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POPULISME DOOR DE EEUWEN HEEN 
 
W. van Zijderveld 
 
 
Het woord populisme wordt in huidige en vroegere woordenboeken 
verschillend uitgelegd. De kern is echter gelijk: Een volksgroep die 
zich achter een sterke leider schaart om een essentiële verandering 
teweeg te brengen en zich hierbij keert tegen de overheid. 
Populisme ontstaat altijd uit onvrede met de huidige situatie. Het is 
een beweging die van onderop komt en niet is te stuiten. Het is de 
tijdgeest die de onvrede veroorzaakt. Deze tijdgeest wordt bepaald 
door een groot aantal factoren, die vaak klein en onbeduidend zijn, 
maar bij elkaar geteld een bepaalde onvrede veroorzaakt. Het is in 
dit soort gevallen altijd zo dat een bepaalde bevolkingsgroep andere 
dingen wil dan de machthebbers, de regenten. De machthebbers en 
de groepen die hen steunen, willen in die gevallen de situatie niet 
veranderen, want dan zouden ze hun macht en invloed verliezen. Ze 
zijn per definitie tegen de wens van de massa, het volk (Popul in het 
latijn) en denken dat alleen zij weten wat het beste is voor het volk. 
Zij staan in hun comfortabele wereldje te ver af van de realiteit van 
het gewone volk en kunnen zich niet meer invoelen hoe het is om 
dagelijks te worden geconfronteerd met het probleem waar het volk 
tegenaan loopt. Zij voelen de tijdgeest niet aan, ontkennen of ver-
goedelijken het probleem en blijven zich verzetten tot zij noodge-
dwongen moeten toegeven, goedschiks of kwaadschiks. Met begrip-
pen als revolutionairen, ondermijners van het gezag, onruststokers, 
onderbuikgevoelens, wordt gepoogd de aanhangers van de popu-
listische stromingen uit te schakelen. Altijd betrof en betreft het 
politieke, materiële of godsdienstige onderwerpen en altijd trok de 
gevestigde elite aan het kortste eind en won het volk. Dat was zo het 
geval bij de 80-jarige oorlog, de Franse revolutie en de daarop 
volgende omwenteling in ons land, bij de schoolstrijd, de opkomst 
van het socialisme en communisme, de val van de Berlijnse muur. Bij 
de immigratie- en islamdebatten in Europa begint eenzelfde 
ontwikkeling zich af te tekenen. De tijdgeest is nu eenmaal niet te 
keren, zoals de geschiedenis leert. 

= = = = = = = = = = = = = = = = 
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WETENSWAARDIGHEDEN, WAT GAAT DE TIJD TOCH SNEL! 
 
R. Visser 
 
 
Tijd. De een heeft er te veel van, de ander te weinig. Gebruik het 
zinvol, want voor je het weet is het voorbij! Wat hebben wij mensen 
toch met tijd? Je moet overal maar op tijd zijn en je kan er zelfs voor 
gestraft worden als je niet op tijd bent. De een heeft er zeeën van, de 
ander heeft altijd te kort! Het is blijkbaar iets wat je wel of niet kunt 
hebben, iets met een houdbaarheidsdatum, iets kostbaars, iets dat je 
kan verliezen of winnen, maar tegelijk ook iets wat je niet kunt 
vasthouden of zien. Filosofen hebben er boeken over volgeschreven 
en komen met prachtige volzinnen, maar wat het nu precies is? Over 
een ding zijn we het volgens mij wel allemaal eens, de tijd gaat veel 
te snel voorbij! Toch is het juist het voorbijgaan van die tijd die u en 
mij bindt! Want voorbije tijd is verleden tijd! En verleden tijd is 
historie, en het is juist die historie waar onze vereniging nu juist zo in 
geïnteresseerd is. Daarbij, zonder historie geen historische vereni-
ging en zonder onze historische vereniging geen Lek & Huibert 
Kroniek! Kortom, tijd is belangrijk. Het wordt dus hoog tijd dat ik eens 
tot zaken kom. U raad het al, in deze Lek & Huibert Kroniek wil ik het 
met u hebben over tijd. Nee niet een of ander wollig verhaal over wat 
het is, maar een feitelijk verhaal hoe wij mensen tijd zijn zichtbaar 
gaan maken. Ik wil het met u hebben over tijdweergevers door de 
jaren heen. 
 
De oudste tijdweergevers waren de zonnewijzer en de waterklok. Al 
in de klassieke oudheid had men zonnewijzers, dezelfde als die we 
nu ook nog steeds tegenkomen. Ikzelf heb bijvoorbeeld een moderne 
versie ervan in mijn tuin staan. De zonnewijzers hebbenen echter 
een groot nadeel; ze werken alleen van zonsopkomst tot zons-
ondergang, of helemaal niet als er geen zon is. De waterklok, die de 
tijd meet door middel van stromend water, bracht voor dat probleem 
de oplossing. Echter, niet iedereen kon zich zo’n uitgebreid apparaat 
veroorloven dus, zo slim als de mens is, bedacht hij voor de donkere 
uren een andere oplossing. Zo rond de 8e eeuw ging men gebruik 
maken van kaarsen die van merktekens waren voorzien. Zo hadden  
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Foto 1 
 
onze voorouders het klokje rond een tijdaanduiding. Nog wel erg grof 
natuurlijk, want zowel de zonnewijzer 
als de kaarsen gaven bij benadering 
alleen het hele uur aan en kon men 
het halve uur inschatten. De oudste 
zonnewijzer van Nederland (1463) 
vinden we ingebouwd in de Jacobi-
kerk in Utrecht. (Zie foto 1)  
De overbekende zandloper, die 
ergens in de 14e eeuw zijn intrede 
deed, is niet veel nauwkeuriger dan 
de zonnewijzer en verbetede daar op 
zich niet veel aan. Hij nam wel het 
probleem weg dat er twee verschil-
lende tijdweergevers nodig waren 
om ‘het klokje rond’ de tijd te lezen, 
en nam tevens de nadelen van de 
zonnewijzer weg. Als het zand 
precies een uur nodig had om door 
te lopen sprak men van een ‘uurglas’.  Foto 2 
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De zandloper had nog een groot voordeel, ze was ook goed op zee 
te gebruiken. Op zee werd de tijd gemeten in glazen van 30 minuten 
waarbij op ieder half uur de klok een keer werd geluid en twee maal 
op ieder heel uur. De zandloper is ook vaak gebruikt in de allegorie 
van tijd; zie Vadertje tijd op foto 2. 
De basis voor de moderne tijdmeting werd gelegd in de 13e eeuw 
met de introductie van de eerste raderuurwerken. De eerste uur-
werken waren kolossaal, met zware mechanismen en gewichten. 
Foto 3 laat een uurwerk uit de 17e eeuw zien waarbij de zware ge-
wichten duidelijk te zien zijn. Deze zware uurwerken werden alleen in 
kerktorens en burchten ingebouwd. Ook de kerktoren van de NH 
kerk in Lexmond heeft nog zo’n prachtig robuust uurwerk (foto 4), 
helaas niet in zo’n voorbeeldige staat als het uurwerk van foto 3. Ik 
zou er een lans voor willen breken om dit uurwerk in eenzelfde staat 
als dat van foto 3 te krijgen en zodoende voor verder verval te 
beschermen. Terug naar het uurwerk in het algemeen. Na de intro-
ductie van de eerste uurwerken ging voor ‘de klok’ de tijd ook sneller 
lopen, want binnen een eeuw werden de klokken zoveel kleiner, dat 
ze zelfs in huiskamers kwamen te staan of aan de muren van 
huiskamers terecht kwamen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         Foto 3            Foto 4 
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In het Museum van Schone 
Kunsten te Antwerpen hangt een 
portret van Jehan Lefèvre de St. 
Remy (foto 5), een edelman aan 
het hof van Filips de Goede, 
waarop een torenvormig gotisch 
uurwerk met een ketting aan de 
wand hangt. Het schilderij is van 
rond 1450.  
In de eerste eeuwen na de intro-
ductie van de eerste uurwerken 
werden de uurwerken niet alleen 
kleiner, maar ook veel nauwkeu-
riger. Ze waren echter allemaal 
nog wel afhankelijk van gewichten.          Foto 5 
Een echt grote stap in de evolutie  
van onze tijdweergave was dan ook de introductie van de 
veeraandrijving. In 1477 werd deze voor het eerst vermeld in het 
klokkenboek van de Augustijner pater Paulus Almanus. Met de 
introductie van de veeraandrijving kon de toenmalige klok verder 
verkleinen tot een tafel- (foto 6) of console model.  

