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EINDELIJK EEN EIGEN ONDERKOMEN 
 
W. van Zijderveld 
 
 
Al vanaf het begin van de vereniging heeft het bestuur ernaar 
gestreefd een eigen onderkomen te krijgen. In de loop der jaren zijn 
er diverse halve toezeggingen geweest, zijn we jarenlang aan het 
lijntje gehouden en zijn er veel vergeefse pogingen geweest om een 
ruimte te huren of zelfs te kopen of te bouwen. Vaak was de ruimte 
te duur voor onze vereniging of kwamen er onvoorziene omstandig-
heden opdagen waardoor de actie niet door kon gaan. Ook kwam 
het voor, dat officiële instanties niet wilden of konden meewerken. 
Ondanks alle tegenslagen hebben we stug volgehouden en ook 
anderen wisten waar we mee bezig waren. Zo kon het gebeuren dat 
we eind september een telefoontje kregen van makelaar Henk Spek, 
De Laak 16, dat een kantoortje achter zijn huis tijdelijk te huur was. 
Dat tijdelijke werd geschat op twee tot vijf jaar. Na het nodige overleg 
heeft het bestuur gemeend op dit aanbod in te gaan. Met ingang van 
1 november huren wij deze kantoorunit en hopen voortaan van 
daaruit onze activiteiten te ontplooien. Tot nu toe lagen alle 
kantoorspullen, archieven (voor zover niet ondergebracht in het 
Stadsarchief van Gorinchem) en andere spullen die voor de directe 
‘bedrijfsvoering’ nodig waren, bij de bestuursleden thuis, wat tot 
onhoudbare situaties leidde. Alles kan nu centraal worden opge-
borgen, wat het overzicht en bereikbaarheid ten goede komt. 
Behalve als bergplaats voor onze kantoorspullen en het onder-
brengen van onze nog bescheiden bibliotheek, zal de ruimte ook 
worden gebruikt voor bestuursvergaderingen (die tot nu toe bij de 
bestuursleden thuis werden gehouden), het registreren van onze 
verzameling scherven van de Killestein-locatie, het archiveren van 
onze krantenknipsels, het opzetten van een fotoarchief, bij 
voldoende belangstelling het opzetten van een genealogische 
werkgroep en zo kunnen er nog wel meer activiteiten worden 
opgezet. Wanneer we de ruimte op orde hebben, zal er een open 
dag worden gehouden, zodat u zelf een kijkje kunt komen nemen. 
 

= = = = = = = = = = = = = = = = 
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UIT DE 'LEERDAMMER' VAN 70 JAAR GELEDEN 
 
J.L.E. Bassa-de Jong 
 
 
Hei- en Boeicop 
 
Bericht van 19-08-1939 
• N.a.v. de brand bij de fam. de Jong wordt in de gemeenteraad 

een voorstel gedaan: De heer J.de Heer stelt voor, de lieden van 
de brandweer een herkenningsteeken te geven, daar er anders 
veel misverstanden bij een brand kunnen ontstaan. De heer 
A.C.den Hartog doet het voorstel een band om den arm te 
nemen, waarop de Voorz. antwoordt, dat, wanneer men een 
herkenningsteeken aan wil schaffen, men beter zou kunnen 
besluiten een leeren helm te nemen met een klep in den nek, 
daar deze tegelijk ook zeer practisch is. Temeer nog daar men in 
het donker een helm beter kan onderscheiden dan een bandje 
aan den arm. Besloten wordt eerst naar den prijs te informeren. 

Bericht van 31-08-1939 
• Spreekuur Dr. P.A.Schuckink Kool. We verwijzen hierbij onze 

lezers naar een in dit nummer opgenomen advertentie, waarin 
dokter Schuckink Kool meedeelt, dat hij voortaan ’s avonds in 
plaats van ’s morgens spreekuur houdt. 

Bericht van 02-09-1939 
• De vordering. De aanbieding van paarden en vrachtauto’s had 

alhier een vlot verloop. Nabij het Kerkgebouw (verzamelplaats) 
heerschte in de vroegen morgen een ongewone drukte. Eerst 
kwamen de auto’s aan de beurt, waarvan er 9 stuks naar de 
vordering te Vianen werden gebracht, die alle op een na werden 
aangenomen. Paarden waren er van de 50 ruim 20 present, die 
daarna naar de vorderingsplaats te Leerdam werden gebracht. 
Hiervan werden er slechts 3 stuks overgenomen. Over de 
betaling der paarden was men zeer tevreden, van de auto’s had 
men een beteren prijs verwacht. 

Bericht van 07-09-1939 
• Dinsdag kwam de raad dezer gemeente in openbare vergadering 

bijeen, ter benoeming van de wethouders. Gekozen werden de 
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heeren J.de Heer en D.J.Brouwer, beiden aftredend. 
Bericht van 12-09-1939 
• Bij de afkondiging van de Mobilisatie zijn vanuit deze gemeente 

27 dienstplichtige personen opgeroepen, terwijl een 4-tal 
personen, behorend bij den vrijwilligen motordienst, eveneens 
zijn opgeroepen, waarvan er een is afgekeurd. Het aantal 
gezinnen, dat in verband hiermede voor ondersteuning in 
aanmerking komt, bedraagt ongeveer 15. 

Bericht van 26-09-1939 
• Schuilplaats. Nabij de Zwaanskuikenbrug is de afgeloopen week 

een schuilplaats gemaakt, welke dient om in tijd van nood het 
bedienende personeel der brug een veilig onderkomen te 
verschaffen. 

Berichten van 30-09-1939 
• Mond-en klauwzeer. Langzaam begint de besmettelijke veeziekte 

zich in deze gemeente uit te breiden. Ook de veehouder B. 
alhier, heeft aangifte van deze ziekte gedaan, waarmede dit de 
derde aangifte is. 

• Distributie. Mede met het oog op de uitgereikte Distributie-en 
Stamkaarten wordt belanghebbenden er op gewezen, dat bij 
verhuizing zoowel naar elders als binnen de gemeente, kennis 
moet worden gegeven ter gem. secretarie. zij die van elders 
komen, moeten boven genoemde kaarten ter secretarie laten 
afstempelen. 

Bericht van 10-10-1939 
• Eindelijk weer een eigen predikant. Donderdag j.l. ging het als 

een lopend vuurtje door de gemeente, dat den heer W.L.Tukker 
van Hoek van Holland, op wien door de Ned. Herv. Kerk alhier, 
een beroep was uitgebracht, dit beroep had aangenomen. Dat dit 
inderdaad een bijzonder nieuwtje was, waar wel niemand op 
gerekend had, moge blijken, daar Ds. Tukker behalve in deze 
gemeente op nog een 7-tal andere plaatsen beroepen was en 
juist deze gemeente had uitverkoren. Als men bedenkt, dat de 
gemeente een 14-tal jaren zonder herder en leraar is geweest 
mag men van blijdschap spreken, vooral in deze benarde tijden, 
weer een eigen voorganger in ons midden te hebben. Dat het Ds. 
Tukker vele jaren gegeven mag zijn, vruchtbaar werk in deze 
gemeente te verrichten. 
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Bericht van 21-10-1939 
• Op verzoek van de Standaard Amerikaansche Petroleum 

Compagnie N.V. te ’s Gravenhage is door B en W dezer 
gemeente vergunning verleend om op perceel kad. sectie A. no 
1436, alhier, een ondergrondsche benzinebewaarplaats met 
aftapinrichting te mogen oprichten. 

Bericht van 24-10-1939 
• Hooiverordening. De veehouders alhier hebben vanwege de 

Militaire Autoriteiten een schriftelijke last ontvangen tot het 
leveren van hooi voor het leger, dat nog dit jaar of begin 1940 
geleverd moet worden. De hoeveelheid is berekend op 40 K.G. 
per H.A. In verband met de toegestane ruiling voor leverantie 
hebben zich daarvoor een 6-tal personen aangemeld bij het lid 
van de Landb. Crisis-Org., die daarvoor zitting hield op de 
Raadkamer. 

Bericht van 11-11-1939 
• Slechte weg. Van verschillende kanten wordt geklaagd over den 

slechten weg in onze gemeente. Inderdaad is het bijna geen 
doen, vooral niet bij avond, den weg te passeren, zonder met 
natte voeten thuis te komen. Algemeen wordt uitgezien dat 
vanwege het Polderbestuur de noodige maatregelen zullen 
worden getroffen, om den weg weer goed begaanbaar te maken. 

