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DE KEULSE DOM EN DE WAARHEID 
 
W. van Zijderveld 
 

 
De dom van Keulen kennen we allemaal. In boeken, tijdschriften, op 
TV, op internet, overal zijn er afbeeldingen van te zien. Volgens de 
overlevering zou de kerk zijn gebouwd op de plaats waar vroeger 
een heidense tempel stond Volgens sommigen is dit zelfs een heel 
belangrijke tempel geweest. In 1965 vond men bij een archeologisch 
onderzoek inderdaad resten van een oud gebouw. Iedereen blij, 
want zo‟n vondst bewees maar weer eens dat oude verhalen vaak 
waar waren. Bovendien gaf dat verhaal een zekere allure aan de 
kerk, want hij stond toch maar op een stuk grond die allang voordat 
het christendom in de buurt van Keulen wortel schoot, een heilige 
plaats was geweest. 
Vele jaren daarna werd er een nader onderzoek gedaan naar de 
bouwresten en toen bleek dat ze niet van een zeer oude tempel 
waren, maar van een serie laat-Romeinse opslagplaatsen, dus van 
ongeveer 300-400 na Chr. Dit werd op een persconferentie bekend 
gemaakt en toen waren de Keulenaren helemaal niet meer blij. De 
melder van dit slechte nieuws werd zelfs fysiek aangevallen door 
woedende Keulenaren. Zij verweten hem dat hij hen hun tempel had 
afgenomen! Nog steeds willen velen vasthouden aan die 
achterhaalde aanname en het is dan ook geen wonder dat nu nog 
steeds bij rondleidingen in de Keulse dom deze tempelmythe wordt 
verteld. 
Het is kennelijk moeilijk om een waarheid te accepteren die een 
stukje glans wegneemt. Denkt u nu maar niet dat dit in Lexmond en 
Hei- en Boeicop niet voorkomt. Ook daar ken ik personen die 
vasthouden aan beweringen die bewijsbaar fout zijn en dat ook 
weten. Is dit erg? Ach, als die Keulenaren en anderen daar nu 
gelukkig mee zijn, het zij zo. Wij, als vereniging, zullen in elk geval 
ons best doen alleen de waarheid te vertellen en hopen zo ons 
steentje bij te dragen aan een eerlijke geschiedschrijving. Mocht u 
toch ergens een fout ontdekken, schroom niet om de redactie en/of 
de schrijver daarop te wijzen. 

= = = = = = = = = = = = = = = = 
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WETENSWAARDIGHEDEN 
 
R. Visser 
 

 
Lectori Salutum, 
 
Of in gewoon Nederlands “Gegroet Lezers”. Want dat bent u, een 
lezer. Maar beseft u wel hoe bijzonder dat eigenlijk is dat wij kunnen 
lezen en schrijven? Volgens de stichting Lezen & Schrijven zijn er 
nog steeds naar schatting anderhalf miljoen laaggeletterden in ons 
land, waarvan 1 miljoen mensen autochtoon. Hiervan is weer een 
kwart ongeletterd! Eigenlijk is dat wel heel bijzonder. Het lezen en 
schrijven is iets wat in mijn beleving zo bij de moderne mens hoort, 
dat ik niet verwachtte dat er nog mensen in Nederland zijn die niet 
kunnen lezen en schrijven! Bibliotheken, boeken winkels, scholen, 
boekenkasten vol met boeken, ik weet niet beter dan dat het 
analfabetisme in Nederland al lang is uitgebannen. Nou, blijkbaar 
niet! Blijkbaar zitten we dus nog in een vroeg stadium van de 
levenscyclus van het geschreven woord. Dit vond ik zo bijzonder dat 
ik maar eens in de historie van het geschreven woord ben gedoken.  

Schrijven en lezen 
Lezen en schrijven zijn een vorm van communicatie die alleen wij 
mensen beheersen! Wij hebben een manier gevonden om informatie 
of onze emoties door middel van tekentjes over te brengen. Een 
boek of brief kan heel verhelderend zijn, maar ook verwarrend, het 
kan mooi maar ook lelijk zijn, het kan spannend maar ook saai zijn, 
het kan informatief of nietszeggend zijn, emotioneel, opwindend, 
beschamend en zelfs haatzaaiend. We hebben ook geleerd om voor 
verschillende talen verschillende tekentjes te gebruiken en ook weer 
om de tekentjes van verschillende talen met elkaar af te stemmen, 
om zodoende elkaar te kunnen begrijpen. Die tekentjes zijn vandaag 
de dag natuurlijk letters en het afstemmen doen we in 
woordenboeken. Maar we weten ook dat de taal die we spreken 
evolueert, evenals het schrijven en lezen We hebben een levende 
taal die steeds verder ontwikkelt. Een simpel woord als „vlees‟ wordt 
in een woordenboek uit 1911 geschreven als „vleesch‟, en zo zijn er 
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tientallen woorden te vinden die of anders geschreven worden, of 
iets anders zijn gaan betekenen of zelfs helemaal verdwenen zijn! Zo 
betekende „autograaf‟ in 1911 kopieermachine of zelfschrijvend 
werktuig en vandaag de dag betekent het eigenhandig schrift of 
eigenhandig geschreven! Dit is precies het tegenovergestelde. 
Vreemd nietwaar? Kortom, het geschreven woord is in ontwikkeling, 
net als wij mensen, en wij mensen zouden niet zo tot ontwikkeling 
zijn gekomen zonder het geschreven woord.  
Het overdragen van kennis en informatie vindt al duizenden jaren 
plaats. Al 15000 jaar geleden communiceerden de mensen via 
muurschilderingen met elkaar. Hoewel communicatie via beelden 
eigenlijk visualisatie heet, durf ik in het kader van deze 
Wetenswaardigheden, te stellen dat deze muurschilderingen 
hetzelfde zijn als een geschreven boek van vandaag de dag. Deze 
tekeningen vertellen een verhaal over de jacht of over de dieren in 
hun omgeving. De grotschilderingen van Lascaux in Frankrijk zijn 
daar een mooi voorbeeld van. (zie foto 1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

        Foto 1 
 

Je associeert de muurschilderingen natuurlijk niet direct met 
schrijven en lezen, maar zijn ze dan zoveel anders dan bijvoorbeeld 
de Hiërogliefen van de oude Egyptenaren? Die beschouwen wij wel 
als schrijftaal. Hiërogliefen bestaan toch ook uit een soort kleine 
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tekeningen, maar die beschouwen we wel als schrift. Op het internet 
vond ik een Hiërogliefen-alfabet, vertaald naar onze schrijfletters, 
waarin duidelijk het verschil tussen tekens en letters te zien is. (zie 
foto 2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 2 
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Voor mijn gevoel zijn de 
grotschilderingen gewoon 
geëvolueerd tot dit schrift. Er zit 
per slot van rekening wel 
ongeveer 12000 jaar tussen de 
tekeningen in Lascaux en de 
eerste hiërogliefen! Pas in 1822 
wist de Fransman Jean-Francois 
Champollion (zie foto 3) de 
hiërogliefen-tekens te vertalen 
door middel van de steen van 
Rosette (zie foto 4), waarop 
dezelfde tekst in hiërogliefen als 
ook in het Grieks stond. Dat 
kunnen we met recht een oud 
woordenboek noemen. 

f
               foto 3 

 
De Egyptenaren zouden al 
in de 13e eeuw voor Chris-
tus geschreven teksten in 
boekvorm (rol) uitgegeven 
hebben, maar van deze pa-
pyrusrollen zijn geen exem-
plaren bewaard gebleven. 
Onze voorouders hadden 
blijkbaar behoefte aan het 
communiceren over een 
grote afstand. Zodoende 
zocht men naar verschil-
lende tekstdragers, dus ge-
schikte materialen of voor-
werpen waarop men kon 
schrijven en gemakkelijk 
kon vervoeren. De oudste 
meeneembare tekstdragers  

