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DE WEBSITE VAN ONZE VERENIGING 
 

W. van Zijderveld 

 

 

Waarom een website, zult u vragen. Niet om persé mee te doen met 
de trend, maar om u en anderen, leden en niet-leden, informatie over 
de vereniging te verstrekken die op een andere manier niet of 
moeilijk te geven is, zoals uit onderstaande opgave wel blijkt. We 
hebben geprobeerd om een rustige, oogstrelende opmaak te 
creëren, zonder veel poespas, met goede, korte en gemakkelijk 
leesbare informatie. 
Het webadres is: www.vhlhb.nl. Dit is een afkorting van onze 
verenigingsnaam Vereniging Historisch Lexmond en Hei- en 
Boeicop. De afkorting mag ook in hoofdletters worden getypt. Wat 
kunt u op de website vinden?: 

 Gegevens over het bestuur en de contributie. 

 Een agenda van verenigings-activiteiten in het lopende seizoen. 

 De laatste Nieuwsbrieven, zodat u de informatie over de komen-
de activiteiten kunt opzoeken, mocht uw laatste Nieuwsbrief kwijt 
zijn geraakt. 

 De inhoud van elke aflevering van de Lek en Huibert Kroniek, 
compleet met een inhoudsopgave per onderwerp, zodat u snel 
kunt nazoeken wat er over een bepaald onderwerp in de Kroniek 
is gepubliceerd. 

 Verder nog de boeken en Kronieken die we te koop hebben, links 
naar andere websites enz. 

 Fotoreportages van verenigings-activiteiten, zoals: 
– De jubileumavond van 16 oktober 2008 in de grote zaal van het 

Dorpshuis te Lexmond. 
– Excursie naar de bollenstreek, het Cruquiusmuseum en 

Haarlem met de St. Bavo. 
De mooie website is ontworpen door ons lid Aart de Gans en zal na 
verloop van tijd worden onderhouden door Stef de Ridder. We raden 
u beslist aan de website te bekijken! Heeft u zelf geen toegang tot 
het internet, dan is er beslist wel iemand in uw buurt die u op zijn of 
haar computer de site wil tonen. 

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

http://www.vhlhb.nl/
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WETENSWAARDIGHEDEN: KLINKENDE MUNT 
 
R. Visser 
 

 
Ik ben een ontzettende snoeper! Met name drop, oh daar ben ik echt 
gek op. En dat weten ze bij mij op kantoor ook. Geen droppot is 
veilig! Zo af en toe laat ik dan natuurlijk wat geld achter om de pot 
gevuld te houden. Zo ook laatst toen ik een briefje van 5 euro bij mijn 
secretaresse op haar bureau gooide. Maar in de werpbeweging 
kreeg ik heel even het gevoel dat het geen briefje van 5 euro was, 
maar van 5 gulden. Hé, riep ik en pakte snel het briefje weer op, 
waarna ik direct zag dat het toch niet het geval was. Mijn secre-
taresse vroeg echter wat er aan de hand was, en ik vertelde het 
haar, waarna zij mij enige tijd wazig aankeek en tenslotte vroeg; een 
briefje van 5 gulden, ik dacht dat er alleen 5 gulden munten waren? 
Ik keek haar aan en probeerde me te herinneren hoe oud ze ook al 
weer is, 26 jaar geloof ik? Voorzichtig vroeg ik haar of ze echt nooit 
van een briefje van 5 gulden had gehoord, en op haar heftig nee 
schudden vertelde ik haar dat ik er nog een heb en deze wel eens 
mee zou nemen. (zie foto 1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 1 
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Dit voorval bleef die hele dag rondspoken in mijn gedachte waarbij ik 
me afvroeg wanneer dan het briefje van 5 gulden uit de markt was 
genomen. Onbewust dacht ik ook terug aan mijn kinderjaren, waar ik 
op mijn verjaardag van mijn opa altijd een briefje van 2,50 gulden 
kreeg. (zie foto 2) Nou daar zal ze wel helemaal nooit van gehoord 
hebben.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 2 

 
Ik nam me voor om thuis eens uit te zoeken wanneer die briefjes nu 
echt uit de handel genomen zijn. De internetsite van De Neder-
landse Bank bracht me diezelfde dag nog het antwoord; de 5 gulden 
bankbiljetten zijn uiteindelijk op 1 mei 1995 officieel buiten omloop 
gesteld en volgens Wikipedia, de internet encyclopedie, is het munt-
biljet van 2,50 gulden tot 1967 in omloop geweest. Tja, in 1995 was 
mijn secretaresse dus 12 jaar en snap ik nu best dat ze het niet meer 
kan herinneren. Het verschil tussen een bankbiljet en een muntbiljet 
is trouwens dat een bankbiljet altijd als papiergeld is uitgegeven door 
een bank (De Nederlandsche Bank) en het muntbiljet een papieren 
biljet dat in plaats van een munt door de staat is uitgegeven als 
wettig betaalmiddel. 
Het papieren- of briefgeld is in Nederland pas na 1814, met de 
oprichting van De Nederlandsche Bank, in zwang gekomen. 
Door al die aandacht voor dat oude geld moet ik onwillekeurig 
terugdenken aan mijn opa die mij al op jonge leeftijd de interesse 
voor munten bijbracht. Hij was een verwoed verzamelaar. We praten 



Lek en Huibert Kroniek 

6 

nu over de tijd dat de zilveren gulden en rijksdaalders nog het 
gangbare betaalmiddel waren. Kunt u ze nog herinneren? (zie foto 3) 

 
Dat waren nog eens munten hè? Helemaal zo‟n 
Rijksdaalder, dan had je echt iets in je hand. 
Maar het kan nog beter hoor. De ouderen onder 
ons kennen misschien nog wel de rijksdaalders 
van voor de oorlog, die bijna een half keer zo 
groot zijn als die zilveren rijksdaalders van 
Juliana. (zie foto 4) 

          Foto 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 4 

 
Dat was nou echt klinkende munt! Dat formaat heeft trouwens ruim 
honderd jaar bestaan. Het werd geïntroduceerd door Koning Willem I 
in 1840 en werd gecontinueerd gedurende de regeerperioden van 
Willem II, Willem III en Wilhelmina. (zie foto 5) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 5 
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Nu we dan toch zo onbeleefd zijn om in de geldbuidel van onze 
overgrootouders te snuffelen, laten we deze dan maar eens omkeren 
om te zien wat er zoal uitrolt. (zie foto 6) 
 
Na een paar centen en twee 
knopen rollen er ook 
kwartjes, halve guldens en 
guldens uit de portemonnaie 
en tot slot ook nog een 
rijksdaalder. In de periode 
van het „Koninkrijk der 
Nederlanden‟, van maart 
1815 tot heden, vulden 
namelijk, tot de invoer van 
de euro op 1 januari 2002, 
de gulden en de cent als een-    Foto 6 
heid de buidel. Halve centen,  
centen, tweeënhalve centen, stuivers, dubbeltjes, kwartjes, halve 
guldens, guldens, rijksdaalders en natuurlijk het briefgeld in 
verschillende guldenwaarden. Allen een meervoud van de cent of de 
gulden. Er waren ook munten van grotere waarde. Zo was er ge-
durende de regeerperiode van Willem I ook een zilveren 3 gulden 

muntstuk in omloop 
en kennen we 
allemaal wel de 
gouden vijfjes en 
gouden tientjes (zie 
foto 7) en zilveren 
tientjes, die vaak nog 
aan een armband of 
ketting blinken. 