 
 
Lexmond 
 
Bericht van 12-09-1939 
• Ook Lexmond heeft thans een groote oefening van de dienst der 

luchtbescherming gehad. Hierbij waren ingeschakeld de 
Waarschuwingsdienst, Luisterdienst, Ordonnansendienst, 
Radiotelefonisten, Brandweer, Geneeskund.dienst, de 
Gasverkenningsdienst en Ontsmettingsdienst. Bij deze oefening, 
die Woensdagavond werd gehouden, was verondersteld, dat een 
paar vliegtuigen brand-en gasbommen hadden geworpen op 
Lakerveld en Kortenhoeven en dat daarbij een gewonde was 
gevallen, die tevens aan gasvergiftiging leed. De oefening verliep 
uitstekend. De diverse personen waren tijdig op hun post en 
verrichtten de toegeweze werkzaamheden correct. Na afloop kon 
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bij bespreking met de Hoofden van Dienst het hoofd van den 
L.B.D. zijn volle tevredenheid uitspreken over het verloop der 
oefening. Enkele opmerkingen werden gemaakt, waarmede bij 
een volgende oefening rekening kan worden gehouden, opdat 
een en ander nog vlotter kan verloopen. Geconstateerd kon 
worden, dat Lexmonds Luchtbeschermingsdienst behoorlijk van 
diverse materialen is voorzien en dat het personeel behoorlijk 
geoefend is. Is het enerzijds een droeve noodzakelijkheid, 
waarvoor deze oefeningen moeten worden gehouden, anderzijds 
is het verblijdend, dat velen deze noodzakelijkheid inzien en hun 
arbeid in dezen dienst ten algemeenen nutte zoo belangeloos 
willen geven. Het Hoofd van den Dienst kon aan het einde der 
pefening zijn volle tevredenheid en hartelijken dank betuigen aan 
allen, die hun medewerking hadden verleend. 

Bericht van 16-09-1939 
• Vandalisme. Zaterdag j.l. hebben wellicht baldadige jongens de 

“aardigheid” uitgehaald, om een paar langs de straat staande 
hoopjes hooi in brand te steken. Is het op zichzelf reeds zeer 
afkeurenswaardig om met zorg geoogst, en in dezen tijd zoo 
kostbaar hooi voor de lol te verbranden, er kwam nog bij dat de 
hoopen tegen de langs de straat staande boomen stonden en 
deze zoo niet hierdoor ten doode opgeschreven, dan toch zeker 
wel zeer geleden zullen hebben.  

Berichten van 07-10-1939 
• Razia om veevoer. De vraag naar veevoeder wordt steeds groter. 

De prijzen van bieten en voederaardappelen stijgen voortdurend. 
Reeds werd er kriel tegen f. 1.50 en bieten tegen f. 0.75 per mud 
verkocht. 

• Restauratie Ned. Herv. Kerk. De restauratie van de Ned. Herv. 
Kerk is voorlopig beëindigd. Het laatste gedeelte, dat nog van de 
witlaag moet worden ontdaan en opgemetseld, moet nog 
wachten op nieuwen voorraad hiervoor geschikte oude steenen, 
waar de kerkvoogdij moeilijk aan weet te komen. 

Bericht van 10-10-1939 
• Breit allen mee. Vrijdagavond j.l. werd in het Raadhuis alhier, een 

vergadering gehouden van dames, die de verschillende 
richtingen in ons dorp vertegenwoordigen. Doel was het 
oprichten van een comité, bekend onder den naam “Breit allen 



Lek en Huibert Kroniek 

8 

mee”, dat voorziet in de behoeften van de militairen, wat betreft 
de verschillende kleedingstukken, die door particulieren 
vervaardigd kunnen worden. Tot presidente werd gekozen mevr. 
S. van der Land-Kooistra, terwijl mevr. J.A. van Overhagen-
Middelkoop werd gekozen tot secr.penningm. De eerste daad 
van het comité zal zijn het houden van een collecte. Daarom 
zullen in de komende week verschillende dames van dit comité 
een “deur aan deur” collecte houden. Onnoodig is het zeker een 
beroep te doen op de offervaardigheid van de inwoners, daar’n 
ieder bij ’t vooruitzicht van den a.s. winter weet, wat zijn plicht zal 
zijn tegenover hen, die dag en nacht paraat zijn voor de 
bescherming van ’s lands belang. Na deze collecte zal eventueel 
een beroep worden gedaan op de vrouwen om mede te werken, 
opdat het Lexmondse Comité zoo spoedig mogelijk de te 
vervaardigen stukken aan de belanghebbenden zal kunnen 
uitreiken. Inwoners van Lexmond denkt eraan: “Geven doet 
leven”.  

Bericht van 25-11-1939 
• Ofschoon het niet uitsluitend de Ned. Herv. Kerk ter plaatse 

betreft, lijkt het ons toch niet ondienstig, om van deze plaats er 
aan te herinneren, dat het slechts een goed jaar geleden is dat 
de Herv. Kerk alhier tijdelijk moest worden geholpen door den 
Ring, welke zóó zwak bezet was, dat de hulp moest worden 
ingeroepen van de Ringen Schoonhoven en Gouda, met als 
gevolg dat ruim een jaar geleden in de Herv. Kerk alhier, 
verschillende predikanten uit de omgeving van Rotterdam en 
Gouda vacature-beurten vervulden. Thans ziet het er in den Ring 
Vianen wel heel anders uit. Met het aannemen van het beroep 
door Candidaat Harkema uit Hilversum naar Noordeloos, staat 
binnen zeer afzienbaren tijd de Ring Vianen geheel bezet te 
worden. Straks geen enkele vacature meer dus! Iets wat in zeer 
vele jaren niet het geval geweest is. Een tweede zeldzaam 
voorkomend verschijnsel is wel, dat in één jaar tijds van de 12 
predikantsplaatsen er 10 door nieuwe predikanten bezet zijn of 
worden. Onze gemeente en die van Everdingen zijn de eenigsten 
in den Ring, waar in geen verandering plaats had. 

 
= = = = = = = = = = = = = = = = 
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DIEPVRIEZEN IN LEXMOND 
 
W. van Zijderveld 
 
 
Diepvriezen was een nieuwigheid 
Momenteel hebben de meeste huishoudens een diepvriezer of een 
koelkast met een diepvriesvak. Dat was zo’n vijftig jaar geleden wel 
anders! Zelfs koelkasten waren toen nog maar in enkele gezinnen 
aanwezig. Melk en andere bederfelijke waar bewaarde men in 
kelders of andere koele plaatsen. Dat kon echter maar voor een 
beperkte tijd. Pas toen de diepvriezers op de markt verschenen, en 
later de koelkasten met een diepvriesvak, werd het mogelijk die 
spullen veel langer te bewaren. Er waren toen al diepvries- en 
koelhuizen, maar een particulier had daar niets aan. 
Op het platteland waren veel mensen die zelf beesten hielden en 
slachtten en/of groenten teelden. Vlees dat niet direct werd verkocht 
of geconsumeerd, werd gerookt of gepekeld, waardoor het langer 
goed bleef. Groenten en fruit werden ingemaakt of geweckt. Dat was 
altijd een heel werk en de smaak werd daardoor geheel anders. Bij 
diepvriezen had men daar geen last van. Geen wonder dat iedere 
zelf-slachter of volkstuinder zijn spullen graag in een diepvriezer 
wilde bewaren. 
 
De eerste pogingen 
Overal in het land werden daarom verenigingen opgericht om 
gezamenlijk een diepvriesgebouwtje te bouwen en te exploiteren. 
Ook Lexmond bleef niet achter. Op vrijdagavond 21 februari 1958 
werd door de Christelijke Boeren- en Tuindersbond (CBTB) en de 
vrouwenverenigingen een vergadering belegd, waarin de heer 
Wijmenga uit Rotterdam, de heer en mevrouw Schakel uit Giessen-
burg en mej. Edelman van de Rijksvoorlichtingsdienst uit Gorinchem 
spraken over de voordelen van een diepvrieskluis, zoals een 
diepvriesgebouwtje toen werd genoemd. De heer Wijmenga 
verduidelijkte zijn verhaal met ‘lichtbeelden’ en mevrouw Schakel 
besprak haar ervaringen met de in Giessenburg reeds bestaande 
diepvrieskluis, waarvan zij en haar man de beheerders waren. 
Enkele mensen reageerden positief en besloten werd op donderdag 
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6 maart de diepvrieskluis in Giessenburg te gaan bekijken. Mevrouw 
C. Rietveld-Vink zou de bustocht daar naartoe organiseren. 
De tocht eindigde positief en men begon plannen te maken om ook 
in Lexmond een diepvrieskluis te beginnen. De Lexmonders liepen 
echter niet hard en pas een half jaar later, in september 1958, werd 
een voorlopig comité opgericht om de plannen nader te overwegen 
en uit te werken. Twee maanden later werd er op maandagavond  
1 december 1958 een voorlichtingsbijeenkomst belegd en afhankelijk 
van de belangstelling die dan zou worden getoond, zou men 
beslissen of een diepvriesgebouwtje in Lexmond voldoende draag-
vlak had. Mej. Schakel van de Chr. Huishoudschool te Vianen zou 
die avond inleiden. De belangstelling was echter zó gering, dat het 
voorlopig comité tot de conclusie moest komen dat Lexmond niet rijp 
voor deze plannen is en wanneer er geen ster verschiet, betekent dit 
het eind aan de plannen en komt er in Lexmond de door een aantal 
mensen begeerde diepvrieskluis er niet! Ook van het oprichten van 
een vereniging kwam niets meer terecht. 
 
