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WAAROM DEZE SPECIALE UITGAVE? 
 
Het feit dat de Vereniging Historisch Lexmond en Hei- en Boeicop 
(VHLHB) op 14 oktober 2008 tien jaar bestaat, was niet de reden om 
dit speciale nummer uit te geven. Niettemin is dit nummer een goede 
gelegenheid om aan dit heuglijke feit extra luister bij te zetten. 
Wat de reden dan wel was? Naar aanleiding van de sloopplannen 
van het pand Kortenhoevenseweg 73 wilde de Monumenten-
commissie van de gemeente Zederik (MCZ) wel eens iets meer 
weten over dit pand en zijn bewoners. Er werd contact opgenomen 
met de VHLHB, die over de nodige informatie beschikte: De 
ontwerper was Joost M. de Jong en zijn zoon Frans had ook zijn 
leven lang in het huis gewoond. Deze Frans had in Lexmond veel 
huizen ontworpen, was kassier van de Coöperatieve Boerenleen-
bank, ontvanger en opzichter van de gemeente geweest en had ook 
veel in kranten gepubliceerd. Hij was een veelzijdig man. 
Medio 2007 ontstond daarom bij de MCZ het plan om tijdens de 
Open Monumentendag 2008 aandacht te besteden aan Frans de 
Jong en de gebouwen die hij had ontworpen. Niet omdat hij een 
vernieuwend architect was, maar omdat hij door de vele woningen, 
die hij in de jaren twintig en dertig van de vorige eeuw in Lexmond 
had ontworpen, een zwaar stempel had gedrukt op het huizen-
bestand. 
Een lid van de MCZ, die van beroep architect is, werd bereid 
gevonden de ontwerpen van Frans de Jong op te sporen en een 
analyse van de ontwerpen te maken. Aan de VHLHB werd gevraagd 
om de persoon van Frans de Jong en alle door hem verrichte 
activiteiten nader te belichten. Uit beide onderzoeken zou een boek 
worden samengesteld, dat op Open Monumentendag 13 september 
2008 zou worden gepresenteerd. Bovendien zou op die dag een 
tentoonstelling worden georganiseerd. 
Aan deze opzet wilde de VHLHB graag meewerken en in begin juli 
2007 vond het eerste gesprek plaats tussen de familie De Jong en 
de VHLHB. Er werd door de familie volledige medewerking 
toegezegd en het reeds door de heer A.M. de Jong Fz over zijn 
vader verzamelde materiaal zou door hem worden uitgebreid en aan 
de VHLHB ter beschikking worden gesteld. 
Eind september 2007 werd door de MCZ ook de Culturele Raad 
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Zederik (CRZ) bij het project betrokken. Deze zou de organisatie van 
de boekuitgave en van de tentoonstelling voor haar rekening nemen. 
Begin januari 2008 vormde de gemeente Zederik een werkgroep, 
waarin, behalve wethouder Krämer en enkele andere vertegen-
woordigers van de gemeente Zederik, ook een vertegenwoordiger 
van de MCZ, de CRZ en de VHLHB zitting namen. De gemeente 
Zederik, aangevuld met sponsors, zou het project financieren. Op 14 
januari 2008 werd de eerste vergadering gehouden. Hierin deelde de 
onderzoeker/auteur van de MCZ mede dat hij geen kans zag om zijn 
bijdrage aan het boek op tijd gereed te hebben. Hierdoor was het 
plan voor een boek meteen van de baan. Besloten werd de 
publicatie dan maar te beperken tot een brochure van 12 pagina’s, 
wat later werd gewijzigd in een vouwblad. 
De familie De Jong en de VHLHB hadden intussen veel materiaal 
verzameld en het zou zonde zijn daar niets mee te doen. De VHLHB 
besloot daarop dit materiaal te publiceren in een extra dikke uitgave 
van het verenigingsorgaan, de Lek en Huibert Kroniek, aangevuld 
met verder eigen onderzoek. Dit werd aan de werkgroep 
medegedeeld. Het resultaat is dit nummer. Het werd geheel uit eigen 
middelen gefinancierd.  
Veel dank zijn wij verschuldigd aan de heer A.M. de Jong, die als 
contactpersoon van de familie optrad, veel gegevens heeft 
opgezocht en aangeleverd en het concept-manuscript van 
commentaar heeft voorzien. Op het gemeentehuis hebben wij veel 
medewerking gehad van de heer A.W. Verhoef. Voor de identificatie 
van de gebouwen hebben wij een beroep mogen doen op onze 
leden: C. Bassa, G. van Bezooyen, G.C. Brouwer, mevr. I. Brouwer, 
H. Molenaar en P. de Pater en op de heer J. Ruijter van de 
gemeente Vianen, waarvoor onze dank. 
Ook zijn wij dank verschuldigd aan de MCZ, want zonder de aanzet 
die de MCZ heeft gegeven, zou deze studie nooit op dit moment zijn 
uitgevoerd. 
Behalve een overzicht van het leven en werk van Frans de Jong, 
geeft het verhaal ook een goed beeld van de ontwikkeling van het 
dorp en enkele aspecten van het leven in die tijd. 
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1. DE PERSOON FRANS DE JONG 
 
De voorouders van Frans de Jong waren timmerlieden 
In Lexmond waren in de eerste helft van de twintigste eeuw 
verschillende personen die Frans de Jong heetten. Dit artikel gaat 
over de bouwkundige Frans de Jong, die ook kassier van de 
Coöperatieve Boerenleenbank is geweest. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Joost Marinus de Jong en zijn vrouw Maaike den Hartog. 
 
Zijn voorouders woonden reeds enkele generaties lang in Lexmond. 
Zijn vader was Joost Marinus de Jong, die was geboren op 20 
december 1838 en van beroep zelfstandig timmerman was. Een 
timmerman deed vroeger vaak veel meer dan timmeren, want hij 
maakte ook ontwerpen voor gebouwen. Het waren vaak echte 
duizendpoten. Het beroep ging vaak over van vader op zoon en zo 
was het ook in de familie De Jong gegaan, want ook vader Frans 
(1800-1868) en grootvader Joost (1755-1830) waren zelfstandige 
timmerlieden geweest. Grootvader Joost was rond 1790 vanuit 
Schoonrewoerd naar Lexmond verhuisd. Volgens overlevering 
maakte hij in 1795, in opdracht van het bestuur van Lakerveld, een 
Vrijheidsboom. Dat was een ‘meiboom’, die onder andere tijdens de 
Franse Revolutie een zinnebeeld van de vrijheid was. Dat was de 
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meiboom ook bij de Nederlandse patriotten, die vóór de revolutie en 
tegen het Oranjehuis waren. Of de nog niet zo lang in Lexmond 
wonende Joost de opdracht aanvaardde omdat hij misschien zelf 
een patriot was, om iets te verdienen of omdat hij zo tolerant was dat 
hij anderen hun afwijkende overtuiging gunde, is niet bekend. Hoe 
het ook zij, al zijn nakomelingen waren overtuigde aanhangers van 
het Oranjehuis en zeker geen patriotten. 
 
De ouders van Frans de Jong 
Vader Joost Marinus (1838-1923) was in 1868 op dertigjarige leeftijd 
getrouwd met de drie jaar oudere Maaike den Hartogh, die geboren 
was op 21 september 1835. Zij kwam uit een geslacht van zalm-
vissers en boeren. Haar vader was Arie den Hartogh en deze 
woonde in een boerderij aan de Kortenhoevendijk. Deze is in 1993 
afgebroken. Hij was zalmvisser op de Lek en bezat een strook land 
die liep vanaf de boerderij aan de Lekdijk tot aan het Zederikkanaal.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het uit de zeventiende eeuw stammende huis, Kortenhoevendijk 6, waarin 
Maaike den Hartogh opgroeide. Het pand is in 1993 afgebroken door de 
firma Van Eck om plaats te maken voor een loods met parkeerterrein. 
(Tekening Th. W. van Zijderveld-van Eijk) 
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Het was een welgestelde familie, die al heel lang in de boerderij 
woonde. 
Joost Marinus de Jong en Maaike den Hartogh kregen drie kinderen: 
Johanna Maria, met roepnaam Janna (15 mei 1869), Frans (14 april 
1876) en Arie (22 september 1877). 
Het gezin van Joost Marinus woonde in de Vinkenbuurt. Dat was 
buitendijks in de kom van Lexmond. Hier stonden eenvoudige huizen 
en het was niet de deftigste buurt van het dorp. Bij erg hoog water 
kwam het onderste deel van deze huizen onder water te staan en 
moest men naar boven verhuizen. Voor een timmerman was het 
daarom niet geschikt, maar mogelijk gebruikte hij de werkplaats van 
zijn vader, die aan de oostzijde van De Laak woonde. Negen of tien 
jaar na zijn huwelijk verhuisde Joost Marinus met zijn gezin naar 
Kortenhoevenseweg 73. Dit was een nieuw huis, door hemzelf in 
1877 ontworpen en in 1877/1878 gebouwd. De achterkant van het 
huis bevatte een inpandige werkplaats en een houtzolder, zodat hij 
thuis zijn beroep kon uitoefenen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het huis Kortenhoevenseweg 73, ontworpen en gebouwd door J.M. de Jong 
in 1877/1878, waarin Frans de Jong bijna zijn leven lang heeft gewoond. 
Het zal in 2008 worden gesloopt door een aan de firma Van Eck gelieerde 
onderneming. Het bijzondere aan het huis is de nokversiering van de 
voorgevel. Deze kwam wel regelmatig voor bij boerderijen, maar zelden bij 
woonhuizen. Foto uit 1903 
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Behalve zijn eigen huis, heeft Joost Marinus nog meer huizen, 
boerderijen en schuren ontworpen. 
 
De jeugd van Frans de Jong 
Frans, geboren op 14 april 1876, was één of twee jaar oud toen het 
gezin van Joost Marinus, met roepnaam Joost, verhuisde naar de 
Kortenhoevenseweg. Vader Joost moest op middelbare leeftijd het 
zware timmerwerk opgeven en richtte zich toen geheel op het 
ontwerpen van gebouwen. In 1892 werd hij benoemd tot opzichter 
over de gemeentewerken. Dat bleef hij tot 1904, waarna hij werd 
opgevolgd door zijn jongste zoon Arie. Vader Joost had ook nog een 
aantal bijbaantjes, zoals secretaris en penningmeester van de polder 
Lexmond en schatter van de lokaliteiten, wat inhield dat hij moest 
schatten wat de omzet van een café was1. 
Aan al die bezigheden had vader Joost geen volle dagtaak en hij kon 
zich daarom ook met andere zaken bezighouden. Dat was geen 
probleem voor hem, want hij had een brede belangstelling. Vooral 
geschiedenis interesseerde hem erg. Maar ook in godsdienstige, 
culturele en maatschappelijke zaken was hij zeer geïnteresseerd. 
Dat blijkt wel uit het feit dat er rond 1900 maar twee Lexmonders 
waren geabonneerd op een dagblad. Eén daarvan was Joost de 
Jong. Hij las De Standaard, waarvan de Anti-Revolutionaire dr. 
Abraham Kuyper de hoofdredacteur was. De andere Lexmonder was 
burgemeester J. Pot. Hij las het liberale Algemeen Handelsblad. Zo’n 
abonnement op een krant, die per post werd bezorgd, was in die 
dagen een kostbare aangelegenheid, maar kennelijk had vader Joost 
dat er wel voor over. Hij schreef ook ingezonden brieven naar De 
Standaard en het kerkelijke blad De Heraut. Hij was erg 
oranjegezind. 
Vader Joost tekende en schilderde en deed ook aan houtsnijwerk, 
wat voor een timmerman niet zo vreemd is. Het is niet verwonderlijk 
dat de kinderen, die in het gezin van Joost Marinus opgroeiden, ook 
een opvoeding kregen waarin aandacht aan een brede belangstelling 
werd besteed. Zo begon Frans in mei 1888 lessen te volgen aan de 
tekenschool te Vianen. Daar werd vrij handtekenen onderwezen en 
de twaalfjarige Frans zal daar het nodige hebben opgestoken. 
Als 13-jarige jongen maakte hij in 1889 een tekening van de Viaanse 
burgemeester Alers, die nog steeds in het archief van de gemeente 
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Vianen aanwezig is. 
In zijn latere leven vinden we veel activiteiten en ideeën terug die we 
ook bij zijn vader Joost tegenkwamen. 
Moeder Maaike overleed in 1890, haar man Joost met drie nog thuis 
wonende kinderen achterlatend. Frans was toen veertien jaar oud. 
Zijn 21-jarige zus Janna verzorgde daarna de huishouding, maar 
toen zij enkele jaren later trouwde en naar elders verhuisde, kwam er 
een huishoudster in huis. Deze situatie heeft circa 26 jaar geduurd, 
tot 1921, toen Frans ging trouwen. Beide zonen Frans en Arie waren 
toen allang volwassen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pasteltekening van Frans de Jong uit 1920. 
 
Frans begon als onderwijzer 
Op 2 april 1890 verliet de toen bijna veertienjarige Frans de lagere 
school, waar hij les had gekregen van de in Lexmond en daarbuiten 
veelgeroemde meester Jasper Vink. Hij begon daarna in augustus 
1890 op de vaktekenschool te Vianen, waar hij leerde bouwkundige 
tekeningen te maken. Tegelijkertijd kreeg hij in de periode van mei 
1890 tot april 1891 privéles in de Franse taal van de Lexmondse 
predikant Prins. Dit jaar 1890 was voor Frans een jaar vol ver-
anderingen, want in hetzelfde jaar overleed ook zijn moeder. 
Dat hij de Franse taal leerde, duidt er al op dat hij iets anders wilde 
worden dan dorpstimmerman, bouwkundige en aannemer. Na de 
vaktekenschool ging hij dan ook een andere richting in. Hij volgde 
een opleiding voor onderwijzer op de normaalschool, die later 
kweekschool zou gaan heten en tegenwoordig als Pabo bekend 
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staat. Alleen het onderwijs in die tijd was veel grondiger dan aan de 
tegenwoordige Pabo. Een onderwijzer moest niet alleen theoretische 
kennis bezitten, maar ook kunnen lesgeven. Om dit te kunnen leren 
moest men een tijdje als ‘kwekeling’ op een school meelopen, 
alvorens men het diploma van de kweekschool kreeg. Zo kwam het 
dat Frans op 1 juli 1894 werd benoemd als onderwijzer aan de chr. 
lagere school te Hilversum, zonder nog zijn diploma op zak te 
hebben. Het eerste half jaar zou als proeftijd gelden en daarna kreeg 
hij een vaste aanstelling. Dat laatste stond echter nog lang niet vast, 
want in de aanstellingsbrief werd reeds gesteld dat vanwege de 
zwakke staat van uw gezondheid het mogelijk was dat er geen vaste 
aanstelling zou volgen. Hij had een longaandoening, waar hij vaak 
last van had en hem het 
werken als onderwijzer 
uiteindelijk onmogelijk 
maakte. 
Intussen had hij op 25 
oktober 1894 te Rotter-
dam een akte behaald 
om gymnastiekonderwijs 
te mogen geven. Dat 
heette in die tijd: ‘Akte 
van Bekwaamheid voor 
huis- en schoolonderwijs 
in de vrije en orde-oefe-
ningen der gymnastiek’. 
Kort daarvoor had hij 
echter om gezondheids-
redenen ontslag geno-
men, dat op 22 oktober 
1894 door het school-
bestuur werd bekrach-
tigd. Hij had dus slechts 
bijna vier maanden als 
onderwijzer gewerkt. 
Hoe het verder ging met 
zijn praktijkervaring is 
niet bekend, maar op  Diploma kweekschool van Frans de Jong 
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24 april 1895 kreeg hij zijn akte voor onderwijzer. Hij was toen net 
tien dagen negentien jaar oud. 
Per 1 juni 1895 werd hij aan de christelijke lagere school te Woerden 
benoemd als onderwijzer, tegen een salaris van f 550,- per jaar. 
Openbaar vervoer, zoals wij dat nu kennen, was er toen nog niet. 
Dat betekende dat hij niet op en neer kon reizen, maar in Woerden, 
evenals eerder in Hilversum, ‘in de kost moest gaan’, zoals dat toen 
werd genoemd. 
Na tien maanden als onderwijzer werkzaam te zijn geweest, moest 
hij in april 1896 zijn werk door ziekte tijdelijk staken. Als onderwijzer 
voldeed hij kennelijk prima, want het hoofd der school hoopte dat hij, 
zij het dan ten koste van enkele maanden gedwongen vacantie, zijn 
krachten weer terug zal krijgen voor de eens gekozen arbeid. Het 
lukte de school niet om een vervanger voor hem aan te stellen en 
voor een tijdelijke extra kracht ontbraken de financiën. Noodge-
dwongen, en ziende dat hij in de naaste toekomst niet voorgoed zou 
genezen, nam Frans zelf per 1 mei 1896 ontslag. Dat werd hem 
eervol verstrekt, onder de toezegging dat bij een komende vacature 
of personeelsuitbreiding hij onmiddellijk voor benoeming in 
aanmerking zou komen. Voor de twintigjarige Frans was dit een 
schrale troost. 
Zo brak hij zijn pas begonnen carrière als onderwijzer (school-
meester genoemd in die tijd) af en keerde terug naar Lexmond.  
 