Augsburg was in de 16e en 17e 
eeuw het centrum voor de 
fabricage van tafelklokken met 
veeraandrijving en spillegang. 
Naarmate de uurwerken meer 
ingeburgerd raakten nam ook de 
behoefte om de tijd op ieder 
willekeurig moment of plaats te 
kunnen lezen toe en daarmee ook 
de vraag om de uurwerken nog 
kleiner en handzamer te maken. In 
het begin van de 16e eeuw deed 
het horloge zijn intrede. Een hor-
loge werd in die tijd omschreven 
als ‘een uurwerk dat zonder 
gewichten veertig uren wijst en  

          Foto 6           slaat, zelfs wanneer men het op de 
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borst of in de buidel draagt’ (1511). De eerste 
horloges waren eigenlijk draagbare uitvoeringen van 
het tafelklokje dat men aan een snoer om de hals 
droeg (foto 7). De term horloge kwam trouwens pas in 
de 17e eeuw in zwang. 
In de eeuwen na de introductie van de eerste horlo-
ges veranderde er eigenlijk niet erg veel meer aan het 
principe. Natuurlijk zie je dat alle denkbare vormen de 
revue passeren, net als de verschillende materialen. 
Rond, vierkant, achtkantig, maar ook in kruisvorm, 
appelvormig, eivormig, of als dier in goud, zilver, 
koper en ijzer. De versieringen werden ook steeds 
mooier en uitgebreider. Er zijn prachtige gegraveerde   Foto 7 
en geëmailleerde gouden horloges bewaard gebleven. 
In het begin had het horloge dan ook vooral een sierlijke waarde. 
Vorsten maakten er een gewoonte van om een horloge als een 
bijzondere waardering aan iemand te schenken. Dit veranderde 
echter al snel naarmate de functie van tijdmeten steeds belangrijker 
werd en de vraag naar nauwkeuriger uurwerken toenam. Er werden 
technologische verbeteringen aan het uurwerk doorgevoerd, zoals 
de spiraalveer door Christiaan Huygens in 1675, de Stackfreed (dat 
is een stalen veer die ervoor zorgt dat tijdens het aflopen van de veer 
de afnemende drijfkracht van de veer wordt geëgaliseerd), maar ook 
tandwiellagers gemaakt van ‘edel’ stenen, of de tourbillion (een 
compensatiemethode voor ongelijkmatigheden in de balans en later 
ook de cilinder- en de ankergang). Al deze ontwikkelingen maakten 
het horloge niet alleen betrouwbaarder en nauwkeuriger, maar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    Foto 8          Foto 9 
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vooral ook dunner en handzamer en legden de basis voor ons 
hedendaags horloge. 
Het zakhorloge (zie foto’s 8 en 9), is eigenlijk de meest voorkomende 
variant geweest en is pas in het begin van de 20e eeuw vervangen 
voor het polsbandhorloge. De eerste polsbandhorloges leken nog 
erg veel op de zakhorloges, met als enige verschil dat er geen oog 
voor de ketting meer aan zat maar twee beugeltjes voor de band (Zie 
foto 10) Ook waren er metalen banden waarop een klem-
mechanisme zat waarin een zakhorloge geklemd kon worden (Zie 
foto 11). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 10            Foto 11 
 
Om tot onze tijd te geraken maakt het mechanische uurwerk nog een 
grote evolutie door. Was het tot nu toe de veer die de kracht leverde 
om het uurwerk gaande te houden, in 1955 werd de atoomklok 
ontwikkelt en in 1956 produceerde Patek Philippe het eerste 
prototype van een elektronisch kwartsuurwerk, dat de grondslag 
legde voor de elektronische horloges. Het zou echter nog zo’n 25 
jaar duren tot begin jaren ’80, voordat de elektronische horloges en 
masse de consument vinden. Het was de firma Swatch die het 
elektronische horloge populair maakte. 
Hoewel er gesproken wordt over een elektronisch horloge, is 
eigenlijk alleen de aandrijving elektronisch en bestaat een groot deel 
van de elektronische horloges nog steeds voor een belangrijk deel 
uit een mechanisch deel. In de horloges van de grote merken van 
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tegenwoordig, zoals Rolex en Omega, komt zelfs helemaal geen 
elektronica voor. Het horlogemaker ambacht staat daar nog hoog in 
het vaandel, en de merken staan synoniem voor kwaliteit. 

Wat gaat de tijd toch snel, helemaal als je het 
in een paar pagina’s probeert samen te 
vatten. Er zijn hele boeken vol geschreven 
over dit onderwerp. Toch liep ik al een tijdje 
met dit idee rond. Er is zoveel over te vertellen 
en velen van u hebben waarschijnlijk nog wel 
zo’n oud zakhorloge of misschien een oude 
klok in huis. Wie weet zit er wel een bijzonder 
exemplaar bij voor een volgende Wetens-
waardigheden? In ieder geval heb ik nu de 
gelegenheid aan kunnen grijpen om het 
uurwerk daarboven in de kerktoren eens ter 

 Foto 12   sprake te brengen. Ik ga daar zeker achteraan  
     om daar wat meer van boven tafel te krijgen 
en maak alvast een flinke plek vrij in ons virtuele museum. 
 
Bronnen: 
Horloges van Walter Spiegl 
Elseviers grote antiekencyclopedie 
Wikipedia 
www.tijdvoorklokken.nl 
 

= = = = = = = = = = = = = = = = 
 
NOOT VA DE REDACTIE 
 
 
In maart 2004 heeft op het gemeentehuis van Zederik een gesprek 
plaatsgevonden tussen de gemeente en onze voorzitter over het 
restaureren en eventueel tentoonstellen van de torenuurwerken van 
Lexmond, Hei- en Boeicop, Leerbroek en Meerkerk. Helaas is het bij 
dit gesprek gebleven door gebrek aan financiële middelen en 
mankracht. Hopelijk is bovenstaand artikel de aanzet voor verdere 
actie. 
 

= = = = = = = = = = = = = = = = 
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UITHUILEN EN HEIMWEE 
 
C. Chaigneau 
 
 
Het is 60 of 70 jaar geleden dat we zonder auto's van de dijk af-
sleden. Ik woonde langs de Lek tegenover klompenmaker Spek en 
tussen Willem Boef en de Kolenschuur. Ik woonde toen al op stand, 
want ik woonde tussen de middenstand. Aan de ene kant de fam. 
Hamerling, die potten- en pannenkruideniers waren en peterolie 
hadden, en aan de andere kant schoenmakerij Maas. Het klinkt wel 
gek, maar voor veel boeren rookte hij het spek. Af en toe moesten wij 
hard hollen, om te kijken hoe de bomen van de Mallejan van de dijk 
afrolden (Willem Boef). Het waren soms maar rare hompen, maar 
Cees Spek maakte mooie klompen. De kolenschuur zat vol met turf, 
antraciet, cokes en kolen. Als je alles zag een mooi geheel, hij was 
van Scherpenzeel. Maar wie alles rondbracht was absoluut Arie 
Pluut (Kersbergen). Als je slootje had gesprongen of scholletje 
gevaren, dan gingen we bij sigarenmakerij Bubberman vergaren en 
droogde daar tussen de sigaren onze kleren. Want dat hoefde je 
thuis niet te proberen. Als alles droog was ging je weer aan de haal, 
even kijken wat er voor het raam staat bij Kobus de Vaal. Hij ging 
met zijn bakfiets de hele omtrek rond en had de bijnaam kilometer-
kontje. Dan stond je bij de Berensticht achterin brandde nog licht. Er 
stond geen beer op de loer, maar achterin woonde wel Willem Sino 
de olieboer. En ook nog het boekje woord in beeld, je had zo'n 
boekje voor drie knikkers en een scheet. Vooraan in de Berensticht 
waren ze altijd vroeg wakker, daar woonde Rinus Brokking de warme 
bakker. De blaasbalg werd aangetrokken, het vuur opgehit, buiten 
stond een hit, je was bij Lammert de Smit. Twee stappen verdergaan 
dan was je bij Teun en Hap Molenaar. Slager hebt u een pondje 
spek, niet te mager en niet te vet. Dan was je heel spontaan, zullen 
we even naar Jantje Boef gaan. Ze verkocht kruidenierswaren en 
klompen, want we moesten daar ook water pompen. Dan was het 
heel spontaan, zullen we even naar de kapper gaan. Naar Arend van 
Enigen, de enige Arend die niet kon vliegen. Je stond tussen de kerk 
en de dijk. Ik stond recht voor de smederij van de Gebr. Mazijk. Dan 
had je garage Burggraaf (Walter Ot), maar aan de auto's en een fiets 
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daar werkte Dries. Dries was ook nog telegrambesteller. Aan de 
straat stond kar en paard. Het paard onderging zijn lot. We waren bij 
kruidenier Gerrit Bot. Die had in de oorlog ook een taxibedrijf met 
paard en wagen naar Vianen. Het paard stond dan aan de ring, maar 
wij gingen naar Bakkerij Alting. Dan hoorde je de bel en was je bij 
kleermaker Hamerling. Je vader moest de hele week sparen, want 
naast Hamerling kocht hij sigaren. En tante Metje knipte je haren. 
Iedereen wist het toch, daarnaast had je kruidenier Jacob de 
Hartogh. Herbergh de Drie Snoeken werd bewoond door Klaar, Kee 
en Bartje. Daar kreeg je nog twee borreltjes voor een kwartje. Als je 
daar vandaan kwam en je keek een beetje loens, dan was je bij 
Schildersbedrijf Kloens. Dan nam je weer een sprong en kwam bij 
timmerman Wout de Jong. Dan zag je potten, pannen,kruiken en 
schalen, die moest je altijd bij Wilschut halen. Dan zag je een bordje 
met een sticker. Daar was de wagenmaker Meindert Bikker. Als je je 
eigen wou wegen, dan moest je bij kaashandelaar Rietveld wezen. 
Dan ging je lopen naar de andere kant. Je wist niet wat het waren, 
maar Piet de Ruiter verkocht ellenwaren. Als je door het raam keek, 
was je in de war, dan zag je een grote Dirktwar. Als je daar stond 
was het soms balen, dan moest je nog een postzegel van een halfje 
halen, en dan moest je aan Juf Kooiman betalen. Dan hoorde je 
tingelingeling en was je bij fietsenmaker Oosterling. Ze waren daar 
fietsen aan het lakken en Henk Veen was aan het bandenplakken. 
En dan was het hoep en stond je bij Wout Wink op de stoep. En wat 
had die een hoop snoep. Dan stond je bij de toren, wat een 
bouwwerk zeg en wat hoog. Af en toe begon hij te luiden. Dan dacht 
je verrek, staan Sjaan Lemmen en Izak van Benturn alweer aan de 
touwen te trekken. 
Even het hoekje omgegaan en dan zag je het limonadefabriekje van 
Willem Oosterling staan. Dan was het maar een kleine sprong naar 
het metselbedrijf van Jan de Jong. Soms liep je hand aan hand en 
was je bij Doeland. Staat nou niet zo te zeuren, want hiernaast woont 
kruidenier Treuren. Hier maar weer eens oversteken. Dat was toen 
nog niet zo link, maar je was bij de familie Vink. Zeg nou moet je 
eens even horen tandarts Manschot is aan het boren. Ik liep gelukkig 
voor de wind en zo kwam je bij schoenmaker Quint. Gijs maakte 
altijd veel gein en zo kwam je bij metselaar en kruidenier Ravenstein. 
He, daar staat een paard. Hallo, die hoorde bij bodedienst Jan Sino. 
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Dan kwam je langs de school: juf Slob, Jo Schrijvershof, Meester 
Overhagen, die hadden geen stress want ze lieten zich niet plagen. 
Dan maar weer het hoekje omgegaan en je stond bij drogist en 
schilder Graveland voor het raam. Dan voelde je in je broekzak nog 
een cent, nou je was toch bij vrouw van Drent. Dan liep je kort en 
netjes langs de kant voorbij Oskam de predikant. Dan keek je weer 
eens naar de dijk, maar je was pas bij bakker van Dijk. Dan kwam je 
weer bij slager Molenaar. Zeg slager je moet het weten: 1 ons 
boterhamworst dun gesneden en hoog opgestapeld, want er komen 
vrienden eten. De volgende winkel waren grutterswaren. Je kon er 
ook tarwe en koffie malen. Later kon je het bij Sjaan Lemmen weer 
ophalen en als het moest kon je gelijk bij van Kekem melk halen. He, 
kijk eens even hier, hier woont Sijmon Molenaar de barbier. He, waar 
gaan we nu weer heen. Ja, naar de bakker van de familie Veen. Dan 
had je een heel groot huis, daar was secretaris v.d. Land in het 
gemeentehuis. Appels, pruimen en peren, of andere dingen van het 
veld, die kocht je bij Pauw Rietveld. Het huis zag aan de buitenkant 
geel, kolen en melk van Gert Scherpenzeel. Dan ging ik de dijk weer 
op en weer langs Kees Spek en dan rook je het water van de Lek. 
Op de dijk zag het een beetje wit, dat was uit de melkbus van Tijmen 
de Wit. Zo, nu de trap nog af en het poortje door, want daar woonde 
ik hoor. 
En nu heb ik heimwee. Waarnaar? Naar de Dorpsstraat zonder 
auto's, naar de paarden van Willem Boef, naar Jan Oorschot met zijn 
handharmonika, naar Gert Veen gemeentebode, cafébaas en de 
boot aanleggen met Gerrit Klein. Er was er één overleden, dat moest 
iedereen weten. Huis aan huis ging hij het zeggen. Jos Schotman die 
de pillen van de dokter rondbracht. En nog vele anderen. Ik heb een 
heel klein stukje van Lexmond beschreven. Maar dit moet u weten, 
er moesten wel 50 middenstanders eten. Weet u wie ik ben. Bij een 
van deze bedrijven ben ik begonnen en altijd met mijn kwastje 
rondgesprongen. We waren allemaaI goed bij de les. Een 
fantastische tijd, zonder stress. 
 