           Foto 7          Weer minder bekend 
             zijn de gouden 20 
gulden stukken en gouden dukaten, die ongeveer dezelfde waarde 
als een gouden vijfje hadden. De gulden is al een heel oude munt die 
zeer lang stand heeft gehouden. Ze deed al in het begin van de 14e 
eeuw haar intrede in de Nederlanden. Het was echter een goudstuk 
van 3,5 gram dat door de stad Florence (Italië) was uitgegeven en 
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die in heel Europa zo populair was, dat het als gouden (gulden) 
standaard werd gebruikt. (Zie foto 8) Deze munt droeg aan één zijde 
het wapen van Florence, de leliebloem (flore/florensus), waaruit de 
verbastering florin (florijn) voortkomt. Totdat de euro in 2002 na 600 
jaar de gulden verdreef, is de gulden altijd aangeduid geworden met 
de „f‟ of „fl‟, wat naar de florijn verwees. De oudste in de Nederlanden 
van die tijd geslagen goudstukken („guldens‟) waren nauwkeurige 
imitaties van deze munt. 

Foto 8 

De cent en het kwartje doen pas in 1816 hun intrede, maar de stuiver 
was al sinds de 15e eeuw de basis van het muntstelsel in de 
Nederlanden. Het dubbeltje, eigenlijk een 2 stuiverstuk, is al sinds de 
17e eeuw in gebruik. (zie foto 9) 
 
       
 
 
 
 
 
 
      Foto 9 
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De eenheden zijn over de afgelopen twee eeuwen verbazing-
wekkend stabiel geweest, maar alles behalve stabiel was de waarde. 
Deze was vaak afhankelijk van het gewicht van de munten. De 
stuiver mag dan de basis van het muntstelsel uit die tijd hebben 
gevormd, maar elk gewest had weer zijn eigen stuiver. De Brabantse 
stuiver was op zijn beurt weer een soort standaard waarin andere 
stuivers werden uitgedrukt. Zo was de Groningse stuiver ongeveer 
0,7 Brabantse stuiver en de Luikse stuiver ¼ Brabantse stuiver.  
Via de stuiver zijn we dan in de buidel van Lexmonders uit de 17e 
eeuw terecht gekomen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Foto 10 
 
Een muntvondst uit Lexmond geeftons een kijkje in die buidel. Op 17 
februari 1973 werden, tijdens een verbouwing op Dorpsstraat 137, 
twee zilverkleurige munten gevonden. (zie foto 11 hier onder) 
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Zonder goed te weten wat het voor een munten waren, maar zich 
bewust van een eventueel historisch belang voor het dorp, borg de 
heer des huizes de munten goed op. 
Het zijn twee zilveren „Ruiter Schellingen‟, beide uit 1686. Hoewel de 
afbeeldingen door het vele gebruik al flink gesleten zijn (in die tijd 
hield men de mooie munten vast en betaalde men het liefst met de 
versleten munten, waardoor die nog slechter werden) is er niet veel 
verbeelding voor nodig waarom men deze munten „Ruiter 
Schellingen‟ noemt. (zie foto 12)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 12 
 

Zo waren er ook nog de „Roos Schelling‟, de „Scheepjes Schelling‟, 
de „Arend Schelling‟, de „Hoedjes Schelling‟ en de Snaphaan Schel‟-
ling”. De eerste drie lijken me vanzelfsprekend, de laatste slaat op 
een rijdende of staande ridder. 
Een schelling had een waarde van 6 stuivers wat ook is aange-
geven rond het wapenschild. Aan de wapens op de ene zijde van de 
munten kunnen we nagaan waar ze zijn geslagen. De ene komt uit 
Overijssel en de andere uit Nijmegen. Je mag het eigenlijk geen 
zilveren munten noemen, want het gehalte is erg laag: 0,583, wat 
zoveel wil zeggen dat er in elke gram van de munt net iets meer dan 
een halve gram zilver zit. Dit zilvergehalte was in de 17e eeuw al een 
groot probleem Bijna elke stad sloeg zijn eigen Schellingen, maar 
vaak met verschillend gehalte. Dit leidde ertoe dat in 1692 alle 
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gewesten een verbod tot vervaardiging van schellingen aanvaardden 
en de waarde van de minderwaardige schellingen, geslagen tussen 
1685 en 1692, verlaagden naar 5½ stuiver. De volwaardige 
schellingen werden ingeslagen met een pijlenbundel stempel en 
behielden hun waarde van 6 stuivers. De in Lexmond gevonden 
Schellingen zijn niet gestempeld dus beide, tenzij verloren voor 
1692, van mindere kwaliteit.  
Er gingen 5 schellingen in een daalder, die een waarde van 30 
stuivers had.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Foto 13a/b 

 
De daalder (zie foto 13a/b) was van zilver met een gehalte van 
0,750, bij een gewicht van ongeveer 21 gram, maar er zijn ook 
daalders met een gehalte van 0,906 bij een gewicht van ongeveer 16 
gram. 
De rijksdaalder is ontstaan in het Duitse Rijk van de 16e eeuw om 
volwaardige van onvolwaardige (lichtere) daalders te kunnen onder-
scheiden. Tegen het einde van de 16e eeuw hadden de meeste 
provincies en steden van de Republiek de rijksdaalder opgenomen 
als algemene munt, met een waarde van 2,5 gulden. 
Veel bekendere munten uit de buidel van onze voorvaderen zijn de 
duit en de al eerder genoemde stuiver. Mijn buurman komt ze, in zijn 
werk als hovenier, met regelmaat in de grond tegen. Zo ook de duit 
van de Stad Utrecht uit 1667, door hem gevonden in Hagestein. (zie 
foto 14a/b) 
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Foto 14 a/b 

 
Misschien was deze duit een deel van het loon van een landarbeider 
of dagloner uit die tijd? Het lijkt misschien niet veel, maar de waarde 
van geld was toen niet te vergelijken met die van vandaag. Mis-
schien kon je toen voor een paar duiten een brood kopen?  
Het zal u ondertussen wel duizelen al die verschillende munten van 
onze voorouders. Dus heb ik, om de waarde van deze munten eens 
goed te kunnen vergelijken, de besproken munten, samen met de 
meest voorkomende en bekende munten, in een tabel op een rijtje 
gezet. De tabel is natuurlijk niet compleet en dient alleen als een 
indicatie om de verhoudingen beter te kunnen begrijpen. 
Aan de hand van de tabel besef je al snel dat de twee gevonden 
schellingen toch een redelijk bedrag verte-
genwoordigden voor die tijd. Degene die ze 
verloren heeft zal er niet blij mee zijn ge-
weest. 
In ieder geval kunnen wij ons virtuele 
museum weer verrijken met deze bodem 
vondst en natuurlijk ook die uit Hagestein. Ik 
wil daar nog een eigen vondst aan toevoegen 
van een cent uit 1884 gevonden in mijn eigen 
tuin (zie foto 15 hier naast). Heeft u ook al eens een muntje 
gevonden in uw tuin of tijdens een verbouwing? Laat me dat dan 
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even weten via de redactie van de Lek en Huibert Kroniek. Ik zal met 
alle plezier proberen deze een plekje in de tijd te geven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bronnen: 
 De Nederlandse Munten van Dr. H. Enno vanGelder 

 Speciale Catalogus van de Nederlandse Munten van 1795 tot heden van Johan 
Mevius 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De Dorpsstraat rond 1750 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De Dorpsstraat in april 2009 
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UIT DE 'LEERDAMMER' VAN 70 JAAR GELEDEN 
 