Terug in Lexmond 
Na deze treurige ervaring ging hij in 1896 weer bij zijn vader, zijn 
broer Arie en de huishoudster op Kortenhoevenseweg 73 wonen. 
Zijn toekomstdroom lag aan diggelen en hij moest maar zien op een 
andere manier zijn brood te verdienen. Hij begon als timmerman in 
de zaak van zijn vader te werken, wat ongetwijfeld met de nodige 
beperkingen gepaard zal zijn gegaan. Na een paar jaar werd hij bij 
zijn vader opzichter. 
Uit het verloop van zijn werkzame leven blijkt wel dat hij het beroep 
van bouwkundige aantrekkelijk vond, maar ook de administratieve 
kant bleef hem trekken. Zijn zwakke gezondheid zal daar ook wel 
debet aan zijn geweest. Hij bekwaamde zich in vakken die bij een 
opleiding tot ambtenaar ter gemeentesecretarie nodig waren. Wie 
daarbij zijn leermeester was, is niet bekend, maar in die tijd werden 
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de ambtenaren nog door de burgemeester of gemeente-secretaris 
opgeleid en dat kan ook hier het geval zijn geweest. Dat studeren is 
echter niet afgesloten met een examen en het heeft ook niet geleid 
tot een baan op een gemeentehuis. Echter, van de administratie- en 
wetskennis die hij door zijn studie had opgedaan, zal hij zeker in zijn 
latere andere functies profijt hebben gehad. 
Zijn eerste functie (a) kreeg hij in 1902. Hij werd toen secretaris-
penningmeester van de Polder Lexmond en kreeg daarvoor in het 
begin f 35,- per jaar voor. Hij is dat tot aan zijn overlijden gebleven.  
 
Het begin als bouwkundige 
Wanneer vader Joost Marinus zijn laatste ontwerp maakte is niet 
bekend, maar dat zal vóór 1904 zijn geweest. Vanaf dat jaar 
moesten bouwvergunningen worden aangevraagd en daarbij komt 
zijn naam niet meer voor2. 
Een timmerman trad vroeger vaak op als aannemer en/of architect 
en als vertegenwoordiger van de opdrachtgever. In het geval van de 
familie De Jong maakte de ‘timmerman’ de tekeningen en het 
bestek, verzorgde de inschrijving en de gunning en hield daarna 
toezicht op de bouw. Het was daardoor meer ‘hersen- en 
kantoorwerk’, dan dat het lichamelijk inspannend werk was, waarbij 
men vaak in de buitenlucht bij weer en wind moest werken. Zeker 
voor Frans de Jong met zijn zwakke gezondheid, was dat laatste niet 
weggelegd. De baan als bouwkundige paste veel beter bij hem. 
Arie, de één jaar jongere broer van Frans, werkte ook in de zaak van 
zijn vader en was opzichter. Hij ontwierp en begeleidde bijvoorbeeld 
in 1905 de herbouw van de pastorie van de gereformeerde kerk en in 
1906 de bouw van de christelijke school en het schoolhuis en daarna 
nog zeven nieuwbouwhuizen3. Het laatste in 1914. Bij hem kon men 
bijvoorbeeld de tekeningen inzien en de bestekken kopen4. In 1904 
of eerder had Arie de zaak waarschijnlijk van zijn vader Joost over-
genomen, want vanaf dat jaar tot 1914 maakte hij de bouw-
tekeningen en leidde hij het werk. Het is niet bekend of vader Joost 
achter de schermen nog bij de zaak betrokken was. Frans, die 
evenals Arie nog steeds bij zijn vader inwoonde, zal onder Arie in de 
bouw hebben gewerkt. Arie werkte ook regelmatig voor Rijks-
waterstaat. Zo werd hij begin oktober 1913 voor negen maanden 
benoemd tot buitengewoon opzichter bij Rijkswaterstaat, maar hij  
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Rechts het huis, Kortenhoevenseweg 67, dat Arie de Jong in 1913 ontwierp 
voor jachtopziener Hendrik Verhoef en links het huis Kortenhoevenseweg 
65, dat zijn broer Frans in 1924 ontwierp voor D. Chaigneau. 
 
was daar toen al twee jaar op een of andere manier werkzaam5. 
Dat zal de reden zijn geweest dat Frans de Jong, die toen 37 jaar 
oud was, het ontwerpwerk voor zijn rekening nam. In 1914 begon hij 
voor het eerst op zijn eigen naam met het ontwerpen en bouwen van 
gebouwen. Toch werd de bouwvergunning voor de boerderij van Jan 
Scherpenzeel Gz, die Frans ontworpen had, op naam van Arie 
verstrekt. De familie De Jong was wijd en zijd bekend als een familie 
die goed werk leverde en was goed ingevoerd in de Lexmondse 
gemeenschap. Wanneer er iets moest worden gebouwd of 
verbouwd, wist men de familie De Jong te vinden. Daar profiteerde 
Frans van, want vanaf het begin dat hij op zijn eigen naam begon, 
was er een constante stroom van opdrachten, die zesentwintig jaar 
zou voortduren. 
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Het eerste gebouw dat volgens een ontwerp van Frans de Jong werd 
uitgevoerd, was een schuur voor Willem Bogaard. Deze werd in 
1914 gebouwd. In datzelfde jaar ontwierp en bouwde hij nog een 
schuur, nu voor Dirk Bikker. In dat jaar 1914 bouwde hij als sluitstuk 
de eerder genoemde boerderij voor J. Scherpenzeel Gz, Korten-
hoevendijk 8. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het eerste grote project dat Frans de Jong als zelfstandige ontwierp: de 
boerderij voor Jan Scherpenzeel Gz, Kortenhoevendijk 8. Hierin komt nu 
een Thomashuis voor verstandelijk gehandicapten. Foto uit 1985. 
 
Het was eigenlijk een herbouw, want in 1914 was de boerderij in 
vlammen opgegaan. Aan de plaats van de ramen in de voorgevel is 
nog goed te zien dat het eigenlijk een oude boerderij is. Aan de 
linkerkant bevindt een opkamer, die boven een half verzonken kelder 
ligt, en waarin men bij overstromingen grote kans had droog te 
kunnen blijven wonen. Bij de brand is ook een deel van het kerkelijk 
archief van de Ned. Herv. kerk verloren gegaan.  
Frans heeft nauwgezet aantekeningen gemaakt van alle projecten 
die hij heeft uitgevoerd of aan meegewerkt. Hieruit blijkt dat er meer 
is gebouwd dan de aanwezige bouwvergunningen in het archief op 
het gemeentehuis doen vermoeden6. 
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Frans had veel nevenfuncties 
Behalve zijn functie van secretaris-penningmeester bij de Polder 
Lexmond (a), bezat hij sinds 1902 geen andere functies. Dat 
veranderde drastisch in 1916, toen hij in maar liefst de volgende vier 
functies werd benoemd7:  
b. Gemeenteontvanger met ingang van 1 januari 1916. Er waren 
acht sollicitanten op de functie afgekomen, maar Frans de Jong 
kreeg in de gemeenteraad vier van de zeven uitgebrachte stemmen 
en was daarmee gekozen. Hij kreeg voor de werkzaamheden f 250,- 
per jaar, maar dat werd na een jaar al opgetrokken tot f 300,-. Hij zou 
deze functie vervullen tot aan zijn overlijden op 2 januari 1942. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deel van de notulen van de gemeenteraad van 15 januari 1916 waarin 
Frans de Jong werd benoemd tot gemeenteontvanger. 
 
c. Directeur van de Algemene Begraafplaats te Lexmond, per 1 
februari 1916, benoemd met algemene stemmen. Dit leverde hem 
aanvankelijk f 6,- per jaar op en ook deze functie zou hij tot aan zijn 
overlijden blijven vervullen. 
d. Ambtenaar, belast met het innen van de pensioenpremies van de 
ambtenaren en van het havengeld. 
e. Correspondent van de Intercommunale Arbeidsbemiddeling voor 
Lexmond per 1 februari 1916. Bij hem konden werklozen zich laten 
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inschrijven en hij probeerde die dan via het ambtelijke netwerk aan 
werk te helpen. Hiervoor kreeg hij aanvankelijk geen beloning, maar 
later wel. De naam van de functie werd later ook gewijzigd in Agent 
van de Arbeidsbemiddeling. Hij bleef de functie vervullen tot deze op 
1 mei 1941 werd opgeheven. 
f. Een baan waar hij meer tijd mee 
kwijt was dan met de  laatste drie, 
was die van kassier van de 
Lexmondse Coöperatieve Boeren-
leenbank. Hij was in die functie 
benoemd op de oprichtingsverga-
dering, die werd gehouden op 24 
mei 1918. Hij kreeg hiervoor aan-
vankelijk een vergoeding van  
f 100,- per jaar. Hij heeft de functie 
tot aan zijn overlijden vervuld8. 
g. Gemeenteopzichter van Lex-
mond per 1 januari 1921 voor een 
salaris van f 40,- per jaar. Hij 
volgde daarmee zijn broer Arie op, 
die op zijn beurt op 1 april 1904 zijn 
vader was opgevolgd. Arie had op 
1 oktober 1920 ontslag genomen, 
omdat hij was benoemd tot op-
zichter bij de Provinciale Water-
staat te Utrecht. Frans bleef 
gemeenteopzichter tot aan zijn 
overlijden9. 
Uit deze opsomming blijkt wel dat 
hij, naast zijn deeltijdfunctie van 
secretaris-penningmeester van de 
Polder Lexmond, nog vijf andere 
deeltijdbanen had. De ene deeltijd-
betrekking zal meer tijd hebben  
 
Het krantenbericht dat verslag doet van de oprichtingsvergadering van de 
Coöperatieve Boerenleenbank op 24 mei 1918, waarin Frans de Jong 
benoemd werd tot kassier. 
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gevergd dan de andere, maar dat neemt niet weg dat het in totaliteit 
een groot beslag op zijn tijd zal hebben gelegd. Daarnaast moest hij 
ook nog tijd besteden aan zijn beroep van bouwkundige! Hij had een 
druk leven, waarbij hij toch nog tijd vond voor allerlei andere 
activiteiten, zoals we later zullen zien. 
De functie van gemeenteopzichter van zowel Arie als Frans, had een 
merkwaardige consequentie. Beide waren ontwerper van gebouwen 
en moesten in die functie hun ontwerpen, inclusief de bestekken, 
laten goedkeuren door de gemeenteopzichter, dus door zichzelf. Ze 
werden uiteraard altijd goedgekeurd, maar de buitenwacht had met 
die dubbelfunctie geen enkel probleem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De tekst luidt: ‘Lexmond 18/8 1928. Aan Heeren B&W van Lexmond. Het 
bouwplan woonhuis voor T. van Dieren Jac.z. te Lexmond voldoet aan de 
voorschriften onzer plaatselijke bouwverordening en geeft wat ruimte en 
verdiepinghoogte betreft belangrijk meer. De gem. opzr. Frans de Jong.’ Het 
ontwerp was door hemzelf gemaakt. 
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Er zijn geen gevallen bekend dat op die vreemde situatie, namelijk 
dat iemand zijn eigen werk moest goedkeuren, kritiek is geuit. 
Kennelijk had men een groot vertrouwen in de heren De Jong. 
 
Frans de Jong ging trouwen 
1921 was een belangrijk jaar voor Frans de Jong. Niet zozeer omdat 
hij op 1 januari gemeenteopzichter was geworden, maar omdat hij op 
45-jarige leeftijd op 19 mei 1921 in het huwelijk trad met de 31-jarige 
Neeltje de Vor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De ondertrouwkaart van Frans de Jong en Neeltje de Vor. 
 
Zij kwam uit een familie die al enkele generaties lang in Lexmond 
woonde en een vooraanstaande positie in de gemeente innam. 
Neeltje was geboren op 10 oktober 1889 en woonde bij haar ouders 
op de boerderij De Laak 27. Deze, nu als rijksmonument te boek 
staande boerderij, is in 2007 aangekocht door de gemeente en 
plannen voor de bestemming daarvan en van de bijbehorende 
houten schuur, worden nu gemaakt. 
Jan de Vor, de vader van Neeltje, was geboren op 21 november 
1842 en is 23 jaar wethouder geweest10 (van 1895 tot 1919) en 24 
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jaar notabel, respectievelijk (president)kerkvoogd van de Hervormde 
Gemeente (van 1887 tot 1911). De moeder van Neeltje was Maria 
Veen en ook zij kwam uit een gerespecteerde Lexmondse familie. 
Het huwelijk heeft waarschijnlijk wel de nodige wenkbrauwen doen 
fronsen in kerkelijk Lexmond, want Frans was gereformeerd en 
Neeltje hervormd. In die tijd waren de tegenstellingen tussen beide 
kerkgenootschappen nogal groot, zodat dit zeker de nodige ge-
spreksstof zal hebben opgeleverd. Het typeert de ruime opvattingen 
in het gezin, dat Frans gereformeerd bleef en Neeltje hervormd. Het 
verschil in kerkelijke opvattingen heeft nooit tot spanningen geleid. 
Geestelijk zaten ze op één lijn en beiden gunden elkaar de ruimte 

om in zijn of haar kerk te 
functioneren.  
Het paar trok bij vader Joost 
Marinus de Jong in op Korten-
hoevenseweg 73, dus voor 
Frans betekende dat geen 
verhuizing. Toen zijn broer Arie 
kort daarop ook trouwde en in 
Vreeswijk ging wonen, woonden 
alleen vader Joost en het 
echtpaar De Jong-de Vor met 
hun in 1922 geboren zoon in het 
huis. 
Dat duurde niet lang, want op 27 
februari 1923 overleed Joost de 
Jong en had Frans en zijn 
gezinnetje het huis voor zich 
alleen.  
 
Frans de Jong en zijn vrouw Neeltje 
de Vor. 
 

Het gezin van Frans de Jong 
Het echtpaar kreeg drie kinderen, alle drie zoons: 
- Joost Marinus, geboren op 3 maart 1922 
- Jan,         geboren op 5 november 1924 
- Arie Marius,     geboren op 25 april 1928. 
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Het was een hecht gezin. Naast Neeltje, die een grote inbreng had, 
gaf ook Frans, op zijn eigen wijze, veel aandacht aan zijn zonen. Hij 
leerde zijn kinderen de beginselen van het schaakspel en kocht rond 
1938 voor elk van zijn drie zoons een viool. Ze waren toen 
respectievelijk 16, 13 en 10 jaar oud. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het gezin van Frans de Jong, ca. 1933. 
 
Frans speelde graag en vaardig viool en hij gaf zijn zonen zelf les. 
Ondanks zijn muzikaliteit was het lesgeven geen groot succes, want 
alleen Jan werd er zo bedreven in, dat hij meespeelde met een 
ensemble dat in die tijd onder leiding van Jan Hamerling actief was. 
Frans de Jong gaf niet alleen zijn kinderen les, maar heeft in de jaren 
twintig, dus ruim tien jaar daarvoor, ook vioolles gegeven aan de 
Lexmondse jongens B. van Ommen, Pieter Rietveld, Jb. Maas en 
Aart Rietveld Gz. 
Omstreeks 1940 kocht hij voor zijn zoons een biljart, waar de 18-, 15- 
en 12-jarigen veel gebruik van maakten, tot groot genoegen van 
vader Frans. 
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Minder tevreden was hij wanneer ze het toen nieuwe spel Monopoly 
speelden. Hij vond dat er al genoeg geldzucht en goklust in de 
wereld was en dat niet nog eens door een spel moest worden 
gecultiveerd. Verbieden deed hij het spel echter niet. Hij had ook 
bezwaar tegen circussen waarin dieren moesten optreden. Zo was 
hij tegen dansende beren, omdat die volgens hem vaak op een 
gloeiende plaat stonden.  
Zwemmen deed men vroeger in de Lek, maar dat was gevaarlijk 
omdat veel Lexmonders niet of slecht konden zwemmen. Vader 
Frans, die als jongen wel zwemmen had geleerd, stuurde zijn zoons 
daarom naar Vreeswijk, waar een zwembad was waar men 
zwemmen kon leren. Pas nadat ze de zwemkunst onder de knie 
hadden, mochten ze in de Lek zwemmen. 
Uit deze waarnemingen blijkt wel dat Frans de Jong zijn zoons een 
zo goed mogelijke opvoeding wilde geven en hij komt hierin over als 
een man zonder bekrompen ideeën. 
Zijn vrouw Neeltje is altijd een grote steun voor hem geweest, zowel 
moreel als door hem, indien nodig, te vervangen wanneer er iemand 
kwam voor de Boerenleenbank, voor de gemeenteontvanger, enz. 
 
Nog meer functies 
Wie nu denkt dat Frans de Jong als getrouwd man nu wel genoeg 
bijbanen had, komt bedrogen uit, want er kwamen nog de volgende 
bij: 
h. Schatter van de dranklokaliteiten per 1 januari 1922. Alle 
lokaliteiten waar sterke drank werd verkocht, zoals café’s, moesten 
belasting betalen over de geschonken hoeveelheid drank. De 
schatter moest dan schatten hoeveel er over een bepaalde periode 
geschonken werd. Hij kreeg f 1,50 voor elke schatting per lokaliteit 
en bleef dit doen tot aan zijn overlijden. Vóór hem hadden zijn vader 
en zijn broer Arie die functie ook al vervuld en vanaf 1892 was het 
bedrag van de vergoeding nog steeds niet verhoogd11. 
i. Tijdelijk gemeenteopzichter van Tienhoven van 1 april 1925 tot 1 
september 1926 tegen een salaris van f 10,- per jaar, exclusief 
reiskosten. De bouwkundig opzichter van Ameide en Tienhoven was 
overleden en daarom zochten B&W een opvolger. Ze stelden Frans 
de Jong, architect te Lexmond voor. De voorgedragene wordt door 
B&W bijzonder geschikt geacht en heeft reeds bij de verbouwing van 
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de gemeentesecretarie bijzonder goede diensten bewezen. Met 
algemene stemmen werd hij in de vergadering van de gemeenteraad 
van 4 april met algemene stemmen benoemd. Op 10 augustus 1926 
vroeg hij ontslag, wat hem per 1 september werd gegeven12. 
j. Tijdelijk gemeenteopzichter van Ameide van 26 april 1925 tot 1 
september 1926, zoals hieronder zal worden verteld.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slot van de brief waarin Frans de Jong om ontslag als gemeente-opzichter 
(bouwkundige) vraagt aan de gemeenten Ameide en Tienhoven. 
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k. Als laatste bijbaan werd hij in 1933 penningmeester van de Polder 
Lakerveld en bleef dat tot aan zijn overlijden. 
 
