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VAN DE VOORZITTER
L.P. Kleppe
In de laatste Lek en Huibert Kroniek heeft de vorige voorzitter voor
het laatst het stukje: Van de Voorzitter geschreven. Daarin kondigde
hij zijn afscheid aan als voorzitter. Na 12½ jaar de kar te hebben
getrokken, meende hij dat de tijd rijp was om het stokje over te
geven aan iemand anders. In zijn laatste stukje schreef hij nog niet
dat ik zijn opvolger zou worden, want dat moest eerst in de algemene ledenvergadering van 2 maart bevestigd worden door onze
leden. Gelukkig hebt u bij die gelegenheid het vertrouwen in mij
uitgesproken, en daarom verschijnt nu voor het eerst een stukje van
uw nieuwe voorzitter op deze plek.
Als bestuurder van een historische vereniging heb je een natuurlijke
neiging om terug te kijken. Als ik dat doe, dan zie ik onder andere
een vereniging die bijna 13 jaar geleden is opgericht, die door het
wisselende bestuur tot volle wasdom is gekomen en nu meer dan
300 leden kent. Een waar genoegen als je zo achterom mag kijken!
Er waren twee constante factoren in het bestuur al die jaren. Dat was
de heer Stef de Ridder, die vanaf het begin af aan het redactiewerk
en de uitgave van deze Kroniek heeft verzorgd. En dat was de heer
Walter van Zijderveld, wiens tomeloze inzet voor de vereniging
nauwelijks in dankwoorden is uit te drukken. Vanaf mijn plaats als
nieuwe voorzitter wil ik beiden van harte danken. Van Stef spreek ik
de hoop uit, dat hij nog lang met plezier het redactiewerk blijft
verrichten, en van Walter hoop ik, dat hij nog lang actief voor de
vereniging mag blijven, maar dan misschien wat vrijblijvender en niet
langer als bestuurslid. Bovenal wens ik hem nog goede jaren toe met
zijn echtgenote.
Een nieuwe voorzitter betekent, dat er wellicht accenten anders
worden gezet binnen de vereniging. Maar continuïteit in onze
activiteiten staat toch voorop. We blijven de Kroniek ieder kwartaal
uitgeven, we blijven vier keer per jaar een lezing organiseren en
proberen twee keer per jaar een excursie te houden. Want voorop
staat, dat we een vereniging voor de leden zijn. U hebt allemaal
inspraak. Als u opbouwende ideeën hebt voor het bestuur: We
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houden ons aanbevolen. Als u kritiek op ons hebt, kies dan niet ‘met
uw voeten’, maar vertel ons uw opmerkingen. We staan er voor
open. En ook hier geldt: Denk niet alleen over wat de vereniging voor
u kan betekenen, maar bedenk ook, wat u voor de vereniging kunt
betekenen! En dat is vaak meer dan u in alle bescheidenheid denkt!
Tot slot dank ik alle leden dat u mij het vertrouwen hebt gegeven om
uw voorzitter te worden. Ik doe mijn best om dat vertrouwen niet te
beschamen.
Voor diegenen, die mij nog niet zo goed kennen wil ik graag wat
meer over mijn achtergronden en motivatie vertellen. Ik ben 53 jaar
oud en van die jaren heb ik er 21 in Lexmond doorgebracht. Een
autochtoon ben ik dus niet en kan dat ook nooit worden. Momenteel
werk ik bij een financiële toezichthouder in Amsterdam. Als hobby’s
heb ik sporten en zingen. Lokaal ben ik verder nog actief voor de
Stichting Vrienden van Roemenië en voor de Scouting Vianen.
Geschiedenis heeft mij ook altijd geïnteresseerd. Naast mijn studie
natuurkunde heb ik als bijvak dan ook (middeleeuwse) geschiedenis
gestudeerd. De historie is mij altijd blijven interesseren en ik was dan
ook vanaf het begin bij de Historische Werkgroep Lexmond en later
de VHLHB betrokken. Onder andere 10 jaar lang als secretaris.
Lokale geschiedenis is anders dan wereldgeschiedenis. Natuurlijk
waren Karel de Grote, Frederik Babarossa en Willem van Oranje
belangrijk. Maar in onze contreien waren de Heren van Brederode en
Van Arkel eigenlijk veel belangrijker. En zo leer je relativeren. Onze
voorouders vochten tegen de Lek, tegen droogte en overstroming,
tegen ziekte en brand. En lokale geschiedenis heeft onze lokale
maatschappij gevormd, op heel kleine schaal. En het is juist zo
interessant om kennis op te doen van die lokale geschiedenis. Want
het is allemaal, daar ben ik van overtuigd, een deel van onze
identiteit geworden.
================
REDACTIE
In verband met studie en drukke werkzaamheden van Richard
Visser, rond het openen van de winkel ‘Laekesmunde’, met brocante,
antiek & curiositeiten, die zijn vrouw Helen-Anne gaat runnen, deze
keer geen Wetenswaardigheden.
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POLITIE-VERORDENING VAN HEI- EN BOEICOP, 1894
J.L.E. Bassa-de Jong
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================

ONTVANGEN VAN DIVERSE PERSONEN
Notulenboek gem. zangver De Lofstem, 1979-2006
Div. bescheiden en brieven van De Lofstem
Kwartetspel bakker Van Dijk
Jaargangen Lek en Huibert Kroniek
Laptop + Beamer
2 Vitrinekasten voor in Het Laakhuis
3 Bureaustoelen voor in Het Laakhuis
Laserprinter voor in Het Laakhuis
Luchtfoto Lexmond
Culemborgse voetnoten, nr. 5/6-42. Incompleet
Div. boeken
Wandbord gemeetehuis Lexmond

