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HET VERLEDEN BEGINT VANDAAG 
 

W. van Zijderveld 
 

 

U hebt de afgelopen jaren beslist ook wel gehoord en gelezen over 
verdwenen bouwsels en infrastructuren die verdwenen waren maar, 
weer terugkwamen of -komen. Zo zijn er plannen om in Utrecht de 
Catharijnesingel weer te vervangen door de stadsgracht die daar 
vroeger lag. Hier en daar werden en worden ook reeds lang ver-
dwenen gebouwen, molens en andere bouwsels herbouwd, soms 
zelfs wanneer alleen de fundamenten nog bewaard waren gebleven 
of zelfs waren verdwenen. Zo zijn in Bunschoten de voor het 
dorpsbeeld karakteristieke hooibergen herbouwd, wordt in Streefkerk 
een verdwenen molen opnieuw gebouwd en zijn er in Vianen 
plannen om een molen te bouwen op een locatie waar er vroeger 
nooit een heeft gestaan. 
Met deze projecten is natuurlijk niets mis, maar ze kosten wel veel 
geld. Het is ook absurd: eerst iets afbreken en dan na een tijdje de 
oude situatie weer geheel of gedeeltelijk herstellen. De les die hieruit 
kan worden getrokken is: Bezint eer ge begint en laat ook andere 
dan financiële overwegingen een zware rol spelen. 
Mocht u denken dat zulke zaken in de gemeente Zederik niet 
voorkomen, dan hebt u het mis. Zo is de genoemde molen van 
Streefkerk afkomstig uit de polder Quakernaak, onder Meerkerk. Die 
zal daar dan nooit meer terugkomen. Wanneer het aan B&W had 
gelegen, was ook de beeldbepalende schuur van De Laak 27 tegen 
de vlakte gegaan. De stedebouwkundige wilde en wil namelijk een 
doorzicht vanuit de De Laak hebben en B&W steunden deze visie. 
Dat het doorzicht, zoals ook nu het geval reeds is, grotendeels wordt 
belemmerd door een hoge lugusterheg waarachter ook het onderste 
deel van de schuur schuil gaat, deed niet ter zake. Ook niet dat 
achter de boerderij nu een woon-zorgcentrum met driehoge apparte-
menten (met schuin dak) zijn gepland en dat de bejaardenwoningen 
aan de Weth. J. de Jongstraat worden vervangen door drie blokken 
appartementen, driehoog, die het huidige weiland opslokken. 
Ter geruststelling: de schuur wordt niet meer gesloopt. 
 
 

= = = = = = = = = = = = = = = = 
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ZIELMISSEN 
 

R.F. van Dijk 
 

 

In de kerk van Lexmond waren naast het hoogaltaar volgens 
Leeuwenberg minstens vier zijaltaren.1 Bij toeval kwam thans een 
vijfde zijaltaar aan het licht. Het was gewijd aan Sint-Barbara en Sint-
Catharina. Beide heilige dames komen vaker in combinatie voor, 
waarbij zij resp. het actieve en het contemplatieve vertegen-
woordigen. Met elkaar delen zij het lot, dat ze ondanks mooie 
verhalen over vroomheid, wonderen en marteldood toch in 1969 van 
de lijst van heiligen zijn gehaald. Daar zouden rond 1500 Jan Eliasz 
en zijn vrouw Geertruid ongelovig van opgekeken hebben. Vooral de 
heilige Catharina van Alexandrië was voor hen een voorbeeld hoe te 
leven. Ze bepaalden dan ook, dat na hun dood de kerk ieder jaar op 
Catharina’s naamdag (25 november) een mis voor het echtelijk 
zielenheil zou opdragen. Natuurlijk kreeg de kerk of dienstdoend 
geestelijke daar een bedrag uit hun nalatenschap voor. 

Na hun dood kwam er heisa. Of het echtpaar nu 
onduidelijk geweest was of dat de geestelijkheid 
nalatig was, in ieder geval legden drie getuigen in 
1530 een verklaring af. Dat deden ze niet ter 
plaatse, maar voor de rechtbank van het verre 
Gorinchem. Evert van Vloewijck was nu kapelaan 
van Gorinchem, maar daarvoor zes jaar in 
Lexmond. Nooit had hij de memorie van Jan en 
Geertruid gehouden. Ook had hij op Sint-
Catharinadag de hoogmis nooit op het hoogaltaar 
gezongen, maar op haar eigen altaar. De pastoor 
van Neerandel, Merten Hak (nu nog de naam van 
een bekende groentenleverancier uit die buurt) en 
de Lexmondse lakenkoopman Loeff Jans 
verklaarden dat tegenwoordig Hak genoemde 
hoogmis deed en vicaris Hendrik een lezende mis 
op het hoogaltaar. 
 

Sint-Catharina van Alexandrië in de St-Catharina-
kathedraal van Utrecht 
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Hieronder volgen de transcripties van de getuigenissen. Die van 23 
november eerst in een klad- en dan in een netversie.2 
 
Den 23en novembri [1530 coram schepenen] Janss, Doeyenss. 
Mr. Evert van Vloedorp deposeert hoe dat hij van den jaere 18 totten 
jaere van 24 geweest is als vice-cureit van Lexmondt dieselve kerke 
bediendt heeft gehadt, sonder dat hij die memorie van Jan Eliassoen 
ende Gertruid sijn huysvrouwe op Sint-Katherijnedach in die sess 
jaren gedaen off gehouden off gedaen heeft ende dat hij altijt op 
Sinte-Katherijnendach die hoechmisse gesongen heeft op ’t autaer 
van Sinte-Barbara ende Sint-Katherijn, ende dat opten Sinte-
Katherijnendach binnen de voorscreven ses jaeren geen sielmisse 
gesongen en is op ’t hoochoutaer. 
Voose hij die qadt spensinnen dat waer guedt. 
Heer Evert van Vloewijck,3 priester-cappellaen binnen Gorinchem, 
tuycht dat hij deposant geweest is vice-cureyt van Lexmondt, 
beginnende van ’t jair 1500 ende 18 totten jaere 1524, te weten ses 
jaerenl ende dat hij die voirscreven kercke deselve jaeren bedient 
heeft gehadt ende dat hij altijt binnen deselve jaeren altijt op Sinte-
Katherijnendach die hoochmisse gesongen heeft op ’t outaer van 
Sinte-Barbara ende Sinte-Katherijn ende soe veell meer, dat binnen 
deselve jaeren geen sielmisse gesongen en is op ’t hoochoutaer op 
Sinte-Katherijnendach off geen memorye gehouden voor de syellen 
van Jan Eliss ende Geertruydt sijn huysvrou. 
 
Den 26en novembri [1530 coram schepenen] mr. Adriaen, Scalck. 
Meister Merten Hack, pastoir tot Uuytandell, ende Loeff Janss, 
lakenkoper tot Lexmondt, tuygen dat op gisteren Sinte-
Katherijnendach nyet meer missen gedaen en sijn in den kercke tot 
Lexmonde dan een singende misse van gaudeamus van Sinte-
Katherijn, te weten die hoechmisse, ende dat bij meister Merten, 
deposant voornoemd op Sinte Katherijnenoutaer, ende noch een 
lesende misse bij eenen heer Heynrick, vicarius aldaer op een ander 
outair beneden in de kerck, sonder dat opten selven dach in de 
voirscreven kercke meer missen gedaen sijn. 
 
