Toen Van Leeuwen zei dat dit niet kon, omdat het 
water in het Merwedekanaal al hoger was dan mocht, haalden de 
Duitsers een revolver voor de dag en bevolen hem de sluis te 
openen. Bevel is bevel! “Dat doe ik niet, ik verzuip mijn vaderland 
niet”, zei Van Leeuwen, waarop de Duitsers hem nogmaals 
sommeerden de sluis te openen, “of ik schiet je kapot”. Het antwoord 
“Ik verdom het te doen, die sluis doe ik niet open”, maakte de 
Duitsers razend en Van Leeuwen “werd koud door al mijn botten 
heen”. Ze dreigden hem nogmaals neer te schieten wanneer hij de 
sluis niet opende, maar Van Leeuwen antwoordde: “Nooit, dan sterf 
ik liever als een soldaat voor het vaderland”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De sluis te Arkel. 



10e jaargang nr. 2, mei 2008 

33 

Toen de Duitsers zagen dat hun dreigen geen effect had, vertelden 
ze dat ze een aantal soldaten gingen halen die de sluis zouden 
opblazen. Van Leeuwen antwoordde niets meer en de Duitsers 
vertrokken. Het was intussen elf uur geworden. 
Van Leeuwen vond de grond nu toch wat te heet onder zijn voeten 
worden en besloot meteen onder te duiken. Zijn vrouw en zeven 
kinderen moesten het verder maar zonder hem zien te klaren. Van 
Leeuwen ging de Rietveldsedijk op en klopte bij Verweij aan, met het 
verzoek of hij daar kon blijven. Dat was goed, en zo dook de 
sluiswachter onder bij Verweij. 
Het water in de Linge bleef stijgen. Op zondag 22 april zat de wind in 
de noordwesthoek en ‘het werd een stormtij’. Verweij bracht Van 
Leeuwen het nieuws dat ook het water in het Merwedekanaal steeds 
hoger kwam. Het begon reeds de polder in te lopen. Op verzoek van 
Van Leeuwen ging Verweij toen bij de Arkelse sluis kijken of die wel 
dicht was of dat de Duitsers hem inderdaad hadden opengezet of 
hadden opgeblazen. Dit bleek gelukkig niet het geval te zijn. De 
sluisdeuren waren nog dicht. Dat was maar goed ook, want op de 
Linge stond het water ruim een voet (meer dan dertig centimeter) 
hoger dan in het kanaal. En daar stond het water al zo hoog, dat het 
gevaar voor een doorbraak van de kade heel reëel was. Op zeven 
plaatsen liep het water al de polder in. Wanneer die ruime voet 
waterhoogte van de Linge ook nog op het almaar stijgende kanaal 
kwam, was een doorbraak van de kade niet meer te voorkomen en 
zouden polders langs het kanaal overstromen. 
Van Leeuwen was vier dagen ondergedoken, maar bij de sluis 
gebeurde verder niets. Tot op de nacht van 25 op 26 april. Toen 
kwamen de Duitsers terug en lieten een andere brugwachter de sluis 
opendraaien. Het water kon nu vrijelijk het Merwedekanaal 
instromen. Dat had een ramp voor het gebied kunnen worden, maar 
omdat het peil in het Merwedekanaal niet meer steeg, vormde dit 
Lingewater geen grote bedreiging meer. Het niet meer verder stijgen 
van het water in het Merwedekanaal kwam doordat ‘goede 
Nederlanders’ de sluizen in Gorinchem en Vianen hadden dicht 
gedraaid6. Dat was mogelijk, omdat de Duitsers geen wachtposten 
op de sluizen hadden gezet. 
Zaterdagmorgen 28 april, Van Leeuwen was toen weer thuis, zag hij 
dat er weer water in het kanaal stroomde. Op zijn vraag wie daar 



Lek en Huibert Kroniek 

34 

opdracht voor had gegeven, zei de andere brugwachter: ‘de 
kameraden, de Duitsers’. Van Leeuwen lichtte toen zijn chefs in en 
zette zelf de sluis dicht. Aan de andere brugwachter werd verteld: 
“Wie er ook komt, je blijft van de sluis af. Ik zal dat tuig wel te woord 
staan”. Dat was niet meer nodig, want de Duitsers zijn niet meer 
terug geweest. Zo werd voorkomen dat water uit de overvolle Linge 
in het volle Merwedekanaal kon stromen. Zo werden de aangrenzen-
de polders voor overstroming behoed. 
Van de Hoofdingenieur van het arrondissement ‘s-Gravenhage, A.G. 
Maris, kreeg hij nog een bedankbrief, gedateerd 6 juni 1945, met de 
volgende inhoud: ‘De opdracht van de Duitse Wehrmacht op 21 april 
1945 om de sluizen ten behoeve van het stellen van inundaties te 
openen, werd door u geweigerd. Toen u dit weigerde was niet te 
overzien wat de gevolgen zouden zijn. Ik wil u schriftelijk mijn 
waardering betuigen voor dit onder moeilijke omstandigheden 
genomen besluit.’ 
Eenzelfde brief zal sluiswachter A. Eikelenboom van de Grote 
Merwedesluis hebben ontvangen. 
 