================
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Mevr. G. Holl
Mevr. G. Holl
J.F. Veen
K. Bos
S. de Ridder
S. de Ridder
S. de Ridder
Anoniem
C. de Vaal-Vuurens
T.H. Nijssen
T.H. Nijssen
Anoniem
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EHBO-HULP BIJ AUTOBUSONGELUK IN LAKERVELD IN 1936
W. van Zijderveld
Het ongeluk
Het is 12 september 1936. Uit Amsterdam was om half acht
’s morgens een grote autobus van de Amsterdamse touringcaronderneming J.B. Pool Jr.1 met 27 passagiers vertrokken naar
Antwerpen. De chauffeur, de 39-jarige R. van Dijk uit Amsterdam,
reed met een flinke snelheid door Lakerveld. Toen hij in de bocht bij
de boerderij van de gebrs. De Heer reed, Lakerveld 1092, zag hij
plotseling een truc-motor met chassis-balk3 op zich afkomen, die
zojuist een paar kaasbrikken had gepasseerd, die van Meerkerk
kwamen. De chauffeur van de autobus had de keus: frontaal tegen
het motorchassis rijden of verder naar rechts uitwijken, de berm in.
Hij koos het laatste. Daar kwam de autobus met hoge snelheid tegen
een boom terecht. De iep gaf niet mee en de gevolgen waren
ernstig. Het rechtergedeelte van de voorkant van de bus werd geheel
in elkaar gedrukt en de voorste wielen vlogen eraf, de banken in de
bus schoven in elkaar en alle ruiten braken stuk. Direct na de
aanrijding vloog de motor in brand. De chauffeur, die niet gewond
was, had de tegenwoordigheid van geest om het vuur onmiddellijk
met een brandblusapparaat en door het bedekken met kledingstukken te doven.
Omwonenden en voorbijgangers waren meteen ter plaatse om hulp
te verlenen. De wat ernstiger gewonden werden uit de bus geholpen
en op en langs de kant van de weg gelegd.
_______________
1.

2.
3.

Volgens enkele Lakervelders was dit De Zilvermeeuw uit Den Haag. Hiervoor
zijn echter geen bewijzen gevonden. De chauffeurs van deze firma stonden
bekend als wilde rijders.
Nu herbouwd en bewoond door fam. H. Stuy.
In die tijd werden voor een vrachtauto of autobus vaak alleen de chassis met
motor door een autofabriek geleverd, dus zonder carrosserie, en werd chassiswagen genoemd. De chassis-wagen werd dan op eigen kracht naar de klant of
een carrosseriefabriek gereden, waarbij de chauffeur meestal in de open lucht
zat. De carrosseriefabriek bouwde dan de vrachtauto of autobus verder af naar
de wensen van de klant.
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Er waren slechts vier passagiers die hoegenaamd geen verwondingen hadden. Het ongeluk had nog erger kunnen zijn wanneer de
bus was doorgeschoten en in de wetering terecht was gekomen.

Links de autobus en rechts staat de cassis-wagen die het ongeluk had
veroorzaakt.

De Lexmondse dokter W.J. Siddré en zijn collega’s C. Spijkerboer uit
Meerkerk en Bonk uit Vianen, waren snel ter plaatse en begonnen
met het verzorgen van de gewonden. Er waren ook een aantal
EHBO’ers op komen draven. Onder toezicht van hun leider werden
de gewonden door de cursisten van de E.H.B.O. op de boerderij van
De Heer binnengedragen, nadat eerst gebroken ledematen gespalkt
waren. Intussen waren er ook uit Gorinchem en Utrecht ambulances
opgeroepen en daarmee werden de acht zwaarst gewonden naar de
Rijkskliniek in Utrecht gebracht. Vier hadden een gebroken been,
één gebroken ribben, één had een gebroken sleutelbeen en twee
een slagaderverwonding.
De andere vijftien lichtgewonden (waaronder er volgens de krant
toch één was met een gebroken sleutelbeen!), die veelal ernstige
snijwonden hadden, werden na behandeling vanuit Lexmond per
12
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auto terug naar huis vervoerd. Ook de politie uit Lexmond
(Schrijvershof) en Meerkerk was snel ter plaatse en verleende hulp
bij het bergen der slachtoffers. Onder het talrijke publiek, dat spoedig
op de plaats des onheils aanwezig was, merkten we op den
burgemeester van Meerkerk en den loco-burgemeester van Vianen.
In de nacht van donderdag op vrijdag 24/25 september overleed de
heer B. de Jong uit Amsterdam alsnog aan zijn verwondingen in de
Rijkskliniek te Utrecht. Hij had op de bijrijderstoel naast de chauffeur
gezeten. De chauffeur bevond zich toen nog in het ziekenhuis, maar
met hem ging het steeds beter.4

De autobus stond gevaarlijk dicht bij de wetering.

De Lexmondse EHBO verleende goede diensten
In oktober 1935 had in Lexmond de eerste EHBO-les plaatsgevonden op initiatief van de plaatselijke afdeling van Het Groene
_______________
4.