Onduidelijk is of er enig verband is met een akte van drie jaar eerder. 
Giellis le Grandt, priester en kanunnik van Gorinchem, machtigde 
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toen Casper Laen, secretaris van Lexmond, tot waarneming van zijn 
zaken aldaar.4 
 
1. Godsdienst en godsdienstbeleving in Lexmond rond de Reformatie / H.L.Ph. 

Leeuwenberg. – In: Lek en Huibert Kroniek, 8
e
 jaargang, nr. 1 (feb. 2006), p. 6-

18, ald. p. 11-12. 
2. Regionaal Archief Gorinchem, Rechterlijke Archieven van Gorinchem en het 

Land van Arkel, inv. nr. 58, f. 137v 
3. Deze naam schijnt te prefereren boven Van Vloedorp (vergelijk RA 57, f. 122) 

4. RA 55, f. 30v 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afbeelding van het Gilde van Mierlo met Sint-Barbara en Sint-Catharina. 

 
 
 

= = = = = = = = = = = = = = = = 
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BURENHULP IN HEI- EN BOEICOP 
 
W. van Zijderveld 
 

 
Vroeger meer burenhulp 
Burenhulp is van alle tijden en alle plaatsen. Het is een mengeling 
van medeleven en welbegrepen eigenbelang. Wanneer ik jou help, is 
de kans groot dat jij mij ook helpt wanneer ik een probleem heb. 
Vooral in kleine en geïsoleerde gemeenschappen is burenhulp een 
noodzaak om te overleven. Samen kun je de problemen nu eenmaal 
beter te lijf dan alleen. In onze huidige maatschappij is burenhulp 
geen noodzaak meer. Met een telefoontje of een e-mail kun je van 
heinde en ver hulp optrommelen, die dan ook nog snel ter plaatse is. 
Bovendien hebben de mensen veel hulpmiddelen in huis, waardoor 
ze een probleem zelf kunnen oplossen. De hulp van buren wordt nu 
niet veel meer ingeroepen. Dat was vroeger wel anders, en daarover 
gaat dit artikeltje. In Lexmond zal burenhulp wel op dezelfde manier 
hebben gefunctioneerd als in Hei- en Boeicop. 
 
Burenhulp in het huishouden 
Boerinnen die ziek werden, maar ook andere vrouwen die een 
huishouden hadden, konden altijd op hulp rekenen van hun 
buurvrouwen. Ze hielpen dan met het werk dat normaal door de 
vrouw des huizes werd gedaan. Dat was huishoudelijke hulp, zoals 
wassen, schoonhouden, kaasmaken enz. 
Gewoonlijk werd niet meteen de hulp van buren ingeroepen, maar 
werd eerst geprobeerd om met de gezinsleden en de andere 
familieleden het gezin draaiende te houden. Bij gezinnen met alleen 
kleine kinderen ging dit vaak moeilijk en werd er al snel een beroep 
gedaan op de buren. 
Buren kwamen ook vaak spontaan hun hulp aanbieden wanneer ze 
vermoedden dat die hulp nodig was. Vaak waren, vooral bij de wat 
langduriger gevallen, de taken tussen verschillende buurvrouwen 
verdeeld. 
Dit soort hulp in de huishouding en op de boerderij kon natuurlijk niet 
tot in het oneindige voortduren en bij lange ziektegevallen werd er 
dan na kortere of langere tijd een andere en permanente oplossing 
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gezocht. Zo kon het gebeuren dat een uithuizige dochter weer thuis 
kwam wonen en het huishouden op zich nam of dat er een 
huishoudster werd aangenomen. Burenhulp in het huishouden had 
dan ook altijd het karakter van noodhulp. Dat kon ook niet anders, 
want de helpende buurvrouw had zelf ook een huishouden draaiende 
te houden. 
 
Burenhulp voor de boer bij ziekte 
Wanneer de boer ziek was, dan werd in eerste instantie getracht het 
werk met de eigen familieleden te doen. Soms werd door de zieke 
boer een knecht ingeschakeld die wel meer op die boerderij hielp of 
er werd een knecht door een buurman ter beschikking gesteld. Lukte 
dat niet, dan zorgden de buurmannen ervoor dat het noodzakelijke 
werk op de boerderij toch werd gedaan. 
Wanneer de ziekte lang duurde, werd het wel eens moeilijk, maar er 
kwam altijd toch wel een oplossing. De onderlinge solidariteit in de 
buurt was vroeger, zeker vóór de Tweede Wereldoorlog, veel groter 
dan nu. 
Burenhulp was een normale zaak. Men ‘moest’ de buren gewoon 
helpen. Een andere keer werden zij immers zelf geholpen. 
 
Burenhulp bij het normale boerenwerk 
Ook wanneer er geen ziekte was, werd door de buren bij het 
boerenwerk geholpen. Moest bijvoorbeeld een koe kalven waarbij 
hulp nodig was, dan ging men naar de buurman die altijd wel bereid 
was te helpen. Ook bij ongelukken met het vee was dit het geval. 
Het was een vanzelfsprekend iets: Wanneer de nood aan de man 
kwam, ging men naar de buren en die kwamen dan helpen. Dat was 
bijvoorbeeld ook het geval bij problemen met het vee. De veearts 
moest vroeger met de fiets vanuit Vianen komen. Dat duurde vaak te 
lang, zodat de boeren zelf maar aan de gang gingen. Brouwer wist 
het nodige van veeziekten af en werd regelmatig door boeren 
gevraagd om eens te komen kijken. Zo hielp men elkaar en vormde 
een zelfredzame gemeenschap. 
Afspraken tussen boeren om elkaar te helpen en gezamenlijk 
bepaalde werkzaamheden te verrichten, werden bijna alleen 
gemaakt voor de hooibouw. Veel boeren hielpen dan elkaar en zo 
kon gezamenlijk een zware klus snel worden geklaard. 
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In de landbouw was dit gezamenlijk werken meer nodig, maar omdat 
landbouw in Hei- en Boeicop niet veel voorkwam, was deze 
werkwijze voor andere activiteiten dan de hooibouw niet nodig. 
 
Burenhulp wordt steeds minder 
Vroeger hielpen de boeren elkaar meer dan tegenwoordig. De 
noodzaak was toen ook groter. Tegenwoordig heeft bijvoorbeeld elke 
boer een trekker en wanneer een koe in de sloot zit doet hij er een 
touw aan en trekt haar uit de sloot. Hoogstens is er een enkele man 
nodig om gemakkelijker te werken, maar dat is dan ook alles. 
Vroeger moest de koe met handkracht uit de sloot worden getrokken 
en stonden een aantal mannen aan de koe te trekken. 
Ook de koeien zijn veranderd. De huidige koeien kalven 
gemakkelijker dan hun vroegere soortgenoten. Bovendien hebben de 
meeste boeren een krik waarmee ze een kalf, dat niet gemakkelijk 
komt, ‘eraf trekken’. De hulp van de buurman is ook hiervoor meestal 
niet meer nodig. 
Omdat de noodzaak er niet meer is, komt burenhulp bij de boeren 
tegenwoordig niet veel meer voor. Daar komt nog bij dat de boeren 
geen of weinig personeel meer hebben. Vroeger had bijna elke boer 
wel één of meerdere knechts en/of meiden in dienst en was het 
gemakkelijker om er tijdelijk één naar de buurman te zenden om 
daar te werken. Op de eigen boerderij werd de lege plek dan wel 
opgevangen door de anderen. 
De wederkerige hulpverlening nam door bovenstaande 
ontwikkelingen af en men deed minder gemakkelijk een beroep op 
de buurman. Bovendien had die buurman, bijvoorbeeld door 
personeelgebrek, minder gelegenheid om te helpen, zeker wanneer 
het om een langdurige periode ging. Om toch verzekerd te zijn van 
hulp werd in de jaren zestig van de vorige eeuw de Coöperatieve 
Agrarische Bedrijfsverzorging opgericht, beter bekend als de 
Boerenhulp. Bij ziekte of vakantie (iets wat de boer vroeger niet 
kende) komt nu een vervanger op de boerderij. 
Het voor een groot deel verdwijnen van de burenhulp geeft niet 
alleen een verminderd saamhorigheidsgevoel, maar levert ook een 
gemis aan gezelligheid op. Dit proces wordt nog versterkt doordat 
veel leegkomende boerderijen verkocht worden aan personen die 
van buiten Hei- en Boeicop komen. Velen van hen kennen de Hei- 
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en Boeicoppers niet, weten niets van hun achtergronden, gewoonten 
en gebruiken en hebben een andere of geen godsdienstige 
overtuiging. Er zijn nieuwkomers die zich goed mengen in de 
plaatselijke gemeenschap, maar ook een aantal die dit niet doen. 
Ook hierdoor vermindert de burenhulp. 
Het zogenaamde ‘kortavonden’, dat is het bij elkaar op bezoek gaan 
om de lange winteravonden te bekorten door een praatje te gaan 
maken en ‘een bakkie te doen’, is door de komst van de televisie en 
de auto bijna geheel verdwenen. In plaats van saamhorigheid viert 
nu het individualisme hoogtij.  
 