Dit artikel werd eerder geplaatst (eind 20e eeuw) in het blad van 
Lekvogels ‘De Kopstoot’ (vandaar de titel) 
 

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

Woonhuis van de familie Zijderveld, waarin het postkantoor was gevestigd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Begin van de Kerkstraat. 
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UIT DE 'LEERDAMMER' VAN 70 JAAR GELEDEN 
 
J.L.E. Bassa-de Jong 
 
 
Hei- en Boeicop 
 
Bericht van 05-09-1940 
• Benoeming. In de plaats van wijlen den heer J. Takken is tot 

machinist van de motorbrandspuit, alhier, benoemd de heer P.E. 
de Vos. 

Bericht van 10-09-1940 
• In tegenstelling met vorige jaren, werd deze keer de 

geitenkeuring van de afd. Hei-en Boeicop van den Prov. Bond 
van Geitenfokvereen. in Zuid-Holland “Verbetering zij ons Doel”, 
gehouden in een weiland aan den Kanaaldijk van den heer H. 
Stravers, alhier, daarvoor welwillend afgestaan. Door benzine-
gebrek konden de dieren niet per auto worden afgehaald. Het 
aantal aangevoerde geiten was in verband hiermede dan ook 
gering, in totaal werden slechts aangevoerd 23 geiten, alsmede 
de bondsbok. 

Bericht van 12-09-1940 
• Retauratie. Nu het Oostelijk gedeelte van het Ned. Herv. 

Kerkgebouw gerestaureerd is kan men een overzicht krijgen van 
wat het geheel worden kan. Een prachtige muur van oude 
handgevormde mopsteenen is te voorschijn gekomen, waardoor 
het direct in het oog valt, welk een schoonheid onder de witkalk 
verborgen heeft gezeten. Thans is men bezig aan de Rechter 
Zuidkant van het gebouw. Hier deed men de ontdekking, dat een 
fraai spitsbogig raamgewelf in Gotischen stijl alwaar een gewoon 
ijzeren raam was ingemetseld, achter het metselwerk verborgen 
lag, hetwelk thans is blootgelegd en dat naar alle waarschijn-
lijkheid in zijn oorspronkelijken vorm teruggebracht zal worden, 
waardoor het aanzien der kerk in hooge mate tot zijn recht zal 
komen. Het zal nog geruimen tijd duren alvorens men met deze 
restauratie gereed zal zijn. 
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Bericht van 21-09-1940 
• In deze gemeente komen ook reeds gevallen van geelzucht voor. 

Reeds in die mate, dat in een gezin 7 personen lijdende zijn aan 
deze ziekte, welke thans in deze omgeving nogal schijnt te 
heersen en een besmettelijk karakter aanneemt.  

Bericht van 02-11-1940 
• In verband met de kolenschaarste, zullen de scholen des 

Woensdags den geheelen dag en des Zaterdags geheel niet 
gehouden worden. Met het oog op de duisternis zijn de 
schooltijden een half uur verschoven en zijn thans gewijzigd als 
volgt: van 10 – 1 uur en van 2 – 4 uur. 

Bericht van 12-11-1940 
• Regenval. Door den zwaren regenval der laatste dagen is het 

polderwater buitengewoon gestegen, waardoor verschillende 
laaggelegen landerijen gedeeltelijk onder water staan. Ondanks 
het werken der watergemalen is men er nog niet in geslaagd het 
polderwater belangrijk te verminderen. Wanneer men niet 
spoedig het water verwijderd heeft, zullen de veehouders, hoewel 
er nog wat te eten is, hun vee moeten opstallen.  

Bericht van 17-12-1940 
• Vorige week is het aantal telefoonaansluitingen weer met een 

vermeerderd, waardoor het aantal abonné’s thans 12 bedraagt. 
De laatste aansluiting betrof het perceel van C. Westerhoud. 

Bericht van 19-12-1940 
• Petroleumbonnen. Met nadruk wordt erop gewezen, dat zij, die 

aan het electrisch lichtnet worden aangesloten, direct de in hun 
bezit zijnde petroleumbonnen moeten inleveren aan het Distri-
butiekantoor. Op niet-inlevering worden zware straffen gesteld. 

Berichten van 28-12-1940 
• Winterhulp. Deze week zijn aan verschillende behoeftige 

gezinnen in deze gemeente de eerste waardebonnen van de 
Winterhulpcollecte uitgereikt. 

• Brandgevaar. Met het oog op de aanhoudende vorst wordt er met 
nadruk op gewezen dat elke hoofdbewoner van een perceel 
verplicht is, te zorgen dat er een brandbijt nabij zijn woning 
aanwezig moet zijn van een m2, waardoor bij een eventuele 
brand, direct door de brandweer kan worden opgetreden. 
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Lexmond 
 
Berichten van 05-09-1940 
• Ned. Hervormde Kerk. Aangezien verduistering van het 

kerkgebouw hier practisch onuitvoerbaar is en met het oog op de 
geringe belangstelling voor de avondgodsdienstoefeningen 
financieel onverantwoord zou zijn, is besloten daartoe niet over te 
gaan. Mogelijk ware geweest de consistoriekamer hiervoor te 
gebruiken, hetgeen reeds vroeger meermalen plaats had, doch 
aangezien de pastor loci alleen in het kerkgebouw wenscht te 
preeken, zullen namiddaggodsdienstoefeningen gedurende den 
winter de avondgodsdienstoefeningen vervangen. 

• Verkooping. Bij de openbare verkooping van de hofstede met 
landerijen, genaamd “Begramshoeve”, welke j.l. dinsdag plaats 
had, werden de koopen 1 tot en met 9, zijnde groot 25.76.83 
Hectare, met ƒ 2500 uitgemijnd door A. Volker te Sliedrecht, 
waardoor deze koopen tezamen op ƒ 67.275 kwamen. 

• Voetbalwedstrijd. Dinsdagmiddag werd in deze gemeente door 
een elftal Lexmondsche voetballers met elf Duitsche militairen op 
de uiterwaarden een voetbalwedstrijd gespeeld, waarvoor groote 
belangstelling bestond. De wedstrijd eindigde met 4 – 4. 