Frans de Jong was ook in Ameide actief 
Nadat hij op 1 april 1925 in Tienhoven was benoemd tot bouwkundig 
gemeenteopzichter, werd hij dat op 26 april ook voor Ameide. Hij 
kreeg daarvoor een salaris van f 50,- per jaar, exclusief reiskosten. 
Ameide had dezelfde gemeenteopzichter als Tienhoven en na diens 
overlijden was ook daar de betrekking vacant. Ook hier werd Frans 
de Jong, bouwkundige te Lexmond benoemd tot gemeente-bouw-
kundige, nu niet met algemene stemmen, maar met vier voor en drie 
tegen. De tegenkandidaat was Ir. A.J.C. Nugteren, die opzichter was 
bij het hoogheemraadschap De Alblasserwaard met Arkel beneden 
de Zouwe. Hij woonde niet permanent in Ameide. Met de keuze was 
niet iedereen het eens, zoals ook blijkt uit een brief die Frans de 
Jong ruim een jaar later, op 10 augustus 1926, zond aan de 
burgemeester van Ameide en Tienhoven. Hierin schreef hij: Zooals ik 
reeds vroeger als mijn meening te kennen gaf, geloof ik dat het beter 
is, nu de heer Nugteren zich blijkbaar blijvend in Ameide gevestigd 
heeft, ik mijn diensten als bouwkundige voor uwe gemeente 
beëindig. Zoolang dat niet vast scheen te staan, alsook in den tijd 
toen de gemoederen eenigszins prikkelbaar waren, scheen ver-
andering niet gewenscht. Nu een en ander echter in rustig spoor is 
gekomen, en ik zou durven hopen dat mijn terugtrekken geen 
aanleiding tot nieuwe stoornissen zou geven, geloof ik dat voor mij 
het physiologisch (Hij bedoelt vermoedelijk fysiek) moment daar is 
om te abdiciëeren (=aftreden), en zoodoende mijnerzijds de gelegen-
heid te scheppen om een in de gemeente woonachtig bouwkundige 
aan te stellen. Daartoe besloot de gemeenteraad op 27 augustus 
1926 en in de plaats van Frans de Jong werd Ir. Nugteren benoemd. 
Eén van de eerste klussen van Frans de Jong in Ameide was 
geweest het ontwerp en de bouwbegeleiding van de vaste 
muziektent die op de Dam voor het raadhuis werd geplaatst. Dit was 
een particulier initiatief, waarvoor door intekenlijsten f 300,- was 
ingezameld en de rest van de bouwsom door aandelen werd 
binnengehaald13. 
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De muziektent op het Marktplein te  Ameide. 
 
In 1930 heeft hij eerst nog een ontwerp met begroting gemaakt voor 
een uitbreiding van de christelijke school te Ameide en in 1931-1932 
voor een nieuw schoolgebouw met twee verdiepingen. Dat was 
begroot op f 27.885,-. Daarna werd er veel gepraat, maar het project 
kwam niet van de grond. Op 22 maart 1938 deelde het 
schoolbestuur mee dat de bouw definitief niet doorging. 
 
Veel bedrijvigheid in Kortenhoevenseweg 73 
De betrekkingen die het meeste tijd hebben gevergd, waren die van 
gemeenteontvanger van Lexmond en die van kassier van de 
Coöperatieve Boerenleenbank. Eigenlijk waren dit zijn hoofdbanen, 
want hierdoor was hij verzekerd van een vast inkomen, terwijl dat 
van bouwkundige variabel was en afhing van de moeilijk te 
beïnvloeden markt. Beide functies drukten ook een groot stempel op 
het huishouden van de familie De Jong op Kortenhoevenseweg 73, 
want het kantoor voor beide functies had Frans de Jong gevestigd in 
dit woonhuis. Hierin woonde toen nog vader Joost met zijn twee 
zonen Arie en Frans en de huishoudster. 
Er was in 1916, toen Frans de Jong werd benoemd tot gemeente-
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ontvanger, geen gemeentehuis en het zou nog tot 1935 duren 
voordat dit er kwam. Het werd gevestigd in het huis van ex-
burgemeester Pot. Dit huis werd door de gemeente gehuurd en 
gebruikt als gemeentehuis en woning van de secretaris. De 
gemeenteontvanger moest tot die tijd kantoor aan huis houden. Dat 
gebeurde in de oostelijke voorkamer. Hier stond een forse brandkast, 
waarin de kas en de boeken van de gemeenteontvanger waren 
opgeborgen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Frans de Jong bezig in zijn kantoor Kortenhoevenweg 73. Achter hem de 
brandkast van de gemeente. 
 
Toen Frans de Jong in 1918 kassier werd van de Coöperatieve 
Boerenleenbank, kwam daar nog een forse brandkast bij voor de kas 
en de boeken van de bank. Op zaterdagmorgen hield hij zitting, 
waarbij de woonkeuken en de kleine gang als wachtruimte werden 
gebruikt. In de gang bevond zich een klein bankje voor de 
wachtende bezoekers. De stevige voordeur, voorzien van een 
koperen kijkgaatje, werd maar zelden gebruikt en vrijwel iedereen 
kwam achterom. Werd er toch bij de voordeur aangebeld, dan deed 
niet één van de kinderen, maar vrijwel altijd moeder Neeltje open. 
Frans was namelijk nogal eens uithuizig vanwege zijn werkzaam-
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heden als bouwkundige en gemeenteopzichter. Zijn vrouw was 
officieel benoemd als plaatsvervangend kassier en nam, bij afwezig-
heid van haar man Frans, de bankzaken waar. Om de veiligheid te 
vergroten, was op het dak een sirene geplaatst, zodat bij een overval 
of andere calamiteit de buurt meteen werd gewaarschuwd en er 
handelend kon worden opgetreden. 
Er gingen in de Boerenleenbank veel lagere bedragen om dan waar 
wij tegenwoordig aan gewend zijn. Voor de jaren 1927 en 1938, dus 
tien en twintig jaar na de oprichting in 1918 waren de kencijfers14: 
 
        1927    1937 
Balans per 31 december f 525.059,04  f 606.795,97½ 
Netto winst   -     2.053,45½ -     2.816,35½ 
In kas per 31 december -     7.268,85 -   ?? 
Aantal leden    241   260 
 
Er ging dus toch nogal wat geld om in Kortenhoevenseweg 73 en 
een brandkast was geen overbodige luxe. De kassier, eigenlijk de 
man die de dagelijkse leiding had van de bank en die we tegen-
woordig directeur zouden noemen, had dan ook een zeer verant-
woordelijke baan. 
 
Frans de Jong en het verenigingsleven 
Naar aanleiding van de Kroningsfeesten in 1898 werd in Lexmond op 
14 oktober van dat jaar de muziekvereniging Excelsior opgericht. 
Frans en Arie de Jong behoorden tot de oprichters. Frans werd 
meteen gekozen als secretaris. Hij speelde ook mee in het orkest en 
sloeg de kleine trom. Tot wanneer hij actief lid is gebleven, is niet 
bekend15. 
Frans de Jong was een overtuigd aanhanger van het Oranjehuis. Of 
hij bestuurslid is geweest van de vereniging Juliana, die in het begin 
van de twintigste eeuw Oranjefeesten organiseerde of van de ad-hoc 
commissies die daarna de feesten organiseerde, is niet bekend, 
simpelweg omdat over die besturen en commissies tot 1923 niets 
bewaard gebleven is. In dat jaar werd, ter gelegenheid van het 25-
jarig regeringsjubileum van Koningin Wilhelmina, een comité op-
gericht om geld voor een nationaal geschenk in te zamelen, waarvan 
Frans de Jong de lokale penningmeester was. 
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In augustus 1923 werd een comité 
opgericht om de verjaardag van 
koningin Wilhelmina te vieren, waarin 
ook Frans de Jong zitting had. De 
oprichtingsvergadering werd slecht 
bezocht. 
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Ook in de feestcommissie werd hij gekozen. Over de jaren daarna 
zijn ook geen namen bekend, maar toen begin oktober 1936 een 
Oranjevereniging werd opgericht, stond hij als eerste in het rijtje 
gekozen bestuursleden en werd hij voorzitter van deze vereniging. 
Daarna ontbreken weer alle namen, zodat niet kon worden 
nagegaan hoe lang hij dat is geweest. Aangenomen mag worden dat 
dit was tot 1940, toen de Duitsers al snel na hun inval de Oranje-
verenigingen verboden16. 
Frans de Jong was ook secretaris van de in 1926 opgerichte 
Bijzondere Vrijwillige Landstorm (BVL), maar vanaf welk jaar is 
onbekend. De BVL stelt zich beschikbaar om het wettig gezag te 
steunen in tijden van revolutie. Om die reden was het niet 
onbegrijpelijk dat de Oranje-gezinde De Jong zich hierbij aansloot, 
hoezeer hij ook tegen oorlogvoeren was. Door het lezen van een 
dagblad was hij van de verschrikkingen van de oorlog goed op de 
hoogte. In zijn gedichten gaf hij aan dat hij tegen oorlogvoeren was, 
maar omdat hij de doelstelling van de BVL kon onderschrijven, was 
hij daarvan lid geworden. De BVL organiseerde in de loop der jaren 
schietwedstrijden en hield hiervoor oefenavonden. Toen de BVL op 
last van de Duitse bezetter op 29 juli 1940 werd opgeheven, moest 
Frans de Jong zijn functie noodgedwongen opgeven17. 
Al met al heeft hij niet veel bestuursfuncties in het verenigingsleven 
gehad, maar daarvoor had hij ook niet veel tijd beschikbaar. In de 
kerk is hij ook nooit diaken of ouderling geweest. Daarvoor kwam hij 
ook niet in aanmerking, omdat hij geen belijdend lid was van de 
Gereformeerde Kerk. 
 
Frans de Jong, kerk en politiek 
Vader Joost en zijn gezin behoorden aanvankelijk tot de in 1834 
ontstane Chr. Afgescheiden Gemeente te Langerak. Daar ging het 
gezin ook naar de kerk, samen met enkele leden van zijn schoon-
familie Den Hartogh, die een rijtuig hadden. Toen in 1888 de 
Gereformeerde Kerk te Lexmond werd geïnstitueerd, sloot hij zich 
daarbij aan. 
Beide kerken waren in die tijd, wat men noemt, zware richtingen, 
meer dan vele Hervormde gemeenten. Vader Joost was een 
overtuigd lid van de Chr. Afgescheiden Gemeente, maar was 
blijmoediger, wat meer evangelisch, dan veel andere kerkleden. 
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Vader Joost had zijn eigen standpunten, die soms dwars in gingen 
tegen de algemeen gangbare opvattingen van zijn eigen kerk. Zo 
was hij een verklaard voorstander van kindervaccinatie, wat 
verreweg de meeste van zijn geloofsgenoten niet waren. Er was 
zelfs een landelijke vereniging opgericht, onder leiding van de 
gezaghebbende professor Gunning, die tegen vaccinatie was. In die 
tijd werden er in de kerk alleen nog maar psalmen gezongen. 
Behalve hiervan, hield hij ook van gezangen. 
Mede gevormd door de sfeer in huize Joost de Jong, wilde Frans de 
Jong leven als een oprecht christen. Hij had een grote kennis van de 
Bijbel, die bij hem op de eerste plaats kwam. Hij was een 
onafhankelijk denker en was het daardoor meermalen niet eens met 
de interpretatie die anderen aan Bijbelteksten gaven. Hij praatte 
weinig over zijn geloofsleven, maar uitte zich daarover wel in de 
meditaties en verzen die hij schreef voor onder andere het weekblad 
De Alblasserwaard. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In het midden de gereformeerde kerk van Lexmond en links de pastorie, 
beide ontworpen door J.M. de Jong, de vader van Frans. Rechts het 
kostershuis, ontworpen door Arie, de broer van Frans. De foto dateert uit 
1922. 
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Frans was gedoopt in de Gereformeerde Kerk, maar heeft nooit 
belijdenis gedaan. Misschien was de reden daarvoor dat hij, als 
onafhankelijk denker, beducht was voor kerkisme, dat wil zeggen 
een bekrompen gehechtheid en overschatting van de eigen kerk en 
haar leer. Hij had ook een sterk oecumenische instelling. Zijn vrouw 
dacht op gelijke wijze en bleef daarom zonder problemen bij de 
Hervormde Kerk behoren. 
De kinderen werden in de Hervormde Kerk gedoopt, maar gingen bij 
de gereformeerde ds. D.J. Coumou naar catechisatie. Daar moesten 
ze, zoals gebruikelijk, de vragen en antwoorden van de Heidelbergse 
Catechismus uit het hoofd leren. Thuis werd erop gelet dat ze dat 
ook deden. Aangekomen bij zondag 30, waarvan vraag 80, in de 
toen gebruikte spelling luidde: Wat onderscheid is er tussen het 
Avondmaal des Heeren en de Paapsche Mis? en de laatste zin van 
het antwoord: En alzoo is de Mis in den grond anders niet dan eene 
vervloekte afgoderij, hoefden zijn kinderen dat niet te leren, omdat 
die bewoordingen een belediging voor het katholieke volksdeel 
waren en dat hoefde van hem niet. Het geeft aan dat Frans de Jong 
ruimdenkend was. Het ging hem om de kern van de zaak. 
Politiek was hij een overtuigd anti-revolutionair. Hij maakte reeds op 
jonge leeftijd een diepgaande studie van het beginselprogramma van 
die partij. Hij schreef in het AR-blad De Alblasserwaard veel 
bijdragen over allerlei politieke en maatschappelijke ontwikkelingen. 
Verder was hij niet actief binnen de Anti-Revolutionare Partij en heeft 
ook nooit een politieke functie gehad. 
Hij leefde naar en uit de Bijbel en verwoordde dat in 1898 in een 
krantenartikel als volgt: De christen moet vlijtig zijn; vlijtig in zijn 
beroep; als huisvader; als burger; als lid zijner kerk; vlijtig ook in den 
grooten strijd tegen de macht dezer eeuw: het ongeloof. Dertig jaar 
later werd dit citaat door de uitgever van De Alblasserwaard en De 
Vijfheerenlanden voorzien van het commentaar: Frans de Jong zei 
het niet alleen: hij was het ook18. 
 
Frans de Jong vond de inhoud belangrijker dan de verpakking 
Rond het jaar dat de muziekvereniging Excelsior werd opgericht 
(1898), ontstonden veel christelijke verenigingen en werd ook een 
landelijke bond van christelijke muziekverenigingen opgericht. Er 
was sprake van dat Excelsior zich daarbij zou aansluiten, maar er 
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was in Excelsior ook een stroming, waartoe Frans de Jong 
behoorde, die daar tegen was. Besloten werd zich niet bij de 
landelijke christelijke bond aan te sluiten en zo werd Excelsior een 
neutrale vereniging. Dit was geheel in de denklijn van Frans de Jong. 
Hij zag het korps in de eerste plaats als een Lexmonds 
muziekgezelschap, waaraan niemand zich behoefde te ergeren en 
dat, zoals hij schreef, een vriend van het dorp zou zijn en het korps 
wederkerig haar vriend. 
Toen op een later tijdstip een algemene landelijke bond werd 
opgericht, vond de eerste landelijke vergadering op zondag plaats. 
Men koos daarvoor omdat de zaterdag in die tijd nog een normale 
werkdag was. Die keuze sloot echter meteen uit, dat mensen die 
principiële bezwaren hadden tegen vergaderen en reizen op zondag, 
daaraan zouden deelnemen. In Excelsior was een stroming die 
voorstander was om zich bij de algemene bond aan te sluiten, maar 
Frans de Jong was daar op tegen. Excelsior zou dan ten opzichte 
van het christelijke volksdeel niet meer neutraal zijn, iets wat Frans 
de Jong niet wilde. De zaak liep hoog op, maar hoe de afloop was, is 
niet bekend. 
Iets dergelijks speelde bij de oprichting van de Oranjevereniging in 
1936. Een Oranjecomité had ter gelegenheid van de verjaardag van 
prinses Juliana op 11 september een dorpsfeest georganiseerd. 
Enkele weken daarna werd een oranjevereniging opgericht, waarvan 
Frans de Jong een groot promotor was en tot eerste voorzitter werd 
gekozen. In het oprichtingscomité had niemand van de SDAP zitting 
genomen. In die tijd was dat niet onlogisch, omdat menig socialist 
tegen het vorstenhuis was en daarom ook niets van oranjefeesten 
wilde weten. Ds. Coumou probeerde Frans de Jong nog over te 
halen er een christelijke oranjevereniging van te maken, maar dat 
wilde hij niet. Zo zou hij bij voorbaat al een deel van de bevolking 
uitsluiten en dat ging tegen zijn principes in. Een oranjefeest was 
voor de gehele bevolking, omdat ook het Oranjehuis voor het gehele 
volk was, dus ook voor de socialisten. Het moest een volksfeest zijn 
dat buiten op straat werd gevierd en op die manier de mensen 
zoveel mogelijk uit de kroeg hield en eenheid schiep. Zo mogelijk 
moest het feest worden afgesloten door het gezamenlijk zingen van 
het Wilhelmus. 
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Sociaal betrokken, maar geen socialist 
In maatschappelijk opzicht was 
Frans de Jong soms conservatief, 
maar op veel punten was hij zijn tijd 
ver vooruit. Hij had geen bekrompen 
intern gerichte Christelijke op-
vattingen, maar had oog voor ‘de 
verheffing van het volk’, zoals de 
socialisten pleegden te zeggen. Zo 
vond hij dat arbeiders niet alleen 
goede vaklui moesten zijn, maar ook 
een stuk algemene ontwikkeling 
moesten hebben. Ze moesten ook 
kunnen rekenen, lezen en schrijven, 
zodat ze zelf brieven konden 
schrijven. Hierdoor konden ze 
mondiger en onafhankelijker func-
tioneren in de maatschappij. In de 
aanloop naar de gemeenteraads-
verkiezingen van 1927 had hij kritiek 
op de woordvoerder van de plaat-
selijke afdeling van de SDAP, omdat 
die in de raad niet sprak over 
vervolgonderwijs, nijverheidsonder-
wijs en verdere ontwikkelingsmoge-
lijkheden van arbeiderskinderen. 
Bovendien repte die woordvoerder 
met geen woord over onteigening 
van bouwterreinen om de 
woningbouw te bevorderen en grond 
aan landarbeiders te verstrekken, 
wat mogelijk was gemaakt door de 
Landarbeiderswet. 
 