Met dank aan: 
Mevr. J. den Besten-Spek 
Dhr. en mevr. G.C. Brouwer 
Dhr. en mevr. D. de Jong 
Dhr. J.P. de Leeuw† 
 

= = = = = = = = = = = = = = = = 
 
 
RECTIFICATIE 
 
In het artikel ‘Verdwenen gewoonten in Hei- en Boeicop’ in de Lek en 
Huibert Kroniek van november 2008, staat op pag. 13 dat koeien ’s 
zomers normaal 20 à 25 liter per keer gaven. Dit moet zijn gemiddeld 
8 à 10 liter per keer. 
 

= = = = = = = = = = = = = = = = 
 
 
ONTVANGEN VAN DIVERSE PERSONEN 
 
ARP/CHU/CDA-archief C. Spek 
Foto H+B-weg 23 en ?? Kl. Roeland, via J. Stijsiger 
Foto boerderij T. v. Dieren J.D. Vlot 
Wandelrok, stropdas, speldje WIK Mevr. Moerman. 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het gemeentehuis in 1955 met links daarvan het gebouw waarin  
de brandspuit stond. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De tegenwoordige situatie. 
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UIT DE 'LEERDAMMER' VAN 70 JAAR GELEDEN 
 
J.L.E. Bassa-de Jong 
 

 
Hei- en Boeicop 
 
Berichten van 15-11-1938 

• Aan J. den Hartog Azn. alhier, is op zijn verzoek vergunning 
verleend tot het vangen, dooden en vervoeren van mollen en 
mollenhuiden. De vergunning is geldig tot 28 Februari 1939. 

• Volgens de 3-maandelijkse varkenstelling, uitgaande van de 
Landb. Crisis Org., zijn er in deze gemeente 794 varkens. In het 
voorafgaande kwartaal bedroeg dit aantal 858 varkens. 

Bericht van 26-11-1938 

• Emigratie. Deze week is vanuit deze gemeente de eerste 
landarbeider J.M. naar Duitsland vertrokken, om aldaar in het 
landbouwbedrijf werkzaam te worden gesteld. 

Bericht van 24-12-1938 

• IJsbaan geopend. Dinsdagmiddag j.l. heeft het bestuur van de 
ijsclub “Volharding”, alhier, haar banen voor leden en publiek 
opengesteld. De ijsvloer was in één woord schitterend. Ondanks 
de vinnige koude waren er veel liefhebbers van de schaatssport 
opgekomen en werd al spoedig de eerste wedstrijd, ringrijden 
voor paren, gehouden; het aantal deelnemers bedroeg 14 paren. 
De uitslag was als volgt: 1ste pr. Jac. De With Azn. en G. den 
Hartog Jd.; 2e pr. P. Bogerd en M. Vos; 3e pr. J. de Lange en G. 
den Hartog Ad.; 4e pr. L. Holl en A. Holl Ld. Als de vorst blijft 
aanhouden, zal er nog menige wedstrijd worden gehouden. 

Bericht van 31-12-1938 

• In verband met de op 19 Jan. 1939 te houden Provinciale 
Luchtbeschermingsoefening, had op Dinsdagavond een verg. 
plaats van genoodigden in het café “Het Oude Rechthuis”, alhier, 
welke verg. onder leiding stond van Burgemeester A.J. de Wolff. 
Mede tegenwoordig was het pl. Hoofd van den Luchtbescher-
mingsdienst, de heer A.J. Stravers. De Burgemeester zette op 
een voor elk zeer duidelijke wijze het doel dezer bijeenkomst 
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uiteen, waarbij spr. voorop stelde, dat iedere hoofdbewoner of 
gebruiker van huizen of schuren, wettelijk verplicht is op 19 
Januari a.s. aan de te houden Luchtbeschermingsoefening mede 
te werken, door, zoodra daarvoor het signaal gegeven wordt, te 
zorgen, dat alle doorschijning van licht voorkomen wordt. Voorts 
gaf spr. nog een uiteenzetting van de verschillende soorten 
vliegtuigen, bommen en granaten, die thans bij een eventuele 
oorlog gebruikt zouden worden. Hierna gaven zich een 8-tal 
personen op voor een op te richten vrijw. brandweercorps en 
waren een 10-tal personen bereid een cursus te volgen in 
gasverkennen. Eveneens waren een aantal E.H.B.O.-ers bereid 
te zijner tijd hun hulp beschikbaar te stellen. De Burgemeester 
verklaarde, in een eerstvolgende verg. met definitieve plannen te 
komen tot het oprichten van een Vereen. tot Luchtbescherming. 

Berichten van 07-01-1939 

• Oudejaarsnacht. De jaarwisseling is in deze gemeente rustig 
verloopen. Om het middernachtelijk uur werden enkele schoten 
gehoord en werd wat vuurwerk afgeschoten. 

• De Scheepvaart. Nadat de scheepvaart op het Merwedekanaal 
vanaf 18 december 1938 door het ijs is gestremd geweest, heeft 
Dinsdag jl. de eerste motorschuit den strijd aangebonden met de 
nog aanwezige ijskorst. Het vaartuig dat nog door een tweede 
motorschuit werd geduwd, kwam slechts langzaam vooruit, doch 
bereikte niettemin zijn doel, zoodat thans een flinke vaargeul voor 
de scheepvaart is verkregen. 

Bericht van 25-02-1939 

• In verband met het zilveren ambtsjubileum op 1 April a.s. van de 
onderwijzeres op de O.L. school, mej. E.A. de Munnik, is bereid 
een huldigings- alsmede een subcomité opgericht om mej. De 
Munnik op dezen dag een stoffelijke blijk van belangstelling aan 
te bieden. In het huldiginscomité hebben zitting genomen de 
heeren H.K.Schuitemaker, voorz., A.C. den Hartog, secr., D.J. 
Brouwer, pennm., met nog een 4-tal leden, allen ouders van 
schoolgaande leerlingen. In het subcomité dat is samengesteld 
uit oud-leerlingen, hebben als best. zitting genomen: mej. C. 
Spruijt, voorz., de heer M. de Bruin, secr., en mej. S.C. 
Burggraaff, pennm., met nog een 3-tal leden. Reeds hebben 
beide comités zich verdienstelijk gemaakt door met lijsten rond te 
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gaan, waarop zonder uitzondering flink is ingeteekend. 
Bericht van 11-03-1939 

• Werk in ’t zicht. Aan de aannemers de heeren H. Stravers en A.J. 
Stravers, resp. timmerman en metselaar alhier, is onderhands 
opgedragen de bouw van een hofstede met schuren, nabij het 
Zwaanskuiken alhier, voor rekening van den heer W. Brouwer, 
veeh. alhier. De bouw staat onder architectuur van den heer F. 
de Jong te Lexmond. 