J.L.E. Bassa-de Jong 
 

 
Hei- en Boeicop 
 
Bericht van 04-04-1939 

 Jubileum Mej. E.A. de Munnik. Zaterdagavond j.l. is op buiten-
gewone luisterrijke wijze het feit herdacht van het 25-jarig 
ambtsjubileum van mej. E. A. de Munnik, onderwijzeres aan de 
O.L. school alhier. In de school, die voor deze gelegenheid was 
versierd, waren het in de morgenuren eerst de leerlingen, die hun 
onderwijzeres hulde brachten, door het zingen van toepasselijke 
liedjes, waarna zij op een royale wijze werden getracteerd. Ook 
de Inspecteur bij het lager onderwijs in de Inspectie Gorinchem, 
de heer Brouwer, had voordien blijken van belangstelling 
gegeven, hetgeen uitkwam in de hartelijke en waardeerende 
woorden, die hij tot de Jubilaresse sprak, daarbij zijn spijt 
betuigend dat hij wegens ongesteldheid de eigenlijke jubileum-
avond niet kon bijwonen. De avond was boven alle verwachting. 
Zeer bevreesd was men, dat men de steeds maar aankomende 
belangstellenden niet zou kunnen bergen. Door elke hoekje uit te 
buiten behoefde niemand te staan en was het lokaal geheel 
bezet, toen de jubilaresse vergezeld van haar familieleden, onder 
luid applaus het lokaal betrad. Onder de aanwezigen merkten wij 
op burgem. Mr. A. J. de Wolff en meerdere schoolhoofden en 
onderwijzeressen uit de omgeving. Precies 7 uur opende de 
voorz. van het Huldigingscomité, de heer H.K. Schuitemaker, de 
bijeenkomst, waarbij hij allen dezen feestavond van harte welkom 
heette. In de eerste plaats richtte spr. een woord van welkom tot 
de jubilaresse persoonlijk. Verder heet spr. van harte welkom den 
vader van juffr. de Munnik, de heer de Munnik en mej. Bozua. 
Groot genoegen deed het spr., dat ook de broeder van mej. de 
Munnik en diens vrouw dezen avond aanwezig konden zijn, 
evenals burgem. De Wolff. Ik meen aldus spr., dat we daarin 
reeds een waardeering moeten zien voor het werk van de juffr. 
Tenslotte heet spr. de heren Van Mourik en Damen, die beiden 
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als hoofd, hetzij, in tijdelijken of vasten dienst werkzaam zijn 
geweest, en dus met juffr. de Munnik samen hebben gewerkt, 
eveneens hartelijk welkom. “Thans juffr. de Munnik,” aldus spr., 
“zou ik na deze welkomst-woorden nog enkele woorden tot U 
persoonlijk willen zeggen. Het is vandaag een belangrijke dag in 
uw leven. Wanneer men zoo een lange reeks van jaren heeft 
gearbeid, rustig voortgaande op het levenspad, dan merkt men er 
eigenlijk niet zooveel van, dat de tijd verstrijkt. Zeker, af en toe 
richt men zijn blik weleens achterwaarts en zegt men bij zichzelf: 
“Waar blijft toch die tijd?” maar meestal blijft men daarbij niet 
zoolang stilstaan, en gaat men weer aan den arbeid. Een 
mensch is nu eenmaal geneigd, vooruit te zien, en dat is m.i. 
goed. Maar er zijn zoo van die oogenblikken in het leven, die ik 
de mijlpaal zou willen noemen. En aan zoo‟n mijlpaal bent U op ‟t 
oogenblik ook aangekomen. Onwillekeurig blijft men daar een 
oogenblik bij stilstaan, om het afgesloten gedeelte van het leven 
eens te overzien, en misschien zelf, zoo voor zichzelf, eens de 
balans op te maken. U zult dat waarschijnlijk hebben gedaan. Ik 
ken U nu eenigen tijd, en het zou mij daarom niets verwonderen, 
als U daarbij voor u zelf wat al te veel had gekeken naar de 
dingen, waarin u misschien wel eens te kort bent geschoten en te 
weinig naar het vele, dat u in den loop der jaren hebt bereikt. Ik 
weet dat u, wat u zelf betreft, altijd zeer bescheiden bent, dat u 
zich niet op uw werk en vooral niet op uw goeden kant laat 
voorstaan. U kunt, gaat spr. verder, bij deze mijlpaal met een 
gerust geweten op Uw levensweg terug zien, want U hebt veel 
zeer veel bereikt. Ik zeg U dit niet alleen omdat dit mijn 
persoonlijke overtuiging is, maar ik heb de laatste weken uit den 
aard der zaak met veel menschen over U gesproken, en allen 
waren het over deze zaak volkomen eens.” Spr. gewaagt van de 
grote waardeering, die de verschillende schoolhoofden steeds 
hadden voor het werk der jubilaresse. Het doet spr. verder groot 
genoegen, dat hij dezen avond niet alleen persoonlijk spreekt, 
maar ook de tolk mag zijn van de ouders en leerlingen. Ook 
namens hen biedt spr. gelukwenschen aan. We hebben, aldus 
spr., echter gemeend, het in dit geval niet bij woorden te moeten 
laten en U een blijvende herinnering aan te bieden. Spr. biedt 
namens het Huldigings-Com. een op het podium staande 
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insluithaard aan. Ik hoop, gaat spr. verder, dat U er nog lang 
genoegen van zult beleven en dat U, als U zich ‟s avonds hierbij 
warmt, meteen nog eens zult denken aan de warme 
toegenegenheid, waarmede de ouders en belangstellenden dit 
cadeau voor U hebben bijeengebracht. Nogmaals, ik hoop, dat U 
er veel genoegen van zult beleven. Verder hebben we gedacht, 
dat U ‟t wel prettig zoudt vinden, later nog eens op Uw gemak na 
te gaan, wie het mogelijk hebben gemaakt, dat we U dit 
geschenk konden aanbieden. Daarom hebben we Collega Van 
Mourik gevraagd, hun namen voor U in het album te schrijven, 
iets wat hij volgaarne heeft gedaan, en waarvoor ik hem van 
deze plaats namens beide Com. hartelijk dank zeg. Als U later dit 
album nog eens naleest, zullen U wel allerlei herinneringen voor 
den geest komen en ik twijfel niet, of het zullen meest prettige 
zijn. Ik ben thans gekomen aan het einde van mijn openings-
woord en geef gaarne het woord aan den Voorz. van het Com. 
van oud-leerlingen, die U ook nog wilde toespreken (applaus). De 
Voorz. van Sub-Comm. van oud-leerlingen, Mej. C. Spruijt, 
spreekt de Jubilaresse ongeveer als volgt toe: “Zeer geachte Mej. 
de Munnik! Namens het sub-comité, dat mede in verband met 
Uw jubileum is opgericht, met het doel, oud-leerlingen in de 
gelegenheid te stellen blijken van sympathie te geven bij deze 
gelegenheid, heb ik thans de eer en het genoegen enkele 
woorden tot U te mogen spreken. Er is bij monde van den heer 
Schuitemaker veel gezegd. Daar sluit ik mij bij aan, zoodat er 
weinig meer voor mij overblijft. Mij is echter opgedragen, U, mej. 
de Munnik, namens alle oud-leerlingen, van harte te feliciteeren 
met deze voor U zoo blijden dag. Welk een blijdschap moet het U 
wel niet schenken, wanneer ik U kan mededeelen, met welk een 
genoegen alle oud-leerlingen hun penningske geofferd hebben 
om daarmede het bewijs te geven, hoe groot hun genegenheid 
voor U is en hoe dankbaar zij zich jegens U gevoelen. Het sub-
comité heeft dan ook met het grootste genoegen zijn werk 
verricht. Het slot van dien arbeid was, dat wij in de gelegenheid 
gesteld werden, U een stoffelijk blijk van belangstelling aan te 
bieden.“ (Namens de oud-leerlingen biedt spr. een fraaie lamp 
een divankleed en een bloemstuk aan, waarna zij vervolgt:) “Wij 
bieden U dit aan namens alle oud-leerlingen, waarvan U de 
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namen kunt vinden in de U zoo even aangeboden album. Wij 
hopen, dat het naar genoegen zal zijn en dat het een waardige 
plaats in Uw woning zal mogen verkrijgen, zoodat U telkens, 
wanneer Uw blik op dit blijk zal vallen, U zult mogen denken: Mijn 
werken, doel en streven aan deze school is niet voor niets 
geweest.” Hierna krijgt de Burgemeester het woord. Ook deze 
spr. deed zijn gelukwenschen vergezeld gaan van hartelijke 
woorden, waarin uitkwamen de groote blijken van waardeering 
en genegenheid: namens het gemeentebestuur bood spr. Mej. de 
Munnik een fraaie vulpen aan. Vervolgens spraken nog de heren 
J. van Mourik en B.A. van Overhagen Juffr. de Munnik in 
hartelijke woorden toe, waarbij de laatste spr. namens de Afd. 
Volksonderw. van het N.O.G. mej. de Munnik een prachtig 
boekwerk aanbood. Vervolgens deed de heer A. van der Grift 
een keurig passend lied hooren, waarna de heer S. Spruijt 
namens oud-Burgemeester Pot met een toepasselijk woord Juffr. 
de M. een fraaie bloemenmand aanbood. Hierna verkreeg de 
jubilaresse het woord. Zichtbaar ontdaan voor deze grootsche 
spontane hulde, dankte zij allen daarvoor en voor de fraaie 
cadeaux, haar aangeboden. Wel had ik er iets van gehoord, zegt 
spr., dat er wat gedaan zou worden, maar dat het zoo zou zijn, 
heeft mijn verwachtingen sterk overtroffen. Op deze rede-
voeringen volgde een spontaan applaus en „Lang zal ze leven‟, 
waarna een pauze volgde, in welken tijd de aanwezigen rijkelijk 
werden onthaald. Het verdere van dezen avond werd 
doorgebracht met verschillenden voordrachten, waarvan vooral 
vermeldenswaard is te noemen: „De jaargetijden‟, een voor-
dracht door 12 meisjes, elk een maand voorstellenden, die ieder 
een versje declameerden, waarop zij werden geantwoord door 
een 13de meisje. Ook de samenspraak door 4 meisjes, getiteld 
“Negen paar klompjes”, viel zeer in den smaak evenals het door 
4 meisjes gezongen liedje “Het oude Heicop”. Nadat nogmaals 
ververschingen werden aangeboden, volgde nog een voordracht 
getiteld “De verstrooide Professor”, die eveneens op voorbeel-
dige wijze ten gehoore werd gebracht. Alle stukken oogstten een 
dankbaar applaus. Hiermede was deze spontane Huldigings-
avond ten einde, en stemmen we in met de woorden van den 
Voorz., die een slotwoord sprak, waarin spr. zijn tevredenheid en 
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dankbaarheid uitsprak voor dezen zoo schitterend geslaagden 
avond, waarop Mej. de Munnik steeds met groote dankbaarheid 
kan terug zien. Den heer J. v. Mourik werd als dank voor het door 
hem gepresteerde werk aan het album een kistje sigaren 
aangeboden. 