In het eerste couplet kapittelt een handelaar een boertje en in het tweede 
geeft het boertje antwoord. Het gaat hier om een kwestie over verwerken 
van granen die in 1930 speelde. Gedicht en tekeningen van Frans de Jong.  
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Frans de Jong hielp met het schrijven van brieven, gaf vaak advies 
op velerlei gebied en heeft daar zelden iets voor in rekening 
gebracht. Hij was ook voor eigen woningbezit van ‘de kleine man’, 
waarvan verderop nog voorbeelden zullen worden gegeven. 
Hij had over veel zaken een duidelijke mening, maar ook een 
gemoedelijke natuur, waardoor hij met opvattingen van anderen 
rekening wilde houden. Hij was dus een man van het compromis en 
wars van ruzie of persoonlijke vetes.  
Het zal geen verwondering wekken om te horen dat Frans de Jong 
zuinigheid en vlijt hoog in het vaandel had staan, geen alcohol dronk 
en niet rookte. Die zuinigheid was geen gierigheid, want in oktober 
1925 kocht hij bij de Lexmonder J. Burggraaff een Douglas 
motorfiets voor f 375,-, in die tijd een flink bedrag. Hiervan heeft hij 
echter maar enkele jaren plezier gehad, want om gezondheids-
redenen moest hij toen stoppen met motorrijden. Drie jaar later, in 
1928, kocht hij bij J.W. Burggraaf voor f 240,- een radio met een 
eikenhouten kastje, ongetwijfeld om op de hoogte te blijven van het 
nieuws. Hij hechtte daar evenveel waarde aan als indertijd zijn vader 
Joost aan de krant hechtte, waarop deze was geabonneerd. 
Frans ging graag met zijn tijd mee en kocht in 1939/1940, toen de 
eerste Philishave met één scheerkop op de markt kwam, meteen 
een exemplaar, die hij trots als spectaculaire nieuwe vinding toonde 
en demonstreerde. 
Zoals reeds verteld, was hij een overtuigd aanhanger van het 
Oranjehuis en zag haar functie vooral als samenbindend element 
voor alle gezindten. Hij wantrouwde het Marxisme sterk vanwege het 
anti-godsdienstige karakter ervan, en was daarom aanvankelijk zeer 
argwanend ten opzichte van de Sociaal Democratische Arbeiders 
Partij (SDAP). Dat verergerde toen de SDAP onder leiding van 
Troelstra in 1918, in navolging van Duitsland en Rusland, ook in 
Nederland een revolutie wilde ontketenen en in plaats van het 
koninkrijk een republiek wilde vestigen. Dat zou het einde van het 
Oranjehuis als koningshuis betekenen. Die poging mislukte, maar 
het versterkte de weerstand van Frans de Jong tegen de SDAP. Hij 
kon zich daarvan moeilijk losmaken, ook toen de SDAP aan het eind 
van de jaren dertig op landelijk niveau een ingrijpende koerswijziging 
maakte ten opzichte van de krijgsmacht en het koningshuis. Op 
plaatselijk niveau bleven de politieke tegenstellingen echter bestaan, 
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waardoor de verstandhouding tussen Frans de Jong en de SDAP 
wederzijds niet optimaal was. 
In menig gedicht van Frans de Jong is zijn liefde voor het Oranjehuis 
en zijn tegenzin voor de SDAP en Troelstra terug te vinden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Frans de Jong rond 1941 op de fiets, vlak bij zijn huis op de Korten-
hoevenseweg. Rechts zijn in de verte de door hem gebouwde huizen aan 
de Nieuwe Rijksweg te zien. 
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2. DE BOUWKUNDIGE FRANS DE JONG 
 
Frans de Jong ontwierp veel gebouwen  
Naast alle deeltijdfuncties in dienstbetrekking, moest Frans de Jong 
ook nog zijn vrije beroep uitoefenen: dat van bouwkundige. Zoals 
reeds verteld, begon hij in 1914 met het ontwerpen onder zijn eigen 
naam. Tegenwoordig zouden we hem architect noemen, maar in die 
tijd was bouwkundige al een hele titel. Vaak werd hij alleen maar 
aangeduid als ‘opzichter’. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het dubbele woonhuis Kortenhoevenseweg 97-99, in 1933 gebouwd voor 
Ida de Jong uit Den Haag. 
 
Hij hield nauwkeurig aantekeningen van zijn uitgevoerde werken en 
hieruit blijkt dat hij vooral in Lexmond veel heeft gebouwd, maar ook 
in andere plaatsen ontwierp en bouwde hij huizen, boerderijen, 
kerkgebouwen en een school. Uit deze aantekeningen en uit de 
bouwvergunningen is een lijst samengesteld (Tabel 1)19. De hierin 
genoemde nieuwbouwprojecten kunnen als volgt worden uitgesplitst: 
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a) Deze aantallen geven de huizen en de huizenblokken aan (b.v. 
twee onder een kap is één blok). Bij sommige huizen werd ook een 
schuur gebouwd, maar die is niet afzonderlijk in de tabel vermeld. 
b) Van één boerderij alleen het ontwerp gemaakt. 
c) Van twee schuren alleen het ontwerp gemaakt. 
 
Uit bovenstaande tabel, en zoals verderop zal worden aangetoond, 
blijkt duidelijk dat Frans de Jong verreweg de meeste gebouwen 
heeft ontworpen voor Lexmond. In Hei- en Boeicop waren dat slechts 
vijf huizen en één boerderij en in Ameide vier bouwwerken: de 
Christelijk Gereformeerde kerk, een enkel en een dubbel woonhuis 
en de muziektent. Ook in Vianen heeft hij een kerkgebouw 
ontworpen voor de Christelijk Gereformeerde Gemeente en in die 
plaats verder nog een enkel en een dubbel woonhuis en een 
kantoor. 
Aan de overkant van de Lek heeft hij alleen in Lopikerkapel een 
schoolgebouw en later een uitbreiding van een schoolgebouw 
ontworpen en laten bouwen. 
 

  Hei- en   Lopiker-   

Soort gebouw Lexmond Boeicop Ameide Vianen kapel Elders Totaal 
        

Huizena 64 5 2 2 - 3 76 

Boerderijen 11b 1 - - - 3 15b 

Kantoor - - - 1 - - 1 

Kerken - - 1 1 - - 2 
School 
(uitbreiding) 1 - - - 2 - 3 

Fabriekje 1 - - - - - 1 
Machine-
/pompgebouw 1 - - - - - 1 

(Landbouw) 
schuren 27c - - - - - 27  

Garages 2 - - - - - 2 

Muziektent - - 1 - - - 1 
        
 107 6 4 4 2 6 129 
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De Chr. Geref. Kerk, J.W. van Puttestraat 5 te Ameide, in 1922 ontworpen 
door Frans de Jong en onder zijn leiding gebouwd. 
 
De huizen en boerderijen die Frans de Jong in Lexmond heeft 
ontworpen en gebouwd, kunnen per gebied als volgt worden 
uitgesplitst: 
 
 Laker- Korten- Acht- Rest Buiten 

Huizen velda hoeven hoven Lexmond Lexmond 

      

Woonhuis 14 23 5 10 11 

Dubbelwoonhuisb - 6/12 - - 2/4 

Blok 4 arbeiderswoningenc - 3/12 - - - 

Woning + bedrijfsruimted 2 3 - - - 

           

Totaal 16 35/50 5 10 13/15 

      

Boerderijen 7 5 1 - 3 



Lek en Huibert Kroniek 

40 

a) Hierin zijn ook begrepen de huizen die langs het oostelijke deel 
van Lakerveld liggen of lagen en dat vroeger een deel van De Laak 
was. 
b) 6/12 betekent: 6 gebouwen, 12 woningen  
c) 3/12 betekent: 3 gebouwen, 12 woningen 
d) Werkplaats, café, bakkerij, enz. 
 
Bij de boerderijen zijn ook de kleine boerderijtjes opgenomen. Ze 
werden landbouwerswoning of bouwmanswoning genoemd en 
hadden naast een woongedeelte een kleine inpandige stal. In 
Lakerveld werden in de periode 1921-1924 veel boerderijen 
gebouwd. Dat kwam waarschijnlijk doordat in die jaren veel geld 
werd verdiend door de melkveehouders en ze dus ook veel te 
besteden hadden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lakerveld 136. 
 
De meeste huizen werden gebouwd in Kortenhoeven bij de realisatie 
van Rijksweg 227, in de periode 1931-1936. Dit was in de crisis-
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periode met veel werkeloosheid en weinig verdiensten voor de 
boeren en andere zelfstandigen. De bouwprijzen waren weliswaar 
laag, maar men had in die slechte economische tijd toch de moed 
om te bouwen. Het zal een positieve invloed hebben gehad op de 
Lexmondse gemeenschap, zowel financieel als moreel. 
De dubbele woonhuizen zijn in Lexmond gebouwd tussen 1933 en 
1936 en de blokjes van vier woningen tussen 1933 en 1935. Dat was 
dus in een betrekkelijk korte periode. In Hei- en Boeicop zijn de twee 
blokjes dubbele woningen gebouwd in 1928 en 1939. 
De adressen van de huizen en boerderijen die Frans de Jong heeft 
gebouwd, zijn, zover bekend, weergegeven in Bijlage 2. 
De bouwhausse, rond de aanleg van Rijksweg 227 door Korten-
hoeven, had niet alleen veel nieuwe huizen voor eigen bouwers 
opgeleverd, maar ook 21 nieuwe huurwoningen. Aan de noordkant 
waren dat er negen: Kortenhoevenseweg 95, 97-99, 101-107 en 
113-115. Aan de zuidkant waren dat er acht: Nieuwe Rijksweg 52-
54, 74-80, 96-98 en 100-102. De gemeente had daar de vier huizen 
Nieuwe Rijksweg 114-120 aan toegevoegd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De in 1928 gebouwde boerderij van Teunis van Dieren Jacz., die in 1933 
weer werd gesloopt om plaats te maken voor de Nieuwe Rijksweg. 
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Door de aanleg van de nieuwe weg moest ook o.a. de boerderij van 
Teunis van Dieren Jacz. worden gesloopt. Die was in 1928 door 
Frans de Jong gebouwd in Kortenhoeven, aan de zuidzijde van de 
Straatweg. Vijf jaar later werd deze reeds afgebroken en aan de 
andere kant van de weg werd voor T. van Dieren Jacz. door Frans 
de Jong een boerderij gebouwd volgens een ander ontwerp, met 
adres Kortenhoevenseweg 179. 
 
De laatste ontwerpen van Frans de Jong 
Het laatste ontwerp dat Frans de Jong heeft gemaakt, dateert uit 
1940. Het was een nieuwe landbouwschuur voor W.B. van Diggelen 
te Rotterdam, die moest verrijzen aan de Heicopschesteeg, nu 
Heicopperweg genoemd. Op 29 november 1940 besloten B&W 
echter dat er voorlopig geen vergunning zou worden verleend omdat 
er een uitbreidingsplan zou worden gemaakt. Het ontwerp is daarom 
ook niet uitgevoerd. 
Wel uitgevoerd werd het ontwerp dat Frans de Jong een jaar eerder 
had gemaakt voor de onderwijzerswoning, Kortenhoevenseweg 9. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het onderwijzershuis, Kortenhoevenseweg 9. 
 
Het huis is in een moderne stijl gebouwd, die doet denken aan zijn 
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ontwerp voor de Laanhoeve te Hei- en Boeicop uit 1937. Het 
onderwijzershuis werd aanbesteed op 30 juni 1939 en opgeleverd 
eind april 1940, kort voor de Duitsers Nederland binnenvielen en er 
daarna niet veel meer werd gebouwd20. 
Uit 1941 dateert een tekening van de verbouw van een deel van de 
openbare school tot gymnastieklokaal, ondertekend door zijn oudste 
zoon J.M. de Jong. Deze ondertekende ook de tekening van een 
uitbreiding van een schuur door W. van Buuren, waarvoor op 9 
januari 1942 vergunning werd verleend. Verder komt de naam De 
Jong niet meer voor bij de vergunningaanvragen. Er mag worden 
aangenomen dat J.M. de Jong jr. de ontwerpen onder leiding van zijn 
vader heeft gemaakt, want hij had daarvoor niet de juiste opleiding 
en is later ook niet verder gegaan in de bouwkunde. 
 
Er was ook concurrentie 
Natuurlijk waren J.M. de Jong en zijn zoons Arie en Frans niet de 
enige bouwkundigen die huizen, schuren en andere gebouwen 
ontwierpen. Vanaf 1904, de invoering van de woningwet, die 
bepaalde dat voor woonhuizen vergunningen moesten worden 
aangevraagd bij de gemeente, zijn de ontwerpers ook bekend. Het 
waren timmerlieden en aannemers uit Lexmond of omliggende 
plaatsen. Pas vanaf 1935 werden er ook bouwvergunningen voor 
schuren, stallen, garages enz. afgegeven. Deze zijn in onderstaande 
opgave, die gebaseerd is op de verleende bouwvergunningen, 
daarom niet opgenomen. De Lexmondse concurrenten van Arie en 
Frans de Jong en hun projecten komen als volgt voor in de 
bouwvergunningen21: 
      Aantal projecten 
Naam   Periode  Nieuwbouw  Verbouw 
M. de Koning   1905-1916          2        7 
A. van der Grijn 1907-1936          2        6 
C. de Jong  1913-1922          -        3 
J. de Jong Hz  1930-1936          2        1 
L. de Jong  1931           1        - 
F.H. Beckerman 1932           2        - 
H. Stravers  1937           -        1 
W. Graveland  1938           -        1 
     Totaal         9                 19 
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Veel concurrentie was dit dus niet. Meer concurrentie hadden Arie en 
Frans de Jong van aannemers uit de omliggende plaatsen. Dat 
kwam hoofdzakelijk omdat de westelijke helft van Lakerveld meer op 
Meerkerk dan op Lexmond was georiënteerd en de westelijke helft 
van Achthoven meer op Ameide dan op Lexmond. Aannemers/ 
bouwkundigen uit andere gemeenten die in de periode 1904-1943 in 
Lexmond projecten hebben uitgevoerd, zijn: 
           Aantal projecten 
Naam Woonplaats Periode     Nieuwbouw  Verbouw 
C. van Nugteren Ameide 1906-1907   1          1 
G.J. Grootendorst Meerkerk 1909-1931   4          - 
G.J. Woudenberg Ameide 1909    1          - 
H.C. Gaikhorst Arkel 1911    -          1 
N. Spronk Hei+Boeicop 1912-1924   1          2 
W. Macdaniël Bergambacht 1915    1          - 
J. Eikelenstam Meerkerk 1920-1924   3          1 
A. v.d. Vlist Meerkerk 1922    1          1 
(G.)H. Diepenhorst Ameide 1929-1936   1          1 
J. Bol Meerkerk 1931    -          1 
J. Boogert Meerkerk 1936    1          - 
B. de Groot Ameide 1937-1939   1          1 
A. Buizer Noordeloos 1939    1          - 
A.G. v. Veen Meerkerk 1943    1          - 
          Totaal     17          9 
 
Van buiten de regio  1920-1941   9          1 
           Totaal     26        10 
 
De laatste groep van ‘buiten de regio’ bestond meestal uit 
ingenieursbureaus die alle slechts 1 project in Lexmond uitvoerden. 
Hierbij waren, naast woonhuizen en boerderijen, ook een elek-
triciteitsgebouwtje en een filtergebouw voor de waterleiding. 
In de grafieken op de volgende pagina zijn de bouwvergunningen, 
die zijn verleend aan de familie De Jong, afgezet tegen die welke 
verleend zijn aan derden. De schuren zijn in de bouwvergunningen 
weggelaten, omdat deze pas vanaf 1935 in de bouwvergunningen 
zijn opgenomen en zich daarbij veel kleine schuurtjes bevinden. 
Uit bijgaande grafieken blijkt dat de familie de Jong, maar vooral 
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Frans de Jong, in die periode het merendeel van de bouwobjecten in 
Lexmond heeft ontworpen en uitgevoerd. Dit waren bijna allemaal 
nieuwbouwprojecten, terwijl de enkele verbouwingen die zij hebben 
uitgevoerd, meestal vrij omvangrijk waren22.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het aantal bouwvergunningen dat in de periode 1904-1943 is verleend aan de 
familie De Jong en aan derden. De schuren, waarvoor pas vanaf 1935 
vergunningen werden verleend, zijn niet opgenomen. Bovenste grafiek betreft 
nieuwbouw en onderste grafiek betreft verbouw plus aanbouw. 
 
Opvallende gebouwen die door derden en niet door Frans de Jong in 
zijn periode werden ontworpen, zijn: 
a. Woningbouwcomplex Kortenhoevenseweg 21 t/m 37. Dit werd in 
1920/1921, in opdracht van de Woningbouwvereniging De Goede 
Woning, ontworpen door de architecten Gulden en Geldmaker, die 
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zowel in Amsterdam als Rotterdam een kantoor hadden. Frans de 
Jong hield wel, in opdracht van De Goede Woning, toezicht op de 
bouw en hield ook belangeloos de bouwadministratie bij. Er was dus 
geen enkele rancune te bekennen omdat hij de opdracht niet had 
gekregen. Sterker nog, hij werkte gratis mee om zo zijn ideaal, om de 
arbeider op een hoger plan te tillen, dichterbij te kunnen brengen. Na 
voltooiing van de bouw kreeg hij weliswaar f 15,- vergoeding voor al 
zijn werk, maar dat stond in geen verhouding tot de uren die hij 
eraan had besteed23. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De negen huizen, Kortenhoevenseweg 21 t/m 37, die De Goede Woning liet 
bouwen en waarvan Frans de Jong belangeloos de bouwadministratie 
verzorgde. Hij staat bij de ladder. Namen van anderen kunt u vinden op 
pagina 31 van ‘De Goede Woning. 81 jaar Woningbouwvereniging te 
Lexmond, 1919-2000’. 
 
b. In 1935 werden het filtergebouw van de Drinkwaterleiding Alblas-
serwaard en Vijfheerenlanden en het woonhuis voor ‘de machinist’, 
de heer Wouda, (Lakerveld 28) gebouwd, waarbij het woonhuis werd 
ontworpen door het Ingenieursbureau Dwars, Heederik en Verheij uit 
Amersfoort.  
c. Het huis dat de nieuwe Lexmondse huisarts W.J. Siddré aan de 
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Nieuwe Rijksweg 9 liet zetten, werd in 1936 ontworpen door de 
architect Leo G. Visser uit Zeist, maar de aanbesteding en de 
bouwbegeleiding werd weer wel verzorgd door Frans de Jong. 
Ditmaal uiteraard tegen een normale beloning!24 
 
De bouwstijl van Frans de Jong 
Zonder de bouwstijl diepgravend te analyseren, kunnen door een 
leek toch enkele algemene opmerkingen worden gemaakt. 
Allereerst valt op dat hij vaak een ‘knikdak’ (ook wel gebroken kap of, 
officieel, mansardedak genoemd) gebruikte in plaats van een 
gewoon puntdak. Hierdoor werd op de zolder veel extra ruimte 
verkregen, wat vooral bij boerderijen en schuren van belang was, 
bijvoorbeeld voor de opslag van hooi. Voor kleinere huizen en 
andere gebouwtjes werd vaak een gewoon  puntdak gebruikt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Een huis met vierzijdig knikvormdak, waar Frans de Jong veel succes mee 
had. Dit is Lakerveld 242. 
 