UD 12 sept. 1936; DM 19 en 26 sept. 1936; DL 15 sept. 1936; DVHL 23 sept.
1936
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Kruis. Ten tijde van het ongeluk was dat nog maar elf maanden geleden, dus hadden de cursisten nog maar weinig ervaring. Dokter
Siddré was de stuwende kracht achter de EHBO en hij had bij het
ongeluk veel profijt van zijn werk. Om het belang van de EHBO te
onderstrepen en zo tussen de regels door reclame te maken voor
deze vereniging, zond hij een brief naar de krant, waarin we meteen
veel details lezen over de hulpverlening bij het ongeluk. De inhoud
van die brief was als volgt:
E.H.B.O. in actie – Medewerking van het publiek
Het massale autobusongeluk dat l.l. zaterdag in onze gemeente
heeft plaatsgevonden en zoo prachtig bewezen heeft dat het van
groot belang is dat ook in kleinere dorpen, met groote
verkeerswegen in de naaste omgeving, Eerste Helpers opgeleid
worden, geeft mij reden een enkele opmerking te maken.
Dat ik zoo spoedig reeds omringd was door een groot aantal
cursisten die hun hulp kwamen aanbieden, verheugt mij zeer en
geeft mij moed dat wij in de naaste toekomst een prachtig functioneerende E.H.B.O.-afdeeling zullen bezitten.
In de allereerste plaats aan de cursisten onzen (want ik weet zeker
dat ook dr. Spijkerboer en dr. Bonk dit zullen onderschrijven) dank.
Het was voor hen een bij uitstek goede oefening en ik vermoed,
tevens een goede les, want de chaos was van dien aard, dat er
nauwelijks een moeilijker opgave bij een wedstrijd gegeven zou
kunnen worden. Een dergelijk groot aantal gewonden hoop ik in
Lexmond in werkelijkheid nooit meer te aanschouwen.
Op de plaats des onheils aangekomen, vroeg allereerst een ernstig
aan ’t gezicht gewonde man mijn aandacht. Hij lag midden op den
weg en bloedde flink uit deze wonden. Terwijl ik met hem bezig was,
liet dr. Spijkerboer vragen of ik bij de fam. De Heer boven wilde
komen om hem te helpen bij een dame die zooveel bloedverlies had,
dat wij aanvankelijk ernstig voor haar leven vreesden. Juist ’t feit dat
de patiënten zoo verspreid lagen, was voor ons in ’t begin moeilijk,
want steeds weer kregen wij ’t verzoek op een andere plaats te
komen en al geldt de regel nog steeds: zooveel mogelijk E.H.
verleenen op de plaats waar de patiënt ligt, in een dergelijk geval is ’t
prettig de meest ernstige patiënten bij elkaar te hebben, om ’t geheel
14
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makkelijk te kunnen overzien en de juiste werkverdeeling te kunnen
maken.
Op een stoel in de kamer zat een reeds aan ’t hoofd verbonden man
die natuurlijk de indruk maakte voorloopig geholpen te zijn. Op zijn
klacht dat hij akelig werd, nam ik ’t verband van zijn hoofd en een
geweldige hoeveelheid bloed had zich onder zijn verband
opgehoopt. Zonder iemand daarvoor te willen berispen moeten we
toch steeds goed opletten alvorens een verband te leggen, want bij
nader onderzoek bleek dat deze patiënt een slagaderlijke bloeding
aan ’t hoofd had en dus langzaam aan ’t leegbloeden was. Spoedig
zagen we in dat hij thans onze ernstigste patiënt was en direct onder
handen genomen moest worden.
Om misverstand te voorkomen wil ik nog even de aandacht er op
vestigen, dat deze man waarschijnlijk verbonden was door iemand
die tijdens het ongeluk aanwezig was en treft dus geen E.H.B.O.-er
schuld.
In één woord, het was voor de cursisten zeer leerrijk en ieder is er nu
wel eens en voor altijd van overtuigd dat Eerste Hulp op een
gezellige avond in de Oude Raadkamer wel iets anders is dan de
werkelijkheid. Daar hebben wij verbandjes en doeken voor het
grijpen en ’t komt er nog direct niet op aan of wij direct de plaats
kunnen vinden waar we een slagader moeten afbinden. Maar om ’t
initiatief te nemen een plank van een landhek af te rukken om een
gebroken bovenbeen te spalken, dat is E.H.B.O. Bravo Kees!
Een woord van dank voor ’t royale afstaan van huis, inboedel en
uitzet van de familie De Heer is zeker op zijn plaats. Zij hadden een
geweldig bloedbad in huis met de gevolgen daarvan. Juist voor onze
E.H.B.O.-ers is ’t zoo heerlijk van servetten en handdoeken driekante
doeken te kunnen maken. Als de E.H.B.O.-ers in alle volgende
gevallen in de naaste omgeving een dergelijke gulle familie
aantreffen, kunnen wij niet anders dan dubbel tevreden zijn. Want
denk U eens in dat uw linnenkast leeggehaald wordt en dat U ’s
avonds geen kussen meer heeft om op te slapen, dan is ’t toch geen
kleinigheid meer en ’t had niet erger moeten zijn, want dan was de
linnenkast van de overburen er ook aan gewaagd.
Zoo mogelijk zal ik proberen mettertijd een Eerste Hulpkist van flink
formaat en goede inhoud aan te schaffen, b.v. voor de afd. Groene
15
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Kruis, die dan bij ongevallen door de E.H.B.O. gebruikt kan worden,
want dan zal mijn kist ’t niet zoo zwaar te verantwoorden krijgen.
Behalve dat spoedig mijn hoeveelheid verband opgebruikt was en
nieuw aangevoerd moest worden, was ’t bijna onmogelijk iets te
vinden in de kist, waarvan de inhoud vrijwel omgekeerd was en
waarin bovendien een flesch jodiumtinctuur leeggeloopen was.
Oefening baart kunst en zoo hopen wij in de toekomst van deze les
profijt te trekken, opdat eventueele slachtoffers bij ongevallen zoo
goed mogelijk geholpen worden, juist in zulke gevallen waar de
eerste hulp een levensbelang is voor de getroffene.
Tenslotte een opwekking tot de cursisten om over enkele weken met
parate kennis de herhalingscursus te bezoeken, dan kunnen wij
gerust afgaan op ’t nadien af te leggen diploma-examen.
SIDDRÉ.

Aan de linkerkant is ook het voorwiel verdwenen.

Het ongeluk had overduidelijk aangetoond dat er voldoende eerste
hulp materiaal aanwezig moest zijn op de plaats van een ongeluk,
wilde men ook inderdaad goede hulp kunnen verlenen. Vooral in het
langgestrekte en druk bereden Lakerveld waar veel ongelukken
16
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gebeurden, was dit van groot belang. Eind november 1937 werd
daarom in café Halfweg, bij de heer J. Schrijver door de Ned. Ver.
EHBO een verbandkist en een brancard geplaatst, zodat bij
ongelukken snel hulp kon worden verleend. Ook kreeg Schrijver voor
dit doel van deze landelijke EHBO-vereniging een telefoonaansluiting
met nummer 6. Hij zal dus de zesde aansluiting in Lexmond hebben
gekregen!5

Op deze detailfoto uit de krant is de schade duidelijk te zien.

De nasleep van het ongeluk
Volgens zeggen liep het voor de familie De Heer niet goed af. De
familie had dekens ter beschikking gesteld om de slachtoffers warm
te houden en die waren bij het transport meegegaan. Daarvan is er
nooit meer één van teruggezien. Datzelfde zal ook wel het geval zijn
geweest met veel linnengoed dat als verband was gebruikt. Het heeft
de familie De Heer in elk geval veel geld gekost en er schijnt nooit
schadevergoeding te zijn betaald.
_______________
5.