Bericht van 08-04-1939 

 Bij een veehouder alhier is in de afgeloopen week de gevreesde 
longpest uitgebroken onder zijn varkensstapel, waarvan reeds 
twee dieren zijn gestorven. De nodige kenteekenen zijn reeds 
aangebracht. 

Bericht van 02-05-1939 

 Loop der bevolking. Ingekomen: H. van Bezooijen van Kedichem, 
Leerdam, inw. bij A.C. den Hartog No 99; Adr. De Wit gehuwd 
met T. den Besten, van Lexmond naar No 56a; A.P. Middelkoop 
van Schoonrewoerd, inw. bij A.G.M. den Besten, No 13. 

Berichten van 13-05-1939 

 Het wegdek. Dinsdag l.l. werden vanwege het Prov. Bestuur op 
den hoofdweg dezer gemeente opmetingen verricht in verband 
met eventueel aan te brengen nieuw wegdek. 

 Uit de raadsvergadering. Verslag v.d. Comm. tot Wering van 
Schoolverzuim over 1938. Het aantal leerlingen bedroeg aan de 
Bijz. School 49 en aan de O.L. School 43. 

 Het voorschot aan de Bijz. School wordt voor 1939 vastgesteld 
op ƒ308.58, zijnde 39 x ƒ12.42. 

Berichten van 16-05-1939 

 Het kerkbestuur heeft het noodig geacht, ons fraaie kerkgebouw 
eens grondig onder handen te nemen. Met witkwast en 
kalkemmer heeft men de buitenmuur der kerk afgeloopen week 
bewerkt, terwijl een goede meter vanaf de grond de muur zwart is 
gehouden, evenals de dekschilden der steunberen, waardoor 
deze twee kleuren scherp afsteken. Vooral wanneer de zon het 
kerkgebouw beschijnt geeft het zuivere wit met zwart een aardig 
effect, nog verhoogt door het teere jonge groen der op het terrein 
staande bomen. 

 Verkiezing Heemraad. Dinsdagmorgen j.l. had in het Oude 
Rechthuis de verkiezing plaats van een Heemraad voor de 
Polder Heicop, wegens periodieke aftreding van den heer J.F. 
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Brouwer, die zich wegens gezondheidsredenen niet meer 
verkiesbaar had gesteld. In totaal werden uitgebracht 152 
stemmen. Hiervan verkregen de heer D. Bassa 98, de heer G.J. 
den Hertog 28 en de heer D.J. Brouwer 25 stemmen, zoodat 
eerstgenoemde is gekozen. Van onwaarde was één stem. 

Bericht van 24-05-1939 

 Gedurende de zomertijd mogen de winkeliers en kappers, 
alsmede de caféhouders hunne zaken een uur langer voor het 
publiek geopend houden. 

 
 
Lexmond  
 
Bericht van 16-02-1939 

 Aardappelbespuiting. Een nieuwe zorg vervult de aardappel-
telers, zijnde de coloradokever, welke de aardappelteelt 
onmogelijk dreigt te maken. De telers van aardappelen worden 
nu van overheidswege verplicht, hun velden te bespuiten. 
Hieronder valt elke teler, hoe klein de percelen ook mogen zijn. 

Bericht van 08-04-1939 

 Druk bezocht door den ooievaar. Het aantal geboorten is in deze 
gemeente gedurende de laatste weken opvallend groot. Ter 
illustratie daarvan dient dat Maandagmorgen tegelijkertijd een 
viertal aangiften ter secretarie werden gedaan. Dit is sinds 
menschenheugenis hier nog nimmer voorgekomen.  

Bericht van 25-04-1939 

 Gemeenteraad. Naar we vernemen, heeft Wethouder J. Scher-
penzeel besloten, zich niet meer voor de a.s. Raadsverkiezing 
beschikbaar te stellen. De heer Scherpenzeel heeft gedurende 
20 jaar in den Lexmondschen Raad zitting gehad, waarvan 16 
jaar als vertegenwoordiger van de Chr. Hist. richting en de laatste 
4 jaar als vertegenwoordiger van het algemeen belang. De heer 
Scherpenzeel is tevens bijna 20 jaar wethouder geweest.  

Berichten van 06-05-1939 

 Luchtbescherming. Binnenkort zal alhier een cursus worden ge-
houden voor gezinsbescherming in tijd van luchtgevaar. Het is 
nog niet bekend wie deze cursus leiden zal. 
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 E.H.B.O.. De Vereen. E.H.B.O. alhier, zal met de afd. Hei- en 
Boeicop en Vianen een kring vormen om gezamenlijk oefeningen 
te houden.  

Bericht van 20-05-1939 

 Woensdag werd alhier de nieuwe brandweer door burgemeester 
Hoogendoorn in bijzijn van raadsleden en verdere autoriteiten 
officieel geïnstalleerd. Hierbij werden tegelijkertijd uitrusting en 
bluschmateriaal beproefd, hetwelk geheel aan de verwachting 
voldeed. Met uitzondering van dienstplichtigen was de gehele 
bemanning tegenwoordig. 

Bericht van 27-05-1939 

 Meikevers. Het aantal meikevers, dat zich langs de rivier 
ophoudt, is in geen jaren zoo groot geweest. Het is voor de 
fruitteelt een ware plaag. Vanwege het enorme aantal wordt er 
veel schade aan de bomen toegebracht. Met een extra be-
spuiting wordt geprobeerd het kwaad te temperen. Intusschen is 
het voor kinderen gevaarlijk om zich veel met deze dieren die 
met vergif bewerkt zijn, op te houden. 