De knikvorm was in die tijd in de mode en ook anderen gebruikten 
deze in Lexmond, maar toch minder frequent dan Frans de Jong. In 
Hei- en Boeicop bouwde Spronk vaak in deze stijl. Van de door 
derden in de periode 1920-1937 gebouwde woonhuizen waren 9 
woonhuizen voorzien van een knikdak tegen 11 met een puntdak. 
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Een geknikt dak is dus geen specifiek kenmerk voor een ontwerp 
van Frans de Jong. 
De ‘knikvorm’ werd in Lexmond bij huizen al rond de eeuwwisseling 
of misschien al eerder gebruikt. Arie de Jong gebruikte het knikdak 
voor het eerst pas in 1912 en Frans de Jong in 1914, bij de bouw 
van de boerderij voor J. Scherpenzeel Gz, Kortenhoevendijk 8. In 
totaal bouwde hij tussen 1921 en 1937 in Lexmond 41 woonhuizen 
of boerderijen en ook nog enkele schuren met zo’n kap. In die 
periode bouwde hij in Lexmond ook nog 20 huizen met een normaal 
puntdak, dus ongeveer de helft minder. In Hei- en Boeicop waren er 
van de zes nieuwbouwwoningen drie voorzien van een geknikt dak 
en drie van een puntdak. 
Van 1921 tot en met 1928 hadden zijn knikdak-woningen altijd een 
rechte voor- en achtergevel, die doorliep tot de nok van het dak. 
Daarna had hij in de periode 1929-1939 veel succes met 
woonhuizen, voorzien van een vierzijdig geknikt dak. Hiervan heeft 
hij er 15 in Lexmond en één in Hei- en Boeicop gemaakt. Deze 
laatste woning, Kanaaldijk 13-14, gebouwd in 1939 en genaamd 
Irene, is volgens dezelfde bouwtekening gemaakt als het huis Elim, 
Kortenhoevenseweg 113-115, gebouwd in 1933. 

In 1934 bouwde 
Frans de Jong 
ook nog twee 
huizen met een 
plat dak, wat toen 
als moderne 
bouwstijl in de 
mode was. De 
huizen waren 
voor Hendrik 
Verweij en Pieter 
Rietveld en beide 
woonhuizen ston-
den aan de 
Nieuwe Rijksweg. 

 
Het pand Nieuwe Rijksweg 46 is één van de twee panden die zijn voorzien 
van een plat dak. 
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Een huis dat totaal afweek van de stijl waarin zijn andere huizen zijn 
gebouwd, is het huis De Horst, Nieuwe Rijksweg 100-102, gebouwd 
in 1935. Ook het in 1923 gebouwde huis voor Nijs de Jong was 
afwijkend van zijn andere ontwerpen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De Horst, Nieuwe Rijksweg 100-102. 
 
Versieringen aan de huizen en huisnamen 
Evenals zijn vader en broer Arie hadden gedaan, voorzag hij de 
voorgevels van zijn huizen en boerderijen van randen van gele 
baksteen, meestal ter hoogte van de onder- en bovenkanten van de 
ramen. Deze randen waren over de gehele lengte twee stenen hoog 
of waren voorzien van ‘kantelen’, die zowel naar onder als naar 
boven konden wijzen. In 1926 heeft hij de gele steenstrepen voor het 
laatst toegepast. In 1924 gebruikte hij voor het huis Achthoven 3 
zwarte in plaats van gele steen voor de ‘kantelen’ strepen.  
Sommige huizen waren aan de voorgevel voorzien van nok-
versieringen. Dit was vaak een verticale makelaar met zijsteunen, 
maar soms werden uitgezaagde houten platen als versiering 
aangebracht, zoals bij de boerderijen Lakerveld 103 en 133 en 
Kortenhoevenseweg 89. Bij de boerderijen Lakerveld 140 en 183 zijn 
ze intussen verdwenen.  
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Boerderij Lakerveld 103 met een mooie nokversiering. 
 
Vrijwel alle Lexmondse huizen, die voorzien zijn van een stenen 
naamplaat in de gevel, zijn ontworpen door Frans de Jong. Soms 
werden namen uit het koninklijk huis gebruikt, zoals: 
- Wilhelmina  Nieuwe Rijksweg 74-80 
- Juliana  Kortenhoevenseweg 95 
- Irene   Kanaaldijk 13-14, Hei- en Boeicop 
Andere namen die voorkomen, zijn: 
- Elim Kortenhoevenseweg 113-115. Voor de verkla- 

ring van de naam zie pag. 64-65. 
- Wildvang  Boezemweg 4 (Nu: Wildvank) 
- Stammershoef Lakerveld 68? (afgebroken) 
- Sophia  Kortenhoevenseweg 20-22 
- Margot  Nieuwe Rijksweg 106 
- EMKA  Nieuwe Rijksweg 96-98 
- De Horst  Nieuwe Rijksweg 100-102 
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Beide laatste dubbele woonhuizen zijn gebouwd door J.E. 
Kamphorst uit Vianen. De naam EMKA is ontstaan uit de 
uitgesproken letters M.K., de initialen van zijn enige dochter Mies 
Kamphorst. De naam De Horst is een verwijzing naar de naam 
Kamphorst. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Huize Juliana, Kortenhoevenseweg 95. 
 
Verdwenen huizen en sterk gewijzigde gevels 
In de loop der tijd zijn de nodige huizen verdwenen, die Frans de 
Jong heeft ontworpen. Voor de aanleg van de A-27 zijn in 1972-1973 
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enkele huizen en boerderijen afgebroken, waaronder drie die ont-
worpen waren door Frans de Jong. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lakerveld 54, waar Willem Stravers woonde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lakerveld 29?, het woonhuis van Nijs de Jong. 
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Lakerveld 68? ‘Stammershoef’, de lange boerderij van Klaas de Jong. 
 

De door Frans de Jong ontworpen huizen van W. Stravers en Nijs de Jong 
op de vorige pagina en de hierboven afgebeelde boerderij van Klaas de 
Jong moesten in 1972/73 plaats maken voor de A-27. 
 
Dat waren: 
- Lakerveld 54, een woonhuis van Willem Stravers 
- Lakerveld 29?, een woonhuis van Nijs de Jong 
- Lakerveld 68?, een boerderij van Klaas de Jong 
Enkele andere die op een ander tijdstip zijn afgebroken: 
- Straatweg 151?  afgebroken in 1933 
- Lakerveld 82   afgebroken in 2004 
- Nieuwe Rijksweg 104 afgebroken in 2002 
- Nieuwe Rijksweg 106 afgebroken in 2006 
- Dorpsstraat 48  afgebroken in ?? 
Verder zijn er in de loop der tijd diverse boerenschuren tegen de 
vlakte gegaan. 
Veel van de door Frans de Jong ontworpen huizen zijn in de loop der 
tijd uitgebreid, doordat men hogere eisen ging stellen aan het 
wooncomfort. Sommige huizen zijn aan de buitenzijde zodanig 
veranderd, dat ze niet of moeilijk herkenbaar zijn. Voorbeelden zijn: 
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De Laak 10 en Lakerveld 97 en in Hei- en Boeicop: Hei- en 
Boeicopseweg 98-100. Van de boerderij Lakerveld 256 is bij de 
voorgevel het wolfseind (schuin dakstuk) verdwenen en is de gevel 
doorgetrokken tot de daknok, waarbij boven de twee bovenramen 
bogen zijn gemetseld.  
Uiteraard zijn er in de loop der tijd ook enkele huizen witgeverfd. Dat 
zijn bijvoorbeeld De Laak 10, Lakerveld 140 en 242, Kortenhoeven-
seweg 157 en 159 en Nieuwe Rijksweg 64 en 88. 
 
De aanbestedingen en de aanneemsommen 
Frans de Jong kreeg meestal opdracht om het ontwerp te maken, het 
bestek te schrijven, de benodigde vergunningen aan te vragen, de 
aanbesteding te organiseren, toezicht te houden op de bouw en de 
oplevering te regelen. Dit alles gebeurde natuurlijk in nauwe 
samenwerking met de opdrachtgever. 
Meestal werd het werk bij openbare inschrijving aanbesteed. Er 
verscheen dan een advertentie in het vakblad Cobouw en incidenteel 
in regionale kranten. Bij Frans de Jong kon men dan de tekeningen 
en het bestek kopen en inschrijven op bepaalde onderdelen, zoals 
grond- en metselwerk, timmer- en ijzerwerk, loodgieterswerk, 

elektrische lichtinstallatie 
(na 1928) en verfwerk. De 
laagste inschrijver kreeg 
dan meestal de opdracht. 
Soms was het ook 
mogelijk om ‘in massa’ in 
te schrijven, wat inhield dat 
men het gehele werk 
aannam. 
 

Deze advertentie verscheen op 29 oktober 1924 in De Vijfheerenlanden. De 
woning was bestemd voor Anth. Lakerveld, werd geplaatst langs de Lekdijk, 
Achthoven 17, en werd aangenomen voor f 2990,- door C. de Jong en 
consorten uit Lexmond. 
 
Slechts driemaal werden inschrijvers persoonlijk uitgenodigd om in te 
schrijven en tweemaal werd het werk onderhands gegund. In de 
crisistijd werd in 1933 een blok van vier woningen, dat werd 
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gebouwd in opdracht van de gemeente Lexmond, uitsluitend 
aanbesteed aan plaatselijke aannemers25. 
De aanbesteding vond vrijwel altijd plaats bij Frans de Jong thuis.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het laatste blad van ‘Bestek en voorwaarden van een te bouwen jacht-
opzienerswoning voor den heer C.W. Dresselhuis te Tiel’ dat in 1921 werd 
gebouwd te Hei- en Boeicop, Achterkade 19. 
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Dat gebeurde in de voormalige timmerwerkplaats en bij goed weer 
ook op het erf achter het huis. Meestal werd er door 15 à 20 
aannemers ingeschreven. Het waren bijna altijd aannemers uit 
Lexmond en directe omgeving en zij kwamen allemaal op de fiets. In 
de tweede helft van de jaren dertig schreven ook aannemers in die 
verder weg woonden, bijvoorbeeld in Utrecht, en ook hiervan 
kwamen de meesten op de fiets naar Lexmond. Slechts een enkeling 
kwam per auto. Er waren in die tijd ook meer inschrijvers, een enkele 
maal zelfs bijna veertig. Die waren door de economische malaise, 
waardoor er steeds minder werd gebouwd, in de wijde omgeving op 
zoek naar werk. 
De aanneemsommen varieerden enorm. In de eerste plaats ver-
schilde per project de omvang sterk en in de tweede plaats vari-
eerden door de tijdsomstandigheden de prijzen erg. Het goed-
koopste woningproject was een kleine woning in Kortenhoeven, dat 
in 1932 werd aangenomen voor f 1301,-, en het duurste project was 
een burgerwoonhuis met landbouwschuren in Kortenhoeven, dat 
werd in 1929 aangenomen voor f 10.857,-. Het gemiddelde per 
woningproject (nieuwbouw) was over de periode 1914-1939 f 3573,- 
en per woning f 2916,-. 
De aanneemsommen voor boerderijen (exclusief schuren) vari-
eerden van f 2401,- tot 8190,-, met een gemiddelde van f 6214. Ook 
hiervoor geldt dat deze bedragen alleen nuttig zijn om een idee te 
krijgen van de hoogte van de aanneemsommen. 
 
Woningnood in Lexmond  
Nadat in 1919 in Lexmond een vergeefse poging was gedaan om 
een christelijke woningbouwvereniging op te richten, werd nog in 
datzelfde jaar door de Lexmondse afdeling van de SDAP de woning-
bouwvereniging De Goede Woning opgericht. Een poging om 
hiervan een algemene, dus neutrale, woningbouwvereniging te 
maken, mislukte, doordat de gekozen christelijke en liberale 
bestuursleden geen zitting wilden nemen in het bestuur. Over Frans 
de Jong is in deze kwestie niets vernomen, maar het zal hem zeker 
aan het hart zijn gegaan dat er geen neutrale woningbouwvereniging 
kwam26. 
Door De Goede Woning werd in 1921 een blok van negen 
arbeiderswoningen gebouwd. Deze woningen konden voor die tijd 
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als riant worden aangemerkt. Het werd echter geen financieel 
succes, want het rijk en de gemeente moesten jaarlijks het 
exploitatietekort bijpassen. Het was daarom niet te verwonderen dat 
de gemeente sceptisch bleef kijken naar de plannen die De Goede 
Woning zo nu en dan bij de gemeente indiende. Daarbij kwam nog 
dat de woningbouwvereniging De Goede Woning voor veel 
Lexmonders identiek was aan de SDAP. Dat kwam vooral doordat 
de heer J.F. Termaat zowel voorzitter was van De Goede Woning als 
spraakmakend raadslid voor de SDAP. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De Kortenhoevenseweg in 1920. Van bebouwing is nog niet veel te 
bekennen. Het huis op de voorgrond is nr. 39, nu bewoond door de fam. Th. 
van Woerden. 
 
In Lexmond werden in de loop der tijd steeds meer woningen on-
bewoonbaar verklaard. Deze waren bewoond door arme gezinnen 
en omdat daarvoor in de plaats geen nieuwe arbeiderswoningen 
werden gebouwd, werd de al vele jaren durende woningnood steeds 
nijpender. Er werden weliswaar regelmatig nieuwe huizen gebouwd, 
maar dat gebeurde in opdracht van meer welgestelde Lexmonders 
op hun eigen grond, die daar meestal zelf in gingen wonen. Het 
grootste probleem in Lexmond was dat bouwgrond voor huizenbouw, 
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die aan een weg was gelegen en liefst in of vlakbij de kom van het 
dorp lag, niet beschikbaar was. 

In 1911 had Frans de Jong 
er in De Alblasserwaard al 
eens de aandacht op ge-
vestigd dat aan de zuid-
rand van Lexmond goede 
mogelijkheden aanwezig 
waren om huizen te 
bouwen. Negentien jaar 
later, in februari 1930, werd 
in het streekblad De Ge-
combineerde een inge-
zonden brief van Frans de 
Jong gepubliceerd, waarin 
hij een lans brak voor het 
bouwen op enige afstand 
van de kom van een dorp, 
omdat daar de grond-
prijzen veel lager waren en 
men de mogelijkheid had 
een grote tuin te bezitten. 
Op deze manier kon ook in 
Lexmond de woningnood 
worden opgelost, zonder 
excessieve kosten. 

 
Het artikeltje van Frans de Jong in De Alblasserwaard van 17 maart 1911, 
waarin hij de aanbeveling deed om aan de zuidkant van de dorpskern te 
bouwen. 
 
Nu wilde het geval dat op 18 februari 1930 de Boerenleenbank uit de 
nalatenschap van de weduwe Kersbergen een stuk land had 
gekocht, waar ook de gemeente haar zinnen op had gezet om daar 
een gymnastieklokaal te bouwen. Hierover volgde een diepgaand 
meningsverschil tussen de heer Termaat en Frans de Jong, als 
zijnde kassier van de Boerenleenbank, die via de krant werd 
gevoerd. Op dat stuk grond zou later de gemeente een blok 
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arbeiderswoningen bouwen, zoals u hieronder kunt lezen27. 
 