DL 15 sept. 1936, 2 dec. 1937
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Het ongeluk met de autobus had uiteindelijk slechts één dodelijk
slachtoffer geëist, maar een aantal van de andere slachtoffers waren
nog steeds niet hersteld toen op 15 juni 1937 het voorval behandeld
werd door de Utrechtse rechtbank. De chauffeur van de chassiswagen was aangeklaagd omdat hij door zijn inhaalmanoeuvre de
autobus had gedwongen om uit te wijken, waardoor deze tegen een
boom botste, met het gevolg waarvan verscheidene personen zwaar
lichamelijk letsel bekwamen en verder belangrijke materieele schade
was ontstaan. Er werden tijdens de langdurige zitting 18 getuigen
gehoord, waaronder een aantal autobus-passagiers. Aan het einde
werd de chauffeur schuldig verklaard en kreeg hij een
gevangenisstraf van drie maanden.6
_______________
6.

DL 19 juni 1937; P. de Pater

Bronnen en verwijzingen
DL
De Leerdammer
DM
De Merwebode
DVHL De Vijfheerenlanden
UD
Utrechtsch Dagblad
P. de Pater

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

De Laak 33. De grindtuin werd in 1991 veranderd in een mooie boerentuin.

Medio april 2011 werd het opnieuw een grindtuin en werd de onderrand van
de gevel geheel zwart.
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UIT DE 'LEERDAMMER' VAN 70 JAAR GELEDEN
J.L.E. Bassa-de Jong
Hei- en Boeicop
Bericht van 08-04-1941
• Niet vergeten – Dezer dagen werd de voormalige dienstbode van
wijlen mej. de Wed. C. de With, mej. M. Holl, alhier, namens de
erfgenamen, met de voor haar blijde tijding verrast, dat onderling
was besloten, haar uit de nalatenschap een mooie som in geld
toe te kennen voor de voorbeeldige wijze van hulp en
buitengewoon goede verzorging, tijdens het leven van wijlen mej.
de With bewezen. Onnoodig te vermelden, dat deze erkenning
door mej. H. op zeer hoogen prijs werd gesteld.
Bericht van 29-04-1941
• Toewijzing mestvarken – Door de benoemingen van het Bestuur
van den Kring de Vijfheerenlanden van den CBTB kunnen de
veehouders, die over eigen kaaswei beschikken een extra
toewijzing mestvarkens krijgen. Hiervoor wordt echter geen extra
toewijzing krachtvoer verstrekt. Zij moeten zich wenden tot de
Districts-secretaris.
Bericht van 06-05-1941
• Arbeidsbemiddeling – Met ingang van 1 Mei is het agentschap
der Arbeidsbemiddeling opgeheven. Met ingang van dezen
datum is deze gemeente ingedeeld bij het Arbeidsbureau
Leerdam, bureau Sociale Zaken, den heer Twigt. Hierdoor zullen
voortaan werkzoekenden of werkgevers voor hunne aanvragen
om werkkrachten zich tot dit Bureau moeten melden.
Bericht van 13-05-1941
• Vervoer varkens – De Provinciale Voedselcommissie voor ZuidHolland deelt aan belanghebbenden in zijn werkgebied mede, dat
het vervoeren van varkens boven de 25 kg. verboden is.
Vervoersbewijzen voor het vervoeren van fokmateriaal naar
varkenshouders en/of naar markten, kunnen worden aangevraagd bij de Plaatselijke Bureauhouders. Voor vervoer van
20
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boer naar boer, dient de kooper een vervoerbewijs aan te vragen,
terwijl bij vervoer naar de markt de verkooper van den
Bureauhouder een vervoerbewijs zal ontvangen.
Bericht van 21-05-1941
• Benoemd – Tot brugwachter aan de Zwaanskuikenbrug alhier, is
benoemd de heer T.L.M. Kemmings, die in een zelfde betrekking
werkzaam was te Oosterbeek.
Bericht van 14-06-1941
• Zonder bon – Deze week lag er een motorschip in het
Zederikkanaal alhier met een lading aanmaakturf, die zonder bon
verkrijgbaar werd gesteld. Onnoodig te vermelden, dat vele
inwoners van dit voordeeltje gebruik hebben gemaakt.
Bericht van 17-06-1941
• Hooioogst – Thans zijn reeds enkele veehouders in deze
gemeente begonnen met het maaien van hooigras, zoodat men
het vanouds bekende geratel der maaimachines over de
uitgestrekte Polders kan vernemen. Naar men van deskundige
zijde verneemt, is op de gemeste percelen de kwantiteit zowel als
de kwaliteit goed te noemen.
Bericht van 21-06-1941
• Persoonsbewijzen – Naar men verneemt zijn de voorbereidende
maatregelen betreffende de persoonsbewijzen zoodanig
gevorderd, dat met ingang van de eerstvolgende maand met de
uitreiking een begin zal worden gemaakt. Vermoedelijk zal de
afgifte volgens huisnummers plaatsvinden, te beginnen bij
huisnummer 1.
Bericht van 26-06-1941
• De eerste uitzending – Vanwege de voor kort hier opgerichte
afdeeling van het Centraal Genootschap voor Kinderherstellingsoorden zullen vanuit de gemeente een 2-tal bleekneusjes
worden uitgezonden om wat kracht en gezondheid op te doen,
waar in Heelsum bij Arnhem, wat natuur en ligging betreft, de
grootst mogelijke kans voor bestaat. Ongetwijfeld zullen deze
kinderen een vacantie genieten om nooit te vergeten.
Bericht van 05-07-1941
• Op Maandag 30 Juni kwam de Raad dezer gemeente in
openbare vergadering bijeen op de Raadkamer, alhier. Alle leden
21
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zijn aanwezig. Te nam. 9 uur opent de Voorz. de Edelachtb. Heer
Mr. A.J. de Wolff, de vergadering met formuliergebed, waarna
notulen worden gelezen en onveranderd vastgesteld.
Een enkel punt uit deze vergadering:
Punt 2 - Ingekomen stukken: Een schrijven van de Centrale met
verzoek te willen toetreden tot de Vereen. voor Molest-Risico. De