Geen vereniging, toch diepvries 
Toch verdween het plan niet voor altijd in de ijskast, want anderhalf 
jaar later, eind mei 1960, kwam er weer vaart in de plannen. 
P. van Zessen, die op het terrein De Laak 26 een groenten- en 
fruithandel dreef, bewaarde zijn koopwaar in een grote koelcel. Hij 
had ruimte over en voelde er wel voor om een deel van de koelcel te 
verbouwen tot vriescel. Door hierin aparte vakken te maken en deze 
te verhuren, kon hij zijn onbenutte ruimte toch rendabel maken. Deze 
oplossing vonden de initiatiefnemers van de nog niet opgerichte 
diepvriesvereniging zo gek nog niet, want nu hoefden ze zelf niet te 
bouwen en de installatie te onderhouden. Dat scheelde een hoop 
moeite en kopzorg. Op de vergadering waarin dit werd besproken 
werd ook besloten dat, wanneer de kosten voor het maken van deze 
diepvrieskluis zouden tegenvallen, er een coöperatieve diepvries-
vereniging zou worden opgericht. 
 
De diepvriescel van Van Zessen 
Om niet opnieuw het wiel te moeten uitvinden, ging Van Zessen 
poolshoogte nemen bij soortgelijk ingerichte vriescellen in de buurt, 
onder andere in Schoonrewoerd. Gewapend met die kennis toog hij 



11e jaargang nr. 4, november 2009 

11 

aan de slag. In zijn circa acht meter brede koelhuis werd achterin, 
over de gehele breedte, een vier meter diepe ruimte afgescheiden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De koelcel van P.van Zessen. De schuifdeur en het stenen compressor-
hokje aan de voorgevel bestonden in 1960 nog niet. Achteraan de zijgevel 
stond het compressorhokje voor de diepvriescel. De ingang tot de koelcel 
was ongeveer halverwege tussen de achterkant van de zijgevel en de 
verticale elektriciteitskabel aan de muur. 
 
De wanden en het dak werden goed geïsoleerd en voorzien van een 
stuclaag. Er werd een zwaar geïsoleerde buitendeur aangebracht, 
die uitkwam in een halletje van circa 1,5 x 1,5 m. Dit halletje 
fungeerde als sluis, om te voorkomen dat bij het openen van de 
buitendeur er meteen veel koude lucht verdween. 
Buiten werd een stenen hokje voor de koelcompressor en de 
condensors gemaakt en binnen werden aan het plafond enkele 
verdampers opgehangen. De installatie werkte op freon, dat in die 
tijd nog algemeen werd gebruikt en nog lang niet was verboden. In 
de vriescel kon zo een temperatuur van –18°C worden bereikt, terwijl 
die in de koelcel slechts +3°C was. 
Aan de langste muur werden door timmerman C. de Jong (Cees van 
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Wout) van latten stellingen getimmerd met daarin ongeveer tachtig 
vakken, die kluisjes werden genoemd. Ze werden afgesloten door 
een lattendeurtje met een slot. Door de lattenconstructie kon de 
koude lucht goed circuleren, zodat alle vakken goed werden gekoeld. 
Een kluisje was ongeveer 65 cm breed, 30 cm hoog en 60 cm diep 
en had een inhoud van ruim 100 liter. Er waren ook dubbele kluisjes, 
die dus ruim 200 liter inhoud hadden. Aan de andere muur kon ook 
nog een rek staan, maar omdat de ongeveer tachtig kluisjes 
voldoende waren, is dit er nooit gekomen. De kluis was half augustus 
1960 gereed. 
 
Huren bij Van Zessen 
De kluisjes werden goed verhuurd. Dat gebeurde per jaar van begin 
juni tot eind mei en kostte aanvankelijk f 30,- per kluis van 100 liter.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plattegrond van de koelcel, waarin de diepvriescel was gebouwd. Op de 
plattegrond ziet u links twee deuren en een compressorruimte, die op de 

vorige foto al waren dichtgemetseld of verdwenen. 
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Dit werd later ongeveer f 40,- per jaar en voor de grote kluisjes f 60,- 
à f 70,-. 
De buitendeur was ’s nachts op slot. Van Zessen maakte hem  
’s morgens vroeg open en ’s avonds laat weer dicht. 
De klanten kwamen uit Lexmond en Hei- en Boeicop. Er was ook 
een klant uit Sliedrecht. Dat was de heer Volker, de aannemer van 
baggerwerken. Hij had hier in de buurt een jacht- en visvergunning. 
Via zijn jachtopziener, Teunis Holl uit Hei- en Boeicop, was hij bij 
Van Zessen terecht gekomen en bewaarde daar zijn vis. Het waren 
meestal grote vissen, die niet in een kluisje pasten. Ze werden 
daarom, na te zijn ingevroren, rechtop in een hoekje bij het portaal 
neergezet. Volgens zeggen nam hij die in het vliegtuig mee naar 
Zwitserland. 
Dokter Vegter was ook klant. Hij ging vaak met vakantie naar 
Noorwegen en Zweden en viste daar veel. Toen hij zag dat Volker 
zijn vissen in de diepvriescel bewaarde, bracht hem dat op een idee. 
Vanaf dat moment liet hij zijn vangst, die meestal uit vier of vijf grote 
zalmen bestond, uit Noorwegen/Zweden naar Lexmond vervoeren. 
Een paar dagen nadat dokter Vegter weer thuis was, kwamen de 
zalmen bij Van Zessen aan. Ze waren meestal zo’n 80 cm lang. 
Wanneer dokter Vegter zalm wilde eten, werd er een stuk van een 
zalm afgezaagd. De zalm werd daartoe in een bankschroef gezet en 
dan maar zagen! 
De andere klanten bewaarden echter hun vlees, meestal van eigen 
slacht, of groenten in de diepvriesvakken. Er waren echter ook 
klanten die een kluis huurden om daarin slachtafval te bewaren, dat 
ze bij de slager hadden gekocht. Dit was bestemd voor hun kat of 
hond. 
Er waren klanten die het eng vonden in de diepvriesruimte. Ze 
dachten: veronderstel dat we de deur niet meer open kunnen krijgen 
of dat er iets anders gebeurdt. Ze konden dan wel doodvriezen! Vaak 
werd door hen aan Jan van Zessen, de zoon van Piet van Zessen, of 
een ander gevraagd om de buitendeur open te houden! 
 
P. van Zessen hield ermee op 
Bij Van Zessen liepen de zaken steeds beter, waardoor hij ook meer 
koelruimte nodig had. Toen zijn eigen koelcel te klein werd, huurde 
hij koelruimte bij op de veiling. In de loop der jaren liep echter de 
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verhuur van de diepvrieskastjes wat terug, doordat steeds meer 
mensen een diepvrieskist kochten. Toen de opbrengst lager werd 
dan de huur die hij voor de koelruimte op de veiling moest neertellen, 
besloot hij eind 1964 om per 1 juli van het volgende jaar te stoppen 
met de verhuur van de diepvriesvakken. De huurders hadden dus tijd 
genoeg om voor een vervanging te zorgen. Sommigen kochten een 
eigen diepvrieskist en anderen keken de kat uit de boom. Weer 
anderen maakten zich zorgen, maar daar bleef het bij. Medio maart 
1965 was er collectief echter nog niets georganiseerd. Het bestuur 
van de Christelijke Boeren- en Tuindersbond (CBTB) had vroeger al 
eens op een ledenvergadering gevraagd: Ligt hier voor ons een 
taak?, maar de belangstelling onder de leden was niet groot. Omdat 
de diepvriesgelegenheid uit Lexmond dreigde te verdwijnen, belegde 
de CBTB begin maart 1965 een vergadering om dit probleem te 
bespreken. Hierbij waren ook vertegenwoordigsters van de Chr. 
Plattelandsvrouwenbond aanwezig. Het bleek dat er maar weinig 
leden van de CBTB een diepvriesvak bij Van Zessen hadden 
gehuurd en de meesten wilden zelf een diepvrieskist kopen. Een 
langdurige bespreking had dan ook tot resultaat, dat de vergadering 
meende zich van eventuele initiatieven te moeten onthouden en 
deze geheel over te laten aan de bevolking of de tegenwoordige 
deelnemers. 
Het zag er nu somber uit voor de huurders van een diepvriesvak. De 
lokethuurders kregen echter ruimschoots gelegenheid om hun 
producten van de vorige oogst [uit 1964] te gebruiken, maar met de 
nieuwe oogst [1965] geraakte men klem. Die kon niet meer, of 
misschien alleen voor een korte periode, bij Van Zessen worden 
ondergebracht, want Van Zessen maakte in het najaar van 1965 van 
de diepvriescel weer een koelcel en hoefde niet meer bij de veiling te 
huren. 
 