Bericht van 31-05-1939 

 “Excelsior”. De muziekvereeniging “Excelsior” alhier, onder 
leiding van directeur de heer R. van Geffen te Vianen, behaalde 
Pinkstermaandag op het concours te Naarden met 321 punten de 
2den prijs van de eerste afdeeling. Voor de 1en prijs waren 356 
punten nodig. 

Bericht van 11-05-1939 

 Coöp. Boerenleenbank. Dinsdag had in “De Drie Snoeken” de 
algemeene vergadering van de Coöp. Boerenleenbank plaats. 
De heer H. F. den Hartogh nam dezen avond de voorzitters-
functie waar, zulks in de plaats van den heer J. Scherpenzeel. In 
zijn openingswoord schetste de heer Den Hartogh de beteekenis 
van de Bank en betreurde hij de geringe opkomst. Notaris 
Cambier van Nooten las de notulen, welke onveranderd werden 
goedgekeurd. De kassier, de heer Frans de Jong, las hierna 
rekening en balans 1938 voor, waaruit o.m. bleek, dat de winst 
over 1938 ruim ƒ 3100 heeft bedragen.     
Herkozen werden: als bestuurslid de heer T. Bikker, als lid van 
den Raad van Toezicht de heer H. v. d. Heuvel en als plaatsverv. 
bestuursleden de heeren D. J. v. d. Heiden en P. Boogaard. In de 
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Rondvraag merkte de heer H. Rietveld op, dat er een reserve is 
van ruim ƒ 40.000 en de winst dit jaar ruim ƒ 3.000 heeft 
bedragen. Waar het toch niet noodzakelijk is, dat men voor het 
nageslacht gaat potten, achtte spr. den tijd gekomen, om de 
rente van uitstaande gelden met ¼ % te verlagen. Dit zou een 
vermindering van winst van ± ƒ 1300 beteekenen, en bleef er 
toch nog een winst van ƒ 1600 à ƒ 1700 over, wat spr. voldoende 
achtte. De Voorz. antwoordde, dat het Bestuur in beginsel 
besloten heeft de rente met ¼ % te verlagen. Men heeft echter 
nog even den algemeenen toestand willen aanzien, eer men 
hiertoe zal overgaan. Blijft alles zooals het is, dan kan de 
verlaging plaatsvinden. Hierna sluiting. De vergadering werd door 
slechts 19 leden bijgewoond. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Eén van de foto’s van Hei- en Boeicop, die wij mochten ontvangen van 
Mevr. C. de With-de Groot 
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IJS 
De Lexmondse ijsclub „Door Eendracht Vooruit‟ tussen 1917 en 
1947. (Deel 1) 
 
P. de Pater 
 

 
Inleiding 
Als er al een Nederlandse volkssport bestaat is het wel het 
schaatsen. Aan het begin van dit jaar kon er weer eens op natuurijs 
geschaatst worden. Een totale volksbeweging ontstond. Bij de 
sportwinkels konden de schaatsen nauwelijks aangesleept worden 
en bij de uitgezette toertochten kwamen zoveel deelnemers 
opdraven, dat het voor de organiserende ijsverenigingen nauwelijks 
meer te behappen was. Dit gold tevens voor de hulpdiensten, die 
massaal uit moesten rukken. Een columnist van een landelijk 
dagblad maakte de volgende opmerking: “Onze kroonprinses 
Maxima had nog even moeten wachten met haar opmerking: ”De 
Nederlander bestaat niet”, in januari kon ze het tegendeel zien.”” 
Schaatsen is heel oud, al in de prehistorie bestonden er schaatsen, 
gemaakt van dierenbotten. Tijdens de 80-jarige oorlog maakten de 
watergeuzen gebruik van schaatsen om de Spanjaarden over de 
bevroren geïnundeerde polders, te snel af te zijn. Dat aan de schaats 
en ijsvermaak menig boek en zelfs museum gewijd zijn, lijkt me 
logisch. 
 
Lexmond 
Hoewel de meeste van mijn vertellingen over Lakerveld gaan, ga ik 
nu even breed en neem een stuk Lexmondse geschiedenis mee. 
Aangezien we toch al een brede school krijgen kan dit wel. In onze 
regio werden in het begin van de 20e eeuw talloze ijsverenigingen 
opgericht. 
Meerkerk deed dit zelfs al in 1898. Toch merkwaardig dat de 
Meerkerkse ijsbaan zich tegenwoordig in Lakerveld bevindt. 
Lexmond bleef niet achter en op 22 februari 1917 werd de 
Lexmondse ijsvereniging „Door Eendracht Vooruit‟ (DEV) opgericht. 
Zo‟n vereniging heette niet voor niets een ijsvereniging, omdat op het 
ijs meer activiteiten dan alleen schaatsen konden worden uitgevoerd. 
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In de loop van dit verhaal zal ik daar verder op ingaan. De vereniging 
ging snel te werk en al op 11 november 1917 kon de eerste ijsbaan 
in gebruik worden genomen. Dit gegeven gaf aanleiding tot enige 
feestelijkheden. Deze ijsbaan bevond zich aan de, tegenwoordig 
Nieuwe Rijksweg geheten, weg achter het huis van de toenmalige 
bewoner H. Rietveld. De opening van deze ijsbaan werd van muziek 
voorzien door de Muziekvereniging „Excelsior‟, zoals blijkt uit onder-
staande foto. 
Deze foto komt natuurlijk uit het archief van H. Molenaar. Hierbij de 
letterlijke tekst:  
In november 1917 had er een sportieve handeling plaats. Toen werd 
de eerste Lexmondse ijsbaan geopend. “Excelsior” zette dat luister 
bij met muziek. Vooraan zitten: Wout de Jong, Krijn Molenaar, Rinus 
Brokking, Kees Horden, Harry Rombouts, Aai van Kekum, Henk 
Schotman, Kees Quint, Jan van Drenth, Koen Bogert en Frits 
Bekkerman. Boven hen staan: Kees van Kleef, Manus Streefkerk, 
Aai van Kleef, Hendrik Brokking, Jan de Jong, Anton Molenaar, 
Gerrit Kersbergen Bertus de Koning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opening van de ijsbaan in 1917 
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Vol trots kon op 9 december 1917 de nieuwe Lexmondse vereniging 
haar eerste ledenvergadering houden. Deze bijeenkomst vond plaats 
bij den heer van Luyt, d.w.z. in de „De Drie Snoeken‟. Delen van de 
notulen van deze vergadering worden hierbij weergegeven. 
Waarom? In dit eerste verslag van een nieuwe Lexmondse ver-
eniging wordt een duidelijk beeld geschetst van de tijd waarin men 
leefde: de Eerste Wereldoorlog, die duurde van 1914-1918. Dat de 
geschiedenis van deze oorlog meer dan mijn globale interesse heeft, 
heb ik in een eerder verhaal al duidelijk gemaakt. 
Hieronder volgt de tekst van de eerste ledenvergadering van DEV, 
gehouden op 9 december 1917, bij de heer van Luijt, in „De Drie 
Snoecken‟. 
 
Nu Vrienden! 
 
De ijsclub is gevormd, dat hebben de leden getoond, toen de 
penningmeester hun aan hun verplichtingen herrinnerde. Wat een 
prachtige naam door eendracht vooruit. 
Dat het lang zo mogen blijven, dan word het kind groot en ik hoop 
van rijk. Ik hoop dat het ledental steeds zal toenemen, en zoo in 
staat zal zijn ijs en weder dienende, wedstrijden te kunnen geven, 
waar onze buren jaloersch op zijn. 
Toch ontbreekt er nog wat, en daar is deze bloedige oorlog de 
schuld van, hoe lang zal deze gruwelijke geesel der menschheid 
duren. 
Met deze gedachte leg ik mij ter neer, en elken morgen klinkt ons in 
de ooren tot het bittere en tot het einde dat is meer vernietiging van 
kostbare levens almeer vernieling almeer ellende. Ik ben wel niet 
gekomen dergelijke bespiegelingen te houden, in het jaarverslag van 
onzen vereeniging mag geen groote plaats worden ingeruimd om uit 
te weiden over deze wereldbrand, en past mij dus de taak van 
Secretaris in verband met het bovenstaande dat wij dankbaar 
moeten zijn, ondanks de tegenspoeden, daar ons het oorlogswee is 
gespaard, tot op dit oogenblik. 
Laat ik U nu zeggen wat we nog missen, als we een ijsbaan hebben, 
hebben we nog geen omheining, en dat is jammer. Doch wij staan op 
den uitkijk, en als er wat komt, dan is het voor ons, die ons dus 
daaraan helpt is een held voor de ijsvrienden. 
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Ik heb gezegd. 
 