                           foto 4  zijn de kleitabletten van de 
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Babyloniërs en Assyriërs. Deze 
zijn ongeveer 5200 jaar oud. 
Rond 3000 v Chr, kwam bij de 
Egyptenaren het papyrus op 
als tekstdrager. Deze techniek 
werd uiteindelijk ook door de 
Grieken en Romeinen over-
genomen. Veel later pas werd 
het papier uitgevonden. Het 
papier is een Chinese uit-
vinding van net voor het begin 
van onze jaartelling.  
Het oudste bewaard gebleven 
boek is, volgens bibliotheek.nl., 
van de Chinees Yang Hsiung 
(53 v Chr - -18 n Chr). Dit is 
dan natuurlijk een boek ge-
schreven op papier, want er 
zijn veel meer en ook oudere 
geschriften bewaard gebleven,        foto 5 
maar dan op andere dragers. In  
Europa gebruikten de Romeinen lange tijd papyrus, maar ook was- 
bordjes (zie foto 5) en leer als tekstdrager. 
De behoefte tot het dupliceren van teksten werd echter steeds 
groter. De tekstdragers moesten lichter, minder gevoelig en vooral 
ook van een hogere kwaliteit zijn. Dit leidde in de 2e eeuw n Chr. tot 
het invoeren van het perkament, dat tegen de 7e eeuw na Chr. alle 
andere dragers had verdrongen. Het is echter pas in de 12e eeuw dat 
het papier zijn intrede in Europa deed. In Nederland zelfs pas in 
1405. 
Terug naar het geschreven woord. Het Latijn was lang de 
belangrijkste schrijftaal in Europa. Het was geïntroduceerd door de 
Romeinen, die tijdens hun veroveringen hun taal en schrijfkunsten 
introduceerden. Wilde men in die tijd meetellen, dan was beheersing 
van het Latijn in woord en geschrift een vereiste. Beheersing van het 
geschreven woord was in de eerste eeuwen van onze jaartelling een 
voorrecht voor enkelen, zoals militairen, geestelijken en de elite, die 
vaak zelfs een en dezelfde persoon waren. Voor onze contreien was 
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dat niet anders. Door de eeuwen heen groeide toch de behoefte aan 
het dupliceren, met name van voornamelijk heilige boeken. Heilige 
geschriften, w.o. bijbels en getijdenboeken, (een gebedenboek dat 
op vaste tijden ter hand genomen werd) werden door monniken met 
de hand gekopieerd en voorzien van prachtige illustraties (Foto 6).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 6 

 
Voor de ongeletterden waren er de muurschilderingen in kerken die, 
net als de prehistorische grotschilderingen, een verhaal vertelden. 
Na de algemene acceptatie van het perkament nam het aantal 
geletterden wel toe, maar procentueel bleef het aantal ongeletterden 
ongeveer gelijk. De grote doorbraak van het geschreven woord voor 
het grote publiek, kwam echter pas met de introductie van het papier 
en de boekdrukkunst in het begin van de 15e eeuw. Het papier 
maakte de boeken goedkoper en de boekdrukkunst maakte het 
repliceren van boeken gemakkelijker, goedkoper en sneller. 
Nederland heeft hierin mogelijk een belangrijke rol gespeeld. Men 
denkt dat Laurens Janszoon Coster te Haarlem in 1423 als eerste de 
druk met losse letters heeft bedacht, maar er zijn ook sterke 
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aanwijzingen dat Johan Gutenberg uit Mainz, 1398-1468, deze eer 
toekomt. Hoe het ook moge zijn, deze ontwikkeling heeft voor het 
geschreven woord erg veel betekend. Foto 7 laat een reproductie 
van de Gutenberg-pers zien en foto 8 een bladzijde van de 
Gutenberg-bijbel waarbij de tekst is gedrukt met de Gutenberg-pers. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       Foto 7 

 
 
 
 
                                                Foto 8 

 
Vanaf de 15e eeuw zie je een gestage maar langzame toename van 
het aantal mensen dat kan lezen en schrijven. Het lezen en schrijven 
bleef echter lang een voorrecht van de welgestelden. Het zou nog 
eeuwen duren voordat het geschreven woord binnen handbereik van 
de burgers en de buitenlui komt. Pas in het begin van de 19e eeuw 
kwam het percentage analfabetisme in enkele provincies voor het 
eerst onder de 10%. Het gemiddelde ligt dan in Nederland nog 
steeds rond de 20%, maar door o.a. het verplicht stellen van 
onderwijs en vooral ook door de veranderde houding van ouders 
t.o.v. scholing, liep dit cijfer terug tot bijna 0% rond 1900. Wel 
bedroevend om te zien dat dit cijfer in 2009 weer is opgelopen tot 
1,5%. Als we daarbij de laaggeletterden optellen dan loopt het 
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percentage op tot meer dan 10%! Dus na 15000 jaar heeft de mens 
het geschreven woord ontwikkeld van muurschildering tot een 
intelligente taal en de drager van steen tot hoogwaardig papier, maar 
men is nog steeds niet in staat gebleken het plezier van lezen over te 
dragen aan ieder mens op deze aarde! 
Kortom beste lezers, u bent bevoorrecht dat u dit kunt lezen. Geniet 
ervan, deel het met anderen of laat het gewoon bezinken, het maakt 
niet uit, want u heeft het nu toch al gelezen. 
Ik had nu graag dit stukje afgesloten met het behandelen van een 
herkenbaar boek uit deze omgeving ten einde deze in ons virtuele 
museum op te kunnen nemen. Helaas bezit ik er geen. Om toch een, 
aan deze tekst gerelateerde, bijdrage aan ons virtueel museum te 
kunnen toevoegen, sluit ik deze geschreven tekst beeldend af met 
een aantal veelzeggende prenten van schrijvende evangelisten uit 
een vroeg 18e eeuwse prentenbijbel. Voor deze prenten geldt echt 
dat een beeld meer zegt dan duizend woorden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 9, uit Mattheüs 
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Foto 10, uit Marcus 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Foto 11, uit Lucas 

 
Geraadpleegde bronnen: 

Stichting Lezen & Schrijven  
Winkler Prins Encyclopedie 
Nl.wikibooks.org 
 

= = = = = = = = = = = = = = = = 
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KILLESTEIN 
 
W. van Zijderveld 
 

 
Doordat wij reeds diverse malen hebben bericht over Killestein, weet 
u intussen dat de resten van dat, uit de veertiende eeuw stammende 
gebouw, in de uiterwaard liggen, net buiten het dorp. In het kader 
ven de dijkverzwaring heb ik al vanaf 1996 contact gehad met de 
gemeente Zederik en het Hoogheemraadschap over het behoud van 
de resten van Killestein. Nadat de Vereniging Historisch Lexmond en 
Hei- en Boeicop op 14 oktober 1998 was opgericht, zijn de contacten 
in naam van de vereniging onderhouden. Om de resten veilig te 
stellen is indertijd aan de gemeente voorgesteld om de percelen 
waarin die zich bevinden, van de eigenaar te kopen. Dat is op niets 
uitgedraaid. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Terrein Killestein met aangebrachte, langgerekte hoop grond. (feb.2007 

 
In mei 2006 waren de resten door diepploegen bijna geheel of 
gedeeltelijk verloren gegaan, maar door snel optreden en 
inschakeling van de provinciale archeoloog is dit op het nippertje 
voorkomen. Het Hoogheemraadschap, de aannemer, de eigenaar 



Lek en Huibert Kroniek 

14 

van de grond en de gemeente waren na die tijd ervan op de hoogte 
dat de locatie Killestein reeds lang als monument van hoge 
archeologische waarde te boek stond. Eigenlijk was die bij 
betrokkenen al veel langer bekend, maar er zijn nu eenmaal dingen 
in het leven die snel worden vergeten. 
Ook daarna werkte het geheugen van diverse personen kennelijk 
niet goed meer, want reeds in oktober 2006 werd grond, die was 
afgegraven in de buurt van het gemaal, in een lange berg gestort op 
het talud van de „heuvel‟ waarin de resten van Killestein zich 
bevonden. De actie van de inmiddels gealarmeerde provinciaal 
archeoloog kwam helaas te laat, maar wel werd tussen hem en de 
aannemer afgesproken dat de hopen alleen onder toezicht van een 
door de archeoloog aan te wijzen deskundige zouden worden 
weggehaald. Dat gebeurde, pas bijna drie jaar later, op maandag 6 
juli 2009. Het spreekt vanzelf dat we in die periode regelmatig 
contact hadden met de provinciaal archeoloog. 
Volgens afspraak tussen provinciaal archeoloog en aannemer zou 
de verwijdering van de hoop grond die maandagmorgen 
plaatsvinden. Er kwamen zelfs twee archeologen en op hun 
aanwijzing werd de aangebracht grond verwijderd. Schrijver dezes 
was ook aanwezig en tot volle tevredenheid van alle partijen werd 
het talud weer blootgelegd. Enkele dagen daarvoor had men palen 
geslagen voor een afrastering, dwars over de Killesteinverhoging 
heen en werd die 
maandag het prikkel-
draad aangebracht. U 
ziet, waakzaamheid 
blijft geboden, want 
voor we het weten, is 
er van dit culturele 
erfgoed niet veel 
meer over. 
 