Bericht van 25-03-1939 

• Getest. Maandagavond l.l. zijn een 8-tal leeden van den 
luchtbeschermingsdienst alhier, naar het gemeentehuis te 
Leerdam getogen om aldaar te worden getest op reukorganen 
met verschillende gassoorten. Een 4-tal werd geschikt verklaard, 
waarvan de heer S.J. Hekman als intellectueel de geschiktste 
werd bevonden. 

 
 
Lexmond  
 
Bericht van 15-11-1938 

• Bij de vorige week gehouden varkenstelling bleken er in deze 
gemeente slechts een 4-tal varkens meer te zijn dan bij de 
Augustusinventarisatie, zijnde 218 biggen beneden 6 w., 1225 
voor de mesterij bestemde varkens, w.o. 16 mestzeugen, 290 
zeugen en 1 beer, totaal 1433. 

Bericht van 17-11-1938 

• Dienstplicht. Voor de lichting 1940 zijn in deze gemeente 21 voor 
dienstplicht in aanmerking komende personen ingeschreven. 

Bericht van 26-11-1938 

• Dr. Siddré vertrekt. Geheel onverwacht gewerd ons het bericht, 
dat Dr. Siddré met 1 Jan. 1939 onze gemeente zal gaan verlaten. 
Dr. Siddré ontving nl. dezer dagen een aanbod om zich te 
specialiseren in de Röntgenologie in het Diaconessenhuis te 
Utrecht en samen te werken met Dr. Kok, Hoofd van de Röntgen-
afd. in deze inrichting. Dit aanbod is door Dr. Siddré na rijp 
overleg, aanvaard en gaat hij zich met 1 Jan. a.s. metterwoon te 
Utrecht vestigen. Zijn praktijk heeft Dr. Siddré overgedaan aan 
zijn assistent van de laatstse weken, Dr. P.A. Schuckink Kool, 
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zoon van den directeur van den Gem. Geneesk. Dienst te 
Utrecht, die 3 jaar arts is en het laatste jaar als assistent bij een 
huisarts te Noordwijk werkzaam geweest is. Ofschoon we Dr. 
Siddré de promotie van harte gunnen, betreuren wij zijn vertrek 
zeer en zijn we er van overtuigd, dat velen in deze plaats en 
omgeving hem met leedwezen zien heengaan. 

Bericht van 01-12-1938 

• Vereenigingsnieuws. De reeds lang sluimerende plannen om 
alhier een orkest op te richten, zijn dezer dagen verwezenlijkt; al 
is het voorlopig nog een orkest met ’n verkleiningsuitgang, dus 
orkestje. Het staat onder leiding van den heer Jan Hamerling, 
muziekleraar alhier. We wenschen Lexmonds jongste vereeni-
ging snellen groei en de leden de vereischte volharding toe. 

Bericht van 28-12-1938 

• IJsvermaak. Donderdag werd vanwege de ijsclub “Door 
Eendracht Vooruit” de eerste wedstrijd op de baan gehouden. 
Een vorige dag kon een wedstrijd wegens de weersgesteldheid 
niet doorgaan. Er werd ring gereden door paren om prijzen van 
f.5, f.3, f.2, f.1 en f.0,50. Uitslag: 1e pr. Arie de Jong met Bep 
Stravers, 2e pr. Dirk Kon met Alie van den Heuvel, 3e pr. Herman 
van Ravensteijn met Willy Martijn, 4e pr. Arie Versluis met Jo 
Burggraaf, 5e pr. D. den Hartog met W. den Hartog (Ameide). 

Bericht van 12-01-1939 

• De oude muur. De muur, die het oude kerkhof van het eigendom 
der Ned. Herv. Kek scheidde en wellicht reeds eeuwen dienst 
gedaan had, bleek zodanig door den tand des tijds geleden te 
hebben, dat hij de laatsten storm niet meer kon doorstaan en 
Zaterdagnacht met groot geraas ineenstortte. De bedoeling is dat 
deze muur weer herbouwd wordt. 

Bericht van 14-03-1939 

• Luchtbescherming. Vrijdagavond werden de leden van de 
vereeniging voor Luchtbescherming, die bestemd zouden zijn om 
met gasmaskers te werken, door dokter Schucckink Kool 
gekeurd. Een drietal werd hiervoor ongeschikt geacht. 

 
= = = = = = = = = = = = = = = = 
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LEXMOND IN 1958 
 
W. van Zijderveld 
 

 
In het Nieuwjaarsblad 1958/1959 Meerkerk en Omstreken, dat werd 
uitgegeven door Drukkerij A. Schouten te Meerkerk en Vianen, was, 
zoals gebruikelijk, van de Lexmondse gemeentesecretaris G. Jans-
sen een jaaroverzicht opgenomen. Dit vijftig jaar oude verslag over 
1958 volgt hieronder. 
 