De aanleg van de nieuwe rijksweg bood perspectieven in 
Kortenhoeven 
Het doorgaande verkeer op de 
route Vianen-Gorinchem over 
de rijksweg ging in de jaren 
twintig van de vorige eeuw 
nog steeds dwars door het 
dorp, dus via de Korten-
hoevenseweg, dan de hoek 
om bij de kerk naar de Dorps-
straat en via De Laak naar 
Lakerveld. In 1928 werden er 
plannen gemaakt om een 
nieuwe weg te maken buiten 
het dorp om en zo Lakerveld 
direct te verbinden met de 
Kortenhoevenseweg. Deze 
weg zou worden voorzien van 
parallelwegen, waar de uit-
wegen van de afgesneden lan-
derijen op zouden uitkomen, 
zodat het lokale verkeer 
gescheiden bleef van het 
doorgaande verkeer. Bij het 
oversteken van de ene naar 
de andere parallelweg kruiste 
het langzame lokale verkeer 
echter het snelle doorgaande 
verkeer. Hierdoor zijn na rea-
lisatie van de rijksweg ook de 
nodige slachtoffers gevallen. 
De parallelwegen boden  
 
De oude Straatweg liep door De Laak naar de kerk en boog daar af door de 
Kortenhoevenseweg naar Vianen. De afsnijdende nieuwe weg is op dit 
kaartje uit 1931 reeds aangegeven. 
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echter ook mogelijkheden. Het toenemende fietsverkeer, zowel voor 
het werk als voor recreatie/toerisme, maakte er dankbaar gebruik 
van. Thijs Swets liet in 1933 door Frans de Jong zelfs een woonhuis 
met een aparte verlofzaal (Kortenhoeven 134) bouwen om daarvan 
te profiteren. Vooral op zondag zag men op de parallelwegen veel 
Lexmonders wandelen. 
De aanleg van de nieuwe weg, die plaats vond in 1935, bood ook 
gelegenheid om land te kopen dat gunstig aan een weg was gelegen 
en waarop woningen konden worden gebouwd. Burgemeester en 
wethouders onderzochten in 1930 de mogelijkheden daarvoor. Op 
12 november 1930 werd gemeenteopzichter Frans de Jong op een 
vergadering van B&W geroepen om te praten over een urinoir op het 
kerkplein. Omdat hij nu toch aanwezig was, werd meteen gesproken 
over de mogelijkheid om zes woningen in Kortenhoeven te bouwen. 
De Jong vertelde dat voor f 4500,-, inclusief de grond, een dubbel 
arbeiderswoonhuis kon worden gebouwd. De huur hoefde dan maar 
f 2,50 per week te bedragen. Dat was minder dan de f 3,- huur die de 
negen woningen van De Goede Woning wekelijks opbrachten. Dat 
wil zeggen: acht woningen, want voor de negende woning moest 
wekelijks f 5,- huur worden neergeteld. De ongelukkige die dat trof 
was Rijksveldwachter Beckerman, die kennelijk een zo hoog salaris 
verdiende dat hij die extra huur wel kon opbrengen. Het feit dat hij 
ook secretaris van de woningbouwvereniging De Goede Woning 
was, speelde hierbij geen rol. 
Het college vond het voorstel van Frans de Jong een goed idee en 
de ambtelijke molen werd in gang gezet om zes woningen te 
bouwen28. 
 
Frans de Jong en de Woningbouwvereniging De Goede Woning 
De Jong schreef daarop een memo aan B&W, waarvan het begin 
luidde: Waar men van de zijde der SDAP blijft dringen in de richting 
van woningbouw, rijst de vraag of het niet beter zou zijn dat tijdig van 
B&W een zuinig en goed omlijnd voorstel gedaan werd, dan dat ook 
hier weer de SDAP de leiding moet nemen en met de eer gaat 
strijken. 
Men kan beginnen met zich te verzekeren of bijvoorbeeld zes 
arbeidersgezinnen te vinden zouden wezen, om voor een nette 
woning met tuin f 2,50 per week te betalen. Dat konden dan 
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personen van allerlei gezindte zijn en zij hoefden geen lid van de 
SDAP en de aan haar gelieerde woningbouwvereniging te zijn. Even 
verderop staat: De zedelijke winst is, dat dan werkelijk iets gedaan 
wordt voor verbetering der volkshuisvesting. Dure straatwerken 
brengen geen rente op, en daar heeft de arbeider niets aan. Hierbij 
refereert hij kennelijk aan de aanleg van de nieuwe weg. 
Na een globale kostprijsberekening van de opbrengst van een 
dubbel woonhuis, brak hij een lans voor grotere blokken. Het meest 
voordeelig is woningbouw aan één blok. Men heeft dan betrekkelijk 
weinig buitenmuur-steen noodig en kan veel kalkzandsteen 
verwerken, welke belangrijk lager in prijs zijn. 
Nadeel is echter, dat de gezinnen dan dicht in elkander wonen. Het 
bezwaar daarvan is echter op het bouwterrein in Kortenhoeven niet 
zoo groot als op dorp, dewijl (=omdat) elk gezin achter het looppad 
toch een flink stuk grond hebben kan. 
Blokjes van 2 woningen biedt het gemak, dat elk gezin op zij heen 
kan; doch is minder voordeelig en geeft ook minder forschen bouw. 
Het mooist, en ook vrij voordeelig, is m.i. bouw aan blokken van 4 
woningen. De zijwoningen gaan dan achterom, de twee middelste 
hebben de luxe van een voordeur, en kunnen over het gezamenlijk 
looppad ook achterom. Wil men tien woningen bouwen, dan kan dit 
heel geschikt aan 2 blokken van 4 en een tusschenblok van 2. Of 
ineens 2, 4, 6, 8 of 10 woningen besteed worden, geeft geen 
bijzonder voordeel. De ervaring heeft geleerd, dat niet de groote 
aannemers, doch de kleine baasjes het laagst inschrijven. En die 
hebben liever een klein dan een groot blok. 
Globaal geschat komt een blok van 4 woningen op f 9000,-. Dit hangt 
echter verder af van inrichting, afheining, enz. enz. Van de 
Boerenleenbank kon de gemeente een 50 m diepe strook grond 
langs de nieuwe rijksweg kopen, ruim voldoende voor een 
voortuintje, erf en flinke moestuin en een flink rijpad achter langs, 
met vrije uitweg over het bestaande rijpad aan de zuid-westzijde ten 
groot gerief. 
De grond kon de gemeente kopen van de Coöp. Boerenleenbank en 
kostte 75 cent per m2, terwijl particulieren daarvoor f 1,- moesten 
betalen. Volgens sommige raadsleden was het grondstuk wel en 
volgens andere niet gunstig gelegen. Het lag in elk geval ver uit de 
kom van het dorp, nog voorbij het punt waar men nu van de  
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Kortenhoevenseweg op 
de Rijksweg N 227 kan 
komen, aan de zuid-
zijde van die weg. 
Dichterbij het dorp kon 
de gemeente ook wel 
van particulieren grond 
langs de N 227 kopen, 
maar die vroegen 
prijzen variërend van  
f 1,50 tot f 2,-/m2. Het 
raadslid J.F. Termaat 
was bereid om een stuk 
grond voor f 1,50/m2 te 
kopen voor de sociale 
woningbouw en zo zijn 
zin door te drijven, 
maar dat werd door de 
raad afgestemd. 
Na veel vijven en zes-
sen draaide het erop uit 
dat de gemeente zelf 
tien woningen wilde 
bouwen en daarmee 
kwam De Goede 
Woning buiten spel te 
staan. De bovenver-
melde gang van zaken 
zal bij de woningbouw-
vereniging geen fijn 
gevoel richting Frans 
de Jong hebben op-
geleverd. Dat zal wel 
zijn verergerd doordat  
 
 

De geplande locatie van de gemeentewoningen. Aan beide zijden bevinden 
zich reeds door Frans de Jong nieuw gebouwde woningen. 
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Frans de Jong ook kassier was van de Coöp. Boerenleenbank die de 
grond aan de gemeente te koop had aangeboden. Uiteraard vond 
Frans de Jong de afstand tot de kom van het dorp geen bezwaar. Bij 
hem telde veel meer het feit dat er een mogelijkheid was om op een 
zo goedkoop mogelijke manier betaalbare en goede huurhuizen voor 
arbeiders te kunnen bouwen, waarbij dan ook nog de mogelijkheid 
was een flinke moestuin aan te leggen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De vier gemeentewoningen, Nieuwe Rijksweg 114-120. 
 
De grond werd door de gemeente gekocht, maar door de slechte 
economische situatie met veel werklozen wilde burgemeester Pot 
geen risico’s nemen en dus gebeurde er verder niets. Pas op 22 
november 1932 kwam er beweging in de zaak. Gemeente-opzichter 
Frans de Jong stelde toen aan B&W voor om een blok van vier 
woningen te bouwen, wat financieel aantrekkelijker was geworden 
omdat de prijzen waren gezakt. Het blok zou nu maar f 6000,- 
hoeven kosten, tegen f 9100,- anderhalf jaar eerder. Burgemeester 
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Pot liet zich niet overtuigen, maar bracht het met een negatief advies 
toch in de raad. Het voorstel werd echter aangenomen en zo kon 
Frans de Jong met de voorbereidingen beginnen. Voordat alle 
besluiten waren genomen en de financiering was geregeld, was men 
weer driekwart jaar verder, maar op 31 juli 1933 kon Frans de Jong 
toch de aanbesteding houden. Hieraan mochten, op verzoek van de 
gemeenteraad, alleen Lexmondse ondernemers op inschrijven en zo 
gebeurde het ook. De huurprijs werd f 2,75 per week. De huizen 
hebben tegenwoordig het adres Nieuwe Rijksweg 114-120 en zijn in 
1973 aan de toenmalige bewoners verkocht29. 
Het waren overigens niet de eerste huizen daar, want de 
‘buurhuizen’ nummer 126 (H.C. van Tienhoven), 104 en 106 
(bakkerij H.J. Brokking en W. Kersbergen Joh.z) waren toen reeds 
door Frans de Jong gebouwd. 
 
Bouwen in de woestijn 
Tijdens de discussies over de plaats waar de nieuwe arbeiders-
woningen moesten komen, hield J.F. Termaat, koste wat kost, vast 
aan zijn visie dat arbeiderswoningen zo dicht mogelijk bij de kom van 
het dorp moesten worden gebouwd. Bovendien stonden er aan de 
zuidzijde van de Nieuweweg nog geen woningen. Het was in de 
eerste helft van de jaren dertig dus nog een onbebouwd landschap 
waar koeien graasden en graan (tarwe en haver), aardappelen en 
bieten werden verbouwd. Dat had Termaat er in april 1930 al toe 
gebracht om te spreken over de woestijnvlakte van Kortenhoeven. 
Het gezegde ‘bouwen in de woestijn’ sprak door zijn absurditeit veel 
mensen aan en nog vele jaren daarna werd het door de Lexmonders 
gebruikt. Naarmate daar meer woningen kwamen en de bewoners 
zich meer en meer thuis gingen voelen, werd de uitdrukking minder 
gebruikt. 
Toen in juni 1935 werd begonnen met de aanleg van de weg, was 
het blok van de vier huizen al lang en breed klaar, want dat werd in 
1933 gebouwd30.  
Een jaar later, in 1934 bouwde Frans de Jong aan de andere kant 
van de Nieuwe Rijksweg, ongeveer tegenover de gemeentehuizen, 
voor eigen rekening een dubbel woonhuis, met het huidige adres 
Kortenhoevenseweg 113-115. Reeds bij het maken van het ontwerp 
stond de naam voor hem vast: Elim. Dit was de naam van een oase 
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in de woestijn, die de Israëlieten bezochten tijdens hun veertig jaar 
durende zwerftocht door de woestijn, toen het volk op weg was van 
Egypte naar het Beloofde land. In de oase bevonden zich twaalf 
waterfonteinen en zeventig palmbomen en daar kon het volk Israël 
rust en water vinden31. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het dubbele woonhuis Elim, Kortenhoevenseweg 113-115, in 1934 ont-
worpen door Frans de Jong en voor zijn rekening gebouwd. 
 
Een jaar later, in 1935, werden in Kortenhoeven nog twee blokken 
van vier woningen voor de verhuur gebouwd. Nu niet door de 
gemeente, maar door particulieren. Het eerste, nu adres Korten-
hoevenseweg 101-107, door de weduwe B. Bos-Stam en het 
tweede, nu adres Nieuwe Rijksweg 74-80, door Frans de Jong zelf. 
Dit blok noemde hij Wilhelmina, een naam die men kon verwachten 
van een overtuigde oranjeklant. 
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3. DE PUBLICIST FRANS DE JONG 
 

Handtekenen ging hem goed af 
Evenals zijn vader Joost Marinus kon Frans goed ‘vrij’ tekenen. Hij 
tekende vaak prentjes, zomaar voor de aardigheid of als illustratie bij 
een gedicht. Hij tekende meestal met inkt, maar maakte ook wel 
pasteltekeningen. Tijdens vergaderingen tekende hij regelmatig een 
portret van één of meer aanwezigen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schetsjes, gemaakt tijdens een vergadering van een aanwezig persoon. 
 
In mei 1912 werd te Vianen de Tentoonstelling van Huisvlijt 
gehouden, die werd georganiseerd door de Volksbond (Vereeniging 
tegen Drankmisbruik). Met de tentoonstelling trachtte men de 
mensen te stimuleren om een hobby te ontwikkelen, in de hoop dat 
ze dan van de drank afbleven. Frans de Jong kreeg voor zijn 
ingezonden pasteltekeningen een Zeer Eervolle Vermelding en voor 
zijn ‘Ter opluistering van schilderwerk’ een Eervolle Vermelding. Zijn 
vader kreeg een 1e prijs voor een houten St. Nicolaasvorm 
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(waarschijnlijk voor een speculaaspop) en een Eervolle Vermelding 
voor ‘Ter opluistering van Teekenwerk”. Wat die opluisteringen 
precies waren, is niet bekend. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Getuigschrift winnen prijs 1912 voor pasteltekeningen. 
 
Reeds als jongen van 10 à 11 jaar maakte hij goede potlood-
tekeningen, waarvan er nog een aantal in het familiearchief aan-
wezig zijn. In 1927 schonk hij aan de gemeente Vianen de 
potloodtekening van burgemeester Alers, die hij in 1889 had ge-
maakt, toen hij dus 13 jaar oud was. Wat de aanleiding was is niet 
bekend, maar de schenking werd officieel aanvaard door de 
Gemeenteraad van Vianen bij besluit van 20 mei 1927, goedgekeurd 
door Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland dd 8 juni 1927. 
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Portret van burgemeester J.H.J. Alers van Vianen (1868-1899), in 1889 
getekend door Frans de Jong. Hij was toen 13 jaar. 
 
De versierde bouwtekeningen 
De bouwtekeningen van Frans de Jong zagen er altijd keurig 
verzorgd uit. In het midden van de jaren twintig schreef hij rechts van 
de tekening het bestek, maar daarna werden tekening en bestek op 
een apart vel gezet. 
Beginnend in 1915 versierde hij veel bouwtekeningen met een kleine 
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illustratieve tekening. Aanvankelijk meestal in de rechterbeneden-
hoek, maar soms in een andere hoek. Tot circa 1925 tekende hij een 
omgekrulde hoek, waardoor een watervlakte met een zeilbootje of 
een stukje landschap met een vogel of eenden zichtbaar werd. In 
1922, maar vooral in 1927 en 1928, tekende hij op de onderzijde van 
de tekening kleine landschapjes met bijvoorbeeld een huisje of een 
visser. In 1931, 1933 en 1935 tekende hij bij het voor- of zijaanzicht 
van de huizen soms een complete tuin of een paar bomen. Vanaf 
1932 bestonden de versieringen meestal weer uit omgeslagen 
hoekjes, met een doorzicht naar een watervlakte met een zeilbootje. 
Op de krul stonden dan vaak zijn initialen en het jaartal. De laatste 
maal dat dit voorkwam was in 1939. Het waren speelse elementen in 
de straklijnige bouwtekeningen. Vanaf 1933 volstond hij vaak met 
zijn initialen en de datum32. 
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Op deze en de vorige pagina enkele versieringen op bouwtekeningen. 
 
Zorgvuldig taalgebruik 
Frans de Jong had een goed taalgevoel en was, zeker vanuit zijn 
levensovertuiging, beducht voor het klakkeloos gebruik van woorden. 
Zo bijvoorbeeld het woord ‘doodgewoon’. Dat kon men beter maar 
niet gebruiken, want ‘de dood is niet gewoon’. 
In het vaderlandse lied O, schitterende kleuren van Nederlands vlag, 
dat ook altijd werd gezongen tijdens de aubades op koninginnedag, 
komt de versregel voor: Gij zijt ons een teken, o heilige vlag. Dat 
vond Frans de Jong een foute woordkeus, want een vlag is niet 
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heilig. Dat was eerder een heidense gedachte. Zelf voorzitter van het 
Oranjecomité en later van de Oranjevereniging zijnde, zei hij tegen 
zijn schoolgaande zoons dat ze het lied maar niet mee moesten 
zingen. 
 
De schrijver/dichter Frans de Jong  
Frans de Jong was een onafhankelijk denker, die niet met de waan 
van de dag meeging. Hij wilde zijn mening ook graag ventileren en 
zijn zienswijze overdragen aan anderen. Dat was een karaktertrek 
die hem er in zijn jeugd misschien toe heeft gebracht om onderwijzer 
te willen worden.  
Het liefst uitte hij zijn gevoelens en gedachten over maatschappelijke 
en politieke ontwikkelingen in artikelen en gedichten en niet in 
discussies. Hij zond zijn pennenvruchten naar regionale kranten en 
verzorgde ook het plaatselijke nieuws voor regionale kranten. Hierin 
gaf hij vaak meteen zijn persoonlijke opvatting weer. 
Hij schreef zijn bijdragen en gedichten in het weekend, veelal op 
zondagmiddag en soms op zondagavond in zijn kantoor. 
Aanvankelijk uitsluitend handgeschreven, maar later ook op een 
Remmington schrijfmachine. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het eerste deel van het gedicht ‘Koninginnedag’, compleet met enkele 
verbeteringen, dat Frans de Jong maakte voor 31 augustus 1920. 
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Zover bekend werd zijn eerste bijdrage gepubliceerd in het regionale 
weekblad De Alblasserwaard en De Vijfheerenlanden van 10 juni 
1898. Frans was toen 22 jaar. De Alblasserwaard en De 
Vijfheerenlanden ging uit van de Centrale Antirevolutionaire Kies-
vereeniging in het hoofdkiesdistrict Sliedrecht en werd uitgegeven 
door A. van Wijngaarden uit die plaats. Het blad was in het begin van 
dat jaar pas van start gegaan en richtte zich op een specifieke 
lezersgroep. In 1927 werd het blad opgenomen in De Ruiter’s 
Combinatie van weekbladen, waartoe behooren De Drie Provinciën, 
De Alblasserwaard en De Vijfheerenlanden, Rondom de Giessen. 
Een postabonnement kostte 60 cent per kwartaal! De uitgever was 
de firma F.G. de Ruiter uit Neder-Hardinxveld en het blad was toen 
los komen staan van de Anti-Revolutionaire Partij. Enkele jaren later 
werd de naam gewijzigd in De Alblasserwaard en haar bestaan 
eindigde in 1941. Bijdragen van Frans de Jong zijn ook opgenomen 
in de streekbladen De Vijfheerenlanden, De Culemborgsche 
Courant, De Gecombineerde Gelderse en Zuid-Hollandsche Bladen, 
De Merwebode, Streekblad voor Sliedrecht en Omstreken, De Lek, 
enz.. Ook in onder andere de landelijke christelijke bladen De 
Bazuin, Pniël, Timotheüs en incidenteel in dagbladen zoals het 
Friesch Dagblad. Hij ondertekende zijn bijdragen met Frans de Jong 
of simpelweg met Frans, F.d.J. of F. 
Frans de Jong schreef zijn bijdragen alleen wanneer hij zich daartoe 
geroepen voelde en daar tijd voor vrij kon maken. 
In een ongedateerde brief aan J.W. Ooms te Brandwijk, de bekende 
schrijver van streekromans over de Alblasserwaard, die hem had 
gevraagd wat het schrijven van stukjes opbracht, antwoordde hij met 
het volgende gedicht: 
 
1. 
’t Is al meer dan dertig jaren 
dat ik werkte voor ons Blad33: 
verzen, brieven --- al naar dat ik 
tijd en zin voor schrijven had. 
3. 
Voor de plaatselijke nieuwtjes 
wordt een kleinigheid vergoed; 
‘k denk dat onze baas De Ruiter 
zelf het meeste gratis doet. 