Bericht van 07-09-1940 
• Aardappeloogst. De oogst der late aardappelen, waarmede 

begonnen is, valt niet tegen. De meeste late soorten zijn 
ziektevrij en verlies hiervan komt niet voor. Er worden perceelen 
gerooid, waarvan de opbrengst 1 mud consumptie-aardappelen 
van 2 roeden land bedraagt. De prijzen bewegen zich in 
opwaartse richting. Voor winteraardappelen van ƒ 3.50 – 4.00 per 
mud. 

Bericht van 21-11-1940 
• Bommen in Lexmond. Zaterdagavond (16-11-1940) werden uit 

een vliegtuig boven deze gemeente in het buurtschap Achthoven 
een tweetal bommen geworpen. Ze kwamen in een stuk weiland 
terecht achter de woning van F. Bikker, doch richtten geen 
ongelukken aan. Er ontstonden gaten van ongeveer 8 meter 
middellijn en 4 meter diep.  

 
= = = = = = = = = = = = = = = = 
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RUZIE BIJ HERBOUW HEICOPSE KERK IN 1540 
 
W. van Zijderveld 
 
 
De oudste kerkgebouwen van Hei- en Boeicop 
In zijn boeken Aengaende den dorpe van Heycop en Met het oog op 
de kerk vertelt wijlen Joh. de With dat de oudste delen van de kerk 
dateren uit ongeveer 1300 en de kerk toen werd gebouwd of 
verbouwd/vernieuwd. In 1387 of 1388, tijdens een twist tussen de 
heren van Arkel en die van het Land van Vianen, werden het dorp en 
de kerk door de Arkelse Jan van Rijnensteyn in brand gestoken. De 
kerk brandde toen geheel af. Pas twintig jaar later, in 1408, werd ze 
weer ingewijd, zodat mag worden aangenomen dat ze in dat jaar en 
het jaar daarvoor ook is herbouwd1. 
Behalve enkele vermeldingen van pastoors, kapelaans, een koster 
enz. was daarna geen enkel bericht meer over het kerkgebouw 
bekend. Een rekening uit 1616, nadat Hei- en Boeicop protestants 
was geworden, is het eerste bericht dat over het kerkgebouw is 
teruggevonden2. In de afgelopen jaren uitgevoerd archiefonderzoek 
bracht echter aan het licht dat in de tussenliggende ruim twee 
honderd jaar er toch nog wel het nodige met het kerkgebouw is 
gebeurd. Het blijkt namelijk dat de in 1408 herbouwde kerk in 
1539/1540 geheel of gedeeltelijk is vervangen door een ander 
gebouw. Daarover gaat dit artikel. 
 
Een nieuw kerkgebouw als dat van Molenaarsgraaf 
Veel historische feiten zijn bewaard gebleven doordat er rechtzaken 
over zijn gevoerd. Dat is ook het geval met het Heicopse kerk-
gebouw. 
Zo waren in de periode 1530-1531 de Heicopse kerkmeesters ver-
wikkeld in een proces met de Lakervelder Dirck Hermansz Copier (of 
Coppier) over een onbekend geschil. Dirck Hermansz Copier won 
dat proces, maar in 1534 verloor hij een ander proces tegen de twee 
kerkmeesters3. 
Dirck Hermansz Copier was dus geen onbekende voor de Heicopse 
kerkmeesters. Er waren altijd twee kerkmeesters. Ze vormden een 
onderdeel van het dorpsbestuur en moesten voor het onderhoud van 
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het kerkgebouw zorgen. Het kerkbestuur had met het gebouw dus 
niets te maken. Dat werd door de burgerlijke overheid aan de 
kerkelijke gemeente ter beschikking gesteld om er diensten in te 
houden. De kerkmeesters waren meestal maar één of twee jaar in 
functie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deel van een tekening van Paul van Liender uit 1756 van de kerk van 
Molenaarsgraaf. 
 
Dirck Hermansz Copier, die in Lakerveld woonde, was een ver-
mogend en invloedrijk man. Hij was ook aannemer. Hij had in 1539 
van de kerkmeesters de opdracht aangenomen om die kercke van 
Heycoep te tymmeren, metselen, fonden (funderen) ende op te 
leveren naede figure ende forme van de kercke in Moelenaersgrave. 
De Heicopse kerk zou dus geheel worden herbouwd naar het voor-
beeld van de kerk te Molenaarsgraaf. 
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Dirck Hermansz Copier leverde goed werk af en op de kwaliteit van 
het gebouw viel niets af te dingen. De kerkmeesters konden dus 
tevreden zijn. Maar niets was minder waar. Het bleek namelijk dat 
Dirck Hermansz Copier de kerk een gebint langer en een voet (ca. 
30 cm) breder had gemaakt dan die van Molenaarsgraaf4. 
 
De kerk werd langer en breder dan bedoeld 
Door de verlenging en verbreding was de bouw van de kerk duurder 
uitgevallen en moesten ook de funderingen anders worden dan 
gepland. Omdat Dirck Hermansz Copier in Lakerveld woonde, werd 
de zaak voorgelegd aan de Lakerveldse schout en schepenen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Boven de plattegrond van de kerk van Molenaarsgraaf, onder die van Hei- 
en Boeicop. Duidelijk te zien is het verschil in lengte. 
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Dirck Hermansz Copier verdedigde zich door te zeggen dat hij de 
kerk had aangenomen naeden duymstrecke van de kercke in 
Moelensgraeve, een gebynt langer ende eene voet wyder. Met 
andere woorden, hij beweerde dat hij de bouw van de kerk had 
aangenomen op de basismaten van die van Molenaarsgraaf, maar 
dat de kerk wel een vak langer en een voet breder zou moeten 
worden. 
Dit was overigens niet het enige twistpunt, want de kerkmeesters 
wilden een garantieperiode van veertig jaar hebben, terwijl Dirck 
Hermansz Copier beweerde dat hij had afgesproken om de kerk een 
jaer te houden sonder ryten oft splyten, ofwel: om een jaar lang alle 
scheuren en andere gebreken kosteloos te herstellen. Bij een slechte 
fundatie zou de kerk gaan verzakken en hierdoor zouden de muren 
kunnen gaan scheuren en erger. Omdat de grond in Heicop niet al te 
best was, was die vrees niet ongegrond. De kerkmeesters, Joest 
Dircsz en Cors Aertsz, eisten daarom een garantie van veertig jaar. 
Zo niet, dan wilden ze dat Dirck Hermansz Copier een afkoopsom 
van driehonderd Carolische guldens zou neertellen. Met dit geld kon 
men dan de reparatie van eventuele toekomstige gebreken betalen5. 
Waarschijnlijk is een slechte fundatie ook wel de reden geweest dat 
de kerk uit ongeveer 1408 was gaan verzakken en moest worden 
afgebroken. Als dit inderdaad het geval was, dan verklaart dit 
meteen waarom de kerkmeesters zo gebrand waren op een lange 
garantieperiode. 
 
De Heicopse kerk was prima gebouwd 
Door gebrek aan bewijs waren de afspraken over de bouw en de 
garantietermijn een welles-nietes spelletje geworden. Toch moesten 
de Lakerveldse schout en de schepenen hierover een vonnis vellen. 
Het is te begrijpen dat zij niet goed raad wisten met het geval. Ze 
legden het geschil daarom voor aan de Kamer van Justitie te Vianen. 
Deze wees vier metselaars en vier timmerlieden aan, die gezamenlijk 
beide kerken moesten inspecteren. Ze moesten zowel de constructie 
als de vorm en de afmetingen controleren. Enkele leden van de 
Kamer van Justitie, de kerkmeesters en de acht ambachtslieden 
gingen daarop naar de kerken van Molenaarsgraaf en van Heicop 
om de situatie op te nemen. 
Bij het bezoek aan de Heicopse kerk was de delegatie verder uitge-
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breid. Behalve de afgevaardigden van de Kamer van Justitie waren 
ook enkele leden van het Heicopse gerecht en Dirck Hermansz 
Copier aanwezig en de toentertijd in functie zijnde kerkmeesters 
Franck Splintersz en Cornelis Dircsz, de Lexmondse priester 
Heynrick Gysbertsz, de Heicopse pastoor Gysbert, de timmerman 
Joost Roelofsen van der Meye en timmerman Menster Meerten uit 
Utrecht. Deze twee timmerlieden hadden aan de kerk van Lexmond 
gewerkt. Er waren ook een paar nieuwsgierige buren aanwezig. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De kerk van Heicop, getekend door Jan de Beyer in 1750. Links het 
Rechthuis. 
 
De vergelijking tussen beide kerken viel uit in het voordeel van Dirck 
Hermansz Copier, want de ambachtslieden vonden de Heicopse 
kerk perfecter en beter van balcken. De kerk was ook goed gemaakt 
en hij stond rechtop en was zware ende beter. Ze prezen Dirck voor 
het afgeleverde werk en de autoriteiten en de buren waren dik 
tevreden. Dat veranderde, toen Dirck Hermansz Copier vroeg wat 
zijn beloning was voor het extra werk, dus voor de verlenging met 
een extra travee en een voet verbreding. De Heicopse pastoor wilde 
daar helemaal niets voor betalen en zei: neemt een byl ende haut 
dat off. Met andere woorden: Maak de kerk maar kleiner. Eén van de 
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aanwezigen, Adriaen Meynertsz, zei echter: Gheeft den man syn gelt 
en laet hem gaen, hy heeftet wel verdient. Er waren er meer die er 
zo over dachten en ze vonden dat de eis van de kerkmeesters maar 
beter kon worden ingetrokken. Naar hen werd echter niet geluisterd. 
Het geschil werd een fikse ruzie, maar werd niet opgelost6. 
 