Het bijvoeglijk naamwoord ‘nieuw’ is in dit oude jaar nogal eens 
gebruikt en dat is een goed teken. Het meest opvallende is wel de 
‘nieuwe’ Hervormde kerk met haar toren. Op 27 februari werd dit 
gebouw, na een restauratie van ruim drie jaren, weer voor de 
eredienst in gebruik genomen. Aan het einde van de zomer kwam de 
toren herboren uit de steigers, voorzien van een nieuw elektrisch 
uurwerk met wijzerplaatverlichting en van een nieuwe elektrische 
luidinstallatie. Maar ook de Gereformeerden kregen een welhaast 
nieuwe kerk door uitbreiding en vernieuwing van de bestaande kerk. 
Een prestatie voor een betrekkelijk kleine gemeente, die de kosten 
volledig uit eigen kring moet opbrengen. De beide pastorieën werden 
na vele vergeefs uitgebrachte beroepen weer bezet: ds. J. Kruijt van 
Neerlangbroek werd bevestigd tot predikant der Hervormde 
Gemeente en kandidaat G.J. van der Burgh begon zijn ambtelijke 
loopbaan bij de Gereformeerde Kerk. De Hervormde pastorie is 
echter weer verlaten, omdat een nieuwe ambtswoning werd ge-
bouwd. In de oude pastorie zal eerlang kapper C. de Wit met 
deskundige hand de overmatige haargroei corrigeren. 
W. van Brummelen verliet Barneveld om leiding te geven aan de 
School met de Bijbel. Er kwam ook een nieuwe onderwijzeres, mej. 
A. Schep uit Lopik, in de plaats van mej. Wesseldijk. 
De verkiezingen voor Provinciale Staten en in het bijzonder voor de 
gemeenteraad brachten uiteraard de nodige opwinding. Het resultaat 
van de raadsverkiezing was, dat de zetelverdeling voor de vijf 
fracties ongewijzigd bleef. Vier raadsleden hadden zich niet meer 
herkiesbaar gesteld: de plaatsen van F.A. den Hartogh, Am. van den 
Heuvel, J. de Jong G.zoon en A. Scherpenzeel worden nu 
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ingenomen door Jac. de Jong T.zoon, J. de Jong J.zoon, G. Schep 
en H. de Vor. De wethouders J.A. Bikker sr. en Jac. de Jong Th.zoon 
werden herkozen. 
Om bij de personalia te blijven: de postcommandant der rijkspolitie 
W. Versluijs werd waarnemend groepscommandant te Alblasserdam, 
W. Nijssen werd zijn opvolger, en in diens plaats waakt nu L. van de 
Berg mede voor de orde en rust. Na veertig jaren dienst als 
jachtopziener kreeg W. Stravers de zilveren eremedaille, verbonden 
aan de Orde van Oranje-Nassau, opgespeld. K. Speijer bracht in 
Hei- en Boeicop veertig jaren (3 jaren elders) de post rond. 
De oudste vrouwelijke ingezetene, wed. P.J. Molenaar-Dijkers 
overleed tien dagen vóór haar 90e verjaardag; haar opvolgster wed. 
M. van Delft-Muis beleefde haar 88e verjaardag. De oudste man, G. 
van Dieren, mocht zijn 91e verjaardag vieren. 
Als gevolg van een arbeidsongeval overleed J. Hartman. Een zeer 
ernstige verwonding liep A. Burggraaf op in de machinekamer van 
een kustvaarder bij het meren in Londen. 
Het verloop van het bevolkingscijfer is teleurstellend door, naar 
verhouding, veel sterfgevallen en vertrek (mede veroorzaakt door 
verhuizing van enkele grote gezinnen) en weinig geboorten en 
vestiging. Tot 17 december werden 30 kinderen geboren (1957: 37) 
en overleden 21 inwoners (1957: 17), 35 mensen kwamen (1957: 48) 
en 70 gingen (1957: 66), zodat het bevolkingstal van 1881 op 1 
januari zakte tot 1855 op 17 december. Het aantal huwelijken zal in 
1958 gelijk zijn als dat in 1957, n.l. 13. 
De bouwactiviteit was verblijdend. De pastorie noemden wij reeds. 
De Coöperatieve Boerenleenbank heeft een fraai dienstgebouw met 
kassierswoning laten zetten. In Kortenhoeven kwamen nog vier 
particuliere woningen. In de Nes werden zes woningwetwoningen 
van de woningbouwvereniging ´De Goede Woning´ betrokken, acht 
zijn er weer in aanbouw. De nieuwe openbare lagere school kwam 
onder de kap. Een uitkomst voor vele verenigingen is het ruime 
Verenigingsgebouw, op initiatief van de Chr. gemengde 
zangvereniging Hosanna uit particuliere handen, figuurlijk en 
letterlijk, gezet en in exploitatie genomen. Het dubbeltjesfonds van 
de plaatselijke afdelingen van het N.V.V. was de grondslag voor de 
stichting van een Eigen Gebouw; vele helpende handen hebben een 
voortreffelijke lokaliteit voor kleinere gezelschappen geformeerd. De 
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smid J. van Mazijk opende een keurige nieuwe winkel en slager 
A.J.L. Molenaar maakte door verbouwing een ruime moderne 
slagerij. Merkwaardig, dat het plan voor de stichting van een 
diepvrieskluis, een vertrouwde verschijning in zo vele 
plattelandsgemeenschappen, geen belangstelling vond. 
11 juli werden wij opgeschrikt door brandalarm. Blikseminslag zette 
de hooiberg van J.H. Kool in vlam, doch door snel optreden van de 
brandweer was het vuur spoedig bedwongen. Assistentie van de 
brandweer was ook tweemaal nodig bij hooibroei. 
Het aantal verkeersongevallen, merendeels op rijksweg 27, was 
bijzonder groot, nl. veertig. Gelukkig was het persoonlijk letsel 
beperkt, maar de materiële schade liep toch in de tienduizenden. 
Om wat opwekkenders op te halen, gaan we naar de verenigingen. 
De fanfare Excelsior bestond 60 jaar en organiseerde om dat feit een 
concours dat vele verenigingen en korpsen naar Lexmond voerde en 
vooral bij de marswedstrijden op het dorp heel wat mensen op de 
been bracht. Op de ledenvergadering van het Groene Kruis werd het 
vijftigjarig bestaan bescheiden gevierd. Ter gelegenheid van het 
tienjarig regeringsjubileum van Koningin Juliana organiseerde de 
Oranjevereniging ´Den Vaderland Ghetrouwe´ een Oranjefeest met 
een optocht, volksspelen en concerten door de Utrechtse postfanfare 
en ons eigen Excelsior. De wandelsportvereniging ´Willen is Kunnen´ 
was weer flink actief: een bloesemwandeltocht zonder bloesem, een 
avondvierdaagse met een concert tot besluit, een openlucht-
uitvoering en een revueavond met eigen krachten. De voetbal-
vereniging ´Lekvogels´ kreeg met hulp van de gemeente een goed 
bespeelbaar veld. De Sportdag van de gymnastiek-, voetbal- en 
wandelvereniging werd een succes. Wij kunnen moeilijk een 
jaarverslag van alle verenigingen geven, maar enkele ´uitschieters´ 
willen we nog wel vermelden. De Chr. gemengde zangvereniging 
´Hosanna´ hield een (onvermijdelijke) bazar. De Plattelandsvrouwen 
bakten oliebollen om de bejaarden straks weer een mooie 
uitgaansdag te geven; dit jaar was de reis met veel auto´s en regen 
naar Rozenburg. Ook was er opnieuw een feestavond voor de 
bejaarden, verzorgd door de Plattelandsvrouwen. Het plaatselijk 
P.I.T.-comité gaf in samenwerking met de C.B.P.B. een filmavond. 
Voor vele boeren was de vierde jongveedag een mooie dag. Evenals 
de 22e februari toen het duizendste kalf in het Jongveeregister werd 
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ingeschreven. De Lexmondse films van P. Horden op een avond van 
Volksonderwijs trokken als vanouds veel belangstelling. En op het 
scheiden van 1957 was een duivententoonstelling een trekpleister 
voor de duivenliefhebbers.  
Mag 1959 voor Lexmond en haar inwoners een zegenrijk jaar 
worden, is de wens van G. Janssen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Advertenties uit Nieuwjaarsblad 1958-1959 van Drukkerij A. Schouten 

 
= = = = = = = = = = = = = = = = 
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VIAANS VOLKSLEVEN IN DE FRANSE BEZETTINGSTIJD 
1796-1811 
 
P. Horden Jz † 
 

 
Cornelia Hoegé, een 40-jarige geboren Viaanse, huisvrouw van 
Jacobus van der Velden, was werkster. In 1807 werkte ze op 
Buitenlust bij de heer Vossenberg, welke heer op een goede dag een 
dubbel snoer fijne paarlen en een gouden zakhorloge miste. Men 
verdacht er natuurlijk Cornelia van, maar bij nader onderzoek bleek, 
dat mevrouw Houssage, een dochter van Vossenberg, die bij hem 
inwoonde, Cornelia ermee naar Utrecht had gestuurd om de 
kostbaarheden te belenen. Maar Cornelia durfde ook wel wat! 
't Was in de nacht van 1 op 2 van de wijnmaand 1810. Cornelia's man 
en kinderen sliepen. Ze stond stilletjes op, kleedde zich aan en haalde 
een laddertje uit het schuurtje. Geruisloos sloop ze ermee door het 
nachtelijk Vianen naar de Vuyle Steeg, zette het tegen het poortje in 
de muur van de familie J. van Marum en klom omhoog, tilde zittend op 
de poort het laddertje op, zette het aan de andere kant tegen de poort 
en daalde af. Doodstil sjouwde ze het over de binnenplaats naar het 
volgende muurtje van de familie J.H. Stous, nam die hindernis ook 
zonder haperen en stond voor het doel van de tocht. De eerste van de 
wijnmaand was een maandag en dus wasdag geweest. Het textiel van 
Stous lag daar nu eenzaam te bleken en Cornelia ging keus maken. 
Ze koos: 