De sluizen te Vianen bleven lang open 
De Duitsers wilden ook water vanuit de Lek in het Merwedekanaal en 
zo in de polders laten stromen. Op vrijdag 20 april 1945 lieten ze de 
inlaatwerken van de oostelijke kanaaldijk openzetten. Op dezelfde of 
de volgende dag werd op hun bevel bij vloed de Grote Sluis bij 
Vianen opengezet. Bij eb ging de sluis dan weer dicht. Dat openen 
en sluiten ging zo steeds door. 
Bij de Wilhelminasluis ging dat niet zo gemakkelijk. Deze was al 
enige jaren buiten gebruik en ter bescherming van de deuren waren 
aan de rivierzijde schotbalken aangebracht. Dat waren balken die 
vóór de deuren in gleuven in de sluiswand boven elkaar werden 
gestapeld en zo een houten muur vormden. Die schotbalken 
moesten eerst door een stel willekeurig aangewezen burgers worden 
verwijderd, alvorens de sluisdeuren konden worden opengedraaid7. 
Door het binnendringende rivierwater steeg het water in het 
Merwedekanaal almaar hoger. In Nieuwland ging een boer naar B. 
Versluis, het hoofd van de openbare school, met het verzoek of 
Versluis naar de Ortskommandant wilde gaan, want het water stond 
zo hoog, dat het ieder moment over de dijk kon stromen. Alle huizen 
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in Nieuwland zouden dan onder water komen te staan. Versluis 
woonde naast de pastorie, waarin toen de Ortskommandant woonde. 
Niet wetend wat er aan de hand was en waarom het peil in het 
Merwedekanaal zo hoog stond, ging Versluis naar zijn buurman. Hij 
werd binnengelaten in de kamer van de Ortskommandant, deed zijn 
verhaal en vroeg of er iets aan het hoge water kon worden gedaan. 
Versluis had nog maar enkele zinnen in het Duits gezegd, of de 
Ortskommandant greep zijn revolver en schreeuwde: “Eruit, anders 
schiet ik je kapot”. Versluis wist niet hoe gauw hij de pastorie moest 
verlaten8.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De Grote Sluis en de Wilhelminasluis (restant van het vroegere 
Zederikkanaal) te Vianen, liggen naast elkaar. 

 
Op zondag 22 april begon het water op veel plaatsen over de kade te 
stromen. In de buurt van Middelkoop wisten kantonnier Dirk Zwart en 
omwonenden een dijkdoorbraak te voorkomen. Het is niet bekend of 
omwonenden de inlaatwerken weer zo gauw mogelijk hebben 
dichtgezet, maar waarschijnlijk is dit wel. 
In Meerkerk liep een deel van het dorp onder water. In dit deel was 
het hoofdkwartier van de Duitsers gevestigd en ook dit liep onder 
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water. Op zondag 29 april bleven de sluizen te Vianen weer voor het 
eerst dicht bij vloed9. Het is waarschijnlijk dat het bevel hiertoe door 
de Duitsers zelf is gegeven, want op 1 mei mocht zelfs worden 
begonnen met het wegmalen van het water uit de polders en konden 
ook de sluisdeuren te Vianen bij eb weer worden geopend. 
Mogelijk is het onderlopen van hun hoofdkwartier in Meerkerk de 
reden dat de Duitsers op 29 april het bevel gaven de sluizen te 
sluiten. 
 
