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VAN DE VOORZITTER
W. van Zijderveld
Tot mei 2006 was dit altijd de titel van het eerste artikel in de Lek en
Huibert Kroniek. Daarin werd iets geschreven over het wel en wee
van de vereniging, werd terug- en vooruitgeblikt, kortom, het ging om
verenigingsnieuws. Vanaf augustus 2006 werden deze stukjes
vervangen door korte artikeltjes over een bepaald onderwerp, maar
altijd werden ze geschreven door uw voorzitter. Of dit zo zal blijven
weet ik niet, maar wel is zeker dat dit het laatste stukje is dat u van
mij in de hoedanigheid van voorzitter op deze pagina zult aantreffen.
Op de algemene ledenvergadering van 2 maart 2011 zal ik namelijk
aftreden. Dat betekent niet dat u nooit meer een artikel van mij in de
Lek en Huibert Kroniek zult aantreffen, maar dan als auteur zonder
bestuursfunctie en niet op deze pagina.
Ik zal niet terugblikken en nagaan wat er in die 12½ jaar dat ik nu
voorzitter was, allemaal in de vereniging is gebeurd, want, hoe
vreemd u het ook zult vinden, ik kijk liever vooruit dan achteruit. Zo
zal ik ook nooit rond de jaarwisseling de jaaroverzichten in de
kranten lezen of op radio of TV volgen. Waarom dan toch zo
geïnteresseerd in geschiedenis, en dan vooral lokale en regionale
geschiedenis, zult u zich afvragen. Ik denk dat dit een portie gezonde
nieuwsgierigheid is: weten hoe de omgeving waarin ik nu dagelijks
verkeer, er vroeger heeft uitgezien, welke mensen er woonden, wat
ze deden en niet deden, wat ze meemaakten, hoe ze ‘met hun tijd’
meegingen en hoe die ontwikkeling van vroeger naar nu is gegaan.
Daarin ben ik beslist niet de enige, getuige de populariteit van de
vaste rubriek Toen en Nu. De rubriek zal daarom zeker wel blijven
bestaan, alleen zal de redactie (waarvan ik uiteraard geen deel
uitmaak) nog bepalen wie die in de toekomst zal verzorgen.
Tot slot: Heel hartelijk dank ik u voor het vertrouwen dat u mij de
afgelopen 12½ jaar geschonken hebt en ik weet zeker dat u dit
vertrouwen ook aan mijn opvolger zal schenken.
================
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POLITIE-VERORDENING
J.L.E. Bassa-de Jong

4

13e jaargang nr. 1, februari 2011

5

Lek en Huibert Kroniek

6

13e jaargang nr. 1, februari 2011

================
Redactie
Via ons lid en oud bestuurslid mevr. J.L.E. Bassa-de Jong mochten
wij een aantal boekjes en schriftjes kopiëren. Deze boekjes en
schriftjes waren vermoedelijk eigendom geweest van Dirk de With,
die rond 1894 wethouder was in Hei- en Boeicop. Hieronder is een
schrift met de huisnummers en de namen met hoofdbewoners van
Hei- en Boeicop. Tevens een boekje met de lijst der kiezers van de
leden van de gemeenteraad in de gemeente Hei- en Boeicop, van
1894, een boekje met de keur op de dijken, kunstwerken enz. binnen
het Hoogheemraadschap de Vijfheerenlanden, en deze algemeene
politie-verordening, ook van 1894. Wij zijn Lies erg dankbaar dat wij
deze mochten kopiëren en hopen zo af en toe er wat van te
publiceren.
================
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NAAMGEVER
J. Kersbergen en W.J. Kersbergen
Ridder Jan van Kersberch naamgever van de familie Kersbergen
De familienaam Kersbergen komt
veel voor in het Land van Vianen.
Het is een van de oudste namen
in dit gebied. De eerste die deze
naam voerde, was Jan van Kersberch (1334 - 1392). Later zou de
naam veranderen in Kersbergh
en nog weer later in Kersbergen,
zoals die thans voorkomt. Jan
was ridder en een directe nazaat
van het vooraanstaande geslacht
Van Vianen. Zijn vader was de
bastaard Gerard Voorn van
Vianen (1315 - 1362). Toch zou
Jan niet de naam van zijn vader
krijgen, omdat ook hij een bastaard was. Toen hij werd geboren was zijn vader ongehuwd
en pas 19 jaar oud. Zijn moeder
kwam ook uit een zeer goede familie. Zij was Stephanie van Zuylen
van Nijevelt (1309 - 1355), de jongste dochter van Heer Steven van
Zuylen van Nijevelt, en was 6 jaar ouder dan Gerard. De komst van
Jan zal in beide families een klein schandaal hebben veroorzaakt. Dit
is min of meer opgelost door het kind de algemene naam Jan te
geven en als achternaam Kersberch, naar het kasteel in Zeist waar
hij geboren is. Gerard zou later trouwen met een andere, niet nader
bekende vrouw, bij wie hij 9 kinderen kreeg. Van Stephanie is weinig
meer bekend dan dat zij 46 jaar oud geworden is. Jan groeide op tot
een door beide families gewaardeerde jongeman. Zo werd hij tot
ridder geslagen, wat zeer ongebruikelijk was voor een bastaard. Ook
kreeg hij een helmtooi bij zijn wapen met bijzondere kenmerken,
zoals een zilveren kroon en zilveren oren. Hij kreeg hetzelfde wapen
8
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als zijn vader: drie zwarte zuilen op een zilveren ondergrond, met
daar overheen een gouden schuinbalk, ten teken dat hij een bastaard was. Zijn helmtooi was overwegend rood als dat van de Van
Zuylens. Bij de Van Vianens was dat blauw. In de oude armorialen
waarin de wapens van de adellijke geslachten worden vermeld, staat
bij Jan van Kersberch, naast het beschreven wapen van Van Vianen,
steeds uitdrukkelijk vermeld dat hij familie is van het geslacht Van
Zuylen van Nijevelt. Zijn aanzien blijkt ook uit zijn afvaardiging naar
de Staten van Holland om daar de belangen te behartigen van de
Van Vianens in de slepende oorlog met de Van Arkels.
Zoen gezegd door de bisschop van Utrecht en de graaf van Holland, over het
conflict tussen de heer van Arkel en zijn zoon Johan van Arkel enerzijds en de
heer van Vianen en de heer van Ameide anderzijds. Voor de niet behandelde
klachten zullen de Arkels als onderhandelaars naar Den Haag zenden heer
Johan van Kemenem en Johan Oem van Lochoven; de Vianezen zullen
zenden heer Johan van Kersberch en Gijsbert de bastaard van Culenborg
Utrechts Archief, Archief Bisschoppen, inv. Nr. 64*, dd 21 juli 1389

Jan was getrouwd met Elisabeth (†11-05-1395), van wie de
achternaam helaas niet bekend is. In de officiële stukken en
anderszins noemt zij zich consequent Vrouwe Elisabeth van
Kersberch, een titel die zij als vrouw van een ridder mocht voeren.
Haar naam werd voor het eerst genoemd in een stuk waarin Jan van
zijn halfbroer Zweder de beschikking kreeg over een stuk grond
genaamd het Kijveland, gelegen in Lakerveld. Hij kreeg dat voor de
duur van zijn leven en dat van zijn vrouw Elisabeth. Waar het
Kijveland gelegen was, is vrij nauwkeurig omschreven in het Leen nr.
540 van de heren Van Vianen. In Giessen verkreeg hij als leen 10
morgen en 3 hont land. Aardig detail is dat daaraan het recht
verbonden was om op konijnen te jagen.