Dirck Hermansz Copier won het proces maar gedeeltelijk 
De schout en de schepenen van Lakerveld moesten van de Viaanse 
Kamer van Justitie het geschil verder oplossen. Ze vonden echter 
dat ze in deze zaak geen vonnis konden wijzen, zodat de Kamer van 
Justitie hen advies gaf hoe zij de zaak moesten oplossen. De Kamer 
was tot de conclusie gekomen dat de constructie weliswaar in orde 
was, maar dat Dirck Hermansz Copier die toch niet had opgeleverd 
zoals met de kerkmeesters van Heicop was afgesproken. Dirck 
Hermansz Copier zou moeten worden veroordeeld om f 83,30 te 
betalen aan de kerkmeesters van Heicop en hij zou vijftien jaar 
garantie moeten geven op de fundering van de kerk. Hij zou ook de 
kosten van de inspectie en van het proces moeten betalen en 
hiervoor een borg aanwijzen. Dit werd Dirck Stout. Later bepaalde de 
Kamer van Justitie dat de kerkmeesters en Dirck Hermansz Copier 
elk de helft van de inspectiekosten voor hun rekening moesten 
nemen. Het vonnis namen schout en schepenen van Lakerveld over 
en veroordeelden Dirck Hermansz Copier zoals de Kamer van 
Justitie had geadviseerd7. 
Copier ging bij de Kamer van Justitie te Vianen in beroep tegen het 
vonnis van schout en schepenen van Lakerveld. Dat ging in die tijd 
niet zo maar, want het gerecht wilde eerst wel eens weten of de 
verliezer van het nog te voeren hoger beroep de proceskosten wel 
kon betalen. Daar moesten toen borgen voor worden aangewezen. 
Voor de kerkmeesters was dat de heer Gerrit van Raephorst en voor 
Dirck Hermansz Copier werd dat Engebrecht Lubse uit Lakerveld8. 
De kerkmeesters hadden intussen de hulp ingeroepen van het 
Utrechtse kapittel van de Dom en de kanunnik Adriaen van Renesse 
ging de zaak voor hen behartigen. Daarna volgde een langdurige 
strijd over de verdeling van de kosten, waarbij ook beslag werd 
gelegd op bezittingen van Dirck Hermansz Copier. Van Renesse 
verloor die strijd en moest alle gemaakte kosten betalen. Na een 
lange procesgang bevestigde de Kamer van Justitie het vonnis van 
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de schout en schepenen van Lakerveld (dat de kamer zelf had 
geadviseerd!) van f 83,30 ‘schadevergoeding’ en vijftien jaar garan-
tie. Toch boekten de Heicopse kerkmeesters en de kanunnik Adriaen 
van Renesse nog een succes, want er moest een borgtocht komen 
van hondert ponden vlaems (een vlaamse munt) en er moesten 
voldoende borgen voor zijn. Dat werden Ghysbert Dircksz Hughens, 
Ffrans Aertsz van Everdingen en Cornelis Loefsz. Dirck Hermansz 
Copier moest ook voor de proceskosten opdraaien, die f 87,40 
bedroegen. Daarin waren ook begrepen de f 20,28 die de Kamer-
leden tijden het proces hadden verteerd9. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Een deel van één van de vele stukken van het proces tussen de kerk-
meesters van Heicop en Dirck Hermansz Copier met een bezwaar van 
laatstgenoemde. Het stuk is gedateerd 8 maart 1541. 
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Inkomsten uit zielenheil 
In ongeveer 1540, de kerk was dus net vernieuwd, schonken Hessel 
Dircxs en zijn vrouw Miys vijfenzeventig Carolus guldens. Dit bedrag 
was niet bedoeld voor de kerkbouw, maar voor hun eigen zielenheil. 
Voor dat bedrag moest de pastoor namelijk jaarlijks na Sint 
Johannes (dat viel op 27 december) een mis opdragen ter nage-
dachtenis van hen. Dat was in die tijd een heel normale zaak, die 
natuurlijk alleen de wat rijkere lieden zich konden veroorloven. De 
arme mensen moesten het maar zonder doen10. 
 
Waarom Molenaarsgraaf als voorbeeld? 
In de Vijfheerenlanden bezaten alle kerken in de middeleeuwen een 
toren, behalve die van Heicop. Ook een daktorentje of -ruiter zal daar 
aanvankelijk niet aanwezig zijn geweest.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De huidige kerk van Hei- en Boeicop. 
 
De torens van de kerken van Everdingen en Heukelum zijn intussen 
verdwenen. Die van Everdingen door slecht onderhoud en die van 
Heukelum door de gevolgen van branden en slechte reparaties11. 
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Deze kerken waren allen gebouwd op een stevige ondergrond, 
bijvoorbeeld een stroomrug of donk, terwijl de kerk van Hei- en 
Boeicop op veenland was gebouwd. Weliswaar was dit het beste 
stuk grond dat langs de ontginningskade lag, maar de ondergrond 
was toch slechter dan die van een stroomrug. Een toren zou daarom 
zeer goed moeten worden gefundeerd en het gevaar van verzakken 
bleef groot. Dit is waarschijnlijk de reden dat men gekozen heeft om 
geen klokkentoren te bouwen. 
In de Alblasserwaard waren meer kerken die met hetzelfde probleem 
kampten en geen toren plaatsten. Eén van die kerken was die van 
Molenaarsgraaf, die een aantal jaren eerder geheel was herbouwd 
en ongeveer gelijke afmetingen had als de kerk welke men in Heicop 
wilde bouwen. Bovendien was, voornamelijk ten gevolge van 
verzakkingsproblemen, de kerk van Molenaarsgraaf in voorgaande 
eeuwen reeds enkele malen herbouwd. Met de in Molenaarsgraaf 
opgedane ervaring konden de bouwers hun voordeel doen, vandaar 
dat dit de ‘voorbeeldkerk’ werd. Risico’s werden op die manier zoveel 
mogelijk buitengesloten. 
 
De kerk van Molenaarsgraaf 
Op 12 februari 1244 gaf het Utrechtse kapittel van St. Marie 
toestemming om in Molenaarsgraaf een kapel te stichten, met alle 
rechten van een kerk. De kapel werd later tot kerk verheven. Twintig 
jaar later, in 1264, is er pas sprake van de Graaf(stroom), een 
stroomopwaarts gegraven verlenging van het veenriviertje de Alblas. 
Het is dus mogelijk dat de kapel op een andere plaats stond dan de 
latere kerk, die bij de Graafstroom is gelegen.  
Waarschijnlijk is de, ongetwijfeld houten, kapel ergens in de tweede 
helft van de 14e eeuw vervangen door een stenen gebouw. De 
eerste vermelding van het kerkgebouw dateert uit 1395. 
Het forse kerkgebouw is gebouwd op veengrond, in het midden van 
het middeleeuwse dorp. Het is en was een éénbeukige kerk, een 
type dat in de middeleeuwen in de Alblasserwaard het meest werd 
toegepast. De kerk te Molenaarsgraaf bestaat uit een koor, een schip 
en een later aangebrachte eenvoudige dakruiter (torentje) bij de 
westgevel. Het koor is smaller dan het schip en heeft een oostelijke 
afsluiting van drie muren met een vijfzijdig dak. Oorspronkelijk was 
het schip even breed als het koor. De noodzaak voor de diverse ver-  
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De huidige kerk van Molenaarsgraaf. 
 
en herbouwen was ongetwijfeld verzakking van het gebouw12. 
Het oudste deel van de kerk is het onderste deel van het koor, dat 
dateert uit de 14e eeuw. Andere delen van het koor stammen uit de 
15e eeuw. Kennelijk is toen het koor, en mogelijk ook het schip, 
gedeeltelijk herbouwd. In de 16e eeuw moet dat opnieuw zijn 
gebeurd, want het bovenste deel van het koor en het schip met het 
dak en het gewelf stammen uit ongeveer 1525 of iets later. Het schip 
zal toen zijn verbreed tot ruim elf meter. Daarna heeft de kerk in 
grote lijnen haar vorm behouden. 
De juiste jaren waarin de diverse ver- en herbouwen hebben plaats-
gevonden, zijn niet bekend. De bouwperiode is bepaald aan de hand 
van stijlkenmerken13. 
De kerk heeft nooit een toren gehad, alhoewel dit in de middel-
eeuwen wel gebruikelijk was. Niet alleen zijn daarvoor nooit aan-
wijzingen gevonden, maar ook de westmuur, de kant waar een toren 
altijd stond, is voorzien van een rijke afwerking. Dit zou nooit zijn 
gedaan wanneer hier ooit een toren had gestaan.  
In het eind van de zestiende eeuw, na 1588, werd een achtkantige 
dakruiter op het dak geplaatst. Dat was dus een halve eeuw of 
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langer nadat de kerk in Heicop was herbouwd. De dakruiter wordt 
ondersteund door vier stenen kolommen, te zien op de plattegrond. 
Mogelijk was eerst een klokhuis aangebracht. 
Andere middeleeuwse kerken in de Alblasserwaard die geen toren, 
maar in die tijd wel een dakruiter hadden, waren die van Nieuw 
Lekkerland, Wijngaarden, Bleskensgraaf, Brandwijk, Ottoland, Arkel 
en Schelluinen14. In de Alblasserwaard waren dat er dus veel meer 
dan in de Vijfheerenlanden, waar alleen de kerk van Heicop later een 
dakruiter kreeg. 
 