Voorz. deelt mede, dat in geval dat door bommen of event.
andere oorlogsoorzaken gemeente-eigendommen zouden
worden vernield of beschadigd, de gemeente daarvoor verantwoordelijk zou zijn. Wanneer onze gemeente zich aansluit bij
Molest-Risico, zou b.v. de toren waarin een uurwerk en een klok
hangt, althans gedeeltelijk gedekt zijn. Er is een omslagpremie te
betalen van 20 tot 25 cent per duizend gulden verzekerde
waarde. De Voorz. denkt dat het wel aan te bevelen is bij deze
vereeniging aan te sluiten. In de circulaire staat, dat er reeds voor
een bedrag van ƒ 5.000.000 in Nederland verzekerd is. De heer
Bikker vindt dat dit, gerekend over de vele gebouwen van Nederland, nog maar een klein bedrag is. De Voorz. zegt dat dit reeds
was vóór de bedoelde circulaires naar alle deelen van het land
werden verzonden, dus dat dit op het oogenblik wel reeds veel
meer zal zijn. Hierna zegt de heer Bikker dat de toren toch op het
dak van de kerk staat en dat in geval deze vernield zou worden,
de kerk dan toch ook verzekerd moest zijn, daar men toch een
toren niet alleen op kan bouwen. Er volgt een discussie over wat
nu eigenlijk toren is. De Voorz. zegt dat hij er over zal
correspondeeren met de brandverzekering, waarna hij voorstelt
eerst te zullen stemmen over de aansluiting bij Molest-Risico. Bij
de gehouden stemming, die hierna volgt, stemt slechts één lid
voor, zoodat dit voorstel dus met meerderheid van stemmen is
verworpen.
Punt 4 – Verkiezing lid Commissie tot Wering van Schoolverzuim.
De Voorz. deelt mede, dat thans een nieuw lid gekozen zal
worden in de plaats van wijlen den heer J. Takken. B. en W.
dragen voor de heeren A.B. de Raad en J. de With Azn. Dit is
echter geen bindende voordracht, zegt de Voorz. Het is een vrije
stemming. Uit de hierna gehouden stemming blijkt, dat de heer
A.B. de Raad met 4 tegen 3 st. als zoodanig is gekozen.
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Bericht van 08-07-1941
• Vanwege het Gekro-bedrijf te Overschie zijn gedurende het
afgeloopen kwartaal vanuit deze gemeente weggehaald de
navolgende gestorven dieren. 3 koeien, 2 pinken, 16 kalveren, 1
veulen, 3 schapen, 2 schaaplammeren en 1 geit. In totaal 52
stuks vee. Over dit kwartaal werd geen enkele aangifte van
huisslachting gedaan.
Lexmond
Bericht van 06-05-1941
• Overgeplaatst – De heer J.J. Overdijk, marechaussee alhier,
ontving dezer dagen bericht van overplaatsing naar Giessendam.
In Lexmond zal geen marechaussee meer gestationeerd worden,
aangezien de surveillance voor deze gemeente is overgedragen
aan de marechaussee te Vianen.
Bericht van 21-05-1941
• Nieuwe brugwachter – Met ingang van 15 Mei is aan de
Zwaanskuikenbrug alhier tot brugwachter aangesteld de heer
T.L.M. Keunings van Oosterhout (N.-B.), waar hij in gelijke functie
werkzaam was.
Bericht van 27-05-1941
• Jaarvergadering Boerenleenbank – In de zaal van den heer
Oosterling had Dinsdag jl. de jaarvergadering plaats van de
Coöp. Boerenleenbank. Deze vergadering werd door 20 leden
bijgewoond. De voorziter (wn), de heer H.F. den Hartogh, opende
deze vergadering met een welkomstwoord, waarin hij in korte
trekken het verloop van het afgeloopen jaar voor de
Boerenleenbank in het algemeen tekende. Een oorlogsjaar, dus
een slechte tijd voor financiën. Toch is in dit afgeloopen jaar
gebleken, welk een groot vertrouwen de boerenleenbanken
onder ons volk genoten. Bij de Bijzondere Spaarbanken
bedroegen de inlagen slechts 2/3 van de opvragingen. Bij de
Boerenleenbank was dit 9/10. De teruggang in de geldbelegging
bedroeg bij de bijzondere spaarbanken 17.7%, bij de Rijkspostspaarbank 25.45% en bij de Boerenleenbanken slechts 4.9%.
Van Notaris Cambier van Nooten was bericht van verhindering
ingekomen. Zijn waarnemer las de notulen der laatst gehouden
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vergadering, welke onveranderd werden goedgekeurd.
Medegedeeld werd, dat door de Centrale Bank was goedgekeurd
het in de vorige vergadering genomen besluit tot het heffen van
ƒ 1.- boete voor hen, die hun boekje ter bijschrijving niet tijdig,
d.i. in de maand Januari, inleveren. Toepassing dezer boete zal
in Januari 1942 zoonodig voor het eerst plaatsvinden.
Hierna werd door den kassier de Rekening en Balans over 1940
voorgelezen. Uit de vele cijfers die we te hooren kregen,
teekenden we aan de winst over 1940, welke ƒ 2333.99 bedroeg.
Uit de mededeling van den kassier bleek, dat de toename der
inlage in 1940 plm ƒ 24.000 bedroeg. Ruim ƒ 4.000 werd
teruggevraagd, zoodat ƒ 20.000 meer ingelegd werd dan
terugbetaald. De post van achterstallige rente slonk van ƒ 1100
tot ƒ 299. Door de tijdsomstandigheden zijn er ongetwijfeld weer
menschen in betere financieele omstandigheden gekomen,
hetgeen zich in de Bank weerspiegelt. Het aantal leden der Bank
bedraagt 253, spaarboekjes 440, loopende rekeningen 98 en
voorschotten 110. De voorz. dankte den kassier voor diens
uitnemend beheer. Het werk is thans zeer omvangrijk. De crisisuitbetalingen geven ontzaggelijk veel werk, terwijl de winsten
voor de Bank uiterst gering zijn. In het afgeloopen jaar werd er
met dit werk slechts ƒ 16.- verdiend. Al het werk werd dus vrijwel
geheel ten nutte van de menschen gedaan, zonder dat de Bank
er noemenswaardig mee verdiende. Hierna kwam de