– een batiste japon, waarvan de rug met zijden koord was 
doorregen 

– een grote omslagdoek met franjes 
– een fijne, wit catoen-batiste damesjas 
– een dimette rok met breede streepen 
– een vrouwe overhemd met kant 
– een witte baaije rok 
– een sloop gemerkt J.J.S. 
– een nepies muts 
– een groot tafellaken 
– een overhemd met batiste strook 
– twee neteldoekse doeken 
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– een gebloemde rok 
– een paar catoene kousen waarin gebreijd was M.S. 
– een paar dito geweven 
– een jongens hemd 
– een stuk linnen van een hemd 
– twee doekjes 
– een groot en klein kinderdoekje 
– een catoen en klein doekje 
– een neteldoeksdoekje 

De vracht was te groot om in één keer meegenomen te worden, 
maar in twee zetten had ze de boel thuis. Toen ze de laatste keer 
terugklom, bezeerde ze haar vinger aan de ijzeren pennen boven de 
poort van Van Marum. 
Donderdag, de 4e van de wijnmaand, bracht ze een deel van de buit 
in de Viaanse lommerd en kreeg er een lommerdbriefje voor. Dezelfde 
dag ging ze met de rest in een mandje naar Kuilenburg. Dat mandje 
leende ze van Geertrui Bochanen, die ze wijs maakte vlees erin te 
moeten halen in Everdingen. Tegen een uur of half drie stond ze in de 
lommerd te Kuilenburg. Bankhouder van Heyst vroeg hoe ze heette. 
"Maria van Hulst, geboren te Steenderen", gaf ze op. 
Een poosje later vroeg hij weer, hoe ze heette. "Maria van Hulst, 
geboren te Schalkwijk", gaf ze toen op. Daar een mens niet op twee 
plaatsen tegelijk geboren kan worden, begon van Heyst zwaar te 
twijfelen en waarschuwde de Kuilenburgse justitie, zodat Cornelia 
binnen het kwartier al voor de drossaard geleid werd. 
"Hoe komt gij aan dat goed?" 
"Gekregen om half twaalf van Mr. J.M. Ravens." 
Er werd even geïnformeerd bij Mr. Ravens en toen zat Cornelia in de 
boot. Ze werd aan de Viaanse baljuw overgeleverd. Die vond, dat ze 
louter uit begeerlijkheid had gestolen, want ze kon er van de 
handenarbeid met haar gezin goed van komen. 
Op de 14e van de wintermaand 1810 kreeg Cornelia in naam van 
zijne ‘Majesteit den Keijser' voor het stadhuis een aframmeling, twee 
jaar brommen en vier jaar achter de Zipkaai. 
 
 

= = = = = = = = = = = = = = = = 
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LAKERVELD, DE EMIGRANT 
 
P. de Pater 
 

 
Inleiding 
Als er iets van alle tijden is, is het wel die eindeloze zoektocht van de 
mens om een beter gebied te vinden om te werken, te leven, te 
overleven of verder te tobben. Deze zoektocht is heel oud. De Bijbel 
gaat in het boek Ruth in op deze problematiek. In de loop der 
geschiedenis zouden talloze emigratiegolven volgen. Bekend uit de 
geschiedenis zijn de volksverhuizingen rond 400 na Christus. 
Voorbeeldje: de Angelsaksen verhuisden vanuit het tegenwoordige 
Duitsland naar Engeland. Zowel de naam Engeland als de Duitse 
deelstaat Nedersaksen danken hun naam hieraan. Een emigratiegolf 
vond vaak plaats na rampen in het gebied waar men woonde. 
Bekende emigratiegolven vanuit onze regio vonden plaats na de 
rampjaren 1740-1745, ook na de landbouwcrisis rond 1880 kozen 
talloze inwoners uit onze regio een goed heenkomen naar vooral de 
Verenigde Staten. De grootste emigratiegolf startte na de Tweede 
Wereldoorlog. Hoewel Nederland herrees onder Drees, maakten 
onze toenmalige regeringen er geen geheim van dat emigratie een 
goede oplossing was om het vaderland van minder inwoners te 
voorzien. En zo zochten duizenden Nederlanders een heenkomen 
naar Australië, Zuid-Afrika, Canada, Nieuw Zeeland, Brazilië etc. Dit 
hele proces roept bij mij toch wat vragen op: nadat honderd-
duizenden landgenoten geëmigreerd waren ontstond er in het begin 
van de jaren ’60 een tekort aan arbeidskrachten in de Nederlandse 
economie. Dit gat werd opgevuld door buitenlandse arbeidskrachten. 
Ik ga geen waardeoordeel hierover vellen, maar constateer slechts 
een feit. We gaan terug naar de ”landverhuizers” Aangezien er nooit 
iets nieuws is onder de zon gaat deze emigratie nog steeds door. In 
2000 verhuisden op een beperkte schaal nog steeds boeren naar het 
buitenland. Oost-Europa en Denemarken bleken een interessante 
bestemming, omdat het b.v. veel minder van die milieuregels kende . 
Ook bleven Canada en de Verenigde Staten in trek. Hoewel de rek 
er van deze laatste landen er toch wel een beetje uit is. De anekdote 
van een tiental jaren geleden van een Hollandse boer die in een dorp 
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in Alberta (Canada.) een bouwvergunning ging vragen voor een 
schuur werd meewarig aangekeken door een Canadese ambtenaar. 
"Ik zou er maar een stevig dak opzetten, want er valt hier wel eens 
een meter sneeuw" sprak de beste man, dat is toch echt voorbij. 
Tijdens de kerstvakantie van 1985-1986 bevond Peter zich in 
Toronto, Canada. Ik maakte daar de laagste temperaturen mee, die 
ik ooit gezien had: -27 graden Celsius op een thermometer op Young 
Street. Eigenwijs als ik was, besloot ik dit gaan fotograferen; het 
werd mij ernstig afgeraden. Het mooiste wat me bijgebleven is uit dit 
verblijf in Toronto was het bijwonen van de kerstdienst op eerste 
kerstdag in de Christian Reformed Church of Canada. De 
kerkgangers waren voor het grootste gedeelte Friese en Groningse 
emigranten. Aan het eind van de dienst werd het ‘Ere zij God’ in het 
Nederlands gezongen. Bij sommigen van de eerste generatie 
emigranten liepen de tranen over de wangen. Het heeft indruk op mij 
gemaakt. Oude herinneringen aan een vaderland, dat je met goede 
gedachten hebt achtergelaten blijven dierbaar. Zoals verder in dit 
verhaal zal blijken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Christian Reformed Church of Canada in Toronto 
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Het vervolg 
De oudst mij bekende Lakerveldse emigrante was ene Mayke 
Hendriksdr. van den Burggraeff. Zij was geboren in Lakerveld en 
huwde voor 31 juli 1625 met ene Cornelis Hendrickszn. van Nes. Hij 
was van beroep zeevaarder. Na hun huwelijk vestigden ze zich op 
de Havendijk in Vianen. Maar Cornelis had meer van de wereld 
gezien en kon zijn vrouw ervan overtuigen dat het beter was om zich 
in de ‘Nieuwe wereld’ te vestigen. Om financiële redenen was het 
niet nodig, want op 31 juli 1625 lieten ze door notaris Rudolph van 
Suylen van den Natewis uit Vianen een testament opstellen. Beiden 
beschikten over de nodige eigendommen. Die van mevrouw van Nes 
(Burggraeff) bevonden zich in Lakerveld. Ik heb dit eerder vermeld in 
een ander verhaal. Op 17 mei 1641 verliet de familie met 6 kinderen 
de Amsterdamse haven, aan boord van een schip genaamd ‘DE 
EYCKENBOOM’. Er zijn geen reisverhalen bekend over deze familie, 
maar de reis zal weinig weg gehad hebben van een cruise. En het 
voedsel onderweg zal toch van een iets andere orde geweest zijn 
dan dat van latere emigranten. Eind goed, al goed: ze arriveerden in 
goede gezondheid in de ‘Nieuwe Wereld’, ik bedoel hiermee 
Amerika. In augustus 1641 vestigden ze zich in Albany in de staat 
New York. Het ging hen daar bepaald niet voor de wind. De 
omstandigheden in een wereld zonder vertrouwde gegevens waren 
moeilijk. Hendrikus Burggraaf heeft in zijn formidabele boek ‘De 
Burgraef(en)’ uitgebreid geschreven over dit probleem. Er was veel 
heimwee naar de landerijen rond Lexmond. Twee feiten illustreren dit 
gegeven: 
1. In 1643 trouwden twee dochters van de familie. Vanuit Holland 