Het einde van de ellende 
Zoals reeds vermeld was rond maandag 23 april de Grote 
Merwedesluis gesloten. De Arkelse sluis stond alleen van de nacht 
van 25 op 26 april tot zaterdagmorgen 28 april open, maar de sluizen 
in Vianen van zaterdag 21 tot zondag 29 april. Pas op die dag was 
het gevaar voor de polders rond het Merwedekanaal geweken. 
De Duitsers waren bang voor het water. Ze zouden op hun post 
kunnen worden ingesloten en daar voelden ze helemaal niets voor. 
Dit is waarschijnlijk een belangrijke reden waarom de 
Vijfheerenlanden en de Alblasserwaard aan een overstroming zijn 
ontsnapt. 
Op 1 mei mochten de gemalen weer hun werk doen. Toch duurde 
het nog een tijdje voor de bemaling goed op gang kwam. Zo hadden 
onder andere de polders Autena, Gouwenes, Neder- en Over-
Boeicop, Neder-Heicop, Quakernaak, Nieuwland en Leerbroek een 
elektrisch gemaal, maar elektriciteit was niet voorhanden, dus 
stonden ze stil. Het duurde tot eind mei voordat deze gemalen weer 
konden draaien. Intussen werd met dieselmotoren een 
noodmaalinrichting aangebracht, maar snel ging het uitmalen niet. 
Het duurde nog lang voor de polders waren droog gemalen. 
 
De Bazeldijk werd niet opgeblazen 
Niet alleen de Vijfheerenlanden, maar ook de Alblasserwaard is 
ternauwernood aan een overstroming ontsnapt. Op bepaalde 
plaatsen hadden de Duitsers gaten geboord in de Lekdijk en de 
Merwededijk. Wanneer ze bij een massale aanval moesten 
terugtrekken, zouden ze de Alblasserwaard onder water zetten, door 
in de gaten springladingen aan te brengen en deze te laten 
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ontploffen. Ongetwijfeld zou daardoor een enorm gat in de dijk zijn 
geslagen en zou het rivierwater in de polder stromen10. 
Behalve de rivierdijken, waren de Duitsers ook van plan geweest om 
de Bazeldijk op enkele plaatsen op te blazen. De dijk was te hoog 
om door te breken wanneer het Zederikkanaal aan de andere oever 
al over de kade stroomde. Alleen door met springstof gaten in de dijk 
te maken, kon het water de Alblasserwaard instromen. In het 
spoorwegstation van Arkel hadden de Duitsers daartoe een grote 
hoeveelheid springstof opgeslagen. Het gewapende verzet in de 
Alblasserwaard had het plan dit te verhinderen door het station op te 
blazen. Voordat men het plan kon uitvoeren ontruimden de Duitsers 
het station en vervoerden al hun explosieven per paard en wagen 
naar Meerkerk, waar het werd opgeslagen in de schuren van De Vor 
en Bikker, die aan de Bazeldijk woonden. Een verzetsman kreeg van 
zijn groep de opdracht zich te laten vorderen voor het lossen van de 
wagens. Hij zorgde dat hij in de buurt op de weg liep en werd 
volgens plan door de Duitsers gedwongen om mee te helpen. 
Uiteraard protesteerde hij hevig, maar dat hielp gelukkig niets. Toen 
hij in de schuur kwam, zag hij twee Duitsers werken die zich enige 
tijd daarvoor met al hun wapens aan de illegaliteit hadden 
overgegeven. Ze waren daarna ondergebracht bij P. van Zessen. 
Het leven van een onderduiker had hen kennelijk verveeld, want 
tijdens een wandeling waren ze door de Duitsers, hun eigen mensen, 
weer opgepakt. 
Wijselijk deden de infiltrant en beide Duitsers alsof ze elkaar niet 
kenden, maar door hen kwam de infiltrant toch te weten wat er 
allemaal in de schuren werd opgeborgen. Dat was onder andere 
dynamiet, trotyl, landmijnen en bij Bikker bovendien nog fosfor om 
gebouwen in brand te steken. 
De ondergrondse wist nu wat er zoal in de schuren lag en wilde de 
zaak opblazen. Van hogerhand werd dit moment echter steeds 
uitgesteld, totdat duidelijk werd dat de Duitsers niet meer tot het 
opblazen van de Bazeldijk zouden overgaan11. Dit moment zal in de 
periode van 29 april tot 1 mei hebben gelegen. Zo ontsnapte ook het 
oostelijke deel van de Alblasserwaard aan een overstromingsramp. 
 
Dit artikel is eerder gepubliceerd in Oud-Gorcum Varia,2003-1, nr. 
54, p. 33-42 
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VAN DE REDACTIE 
 
De computerproblemen bij de auteur Peter de Pater zijn veel erger 
dan gedacht, ook de diskette waarop zijn artikel voor dit nummer 
stond, was niet meer bruikbaar. Hierdoor is dit artikel verloren 
gegaan en moet hij dit weer opnieuw schrijven. Hopelijk is alles voor 
het volgende nummer opgelost. 
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