Nichtstaatlichen Archive der Provinz Westfalen
9
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540. Een hoeve, (1435: genaamd Kijfhoeve), in Lakerveld, (1484:
strekkend van de voorkade tot de opslag van de Zederik, zuid: de
leenheer en de heer van Zevenbergen, neef van de leenheer, noord:
Hendrik van Naaldwijk), (1435: vermeerderd met een halve hoeve
aldaar, genaamd Kijfland; 1484: bij de houten brug, strekkend van de
Lakerveldse brug tot de Zederik, noord: de leenheer, zuid: Braam die
Waal), (1472: bijeen 24 morgen groot, jaarlijks 24 pond waardig).
Leenregisters van de heren Van Vianen

Verder beschikte hij in Lakerveld over 1 morgen land. Deze en
mogelijk andere bezittingen in Achthoven/Lexmond zullen de aanleiding zijn geweest dat de familie Kersbergen zich later blijvend in
dit gebied zou vestigen.

Uit: ‘Fundationes et Fata Ecclesiarum’

Vermeldenswaard is nog dat Jan en zijn vrouw Elisabeth zo
verdienstelijk zijn geweest voor het katholieke geloof, dat zij 300 jaar
na hun dood nog als steunpilaar van de Kerk worden vermeld in de
‘Fundationes et Fata Ecclesiarum’.
10

13e jaargang nr. 1, februari 2011

Vermelding in het Armorial Bellenville

Het wapen van heer Jan van
Kersberch volgens het Armorial
Bellenville. Drie zwarte zuilen op
een zilveren ondergrond
(Van Vianen)

Het wapen van de familie van Jans
moeder volgens het Armorial de
Gelre. Drie rode zuilen op een
zilveren ondergrond.
(Van Zuylen van Nijevelt)

De huidige (Van) Kersbergens zijn niet allemaal rechtstreekse
afstammelingen van ridder Jan van Kersberch. Er zijn families
bekend die de naam Kersbergen gingen voeren, waarvan de vrouw
de naam Kersbergen had. Zij stammen dus niet rechtstreeks in de
mannelijke, naamgevende lijn af, maar van de vrouwelijke lijn.
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Het Kasteel Kersbergen
De naam van de familie
Kersbergen is afkomstig van
het kasteel Kersbergen in
Zeist. Het kasteel is dus niet
naar de familie Kersbergen
genoemd, maar de familie is
naar het kasteel genoemd.
Het kasteel is gebouwd in
de tweede helft van de 13e
eeuw, maar de zware toren
die bij het kasteel hoorde is
waarschijnlijk van nog oudere datum. Deze toren wijst er op dat het kasteel van oorsprong, zoals
veel Utrechtse kastelen, een mottekasteel is geweest. Een motte
was een versterking op een kunstmatige heuvel met daar omheen
een gracht. Aanvankelijk was het een houten constructie en later een
stenen toren, waarop men zich kon terugtrekken bij een vijandelijke
aanval. Mottes werden gebouwd van de 11e tot en met de 13e eeuw.
Het waren de Noormannen die de mottes hier hebben geïntroduceerd.

Anonieme pentekening van het kasteel Kersbergen, naar een tekening van
Cornelis Pronk, uit 1732 (Atlas Coenen van ’s- Gravesloot)
12
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Later ontstond rond de woontoren verdere bebouwing. Tijdens de
kruistochten maakten de ridders kennis met de grote kastelen in Zuid
Europa, die vervolgens ook hier rond de mottes werden gebouwd.
Zelfs de naam Kersbergen wijst op een motte-kasteel. ‘Kers’ staat
voor het middelnederlandse keers of kaars en ‘berch’ uiteraard voor
berg. De toren werd kennelijk als een kaars op een verhoging
gezien. Van oudsher wordt gesteld dat kasteel Kersbergen het jachthuis is geweest van de bisschoppen van Utrecht. Toen Kersbergen
op 27 juli 1418 in handen kwam van Dirk van Zuilen van Harmelen,
werd het omschreven als huis, hofstede en singel met 5 morgen en 4
hont land en 12 roeden wetering. Kersbergen was een statig huis dat
aan één zijde werd begrensd door een zware toren, die echter niet
boven het huis uitstak. Via een sierlijk ijzeren hek en over een stenen
brug kwam men op het voorplein. Het kasteel Kersbergen is in de
loop der eeuwen uiteraard in het bezit geweest van verschillende
families. Vanaf de vroegst bekende bewoners (1418) Jan VI van
Renesse (1374-1438) x Elisabeth van Zuylen van Nijevelt (13871448), tot ver in de 18e eeuw is Kersbergen echter in het bezit
geweest van nazaten van de familie Van Zuilen. In 1538 was
Kersbergen een vrij allodiaal goed, wat wil zeggen dat het een
erfelijk en vrij eigendom was. Daardoor werd het door de Staten van
Utrecht als riddermatig erkend. Op grond hiervan maakten de
bezitters van het goed deel uit van de Tweede Stand in de Staten
van Utrecht. Zij gebruikten naast hun eigen wapen ook het wapen
van de ridderhofstad die zij vertegenwoordigden. Frederik van
Baexen, die Kersbergen in 1592 verkreeg van
zijn tante Gisberta van Zuilen van Harmelen,
voerde net als zijn zoon Ewoud, als wapen van
het goed Kersbergen, dat zij vertegenwoordigden, drie zilveren sikkels met gouden
handvatten op een schild van keel (rood). Op
30 september 1818 werd dit wapen officieel
aan de Ridderhofstad Kersbergen toegekend.
Dit wapen geeft echter een foute interpretatie
van de naam Kersbergen weer. De getande
Het wapen van de
sikkels zijn een snoeigereedschap voor o.a.
Ridderhofstad
kersenbomen, terwijl de naam Kersbergen
Kersbergen
niets met kersen te maken heeft.
13
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Kersbergen 1663, Casper Specht

Kersbergen 1734, L.P. Serrurier

Kersbergen, ca 1825, J.A. Knip

Kersbergen, 1856

Het uiterlijk van het kasteel Kersbergen is in de loop der tijd
ingrijpend veranderd. Aanvankelijk had het kasteel aan de rechterkant twee tuitgevels met daarachter een zadeldak. In 1734 had het
gebouw volgens een tekening van L.P. Serrurier, een schilddak. Op
de tekening van J.A. Knip is het hoofdgebouw aan de linkerkant
uitgebreid. De middeleeuwse toren is dan verdwenen, terwijl het
renaissance- poortje nog steeds de hoofdingang is. In de jaren 18541856 liet de toenmalige eigenaar J. van Eik het oude kasteel
ingrijpend verbouwen. De voorgevel kreeg een symmetrische
indeling, bekroond door een fronton. Het renaissancepoortje was niet
langer de hoofdingang maar werd rechts van het gebouw bij de
keukeningang geplaatst. De grondvorm van het gebouw werd echter
niet aangetast. In 1934 werd het huis Kersbergen afgebroken. Het
stond waar thans het Kersbergenplein in Zeist is, op de plek waar de
villa’s met de huisnummers 13 en 15 staan.
14
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Het Kersbergenplein in Zeist, in de jaren 50 van de vorige eeuw.

Alleen dit Renaissancepoortje met het jaartal 1633 resteert nog van het
kasteel Kersbergen.
15
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De familie Kersbergen na 1400
Na ridder Jan van Kersberch liep het riddertijdperk ten einde en
moesten zijn nakomelingen zich op een andere wijze in hun
onderhoud gaan voorzien. Voor de hand lag dat zij dit als
grondbezitters zouden gaan doen in het boerenbedrijf. Aangezien
Jan o.a. grond bezat in Achthoven, Lakerveld en Spinhoven,
besloten zij kennelijk een boerenhofstede met de naam Kersbergen,
Keersberg of Karsbergen te bouwen in Achthoven, aan de Lek bij
Lexmond.