bestuursverkiezing aan de orde. Met bijna algemeene stemmen
werden de aftredende heeren H.F. den Hartogh en Mr. W.H.J.
Cambier van Nooten herkozen, resp. tot bestuurslid en lid van
den Raad van Toezicht. In de rondvraag vroeg de heer H.
Rietveld, of er nog een middel kon worden gevonden ter
voorkoming dat er zoveel geld in Utrecht moet worden geplaatst,
waar slechts 2 ½ % rente voor betaald wordt, terwijl voor hetgeen
er méér is dan ƒ 125.000 slechts 1 ¼ % wordt vergoed. Is het
niet mogelijk, dat met de verplichte 10% aflossing niet te doen
plaats hebben, wanneer het solide geldnemers zijn, in dit opzicht
wat bereikt wordt? ’t Is voor de debiteuren vaak lastig en voor de
Bank nadeelig dat het geld terugkomt. De kassier, die op verzoek
van den Voorz. antwoordde, wees op twee factoren, welke het
niet voldoen aan de verplichte aflossing in den weg staan, en wel
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de Centrale Bank en de borgen. De eerste vereischt de aflossing,
terwijl het ook t.o.v. de borgen niet mag worden nagelaten.
Overigens is de bedoeling ook altijd geweest, dat niet altijd
dezelfde personen, doch ook anderen konden profiteren van het
geld der Bank. Er is over dit punt een voortdurende
(gemoedelijke) strijd tusschen de Inspectie der Centrale Bank,
die de aflossing vordert, en het Bestuur, dat bij solide debiteuren
liever het geld tegen goede rente bij de menschen laat, dan het
voor een veel lagere rente in Utrecht te moeten plaatsen. Meestal
wordt dit wel geplooid, doch men bedenke, dat Utrecht
uiteindelijk beslist! Er is momenteel ƒ 133.000 in Utrecht,
waarvan ƒ 8.000 slechts 1 1/4% opbrengt. Daarom is elke
nieuwe inlage schade voor de Bank. Opgemerkt wordt, dat
renteverlaging voor het geld dat de Bank uitgeeft, b.v. tot 3½%,
allicht een gunstige wending zou geven. Wellicht werd er meer
geld opgenomen en minder teruggebracht, omdat men bij
particulieren voordeeliger terecht kan. De kassier antwoordde,
dat deze zaak reeds overwogen werd. Wanneer het Bestuur
overtuigd was, dat er belangrijk meer geld gevraagd zou worden,
ging men er dadelijk toe over. Overigens moet men er rekening
mee houden, dat men bij hypotheek veel kosten en lasten op zich
neemt en particulieren het soms op een ongelegenste oogenblik
zelf noodig hebben. De Bank blijft voor de menschen de rustigste
bron om geld op te nemen. Wanneer echter de ruimte in de
geldmiddelen constant blijft, zal het bestuur tot renteverlaging der
credieten over moeten gaan. Hierna sloot de Voorz. de
vergadering met een woord van dank voor de opkomst en
waardeering voor deze rustige bijeenkomst, dat spr. als beeld
gebruikte voor de rust welke er steeds in de Boerenleenbank te
constateeren valt. Rustige geldbelegging! Rustige geldschieters.
De Boerenleenbanken bleken bij toename te zijn de instellingen
waar de plattelandsbewoners hun bezit aan toevertrouwen.
Bericht van 17-05-1941
• Wandgedierte – Ingevolge de bepalingen der nieuwe Woningwet
moet van elke plaats iemand een cursus tot bestrijding van
wandgedierte volgen. Voor deze plaats neemt de heer W. de
Jong, timmerman alhier, aan een dergelijke cursus deel.
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Bericht van 19-06-1941
• Ongelukkig terecht gekomen – Zaterdagavond zag landbouwer
H.F.d.H. alhier, dat een hond een op zijn erf lopende kip
achtervolgde en greep. Teneinde het dier te verjagen nam den H.
een bij de hand liggend ijzeren voorwerp en gooide dat in de
richting van den hond. Op datzelfde moment kwam zijn vrouw uit
een deur naar buiten en werd daarbij zoodanig aan het hoofd
getroffen dat overbrenging naar het ziekenhuis noodzakelijk was.
Bericht van 10-07-1941
• E.H.B.O. – De vereeniging E.H.B.O., die tot dusver steeds om de
twee weken onder leiding van dokter Schuckink Kool oefeningen
hield, heeft deze bijeenkomsten tot de maand September
gestaakt, met uitzondering van een in de buitenlucht te houden
oefening in het eind dezer maand, waar behandeling van
gewonden en vervoer onder moeilijke omstandigheden zal
gedemonstreerd worden.
Bericht van 12-07-1941
• Meegesleurd – Zondagmorgen bezocht Joh. Steehouwer uit
Helsdingen zijn onder deze plaats loopend vee, waaronder een
pink, dat wegens het telkens verlaten der weide met een zwaren
ketting belast was. Bij nadering van dit dier ging het aan den haal
en slingerde de ketting om een been van S., welke door het pink
werd meegesleurd. Het hierdoor woester wordend dier ging er
met groote vaart vandoor en sleepte S. alsmaar mee. Kort bij een
heining wist S. zich los te maken, wat zijn geluk was, aangezien
hij bij het over deze heining springen van het pink zeker
verongelukt zou zijn. Zijn been was ernstig toegetakeld. Hij moest
zich onder geneeskundige behandeling stellen. Eenige tijd rust
zal noodig zijn.
Algemeen
•
•
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HEEREN, let op Uw saeck. De SCHEERBON No. 117 verloopt
morgen, 30 April. Denk om Uw baard!
Toilet-en huishoudzeep. Gedurende het tijdvak van Maandag
28 dezer tot en met Zaterdag 31 Mei a.s. geeft de met “29”
genummerde bon van de “bonkaart algemeen” recht op het
koopen van 150 gram toiletzeep (nieuwe samenstelling) of 120
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•