Overeenkomsten en verschillen met de kerk uit Molenaarsgraaf 
Dat de kerk van Molenaarsgraaf als voorbeeld heeft gediend voor die 
van Heicop, bewijzen mede de volgende constructie-elementen. 

De kapconstructie is vrijwel 
identiek. De 16e eeuwse 
vensters van beide kerken 
hebben holgeprofileerde 
dagkanten, terwijl de steun-
beren (in Hei- en Boeicop 
alleen aan de zuidzijde) 
voorzien zijn van overhoeks 
geplaatste pinakeltjes. Zowel 
deze dagkanten als de 
pinakeltjes komen verder 
alleen maar voor in de kerk 
van Meerkerk. Afgaande op 
een tekening uit 1750 van 
Jan de Beyer had het koor 
waarschijnlijk dezelfde con-
structie als die van Mole-
naarsgraaf, dus een drie-
zijdige koorsluiting met een 
vijfzijdige kap15. 
Aanvankelijk hadden beide 
kerken geen dakruiter, ook 
 

Een 16e eeuwse holgeprofileerde raamstijl en een steunbeer met overhoeks 
geplaatste pinakeltjes van de kerk van Hei- en Boeicop. 
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wel torentje genoemd. Het is daarom goed mogelijk dat de westgevel 
van de kerk te Molenaarsgraaf bij de bouw ook maar tot de dakrand 
liep en het dak gevormd was als in Heicop. 
Behalve het verschil in lengte en breedte, waardoor de twist uit 1539-
1541 was ontstaan, zijn er nog enkele markante verschillen, die uit 
latere tijd dateren. Beide kerken hebben nu een dakruiter, maar die 
in Hei- en Boeicop staat aan de koorzijde van het schip (oostzijde), 
terwijl die in Molenaarsgraaf bij de westgevel staat. Hierdoor moest 
in Molenaarsgraaf het dak worden doorgetrokken en de westgevel 
tot aan de daknok worden verhoogd. De blinde toog en de steun-
beren zouden dan iets moeten zijn verhoogd. In Hei- en Boeicop 
loopt de westgevel nog steeds tot de dakrand en het westelijke 
dakvlak loopt vandaar schuin op. 
In Hei- en Boeicop zijn ook geen sporen van een toren aangetroffen. 
In een boek uit 1749 wordt weliswaar vermeld dat er een vierkante 
lage toren was met een achtkantige spits, maar dat is beslist onjuist. 
Op de tekening van Jan de Beyer uit 1750 is de dakruiter te zien, en 
een kerk met een toren plus een dakruiter zal zeker niet in Hei- en 
Boeicop hebben bestaan. De zeskantige dakruiter is in 1645 aan-
gebracht op het bestaande dak, wat af te leiden is aan de gebruikte 
constructie. Dat was dus ruim honderd jaar na de herbouw van de 
kerk en ruim honderd jaar voordat er in het genoemde boek sprake 
was van een toren16. 
 
Kleinere kerkruimten 
Toen in Molenaarsgraaf in het eind van de 16e eeuw de achtkantige 
dakruiter werd geplaatst, werd tegelijkertijd tegen de oostelijke 
kolommen van de dakruiter een eikenhouten dwarsschot geplaatst. 
Ook het koor werd door een houten schot afgesloten, zodat voor de 
eredienst een kleinere ruimte overbleef. Dat was ook de bedoeling, 
want na de reformatie kon de gemeente met een kleinere ruimte toe. 
Het altaar, de zijaltaren en de verdere ruimte om de mis op te 
dragen, waren nu niet meer nodig. De protestanten hadden alleen 
een preekstoel en een dooptuin nodig, met daar omheen ge-
groepeerd de banken. Op die manier konden de gemeenteleden 
goed de preek horen en alles volgen wat zich rond de kansel 
afspeelde. Aangezien het aantal gemeenteleden in beide platte-
landsgemeenten klein was, had men ook niet veel behoefte aan veel 
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ruimte rond de preekstoel. Men verkleinde de kerkruimte door het 
plaatsen van schotten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het houten schot aan de westzijde van de kerk van Molenaarsgraaf dat bij 
de restauratie van 1960 is verwijderd. 
 
Kort nadat de kerk te Molenaarsgraaf in 1580 was overgegaan naar 
de reformatie, had men op de binnenzijde van de westelijke muur de 
Tien Geboden geschilderd. Door het westelijke schot werden deze 
toen onzichtbaar voor kerkvolk17. 
In de kerk van Heicop werden op een bepaald moment ook twee 
houten schotten geplaatst: één aan de westkant van de kerk bij het 
eerste travee, het andere als afsluiting van het koor18. 
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Het houten schot aan de westkant van de Heicopse kerk, met daarvoor het 
orgel. 
 
Noten 
1. With, Aengaende, p. 38-39, Met het oog, p. 5-9; Leeuwenberg, p. 17-18; 

Groningen, De Vijfheerenlanden, p. 67, 257 
2. With, Met het oog, p. 13 
3. HUA, KvJV, inv. 1 
4. HUA, KvJV, inv. 2, 6 juli 1540 
5. HUA, KvJV, inv. 2, 6 juli 1540 
6. HUA, KvJV, inv. 2, 7 nov. en 7 dec. 1540 
7. HUA, KvJV, inv. 2, 21 jan., 6 juli, 7 sept., 7 nov. 1540 
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8. HUA, KvJV, inv. 2, 20 juli, 28 sept., 12 en 26 okt. 1540 
9. HUA, KvJV, inv. 2, 26 okt. 1540, 8 mrt., 20 mei, 22 aug. 1541 en tussenliggende 

akten 
10. With, Aengaende, p. 53; Met het oog, p. 9; Eijk 
11. Groningen, De Vijfheerenlanden, p. 70, 232-234, 268-271 
12. Groningen, De Alblasserwaard, p. 144, 168, 172; Rees, p. 10, 43, 180. Het door 

Van Groningen genoemde jaartal 1345 slaat niet op het kerkgebouw, maar op 
een financieel recht of het patronaatsrecht. 

13. Groningen, De Alblasserwaard, p. 144, 173, 174 en 178. Volgens Van 
Groningen zou het schip in ongeveer 1550 zijn gebouwd, maar gezien het feit 
dat de kerk als voorbeeld voor die van Heicop is genomen, zal dat waarschijnlijk 
voor 1539 zijn geweest; Rees, p. 180 

14. Groningen, De Alblasserwaard, p. 106-107, 161, 168, 169, 172, 179, 184, 185, 
186, 187, 196; Rees, p. 180. Van Groningen stelt dat de dakruiter in het begin 
van de 17e eeuw werd aangebracht. 

15. Groningen, De Vijfheerenlanden, p. 74-75, 259; De Alblasserwaard, p. 174, 181 
16. Groningen, De Vijfheerenlanden, p. 77, 87, 257-258, Joh. de With, Aengaende, 

p. 42 en 46; Met het oog, p. 35-36 
17. Groningen, De Alblasserwaard, p. 183, 193, 196-197; Rees, p. 182 
18. Groningen, De Vijfheerenlanden, p. 82, With, Aengaende, p. 53 
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LAKERVELD IN DE TWEEDE WERELDOORLOG 
 
P. de Pater 
 
 
Voorwoord: 
Het is lang geleden dat ik een verhaal schreef over Lakerveld in de 
Tweede Wereldoorlog. In dit verhaal kwam schrijver tot de conclusie 
dat het eerste slachtoffer van elke oorlog de waarheid is. 
Dit geldt ook voor 31 december 1944/1 januari 1945. 
Over de gebeurtenissen tijdens die jaarwisseling doen zoveel ver-
halen de ronde, dat het tijd wordt voor een rijtje feiten. Verhalen doen 
niet alleen de ronde over deze datum. Menig verhaal dat niet op 
waarheid berust is ook gepubliceerd. Een bepaalde gebeurtenis op 
25 mei 2010, vijfenvijftig jaar later dus!, vond ik de aanleiding om met 
dit verhaal te komen. Jawel, 25 mei 2010 is een datum die net als 31 
december 1944 thuis hoort in de Lakerveldse geschiedschrijving. De 
laatst genoemde dag was echt de dag, beter gezegd de nacht, dat 
Lakerveld met de meest ingrijpende gebeurtenis tijdens de Tweede 
Wereldoorlog te maken kreeg. In Lakerveld gebeurde iets. Vier 
Duitse soldaten sneuvelde op deze datum. De achtergronden van en 
de gebeurtenissen tijdens deze nacht, en alles wat daarna gebeurde 
heb ik geprobeerd te achterhalen. Deze zoektocht was niet een-
voudig. En menig bureaucraat kruiste mijn pad. 
 
Inleiding: 
Eind 1944 was duidelijk dat Duitsland de oorlog aan het verliezen 
was. Op 16 december 1944 deden de Duitsers nog een wanhopige 
poging om het tij op het westelijke front te keren. Ze openden het 
z.g.n. Ardennenoffensief om een doorbraak richting Antwerpen te 
forceren. Voor dit Duitse offensief werden elite eenheden van de SS 
ingezet. Aanvankelijk verliep de Duitse opmars voorspoedig, vooral 
omdat ze het weer aan hun kant hadden; het was winterweer met 
een dichte mist, zodat de geallieerden hun superieure luchtmacht 
niet konden inzetten. Dit gegeven dreef de Amerikaanse generaal 
Patton bijna tot wanhoop en hij schreef het beroemde gebed van 
Patton. Eind december 1944 klaarde de lucht op. De Duitsers 
besloten tot een alles of niets aanval en op 31 december 1944 en 
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echt niet op 1 januari 1945, zoals historicus L.J. Hartog op pagina 
2265 in het standaardwerk: ‘Bericht van de Tweede Wereldoorlog’ 
beweert, startte de Duitse legerleiding een wanhoopspoging. De nog 
resterende Duitse luchtmacht werd ingezet om geallieerde 
vliegvelden in bevrijd gebied aan te vallen. Deze actie voorzagen de 
Duitsers van de codenaam ‘Bodenplatte’, voor sommige streek-
genoten was het toch een indrukwekkend vertoon: “Hebben die 
Moffen nog zoveel toestellen?” Ook van de zich in Duitse handen 
bevindende luchtmachtbasis Enschede stegen vliegtuigen op, 
waaronder een toestel van het type Junker. En daarover gaat de rest 
van dit verhaal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vervolg: 
Op de vroege avond van 31 december 1944 maakte een Duitse 
jager/bommenwerper van het type Junker Ju88 G-6, serienummer: 
620441, kenteken 4R+BS zich klaar voor de opdracht. Vier man 
zouden het vliegtuig naar het bestemde doel leiden. 