2. 
Wat ik daar wel mee verdiende? 
Wel collega, niemendal! 
‘k Schrijf omdat ik niet kan zwijgen, 
maar profijt geeft het geen bal. 
4. 
’t Krantje kwijnt; de voedsterheeren 
lieten ’t leelijk in het riet 
en de Ruiter vlug en vaardig, 
snapt de Waardsche boeren niet. 
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5. 
Gaf hij maar wat ouwe preeken 
of een stroom van narigheid: 
branden, morden, ongelukken, 
dan was ’t paadje geplaveid. 
 7. 

6. 
Maar wie soms zichzelf wil wezen, 
krijgt bij velen gauw ‘gedaan’. 
En zoo leidt ons kleine krantje 
maar een sukkelend bestaan. 
 

Dit als antwoord op Uw vragen 
naar het honorarium: 
Och de kunst vindt haar belooning 
In zichzelf h’m, h’m. ---- 

 
Door de jaren heen heeft hij heel wat gepubliceerd. Bekend zijn 82 
krantenartikelen, 80 meditaties en circa 250 gedichten. Waarschijnlijk 
heeft hij nog meer gepubliceerd, maar dat is nog niet teruggevonden. 
Hij heeft ook nog enkele samenspraken, dus eenvoudige 
toneelstukjes, gepubliceerd. Ze werden in druk uitgegeven en 
hadden een landelijke verspreiding. 
 
Ingezonden stukjes, brieven en gedichten34 
Uit de ingezonden brieven en gedichten krijgen we een goed beeld 
van de onderwerpen waarmee hij zich bezighield. We zullen de 
voornaamste hierna de revue laten passeren. Hieronder zal een 
bloemlezing worden gegeven van enkele gedichten en citaten. 
Sommige gedichten werden met een tussentijd van vele jaren 
herplaatst, wat uiteraard alleen mogelijk was met tijdloze of opnieuw 
actueel geworden onderwerpen. Enkele gedichten werden in de 
jaren dertig opgesierd met door hemzelf gemaakte tekeningen. Een 
aantal zijn opgenomen in dit artikel.  
 
De woningnood en de huizenbouw 
Hierover heeft hij, zover bekend, merkwaardig genoeg niet veel 
geschreven. In 1911 een kort pleidooi om aan de zuidrand van het 
dorp te bouwen en in 1930, bij de aanloop naar de aanleg van de 
Nieuwe Rijksweg, schreef hij de al eerder genoemde uitgebreidere 
artikelen. In dat van 14 februari 1930 pleitte hij voor wonen buiten de 
bebouwde kom en koppelde dit als volgt aan de volksgezondheid: 
Wel nu, wanneer wij de volksgezondheid willen dienen door de 
gezinnen te verlossen uit stegen en duffe hokken, wanneer wij de 
menschen in plaats van een nauwe plaats, die riekt naar modder, 
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zeepsop en andere afvalproducten, willen geven een tuin, waar zij 
hun groenten kunnen kweeken en hun bloemetjes kunnen 
verzorgen, dan moeten wij niet in of aan de bebouwde kom blijven 
kleven. Maar dan moeten wij naar buiten, waar akkers en weiden 
liggen bij tientallen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De voorgevel van het huis op deze bouwtekening voor R. van Bezooijen, 
Lakerveld 86, is voorzien van een idyllisch tuintje. 
 
Enkele weken later schreef hij een artikel over hoe hij dacht dat een 
arbeiderswoning eruit moest zien. Enkele citaten hieruit: zij moet 
solied zijn, zij moet een vriendelijk en huiselijk aanzien hebben, maar 
vooral – zij moet practisch zijn. En dan bedenke men dat de 
arbeider, die beslikt of bestoft van zijn werk komt, niet in een salon 
kan binnen stappen waar vaste tapijten liggen. Doch dat hij behoefte 
heeft aan een eenvoudig vertrek, waar hij uit den tocht en ’s winters 
lekker verwarmd, de moede spieren kan ontspannen. Een achter-
huisje waar moeder de vrouw haar pomp en aanrecht heeft, waar 
vader en de groote jongens hun beslikte schoenen kunnen uittrekken 
en waar desgewenscht des zomers een zitje is en ’s winters een geit 
kan worden gestald, heeft voor den boerenarbeider veel bekoring. 
En verder: De arbeidersvrouw die zonder hulp haar huishouding te 
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verzorgen heeft, moet alles dicht bij elkander hebben, dat zij niet 
onnoodig tijd behoeft te verloopen. Het huis moest ook goed en 
goedkoop schoon te maken zijn. Daarna adviseerde hij sterk om 
geen bedsteden te gebruiken. Een droef gevolg van dit systeem is, 
dat het beddegoed een zeker deel van den dag over de vloer is; dat 
de nachtlucht dikwijls te lang in het woonvertrek blijft hangen en dat 
bij ziekte de patiënt versche lucht tekort komt en etens- en 
kachellucht teveel krijgt. Hij beval dan aan om op zolder te gaan 
slapen, wanneer het dak solied afbeschoten is en op zolder flink 
geventileerd kan worden.  
 
Politiek 
Verreweg de meeste artikelen en gedichten gaan over de 
binnenlandse politiek, waarin duidelijk zijn politieke voor- en afkeur 
naar voren komt. De verkiezingen komen ook herhaaldelijk aan bod, 
evenals de buitenlandse politiek. 
Als voorbeeld volgt hieronder het gedicht “Vergissing”, gemaakt naar 
aanleiding van de mislukte staatsgreep van 1918 door Pieter Jelles 
Troelstra, één van de oprichters van de SDAP en ruim dertig jaar de 
leider daarvan. 
Frans de Jong was lid van de ARP en een verklaard tegenstander 
van Troelstra en zijn partij. Voor politici van andere partijen, zoals 
bijvoorbeeld mr. P.J. Oud van de Vrijzinnig Democratische Bond, dr. 
H.J.A.M. Schaepman en jhr. Ch. Ruijs de Beerenbrouck van de R.K. 
Staatpartij, kon hij toch grote waardering opbrengen. Aan hen heeft 
hij ook in gedichten aandacht besteed. 
 

1918 “De Vergissing” 
 
Troelstra dacht: “In’t groote Duitschland 
staat de boel nu op zijn kop. 
Daarom hijscht het kleine Holland 
ook de roode vlag in top.” 
 
“Daar regeeren nu mijn vrinden. 
En de Keizer kreeg gedaan. 
Wel, zoo zal het hier in Holland 
nu met ééne moeite gaan.” 
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“Iedereen is ontevreden 
en de koningin, och hé, 
wie hoort men daar ooit van praten? 
Die krijgt dus meteen congé.” 
 
“En”- doch dit dacht hij maar zachtjes – 
is de republiek gereed, 
dan wordt Pieter Jelles Troelstra 
met het hoogst gezag bekleed.” 
 
Ja, zoo dacht hij …… maar de snuiter 
had toch eventjes abuis. 
Toen ’t spektakel zou beginnen, 
gaf ons volk hem net ‘niet thuis’. 
 
En daar stond hij in zijn hemdje. 
Man wat doe je in de kou? 
Holland heeft je nu doorkeken, 
Holland blijft Oranje trouw! 
 
Holland had wel veel te klagen, 
Holland klaagde wel wat luid, 
maar zijn lieve koninginne 
ruilt het voor geen rooie guit. 
 
Troelstra, als ik je mag geven 
heusch een welgemeenden raad: 
zoek dan in een land’lijk plaatsje 
weer praktijk als advocaat. 
 
Mocht je je dan weer vergissen, 
och, dat was dan niet zoo’n strop: 
’t kostte je cliënt dan hoogstens, 
laat ons zeggen: honderd pop. 
 
Maar een revolutie-menner, 
die zich in het volk vergist, 
stort het land in bloed en tranen 
bij d’ontvlamde burgertwist. 
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In 1937 gaf Frans de Jong bovenstaand stemadvies. 
 
Ook de liberalen had hij niet hoog staan, zoals blijkt uit onderstaand 
gedicht van 1913, toen de oud-liberalen een coalitie aangingen met 
de SDAP: 
 

De Oud-liberalen vóór en ná de herstemming 
 
Zij hebben gebogen, de heeren, 
gebogen, zoo akelig diep, 
toen Troelstra kwam examineeren, 
zij kromden den rug voor de zwiep. 
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Mooi op!, klonk ’t geweldig commando: 
en daar rezen ze overend. 
Geeft nu aan den Baas eens een pootje 
en gauw wat – dat maakt hem content. 
 
Nu eventjes door den hoepel. 
Allons, en een beetje vlug. 
Men kon hem zoowaar hooren kraken, 
den oud-liberalen rug. 
 
’t Examen was prachtig geloopen. 
De Baas stapte statig naar huis, 
de zweep als Carrée op den schouder, 
de heeren zoo stil als een muis. 
 
Maar straks komt de zoete belooning: 
De zetel op’t Binnenhof wacht. 
De rug doet nog pijn van het bukken, 
maar ’t kussen dat zit er zoo zacht. 
 
Zoo zacht? Als’t maar waar is mijnheeren! 
Je mooie dressuur is niet uit. 
Blijft de ruggen maar ferm masseeren: 
de Baas met de zweep gaat vooruit!! 

 
De oorlog  
Frans de Jong was secretaris van de plaatselijke afdeling van de 
BVL (Bijzondere Vrijwillige Landstorm), maar dat was hij niet omdat 
hij zo oorlogszuchtig was, maar ter verdediging van het vaderland, 
zoals uit onderstaand gedicht blijkt. 
 

Voor Vrijheid, Recht en Orde 
 
‘k Ben óók niet voor de Burgerwacht. 
‘k Zie liever onze knapen 
met ploeg of sikkel op het land, 
met zaag of beitel in de hand, 
dan naar een schijf te gapen, 
of staan te luist’ren naar ‘t “Geef acht!”. 
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Maar toch, zoolang het vaderland 
door revolutie-horden 
belaagd wordt voor een overval, 
zoolang staan Hollands zonen pal. 
Wij willen recht en orde, 
dus blijv’ de Burgerwacht in stand. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De oorzaak van de Eerste Wereldoorlog wordt in dit gedicht uit begin 1918 
fijntjes aangestipt. 
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Hij beschreef de vroegere oorlog en haar directe gevolgen als volgt: 
 

Roem en Tranen 
 
De krijger kan verhalen 
zoo treffend schoon en boeiend: 
Van helden en van paarden, 
die op elkander stormde, 
dat ’t bloed de lansen kleurde 
en gutste uit de wonden. 
Dat ’t zwaard de schedels kliefde 
of beukte op de rossen. 
Dat men de dood verachtte 
en voor geen drommen deinsde. 
Slechts sterven of verwinnen, 
maar nooit lafhartig vluchtte! 
Wij luisterden eerbiedig, 
maar dachten aan de moeders, 
die daar heur offers brachten, 
en aan heur bittre tranen. 

 
Nog voor de oorlog, in 1938, schreef Frans de Jong onderstaand 
gedicht. 
 

Joden-vervolging    Jesaja 47:6 
      Jeremia 50:11 
Daar gaan zij heen, van huis en hof verdreven! 
Waarheen? Wie zal hun plaats der ruste geven? 
Het haat-geloei der opgehitste benden 
verzelt hen, en waar zij de blikken wenden: 
’t Is leedvermaak of onverschilligheid, 
doch nergens deernis of barmhartigheid. 
 
Daar gaan zij heen, beroofd, bespot, geslagen. 
Waarheen? Waarheen? Zoo is hun angstig vragen. 
Het land dat Juda als zijn erf bewoonde, 
waar Davids huis in eer en aanzien troonde, 
daar worstelt nu hun stam om d’ouden grond. 
Ook daar de zwerverstoet geen rust hervond. 
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Zoo gaan zij voort …… helaas, geen wolkgeleide 
als toen het Kanaän der rust hun beidde! 
O, volk van Juda, denk nu aan die dagen 
en leer opnieuw naar Jacobs God te vragen. 
Wie weet, het lijden was tot uw behoud, 
zooals het vuur tot loutering van’t goud. 
 
En laat hen die met lust en welbehagen 
het oude bondsvolk plund’ren en verjagen, 
een voorbeeld zien aan de geweldenaren: 
Verwoesters van Gods tempel en altaren, 
God straft Zijn volk, doch wee de booze macht, 
die zich vergrijpt aan Jacobs nageslacht! 

 
Geld en bankzaken, arm en rijk 
Het zal u niet verwonderen dat hij ook over bankzaken, economie en 
verzekeringen publiceerde. Zo schreef hij in 1930/1931 een aantal 
artikelen over banken toen de Handels- en Landbouwbank failliet 
ging. In zijn gedichten besteedde hij aan geld, inflatie enz. ook 
aandacht, maar meer nog aan het verschil tussen arm en rijk. Over 
armoede het volgende voorbeeld: 
 
Op straat 
1. 2.
Er stond een kleine knaap 
te bibb’ren van de kou. 
Zijn beentjes waren bloot, 
de armpjes door de mouw. 
3. 
Daar stond hij, uren lang. 
De koopers kwamen aan, 
hij zag ze, vol en blij, 
naar hunne huizen gaan. 

Het mager, bleek gelaat 
dicht tegen ’t winkelglas, 
Waar zooveel heerlijkheid 
als opgestapeld was  
4. 
Daar stond hij, tot het licht 
voor ’t raam werd uitgedaan. 
Toen is het knaapje stil 
de straat weer opgegaan. 

 5. 
Hij bibbert van de kou. 
De honger doet hem pijn. 
Hij sluipt naar gindsche brug, 
daar zal zijn leger zijn. 
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Na een crisis in de verbouw van graanproducten van 1930 volgde die in de 
varkenshouderij, waar dit gedicht over gaat. Tekst en tekeningen van Frans 
de Jong. 
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Malaise, crisis en werkloosheid 
Hierover heeft hij een aantal gedichten geschreven, waarvan er 
hieronder twee zullen worden gegeven. Het eerste stamt uit 1924 en 
het tweede uit 1930. In dit laatste wordt niet alleen het verschil 
tussen rijk en arm benadrukt, maar ook dat men al steen en been 
klaagt wanneer noodgedwongen een beetje luxe moet worden 
opgeofferd. 
 
Geen werk 
 
Daar staan zij aan de balie 
en doffe moedeloosheid 
spreekt uit de starre blikken. 
Wat zullen zij nog hopen? 
Een lange, strenge winter 
van wreede werkeloosheid 
in kommer doorgeworsteld. 
Maar straks, dan zou de lente 
der aarde kluisters smelten 
en ook hun banden slaken. 
Dan zoude zich de spieren 
weer spannen tot den arbeid, 
dan mocht de vrouw haar tranen 
na zooveel leed weer drogen. 
Dan – neen, er zou geen weelde 
zijn na zoo diepe armoê, 
maar brood toch en wat kleeren, 
er zou, - maar ach, wat toefde 
de lente lang, zoo lange. 
Maar eind’lijk, z’is gekomen: 
Hoor maar de eiber klepp’ren, 
hoog op zijn oude woning; 

zie vink en spreeuw zich reppen 
bij ’t bouwen van hun nesten; 
hoor ’s leeuwriks lied bij ’t klimmen 
naar milder voorjaarsluchten; 
zie twijg en takken botten 
en dorre weiden groenen. 
Ja, ’t voorjaar is gekomen! 
en hoop, en lust, en leven 
voor velen, ja, voor velen. 
Maar aan de grauwe balie 
daar staan de werkeloozen. 
Zij trokken her- en derwaarts 
om werk – soms enk’le dagen – 
maar dan weer zonder arbeid. 
En thuis een vrouw, die zuchtend 
met roodgekreten oogen 
zich wegsteelt voor haar kind’ren, 
die meerder voedsel vragen, 
wier immer dunner kleertjes 
tot lompen gaan verslijten. 
dat is de werkeloosheid. 

 
De crisis 
1.   2.
Over crisis hoort men praten 
en aan klagen geen tekort, 
doch ik vrees dat met dit klagen 
weinig maar verbeterd wordt. 
3. 
Hooge boorden, gele schoenen, 
hoeden van het nieuwst model, 

Want men klaagt…. en strikt zijn dasje 
alweer recht voor het festijn: 
hier een wedstrijd, daar een luchtspel, 
en wat zal het straks weer zijn? 
 
zijden kousen, gouden ringen, 
wand’len, uitgaan, sport en spel. 
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4. 
Weelde is het, die de wereld, 
onverschillig rang of stand, 
uitstalt, en aan ’t slot de klachten 
op tribune, in de krant. 
6. 
Niet op festival of voetbal, 
paardenspel, concours of wat 
men voor uitgaan exploiteert en 
mogelijk nog heeft in ’t vat. 
8. 
Ja, er zijn wel stakkers, lijders, 
die het leed te onder houdt, 
doch hun stille smart en tranen 
laat een dart’le wereld koud. 
10. 
Doch wie waarlijk zijn bewogen 
door de zorgen van den tijd, 
zullen met zichzelf beginnen, 
maken ernst met ’s levens strijd.  