 
 
             Huize Killestein 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De Hei- en Boeicopse weg in 19??. Links het Rechthuis, rechts de kerk. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dezelfde locatie in juli 2009 met een half verscholen kerk. 
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UIT DE 'LEERDAMMER' VAN 70 JAAR GELEDEN 
 
J.L.E. Bassa-de Jong 
 

 
Hei- en Boeicop 
 
Bericht van 20-05-1939 

 Chr. Lagere Landbouwschool. Dinsdagavond j.l. vergaderde 
onder voorzitterschap van den heer Haafkens te Lexmond, de 
“Kring Vijfheerenlanden” van de Chr. Boeren-en Tuindersbond. 
De voorz. opende de verg. met een hartelijk welkomstwoord, 
waarna de secr., Burg. mr. A.J. de Wolff, mededeelde, dat de 
Kon. goedkeuring op de statuten reeds was verleend. Spr. las 
daarna voor een bij het Hoofdbestuur ingediende aanvrage voor 
het stichten van een Chr. Lagere Landbouwschool in de 
Vijfheerenlanden. Uitgebreid werden de motieven voor deze 
aanvrage hierin naar voren gebracht. Dit stuk vond volledige 
instemming bij de verg., en den secr. werd dank gebracht voor 
den belangrijken arbeid, dien hij voor de samenstelling van dit 
stuk heeft moeten verrichten. Hierna deelde de voorz. mede, dat 
hem bij navraag ter bevoegder plaatse was gebleken, dat 
hoogstwaarschijnlijk in den loop van 1941 de school kan worden 
geopend. Na enige bespreking werd als meest geschikte plaats 
voor de gebouwen van de school vastgesteld Schoonrewoerd, 
omgeving Blauwbijl. Nadat een voorlopige begrooting was 
ingediend en besproken, gaf de verg. aan het Bestuur de 
opdracht, om alle voorloopige maatregelen te treffen om te 
zorgen, dat na het toekennen van regeringstoestemming voor het 
bouwen van de school, zoo spoedig mogelijk tot den bouw kan 
worden overgegaan. Na een opwekking van den voorz. om het 
ledental van den Kring met het oog op deze voor onze omgeving 
zoo belangrijke zaak zooveel mogelijk te versterken, werd deze 
goedbezochte en geanimeerde verg. door den voorz. op de 
gebruikelijke wijze gesloten.  

Bericht van 23-05-1939 

 Het Hoofdstembureau voor de verkiezingen van de leden van 
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den raad dezer gemeente, heeft in haar vergadering van Vrijdag 
l.l. de geldige lijsten voor de verkiezing genummerd als volgt: Lijst 
1. Algemeen Belang, 2: Anti-Rev. Partij. 

Bericht van 06-06-1939 

 Gedurende de zomermaanden zullen de staatlantaarns in deze 
gemeente niet worden ontstoken. 

Bericht van 10-06-1939 

 Uitslag stemming gemeenteraad. De uitslag van de Woensdag j.l. 
gehouden stemming voor de leden van de gemeenteraad was als 
volgt: Lijst 1, Algemeen Belang, 150 (144) st.; Lijst 2, Anti-Rev., 
182 (166) st. Totaal aantal uitgebrachte stemmen 332. Van 
onwaarde 7. De kiesdeler is 47 3/7. Als raadsleden zijn dus 
gekozen: J. de Heer (aftr.), G. de With (aftr.), B.Bikker (aftr.) en J. 
de Jong (aftr.) van de Anti-Rev.Partij. D.J.Brouwer (aftr.), A.C. 
den Hartog (aftr.) en A.de With (aftr.) van Algemeen Belang. In 
de samenstelling van de raad kwam aldus geen verandering. 

Bericht van 20-06-1939 

 De afgeloopen week is men met het schillen van teen zoo goed 
als klaargekomen. De daardoor vrijgekomen werkkrachten 
vinden thans hun emplooi in den hooibouw, waardoor zich 
voorlopig wel geen werklozen bij de steunverleening zullen 
aanmelden. 

Bericht van 19-07-1939 

 De afd. Hei-en Boeicop van den BVL is vergunning verleend om 
de op Zaterdag a.s. te houden schietoefeningen op de 
schietbaan te houden nabij “Het oude Rechthuis” alhier. 

Bericht van 01-08-1939 

 Ernstige brand. In den nacht van Vrijdag op Zaterdag, omstreeks 
12 uur, ontdekte de jachtopziener D. van Dijk, wonende te 
Beesd, toen hij zich door deze gemeente huiswaarts begaf, 
eensklaps, dat er brand was uitgebroken in een schuur, waarin 
veel brandbaar materiaal, zoals hooi en stroo op den zolder was 
geborgen en staande op het erf van den veeh. A. de Jong alhier. 
Onmiddellijk begaf van D. zich naar de hofstede, om de 
bewoners, die zich reeds lang ter ruste hadden begeven, te 
waarschuwen. Inmiddels was het vuur door den daartoe 
gunstigen wind reeds overgeslagen naar den in den nabijheid 
staanden hooiberg, die in een oogwenk eveneens in lichter laaie 
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stond. Hierna vatte eveneens de hofstede die met riet gedekt 
was vlam. Inmiddels was door hulpvaardige handen zo goed als 
den geheelen inboedel uit het huis gehaald. Tusschentijds was 
de motorbrandspuit met de noodige manschappen aangerukt, die 
jammer genoeg niet direct water kon geven daar er iets aan de 
motor haperde. De oude handspuit verscheen weldra eveneens 
ter plaatse, die direct, zij het met één straal, water gaf. Voor het 
tegenovergelegen perceel, van den heer van Hemert alsmede de 
boerderij en den hooiberg van den veehouder de Heer, bestond 
eveneens gevaar, daar deze beide huizen met riet zijn gedekt en 
een ware vonkenregen zich daarover uitstortte. Door het 
nathouden dezer panden bleef de brand tot de hofstede met berg 
en schuur bepaald. Gelukkig begon de motorspuit eveneens zijn 
diensten te bewijzen, zoodat het gevaar voor uitbreiding geweken 
was. De motorbrandspuit uit Vianen, die gerequireerd was begon 
ook met eenige stralen het vuur aan te tasten, waardoor men 
weldra den brand onder de knie had. De motorbrandspuit van 
Lexmond die eveneens ter plaatse verscheen, behoefde geen 
hulp meer te verleenen. De kapitale hofstede alsmede een 
daarachter gelegen stelberg, tot de nok toe gevuld met hooi, 
alsmede een groote schuur, eveneens gevuld met hooi en stroo, 
werden een prooi der vlammen. Een tiental varkens werden uit ‟n 
belendende schuur verdreven en de aldaar aanwezige kippen 
naar buiten gejaagd. Geen enkel stuk vee is door de brand om 
het leven gekomen.  

Bericht van 12-08-1939 

 Een bijenvolk gevonden. Op een wel bijzondere plaats werd deze 
week een bijenvolk ontdekt. Het nijvere volkje had namelijk een 
plaats uitgezocht in een vlierheg achter de Pastorie der Ned. 
Herv. Kerk, alhier. Aan een der takken van de heg hadden de 
bijen reeds een viertal raten gebouwd ter hoogte van 30 c.M. en 
ter breedte van 20 c.M. Door den imker J.L. Holl Hz., alhier, is dit 
volkje met den tak uit de heg gesneden, waarna hij alsof hij een 
ruiker in de hand hield, de bijen per rijwiel naar zijn woning 
vervoerde, om de dieren op dezelfde wijze, doch beter beschut 
voor den regen, hun werkzaamheden te laten voortzetten. 

Bericht van 22-08-1939 

 Een oude kous. Nadat door den aannemer, den heer A.J. 
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Stravers, het oude dubbele woonhuis aan den Kanaaldijk alhier, 
met den grond gelijk was gemaakt en men reeds bezig was met 
heiwerk, deed S. opeens een eigenaardige vondst. Bij het 
verwijderen van een tegel ontdekte hij een verborgen schat in 
den grond, bestaande uit ƒ 200.— aan gouden tientjes en  
ƒ 125.— aan rijksdaalders, in totaal ƒ325.00 dateerende uit het 
jaar 1845. De gouden tientjes waren in een metalen peper-
muntdoosje verborgen, terwijl het overige geld er los bij lag. Van 
deze vondst is aangifte gedaan bij den Burgemeester. 