Van de eerste generaties na Jan van Kersberch is weinig bekend.
De leenregisters van Vianen die hierover duidelijkheid hadden
kunnen verschaffen zijn in 1572 grotendeels verloren gegaan bij de
vlucht van de Grafelijke Raad naar Utrecht. Maar dankzij een
grondtransactie op Spinhoven is bekend dat Jan van Kersberch zijn
oudste zoon Gerard noemde naar zijn vader Gerard Voorn van
Vianen, net zoals trouwens al zijn halfbroers en -zuster deden.
671. Een viertel land, (1569: groot 4 morgen), in Lexmond op
Spinhoven in het gezaat, waar Herman Brandsz. woonde, (1441: in een
weer van 10 morgen, waarvan de leenman de rest heeft; 1569: in een
weer van 7 morgen; 1631: waar Gijsbert Oele op woont), boven: de
papenprove (1441: de kerk) van Lexmond (1497: Nikolaas Albertsz. en
Cornelis Engbertsz.; 1563: Gerard Willemsz. C.S.; 1631: Jasper
Cornelisz.), beneden: de leenheer (1497: Jan Gerardsz.; 1563: Adriaan
Hendriksz.; 1631: Nikolaas van der Lingen), (1569: 14 pond jaarlijks
waardig).
16
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10-10-1497: Albert Hermansz. voor Gerard Jansz. zoals Jan Gerardsz.,
diens vader, die kocht van Gijsbert Holle, na dubbel verzuim met lijftocht
van Jan Gerardsz. en Hildegonde Hermans, 12 fo 122
19-3-1539: Dirk Stout Jansz. bij overdracht door Gerard Jansz., 17 fo 68.
Door deze transactie zijn de volgende 3 generaties bekend:
– Gerard (Jansz van Kersberch), de zoon van Ridder Jan van
Kersberch
– Jan Gerardsz (van Kersberch) † >1497 x Hildegonde Hermans
– Gerard Jansz (van Kersberch) † >19-03-1539 x NN
Het waren deze generaties Kersbergen die hun sporen hebben
nagelaten in het gebied rond Lexmond. Voorbeelden hiervan zijn: De
Kersbergse uiterwaarden, het Kersbergse veer, het schoor van
Kersbergen en het Kersbergse rak, een recht gedeelte van de Lek.

Het Kersbergsche veerhuis en de boerderij Kersbergen, getekend op een
kadastrale kaart uit 1822
17
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De familie Kersbergen heeft
waarschijnlijk 300 jaar (van
±1400 tot ±1700) gewoond in
de boerderij Kersbergen in
Achthoven aan de Lek. De
boerderij wordt ook wel Karsbergen of Keersberg genoemd.
Het moet een aanzienlijke
boerderij zijn geweest, gezien
de vermeldingen in de literatuur. De vrouw van de eigenaar werd ‘de vrouwe van Keersberg’
genoemd en de boerderij werd als een ‘hofstee’ aangeduid. Ook is er
door Jacobus Stellingwerf een tekening gemaakt van de boerderij
t.b.v. een Atlas, waarin afbeeldingen werden opgenomen van
bijzondere bouwwerken, zoals kastelen, kerken, kloosters e.d.
Helaas is deze tekening niet bewaard gebleven en zijn ons geen
afbeeldingen bekend.
Tekening van het huis Karsbergen op een
kaart van het Heemraadschap uit 1747,
die misschien een indicatie geeft van het
uiterlijk van de boerderij.

Pas in de 17e eeuw komen uit de doop-, trouw- en begraafregisters
gegevens beschikbaar voor genealogisch onderzoek en zijn we niet
langer vrijwel uitsluitend afhankelijk van de Leenregisters en het Oud
Rechterlijk Archief. Van de volgende generaties zijn dan ook meer
gegevens bekend. De eerste generatie na de laatstgenoemde
Gerard Jansz, is Jan Kersbergh. Het vernoemen van de eerste zoon
naar zijn vader, wordt binnen de familie Kersbergen zorgvuldig
gevolgd, zodat de afwisseling van Jan Gerardsz en Gerard Jansz
nog een paar honderd jaar zou voortduren. In een rechte lijn noemen
wij hier nog vier generaties van ons voorgeslacht:
18
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Jan Kersbergh, ca 1545 - † <1-10-1604 x Metgen N.N.
Jan en Metgen woonden op de boerderij ’t Huys Karsbergen en
bezaten ondermeer grond aan de Achthovensekade. De boerderij
zou niet, zoals mocht worden verwacht, overgaan naar de oudste
zoon Gerrit Jansz, maar kwam in het bezit van de jongste zoon Jan
Jansz
Gerrit Jansz Kersberch, 1573 - † <28-09-1643 x Hillichje Baltis
Lummercia Jansdr 1575 - † 1665
Gerrit Jansz Kersberch was heemraad in Lexmond en Achthoven
van 1626 t/m 1633 en schepen in de periode 1624 t/m 1633. Hij was
landeigenaar in Lexmond en Achthoven. Hier komt de oude spelling
van de naam Kersbergen (Kersberch) nog een keer terug. Hij staat
vermeld als nr. 20722 op de lijst van afstammelingen van Karel de
Grote. Ook zijn zuster Ma(e)ychen Gerrits Kersbergen staat op deze
lijst vermeld. Zijn zoon Aert overlijdt op 16-07-1648 zonder wettige
erfgenamen achter te laten. De stam gaat dus door met alleen zijn
zoon Jan. De kinderen van Jan’s zusters: Metge en Maeychen
(wonend in Benschop) gaan later ook de naam Kersbergen voeren.
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ORA Lexmond, deel 3 fol. 131v. dd 29.11.1624
Transcriptie van een rechtszaak waarbij Gerrit Jansz Kersberch als schepen
betrokken was
19

Lek en Huibert Kroniek

Jan Gerritsz Kersbergen, ca. 1620 - † 1679 x Neeltje Cornelis, ca.
1622 - † 27-10-1653 (2de x Aleida Geertje Teunissen)
Jan Gerritsz Kersbergen was in 1653 en 1675 schepen van Lexmond. Hij woonde op Achthoven en was daar eigenaar van een
aantal percelen grond. Tijdens zijn leven kreeg hij te maken met de
Franse overheersing. Met name in Lexmond en Achthoven had men
zeer te lijden onder de bezetting door de Fransen. Op 24 oktober
1672 vond de eerste plundering plaats, ondanks de acte van
neutraliteit dat het Land van Vianen niet geplunderd zou worden.
Twee dagen later kwam het gehele garnizoen uit Culemborg en nam
al het voedsel mee (het coorn gedorssen en ongedorssen). Op 28
november 1672 werden Lexmond en Achthoven voor de derde maal
geplunderd en werd al het vee en zelfs het huisraad meegenomen.
In mei 1673 verbleven de Fransen met 3000 man zes weken lang in
Achthoven. In die periode hebben zij 64 huizen verbrand of afgebroken, waaronder ‘voornaeme hofsteeden en schoonen huyssen’
en het land werd onder water gezet. Ook het vee en de paarden, die
inmiddels weer waren aangekocht, werden geroofd. Dat jaar kon er
niet worden geoogst en ook het volgende jaar stond nog veel land
onder water. Twee jaar lang kon er niet eene schoof gemaeyt
worden, zodat velen hun polderlasten niet meer konden opbrengen,
waardoor hun grond aan de Viaanse domeinen verviel. Of Jan
Gerritsz tot deze ongelukkigen heeft behoord is niet bekend. Het
donkere tijdsbestek waarin Jan Gerritsz leefde zal zeker hebben
bijgedragen aan een verdere verpaupering van de familie.
Gerrit Jansz Kersbergen, 24-11-1649 x Grietje Coenen
Gerrit Jansz Kersbergen woonde voor zijn huwelijk in het veerhuis
van het Kersbergse Veer. Hij was daar boer en veerman van een
belangrijke en veel gebruikte verbinding tussen de Vijfheerenlanden
en de Lopikerwaard. Tijdens de Franse overheersing werden in
Achthoven en omgeving veel huizen verwoest en verbrand. Ook het
veerhuis van Gerrit Jansz Kersbergen werd verwoest, zodat hij met
rietmatten en wilgentenen een noodbehuizing moest optrekken. Zijn
veerboot aan de ketting, zijn land onder water en beroofd van al zijn
vee, zou hij aan de bedelstaf geraakt zijn, ware het niet dat hij geld in
een pot in de grond had verstopt. Mede dankzij dit geld kon hij een
paar jaar later wat vee, een wagen en huisraad van zijn vader
20