gram huishoudzeep of 200 gram zachte zeep (oude
samenstelling van voor 1 Januari 1941) of 150 gram zachte zeep
(nieuwe samenstelling van na 1 Januari 1941) of 300 gram
zachte zeeppasta, of 250 gram zeeppoeder of 600 gram
waschpoeder. Volledigheidshalve wordt er op gewezen, dat
waschpoeder niet gekocht kan worden door het publiek, doch
uitsluitend wordt beschikbaar gesteld ten behoeve van
wasscherijen. Voorts blijft de bepaling van kracht, dat de oude
voorraden zeepvlokken, zelfwerkende waschmiddelen en
vloeibare zeep, welke zeepsoorten thans niet meer worden
aangemaakt, nog mogen worden uitverkocht, met dien
verstande, dat elke bon recht geeft op het kopen van 125 gram
zeepvlokken of 250 gram zelfwerkende waschmiddelen of 200
gram vloeibare zeep.
GEEN JODEN MEER IN NEDERLANDSCHE ORKESTEN.
Het A.N.P. meldt: Met ingang van 15 Mei a.s. zullen de Joden die
volgens verordening reeds maanden geleden van hun functie
hadden moeten worden ontheven, uit de Nederlandsche
gesubsidieerde orkesten worden ontslagen. Ter voorkoming van
technische moeilijkheden kunnen Joodsche orkestleden nog na
die datum gehandhaafd worden, indien het winterspeelseizoen
van het desbetreffende orkest eerst na 15 Mei eindigt. In verband
met dezen maatregel heeft de secretaris-generaal van het
departement van Volksvoorlichting en Kunsten gezocht naar een
oplossing om ontslagen orkestleden in de gelegenheid te stellen,
als musici werkzaam te blijven. Daartoe is overleg gepleegd met
de Joodsche coördinatie-commissie, die het voorstel om te
komen tot de stichting van een Joodsch orkest wil steunen en
pogingen in het werk stelt de Joodsche orkestleden in een
uitsluitend Joodsch orkest onder te brengen. Met de leiding van
dit orkest zal Albert van Raalte worden belast. Het zal te
Amsterdam worden gevestigd; de concerten, door dit orkest te
geven, zullen uitsluitend door Joden kunnen worden bezocht.
Met deze oplossing zijn, aldus het A.N.P., zoowel de Joodsche
musici en het Joodsche publiek als de Nederlandsche musici en
het Nederlandsche publiek gebaat.
================
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EEN BUITENECHTELIJKE GEBOORTE IN 1621
W. van Zijderveld
Lexmondse voorouders van Joop den Uyl
Wie Joop den Uyl is, weet iedereen wel, maar dat in zijn verre
voorgeslacht ook Lexmonders voorkomen, is aan weinigen bekend.
De Lexmondse Peter Floren en Haesje
Jan Vergeersdr zullen ook wel nooit
bevroed hebben dat een verre nazaat
nog eens vakbondsleider, minister en
zelfs minister-president zou worden.
Die mensen zullen trouwens wel
andere problemen aan hun hoofd
hebben gehad.
Peter en Haesje trouwden in het eind
van de zeventiende eeuw, gingen in
Kortenhoeven wonen en kregen in de
loop der tijd negen kinderen. Hun
vierde dochter, Stijntje Petersd,
trouwde met Tonis Lubbertsz en hun
zoon Floris Theunisz (van
Nieuwekerk) trouwde rond
1682 met Fijgje Willemsdr
de Nieuweboer. Uit dit
huwelijk werd rond 1690 in
Lexmond Beligje Floren
van Nieuwkerk geboren.
Ze trouwde, verliet Kortenhoeven en ging in Jaarsveld wonen. Ze werd
weduwe en trouwde daar
voor de tweede maal, nu
met Cornelis Claasz den
Uijl. Uit hun nakomelingen
zou later drs. J.M. den Uyl voortkomen.
28
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Trynken was ongewenst zwanger
Maar laten we terugkeren naar het begin. Stijntje Peters had nog een
zus Trynken. Zij was het negende en laatste kind van Peter Floren
en Haesje Jan Vergeersdr. Zij zou in de familie voor veel commotie
zorgen, want zij werd ongetrouwd zwanger. Dat was niet alleen een
schande voor de familie, maar die moest ook nog eens de kosten
dragen voor het grootbrengen van dat kind. Bovendien waren voor
Trynken Peters de kansen op een nieuw huwelijk door dit alles erg
klein geworden. Al met al zal de sfeer in dat huisgezin wel niet
optimaal zijn geweest, zeker niet omdat Trijntje de naam van de
vader niet wilde vertellen.
Het kind werd geboren
In de nacht van 5 maart 1621 wordt de kleine geboren. In vroeger
eeuwen was het gebruikelijk dat een vroedvrouw en enkele
buurvrouwen hielpen bij de bevalling en dat was ook dit keer het
geval. Het waren de Lexmondse vroedvrouw Willemken Henricx en
de buurvrouwen Maeyken Willems, Hilleken Thonis, Belyken
Gijsberts, Metken Michiels en Emmeken Joosten. Er was dus hulp
genoeg. Ze waren daar op verzoek van Peter Florisz, de vader van
Trynken. Peter wilde graag weten wie de vader was van het kind en
droeg de vrouwen op om Trynken uit te horen. Toen zij inden
hoochsten noot was om een kynt te baeren, begonnen de vrouwen
op haar in te werken. Ze vertelden haar datter tusschen die doot
ende haer geen onderschiet en was, met andere woorden, ze
maakten haar duidelijk dat ze wel eens snel dood kon gaan. Daar
hadden die vrouwen volkomen gelijk in, want in vroeger eeuwen
stierven er veel vrouwen in het kraambed. De vrouwen zeiden verder
dat ze zich daarom zorgen moest maken over de zaligheid van haar
ziel. Die kon toch maar beter in de hemel dan in de hel komen. Over
het kind zeiden zij dat het toch het beste zou zijn om het kind door de
echte vader op te laten voeden, in het geval zij het kraambed niet
overleefde. Gezwicht voor zoveel argumenten, vertelde zij dat de
vader Cors Gerritsz was.
Het kind werd ‘geveild’
Toen Peter Florisz. dit eenmaal wist, liet hij zijn kleinzoon direct
inpakken en hem door de vroedvrouw en de buurvrouwen naar het
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huis brengen waar Cors Gerritsz woonde. Die weigerde het kind
echter en stuurde het terug naar Trynken. Haar vader Peter Florisz
pikte dit niet, want hij had geen zin om voor het verdere onderhoud
van deze onverwachte kleinzoon op te draaien. Hij ging naar schout