De Stichting Coöperatieve Diepvriesvereniging opgericht 
De huurders waren natuurlijk niet blij dat de huur was opgezegd en 
dat de CBTB er niets voor voelde om het voortouw te nemen. Een 
aantal Lexmonders stak daarom de hoofden bij elkaar en de oude 
plannen om zelf een diepvriesvoorziening te maken, werden weer 
van stal gehaald. Er werd een oprichtingsvergadering belegd in het 
bovenzaaltje van De Drie Snoeken, dat boven de ingangspoort en de 
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huidige groentewinkel van Versluis ligt. Er was een vertegen-
woordiger van de landelijke vereniging voor land- en tuinbouw 
aanwezig, die haarfijn uit de doeken deed wat er allemaal kwam 
kijken bij zo’n diepvriescel en de organisatie daar omheen. De 
dertien aanwezigen besloten door te gaan met de plannen. De naam 
werd: Coöperatieve Diepvries Vereniging “Lexmond en Omstreken”, 
maar werd al snel gewijzigd in Coöperatieve Vereniging tot 
Exploitatie van Diepvrieskluizen Lexmond en Omstreken G.A. 
(=Gemeenschappelijke Aansprakelijkheid) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A is de plaats van de koel/vriescel van Van Zessen, B die van het 
diepvriesgebouwtje. 
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De plaats van het gebouwtje 
Eerst moest een plaats worden gezocht om het gebouwtje neer te 
zetten. Dat was nog niet zo gemakkelijk, want het moest wel in de 
kom van het dorp komen. Zowel de initiatiefnemers als de gemeente 
gingen op zoek. Er kwamen verschillende plaatsen in aanmerking, 
maar uiteindelijk werd een terreintje aan het verbindingspad van het 
Anna Maria van Schuurmanplein met de Dorpsstraat het meest 
geschikt bevonden. Daar had de gemeente achter bakkerij Van Dijk 
nog een stukje grond, waarvan een deel werd gebruikt als opslag 
voor materiaal en een stukje dat was verhuurd aan kapper C. de Wit, 
die daar zijn volkstuin had.  
Op 12 juli 1965 besprak de gemeenteraad het voorstel. Er werd veel 
heen en weer gepraat en iedereen was het erover eens dat het 
diepvriesgebouwtje belangrijk was voor Lexmond. Burgemeester 
G.B. Pellikaan verwoordde het zo: Door diepvriezen heeft men ook in 
de winter verse zomergroenten. Blikgroenten zijn weinig fris, uit 
geweckte producten is het voedsel verdwenen. Een diepvriescel is 
dan ook erg belangrijk. Uiteindelijk werd het stukje grond verkocht 
aan de in oprichting zijnde stichting voor f 20,-/m². Het kadastrale 
nummer was B-2520. 
 
De coöp. vereniging ging van start 
De kosten van het diepvriesgebouwtje, inclusief de installatie, 
werden geraamd op f 30.000,-. Voor die tijd een flink bedrag. Hiervan 
zou de vereniging f 9600,- voor zijn rekening nemen en de rest 
lenen. 
De vereniging ging voortvarend te werk. Men liet het Adviesbureau 
Florant uit Cothen een ontwerp maken en nog geen maand later, op 
4 augustus 1965, werd de bouwvergunning aangevraagd. Omdat 
burgemeester Pellikaan maar een enkele dag per week in Lexmond 
was, vergaderde B&W op 6 augustus telefonisch en nog diezelfde 
dag werd de bouwvergunning verleend. Dat was twee dagen na het 
indienen van de bouwvergunning. Over snel werken gesproken! Er 
werd op 16 november 1965 een lening afgesloten bij de Coöpera-
tieve Raiffeisenbank met het gebouwtje als onderpand, de opdrach-
ten voor de bouw van het huisje en voor de levering en het monteren 
van de installatie werden verstrekt en reeds eind februari 1966 was 
het diepvriesgebouwtje gereed voor gebruik. (zie foto voorblad) 
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Nadat de kluisjes bij Van Zessen in de zomer van 1965 waren 
ontruimd, kon men in Lexmond niet meer terecht om diep-
vriesproducten te bewaren. De vereniging had daarom geregeld dat 
haar leden in een naburige gemeente onderdak konden vinden. Eind 
februari 1966 konden ze hun diepvriesspullen weer naar Lexmond 
halen en in het nieuwe diepvrieshuis opbergen. In de eerste week 
van maart werd toen een ledenvergadering belegd, waarin het 
bestuur de leden instrueerde over het gebruik en de voorwaarden 
van hun kluisje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De bouwtekening van het diepvriesgebouwtje. 
(Gemeentearchief Zederik, Archief Lexmond, inv. nr. 365) 
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In het Verenigingsgebouw werd bovendien een aparte voor-
lichtingsavond gehouden over hoe men groenten, vruchten, vlees 
enz. het beste kon diepvriezen. Ook de verpakking van diepgevroren 
spullen kwam aan de orde, waarop iemand uit de zaal, die als een 
zuinig man bekend stond, de vraag stelde of de plastic zakjes 
tweemaal konden worden gebruikt.  
 
Het gebouwtje en de installatie 
Het stenen gebouwtje, met buitenwerkse afmetingen 8,60 x 5,22 m, 
was verdeeld in drie ruimten: de toegangssluis, de grote vriesruimte 
en de machinekamer. Alle muren waren van rode bakstenen. Er 
hoefde niet te worden geheid, dat scheelde weer flink in de kosten. 
Natuurlijk moesten alle muren goed worden geïsoleerd, evenals de 
vloer en het plafond. 
De toegangssluis was vrij groot en was aan de zijkant voorzien van 
een vleugel. Deze niet afgesloten vleugel werd gebruikt om tijdelijk 
iets neer te zetten, bijvoorbeeld emballage. 
De rest van het gebouwtje werd in 
beslag genomen door de eigenlijke 
vriesruimte, met inwendige afmetingen 
5,79 x 4,30 x 2,85 m (lxbxh). Direct 
rechts van de deur was in de 
vriesruimte een afgetimmerde ruimte die 
voorvriezer werd genoemd en die met 
een gazen deur kon worden afgesloten. 
Hierin werden de producten voor-
gevroren. Boven deze ruimte bevond 
zich de verdamper, die de koude lucht 
in de voorvriezer blies. Dit was het 
koudste plekje van de vriesruimte. Hier 
kwamen de producten zo snel mogelijk 
op de diepvriestemperatuur van –18°C. 
Vooral voor vlees was het wenselijk dat 
de diepvriestemperatuur zo snel moge-
lijk werd bereikt. In de voorvriezer 
pasten twee metalen rekken op wieltjes. De stalen gaasrekken in de  
  voorvriesruimte in het diep- 
  vriesgebouwtje te Zijderveld. 
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Langs de gehele rechterzijmuur 
stond een stelling. Hieraan 
evenwijdig stond in het midden 
een dubbele stelling. De stel-
lingen bestonden uit vijf kolom-
men en waren opgebouwd uit 
latten en verdeeld in vakken 
(kluisjes), die werden afgesloten 
door een afsluitbaar lattendeur-
tje. De bodem van de vakken 
bestond ook uit brede latten. De 
grondvakken van elk rek be-
stond uit uittrekbare laden. Er 
waren 114 vakken, waarvan 102 
grote van ongeveer 200 liter en 
12 kleine van 100 liter. De 
kleine bevonden zich bovenin. 
Aan de linkerzijmuur was ruimte 
voor een derde stelling gere-
serveerd, maar die is er nooit  
gekomen. Wel werd daar later  

Deze lattenwand met kastjes en laden een open stelling geplaatst.  
in het diepvriesg-bouwtje te Zijderveld Deze werd gebruikt door bakker  
geeft een aardig idee hoe deze er in Van Dijk, slager Molenaar en de 
Lexmond heeft uitgezien.  Garantmarkt, nu Sparwinkel. 