13e jaargang nr. 1, februari 2011

overnemen. Het veerhuis werd hersteld en is nog een paar eeuwen
in gebruik gebleven, maar of Gerrit daar nog langer heeft gewoond,
is niet bekend. Het feit dat al zijn kinderen volgens de doopregisters
in Lexmond werden geboren, zou er op kunnen wijzen dat hij in de
uiterwaarden bij het veer is blijven boeren.
De voor die tijd geringe omvang van zijn gezin zal wellicht het gevolg
zijn geweest van de armoede waarin hij is komen te verkeren.
Stamreeks
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

VII.

VIII.
IX.
X.

Johan Kersberch, Ridder, geb.1334, overl. 11-01-1392.
Huwde Elisabeth N.N., overl. 11-05-1395.
Gerard Jansz Kersberch.
Jan Gerardsz Kersberch, overl. na 19-03-1497, huwde
Hildegonde Hermans.
Gerard Jansz Kersberch, overl. na 19-03-1539, huwde N.N.
Jan Kersberch, geb. ca. 1545, overl. na 01-10-1604. Huwde
Metgen N.N., overl. Huis Karsbergen a/d Lek.
Gerrit Jansz Kersbergch, geb. Achthoven 1573, schepen en
heemraad van Lexmond, overl. voor 28-09-1643. Huwde
1600 Hillichje Baltis Lummercia Jansdr, geb. 1575, overl.
1665.
Jan Gerritsz Kersbergen, geboren ca. 1620, schepen en
heemraad van Lexmond in 1653 en net als zijn vader landeigenaar in Lexmond en Achthoven, overl. 1679. Huwde 1e
1648/1649 Neeltje Cornelis, geboren ca. 1622, overl. 27-101653. Huwde 2e 1658 Alida Geertje Teunissen. De kinderen
van zijn zussen Metge en Maeychen (wonend in Benschop)
gaan de familienaam Kersbergen voeren (na hun huwelijk).
Gerrit Jansz Kersbergen, geb. Lexmond 24-11-1649.
Huwde 1676 Grietje Coenen.
Jan Gerritsz Kersbergen, geb. Lexmond 1675. Huwde 1603-1702 Maagje de Wit, geb. 1676, overl. Benschop 03-111749.
Meijerd Jansz Willemsdr Kersbergen, geb. 1725. Huwde
Lexmond 25-04-1745 Saartje Willemsdr Copier, geb.
Ameide 15-04-1725, overl. 17-07-1756.
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XI.

(Jo)hannes Kersbergen, ged. Ameide 04-08-1754, overl.
Oudshoorn 02-11-1829. Huwde Oudshoorn 05-05-1782
Aagje van Vliet, geb. Sluipwijk 20-03-1752, overl. Oudshoorn
14-02-1827. Kinderen:
a. Meijndert, geb.14-07-1782 Oudshoorn, overl. Oudshoorn
02-10-1844, huwde 11-08-1806 Elisabeth Bins, overl. 2607-1853 (voorouders Hans Kansbergen).
b. Pieter, ged. 07-12-1783, veenman, huwde eerste
Elisabeth Rijswijk, huwde tweede Pietertje Mul
(voorouders C.J.L. Kersbergen, architect).
c. Dirk Kersbergen, geb. Oudshoorn 08-03-1795, tuinder
te Loosduinen, tuinier te Rotterdam, overl. Rotterdam 1204-1872. Huwde Oudshoorn 04-06-1820 Maria
Overwijn, geb. Utrecht ca. 1795, overl. Zoeterwoude 0308-1849. (voorouders Wim Kersbergen).

Als u meer wilt weten over de familie Kersbergen kunt u onze
inmiddels enigszins verouderde website raadplegen:
http://www.members.casema.nl/j.kersbergen/
Wij zoeken nog steeds naar meer gegevens over de familie
Kersbergen tijdens de 16e en 17e eeuw. Zo zouden wij graag
beschikken over een afbeelding van de boerderij Kersbergen en over
een afbeelding van het zegel dat de Kersbergens als schepen en
heemraad hebben gebruikt.
Hans Kersbergen, j.kersbergen@casema.nl
Wim Kersbergen, kersjes@ziggo.nl
================
Redactie
De bronnen van dit artikel ontbreken veelal. De verantwoording van
de gegevens van bovenstaande artikel berust bij de auteurs.
================
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TOEN EN NU
W. van Zijderveld

In het witte huis woonde bakker Alting. Foto uit ca. 1903.