 
Lexmond 
 
Berichten van 20-05-1939 

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

 E.H.B.O. Op de oude Raadkamer werd Dinsdagavond een verg. 
gehouden van de besturen der vereen. EHBO Vianen, Hei-en 
Boeicop en Lexmond, ten einde het vormen van een kring te 
bespreken. Na een ruime bespreking werd besloten hiertoe over 
te gaan en in het najaar den eersten wedstrijd te houden. Plaats 
en tijd alsmede verschillende hieraan verbonden regelingen 
zullen nader geregeld worden.  

Bericht van 06-06-1939 

 Restauratie Ned. Herv. Kerk. Ondanks zeer moeilijke omstandig-
heden, waarmede de Kerkvoogdij der Ned. Herv. Kerk alhier te 
kampen heeft, wordt door dit college met bewonderenswaardige 
volharding gewerkt om de bezittingen te onderhouden. De groote 
oude kerken vragen voor het onderhoud groote sommen geld, en 
de tijd werkt er niet aan mede, om daarover ruim te kunnen 
beschikken. Het beheer der kerkelijke zaken dient met groote takt 
en voorzichtig beleid plaats te hebben, en het is met voldoening 
dat we constateren, dat bij het college van Kerkvoogden en 
Notabelen de vaste wil aanwezig is, om de zaken zoo goed 
mogelijk te doen verloopen. Uitstekende samenwerking heeft in 
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de laatste jaren tot gevolg gehad, dat er ondanks vele 
moeilijkheden, steeds wat ter verbetering aan het kerkgebouw, 
zoowel in- als uitwendig heeft kunnen plaatsvinden. Dit jaar 
moest een groot gedeelte van het dak vernieuwd worden, wat 
intusschen heeft plaats gevonden. Verder was het noodig om de 
muren aan de Oostzijde te restaureren. De kerkvoogdij heeft 
besloten, dat gedeelte geheel in zijn natuurlijke staat terug te 
brengen en van de dikke kalklaag te ontdoen. Het werk is reeds 
in vollen gang, en wordt uitgevoerd door den heer Van 
Ravensteijn, die reeds eerder de andere zijde bewerkt heeft. We 
zijn als goed Lexmonder het Kerkbestuur voor haar uitstekend 
beheer, dat voor onze gemeente van groote betekenis is, zeer 
erkentelijk. 

Bericht van 17-06-1939 

 Aardappeldenaturatie. Alhier liggen nog flinke partijen aardap-
pelen om gedenatureerd te worden. Dat beteekent, dat ze voor 
de consumptie ongeschikt gemaakt zullen worden en de 
verbouwer een vergoeding krijgt van de L.C.O. Jammer is „t, dat 
het zoo laat geworden is en de aardappelen een groot deel van 
de voederwaarde verloren hebben. We vermoeden, dat een groot 
deel vernietigd zal worden en de verbouwers alleen de 
denaturatievergoeding overhouden. Een schrale vergoeding voor 
grooten arbeid. Intusschen worden reeds volop nieuwe gerooid. 
De opbrengst is gering. De kwaliteit echter uitstekend. De prijs 
daarentegen laag.  

Bericht van 24-06-1939 

 Ruilverkaveling. De nieuwe (aan te leggen) weg voor snelverkeer 
van Lexmond naar Meerkerk zal dwars door het weiland komen 
en de landerijen achter de boerderijen doorsnijden. Gevolg is, dat 
er groote gedeelten zeer ongelegen komen te liggen, temeer 
daar er slechts een paar overwegen op het heele eind komen. 
Teneinde deze zoo goed mogelijk te regelen, zal er ruilver-
kaveling plaats hebben. Dit beteekent, dat de landerijen 
onteigend en verdeeld zullen worden en verschillende hofsteden 
op peil zullen gebracht worden met land van andere hofsteden. 
Over de nieuwen weg zullen dan nieuwe hofsteden komen voor 
het daar vrijkomende land. In verband met deze dingen is er een 
Comm. van Actie gevormd, bestaande uit de heeren. W.K. 
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Haafkens, G. Scherpenzeel, B. Bassa, W.van Iperen en Mr. C.H. 
van Soest te Utrecht als rechtskundig adviseur. In de 
ruilverkavelingscomm. hebben zitting de heeren Mr. C. H. van 
Soest, H. Rietveld en W.K. Haafkens te Lexmond en Fl. den 
Hartog van Hoog-Blokland. 

Bericht van 15-08-1939 

 Krasse baas – ‟t Gebeurde op de hofstede van C. van Kekem bij 
‟t opruimen van bij reparatie vrijgekomen steenen, dat de 
kruiwagen te vol geladen was om te vervoeren; tenminste twee 
jonge kerels oordeelden, dat er te veel op zat. Juist toen men 
besloten was ‟n gedeelte af te laden, kwam de 80-jarige Joh. van 
Kekem aangeloopen: “Laadt nog wat bij jongens, dan breng ik „m 
weg”. De steenen werden hoog opgestapeld. Toen er niet meer 
bij kon, pakte de oude de boomen op en bracht de vracht weg! 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

School met de Bijbel te Hei- en Boeicop 
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OP SCHOOL IN 1849 
 
W. van Zijderveld 
 

 
Een schoolverordening 
In 1849 werd door de gemeenteraad een schoolverordening 
opgesteld die een goed beeld geeft hoe het er in die tijd op school 
aan toe ging. Het is een stuk dat ook nu nog goed leesbaar is, zodat 
het hieronder onverkort wordt weergegeven. Er moest kennelijk orde 
op zaken worden gesteld, vandaar dat de verordening begint met het 
regelen van het toezicht. Veel regelingen en bepalingen zullen toen 
al hebben bestaan, maar nu goed op een rijtje zijn gezet. Van de in 
de verordening genoemde diploma‟s is er helaas geen bewaard 
gebleven. 
In de verordening is sprake van minvermogende onbedeelde ouders. 
Dit zijn arme lieden die geen uitkering ontvingen. Dat kregen alleen 
de allerarmsten. In 1849 waren er ongeveer 30 kinderen van 
bedeelde ouders en 90 van onbedeelde, maar onvermogende 
ouders. 
Bij het lezen moet u in gedachten houden dat er toen in de winter 
ongeveer 200 leerlingen waren (130 jongens en 70 meisjes). In de 
zomer, wanneer de kinderen thuis moesten werken, waren dat er 
160 (90 jongens en 70 meisjes). Die massa kinderen kregen les van 
maar één onderwijzer en één hulponderwijzer! En dat alles vond in 
die tijd plaats in slechts één lokaal. Er is weliswaar sprake van drie 
klassen, maar dat moet opgevat worden als drie groepen en niet als 
drie klaslokalen. De onderwijzer was ook „lijkbezorger‟! 
 
Plaatselijke Verordening omtrent het Lager Schoolwezen in de 
gemeente van Lexmond 
Artikel 1 
Het toezigt over de school, wordt, overeenkomstig art. 9 van het 
Reglement voor het Lagerschoolwezen en onderwijs, in verband met 
art. 11 der instructie voor de schoolopzieners en commissiën van 
Onderwijs, beide vastgesteld bij de wet van den 3den april 1806, 
opgedragen aan eene commissie van plaatselijk schooltoeverzigt, 
bestaande uit drie leden, welke zich ten doel stelt de bevordering van 
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alles wat tot het onderwijs betrekking heeft, ingevolge de Nota van 
de Provinciale Commissie van Onderwijs in Zuid Holland dd 11 
october 1842. 
Artikel 2 
De Commissie van Toevoorzigt, heeft het regt om naar goedvinden, 
ten alle tijde hetzij gezamentlijk, hetzij afzonderlijk, de school te 
bezoeken. De onderwijzer zal verpligt zijn alle zoodanige 
ophelderingen het schoolwezen betreffende, te geven, als zij nuttig 
oordeelt van hem te vragen. 
Artikel 3 