1. De 26 jarige Artur Gutzeit 
2. De 23 jarige Hartmut Meier, piloot 
3. De 23 jarige Thorwald Wettern 
4. De 24 jarige Walter Donath 

Ze volbrachten hun mij niet bekende missie en keerden terug naar 
Enschede. Onderweg ging het fout, de Junker werd aangevallen 
door een Engelse jager van het type Mosquito. Dit toestel was 
overigens gebouwd van hout en had in Engeland diverse bijnamen: 
o.a. ‘The flying cigarbox’, ‘The wooden wonder’ en ‘The timber terror’. 
Desondanks haalde de vliegende sigarendoos, alias het houten 
wonder ofwel het getimmerde monster de Junker naar beneden, en 
het stortte brandend neer in de geïnundeerde West-Lakerveldse 
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polder. Het kostte de vier door mij genoemde inzittenden het leven. 
Het toestel stortte kort voor de jaarwisseling neer. De niet meer 
levende Lakervelder Kobus Kortenhoeven hoorde het geraas en 
begaf zich naar buiten. “Ik zag het toestel zo de boederij vlakbij in 
vliegen”: sprak Kobus. Hij bedoelde hiermee de tegenwoordige 
cactuskwekerij van Hans Biesheuvel. Het toestel vloog er rakelings 
overheen en stortte daarna neer. De enige nog levende ooggetuige 
van het einde van het toestel is de 88-jarige oud Lakervelder Gerrit 
van Bezooijen. Hij kan de gebeurtenis tot in detail weergeven. 
Hoewel het donker en dus spertijd was, waagde menig Lakervelder 
zich naar buiten, de jaarwisseling kwam er aan en ook de bevrijding 
naderde. Gerrit van Bezooijen hoopte waarschijnlijk op het einde van 
de oorlog. Dit deed ook de inzittende Walter Donath van de Junker, 
zoals verder in dit verhaal zal blijken. 31 december 1944 was het 
einde van de jonge Duitser Walter Donath, een vrouw en kind 
achterlatend; zijn bijna leeftijdsgenoot Gerrit van Bezooijen kan in 
oktober 2010 nog levendig vertellen over deze nacht. Toch iets om 
over na te denken. Hierbij een paar foto’s van Gerrit toen hij 22 jaar 
oud was. Dus in 1944. Dit lijkt einde verhaal, maar het begint nu pas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gerrit van Bezooijen, ongeveer 22 jaar oud 
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Onze toenmalige burgemeester Jacob de Jong werd uiteraard op 
nieuwjaarsdag 1945 op de hoogte gesteld van hetgeen zich in 
Lakerveld had afgespeeld. Waarschijnlijk had hij een andere 
nieuwjaarsdag verwacht. Maar Jacob kreeg van de Duitsers te horen 
dat de politieagenten Schrijvershof en De Letter het gevallen toestel 
voor 36 uur moesten bewaken. Jacob deed er in zijn geschied-
schrijving overigens nogal laconiek over: Citaat: “Duitsche bommen-
werper in Lakerveld in het inundatie gebied neergevallen, een lijk 
geborgen. Bezorg Schrijvershof en de Letter een slecht begin 45. 36 
uren de wacht houden of er nog geen levende duitscher uit zou 
kruipen. Geen doodkist voorhanden. Feldgendarmerie knapt dit 
verder op, en neemt het lijk mee naar Vianen. Een paar weken later 
gaat het met de 2e man precies zoo. 
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Dit was dus de eerste (schriftelijke) versie van het verhaal. Een 
andere bron beweert dat de eerste drie lijken snel geborgen werden 
en op de achterdeel van haar ouderlijke boerderij werden neer-
gelegd. Wat wel zeker is, is het feit dat een inzittende van het toestel 
nog geprobeerd heeft om per parachute het toestel te verlaten. 
Helaas zat het toestel toen al te laag en stortte de man neer op de 
dunne ijslaag van de geïnundeerde polder. De onderdelen van zijn 
parachute zijn nog jarenlang in het bezit geweest van buurtgenoten. 
Tot ze dachten: wat bewaar ik eigenlijk aan dit spul? Ook verdwenen 
dus. Nog een andere versie beweert dat een inzittende na de oorlog 
in het inundatiegebied aanspoelde in een fuik. Nu was vissen met 
een fuik in het leegstromende inundatiegebied een mooie bezigheid. 
Overigens volgens de overlevering werden vissen ook met de blote 
hand gevangen. Maar dat een Duitse soldaat op deze manier 
gevonden werd, blijft een vraagteken. Als het al waar zou zijn, wat is 
er dan met het stoffelijk overschot gebeurd? Ooit heb ik het verhaal 
van de fuik afgewezen, maar dan ben ik volgens de visie van Jacob 
de Jong, die derde man nog steeds kwijt. Zou het dan toch waar 
zijn? De anekdote blijft toch wel hardnekkig. Wat wel zeker is dat de 
polder Lakerveld-West in maart 1945 droog gepompt werd, waardoor 
een zeer merkwaardig natuurgebied ontstond. Meeuwen vonden op 
grote schaal een broedplaats in deze polder. Dit tot verbazing van de 
Lexmondse jeugd. Van deze jeugd maakte Bertus Schrijvershof, de 
zoon van Nicolaas, deel uit. Zo zijn we weer terug bij het onderwerp. 

De Lexmondse politieagenten 
Nicolaas Schrijvershof en zijn 
collega De Letter kregen dus 
opdracht om het toestel 36 uur 
te bewaken. Nicolaas Schrij-
vershof maakte deel uit van 
het Lexmondse verzet, en 
deed een bijzondere vondst: 
hij vond het persoonlijke 
wapen van één van de in-
zittenden en kon dit als lid van 

het verzet wel gebruiken. Het desbetreffende pistool staat hierboven 
afgebeeld. Een uitsnede van de foto (met inscriptie) staat op de 
volgende pagina. Een FN Browning, kaliber 7.63 mm, type 1922. 
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Na de oorlog werden alle feiten nog eens onder ogen gezien en 
kreeg de toenmalige Duitse regering in het Limburgse Ysselstein een 
kerkhof toegewezen, om alle in de Lage Landen gesneuvelde land-
genoten te begraven, Dit kerkhof is 17 hectare groot en herbergt 
32000 gesneuvelde Duitsers. De drie in Lakerveld gesneuvelde 
Duitse militairen werden ook hier begraven. 
Drie? Ja Walter Donath bleef vermist tot 2005. Toen verrichtte de 
stichting DARE een proefboring naar de Junker en zij vonden het 
stoffelijk overschot van Walter Donath. In 2008 is het geborgen en op 
25 mei 2010 herbegraven bij zijn vluchtgenoten. Deze gebeurtenis 
haalde het televisieprogramma Eén Vandaag. Alhoewel, in dit 
programma werd ook weer een grote fout gemaakt. Later in dit 
verhaal zal ik hierop ingaan. Waarheidsvinding over de Tweede 
Wereldoorlog blijft moeilijk. Elk mens herbergt een levensverhaal 
achter zich, op jonge leeftijd misschien iets beperkt. Maar deze vier 
jonge Duitsers hadden al vroeg een verhaal voor het leven: 
 
1. Walter Donath 
Zijn stoffelijk overschot werd in 2005 gevonden tijdens proefboringen 
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van de stichting DARE. Stichting DARE  was door vertegenwoor-
digers van de Duitse organisatie VDK op de hoogte gesteld van het 
feit dat zich in Lakerveld een toestel moest bevinden van het type 
Junker. Nu had DARE deze tip eigenlijk niet nodig, want elke oudere 
Lakervelder weet precies waar het toestel ligt. De Lakervelder Piet 
Scherpenzeel (overleden op 15 oktober 2010) leidde de vertegen-
woordigers van genoemde stichting moeiteloos naar de plaats waar 
het toestel zijn einde vond. Piet Scherpenzeel was een groot kenner 
van de Lakerveldse geschiedenis. Menige keer heb ik een beroep 
gedaan op zijn kennis. Het lichaam van Walter Donath werd in 2008 
geborgen en op 25 mei j.l. begraven in Ysselstein. Walter Donath 
was een Duitse soldaat, die de oorlog meer dan beu was. Aan het 
eind van 1944 schreef hij een brief aan zijn vrouw Hilla en zijn jonge 
dochter Waltraut. Deze dochter was toen een jaar oud en heeft de 
brief zorgvuldig bewaard. Inmiddels gaat Waltraut als vrouw Mauler 
door het leven. Deze brief heb ik geprobeerd te analyseren. Hierbij 
een paar korte citaten: in het Nederlands uiteraard: 
“Mijn lieve goede Hilla, mijn gedachten zijn altijd bij jou. Mijn lieve en 
onze kleine dochter is slechts in herinnering. Ik wens jullie echt een 
goed Nieuwjaar en hopelijk is het volgend jaar, een jaar van vrede.” 
 