werden schaatsen naar Amerika gebracht. En de Hollandse 
bruiloftsgasten gingen per schaats naar het feest. Per schaats? 
Hollandser kan toch niet! Welk type schaats hier gebruikt werd 
weet ik niet. De regionaal bekende schaatskenner Krijn van der 
Ham uit Ameide zal het ongetwijfeld weten. 

2. In 1649 maakte Cornelis van Es definitief voorbereidingen voor 
een terugkeer naar Holland; maar om onbekende redenen 
besloot hij toch te blijven. 

En zo groeiden de families van Nes en Burggraeff uit tot een grote 
Amerikaanse familie. De eerder door mij genoemde Hendrikus 
Burggraaf heeft er uitgebreid onderzoek naar gedaan. 



11e jaargang nr. 1, februari 2009 

25 

Nu slaan we een aantal eeuwen over en belanden we bij de 
Lakerveldse emigrant Nicolaas Bronkhorst. Met zijn gezin vertrok hij 
in 1962 naar Brazilië. Dit wordt een mooi verhaal en herkenbaar voor 
de oudere Lexmonder. Dit wordt vooral een mooi verhaal omdat de 
zwager van Nicolaas Bronkhorst, Herbert de With uit Schoonrewoerd 
in 1962 alles op foto’s voor het nageslacht vastlegde. Hij volgde het 
hele proces van de ontruiming van de boerderij op Lakerveld en het 
inschepen in Antwerpen. Dit leverde een unieke fotoreportage op. 
Daar komt nog bij dat Nicolaas Bronkhorst een reisverslag schreef 
van de overtocht van Antwerpen naar Rio de Janeiro. Dit was geen 
snelle vlucht van 15 uur maar een scheepstocht die duurde van 21 
april 1962 tot 11 mei 1962. Negentien dagen dus. 
 
Laten we bij het begin beginnen: 
Nicolaas Bronkhorst zag het levenslicht op 23 september 1917 te 
Zijderveld. Op 1 mei 1947, trad hij in het huwelijk met Teuntje Vos uit 
Babyloniënbroek. Ze vestigden zich op een huurboerderij in Laker-
veld, die eigendom was van de gezusters de Witt (met dubbel t). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De boerderij te Lakerveld 
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Geen gemakkelijke tantes zal elke oude Lakervelder beamen. De 
gezusters de Witt woonden in het voorhuis en Nicolaas in het 
achterhuis; eigenlijk meer in de uitbouw aan de zijkant van de 
boerderij. Van dit type boerderij is volgens mij de boerderij van Gerrit 
van Bezooijen op Lakerveld 189 het enige overig gebleven type in 
Lakerveld. 
Nicolaas en Teuntje stichtten op de inmiddels onder de A27 
verdwenen boerderij een gezin, waarbij hiervan de foto. Een 
Lakervelder die deze foto ooit gezien heeft bekeek deze met meer 
dan normale interesse. Enige jeugdliefde misschien? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Op deze foto Nicolaas en Teuntje Bronkhorst met hun kinderen: 
1. Aart, geboren op 05-02-1948 
2. Teuni, geboren op 27-11-1949 
3. Arie Willem, geboren op 29-12-1950 
4. Nel, geboren op 11-02-1953 
5. Ada, geboren op 09-12-1954 
6. Marius, geboren op 10-08-1956 
7. Ad, geboren op 13-09-1957 
8. Corstiaan,geboren op 02-08-1959 
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Toen in 1962 het moment van vertrek naderde werd door Peter de 
Jong en Goof Schep namens de Lexmondse gemeenschap de 
familie Bronkhorst een bandrecorder aangeboden. Er was een band 
bij met daarop het geluid van de Lexmondse kerkklok, ik zal verder in 
dit verhaal daar nog op terugkomen. (zie foto hieronder) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het reisverslag, met gedachten. 
Dit document omvat 15 pagina’s en zou dus in zijn totaliteit in de ‘Lek 
en Huibert Kroniek’ gepubliceerd kunnen worden. Al of niet voorzien 
van de 87 foto’s die Herbert de With maakte. Maar dat is nooit mijn 
stijl geweest. Dan wordt een historisch verhaal een verzameling 
overname van bestaande artikelen. Al of niet afgehaald van het 
internet. Ik weet dat dit door diverse Historische Verenigingen 
gebruikt wordt, maar in ieder geval bevat het verhaal, of het 
reisverslag van de familie Bronkhorst genoeg elementen om mijn 
dertigste verhaal te schrijven. Dit getal noem ik niet uit trots, maar in 
onze 325 leden tellende vereniging moeten zich toch talloze mensen 
bevinden, die ouder zijn dan schrijver en dus veel meer meegemaakt 
hebben dan ondergetekende en dus over veel meer kennis zouden 
moeten beschikken, om een mooi historisch verhaal te schrijven. 
Bovendien hoop ik dat onze leden in Hei- en Boeicop in dit verhaal 
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genoeg aanknopingspunten vinden om met een verhaal over de 
familie Kool te komen. Over andere Lakerveldse emigranten als Dirk 
en Aafje van Genderen hoop ik in de toekomst nog eens te schrijven. 
Dirk en Aafje emigreerden al in het begin van de jaren ‘50 naar 
Canada. Het waren de overburen van mijn ouders. Genoeg om over 
te schrijven dus. Recente emigranten als Tijmen van Zessen en 
Willem Boogaard zijn nog geen bron voor historie. Maar wel een 
voorbeeld van het voortgaande proces van emigratie op beperkte 
schaal. 
Hierbij een aantal interessante fragmenten uit het reisverslag van 
Nicolaas Bronkhorst en af en toe afgewisseld met commentaar van 
schrijver en foto’s. 
 