De secretaris De voorzitter 
 
T. Molenaar Mr. E. van Ewijk 
 
Dit bovenstaande lijkt een mooi verhaal. Helaas, tien dagen later 
vergaderde het bestuur, in grote onenigheid, en met afwezigheid van 
een groot aantal leden. Probleem: de functies en verantwoordelijk-
heden binnen het bestuur. Het liep zelfs zo hoog op, dat een aantal 
wedstrijden door gebrek aan deelname werden geannuleerd. Maar 
ja, toen het weer begon te vriezen ontdooiden de meningsverschillen 
en alle schaatsneuzen keken weer dezelfde windrichting in. En de 
baan werd letterlijk en figuurlijk weer glad geveegd. Onderstaande 
foto uit eind 1917 getuigt hiervan. Er werd weer een wedstrijd 
verreden. Hoewel de kwaliteit van deze foto niet geweldig is, 
slaagden de gebroeders Molenaar er toch weer in om de meeste 
namen te achterhalen. Deze gegevens heb ik inmiddels door-
gegeven aan het bestuur van DEV. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toch wil ik even wat dieper ingaan op deze foto: geheel links staat 
Gart de Vaal met een rijzen bezem. Precies in het midden staat met 
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politiepet de heer F.H. Bekkerman, voor hem meester van Ewijk, en 
rechts naast hem met pet, Teunis Molenaar (de slager). De meest 
opmerkelijke persoon op deze foto moet één van de drie startende 
schaatsers zijn. Volgens gegevens van Herman Molenaar is dat de 
Meerkerkse melkboer Schakel. Juist ja, de vader van de latere 
burgemeester van Noordeloos, Hoornaar en Hoog-Blokland, ARP 
kamerlid, een buitengewoon knap politicus en in de geschied-
schrijving als verzetsheld vermelde M.W. Schakel. Let ook op het 
type schaats. Hierbij een afbeelding daarvan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In 1918 zette de Lexmondse ijsvereniging „Door Eendracht Vooruit‟ 
haar activiteiten voort. Het mooie aan het onderzoek in de archieven 
van deze vereniging is het feit dat je alleen de jaartallen van de 
strenge winters hoeft te weten en de verhalen zijn er. De 
belangrijkste activiteit van zo‟n ijsvereniging bestond uit het 
organiseren van wedstrijden en activiteiten op allerlei niveaus. In het 
volgende zal ik uitgebreid ingaan op allerlei bezigheden van de 
„DEV‟. Dat dit hele proces niet zonder horten of stoten kon, lijkt me 
duidelijk. Maar in april 2009 is de Lexmondse ijsvereniging nog 
steeds springlevend, of moet ik zeggen schaatslevend, zoals in 
januari 2009? Bevroren water, of dik water zoals mijn vijfjarige neefje 
ooit sprak, blijft in deze periode van talloze klimaatdiscussies hopelijk 
bestaan. 
Op 9 december 1918 hield „DEV‟ haar eerste jaarvergadering. Deze 
vergadering werd gehouden bij de heer Oosterling. Die datum van 9 
december 1918 was echt geen toeval. Het was immers een jaar 
geleden dat men de eerste ledenvergadering kon houden. 
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Aangezien 1917-1918 geen strenge winter kende, kon dit jaarverslag 
kort zijn. Wel werd er toch enige aandacht besteed aan de op 11 
november 1918 geëindigde Eerste Wereldoorlog. Om te illustreren 
wat „een kort‟ jaarverslag is, hierbij de volledige tekst. Onze lezers, 
dan wel onze lezeressen, kunnen wel raden hoe een jaarverslag na 
een strenge winter er uit zag. Hierbij volgt de originele tekst van deze 
jaarvergadering: 
Als er ooit een goed tijdsbeeld geschetst werd, dan was het wel in dit 
jaarverslag. 
 
De Eerste jaarvergadering van de ijsclub door eendracht vooruit te 
houden op 9 december 1918 bij den Heer Oosterling 
 
Saluut aan onze vrienden, het is onze eerste jaarvergadering. Nu het 
Bestuur kon Wijnig doen, en in verband daarmee, kan de Secretaris 
ook Weinig zeggen, de vergadering zal dit ook niet van mij eischen, 
doch een enkel Woord wil ik toch zeggen, dat onze Club onder 
Wereld schokkende gebeurtenissen tot stand is gekomen, en zoo als 
ze zich nu laat zien ziet zij haar knap uit, haar ledental neemt nog 
toe. En zal hopen Wij nog meer toenemen, naarmate Vrede en 
Welvaart toenemen, Jong zijn wij nog, doch Wij zouden Wanneer de 
vorst zijn intrede deed, en Wij gladde baanen hadden, ik geloof ze 
zich zouden laten Kijken en een ieder ouder zou er toe mee werken, 
de plannen voor het Bestuur te verwezenlijken, op 3 december 1917 
sprak ik er over dat het jammer was dat er nog geen omheining was, 
nu is dat nog zoo, en waar van ik zij dat de oorlog de schuld was, 
thans is het stilstand van wapens, en al is de vrede er nog niet, de 
spanning is toch een andere als voorheen, toen de oorlog woedde in 
al zijn felheid, en barbaarschheid, wij zijn nog gespeend gebleven 
voor al die gruwelen, als ook voor de Revolutie, wat bleek toen men 
onze Koningin heeft gehuldigd op een wijze zoo als slechts weinig 
gekroonde hoofden ooit is te beurt is gevallen, dat het spoedig Vrede 
worde, en blijve is tog zeker aller wensch, en waar alles weer in 
normaalle baanen mocht worden geleid, zal het bestuur ook wel in 
staat worden, ook alles in baanen te te leiden en alles behoorlijk zal 
regelen, ik spreek over jong zijn als Wij, maar toch gehoorzaam, 
volgens de Peningmeester, toen de leden aan haar verpligtigingen 
werden herinnerd, en door hem de Contributie ridderlijk is bij een 
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gebracht Ze op een even ridderlijke wijze weer uit te reiken, zoo 
mogelijk tusschen 25 Dec en 15 Jan e k hopen wij. 
 
Het jaarverslag over 1918-1919 vertoonde een iets ander beeld. Een 
zeer strenge winter lag achter de rug. En menige bestuurs-
vergadering was tijdens deze winter nodig om alles in goede banen 
te leiden. Tevens ontstond er in 1919 een totaal nieuw probleem: de 
ijsbaan. Op 7 november 1919 bleek het land van de huurder J. de 
Vor, gelegen achter Killesteijn, te koop. Een aantal kapitaalkrachtige 
leden van DEV zagen hierin een goede investering. Het perceel werd 
gekocht en 6 dagen later, op 13 november 1919, vergaderde het 
bestuur en kon het een klein feestje vieren. Citaat: 
 
Vergadering gehouden 13 nov half acht ure bij den Heer Oosterling. 
 