De compressor van de koel-
installatie stond opgesteld in een aparte ruimte aan de voorkant. De 
buitendeur was voorzien van een grote ruit, waardoor de installatie 
van buiten in de gaten kon worden gehouden. De installatie werkte 
perfect. Er waren nooit problemen mee. 
Men hoefde ook niet bang te zijn om in de cel te worden opgesloten, 
want zodra het licht werd aangedaan (wat in een ruimte zonder 
ramen en met een dichte deur noodzakelijk is), stopte de 
koelcompressor. Van binnenuit kon men altijd de deur openen. Toch 
waren er mensen die bang waren. Ze lieten de deur open om zo 
natuurlijk buitenlicht binnen te krijgen. Dat kostte veel kou en 
energie, maar dat kon de angsthazen niets schelen.  
 



Lek en Huibert Kroniek 

20 

De bedrijfsvoering 
De kleine kluisjes werden verhuurd voor f 30,- per jaar en de grote 
voor f 60,-. De buitendeur was altijd open. Dat was geen bezwaar, 
want de kluisjes waren toch altijd op slot. 

Bakker M.C. van Dijk gebruikte 
tegen betaling ook een aantal 
kluisjes. Het voorvriezen kon 
zowel door leden als niet-leden 
worden gedaan. De niet-leden 
moesten daar uiteraard iets voor 
betalen. 
Op 12 oktober 1966 was de in 
Lexmond alom bekende en 
gewaardeerde postbode J.C. 
van Dijk, Jan de Post genoemd, 
veertig jaar als postbode in 
Lexmond werkzaam geweest en 
ging op dezelfde dag met 
pensioen. Deze bezige baas had 
nu tijd over en verzorgde de 
administratie voor de vriescel en 
haalde de kluishuur op. Door zijn 
bekendheid was hij ook het 
centrale aanspreekpunt van de 
bewoners. Hij heeft veel voor de  

Het deurtje van een diepvrieskluis of vereniging gedaan. Als penning- 
–vak is hier, in het diepvrieshuis te meester fungeerde M. Golver- 
Zijderveld, naar beneden geklapt. dingen en als contactman met  
Zo was het ook in Lexmond.  de buitenwereld trad P. de Jong  
      op. Hij regelde ook de bouw van  
het diepvriesgebouwtje. Alle zaken werden ad hoc geregeld, want 
het bestuur schijnt niet of nauwelijks te hebben vergaderd. 
De sleutels werden beheerd door mevr. A. van Dijk-Zijderveld, de 
vrouw van Jan de Post. Ze had in een grote vaste kast, die in de 
voorkamer stond, een groot bord hangen, waarop de honderdtwintig 
reservesleutels hingen. De sleutels vormden met een moedersleutel 
één systeem. 
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De Coöp. Diepvriesvereniging ging failliet 
Financieel ging het de vereniging niet voor de wind. In de 
bouwaanvraag stond: Het gebouwtje dient voor de bewaring van 
diepvriesproducten voor alle gezinnen die dat maar willen. Dat 
bleken er in de praktijk toch minder te zijn dan verwacht, want de 
vereniging had maar ongeveer 30 leden. Dat waren er niet genoeg 
om het diepvriesgebouwtje zonder verlies te kunnen exploiteren. Er 
bleef een flink aantal kluisjes leeg staan. Bovendien werden er 
steeds minder vakken verhuurd. Er was nog een ongunstige factor: 
Zowel leden als niet-leden mochten hun spullen gedurende een 
etmaal voor een laag bedrag per vierkante meter invriezen in de 
sluis. Dit invriezen kostte relatief veel energie en was eigenlijk te 
goedkoop. Het kostte meer dan het opbracht. 
Het gevolg van dit alles was dat men de rente op het geleende 
kapitaal en de aflossing ervan niet meer op kon brengen. Eigenlijk 
was het in het begin al fout gegaan. Elk lid moest f 600,- inleggeld 
betalen en zijn handtekening zetten onder het reglement van de 
coöperatie, maar het bestuur, dat ook nooit vergaderde, liet na hier 
de hand aan te houden. De gevolgen lieten niet lang op zich 
wachten. De bank, die zijn rente en aflossing slechts gedeeltelijk 
ontving, wilde al na enkele jaren de lening opzeggen. Dat zou voor 
de Diepvriesvereniging niet zo’n probleem zijn geweest, want 
wanneer ze allemaal hun inleggeld zouden hebben betaald, kon dat 
gemakkelijk. Met dertig leden was dat namelijk precies f 18.000,-. De 
leden werden daarom door het bestuur gemaand hun inleggeld 
alsnog te betalen, maar de meesten weigerden dat. Omdat ze nooit 
ergens voor hadden getekend, konden ze dat ook gemakkelijk doen. 
Slechts enkelen betaalden alsnog hun f 600,-. Dat kon het tij echter 
niet meer keren. Het einde van de Coöperatieve Vereniging tot 
Exploitatie van Diepvrieskluizen Lexmond en Omstreken G.A. was 
nu onafwendbaar geworden. Deze gang van zaken heeft enkele 
verbitterde mensen opgeleverd. 
 
Het diepvriesgebouwtje werd geveild 
De bank begreep nu wel dat zij naar haar centen kon fluiten en 
dwong de Diepvriesvereniging om het diepvriesgebouw in het 
openbaar te verkopen. Op de ledenvergadering van 20 maart 1970 
werd besloten de Coöperatieve Vereniging tot Exploitatie van 
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Diepvrieskluizen Lexmond en Omstreken G.A. te ontbinden. Om dit 
goed te doen, werd een liquidatiecommissie opgericht, waarin de 
heren P. de Jong, Th. van Woerden, J.C. van Dijk Sr en C. Manschot 
zitting namen. De Jong fungeerde als voorzitter en Van Woerden als 
secretaris. Door deze commissie werd de openbare verkoping 
voorbereid. 

Deze openbare verkoping vond 
plaats in De Drie Snoeken door de 
Viaanse notaris Stolk. De inzet had 
plaats op zaterdag 2 mei 1970 en de 
afslag een week later, op 9 mei. 
De behaalde inzet was vrij laag, 
namelijk circa f 7000,-. In de week 
van 2 tot 9 mei, dus na de inzet, 
gebeurde nog het een en ander. Zo 
zag Pel ’t Lam, die een 
groentewinkel had, wel brood in het 
nu laag geprijsde gebouwtje. Hij kon 
het goed gebruiken om er zijn 
aardappelen in te bewaren, die hij tot 
die tijd opsloeg in de koelcel bij 
Rietveld in De Laak of in Vianen. 
Door een aanpassing van de 
installatie, kon hij er gemakkelijk een 
koelcel van maken. Bij de afslag zou 
hij proberen de koelcel in handen te 
krijgen. 
Bij de afmijning op 9 mei 1970 zat 
De Drie Snoeken bomvol. De 
spanning was te snijden toen de 
afslag begon, want er waren diverse 
gegadigden. P.’t Lam was de eerste 
die “mijn” riep en mijnde daarmee af 
op f 800,-. In de week daarna kreeg 
hij echter de mededeling dat de 
gunning werd aangehouden. Dat  

          kwam zo. 
De advertentie voor de openbare verkoping 
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Er waren intussen meer kapers op de kust gekomen. Een aantal 
leden van de Coöp. Diepvriesvereniging had het faillissement van 
hun vereniging met lede ogen aangezien en zij zagen de 
mogelijkheid verdwijnen om hun diepvriesproducten op te slaan. Op 
15 mei 1970, dus een kleine week na de veiling, werd daarom een 
ledenvergadering van de Coöperatieve Vereniging gehouden, waar 
besloten werd de koop niet te gunnen aan P. ’t Lam. In plaats 
daarvan staken elf mensen de koppen bij elkaar en spraken af dat ze 
het gebouwtje gezamenlijk wilden kopen voor f 7200,-. Dat was per 
man dan f 655,-, exclusief de kosten. De koopsom per persoon werd 
hierdoor natuurlijk hoger. Het resultaat was dat het gebouwtje 
onderhands werd gekocht van de ‘vereniging in liquidatie’. Zo kon 
het gebeuren dat P. ’t Lam een telefoontje van de afslager kreeg met 
de mededeling dat de gunning niet doorging. 
De nieuwe elf eigenaren waren, in alfabetische volgorde: Bastiaan 
van Bezooijen, Floris van Buuren, Jacobus van Dieren, Jan Cornelis 
van Dijk Sr, Frans Arien den Hartogh, Peter de Jong, Walter Ott, 
Mennekus Scherpenzeel, Gerrit Scherpenzeel, Cornelis Vink Sr. en 
Theodorus van Woerden. Ze namen het diepvrieshuis op 1 juni 1970 
in gebruik en de koopakte werd op 13 november 1970 gepasseerd. 
De eigenaren waren echter in mei al begonnen de koelcel te 
exploiteren. 
 