De vergaderingen der Commissie van Toevoorzigt zullen minstens 
viermaal per jaar gehouden worden, en wel in de aanvang van elk 
vierendeeljaars, te rekenen van 1 januarij. Minstens tweemaal per 
jaar zal de commissie gezamentlijk de school bezoeken. 
Artikel 4 
Eenmaal ‟s jaars, en wel in het voorjaar, zal er in tegenwoordigheid 
der Commissie van Toevoorzigt, met overleg van den heer 
schoolopziener, op een tijdstip door dezen te bepalen, een examen 
over de leerlingen worden gehouden. Na afloop van hetzelve zullen 
er aan de leerlingen die door kennis, vlijt en goed gedrag uitmunten, 
prijzen en getuigschriften worden uitgereikt. Die uitdeeling zal plaats 
hebben volgens de gedraglijsten, door den onderwijzer te houden, 
alsmede volgens den uitslag van het examen; zullende de 
verdienstelijkste leerlingen een vereerend getuigschrift bij het 
verlaten der school worden uitgereikt. 
Artikel 5 
De onderwijzer zal verpligt zijn naauwkeurig aanteekening te houden 
omtrent de gehoorzaamheid, vlijt en goed gedrag zijner leerlingen, 
alsmede omtrent de getrouwe bijwoning van het onderwijs en 
daarvan, voor het eindigen van elk vierendeeljaars, een verslag aan 
de Commissie van Toevoorzigt inzenden. 
Artikel 6 
De onderwijzer is verpligt het geheele jaar door, dagelijks school te 
houden, uitgezonderd op zaturdag, zondag, de algemeene 
Christelijke feestdagen en de na te melden vacantiën. Bij iederen 
schooltijd zal door den onderwijzer een gebed worden uitgesproken. 
Artikel 7 
De vacantiën worden bepaald op de Paasch, Pinkster en kermis-
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week en de tweede week der maand september. 
Artikel 8 
Evenzeer is de onderwijzer verpligt op de gewone schooldagen, 
avondschool te houden zoodra er zich na behoorlijke bekendmaking 
zes leerlingen zullen hebben aangeboden. 
Artikel 9 
De schooltijden worden vastgesteld: des morgens van 9 tot 11½; de 
namiddag school van 1 tot half vier ure en de avondschool van 6 tot 
8 uur. 
Artikel 10 
Wanneer de onderwijzer in buitengewone gevallen voor een of meer 
schooltijden verlof tot vaccantie begeert, zal hij zich daartoe met 
opgaaf der redenen vervoegen bij den heer burgemeester en 
gehouden zijn de verzuimden schooltijd zoo veel mogelijk door het 
schoolhouden op zaturdag te vergoeden. De waarneming van 
lijkbezorger zal alleen bij volstrekte noodzakelijkheid tot het verzuim 
van eenen schooltijd aanleiding moge geven. Het ontvangen verlof 
van den heer burgemeester zal schriftelijk worden gegeven en op 
aanvrage aan de Commissie van Toevoorzigt moeten worden 
vertoond. 
Artikel 11 
De schoolonderwijzer mag geene ambten of bedieningen bekleeden, 
noch handel, beroepen of neringen uitoefenen, noch door iemand 
zijner huisgenooten doen uitoefenen; ten ware1 hij daartoe op 
voordragt van het Plaatselijk Bestuur en den districts schoolopziener 
eene speciale autorisatie van Gedeputeerde Staten mogte hebben 
verkregen. 
Artikel 12 
De onderwijzer zal zooveel mogelijk zorg dragen dat de leerlingen 
juist op den bepaalden tijd zindelijk en behoorlijk gereinigd ter school 
komen. 
Artikel 13 
Hij zal zorgdragen dat in de school voortdurend orde en stilte 
heerscht, dat er zich niet meer dan twee leerlingen gelijktijdig uit de 
school begeven, en tevens zooveel mogelijk toezien dat zij bij het 
verlaten der school zich op weg betamelijk gedragen en ingetogen 
en beleefd zijn. Het spelen op den weg voor en na den schooltijd zal 
hij met alle zorg zoeken te weren. 
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Artikel 14 
De schoolonderwijzer zal gehouden zijn gedurende den geheelen 
schooltijd in zijn school tegenwoordig te zijn, niet dan bij volstrekte 
noodzakelijkheid dezelve voor eenige oogenblikken verlaten mogen 
en zich met niets anders dan het onderwijs mogen bezighouden, 
tevens zal hij moeten toezien dat de leerlingen zich met niets anders 
dan hetgeen onderwezen wordt, bezighouden en gedurende den 
geheelen schooltijd geene werkzaamheden buiten de school of 
vreemd aan het onderwijs aan eenig kind mogen opdragen. Het zal 
den onderwijzer vrij staan ter bevordering van het onderwijs, zoodra 
het getal leerlingen meer dan vijftig bedraagt, de hulp van twee 
meest gevorderde leerlingen in te roepen, ingevolge art. 10 der 
Schoolorde van 1806, terwijl hij zich daarentegen van eenen 
ondermeester zal moeten voorzien wanneer het getal leerlingen 
meer dan zeventig bedraagt. 
Artikel 15 
De kinderen die zich aan luiheid of wangedrag schuldig maken, 
zullen door gepaste middelen of teekenen van afkeuring, verlaging 
van hunne plaats, in de klasse afzonderlijk zitten en door 
schoolarrest tot hunnen pligt gebragt worden, terwijl hunne namen 
gedurende eene week op het schoolbord zullen worden geplaatst; 
zoo onverhoopt alle pogingen vruchtloos mogten zijn, zullen zij als 
onwaardige leerlingen van de school worden weggezonden, echter 
nimmer zonder toestemming van de Commissie van Toevoorzigt. De 
onderwijzer zal zich zorgvuldig onthouden van alle ligchamelijke 
kastijding. 
Artikel 16 
De onderwijzer zal verpligt zijn het schoolvertrek rein en zindelijk te 
houden. Hij zal zorgen dat er tusschen de schooltijden behoorlijk 
gelucht en tweemaal s„weeks gezuiverd wordt. In den winter zal hij 
zorgen voor behoorlijke verwarming, waarvoor hem van de 
gemeente wordt toegelegd ¾ hoed (3/4x1172= 879 l) steenkolen. 
Wanneer er gedurende den winter avondschool wordt gehouden, zal 
de onderwijzer voor verwarming der school bovendien uit het 
gemeentefonds genieten ¼ hoed (293 l) steenkolen en tien pond 
zessenkaarsen voor verlichting. Het zal hem echter nimmer vrijstaan 
om de verwarmings en verlichtingsmiddelen der school tot eenig 
huishoudelijk gebruik te bezigen. 
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Artikel 17 
Ouders of voogden die erlangen dat hunne kinderen op school 
worden toegelaten, zullen zich daartoe vervoegen bij den 
onderwijzer, die gehouden zal zijn uiterlijk elke drie maanden nieuwe 
leerlingen aan te nemen, na 14 dagen tevoren het tijdstip der 
aanneming in de school te hebben kenbaar gemaakt, terwijl de 
kinderen de ouderdom van zes jaren moeten bereikt hebben, ten 
einde als leerlingen in de school te kunnen worden toegelaten, 
kunnende het Plaatselijk Bestuur in bijzondere omstandigheden, met 
overleg van de Commissie van Toevoorzigt, eenige uitzonderingen 
daarop kunnen toestaan. 
Artikel 18 
Geene kinderen mogen in de school worden toegelaten dan die 
welke van een bewijs overleggen van de koepokinenting ondergaan 
of wel van de natuurlijke kinderziekte gehad te hebben, zijnde de 
onderwijzer verpligt gezegde bewijzen aan de Commissie van 
Toevoorzigt te toonen. Ook zullen de kinderen tijdelijk van de school 
worden geweerd in wier woningen besmettelijke ziekten heerschen 
of die aan hoofdzeer of afzigtelijke en besmettelijke kwalen 
onderhevig zijn. 
Artikel 19 
De onderwijzer zal geene kinderen van minvermogende onbedeelde 
ouders voor rekening der s‟rijks toelage mogen aannemen dan op 
schriftelijk consent van den heere burgemeester. Dit consent zal 
jaarlijks in de maand october worden herzien en vernieuwd. Tot dat 