In de plaats van het witte huis kwam het Pad van Alting.
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UIT DE 'LEERDAMMER' VAN 70 JAAR GELEDEN
J.L.E. Bassa-de Jong
Hei- en Boeicop
Bericht van 30-01-1941
• De nieuwbenoemde gemeente-ontvanger, de heer A.F.N. de
Heer, hoopt 1 Februari a.s. in functie te treden. Naar we vernemen heeft hij zijn kantoor te zijnen huize voorlopig des
Woensdags voorm. 9-12 uur voor het publiek opengesteld.
Berichten van 06-02-1941
• Scheepvaartverkeer. Dankzij het dagelijks onverpoosd voortzetten
van den ijsbreker in het Merwedekanaal alhier, om de bestaande
ijsschotsen te verhinderen zich door den vorst tot een ijskorst te
verzamelen, konden de afgeloopen maand een 209-tal schepen
zich met moeite in op- en afwaartsche richting een weg banen.
• Collecte Winterhulp. Naar men verneemt is er voor de a.s. maand
reeds een bedrag van ƒ 200.— toegewezen voor deze gemeente
voor de Winterhulp. Met dit mooie bedrag zal zeer zeker aan
meerdere behoeftige gezinnen een welkom bedrag kunnen
worden toegewezen.
Bericht van 25-03-1941
• Naar men verneemt zal aan de vaste kern van de Luchtmachtbeschermingsdienst een loonbijslag van 6% worden toegekend.
Bericht van 08-04-1941
• Voederschaarschte. Begin der vorige week zagen we reeds, dat
een veehouder zijn melkvee in de weide deed, wat zeker wel een
gevolg zal zijn van het gebrek aan voeding, daar, behalve de
minder goede weersgesteldheid, hoegenaamd nog geen gras
aanwezig is. Jong vee wordt zoo hier en daar wel reeds
ingeschaard, doch ook voor deze dieren is het verre van goed te
noemen.
Berichten van 12-04-1941
• In verband met de a.s. uitreiking van de persoonsbewijzen ziet
men thans verschillende reizende fotografen ’t platteland afreizen,
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om belanghebbenden op de kiek te zetten. Het is hierbij echter
wel gewenscht, dat men er vooral nauwkeurig naar informeert, of
de te maken foto’s aan de gestelde eischen voldoen, daar hieraan
strikt de hand zal worden gehouden. Anders wende men zich
beter tot ’n bekenden fotograaf.
• Restauratie. De restauratie van het Kerkgebouw begint thans flink
op te schieten. Het grootste gedeelte van de buitenmuren is
gereed gekomen. Aan den Zuidelijken muur is een aldaar dichtgemetselde ingang blootgelegd, die voorheen als zoodanig heeft
dienst gedaan. Het moet in de bedoeling liggen, dezen ingang na
het gereed komen weer in gebruik te nemen. Voorts vernemen we
nog, dat ook het interieur der kerk nog een groote verbetering zal
ondergaan, waarop we in het geheel nog wel nader hopen terug
te komen.
Niet alleen is het Kerkbezoek tijdens de Godsdienstoefeningen
steeds groot, ook op ander terrein worden vele vruchten geplukt,
daar niet minder dan 16 personen op Zondag a.s. als lidmaat van
de Ned. Herv. Kerk, alhier, bevestigd zullen worden.
Lexmond
Bericht van 01-01-1941
• De heer T. van Dieren Jac.zn. werd bij de vorige week gehouden
stemming tot schout van den polder Lexmond herkozen, terwijl de
heeren W. van Buuren en W. Versluis als gecommitteerden
herkozen werden.
Bericht van 25-01-1941
• Vijf-en-twintig jaar gemeente-ontvanger. Met 1 Februari a.s. zal
het vijf-en-twintig jaar geleden zijn, dat de heer Frans de Jong,
alhier, tot gemeente-ontvanger benoemd werd. Gedurende dien
tijd heeft de heer De Jong zich doen kennen als iemand, die deze
functie steeds met nauwgezetheid heeft vervuld en aan wien dit
ambt ten volle was toevertrouwd. Zijn bekwaamheid voor de
functies op dit gebied heeft gedurende deze jaren de aandacht
getrokken en later werd hij ook gekozen tot kassier der Coöp.
Boerenleenbank. Een helder inzicht in financieele aangelegenheden stond hem steeds ten dienste en maakte zijn adviezen van
groote beteekenis voor de samenleving. Hulpvaardigheid tegen25
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over het publiek was hem eigen en gedurende de voorbijgegane
jaren werd aan velen hulp verleend of voorlichting verstrekt inzake
financieele aangelegenheden, heel vaak buiten het terrein van het
gemeente-ontvangerschap om, doch het vertrouwen, eenmaal
zoo ruimschoots verworven, maakte hem, als iets dat vanzelf
sprak, de vraagbaak van zéér velen. We wenschen den jubilaris
toe, dat hem de krachten gegeven worden nog vele jaren zijn
arbeid te kunnen verrichten.
Bericht van 06-02-1941
• Winterhulp. De derde collecte voor Winterhulp Nederland, heeft in
deze gemeente opgebracht ƒ 101.35. Ter uitreiking aan hen die er
voor in aanmerking komen ontving onze gemeente van
Winterhulp Nederland zes honderd gulden. Reeds eerder werd
tweemaal ƒ 150.= gezonden, zoodat thans in het geheel ƒ 900.=
werd ontvangen.
Bericht van 15-02-1941
• C. den Hartog †. Op 69-jarige leeftijd overleed Dinsdag j.l. de
Heer C. den Hartog alhier. De Heer Den Hartog heeft gedurende
een reeks van jaren het veer Lexmond-Jaarsveld geëxploiteerd en
was geen onbekende figuur in de gemeente. Een stoere figuur,
iemand die wist wat hij wilde en met wien men buitengewoon
gemakkelijk omging, wanneer eenmaal het vertrouwen aanwezig
was.
Bericht van 08-04-1941
• Distributie-nieuws. Pluimveehouders krijgen a.s. Woensdag, des
v. m. 9-12 uur, gelegenheid ten distributiekantore de nrs. 81 t/m.
100 van het alg. distributiebonboekje in te leveren. Voor het
verkrijgen van pluimveevoeder is inlevering van deze bonnen
vereischt.
Algemeen
ERNSTIGE STORINGEN IN DE RADIO-UITZENDINGEN
De tengevolge van de nieuwe regeling inzake den radio-omroep door
de P.T.T. in bedrijf overgenomen nieuwe zenders te Lopik bleken bij
het gebruik nog gebreken te bezitten, welke geleid hebben tot
ernstige storing in de uitzendingen. De zenders zijn voor verbetering
buiten gebruik gesteld. Verwacht wordt, dat het herstel geruimen tijd
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zal duren. Inmiddels is de hulpzender te Jaarsveld weder van de 300
M. op de 415 M. golf overgebracht. Pogingen worden aangewend
om zoo spoedig mogelijk de beschikking over nog een zender te
verkrijgen voor de uitzending van het tweede programma.
VOOR BOEREN EN TUINDERS
Geen twee vliegen in een klap. Wat is het toch jammer, dat wij met
de fosforzuurmeststoffen zoo in de put zitten. Aan de voornaamste
fosforbron, tevens de voornaamste kalkbron van den vaderlandschen cultuurbodem, het slakkenmeel, zal nog wel een ietsje, een
20.000 ton tot ons komen (terwijl wij dit schrijven moet van dit ietsje
al iets onderweg zijn) doch wat zegt zoo’n beetje tegenover het
verbruik in normale jaren, toen het zoo om en bij de 400.000 ton
bedroeg of 70 pct. van ons geheele fosforgebruik. Daarnaast staat
het feit, dat ook geen superfosfaat meer geleverd kan worden, dan
het heel kleine beetje, dat nog voorradig is. De fabricage staat stop.
Daarvan gebruikte men in de laatste jaren ongeveer 170.000 ton of
ca. 30 pct. van het fosforzuurgebruik in ons land. Nu dreigt niet
alleen het gevaar, dat de bodem te weinig fosforzuur krijgt, doch ook
dat men tot allerlei min of meer gevaarlijke experimenten zal
overgaan om dit tekort aan te vullen. Wat het eerste gevaar aangaat,
dit is, zooals wij reeds in een vorig artikel opmerkten, niet zoozeer te
duchten voor gronden, die voorheen flink met slakkenmeel bemest
werden en daardoor reserve hebben gevormd, waarbij het fosforzuur
zich niet behoefde te hechten aan ijzer en alluminium, waarvan het
moeilijk is los te maken, doch aan de kalk, die een belangrijk deel
van het slakkenmeel uitmaakt. Maar, waar dit niet het geval was en
men kalk zal geven (wat door sommigen aangeraden wordt) in de
verwachting, dat de ijzer- en aluminiumfosfaten over zullen gaan in
voor planten opneembare fosfaten, daar zal men bedrogen