Een collegiaal bestuur 
De elf eigenaren hadden allemaal evenveel te zeggen, maar in de 
dagelijkse praktijk werkte dat natuurlijk niet. De liquidatiecommissie 
werd daarom meteen maar belast met het regelen van de dagelijkse 
gang van zaken. Als voorzitter werd P. de Jong gekozen, als 
secretaris Th. van Woerden en als penningmeester J.C. van Dijk.  
C. Manschot fungeerde als algemeen adjunct. 
J.C. van Dijk heeft helaas niet lang zijn functie kunnen uitoefenen. 
Op 24 september 1970 overleed hij. Dat was ruim vier maanden 
nadat de elf het diepvrieshuis in eigendom hadden gekregen. Zijn 
zoon N.A.J. van Dijk (Nico) nam de administratieve kant van zijn 
functie over, terwijl zijn dochter Teuntje van Dijk en Gré, de vrouw 
van Nico, de huur van de kluisjes bij de huurders aan de deur 
ophaalden. Bij betaling werd een kwitantie afgegeven. In latere jaren 
deed N.A.J. van Dijk dit zelf. De sleutels werden, evenals dat vroeger 
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bij de Coöp. Diepvriesvereniging het geval was, beheerd door mevr. 
A. van Dijk-Zijderveld.  
Het bestuur vergaderde eenmaal per jaar in De Drie Snoeken, 
waarop de jaarrekening werd besproken en andere beslissingen 
werden genomen. Er kwamen aanvankelijk meestal ongeveer tien 
eigenaren op de vergadering, maar later zakte dat af tot vijf of zes. 
Van de vergaderingen werden geen notulen gemaakt. 
Gedwongen door drukke werkzaamheden legde N.A.J. van Dijk in 
1993 zijn functie neer en deze werd overgenomen door Th. van 
Woerden, de secretaris. Vanaf die tijd beheerde Van Woerden ook 
de sleutels. 
 
De bedrijfsvoering door de elf eigenaren 
De elf eigenaren begonnen met een advertentie in de krant van 20 
mei 1970 te zetten, waarin ze de diepvrieskluisjes (lades genoemd) 
te huur aanboden voor f 50,- per jaar. Wijselijk zetten ze erbij dat het 
zonder enig risico was, want de huurders konden hier niet, zoals bij 

een coöperatieve vereniging, per-
soonlijk aansprakelijk worden gesteld 
wanneer er iets mis ging bij de 
bedrijfsvoering. Dat bedrag werd na een 
aantal jaren opgetrokken tot f 60,-, 
terwijl een klein kluisje toen f 30,- 
kostte. De huur liep van 1 juni t/m 31 
mei van het volgende jaar. 
Begonnen werd met de verhuur van 
ongeveer veertig kluisjes, maar na 
verloop van tijd werd de bezetting 
steeds beter. Er zijn zelfs jaren geweest 
dat alle kluisjes bezet waren. Uiteraard 
hoefden de elf eigenaren voor één 
kluisje geen huur te betalen. Een kluisje 
mocht niet worden onderverhuurd of 
met anderen worden gedeeld. Hieraan 
heeft echter niet iedereen zich ge- 
houden, vooral niet inde laatste jaren  

        De advertentie van dat de elf eigenaren of hun erfgenamen 
             20 mei 1970.  de scepter zwaaiden. Bakker Van Dijk 
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gebruikte, dus huurde, de linkerkant van de diepvriesruimte om 
manden of kratten met brood en andere bakkersproducten in te 
vriezen. Ook bakker Verduin uit Vianen gebruikte de cel gedurende 
vele jaren, vooral tijdens de periode vóór de feestdagen, zoals met 
kerst. De linkerkant stond dan propvol. Dat leverde veel gesleep met 
in de weg staande kratten en veel gemopper op. 
Soms stonden er ook grote zalmen in een hoek van de cel. Ook werd 
er gedurende de botercrisis, toen er in Nederland door overproductie 
een ‘boterberg’ was ontstaan, veel roomboter opgeslagen. 
De ruimte naast de toegangssluis werd ook nog steeds gebruikt voor 
het voorvriezen en daar konden ook niet-huurders tegen betaling 
terecht. 
Bakker Van Dijk had het dagelijkse toezicht. ’s Morgens vroeg moest 
hij ingrediënten voor zijn bakkerij uit de vriescel halen en opende dan 
meteen de buitendeur. ’s Avonds sloot hij hem weer. Op zondag was 
de buitendeur de gehele dag gesloten. De huurders konden er dan 
niet in, omdat ze alleen een sleutel van hun kluisje hadden. 
Bij storing ging bij de buitendeur een rode alarmlamp branden. 
Bakker Van Dijk kon dat vanuit zijn woonhuis zien en nam dan actie 
door iemand van het bestuur te waarschuwen. Als beloning voor zijn 
bemoeienis kreeg hij gratis een kluisje. 
 
Het ging steeds slechter met de verhuur 
Aanvankelijk verliep de exploitatie voorspoedig en kon er een 
financiële reserve worden gekweekt. Die was ook nodig, omdat in de 
loop der tijd de kosten stegen, voornamelijk die van elektriciteit. 
Doordat in de jaren tachtig steeds meer leden een diepvriezer 
aanschaften, begon het aantal huurders geleidelijk af te nemen. Op 
het laatst waren er veel lege kastjes en veel vernielde sloten. Dat 
wekte dan weer onoorbare praktijken op, zoals het illegaal in gebruik 
nemen van een tweede kluisje door de huurder, zijn familie of 
vrienden. Ook dit scheelde weer inkomsten. Bovendien was er een 
enkele wanbetaler die geen huur wilde betalen. 
Rond 1994 ging ook de koelcompressor mankementen vertonen en 
moest worden vervangen. Dat zou ongeveer f 1500,- gaan kosten. Er 
werd een vergadering van eigenaren belegd en hier werd besloten 
om het diepvriesgebouw te verkopen. Secretaris Th. van Woerden 
werd met de afwikkeling hiervan belast. 
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Bakker Van Dijk kocht het diepvriesgebouw 
Toen het besluit was gevallen om het diepvriesgebouw te verkopen, 
moest er alleen nog een koper worden gezocht. Vanzelfsprekend 
dacht men hierbij in de eerste plaats aan bakker Jacob van Dijk, die 
inmiddels de zaak van zijn vader had overgenomen en nog veel 
gebruik maakte van het gebouwtje. Na de nodige onderhandelingen 
heeft J. van Dijk het diepvriesgebouw op 7 augustus 1995 inderdaad 
gekocht en daarmee kwam een eind aan het gezamenlijke eigendom 
van het diepvriesgebouwtje. Het aantal eigenaren was trouwens in 
de loop der jaren door vererving uitgegroeid van elf tot tweeëntwintig. 
De verhuur van de kluisjes ging gewoon door, alleen moest nu aan 
Van Dijk worden betaald. In 1995 rekende hij f 42,50 voor de kleine 
kluisjes en f 85,- voor de grote. Ook het voorvriezen bleef mogelijk 
voor f 0,35 per kg voor een periode van 2x48 uur. 
 
 
 
 
 
 
 

De aanhef van een brief van J. van Dijk, de nieuwe eigenaar. 
 
Bakker Van Dijk had vroeger zijn bedrijfsruimte al eens uitgebreid tot 
aan het diepvriesgebouwtje. Om niet steeds buitenom naar het 
diepvriesgebouwtje te hoeven gaan, maakte hij een deur tussen 
beide ruimten. Dat betekende wel dat de stelling van de linker- naar 
de rechterzijwand verplaatst werd en dit voor de huurders het nodige 
verhuiswerk van hun diepvriesproducten opleverde. Ze konden 
echter gewoon hun kluisje blijven huren! 
Na de overname bleef van één kluisje de eigenaar onbekend. 
Waarschijnlijk was dat van zo’n illegale ‘huurder’. Het was gevuld 
met vlees. Van Dijk hing een briefje op met de vraag of de gebruiker 
zich wilde melden, maar er kwam geen reactie. Na drie jaar is het 
vlees toen vernietigd. 
Eén van de mensen die de huur over de laatste twee jaar van de 
periode van elf eigenaren niet wilde betalen, wilde dat ook niet bij 
Van Dijk. Na enkele waarschuwingen werd de kluis leeggehaald en 
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op straat gelegd. Dit is bij dat soort mensen kennelijk de enige 
manier. 
 