einde zal de onderwijzer jaarlijks in de maand september aan den 
burgemeester inleveren een naauwkeurig verslag, welke kinderen 
van minvermogende onbedeelde ouders gebruik hebben gemaakt 
van het verleend consent en hoedanig zij daarvan gebruik hebben 
gemaakt. Tevens zal den onderwijzer alsdan inleveren eene lijst van 
diegene welke zijns inziens in aanmerking komen gratis onderwijs te 
ontvangen. 
Artikel 20  
De leerlingen zullen worden verdeeld in drie klassen, die van 
elkander afgezonderd zitten, en ieder binnen elke schooltijd 
onderwijs ontvangen. De leerlingen van dezelfde klasse worden 
gezamentlijk onderwezen, terwijl de onderwijzer zal zorgen dat die 
der andere klassen gedurende dien tijd bezigheid hebben. 
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Artikel 21 
De werkzaamheden voor de verschillende klassen worden op de 
volgende wijze bepaald. In de 3de of laagste klasse zal onderwijs 
worden gegeven in het leeren der letters, twee en drieklanken en 
dezelfde samenvoegen tot woorden, het stellen van twee, drie en 
meer lettergrepen redelijk wel lezen, de kennis der cijferletters en 
kleine getallen en leesteekenen. 
In de 2e klasse zullen de leerlingen onderwijs ontvangen in het 
schrijven, vaardig en kunstmatig lezen, theorie en praktijk der 
rekenkunst, eerste beginselen der Nederlandsche taal, 
vaderlandsche geschiedenis, zangkunst en het Nederlandsche maat 
en gewigtstelsel. 
In de 1ste of hoogste klasse zal onderwijs worden gegeven in de 
geschiedenis en aardrijkskunde, vooral met betrekking tot ons 
vaderland, voortzetting der werkzaamheden der 2de klasse, 
overeenkomstig de behoeften van meergevorderden, verbetering 
van gebrekkelijke opstellen, oefeningen, brievenstijl, onderwijs in de 
zangkunst en geregelde zangoefeningen; de verdere verdeeling van 
dezen werkzaamheden voor elken schooltijd wordt aan den 
onderwijzer overgelaten, mits van deze regel kennis gevende aan de 
Commissie van Toevoorzigt. Voorts zal er in het algemeen zooveel 
mogelijk onderwijs op een bord worden gegeven. 
Artikel 22 
Het onderwijs van de avondschool wordt gewijzigd, naar de 
behoeften, van meergevorderden, overeenkomstig deze bepalingen 
gegeven. 
Artikel 23 
De onderwijzer zal na overleg met de Commissie van Toevoorzigt, 
onder approbatie van den heer schoolopziener, een tabel van 
werkzaamheden, voor de school geschikt, vervaardigen, met 
aanduiding van de werkzaamheden voor iedere dag of schooltijd. De 
tabel zal duidelijk geschreven en behoorlijk opgeplakt, ten alle tijde in 
de school zijn opgehangen. Hij zal daarenboven in overeenstemming 
met art. 15 der Algemeene Schoolorde van 23 mei 1806, de 
schoolverordeningen ten minste elke drie maanden voorlezen aan de 
kinderen en voor derzelver nakoming behoorlijk zorgen dat van deze 
schoolverordeningen een afschrift vervaardigd wordt en in de school 
wordt opgehangen. 
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Artikel 24 
De schoolonderwijzer geniet een jaarlijks tractement van 
honderdvijftig gulden, stiptelijk bij kwartalen aan hem uit te betalen, 
heeft het gebruik van eene geheel vrije woning en tuin, terwijl hem 
verder al de voordeelen worden gewaarborgd waarop hij ingevolge 
de laatste alinea van artikel 14 van het Huishoudelijk 
Schoolreglement voor de Provincie Zuid-Holland aanspraak heeft. 
De voorwaarden echter waarop de tegenwoordige onderwijzer is 
aangesteld, blijven voor deze van toepassing. 
Artikel 25 
De ouders of voogden der kinderen zullen gehouden zijn aan den 
onderwijzer te betalen de navolgende schoolgelden: voor kinderen 
van de 3de of laagste klasse 7½ cent per week, van de tweede of 
middelste klasse, alsmede van de eerste of hoogste klasse, 10 
cents; en voor schoolboeken en alle andere schoolbehoeften: voor 
de tweede en eerste klasse wekelijks 3½ cent en voor de 3de of 
laagste klasse wekelijks 2½ cent.  
Voor de avondschool zal ieder leerling betalen, welke ook gebruik 
maakt van de dagschool 7½ cent per week voor de 3de klasse en 10 
cents per week voor de 1ste en 2de klasse, met inbegrip van 
schoolboeken en alle andere schoolbehoeften. Leerlingen welke 
echter alleen van de avondschool gebruik maken, zullen nog 
afzonderlijk moeten betalen voor schoolboeken en alle andere 
schoolbehoeften, volgens de hiervoren gestelde maatstaf. Indien 
meergevorderden op de avondschool andere boeken gebruiken dan 
op de boekenlijst voor den dagschool, door den schoolopziener 
goedgekeurd gevonden worden, zal daarvoor vijf centen per week 
worden betaald. 
Artikel 26 
Bij de berekening der schoolgelden zal de volgende regel worden in 
acht genomen, dat 2 dagen afwezigheid niet vrijstelt van de betaling 
van eene geheele week schoolgeld, terwijl eene dag afwezigheid2 
verbindt tot de betaling van eene halve week. 
Artikel 27 
De betaling der onderwijsgelden of anders zal geschieden per week, 
maand, drie maanden of jaarlijks, naar mate de onderwijzer 
waarborgen van soliditeit meent te bezitten, zullende de onderwijzer 
echter hierin eene vaste orde moeten volgen. De betaling der 
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schoolgelden moet of aanstonds of met de drie maanden geschieden 
en in het laatste geval altijd voor het einde van elk vierendeeljaars 
met 1 januarij beginnende en tegen behoorlijke quitantie. 
Artikel 28 
Ter bevordering van het onderwijs zal de onderwijzer aan de ouders 
die zulks verlangen mogten, de schoolboeken tegen inkoopsprijs in 
eigendom moeten afstaan, ten einde de kinderen zich te huis verder 
zouden kunnen oefenen, onverminderd evenwel de volle voldoening 
van de verhooging voor boeken en schrijfbehoeften. 
Artikel 29 
De schoolonderwijzer zal eene lijst inleveren aan de schoolopziener 
van de boeken door hem gebruikt en geene nieuwe zonder deszelfs 
voorkennis mogen invoeren. 
Artikel 30 
Wanneer de onderwijzer, ofwel ouders of voogden, vermeenen 
mogten billijke redenen tot klagten te hebben, zullen zij dezelve aan 
de Commissie van Toevoorzigt kenbaar maken, die na gehouden 
onderzoek de klagten aan de beoordeeling van den schoolopziener 
zal onderwerpen, teneinde alsdan naar zijne instructie, hetzij op 
eigen gezag of met overleg van het Plaatselijk Bestuur kunnen 
handelen, terwijl verder de klagten welke bij den onderwijzer over 
onderwijs als andersints mogten inkomen door hem ter kennisse van 
de Commissie van Toevoorzigt mogten gebragt worden. 
Het is uitdrukkelijk verboden om gedurende den schooltijd, in 
tegenwoordigheid der kinderen, klagten tegen den onderwijzer in te 
brengen. 
Artikel 31 
Elke verwaarloozing van dit reglement zal zooveel wat het onderwijs 
als ook de vorige bepalingen betreft, ingevolge de Wet van den 3den 
april 1806, beoordeeld worden door den heer schoolopziener of, wat 
de plaatselijke bepalingen aangaat, door de gemeenteraad, na 
ingewonnen advies van de Commissie van Toevoorzigt. 
Artikel 32 
Dit reglement treed in werking dadelijk na de approbatie van 
Gedeputeerde Staten. De gemeenteraad behoudt aan zich het regt 
om van den heere schoolopziener van dit district en onder 
goedkeuring van Gedeputeerde Staten het tegenwoordig reglement 
ten alle tijde zoodanig te verbeteren en vermeerderen als bevonden 