uitkomen. En zeker geen twee vliegen in één klap slaan, zooals men
zich voorstelde te zullen doen. Integendeel, hij zal zich op den duur
zelf slaan, want als de bodem reeds in een goeden kalktoestand
verkeert, kan door verdere kalkgiften het als reserve nog aanwezige
fosforzuur zich sterker binden en zich voor de planten moeilijker
opneembaar maken. En waar niet voldoende opneembare fosfaten
aanwezig zijn, zal kalk geen losmakende en beslist geen
vervangende plaats innemen, zooals enkelen zichzelf en anderen
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trachtten wijs te maken, Het fosforvraagstuk is thans wel een
belangrijk vraagstuk. Het is te hopen, dat voor een volgend seizoen
er weer voldoende slakkenmeel te krijgen zal zijn. Wij kunnen er nu
eenmaal niet zonder!
GROOTE REDE VAN DE RIJKSCOMMISSARIS
Voor het “Arbeitsbereich” der N.S.D.A.P., doch in wezen bestemd
voor het gansche Nederlandsche volk, heeft de Rijkscommissaris, dr.
A. Seys-Inquart, een langdurige rede gehouden, waarin hij het
verleden, heden en de toekomst van Nederland besproken heeft. De
historische feiten zorgvuldig rangschikkend, ging spreker de
verschillende gebeurtenissen van vóór 10 Mei tot heden na en legde
daarbij den nadruk op de verhoudingen op politiek gebied in ons
land, welke een her-oriënteering zoo zeer noodig maakten. In het
begin van zijn rede besprak de Rijkscommissaris de jongste
gebeurtenissen en onregelmatigheden in Amsterdam en de provincie
Noord-Holland, er zijn voldoening over uitsprekend dat dit alles
achter den rug is en de rust hersteld is, maar er nogmaals op
wijzend, welk een vitaal belang het voor de bezettende macht is,
ervoor zorg te dragen dat zij niet wordt tegengewerkt bij de veelomvattende taak die zij heeft te verrichten. Voor zoover nog noodig,
legde spreker er bovendien den nadruk op, dat de positie van ons
land, vergeleken bij die van België en Frankrijk, gunstig mag worden
genoemd en dat zij bij voorbeeld zeker niet slechter is dan die van
Duitschland. Op het stuk van levensmiddelen-voorziening neemt
Nederland nog een bijzonder gunstige positie in. Ofschoon er nog
immer weinig sprake kan zijn van een politieke eenheid in ons land,
bevestigde de Rijkscommissaris zijn reeds vele malen eerder gedane
uitspraak, dat de bezettende macht het Nederlandsche volk geen
politieke wilsvorming wenscht op te leggen, doch het veeleer zelf de
beslissing overlaat, de richting te kiezen, welke in het kader van een
nieuwe ordening in gansch Europa past.
VERDUISTEREN
Zaterdag 1 Febr.
18:26 – 09:20
Zondag 2 Febr.
18:29 – 09:19
Maandag 3 Febr.
18:31 – 09:17
================
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LEXMOND IN 1960
W. van Zijderveld
Zoals elk jaar maakte de gemeentesecrataris G. Janssen ook eind
december 1960 een jaaroverzicht, dat werd gepubliceerd in een
regionaal blad dat rond de jaarwisseling verscheen. Het luidde als
volgt:
Nu de laatste dag van het jaar is aangebroken, wil een ieder nog
eens stil staan bij de vreugde en het verdriet, dat 1960 in het
persoonlijke leven heeft gebracht. Er zijn ook gebeurtenissen
geweest welke ons gehele dorpsleven aangaan en ik wil trachten
deze nog even in uw herinnering op te roepen.
Het aantal sterfgevallen was dit jaar hoog: 24 maal werd een inwoner
ten grave gedragen (1959: 14). Onder hen bevond zich de vijftienjarige Hans Quint, slachtoffer van het verkeer, en de oudste inwoner
Gijsbert van Dieren, 92 jaar. Tot 20 december werden 31 kinderen
geboren (1959: 40). Het aantal ingekomen personen was kleiner dan
het aantal Lexmonders dat ons verliet. Naar het zich nu dan ook laat
aanzien zal het inwonertal, dat op 1 januari 1896 bedroeg, gedaald
zijn rond 1880. 18 Paren werden echtparen (1959: 14). Rond 31 mei
waren twaalf personen onderweg om onze gemeentenaren te
beschrijven: de dertiende algemene volkstelling.
De nieuwbouw bleef beperkt tot drie particuliere woningen. De
heiersfirma Manschot bouwde een materialenloods. Spoedig zal de
woningbouwvereniging beginnen aan de bouw van zes bejaardenwoningen. D. Bos breidde zijn zaak met een grote toonzaal uit, J.
Wildschut vernieuwde zijn winkel geheel, W. Ott gaf zijn toonkamer
een verfrissing en A.J.L. Molenaar maakte een nieuwe slachterij.
Een nieuw transformatorstation van het Gemeentelijk Elektriciteitsbedrijf te Dordrecht kwam gereed.
Als elke plaats vierde Lexmond het bevrijdingsfeest, o.a. met een
gecostumeerde voetbalwedstrijd en een optreden van het jeugdkorps
uit Klaaswaal. De herdenking der gevallenen geschiedde onder
leiding van beide predikanten in de Hervormde kerk. De Chr.
Gemengde zangvereniging hield een kerstzangavond in de Gerefor29
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meerde kerk. Het Leger des Heils nam voor haar jeugdwerk een
vernieuwd zaaltje in gebruik.
Uit het politieke leven valt te vermelden de openbare vergadering
van de P.v.d.A. met de thans overleden E.A. Vermeer als spreker; de
S.G.P. liet G.A.A. Adelaar uit Meliskerke overkomen.
Opgericht werd een Hervormde vrouwenvereniging. Voor de
bejaarden werd een kerstmiddag door beide predikanten georganiseerd.
De jaarlijkse reis van de bejaarden, o.a. mogelijk gemaakt door een
oliebollenactie van de Bond van Plattelandsvrouwen, ging dit jaar
met veertien particuliere auto’s en regenbuien naar de Veluwe en de
Zuiderzeewerken. Dankzij een particuliere gift konden de bejaarden
per extra-bus de jubileumfeesten in Vianen bezoeken. Zij werden
ook genodigd bij het tienjarig bestaan van de bond van
plattelandsvrouwen, welke bond weer behulpzaam was bij de
bejaardensociëteit.
De woningbouwvereniging herdacht feestelijk, dat zij 40 jaar geleden
werd opgericht. Geboren werd een plaatselijke afdeling van het
Verbond van Veilig Verkeer, welke direct een cursus uitschreef.
Eerder was reeds een Veilig Verkeersdag gehouden, alsmede een
verkeersexamen voor de oudere schoolkinderen. Het Groene Kruis
zorgde voor een moedercursus.
Ook dit jaar werd de Jongveedag gehouden. De postduivenvereniging “De Snelvlucht” toonde haar vogelbezit.
Te betreuren is dat de fanfare Excelsior zich niet meer kan laten
horen. De Lekzangertjes lieten zich voor het eerst horen in een
kinderoperette.
Jammer dat het slechte weer de sportdag van de drie plaatselijke
sportverenigingen in de war stuurde. Veel belangstelling was er voor
de bloesemwandeltocht: 2316 benen in actie. De avondvierdaagse
kon ook weer worden gehouden, besloten met een concert.
Door de beide vrouwenbonden werd in het kader van het
Vluchtelingenjaar 1959-60 een inzameling gehouden, welke f 808,60
opbracht.
Moest vorig jaar een opmerkelijke droogte worden vermeld, 1960
bracht een uitzonderlijke regenval, welke de landbouw, als elders,
veel schade berokkende.
Het aantal verkeersongelukken, in het bijzonder op de rijksweg door
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Lakerveld, liep weer in de tientallen. Zoals reeds gezegd,
verongelukte Hans Quint. Een zoontje van Van der Stelt werd zwaar
gewond toen hij tegen een passerende autobus opliep. Het wegdek
van de nieuwe rijksweg door de Lakerveldse polder tot de Witte Brug
is bijna gereed en zal begin volgend jaar voor het verkeer worden
opengesteld. Naar verwachting wordt in de loop van 1961 begonnen
aan de werkzaamheden voor de viaducten in de Laak en Kortenhoeven, hetgeen ongetwijfeld verkeersmoeilijkheden met zich zal
brengen. Het elektriciteitsnet langs de Kortenhoevenseweg werd
verkabeld en de verlichting verbeterd; volgend jaar komen de Laak
en de Dorpsstraat aan de beurt.
Met de wens, dat 1961 voor ons dorp en voor ons allen persoonlijk
een zegenrijk jaar mag zijn, wil ik dit overzicht besluiten.
================