Het einde 
In de zomer van 2003 werd ontdekt dat er lekkage in de vloer was 
ontstaan en er kou door de isolatie in de grond verdween, die 
daardoor bevroor. Hierdoor liepen ook de fundatie en de muren 
schade op. Met spoed werd toen het gebouwtje ontruimd en 
moesten ook de vierenvijftig huurders plotseling met hun 
diepvriesspullen elders een plaatsje zoeken. 
De vloer werd uitgebroken en opnieuw gemaakt. Al met al duurde 
het ongeveer acht weken voordat de cel weer voor gebruik gereed 
was. Een groot deel van de huurders had intussen zelf een 
diepvriezer gekocht of een andere oplossing gevonden, zodat het 
niet meer loonde om voor de overgebleven huurders de verhuur 
voort te zetten. Zo kwam er een einde aan bijna achtentwintig jaar 
diepvriesverhuur in het gebouwtje. 
Het was één van de allerlaatste diepvriesgebouwtjes uit de streek. 
Begin 2002 was het diepvriesgebouwtje in Alem (bij Kerkdriel) 
Lexmond al voorgegaan, daarna volgde medio 2003 het diepvries-
gebouwtje te Lexmond zelf en per 31 december 2005 het diep-
vrieshuis te Zoelen. In de wijde omtrek heeft alleen Zijderveld nog 
zo’n voorziening. Ook in de Achterhoek schijnen er nog enkele te 
zijn. 
 
Bronnen: 
- Notulen gemeenteraad Lexmond, 12 juli 1965  
- Gemeentearchief Lexmond, inv.nr. 31, map 365, Bouwvergunning 
- De Gecombineerde, 18 en 27 febr., 25 sept. en 27 nov. 1958, 2 juni 1960, 16 
maart, 19 juni en 1 juli 1965, 26 febr., 8, 11 en 16 oktober 1966, 30 april en 20 mei 
1970 
- Utrechtsch Nieuwsblad, 27 febr. 2003 en 29 dec. 2004 
- De Vijfheerenlanden, 5 juli 2007 
- Div. documenten 
 
Met dank aan (in alfabetische volgorde): 
J. van Dijk   G. Scherpenzeel 
N.A.J. van Dijk   Th. van Woerden 
Mevr. C.M. de Jong  J. van Zessen 
M. Golverdingen†  P. van Zessen† 
P. ’t Lam† 



Lek en Huibert Kroniek 

28 

TOEN EN NU 
 
W. van Zijderveld 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De Lekstraat met het brugje in 1997. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dit is nu het uitzicht vanaf de Lekstraat. 
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LAKERVELD 
CONSERVEREN VAN VOEDSEL 
 
P. de Pater 
 
 
Voorwoord: 
Waarschijnlijk had u nu de volgende aflevering over de geschiedenis 
van DEV verwacht, maar deze houdt u van mij tegoed. Wat in het vat 
zit, verzuurt niet. Deze opmerking is misschien heel toepasselijk als 
ik een verhaal probeer te schrijven over o.a. Keulse potten, Weck-
potten en stokvis. 
 
Inleiding: 
Misschien breekt bij menige oudere lezeres nu het zweet uit, als ze 
terug denken aan het inmaken van voedsel in de genoemde potten. 
Natuurlijk was dit werk weggelegd voor de vrouw, en eventueel de 
dochters des huizes. Het kaasmaken en de bijbehorende kaas-
planken en pekelbakken konden er ook nog wel bij. Dit verhaal gaat 
over de geschiedenis van het inmaken, d.w.z. het houdbaar houden 
van voedsel tot de uitvinding van de diepvries. Over dit onderwerp 
kan ik diep in de geschiedenis duiken. Maar een teruggang naar ca. 
900 na Christus vind ik diep genoeg. Dezelfde generatie die ooit 
sjouwde met weckpotten, had op de lagere school geschiedenis 
geleerd aan de hand van jaartallenboekjes. Die geschiedenis-
boekjes vermeldden dat ons land tussen 800 en 1000 na Christus 
werd geteisterd door de Noormannen. Deze teistering was niet mis, 
en daarom werd menig gebed besloten met de zin: “En verlos ons 
van de Noormannen”. Trouwens, deze uit Noord-Europa komende 
rovers vestigden zich in Europa op een aantal plaatsen. Het Franse 
Normandië dankt hier zijn naam aan. Tevens bereikten ze het 
Italiaanse eiland Sicilië. Blonde Italianen stammen af van deze 
mensen. Deze, ook wel Vikingen genaamde piraten, hadden voor 
hun lange tochten natuurlijk goed voedsel nodig. En dat hadden ze: 
gedroogde kabeljauw, in ons land bekent onder de naam stokvis. 
Zeer eiwitrijk (40 %) en lang houdbaar. Met dit gegeven wil ik dit 
verhaal beginnen omdat deze stokvis op bestelling nog steeds 
verkrijgbaar is bij elke vishandel. Er hangt wel een prijskaartje aan. 
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Maar elk jaar eet ik het toch wel een keer. Bij de volgende hap zal ik 
even terugdenken aan de Vikingen die Dorestad (Wijk bij 
Duurstede?) in 834 plunderden. Ook dit jaartal komt uit die mooie 
oude jaartallenboekjes. Meester Haafkens en Meester Overhagen 
hebben ze er in de weckpotten-generatie ongetwijfeld ingeprent. Dit 
zijn geen oordelen, maar een tijdsbeeld. Zo’n stokvis had, voor hij op 
het bord belandde, een speciale behandeling nodig. Deze gedroogde 
vis werd eerst enige tijd geweekt. Over de tijdsduur van dit weken 
verschillen de meningen. Een weektijd van een halve dag was 
volgens een Lakerveldse kenner (een vrouw uiteraard) meer dan 
voldoende. Andere bronnen vermelden een weektijd van een paar 
dagen. Mijn Lakerveldse bron verwees dit verhaal naar het rijk der 
fabelen. Graag een reactie. Dit vermeld ik met nadruk, omdat onze 
oudere leden, waaronder ik mezelf inmiddels ook reken, het 
‘stokvistijdperk’ hebben meegemaakt. Ditzelfde geldt voor het 
tijdperk van ‘zoute vis’, met ‘nieuwe erpel’ en mosterd. 
Zoute vis was gezouten kabeljauw. In het verleden kochten sommige 
mensen een zak stokvis en een houten vaatje zoute vis. 
(Ook hier graag een reactie op.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stokvis hangt te drogen. 



11e jaargang nr. 4, november 2009 

31 

Vervolg 
Volgens geschiedenisboeken deed onze nationaal bekende visser 
Willem Beukelszoon uit Biervliet in de 14e eeuw een bijzondere 
uitvinding: hij vond het haring kaken uit. Dat wil zeggen: de inge-
wanden van de haring verwijderen, en daarna de vis zouten, om 
deze langer houdbaar te maken. Nu heb ik het palingkaken niet 
uitgevonden, maar een door ondergetekende gevangen vis van deze 
soort ging onmiddellijk onder het mes, het kwam de smaak ten 
goede. Wees gerust: de Nederlandse sportvisser mag geen paling 
meer vangen en vist er dus ook niet meer op. Elke toevallig 
gevangen paling wordt natuurlijk netjes teruggezet. Trouwens ik heb 
net (14 oktober) een bankrekening geopend bij de DSB. (Voor wie 
het gelooft.) 
Zoals gewoonlijk hebben onze bureaucratische regelgevers totaal 
geen verstand van de aanbeet van een paling. Dit was even 
persoonlijk. (Voor onze visspecialisten: een paling die bijt, heeft het 
vishaakje echt niet in zijn bekje; dit verdwijnt razendsnel in haar of 
zijn maag. Het lot van zo'n paling lijkt me duidelijk. Terugzetten is 
zinloos.   
In dezelfde periode dat onze nationale held uit Biervliet een 
ontdekking deed, ontdekten onze buren uit het tegenwoordige 
Duitsland nog iets bijzonders. Deze vinding zou nog eeuwen haar 
waarde houden. Nu hebben onze oosterburen wel meer dingen 
uitgevonden. Meestal ten goede, soms ten kwade. Over het laatste 
zal ik niet meer publiceren, d.w.z. de Tweede Wereldoorlog.  
We gaan terug naar de geschiedenis: hoewel aardewerken potten al 
eeuwenoud waren, om voedsel en wijn in te bewaren, waren die 
potten niet echt water-, en vooral niet luchtdicht. In de 14e eeuw 
deden pottenbakkers rond Keulen een uitvinding. Een kort verhaal, 
want ik ben geen wetenschapper. Deze mensen ontdekten dat het 
keramische materiaal gres* buitengewoon geschikt was voor het 
maken van potten. Nadat deze pot voorzien was van een laag 
zoutglazuur, was de pot perfect geschikt voor het inmaken van 
voedsel, omdat de geuren van het aardewerk niet werden 
opgenomen in het voedsel. Zo ontstond de toch echt wel 
legendarische Keulse pot. Waarschijnlijk zijn de Keulenaren best wel  
 
* Gres werd ook gebruikt voor het maken van buizen en varkensbakken!!. 
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trots geweest op hun uitvinding, want de potten werden aan de 
buitenkant versierd met kobaltblauwe versieringen. Ze werden in 
allerlei formaten gemaakt, van heel kleine tot wel exemplaren met 
een inhoud van 20 tot 30 liter. Schrijver is er absoluut van overtuigd 
dat deze potten nog steeds in zeer grote getale aanwezig zijn in 
Lakerveld: meestal als bloempot. Het kostte me vrij weinig moeite om 
een aantal exemplaren op te sporen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keulse potten. 
 