Citaat: 
Zaterdag 21 april 1962. Juist voor het vertrek van de kade het 
roerend afscheid van hun 
geliefde families, ging op de 
boot ‘LOUIS LUMIERE’ aan 
de kade de bel om aan tafel 
geroepen te worden voor het 
middageten. Zeer gaarne 
gaven we hieraan gehoor. 
Toch mochten we, als de 
boot ging varen, de familie 
nog even nawuiven. 
Beneden gekomen, mochten 
we in een keurig ingerichte 
en verzorgde eetsalon 
plaatsnemen. Elk heeft hier 
zijn eigen plaats, met servet 
en servetdoekjes. Het menu 
bestaat uit een flinke schijf 
gestoomde heerlijke worst, 
een schijf kalfsvlees, een 
paar lepels aardappelblok-
jes, daarna een flinke portie 
nassie goreng. (de boot ging 
varen en zien wij het laatst 
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onze geliefde familie en zwaaien hun nog na en worden lang 
nagewuifd, langzaam verdwijnen allen uit het oog, maar niet uit het 
hart.)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ook hebben wij hier de gelegenheid om 
onze tafelgebeden te zenden aan onze 
Grote Bewaarder en Onderhouder. Na 
het eten volgt een heerlijk ogenblik om 
ons even te wassen en te verfrissen. 
De kleintjes en onze vrouwen pikken 
even een uiltje om het verdere van de 
dag weer fris te zijn. Spoedig zijn weer 
vele van ons aan dek, om verschillende 
vergezichten van het Belgisch en ons 
oude Vaderland te zien. 
Dat zo’n reis vanaf Antwerpen, via het 
Franse Le Havre, het Spaanse Vigo, 
het Portugese Leixioes, het eiland 
Madeira en daarna de oversteek naar 
Rio de Janeiro in Brazilië een ge-
weldige indruk achterliet op de kinderen 
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Bronkhorst lijkt me duidelijk. Daarom hierbij aandacht voor een 
aantal opmerkingen van de kinderen gedurende de overtocht. 
De kleine Ad kijkt door de patrijspoort van zijn hut naar buiten en 
zegt: “Mama, die wetering is zeker diep he?” De kleine Kors zegt: “Ik 
ben tante Truus liefje, papa moet tante Truus bellen”. Met tante 
Truus wordt Truus ’t Lam bedoeld, de vrouw van Bas Bronkhorst. Die 
kleine Ad was Lakerveld blijkbaar nog niet vergeten, want toen hij op 
een avond weer door de patrijspoort keek zei hij: “Mama die sloot 
spat zo.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ada roept opeens aan haar moeder: ”Klaar is Kees, mijn piktol ligt in 
zee”. Overigens kan ik mij niet aan de indruk onttrekken dat ook pa 
Bronkhorst onder de indruk was van het hele gebeuren. Sommige 
dingen zijn in dit reisverslag tot in het detail weergegeven. Dit is geen 
waardeoordeel: ook voor Nicolaas Bronkhorst was het een on-
voorspelbare reis naar een onbekend adres en een onvoorspelbare 
toekomst. Men ging op goed vertrouwen van de emigratiebureaus. 
Men had geen kans om per vliegtuig het emigratiedoel te bereiken 
en de situatie eens goed te aanschouwen. Dat dit goede vertrouwen 
wel eens verkeerd uit kon pakken lijkt me duidelijk. Om een 
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voorbeeldje te geven van de nieuwe wereld die voor Nicolaas 
openging, de volgende citaten uit het reisverslag: Het menu is 
fantastisch, het is als volgt: Pâté de Campagne, Salade brintaniere, 
Croustade de Ris de Veau ála Reine, Cote de Porc POELEE, 
Pommes Puréé, Petit Duc, Poires.” Dat was toch wat anders dan 
zuurkool, snijbiet, kroten, erwtensoep, stokvis, zoute vis, 
stoofpeertjes, bruine bonen, spekjes, ‘erpel’, biest en custard. 
Nicolaas was ook buitengewoon onder de indruk van de 
landschappen, die hij onderweg zag. Vooral het eiland Madeira met 
zijn duizend meter hoge berg maakte indruk op hem. Misschien klinkt 
dit korte overzicht denigrerend, maar we moeten ons wel realiseren 
dat een drieweekse vakantie naar Vietnam echt iets anders is dan de 
overtocht met een gezin van acht kinderen naar een onbekende 
bestemming. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het laatste deel van het reisverslag zal ik integraal overnemen: 
Donderdag 10 mei 1962; half zes, alles wakker en in de kleren, half 
zeven aan dek, voor controle en om ingespoten te worden voor de 
gele koorts. Na deze behandeling, gaan we nu om negen uur het 
ontbijt gebruiken aan boord, de beide vaders gaan eens een kijkje 
nemen aan de valreep, terwijl vrouwen en kinderen in de hut blijven. 
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Zodra we op de trap kwamen, zagen we de ontvangst-commissie 
staan, nl. de heren Salamons en Kooy. Na een korte kennismaking 
gaan de vrouwen en kinderen van boord en staan we op de drempel 
van het nieuwe Vaderland. Inmiddels is het met de koffers gegaan 
als in Antwerpen en staan deze al klaar in het douane-kantoor waar 
we aankomen. Hier krijgen we koffie en brood aangeboden en de 
kinderen Van Melle’s toffees en kauwgomballen; om 3 uur arriveert 
een keurige bus, waarin we gezamenlijk de verdere reis aanvaarden. 
Hierover zal den heer Vink u wel inlichten en komen we de andere 
morgen om half zes in Carambei aan, waar alles in gereedheid is 
gebracht en zijn we allen in goede gezondheid op 11 mei 1962 op de 
voorlopige plaats van bestemming. 
Alle belevenissen van de familie Bronkhorst in hun nieuwe vaderland 
zal ik laten rusten. Mijn verhaal over de Lakerveldse emigrant 
Nicolaas Bronkhorst eindigt, behalve het ‘tot slot’, op 10 mei 1962 in 
Rio de Janeiro. 
 
Tot slot: 
Dit hele verhaal had ik nooit kunnen publiceren zonder de 
medewerking van Appie de With, zoon van Herbert de With en Jans 
Bronkhorst. Veel emigranten hadden iets gemeenschappelijks. 
Vooral de eerste generatie had een binding met het Vaderland. Voor 
de familie Burggraaf gold dit voor de schaatsen, voor die eerste 
generatie Canadese Hollanders gold dit voor het ‘ERE ZIJ GOD’ op 
eerste kerstdag 1985 zoals ik het in Willowdale meemaakte. En voor 
Nicolaas Bronkhorst gold dat voor de bandrecorder met het geluid 
van de Lexmondse kerkklok. Toen Nicolaas een aantal jaren na zijn 
emigratie over kwam uit Brazilië kon hij na afloop van de kerkdienst 
op een zondagavond bij de kerk zich verheugen in warme 
belangstelling van de Lexmonders. En Nicolaas sprak de historische 
woorden: ”Beste mensen, wat heb ik een aantal keren het geluid van 
deze klok, die boven jullie hangt laten horen.” Op 11 december 1994 
overleed Nicolaas Bronkhorst te Arapoti. Op het moment dat 
Nicolaas Bronkhorst in Arapoti begraven werd, vond op het adres 
van zijn broer Bas te Zijderveld een herdenking plaats die geleid 
werd door de toenmalige Zijderveldse Hervormde predikant Ds. A.J 
Sonneveld. Een aantal familieleden waren aanwezig. En bovendien 
een aantal Lakerveldse kennissen, vooral de familie van Zessen (de 
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zonen van Tijmen) was goed vertegenwoordigd. 
Indrukwekkend: Op hetzelfde tijdstip, dat wil zeggen om half tien in 
de Braziliaanse morgen, werd hij begraven en om half vier in de 
middag werden zijn leven en zijn heengaan herdacht in Zijderveld. 
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Bronnen: 
Archief Appie de With 
Archief Peter de Pater 
 

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