Veldstudiecentrum, Hei- en Boeicopseweg 143

================
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LAKERVELD, 31 DECEMBER 1944
P. de Pater
Verantwoording:
Dit verhaal is een vervolg op mijn vorige artikel over de meest
ingrijpende gebeurtenis in Lakerveld tijdens de Tweede Wereldoorlog. Tijdens de jaarwisseling 1944/1945 sneuvelden vier Duitsers,
doordat hun vliegtuig neerstortte in de geïnundeerde West-Lakerveldse polder. Het toestel was een Junker en overleefde een aanval
van een Engelse Mosquito, bemand door S/L Richard Hatton en F/Lt
R. Rivers niet. Via stichting DARE, kreeg schrijver contact met de
Engelse onderzoeker Melvin Brownless. Hij leverde fotomateriaal,
documenten en gegevens over deze gebeurtenis. Een groot deel van
dit verhaal zal bestaan uit foto’s en documenten van de bemanningsleden van de Junker, die haar einde vond in Lakerveld; vier jonge
Duitsers, die de oorlog zat waren, met zich meeslepend. Dit zal
blijken in het vervolg van deze vertelling. Alle raadsels over data heb
ik niet op kunnen lossen. Dit zal me ook nooit lukken, want in de
originele Duitse militaire archieven staan echt weer andere data
vermeld dan in de berichtgeving aan de familieleden van de
overledenen. Bovendien zijn de Duitse archieven in tegenspraak met
de melding van loco-burgemeester Jacob de Jong, zoals deze in de
vorige aflevering gepubliceerd is. Blijft dan toch de waarheid het
eerste slachtoffer van een oorlog? Wat absoluut zeker is, is het feit
dat de piloot Hartmut Meier en radio assistent Artur Gutzeit als
eersten geborgen werden. De boordschutter Thorwald Wettern werd
pas op 16 februari 1945 gevonden. Hun stoffelijke overschotten
werden tijdelijk begraven op de begraafplaats Tolsteeg in Utrecht.
Vanaf 1947 werden alle gesneuvelde Duitsers, die her en der in
Nederland begraven waren, opgegraven en overgebracht naar de
Duitse begraafplaats Ysselstein in Limburg. Het lichaam van de
vierde man: Walter Donath werd zoals eerder vermeld pas in 2005
gevonden en in 2010 begraven op het Duitse kerkhof in Limburg.
Vervolg:
Als een Duitse soldaat sneuvelde en alle gegevens bekend waren,
32

13e jaargang nr. 1, februari 2011

werden drie formulieren gebruikt:
1. Een Verlustmeldung (Korte inhoud: Naam, rang, geboortedatum, plaats van geboorte, datum en plaats van overlijden,
militair nummer, en het adres waarnaar een brief moest
worden gestuurd.)
2. Een Grabmeldung (Korte inhoud: Plaats van begraven en
oorzaak van de dood.)
3. Een brief aan de nabestaanden, soms echtgenote, soms
ouders.
Hier volgen alle tot op heden achterhaalde gegevens over de vier
Duitsers, die op oudejaarsavond 1944 in Lakerveld hun einde
vonden. Mocht ik in toekomst meer te weten komen dan worden
deze gegevens opgeslagen in het archief.
Piloot Hartmut Meier

Hartmut Meier

Tijdelijke begraafplaats in Utrecht
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Verlustmeldung en Grabmeldung van Hartmut Meier
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Hartmut moet een goede piloot geweest zijn. Op 23 jarige leeftijd had
hij de rang ‘Oberleutnant’, treurig genoeg vond hij zijn einde in de
Lakerveldse polder. Tegen het geallieerde geweld kon hij met zijn
Junker niet op. Hartmut probeerde de brandende Junker te ontsnappen, maar stortte per parachute neer. Als doodsoorzaak werden
ernstige hoofdwonden vermeld, dit gegeven werd aan de familie
doorgestuurd.
Radio assistent Artur Gutzeit
Bij deze man wil ik toch een persoonlijke opmerking maken. Door
alle gegevens die hierna komen, verschijnt een mens op het toneel,
die in de traditie van Jacob de Jong zou passen.

Natuurlijk maakte Artur deel uit van de gevreesde Luftwaffe, maar
behalve Duitser was hij ook een jonge vader met zorgen over zijn
vrouw en zijn jonge dochter. Kort voor zijn dood werd hij opnieuw
vader, het tweede kind heeft hij nooit gezien. Artur sneuvelde in
Lakerveld op 31 december 1944. Niet ver daar vandaan schreef
Jacob de Jong ooit over een totaal andere Duitser de woorden:
"Behalve Duitscher, was hij ook mensch".
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Kort voor Kerstmis 1944 schreef Artur een brief aan zijn vrouw
Hildegard, deze brief is door Melvin Brownless ooit vanuit het Duits in
het Engels vertaald en wordt nu door schrijver in het Nederlands
weergegeven:
‘Mijn lieve kleine vrouw!’
Stille nacht, heilige nacht.
Mijn gedachten zijn bij jullie, mijn lievelingen. Ik hoop dat jullie een
gelukkig en tevreden Kerstmis hebben. En ik hoop bovendien dat de
volgende Kerstmisviering in vredestijd zal plaatsvinden. Dat is op dit
moment de grootste wens van elke Duitser. Het is nu net na middernacht. Helaas had ik tot nu toe zoveel te doen. Als ik deze brief
afgesloten heb ga ik terug naar mijn basis. En zal ik mijn taken
hervatten. Ik heb je vaak verteld over de Oberleutnant, die mij vrij gaf
om jou te ontmoeten. Een
fijne man, zoals ik hem ken.
Ik geloof dat ik jou verteld
heb dat ik graag met hem
zou willen vliegen. En zo is
het. (Opmerking Peter: met
deze Oberleutnant wordt
dus Hartmut Meier bedoeld.) Dus mijn lieverd,
opnieuw een brief en een
pakket met verschillende
mooie dingen. Ons Gittakind zal het mooi vinden. Dit
was het laatste nieuws dat
ik voor je heb. In ieder geval
toch wel belangrijk of niet?