Het inmaken van voedsel in de Keulse pot had een apart proces 
nodig. Ik zal het hierbij op mijn eigen manier vermelden. (Als ik fout 
zit, graag een reactie.) 
In de zomer werden de groenten geoogst, zoals boontjes en 
koolsoorten, waarna de groente werd schoongemaakt. Daarna werd 
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de groente geconserveerd, 
door ze in te leggen in een 
Keulse pot. De Keulse pot 
werd gevuld met laagjes rauwe 
groente afgewisseld met 
laagjes zout. Op de pot werd 
een schone doek gelegd en 
daarop een houten deksel met 
een steen erop om het deksel 
op zijn plaats te houden. De 
pot werd op een koele plaats 
bewaard. Af en toe moest het 
door het zout gevormde vocht 
worden verwijderd en werd er 
weer een schone doek op-
gelegd. In de winter werd een 
portie groente uit de pot 
gehaald en goed afgespoeld, 
waarna het gekookt werd. 
Snijbonen en zuurkool waren 
typische wintergroenten uit de 
Keulse pot. (Sorry; volgens mij 
werd zuurkool ingelegd met 
azijn.) De snijbonen werden 
vooral in combinatie met witte 
bonen gegeten, deze konden 
namelijk gedroogd bewaard wor-           Snijbonenmolen 
den en waren zodoende ook het 
hele jaar voorhanden. 
Over het algemeen lust de schrijver van dit artikel alles, maar 
spruiten, door mij steevast kabouterkolen genoemd, boeren-
metworst, door mij glas-in-loodworst genoemd, en de in het verhaal 
genoemde snijbonen, door mij scherren genoemd heb ik liever niet 
op mijn bord. Trouwens deze snijbonen werden, voor ze in de Keulse 
pot verdwenen, door een snijbonenmolen gehaald. 
 
Als afsluiting over de Keulse pot het volgende verhaal. Eieren 
werden in de zomer gekookt, gepeld en in een Keulse pot ingelegd. 
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Dit werd overgoten met azijn en weer afgedekt. (Ook hier graag een 
reactie op.) 
 
Vervolg: het wecken. 
Even een kort stukje historie: 
Het wecken is ooit uitgevonden door een Franse legerkok, genaamd 
Nicolas Appert. Hij kon de Franse 
legerleiding ervan overtuigen dat 
hij in staat was om voedsel te 
conserveren, dat na acht maanden 
nog goed was. We spreken nu over 
het jaar 1810. Trouwens, veel 
uitvindingen worden gedaan tijdens 
oorlogen. Voorbeeldje: Penicilline 
werd in 1942 voor het eerst 
gebruikt. Kort voor zijn dood 
verkocht Appert zijn uitvinding aan 
een Zwitserse familie. Deze zag er 
geen brood in en verkocht het 
patent aan de Duitser Johann Weck.              Nicolas Appert 
Deze persoon zag dat hij goud in  
handen had, en zo rond 1900 begon hij met het stichten van de 
Weckfabrieken. Het vervolg is misschien bij onze oudere leden 
bekend, toch zal ik ook hier uitgebreid op ingaan. 
 
Wat een stuk geschiedenis. 
 
Wecken: 
1. Allereerst werden de weckflessen (glazen potten) grondig 

ontsmet, door ze schoon te maken met soda. 
2. Daarna werden de flessen gevuld met de in te maken 

levensmiddelen (gekookte groente, vruchten, vlees enz.) 
3. De flessen werden afgesloten met een glazen deksel. Tussen 

fles en deksel kwam een rubberen ring, de zgn. weckring. Om 
het deksel op zijn plaats te houden werd deze vastgezet met een 
metalen beugel. 

4. De potten werden daarna enige tijd in een weckketel met bijna 
kokend water geplaatst. Hierdoor ontsnapte de lucht uit de fles, 
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zodat in de fles een vacuum ontstond. Door de verhitting werden 
schadelijke bacteriën en schimmels gedood. De beugel 
voorkwam dat het deksel van de fles ging. 

5. Als de fles was afgekoeld konden de beugels worden verwijderd. 
Als de pot dan siste (er kwam lucht in de pot) dan was dat een 
teken dat het wecken niet helemaal gelukt was. 

6. De levensmiddelen waren nu voor een lange periode 
geconserveerd. Over het woord lang doe ik geen uitspraken, 
want de meningen hierover verschillen. 

 
Het wordt tijd voor wat fotomateriaal: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Een serie Weckpotten. 
 
 
 
 
Een beugel om de Weckpot te sluiten 
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Weckketel met thermometer. 
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Tenslotte; 
Ik denk dat het in het jaar 1965 was, dat een diepvrieskist van het 
merk ‘Linde’ op mijn Lakerveldse adres verscheen. Het was 
afgelopen met al die potten. Het gemeste en geslachte stierkalf en 
de groenten verdwenen ver onder nul in deze kist. Nu bracht dit ook 
het nodige werk met zich mee. Voor mijn favoriete vlees: de bal 
gehakt, moest er wel even gewerkt worden. Met de gehaktmolen 
lukte dit. Het was wel even zweten. En nu ben ik op het terrein van 
de huisslachting beland, een verhaal op zich. Ik laat het graag over 
aan andere leden van onze vereniging om hier een verhaal over te 
schrijven. Ik wil slechts vermelden dat de lever en de tong de eerste 
onderdelen van het gemeste kalf waren, die genuttigd werden. Nog 
steeds perfecte stukjes vlees. 
Beste mensen, het bewaren van voedsel voor de winter is totaal 
overbodig geworden. Alles is toch vers verkrijgbaar in de supermarkt. 
Egyptische bonen bijvoorbeeld. En die verse groenten worden tegen 
spotprijzen verkocht. De Keulse pot zal bij leven en welzijn volgend 
jaar weer voorzien worden van geraniums en petunia’s. De meeste 
weckpotten zijn via de rommelmarkt en de glasbak inmiddels 
verdwenen. Een laatste weckketel werd op de laatste rommelmarkt 
bij opbod verkocht. De stokvis is op bestelling nog steeds leverbaar. 
Prijs: tussen de 40 en 45 Euro de kilo, hierbij moet wel even vermeld 
worden dat een kilo stokvis toch wel erg veel is. Door het drogen 
weegt een stokvis niet echt veel, maar door het afval is het toch een 
duur stukje vis. In ieder geval duurder dan een paar illegale palingen. 
Ook deze bijdrage van mijn kant aan de ‘Lek en Huibert Kroniek’ was 
weer zo’n verhaal dat door menige oude Lexmonder geschreven had 
kunnen worden. Sterker nog: ze hadden het veel beter gekund, 
omdat ze het door ondergetekende geschetste tijdperk hebben 
meegemaakt. Schrijver zal ook geen bronnen vermelden. Het was 
slechts het internet, en die onuitputtelijke bron van de oude verhalen 
van de oude Lexmonder die de kern vormen van dit verhaal. Veel 
van deze vooral Lakerveldse verhalen heb ik opgeslagen. Maar 
zoals eerder vermeld is het soms kort dag, om nieuwe gegevens te 
achterhalen. Het blijft de moeite waard. Als er ooit op een verhaal 
gereageerd kan worden, dan is het wel op deze aflevering. Het is 
zogenaamd laagdrempelig. Trouwens ik kan me de trapjes naar de 
kelder, waar alle weckpotten werden opgeslagen nog wel 
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herinneren. Ook dat was laagdrempelig. Om het nog laag-
drempeliger te maken heb ik mijn e-mail adres er ook maar bijgezet. 
 
Reacties welkom: 
 
Peter de Pater 
Lakerveld 254 
4128 LM Lexmond 
Telefoon: 0183-351907 
E-mail: peterdepater2305@gmail.com 
 
Met dank aan de fam. de Pater en  
fam. den Hartog voor het mogen fotograferen 
van de diverse voorwerpen.  
S. de Ridder 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Weckpot met beugel            Thermometer van Weckketel 
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