5. 
Klachten, maar niet in plantsoenen, 
waar men snoept en promeneert. 
Niet in bioscoop en danstent, 
waar men dapper geld verteert. 
7. 
Wel, wij gunnen elk zijn pretje 
en gepaste vroolijkheid, 
maar men doe dan niet gewichtig 
over onzen slechten tijd. 
9. 
Maar rumoerig demonstreeren 
of vertoogen in de krant, 
wekt sensatie als het luiden 
van de klok bij vloed of brand. 
11. 
’t Is voor hen geen propaganda, 
bron tot meer opstandigheid, 
doch zij vragen: tot welk offer 
is mijn hooge hart bereid? 

 
Progressief en conservatief 
Op sommige punten was Frans de Jong zijn tijd vooruit, in andere 
hield hij vast aan oude standpunten. Zo was hij in 1930 positief over 
emancipatie, maar het algemeen kiesrecht zag hij een aantal jaren 
daarvoor nog niet zitten. 
 
Emancipatie 
 
Eerst burgemeesteres, 
En nu ook secretaris. 
Mij dunkt dat Hollands vrouw 
Thans wel van zessen klaar is! 
Er is hiervan veel goeds, 
En ook veel kwaads gezegd. 
Doch eindelijk werd de strijd 
Te haren gunst beslecht. 
Wij laten het princiep, 
Dat zwaar is overwogen, 
Nu even aan zijn plaats, 
Doch stellen ons voor oogen: 

 
Een Kenau Hasselaar, 
of wie aan haar verwant is. 
Mij dunkt voor menig plaats, 
Waar heel wat aan de hand is, 
en ’t mannelijk gezag 
zit op zijn stoel te beven, 
kan zulk een kloeke vrouw 
nog heerlijk uitkomst geven. 
Want menig kerel die 
Zoo stug is als een ram, 
Wordt onder ’t vrouwenoog, 
Zoo soepel als een lam. 



 
‘Evenredige’ Vertegenwoordiging 
 
Straks heeft er het zoontje van eventjes twintig, 
Zoo groen nog als peppelenhout, 
Precies evenveel in ’s lands zaken te zeggen, 
Als vader, een halve eeuw oud. 
 
Dan heeft ook de beed’laar, te lui om te werken, 
Die drinkend zijn leven verslijt, 
Dezelfde bevoegdheid voor Kamer en Staten, 
Als mannen van kennis en vlijt. 
 
Dat heet: evenredig, maar rekenbaas Bartjens, 
Die schudt heel bedenk’lijk het hoofd; 
Producten der middelsten en der uitersten 
Gelijk hier? Och kom, wie ’t gelooft! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hier het huis in 1979, waar Frans de Jong zijn levenlang in heeft gewoond. 
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Meditaties 
Frans de Jong heeft veel meditaties gepubliceerd. Van één daarvan 
volgt hierna het begin en eind. Het geeft ook iets van zijn geloofs-
beleving weer. 
 
Wit als de sneeuw              Jesaja 1:18. 
 
Wij staren naar buiten, waar de sneeuwvlokken dwarrelen en velden 
en wegen toedekken met een blanke wade, terwijl alles wat zich 
verheft omzoomd wordt met een smetteloos witte rand. Ons oog valt 
op het hek vóór onze woning, door den schilder van ’t najaar nog 
helder wit geverfd. Een wit hek op den dam is een goede wegwijzer 
bij donkere avond. Doch nu wij dat witte hek daar zien staan in de 
versch gevallen sneeuw, neen, nu is het niet wit meer. Het lijkt nu 
grauw en vuil, en wij waren zoo zeker dat het deugdelijk wit 
geschilderd was en schoon gehouden. En dan flitst in eenen door 
ons denken de vergelijking, die Gods profeet trekt tusschen de 
zonden Israëls en de reinheid der sneeuw. ----- 
Doch, lezer, ik ben geschrokken van dat wit-geverfde hek daar in de 
blanke sneeuw. Ik heb mij afgevraagd: zie ik er nu ook zoo uit? De 
menschen noemen mij braaf en onbesproken van gedrag. Zij kijken 
misschien heel hoog tegen mij op. Ik zou niet graag hebben dat het 
anders was. Doch nu vraag ik mij af: hoe zie ik er uit in vergelijking 
met de blankheid die God ons toont in Zijn sneeuw? Het is veel 
gemakkelijker om die vraag te stellen over andere menschen. Doch 
dat durf ik nu niet. Dat witte hek in de sneeuw heeft mij ontroerd en 
stil gemaakt. Ik hoor een buurvrouw roepen dat het te hopen is dat 
die vuile boel maar weer gauw wegdooit. Zal ik daar nu boos om 
worden? Zal ik ze vragen om ook eens naar dat witgeverfde hek te 
kijken? Neen, ik kan daar nu niet toe komen. Ik mis den moed om 
anderen te bespreken. Want ik heb mijn witgeverfde hek gezien in 
Gods blanke sneeuw. 
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Frans de Jong op latere leeftijd in zijn voortuin. 
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4. HET EINDE 
 
Frans de Jong overleed op 2 januari 1942 
Na een kort ziekbed overleed Frans de 
Jong op 2 januari 1942, ruim 65 jaar 
oud. Hij had het begin van de Tweede 
Wereldoorlog nog meegemaakt en 
deze hartenkreet, die in december 
1941 in de krant was gepubliceerd, 
was nu voor hem in vervulling gegaan. 
Het was zijn laatste gedicht. 
 
Zielszucht 
 
O God, hoe kan het hart 
verlangen naar een oord, 
waar van geen vreemd geweld 
of oorlog wordt gehoord. 
 

Frans de Jong in 1941 
 
Over de doden niets dan goeds. Over de kwade kanten wordt dan 
niet gesproken, hoogstens in vergoedelijkende woorden. Dat is 
meestal de teneur bij redes tijdens begrafenissen en in be-
schouwingen over overleden personen, maar ook tijdens jubilea 
gebeurt dit. Niettemin kunt u hieronder enkele zinsneden uit 
krantenartikelen lezen, die de overledene juist typeerden, uitgaande 
van hetgeen hiervoor al over hem is verteld. Hijzelf was ook altijd 
kritisch over dit soort berichten. 
Bij zijn 25-jarig jubileum op 1 februari 1941 als gemeente-ontvanger, 
directeur van de begraafplaats en agent van de arbeidsbemiddeling, 
welk feit hij stil had willen houden, werd geschreven: Wij zegenen de 
dag dat wij met den heer Frans de Jong, zijn gezin, zijn huis, zijn 
tuin, zijn kippen en konijnen in kennis zijn gekomen. Frans de Jong is 
niet een cijferaar, een geldteller geworden, maar een mensch 
gebleven, die oog heeft voor andere dan geldzaken. 
Gij, die wars zijt van opschroeverij en zeker vreest dat men te mooie 
woorden aan u verspilt, gij, die uw hart vasthoudt dat wij met 
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complimenten zullen beginnen, sta ons in ieder geval toe dat wij u 
een getrouwe dienstknecht noemen. 
Degelijkheid en praktischen zin waren eigenschappen, die hem bij 
den woningbouw goed te pas kwamen. Zijn dichterlijke natuur belette 
hem niet met zijn beiden voeten op den grond te blijven als het over 
bouwplannen of financiële ondernemingen ging. Ofschoon zijn 
gezondheid te wenschen overliet, kon hij veel werk verzetten. Hij 
dacht eer hij deed en verpraatte zijn tijd niet. Dat was het geheim van 
zijn productiviteit. Tot den laatsten dag van zijn leven is hij actief en 
productief geweest.  
Zijn begrafenis was geheel in stijl met zijn leven. Verschillende 
autoriteiten (o.a. de burgemeester) waren aanwezig, maar op 
verzoek van de weduwe heeft alleen de predikant, ds. D.J. Coumou, 
aan het graf gesproken. Dit was geheel in de lijn van Frans de Jong 
zelf, die de gevaren van het graf kende, ook voor de 
goedbedoelende, maar vaak geen maat kennende grafredenaars. 
Geen ijdel woord heeft aan zijn groeve geklonken. In een eenvoud 
troostwoord heeft ds. D.J. Coumou gewezen op den Christus en 
daarna heeft een familielid gedankt voor de betoonde belangstelling. 
Geen bloemen, geen redevoeringen. Een eenvoudiger begrafenis 
dan die op dezen kouden januaridag in Lexmond plaatsvond, kan 
men zich niet voorstellen. Zoo eenvoudig als Frans de Jong geleefd 
heeft, is hij heengegaan en begraven. Een voorbeeldig leven had 
daarmede een voorbeeldig slot ontvangen35. 
Ten tijde van zijn overlijden waren zijn zoons respectievelijk 19, 17 
en 13 jaar oud. Zijn vrouw Neeltje overleefde hem nog 23 jaar. Zij 
overleed op 28 maart 1965 in de leeftijd van 75 jaar. 
 
Frans de Jong 
In het vorenstaande is getracht een zo goed mogelijk beeld te 
schetsen van Frans de Jong. Ondanks de hulp van zijn familie en 
van derden lukt dat maar tot op zekere hoogte. De gegevens en de 
interpretatie zijn altijd beperkt gekleurd en eenzijdig. Schijn bedriegt 
en sommige kanten ven een persoon blijven vaak onbekend. Frans 
de Jong zou dat kunnen beamen, zoals hij in onderstaand stukje 
schreef, dat meer dan honderd jaar geleden, op 30 mei 1905, in de 
krant verscheen: 
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Tweeërlei oordeel 
 
“Die Bram Drop is een grappige vent. ’t Heele spel weet hij altijd te 
vermaken. Een joviale kerel hoor! Graag een slokje lusten, nu ja. En 
nog wel eens boven zijn thee – maar anders een sul van een vent. 
En geloof maar niet, dat hij zijn kameraden op een droogje zal laten 
zitten, hoor. Ik kan’t niet helpen, maar van Bram kan ik nogal wat 
velen. ‘k Heb tenminste liever met hem te doen, dan met schrale 
Gijs. Die zie je nu nooit ergens bij. Altijd maar sjouwen en ezelen. Je 
kunt gelooven dat die Gijs nest-sleept, hoor. Neen, dan is Bram een 
andere kerel!” 
’t Is vlak bij elven. Bij een walmend lampje zit vrouw Drop, gebogen 
over wat armelijk verstelwerk; niet veel meer dan lompen. Zij is koud 
en het vuur is uitgegaan. ’t Is ijzig stil in het naakte vertrekje. Daar 
vraagt een slaperig kinderstemmetje uit de bedstee: “Moesie, ben je 
nog op? – Is vader nog niet thuis? – Zou ik weer klappen krijgen 
moesie?” Vrouw Drop zegt niets, maar buigt zich dieper voorover. 
Tranen vallen op haar verkleumde handen. 
In een andere woning brandt ook nog licht. Daar woont schrale Gijs. 
Met zijn oude moeder, die al lang sukkelende is. De laatste dagen 
was zij veel erger. Gijs zit bij haar bed. “Wil je nog eens drinken, 
moeder? Lekker citroensap. Ik heb er vandaag vijf voor je 
meegebracht: ’t Is zoo goed tegen ’t hoesten.” “Dank je, mijn jongen. 
Zou je nu ook niet wat gaan slapen? Hoe laat is’t al?” “Nog geen elf 
uur, moeder. Neen, ik blijf nog maar een poosje op. Als je 
morgenochtend weer wat minder benauwd bent, zal ik wel wat langer 
slapen.” “Gijs, je bent zoo goed voor je oude moeder. O, ik mag God 
soms zoo dankbaar zijn, dat Hij ’t zoo goed met me maakt.”  
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Het leven van Frans de Jong in jaartallen 
 
Datum  Oud  Functie 
14 apr.1876 -  Geboren te Lexmond 
1895-1896 19-20  Onderwijzer 
1896  20  Begon als timmerman/opzichter bij zijn vader 
1898  22  Mede-oprichter muziekgezelschap Excelsior 
1898-1941 22-65  Krantenpublicaties 
1902-1942† 25-65  Secretaris-penningmeester van de Polder 
Lexmond 
1914-1940 37-64  Begon op eigen naam als bouwkundige te werken  
1916-1942† 39-65  Gemeenteontvanger van Lexmond 
1916-1942† 39-65  Directeur Algemene Begraafplaats te Lexmond 
1916-1941 39-65  Correspondent van de Intercommunale Arbeidsbe- 
    middeling te Lexmond (Agent van de Arbeidsbe- 
    middeling) 
1916-?? 39-?  Inner pensioenpremies en havengeld 
1918-1942† 42-65  Kassier Coöperatieve Boerenleenbank te Lexmond 
1921-1942† 44-65  Gemeenteopzichter Lexmond 
19 mei 1921 45-65  Getrouwd met Neeltje de Vor, overleden 28 maart  
    1965 
1922-1942† 45-65  Schatter van de dranklokaliteiten 
1923 enz? 47  Bestuurslid Oranjecomité 
1925-1926 48-50  Gemeenteopzichter Tienhoven 
1925-1926 49-50  Gemeenteopzichter Ameide 
   ?   -1940 ? - 64  Secretaris Bijzondere Vrijwillige Landstorm 
1933-1942† 57-65  Penningmeester Polder Lakerveld 
1936-1940 60-64  Mede-oprichter en voorzitter Oranjevereniging 
2 januari 1942 65  Overleden te Lexmond. 
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BIJLAGEN 
 
Bijlage 1: Projecten Frans de Jong, 1914-1940 
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Bijlage 2: Nieuwbouw huizen en boerderijen van Frans de Jong 
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NOTEN EN BRONNEN 
 
Primaire bronnen 
- Archief familie de Jong 
- Gemeentearchief Ameide, bewaard in Gemeentearchief Zederik 
- Gemeentearchief Lexmond, idem 
- Gemeentearchief Tienhoven, idem 
- Regionale kranten 
 
Afkortingen 
A - Ameide 
DA - De Alblasserwaard 
DG - De Gecombineerde 
DA&DV - De Alblasserwaard en De Vijfheerenlanden 
DVHL - De Vijfheerenlanden 
GAZ - Gemeentearchief Zederik 
H - Hei- en Boeicop 
IB - Ingekomen brieven 
Inv. - Inventarisnummer 
L - Lexmond 
T - Tienhoven 
VGR - Verslagen gemeenteraad 
 
Secundaire bronnen 
Zijderveld, W. van, De Goede Woning, 81 jaar Woningbouwvereniging te 
Lexmond, 1919-2000, Woningbouwvereniging De Goede Woning, 
Lexmond, 2000. 
 
Noten 
1. GAZ-l, inv. 5, 30 jan., 10 dec. 1892; inv. 7, 5 mrt. 1904; inv. 236 
2. GAZ-L, inv. 208 
3. GAZ-L, inv. 208-213 
4. DVHL 27 sept. 1905, 15 aug. 1906 
5. DVHL 11 okt. 1913 
6. GAZ-L, inv. 208-228; GAZ-H, bouwvergunningen; Archief fam. de Jong; DVHL 10 okt. 

1914 
7. GAZ-L, inv. 8, 15 jan., 1 febr. 1916; inv. 236 
8. DVHL 29 mei 1918 
9. GAZ-L, inv. 9, 2 dec. 1920; inv. 236 
10. GAZ-L, inv. 6, 30 mei 1895, inv. 9, 31 juli, 20 aug. 1919; inv. 236 
11. GAZ-L, inv. 236 
12. GAZ-T, VGR, inv. 6, 4 apr. 1925, inv. 7, 4 sept. 1926 
13. GAZ-A, VGR, inv. 13, 9 apr. 1925, 27 aug. 1926; IB, inv. 203, 10 aug. 1926 
14. DVHL 25 apr. 1928, 14 mei 1938 
15. DVHL 19 okt. 1938 
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16. DVHL 7 apr., 29 aug. 1923, 7 okt. 1936,  
17. DVHL 3 apr. 1926, 20 nov. 1935 
18. DA&DV 27 apr. 1928 
19. GAZ-L, inv. 208-228; De gegevens uit de aantekeningen van Frans de Jong komen 

grotendeels overeen met de bouwvergunningen. Omdat de bouwvergunningen los 
worden bewaard en er geen lijst is van verstrekte bouwvergunningen, kunnen 
vergunningen en bijbehorende tekeningen ontbreken. Dit is b.v. het geval met het 
schoolhuis, Kortenhoevenseweg 9 uit 1939. 

20. DVHL 8 juli 1939; VGR 9 febr. 1940+ GAZ-L, inv. 227-25. 
21. GAZ-L, inv. 208-228 
22. GAZ-L, inv. 208.228; De namen van de ontwerpers niet altijd in de bouwaanvragen of 

vergunningen werden vermeld. Het betreft in die gevallen bijna altijd kleine verbouwingen, 
waarbij een architect niet of nauwelijks bij nodig is. De genoemde aantallen zijn daarom 
als indicatie te beschouwen.  

23. Zijderveld, p. 21-31 
24. GAZ-L, inv. 215, 225 
25. Zijderveld, p. 47-54 
26. Zijderveld, p. 18-22 
27. Zijderveld, p. 36-42; VGR 9 apr. 1930; DG 14 febr., 28 apr., 4 mei 1930 
28. Zijderveld, p. 43-44 
29. GAZ-L, inv. 456, nov. 1930; Zijderveld, p. 44-54; DG 14 febr. 1930 
30. DG 28 apr. en 4 mei 1930; DVHL 21 febr. 1931, 8 juni 1935 
31. Bijbelboek Exodus 15 vs. 27 
32. GAZ-L inv. 213-227 
33. Ongetwijfeld het blad ‘De Alblasserwaard en De Vijfheerenlanden’  
34. In dit hoofdstuk is afgezien van bronvermelding, omdat van veel krantenknipsels de juiste 

herkomst niet duidelijk is. 
35. DA 31 jan. 1941, DG 8 jan. 1942, Streekblad voor Sliedrecht en Omstreken, 9 jan. 1942 
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Zederikkade 2. 
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Bouwtekening van een landbouwschuur, met midden onder een land-
schapstekening gemaakt door Frans de Jong in 1927. Rechts nog een deel 
van het bestek dat hij in die tijd ook op de tekening zette. 



Lek en Huibert Kroniek 

104 
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