Artur met vrouw en dochter
Gitta.
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Ook vrouw Hildegard schreef brieven naar echtgenoot Artur. Over
deze briefwisseling heb ik eerder geschreven in de vorige aflevering,
maar ik had toen geen inzage in talloze archieven. Nu wel.
Hier volgt een brief van Artur als antwoord op twee brieven van
Hildegard
Ik ontving jouw mooie brieven van 18 en 19 december 1944.
Eenvoudig geschreven lieverd, het spijt mij dat het helemaal fout
ging met de treinreis. Ik hoop dat je het op zijn minst half vergeten
bent. Het geluk moet dubbel zijn voor onze Gitta. Ik weet dat je
bezorgd bent over ons kind. Het bewijst eens te meer dat de liefde
van een moeder groter is dan die van een vader. Jij hebt het zonder
twijfel bewezen, mijn lieverd.
Mijn liefde voor Gitta is natuurlijk groot, maar de grootste liefde ben
jij. Jij was degene die met veel pijn en arbeid ons kind gelukkig op de
wereld zette. En ik ben er dankbaar voor, zo dankbaar dat het niet in
woorden te vatten is. Een kind van ons beiden vlees en bloed. Zo'
n
grote gift voor ons. Wat een wonder.
Lieverd, ik hou van jou.
Morgen hoop ik bij vrouw Weyerts te gaan eten. Ik heb gehoord dat
haar konijnengerecht erg smakelijk is. In ieder geval, ik zal het wel
zien. Hoe gaat het trouwens met Trud? Hoe gaat het met het
kleintje? Was het een zondagskind? Ik ben zo nieuwsgierig wat het
is, en wanneer het geboren is. Een echt zondagskind-Kerstmis
avond baby voor onze Gitta.
Ik omarm je, mijn lieve Hilla en kus je veel keren uit liefde, duizenden
keren.
Je Artu, die erg veel van je houdt.
Goede nacht, mijn lieverds!
Op 26 januari 1945 werd opnieuw een brief gestuurd naar Hilla
Gutzeit, deze had echter een andere inhoud:
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Hieronder de globale weergave van deze brief.
Zeer geachte vrouw Gutzeit,
Vandaag is een melding ontvangen, op grond waarvan ik u de
droevige mededeling moet doen, dat uw man, de Feldwebel Gutzeit
38
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dood geborgen is. Na vaststelling van artsen is de dood onmiddellijk
ingetreden. De begrafenis heeft onder militaire eer plaats gevonden
op 1 januari op het kerkhof Tolsteeg Utrecht.
Tegelijk spreek ik u en uw familie in naam van zijn onderdeel mijn
oprechte deelneming toe. Feldwebel Gutzeit zal in herinnering blijven
als een plichtsgetrouwe soldaat . Door zijn inzet en kennis had hij
een groot aandeel in de resultaten van zijn onderdeel. De zekerheid
dat hij zijn leven gegeven heeft voor volk, führer en rijk mag uw grote
verdriet tot troost en bemoediging zijn. Voor alle vragen en zorgen
kunt u een beroep doen op de aanwezige vragendienst van de
Wehrmacht. Bij elk onderdeel daarvan zijn de gegevens op te
vragen.
Ik groet u met oprechte deelneming.
Heil Hitler
Uw Eduard Kaos,
Hauptmann

Thorwald Wettern
Hij was de boordschutter van de Junker. Op het moment dat hij
sneuvelde was hij maar net 22 jaar oud. Zijn geboortedatum was 30
december 1922 en was dus de dag ervoor jarig geweest. Daarmee
was hij een half jaar jonger dan ooggetuige Gerrit van Bezooijen,
Gerrit zal me deze opmerking niet kwalijk nemen. Ik vind het iets om
over na te denken. Het stoffelijk overschot van Thorwald werd
gevonden op 15 februari 1945. (Zie document.) Het verhaal van de
fuik kan dus wel eens de waarheid bevatten. Thorwald was jong en
ongetrouwd. Dus ging de mededeling van zijn overlijden naar zijn
ouders in Hamburg.
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Grabmeldung en Verlustmeldung van Thorwald Wettern
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Walter Donath
In mijn vorige verhaal heb ik eigenlijk
alles verteld over deze man.
(Gesneuveld op 31 december 1944,
lijk gevonden in 2005, geborgen in
2008 en herbegraven in 2010)

Walter Donath
* 02-07-1919, † 31-12-1944

Tenslotte: Binnen de Lakerveldse geschiedschrijving mag mijns
inziens de datum van 31 december 1944 niet ontbreken. Deze datum
past in de rij van 3 juli 1905 (hagelstorm), 1 augustus 1915 (moord
op Hendrik van Bezooijen), 10 mei 1940 (honderden vliegtuigen die
zeer laag overvlogen op de 1e dag van de oorlog), 11 september
1944 (neerstorten vliegtuig in Lakerveld-Oost (I.B. Hollomon)), 3 juli
1952 (nacht van het vreselijk onweer (branden)), etc. In Lakerveld
gebeurde zo af en toe toch wel het een en ander. Hoewel sommige
vragen blijven, sluit ik dit onderwerp nu echt af. Trouwens, tijdens het
onderzoek naar die jaarwisseling 1944/1945 heb ik me weleens
afgevraagd: Waar ben je aan begonnen?
Bronnen:
1. Archief DARE.
2. Archief Melvin Brownless
3. Archief Peter de Pater.

Reacties welkom:
Peter de Pater
Lakerveld 254
4128 LM Lexmond
Tel: 0183-351907
E-mail: peterdepater2305@gmail.com

================
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ONTVANGEN VAN DIVERSE PERSONEN
Plaat, geschenk Koninginnedag
4 Foto’s Excelsior
CD Ned. Patriciaat
Kopie ansichtkaart Vianen 1545
3 Foto’s koor Pr. Juliana
Kadastrale kaart Leerdam, Sectie B, 1891
Scanner
Medailles W.I.K.
Intern geheugen (in de computers in Het Laakhuis)
Ventilatoren (in een computer in Het Laakhuis)

Fam. Blokland
R. Lemmen-Schilt
R. Pijl
G.+ A. de Jong
R. Lemmen-Schilt
T. Nijssen
S. de Ridder
Mevr. Blokland-Spek
H. van Zessen Pzn
H. van Zessen Pzn

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

Hei- en Boeicopseweg 159
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HERKOMST ILLUSTRATIES
Voorpagina
Pagina 4 t/m 7
Pagina 8 t/m 22
Pagina 23
Pagina 23
Pagina 31
Pagina 32 t/m 41
Pagina 42

Groet uit Leksmond
Politie-verordening
Naamgever, diversen
Toen: Huis bakker Alting
Nu: Pad van Alting
Veldstudiecentrum
31-12-1944, via St. DARE
Hei- en Boeicopseweg 159

Verenigingsarchief
J.L.E. Bassa-de Jong
J. en W.J. Kersbergen
W. van Zijderveld
W. van Zijderveld
www.hoevelogies.nl
Melvin Brownless
www.meestersmetkleur.nl

Kopij voor het volgende nummer kan tot 15 april 2011 worden
ingeleverd.

© Overname van artikelen of gedeelte daarvan voor publicatiedoeleinden, is alleen toegestaan met schriftelijke toestemming van
de auteur en/of redactie. Onder voorwaarden van duidelijke bronvermelding en toezending van een exemplaar aan de auteur en de
redactie.
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INHOUDSOPGAVE
Van de voorzitter
Politie-verordening
Naamgever
Toen en Nu
Uit de ‘Leerdammer’ van 70 jaar geleden
Lexmond in 1960
Lakerveld, 31december 1944
Ontvangen van diverse personen
Herkomst illustraties
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32 t/m 41
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ACTIVITEITENAGENDA:

Wo. 2 maart
Za. 26 maart
Di. 5 april
Za. 7 mei

Jaarvergadering en 3-D fotoshow van de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden door Kl. Verbaan.
Dorpshuis Het Bosch, Lexmond
Excursie naar Franeker (Planetarium en Museum
Martena)
Beamerlezing ‘Het leven en werk van J.W. Ooms
(1914-1974) in beeld’ door J. Boele
Internos, Hei- en Boeicop
Stand op Coopmarkt, Hei- en Boeicop
================
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