Lek en Huibert Kroniek 

30 

zal worden te behooren, terwijl tevens de uitlegging en verklaring van 
dit reglement bij gerezen verschil door genoemde raad en desnoods 
in overleg met den schoolopziener worden gerespecteerd. 
Artikel 33 
De bovenstaande verordeningen worden onder goedkeuring van 
Gedeputeerde Staten gearresteerd, onverminderd al de daarin niet 
opgenomen doch krachtens hooger voorschriften aangaande het 
lager schoolwezen bestaande bepalingen. 
 
Aldus vastgesteld door den gemeenteraad van Lexmond ter 
voldoening aan artikel 21 der resolutie van de Edel Groot Achtbare 
Heeren Gedeputeerde Staten dezer provincie van den 4den junij 
1846 N.3 (Provinciaal Blad 155) in derzelver vergadering van den 
elfden mei achttienhonderd negen en veertig. 
Burgemeester en assessoren3 van Lexmond. 
Goedgekeurd door Gedeputeerde Staten op 8 augustus 1849. 
 
Noten: 

1. Behalve wanneer hij 
2. Bedoeld zal zijn: aanwezigheid 
3. Wethouders 

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

 
 
 
 
 
ONTVANGEN VAN DIVERSE PERSONEN 
 
Foto van Jan Streefkerk en Kees Tukker 1992 W. Stravers 
2 Zilveren herdenkingspenningen Montijn 1850 C.W. de With-de Groot 
Div. keuren, reglementen enz. van de VHL en 
div. polders J.D. van Eck 
Div. jaargangen Lek en Huibert Kroniek en 
Recht en Slecht. Mevr. T. den Hartog 
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LAKERVELD, DE SCHOENENDOOS (DEEL 3) 
 
P. de Pater 
 

 
In mei en augustus 2007 zijn van mij twee verhalen gepubliceerd 
over het op 11 september 1944 achter Cees van den Berg 
neergestorte vliegtuig van het type Mustang. Nu zat er in deze twee 
verhalen al iets extra‟s, omdat ik de ontmoeting met de dochter van 
Ivan B. Hollemon, de piloot van de Mustang nog steeds het 
hoogtepunt vind van mijn historische belevenissen. Geschiedenis 
komt dan zo dichtbij. Eigenlijk was ik van plan om in deze editie van 
ons blad het volgende verhaal over DEV te publiceren. Ik had het 
verhaal bijna af, maar toen het ijs toch wel erg glad bleek te zijn, 
kwam ik zoekend op het internet iets anders tegen. Op 16 april 2007 
bracht de 44-jarige dochter van de piloot een bezoek aan Lakerveld 
en andere plaatsen, die haar vader tijdens zijn vlucht naar de vrijheid 
bezocht had. Deze reis had natuurlijk een prachtig verhaal op 
kunnen leveren voor ons regionale blad „Het Kontakt‟. Maar de 
dochter van Ivan B. Hollemon wilde deze reis zonder pers ervaren. Ik 
vond het fantastisch om dit deel van de Lakerveldse geschiedenis bij 
te wonen. Nu is niet elke pers hetzelfde en een lokale krant in 
Connecticut USA, ontdekte het bijzondere verhaal van Maggie 
Bombaci-Hollemon over haar zoektocht naar de oorlogservaringen 
van haar vader. In januari 2009 werd het gepubliceerd. Hierbij de 
Nederlandstalige versie van dit verhaal. 
 
Allereerst de volgende opmerkingen: 
1. In dit verhaal ga ik letterlijk neerzetten, hoe de dochter van Ivan 

B. Hollemon, en haar collega David Nagel de tocht in Nederland 
ervaren hebben, een paar feiten zijn in strijd met de waarheid. 
Maar het eerste slachtoffer van elke oorlog blijft de waarheid. 

2. In mijn eerdere schoenendoos verhalen heb ik Maggie 
consequent bij haar meisjesnaam Hollemon genoemd, ze is 
getrouwd met de Amerikaanse politie-inspecteur Bombaci. En de 
man van Maggie zorgde voor het cadeau voor Evert van Dijk. 
Politie-inspecteur in de keiharde wereld van de Amerikaanse 
samenleving is toch iets anders dan bekeuringen uitdelen voor 
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het vissen zonder de juiste papieren (eigen ervaring: zie mijn 
artikel „Criminaliteit‟ (Het zit blijkbaar diep). Daarom kreeg elke 
afgestudeerde agent van de politieacademie in het overwegend 
katholieke Connecticut een medaille mee om hem of haar in het 
verdere leven te beschermen. Evert van Dijk kreeg zo‟n medaille. 
Maggie overhandigde deze met woorden: “U was de eerste die 
het reddingsproces van mijn vader startte, en het overleefde, 
daarom deze onderscheiding.” 

 
 
Vertaling: 
Gebed tot St. Michael 
St. Michael, onze 
aartsengel, verdedig ons 
in de strijd, wees onze 
verdediging tegen de 
slechtheid en het kwaad 
van de duivel. Mag uw 
genadevolle bescherming 
ons in staat stellen om 
iedere dag vooruitgang te 
maken in de getrouwe 
dienst van God. 
Amen. 
 
De Kathedraal van Sint 
Patrick 
 
New York City 
 
 

3. Ik heb een soort haat-liefde verhouding met een computer. Het 
verhaal in de Amerikaanse krant is uiteraard in het Engels ge-
schreven, dus dat zou vertaald moeten worden. Gelukkig kan 
zo‟n computer dat ook. Helaas, je krijgt dan een Nederlands 
terug waarvan ik denk, en dit is niet beledigend bedoeld: Is die 
„Lek en Huibert Kroniek‟ nou zo populair dat allochtonen die zich 
pas in ons land gevestigd hebben al een artikel schrijven? Zal ik 
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eens een voorbeeldje van de vertaaltechniek van deze levens 
beheersende machine geven? 

Journey across the sea into father’s past is 

life changing 

Maggie Bombaci met people who saved her father from 

capture during World War II. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Als ik dit in het nederlands vertaal, komt hier het volgende uit: 
Reis over de zee naar het verleden van je vader, verandert je leven. 
Maggie Bombaci ontmoette mensen die haar vader redden van 
gevangenneming tijdens de Tweede Wereldoorlog. 
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Onze geweldige computer bakte er het volgende van: 
Reis over de zee naar de vader in het verleden is leven veranderen. 
Maggie Bombaci met mensen die gered haar vader vanaf de vangst 
tijdens de Tweede Wereldoorlog. 
Als ik deze computerzin nog eens nalees denk ik dat Ivan B. 
Hollemon niet bepaald over Nederland vloog om vissen te vangen, 
alhoewel hij bij de familie van Dijk wat dit betreft wel op een goed 
adres was. Maar dat zal ongetwijfeld niet zijn bedoeling geweest zijn. 
 
Vertaling van het door de Amerikaanse journalist Doug Maine 
geschreven artikel, dat in januari 2009 werd gepubliceerd in de 
Rocky Life Journal. 
 
Toen haar vader Ivan B. Hollemon nog leefde, heeft Maggie 
Bombaci nooit geweten dat hij als jachtvlieger werd neergeschoten 
boven het door de Duitsers bezette Nederland in de Tweede Wereld-
oorlog. Hij werd vervolgens verborgen en begeleid door leden van 
het Nederlandse verzet, en via vijandelijk gebied keerde hij terug 
naar de geallieerden. ”Hij sprak er nooit over”. Hij was stoïcijns zei 
ze. Nadat ze voor het eerst gehoord had over Nederlandse onder-
zoekers, die de plaats van het vliegtuig gelokaliseerd hadden en 
daarna de restanten van zijn neergestorte vliegtuig hadden opge-
graven sprak haar vader, althans in haar onderbewuste. Het was 
waarschijnlijk in april 2006, ik had een droom en mijn vader vertelde 
me om naar Nederland te gaan, zei ze. Dit advies volgende zou 
resulteren in een ervaring voor het leven voor Mevr. Bombaci, en de 
mogelijkheid om te voldoen aan de wens van een stervende man * 
die een sleutelrol had gespeeld in het helpen van haar vader “Ik heb 
altijd geweten van zijn betrokkenheid met de luchtvaart, omdat hij 
luchtmacht-adviseur was bij de Connecticut Air National Guard” zei 
Mrs. Bombaci, 44 jaar oud en fysiotherapeut voor de Rocky Hill 
scholen. Haar zus en broer, die 15 en 13 jaar ouder zijn dan zij, zijn 
echte Luchtmachtliefhebbers. Ze bezochten het land en de wereld 
om te onderzoeken waar hun vader gestationeerd was. Toen Maggie 
geboren werd woonde de familie in Bloomfield. Alles wat ze wisten 
over zijn ervaringen in de oorlog was gebaseerd op de briefwisseling  
 
* Hiermee werd Adriaan de Keizer bedoeld. 
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in een oude schoenendoos. In een van die brieven praatte hij over 
het missen van thuis, in een andere brief  vertelde hij over het landen 
op één wiel. Dat was in augustus 1944, de maand voordat hij werd 
neergeschoten. 
 
Ze vernam meer in 2005, toen haar familie werd benaderd door Ed 
IJsbrandij, een lid van DARE, die de plaats van het vliegtuig had 
gelokaliseerd en de restanten daarvan had opgegraven. Het was 
begraven in het veld van een boer waar het neerstortte, nadat hij er 
was uitgesprongen. “Ed deed het onderzoek en spoorde mijn familie 
op, hij had contact met mijn broer”, zei Mrs. Bombaci. 
 
WAT GEBEURDE ER? 
Op 11 september 1944 was de eerste luitenant Ivan “Rock” 
Hollemon lid van het 369ste Fighter Squadron, onderdeel van de 
359ste Fighter Group. Zij moesten een groep B-17 bommenwerpers 
beschermen die op weg naar Duitsland een aanval beraamden op de 
synthetische olie-installaties in Merseburg. Ze vlogen op zo’n grote 
hoogte dat sommige van de instrumenten bevroren. Ivan besloot de 
groep te verlaten en op lage hoogte terug te vliegen naar Engeland. 
Op deze lage hoogte schakelde hij twee locomotieven en een brug 
uit. Maar omdat hij zo laag vloog, slaagde het Duitse luchtafweer-
geschut erin om zijn toestel te raken. De schade noodzaakte hem 
om zijn toestel in de buurt van Utrecht te verlaten. 
 