De voorzitter opent de vergadering ter half acht ure waarbij alle 
bestuur leden aanwezig waren. Het doel dezer vergadering was over 
den aankoop van het land, hetwelk een vergadering over gesproken 
was. Het werd dan goed gevonden het land te koopen voor 10.000 
Gld of als het kon iets daar beneden, dat dan ook is gebeurd. De 
Heer van Iperen nam het op zich om te mijnen. Er waren 
verscheidene bestuurleden op de vergadering aanwezig, maar toch 
nog een dank aan alle bestuursleden, voor hun stilzwijgen, daar het 
nu totaal een verrassing was voor alle ijsfeest menschen, en ook aan 
den Heer Oosterling voor zijn stilzwijgen, daar niemand er nu erg in 
had dat de ijsclub dat land zou koopen. Al zatten wij op de 
verkooping, als verdachte persoonen een goed borreltje te drinken. 
Daarna sloot de voorzitter de vergadering, vier leden van het bestuur 
gingen een poosje twisten, en de rest een partijtje biljart 
 
Deze grond lag op de uiterwaarden. Of de aankoop van grond voor 
diverse wintersporten op een uiterwaard een goed idee was, waag ik 
te betwijfelen. “Je was een beetje dom”, zoals onze eerder 
genoemde kroonprinses eens vermeldde. Trouwens, de op 2,44 
meter gelegen doellat op het voetbalveld van onze voetbalvereniging 
„Lekvogels‟ heb ik ook eens net boven het water zien staan! 
„Lekvogels‟? Toepasselijk misschien. Ik bewaar trouwens goede 
herinneringen aan deze vereniging. Maar ik heb alleen op het 
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tegenwoordige sportcomplex de bal van een goede bestemming 
proberen te voorzien. Erg succesvol was ik daarin overigens niet.  
Het bestuur van DEV kreeg in 1920 het deksel op haar neus. In het 
jaarverslag over dat jaar werd melding gemaakt van het volgende: er 
waren toch wel veel kosten voor het herstel van de kade rond de 
ijsbaan door het hoge water. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bestuur rond 1920 

Staand van links naar rechts zien we: Piet van Iperen, Henk 
Brokking, Dirk van der Heiden, Jan de Heer en Flip Molenaar. 
Achter de bestuurstafel zitten: Jan de Jong (vader van Mees),  
? Bloks, Henk Verwey (voorzitter), Gert Kersbergen en Arie van der 
Heiden.  
 
In 1924 kwam het bestuur van de ijsvereniging tot de conclusie dat 
de voormalige binnendijks gelegen ijsbaan achter de boomgaard van 
H. Rietveld toch niet zo slecht was en men nam het volgende besluit: 
Het buitendijkse gebied werd verkocht aan, juist ja, de heer  
H. Rietveld en de oude ijsbaan werd in ere hersteld. H. Rietveld zal 
de lachende derde zijn geweest. En dat was hij ook. Het jaarverslag 
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over 1924 vermeldde aan ontvangsten het voor die tijd enorme 
bedrag van fl. 12.060,86 en aan uitgaven fl. 11.754,22. Dus een 
batig saldo van fl. 306,64. Dit klinkt positief, maar de penningmeester 
maakte bij de post uitgaven wel de volgende opmerking: ”zulks in 
verband met verkoop van ’t land en aflossing der schulden”. 
Ondanks deze problemen organiseerde DEV toch de nodige 
aktiviteiten. Bijvoorbeeld in 1922: 
Het was een mooie strenge februari en DEV kon de nodige 
schaatswedstrijden organiseren: Hierbij de uitslagen op 8, 9 en 10 
februari 1922.  
 
1e prijs: H. Bloks en Mej. A. Kersbergen   f. 15,- 
2e prijs: A. Versluis Azn. en Mej. J. Kersbergen  f. 10,- 
3e prijs: Jan Bikker en Mej. J. van Iperen   f.   5,- 
4e prijs: Arie de Jong Bzn. n Mej. M. van Dijk  f.   2,50 
 
Hardrijderij voor Jongens: 
1e prijs: Govert Vink   f. 7,50 
2e prijs: H. van Dijk   f. 5,-. 
3e prijs: D. van Dijk   f. 2,50 
 
Hardrijderij op streek voor paren: 
1e prijs: Lukas de Jong Dzn. en Mej. M. van Dijk  f. 15,- 
2e prijs: Jan de Heer en Mej. E. de Heer   f. 10,- 
3e prijs: G. van Bruchem en Mej. M. van Meever  f.   5,- 
4e prijs: D. Goemaat en Mej. Jansje Kersbergen  f.   2,50 
 
Provinciaal hardrijderij: 
1e prijs: Schakel van Meerkerk f. 30,- 
2e prijs: A. Kon   f. 20,- 
3e prijs: De Bruin van Meerkerk f. 10,- 
4e prijs: F. de Jong   f.   5,- 
 
In het jaarverslag over 1924 mocht het bestuur van DEV terecht vol 
trots melden, dat de vereniging over 196 leden beschikte. Tevens 
werden er in dat jaar weer een aantal wedstrijden verreden: 
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Ringrijden op 2 januari: 
1e prijs: P. van der Maas en Mej. Middelkoop  f. 10,- 
2e prijs: W. den Heer en Mej. Kersbergen   f.   7,50 
3e prijs: C.J. de Jong en Mej. A. de Jong   f.   5,00 
4e prijs: H. de Jong en Mej. M. van Dijk   f.   2,50 
5e prijs: G. van Bruchem en Mej. C. Bassa   f.   1,00 
 
Schoonhardrijden op 4 januari: 
1e prijs: Daam van Dijk en Mej. M. van Dijk   f. 15,- 
2e prijs: Pel van Dijk en Mej. N. de Jong   f. 10,- 
3e prijs: C. Westerhout en Mej. M. de Vaal   f.   5,- 
4e prijs: H. van der Zouwen en Mej. G. Molenaar  f.   2,50 
 
Hardrijderij 9 januari: 
1e prijs: Pel van Dijk   f. 10,- 
2e prijs: G. van Bruchem  f.   7,50 
3e prijs: D. van Dijk   f.   5,- 
4e prijs: G. Vink   f.   2,50 
 
DEV hield haar jaarvergaderingen afwisselend in : 
1. Herberg „De Drie Snoeken‟, tussen 1886 en 1922 beheerd door 

de heer Marinus Cornelis van Luijt. In 1922 namen zijn drie 
ongetrouwde dochters Klaar, Kee en Bartje van Luijt de zaak 
over. Deze dames zijn beter bekend onder de naam „De dames 
van Luijt‟. 

2. Cafe-Pension „De Gouden Leeuw‟ tussen 1909 en 1931 beheerd 
door de heer Jacobus Oosterling. 

 
Deze vergaderingen werden goed bezocht: 
  88 leden in 1924. 
100 leden in 1925. 
  77 leden in 1926 
 
Zo‟n jaarvergadering was een feest op zich. Neem nu de jaar-
vergadering van 1925: 100 leden aanwezig. De bierpomp van de 
gezusters van Luyt, die overigens in 1945 door onze Canadese 
bevrijders gejat werd, zal goed hebben gedraaid. Tijdens deze 
vergadering werd een verloting gehouden: 
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Prijswinnaars: 
1. J. Rietveld 
2. H. Verweij 
3. Cr. Van Bentum (van Bentum!) 
4. W. de Heer 
5. F. van Dieren 
6. J. de Jong Wfz. 
7. Schrijvershof 
8. C. Chaigneau Wzn. 
9. Gerrit de Jong Gzn. 
10. C. Bassa Jzn. 
 