In het televisie programma Eén Vandaag werd vermeld dat Walter 
deze brief bij zich had toen zijn lijk werd gevonden. Dit is onjuist en 
wel om de volgende redenen: 

1. Wie heeft op 31 december een brief met dergelijke inhoud bij 
zich. 

2. Zo’n goed leesbare brief kan nooit zo lang in de vochtige 
Lakerveldse klei bewaard zijn. 

3. Stichting DARE heeft deze brief nooit aangetroffen. 
 
De stichting VDK verdient geen schoonheidsprijs, want om 
persoonlijke redenen was Waltraut niet aanwezig op 25 mei 2010, 
toen haar vader herbegraven werd. Laten we het erop houden dat de 
VDK: volledige naam overigens: Vereiniging Deutsche Kriegsgrabe, 
haar eigen prioriteiten heeft. (VDK heeft nog een dochterorganisatie 
DVK geheten.) Eigenlijk begrijp ik het standpunt van de VDK niet, 
want door informatie uit te wisselen kunnen alle betrokken partijen 
alleen maar meer informatie binnenhalen. Misschien was het voor 
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Watraut Mauler, de dochter van de op oudejaarsavond 1944 
gesneuvelde Walter Donath ook beter om in alle rust het graf van 
haar vader te bezoeken, nu hij dankzij DARE zijn verdiende 
rustplaats gevonden heeft. Dit laatste heeft iets persoonlijks. Zonder 
media bla bla is het toch mogelijk om interssante onderzoeken te 
publiceren. In de Tweede Wereldoorlog waren de vaders van Maggie 
Hollemon en Waltraut Mauler vijanden. Toch hebben ze iets 
gemeenschappelijks. Het blijft dus een mooie prestatie dat mijn 
kennis uit Praag, Jan Zdiarsky geheten, er ooit in slaagde om een 
aantal Duitse en geallieerde piloten uit te nodigen, die elkaar meer 
dan 50 jaar na de luchtmachtslag op 11 september 1944, de hand 
schudden. Een ontmoeting tussen Maggie Bombaci-Hollemon en 
Waltraut Mauler-Donath zou uniek zijn in de Lakerveldse geschie-
denis. Het zal er helaas, waarschijnlijk nooit van komen. 
 
2. Artur Gutzeit. 
Ook een man met een levens-
verhaal. In 1941 werd hij ingezet 
tijdens de Duitse invasie in de 
Sovjet-Unie. Zijn toestel  werd 
door de Russen naar beneden 
gehaald en Artur landde in 
Russisch gebied. Hij slaagde erin 
om door de Russische linies te 
breken en de Duitse Heimat te 
bereiken. Daarna werd hij opnieuw 
een gewaardeerd lid van de 
Duitse Luftwaffe en werd ook 
betrokken bij de actie die de 
jaarwisseling 1944/1945 zijn dood 
in Lakerveld zou betekenen. Artur 
Gutzeit was getrouwd tijdens zijn 
einde in Lakerveld. Een toch wel 
uitgebreide briefwisseling met zijn 
vrouw tijdens de oorlog is bewaard 
gebleven en bevindt zich in de 
Duitse archieven. Bij de naam Artur Gutzeit moet ik automatisch 
denken aan mijn inmiddels 90-jarige Lakerveldse jachtgenoot Alex 
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Lahrwer Sr. Ook hij voerde met de Messcherschmitt 109 en de 
Junker 88 vluchten uit op het Duitse Oostfront. Zelden in mijn leven 
heb ik zo’n vriendelijk mens als Alex meegemaakt. We kennen elkaar 
inmiddels 43 jaar en hij blijft ondergetekende: “ein guter Junge” 
noemen. Op 54-jarige leeftijd zouden andere kwalificaties genoemd 
kunnen worden: “Der Alte” en zijn jongere assistent of zoiets. 
 
3. Hartmut Meier.   
Piloot van het toestel en moet dus de laatste besissing genomen 
hebben. Wat er zich in zijn hoofd heeft afgespeeld weet ik niet. Maar 
hij waagde de sprong met de parachute, die noodlottig zou aflopen. 
Een aantal oude Lakervelders hadden hun woorden klaar voor deze 
man. Citaat: “Een Duitser knetterde met zijn kont door het dunne ijs.” 
Dit betrof dus de 23-jarige Hartmut Meier. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Thorwald Wettern 
Zijn achtergronden heb ik niet kunnen achterhalen, alleen al het feit 
dat zijn grafsteen zich in Ysselstein bevindt is eigenlijk genoeg. 
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Tijdens de jaarwisseling 1944/1945 
sneuvelden vier Duitsers in Lakerveld 
en het was daarmee de meest 
ingrijpende gebeurtenis in dit gebied 
tijdens de Tweede Wereldoorlog. 
Gedurende deze oorlog kwamen 
trouwens acht miljoen Duitsers om het 
leven. Vijf vonden hun einde in 
Lakerveld. 
 
 
 
 
Bronnen: 
Archief DARE 
Archief Peter de Pater             Artur Gutzeit 

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

 
 
ONTVANGEN VAN DIVERSE PERSONEN 
 
 
Regio kwartetspel  J.F. Veen 
Lied bij trouwen pr. Juliana, 1937  R. Lemmen-Schilt 
Genealogisch Repertorium, 5 dln, tot 1994  R. Pijl 
CD CBG Jaarboeken 1947-1996  R. Pijl 
Toeristengids Albl.w en VHL, ca. 1952  M. de Vor-Beems 
Foto Lakerveld 11 en 54, beide afgebroken  M. van Zessen 
Foto Concours Muziekvereniging Excelsior  
ter ere van het 50-jarig bestaan  A. de Wit 
Foto groep dames in uniform/klederdracht  A. de Wit 
Boek Zederikse familierecepten (Monumentendag) Gemeente Zederik 
Boek Gravinnen van Holland, E.H.P. Cordfunke A.B. den Besten-de With 
2 Albums met historische Lexmondse foto’s enz. H. de With 
Scherven Killestein en dijkverzwaring 
en andere voorwerpen R. Visser 
Scherven enz., gevonden bij de Vlietmolen T. van Hoof 
 

= = = = = = = = = = = = = = = = 
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HERKOMST ILLUSTRATIES 
 
 
Voorpagina Hed. Herv. kerk te Hei- en Boeicop,  
 na 1927, voor 1940 C. de With-de Groot 
Pagina 5 Zonnewijzer Wikipedia 
Pagina 5 Vadertje tijd, Zandloper Google afbeelding 
Pagina 6 Torenuurwerk Christina Kerk te  
 Eijsden, 17e eeuw Google afbeelding 
Pagina 6 Torenuurwerk NH Kerk Lexmond R. Visser 
Pagina 7 Jehan Lefèvre Google afbelding 
Pagina 7 Tafelklok www.tijdvoorklokken.nl 
Pagina 8 Halshorloge Google afbeelding 
Pagina 8 Foto 8, Zakhorloge R. Visser 
Pagina 8 Foto 9, Zakhorloges www.voorplusser.nl 
Pagina 9 Foto 10 en 11 R. Visser 
Pagina 10 Rolex horloge Google afbeelding 
Pagina 14 Toen: Postkantoor C. de With-de Groot 
Pagina 14 Nu: Kerkstraat W. van Zijderveld 
Pagina 19 Deel van tekening Paul Liender 
 Uit: Rees, pag. 181 W. van Zijderveld 
Pagina 20 Plattegrond kerk Molenaarsgraaf 
 Uit: Alblasserwaard, pafg. 171 W. van Zijderveld 
Pagina 20 Plattegrond kerk Hei- en Boeicop 
 Uit: Vijfheerenlanden, pag. 70 W. van Zijderveld 
Pagina 22 Kerk van Heicop, Jan de Beyer C. de With-de Groot 
Pagina 24 Proces, 8 maart 1541 W. van Zijderveld 
Pagina 25 Kerk van Hei- en Boeicop C. de With-de Groot 
Pagina 27 Kerk van Molenaarsgraaf, C. Pronk 
 Uit: Rees, pag. 11 W. van Zijderveld 
Pagina 28 Holgeprofileerde raamstijl W. van Zijderveld 
Pagina 30 Houten schot en preekstoel 
 Uit: Alblasserwaard, pag. 183 W. van Zijderveld 
Pagina 31 Houten schot en orgel C. de With-de Groot 
Pagina 34 Junker Stichting DARE 
Pagina 35 Gerrit van Bezooijen (2x) A. van Bezooijen-de Leeuw 
Pagina 36 Deel uit dagboek Archief Jac. de Jong 
Pagina 37 en 38 Pistool Stichting DARE 
Pagina 40 en 41 Grafstenen (Kruizen) Stichting DARE 
Pagina 42 Artur Gutzeit Stichting DARE 
 
 
 
Kopij voor het volgende nummer moet voor 15 januari worden 
ingeleverd. 
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ACTIVITEITENAGENDA: 
 
 
Di. 23-11-2010 Powerpoint-lezing Archeologie in de Alblasser-

waard en de Vijfheerenlanden, T. Koorevaar,  
Internos, Hei- en Boeicop 

 
Wo. 26-01-2011 Powerpoint-presentatie over verbouwen, restau-

reren en andere bestremmingen boerderijen, 
Dorpshuis Lexmond 

 
Wo. 02-03-2011 Jaarvergadering, Dorpshuis Lexmond 
 

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