Tijdens een week met een vol programma bezocht mevrouw. 
Bombaci in april 2007 Nederland. En zij kreeg hier meer te horen 
over de periode over de drie maanden tussen 11 september en 7 
december 1944 toen hij terugkeerde naar zijn onderdeel in 
Engeland. Haar broer Guy Hollemon, die in Michigan woont, zou 
haar vergezellen. Maar toen de geboorte van zijn kleindochter zich 
aankondigde, haakte hij af. Dus kwam haar vriend en collega David 
Nagel over uit Amerika. In Nederland werden mevr.. Bombaci en dhr. 
Nagel rondgeleid door Ed IJsbrandij en de andere DARE leden Jan 
Uithol en Hans Jansen. De DARE leden ontmoetten haar op het 
vliegveld en zetten ze af in hun hotel in Amsterdam. Een vriend van 
DARE gaf een rondleiding door de stad. En ze bezochten tevens de 
beroemde Hollandse tulpenvelden, waar alles bloeide. 
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Vervolgens bezochten ze de plaats waar het vliegtuig neerstortte, op 
het eigendom van een boer, “een grote man met de grootste handen 
die ik ooit gezien heb, door het melken van koeien” zei mevr. 
Bombaci. Het land was erg veenachtig, erg nat, dus konden ze niet 
het gehele vliegtuig bergen, zei ze. Toen we daar stonden, zag Hans 
iets op de grond en het was een stuk van het vliegtuig dat ze gemist 
hadden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maggie Bombaci onderzoekt een stukje van haar vader‟s 
gevechtsvliegtuig ontdekt tijdens haar bezoek aan Holland. 
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Hans Jansen van DARE in contact met Maggie Bombaci toen ze 
neerkeken op de plaats waar DARE de restanten van het P-51D 
Mustang gevechtsvliegtuig opgegraven heeft.  
Peter: eigenlijk ben ik meer een schrijver, dan een vertaler. Deze van 
afstand genomen foto bevat veel emotie. 
 
GETUIGE VAN HET NEERSTORTEN. 
Die dag ontmoetten ze ook Evert van Dijk. “Evert zag mijn vaders 
vliegtuig naar het beneden komen. Hij was waarschijnlijk van mijn 
vaders leeftijd”. Zijn vader was eigenaar van een molen en het gezin 
was aan het eten toen ze een grote herrie hoorden. De jonge Van 
Dijk rende naar het raam en zag het vliegtuig van Luitenant 
Hollemon neerstorten. Toen zagen ze mijn vader met de parachute 
landen op hun eigendom en daarna wegrennend om zich in de 
grienden te verbergen, zei ze. De Duitsers hadden de Amerikaanse 
piloot ook gezien, maar wel een beetje laat. Zij vroegen aan Evert’s 
vader waar hij was. Hij stuurde hen de verkeerde kant op.  
Volgens meneer van Dijk was luitenant Hollemon ongeveer 10 voet 
verwijderd, zich in een griend verbergend, zei de heer Nagel. De 
moeder van Van Dijk gaf hem zes sneden brood, terwijl hij zich nog 
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steeds in de griend bevond, zichtbaar vanuit de ramen van het huis 
gedurende de hele dag, zei mevr. Bombaci. Mevr. van Dijk gaf hem 
ook een paar overalls, zodat hij er niet uitzag als een Amerikaanse 
vliegenier. In ruil gaf luitenant Hollemon Evert zijn vlieguniform, dat 
hij gedragen heeft tot het volgens familieleden tot op de draad 
versleten was. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maggie Bombaci en leden van DARE kijken toe als Evert van Dijk de 
plaats aanwijst waar hij haar vader, de eerste luitenant Hollemon 
weg zag rennen om zich te verbergen, nadat hij per parachute 
geland was op de familieboerderij in Lexmond, Holland, op 11 
september 1944. 
 
De piloot had ondertussen zijn parachute verstopt in een smalle sloot 
onder het kroos, zodat de Duitsers niet konden weten dat hij daar 
geweest was. Hoewel luitenant Hollemon geen Nederlands sprak en 
meneer van Dijk geen Engels begreep, probeerden ze toch te 
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communiceren. De piloot toonde een kaart en wees naar Antwerpen 
in Belgie, waar hij naartoe wilde om aan de Duitsers te ontsnappen 
en zich bij de geallieerden te voegen. Om daar te komen moest hij 
een kanaal oversteken dat zich op het grondgebied van Van Dijk 
bevond. De familie van Evert gaf hem een kano om deze te 
gebruiken. Hij liet deze kano achter bij een windmolen, waar ze hem 
terug konden halen. Meneer van Dijk speelde ook een rol in de 
ontdekking van het vliegtuig in 2005, toen meneer Jansen eigenlijk 
op zoek was naar een ander vliegtuig. Volgens DARE liggen er nog 
ongeveer 1500 wrakken van vliegtuigen uit de Tweede Wereldoorlog 
begraven in de Nederlandse grond. Hans Jansen nam contact op 
met Evert van Dijk en deze kon ongeveer de plaats aangeven, waar 
het vliegtuig was neergestort. Meneer Jansen kreeg toestemming 
van de boer om op zijn grondgebied te zoeken en samen met zijn 
collega’s slaagde hij erin om met krachtige metaaldetectors de plaats 
te vinden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij de plaats waar haar vader, eerste luitenant Ivan B. “Rock” 
Hollemon, met zijn parachute veilig landde, poseert Maggie Bombaci 
voor een foto met Evert van Dijk (met stok) die luitenant Hollemon 
zag landen op zijn familie boerderij, leden van DARE en haar vriend 
Dave Nagel, die met haar naar Holland reisde. 
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De volgende dag bezocht het gezelschap het DARE museum in 
Noordwijk, dit museum is gevestigd in een voormalige Duitse bunker 
bij de Noordzee. Er was een tentoonstelling over Luitenant 
Hollemon, met onderdelen van zijn vliegtuig, foto’s en verhalen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maggie Bombaci kijkt naar haar vaders vliegtuig in het Atlantikwall 
Museum. 
 
Toen gaven de leden van DARE mij de gemonteerde stukken van 
het vliegtuig, een exemplaar voor mevr. Bombaci en haar broer. 
Deze stukken metaal staan op plaquette met een plaatje waarop 
haar vaders naam staat en de datum dat hij neergeschoten werd. 
“Dit was een geschenk van de heren. Dit waren de stukken van het 
echte vliegtuig dat ze hadden opgegraven” volgens Mrs Bombaci. Ik 
beschouw deze heren als mijn broeders, voegde ze er aan toe. 
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Drie stukken van haar vader‟s vliegtuig rusten op de tafel. De 
stukken werden haar aangeboden door de leden van DARE, die de 
restanten van het vliegtuig in 2005 ontdekten. 
 
Tenslotte iets persoonlijks; ik heb de emoties van Maggie Bombaci- 
Hollemon gezien en daarom zijn de woorden die zij sprak in het 
interview met Doug Maine van de Rocky Hill Life Newspaper voor mij 
herkenbaar. Hierbij de laatste woorden uit dit gesprek: 
 
Eigenlijk was ik niet echt geïnteresseerd in geschiedenis; totdat ik dit 
verhaal ontdekte. Het was niet alleen een geschiedenisverhaal. Dit is 
een verhaal over mensen die elkaar helpen en over contacten over 
de hele wereld. Het is mijn bedoeling om er een boek over te 
schrijven, want er zijn zoveel verhalen. Terugkijkend op deze reis zei 
ze: “Het was verbazingwekkend om contacten te leggen met 
mensen, die feiten kennen over je familie die jij nooit geweten hebt”. 
Het was zeker een reis die mijn leven veranderde.” 
 
P.S. Wat valt er toch veel te vertellen over de Lexmondse 
geschiedenis. Hierbij als uitsmijter een foto van een onderdeel van 
het vliegtuig van luitenant-kolonel. Ivan B. “Rock” Hollemon. De door 
mij genoemde militaire rang kreeg hij nadat al zijn prestaties op een 
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rijtje waren gezet. En wat het gladde ijs van DEV betreft, ik heb 
inmiddels gestrooid zodat u in de volgende editie van ons blad een 
nieuw verhaal over de geschiedenis van deze vereniging kunt 
verwachten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bronnen: 

Stichting DARE 
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