In het begin van 1926 kon er alweer volop geschaatst worden en 
DEV organiseerde menige wedstrijd. Prijswinnaars: Pel van Dijk en 
mej. Nijsje de Jong, bij het paarrijden. Pel van Dijk, bij het hardrijden. 
En het laatste: Ringrijderij op sleden: deze wedstrijd werd gewonnen 
door T. Molenaar, voor J. Uitenboogerd, Joh. Horden* en C. 
Chaigneau. Ringrijderij op sleden, wat moet ik me daarbij 
voorstellen? In of op de slede nam degene plaats die de ring moest 
steken. Deze slede werd voortgeduwd door een goede schaatser. 
Als men de prijswinnaars bekijkt werd waarschijnlijk de ringsteker als 
winnaar genoemd. 
IJsvermaak is echt altijd een typische Nederlandse bezigheid 
geweest en binnen deze bezigheid heeft het me deze winter opnieuw 
verbaasd, dat alle grenzen tussen mensen vervagen, wanneer het 
Nederlandse water bevriest. Dan zijn we allen één. Op 21 februari 
1985 werd er na 22 jaar weer een Elfstedentocht verreden. Natuurlijk 
moest ik daar zo nodig weer bij zijn, en om acht uur in de morgen 
bevond ik me in Bartlehiem. Omdat het daar nogal druk was 
verhuisde ik naar Birdaard. Deze Elfstedentocht bijwonen was toch 
een buitengewone belevenis. Op 26 februari 1986 werd de volgende 
tocht verreden. In het grote deelnemersveld van deze tocht bevond 
zich ene W.A. van Buren. Wie was dat? Wel, dat was onze 
kroonprins ZKH Willem Alexander. 
Jaren later zou hij HKH Maxima op het ijs ten huwelijk vragen.  
Misschien bestaat de Nederlander toch wel. 
 
*De ringsteker Joh. Horden was volgens mij de vader van P. Horden Jzn. 



Lek en Huibert Kroniek 

34 

Laten we vaststellen dat ik als „jonkie van 52 jaar oud‟ alleen de 
strenge winters van 1963 en 1996 heb meegemaakt. Gelukkig heeft 
de tegenwoordige jeugd in januari 2009 opnieuw kennis gemaakt 
met ijs. In de toekomst hoop ik nog meer te publiceren uit de 
archieven van DEV. Dit archief bevat zeer veel informatie over 
zomaar een Lexmondse vereniging. En talloze strenge winters 
komen nog aan bod. Mocht u over fotomateriaal over deze strenge 
winters beschikken, en daarbij behorende ijsfoto‟s: van harte welkom 
bij de schrijver. 
Uw origineel krijgt u natuurlijk terug. Hierbij twee foto‟s: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     1.        2. 

 
1. De moeder van de bekende Lexmondse schaatsfamilie van Dijk. 

En met van Dijk bedoel ik de Scharperswijkers. Voor alle 
duidelijkheid. Deze Dirkje van Dijk, meisjesnaam ‟t Lam, was 
gehuwd met Jan van (Daamen) van Dijk en de moeder van 
Marie, Pel, Daam, Leen, Gerrit, Henk, Jo en Evert van Dijk. Het 
was een familie die zowel op schaatsgebied, als in de Tweede 
Wereldoorlog, haar best deed. Deze foto dateert uit 1971. Dirkje 
was toen 88 jaar oud. Zij was ooit de vrouw die de op 11 
september 1944 de per parachute landende Amerikaanse piloot 
Ivan B. Hollemon van een goed voedselpakket voorzag om zijn 
tocht naar de vrijheid te vervolgen. 

2. In het bovenstaande verhaal duikt de naam mej. M. de Jong-van 
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Dijk op. Al op jonge leeftijd was zij een fantastisch schaatster. 
Haar naam wordt regelmatig vermeld in de archieven van DEV. 
Hierbij een foto van haar uit 1971. Zij was toen 68 jaar oud.  

 
Mijn dank aan het bestuur van DEV, dat ze hun archief aan mij ter 
inzage hebben gegeven. Ik ga me hierbij toch even afvragen of het 
wel zo verstandig is om veel Lexmondse archieven onder te brengen 
in Gorinchem. De afstand tussen een geïnteresseerde en mogelijk 
potentiële schrijver wordt op deze manier wel erg groot.* 
 
Bronnen 

Archief: “Door Eendracht Vooruit”. 
Archief: Peter de Pater. 

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

 
 
 
* Noot van de Redactie: Archieven zijn daar veiliger opgeborgen dan waar  
  ook in Lexmond of Hei- en Boeicop en Gorinchem is goed bereikbaar met  
  de bus of eigen vervoer, 

 
 
 
 
 
 
 
ONTVANGEN VAN DIVERSE PERSONEN 
 
Feestgids Oranjever. 1938   Mevr. R. de Groot-Schilt 
Videobanden peuterspeelzaal   J. Stijsiger 
Rapport teelt griendhout in VHL, 1951 G. Vink 
WIK-herenbroek    Fam. Kortland 
7 Foto‟s Hei- en Boeicop   Mevr. C. de With-de Groot 
 

= = = = = = = = = = = = = = = = 
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DE ROZEMARIJNSTEEG 
 
W. van Zijderveld 
 

 
Bijna alle Lexmondse straatnamen zijn gemakkelijk verklaarbaar. 
Denk maar aan de Dorpsstraat, De Laak, Kom Lekdijk, Burge-
meester Potstraat, Ds. Magendansstraat enzovoort. Voor de Roze-
marijnsteeg gaat dat niet op. Er is al veel afgeraden wat de be-
naming zou betekenen, maar tot nu toe weet niemand het zeker. 
Hieronder volgen een aantal mogelijkheden. 
– Er wordt gewoon de plant rozemarijn mee bedoeld. De naam is 

afgeleid van ros marinus, dat 'dauw van de zee' betekent. Het is 
een geurend struikje met naaldachtige blaadjes. 

– Rozemarijn was vroeger een vleinaam voor een vrouw, een 
geliefde, meer speciaal gebruikt voor Maria, de moeder van 
Jezus. 

– Prostituees werden vroeger ook wel rozemarijntjes genoemd. 
– In b.v. Breda werd de naam Rozemarijnstraat gebruikt als een 

spottende naam voor een vuile straat met een verpestende geur. 
– Er woonde in de steeg een vrouw die Rozemarijn heette en 

waarnaar de steeg werd genoemd. 
U ziet het, keuze genoeg. Wat de juiste verklaring voor de naam is? 
Ik weet het niet, maar misschien komen we er nog wel eens achter. 
 
Bron: Geschiedenis op straat. Rozemarijnstraat, in Onze Taal 2003-5. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Straatnaambord 

 
 

= = = = = = = = = = = = = = = = 
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RECTIFICATIE EN REACTIE 
 
P. de Pater 
 

 
In mijn vorige artikel, getiteld: „De emigrant‟, heb ik een naam fout 
geschreven. De vader van mijn belangrijkste bron, de heer A. de 
With uit Brakel heette geen Herbert, maar Hermanus. Voor alle 
duidelijkheid: het betrof hier de ooit regionaal bekende Schoonre-
woerdse kunstmesthandelaar Her de With. Waarvoor excuus. 
 
Vanuit Brazilie is gereageerd op het artikel „De emigrant‟. Daarom 
het volgende: Teuni Bronkhorst trouwde met Pieter Elgersma en 
richtte in de omgeving van Arapoti een groot bedrijf op. Zie foto. 
Behalve de door mij genoemde bandrecorder met het geluid van de 
Lexmondse kerkklok, werden vanuit Zijderveld en Schoonrewoerd 
nog talloze banden met hoorspelen en gezang naar Arapoti 
gestuurd. Teuni vond het een kleine fout, die niet het vermelden 
waard was. Toch doe ik dat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Boerderij Elgersma-Bronkhorst 
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Teuni was ook aanwezig op de reunie tijdens het honderdjarig 
bestaan van de School met de Bijbel te Lexmond op 12 mei 2007. Ze 
ging op de foto met meester van Brummelen en diens vrouw. In het 
verleden hadden veel meisjes een zogenaamd „poesiealbum‟ 
(poëziealbum). In dit album schreef menig familielid of juffrouw of 
meester van de school een gedicht of een verhaal, al of niet voorzien 
van plaatjes. Toen het duidelijk was dat de familie Bronkhorst 
definitief naar Brazilie zou vertrekken, schreef het toenmalige „Hoofd 
der School met de Bijbel te Lexmond‟, de heer H. van Brummelen op 
4 april 1962 het volgende voor Teuni in haar poesiealbum: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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