en schepenen en die gingen zich er mee bemoeien. Ze stuurden een
gerechtelijk bevel naar Cors Gerritsz waarin zij hem als de natuurlijke
vader aanwezen en hem verplichtten om verder voor het onderhoud
van zijn zoon te zorgen. Hij had daarbij de keuze uit drie
oplossingen: hij zorgde zelf voor de kleine, hij besteedde het
onderhoud uit of hij liet het gerecht ervoor zorgen dat het kind ergens
wordt ondergebracht.
Cors koos voor het laatste en reeds vier dagen na de geboorte, dus
op 9 maart 1621, werd het kind ‘geveild’. Dat ‘veilen’ bestond erin dat
iemand voor een bepaald bedrag een jaar lang voor het kind zou
zorgen. Er werden verschillende vrouwen opgeroepen om te zien wie
op het minste aennemen wilde, dus wie voor het minste geld de
kleine een jaar wilde verzorgen. Er volgde een loven en bieden (loff
ende both) en uiteindelijk bleek Haesje Jan Vergeersdr, de moeder
van Trynken, de gelukkige te zijn. Zo zou het pas geboren jongetje
een jaar lang worden opgevoed door zijn oma. Zij kreeg daar
zevenenveertig gulden voor, wat in die tijd een behoorlijk bedrag
was. Het is daarom niet onwaarschijnlijk dat de opgeroepen vrouwen
onderling dat al zo geregeld hadden! De regeling gold maar voor één
jaar, en om het verdere onderhoud van de jongen zeker te stellen,
zou nog het nodige moeten worden geregeld.
Het kind ging Jan Corsz heten. De naam Jan zal afkomstig zijn van
zijn overgrootvader, de vader van zijn oma Haesje Jan Vergeersdr.
Hoe het verder ging
Cors Gerritsz had zijn moeder op zeer jonge leeftijd verloren, zijn
vader kon niet voor hem zorgen en daarom werd hij opgevoed bij
een oom en tante. Hij had intussen wel het nodige geërfd en ruim
een jaar na de geboorte van zijn zoon Jan, maakte hij al zijn
onroerende goederen over aan zijn grootmoeder Nelleke Jansdr, die
hem in ruil daarvoor een ruiteruitrusting verschafte en zijn schulden
overnam.
De financiële consequenties voor het onderhoud van zijn zoon,
moest hij echter zelf dragen. Nelleke Jansdr vermaakte echter wel de
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helft van haar bezittingen aan haar kleinzoon, maar daarover mocht
hij pas beschikken wanneer hij drieëndertig jaar is.
Cors werd ruiter in het leger van Johan Wolfert van Brederode en
probeerde nog onder de financiële consequenties van zijn
vaderschap uit te komen door een proces aan te spannen, maar dat
verloor hij. Cors moest toen met Trynken een overeenkomst sluiten
en dat gebeurde op 14 januari 1623. Allereerst kreeg Trynken tachtig
gulden voor de defloratie en de kraamkosten. Voor de kosten van
levensonderhoud van Jan kreeg ze tweehonderd gulden, maar dat
hoefde pas te worden betaald voordat Jan achttien jaar oud is.
Intussen moest door Cors dan wel jaarlijks een rente van twaalf
gulden en tien stuivers worden betaald. Ze kreeg ook nog
vijfentwintig gulden rente over de twee voorafgaande jaren 1621 en
1622. Als onderpand diende vier morgen land en het daarop staande
huis van Cors. Wanneer Jan vóór zijn achttiende verjaardag zou
overlijden, kreeg Trynken de tweehonderd gulden en de rente. Op 20
mei 1635 werd echter alles voldaan.
Trynken trouwde een paar jaar na de geboorte van haar onechte
kind Jan met Beernt Heyndricxz en is dus nog goed onder de
pannen gekomen.
Bronnen
- T. Oskam, Genealogisch probleem in de familie Den Uyl opgelost, in: Gens Nostra,
jg.58, nr.2, febr. 2003, p. 95-101.
- T. Oskam, Kwartierstaat van Beligje van Nieuwkerck, in: Gens Nostra, jg. 60, nr. 1,
jan. 2005, p. 21-32.
- Nationaal Archief, Oud Rechtelijk Archief Lexmond, inv. 3, fol. 37v, 38, 73v, 80v,
81v.
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H.S.S.C. ‘61
P. de Pater
Inleiding
Misschien merkwaardig dat een Lexmonder een kort verhaal gaat
schrijven over het 50 jarig jubileum van de Heicopse voetbalclub. Zo
heet deze vereniging nou eenvoudig in Lexmond. Menig elftal van
Lekvogels en HSSC hebben ooit de strijd aangebonden op de velden
achter de ‘Heicopse Nieuwbouw’ en op het Lexmondse sportcomplex
‘Het Bosch’. Wedstrijden tussen beide verenigingen op de
Lexmondse uiterwaard hebben volgens mij nooit plaats-gevonden.
Schrijver dezes voetbalde ooit ook eens bij een vrij laag elftal van
Lekvogels. Opdracht: je mocht alle wedstrijden verliezen, maar als je
van Heicop won was het seizoen geslaagd. Dat HSSC ooit een
hoger niveau bereikte dan Lekvogels zal deze ‘potlooier’ zeker niet
ontkennen. De juiste spelers op het juiste moment kan een lokale
voetbalvereniging naar een hoger niveau tillen. Helaas, geld werd
ook belangrijk. De goede spelers vertrokken en vertrekken; het
Lexmondse en Hei- en Boeicopse voetbal zal op hetzelfde gehalte
blijven. Dat is de situatie in het huidige ‘amateurvoetbal’. Voorbeeldje: Topteams in het huidige zaterdagvoetbal zijn de Spakenburgse verenigingen: Spakenburg en IJsselmeervogels. Onlangs
ontmoetten ze elkaar. Hoeveel Spakenburgers betraden de groene
mat? Antwoord: eentje.
Voetbal is natuurlijk naast vissen volkssport nummer 1. Het
verenigingsleven in Lexmond en Hei- en Boeicop is buitengewoon
interessant. En in de nabije toekomst zal hier het nodige over
gepubliceerd worden. IJsverenigingen, muziekverenigingen, talloze
jeugdverenigingen van diverse kerken werden opgericht. Ze hadden
over belangstelling niet te klagen. Dit gold ook voor de twee
plaatselijke voetbalverenigingen. Maar de tijden veranderen. Ledenaantallen lopen terug. En hoeveel mensen blijven lid van een
vereniging, waaraan ze goede herinneringen bewaren?
Voetbal
De uit Engeland afkomstige voetbalsport deed haar intrede in Neder33
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land zo rond 1885. Natuurlijk ontkwam onze regio niet aan deze
sport. Meerkerk richtte in 1930 een voetbalvereniging op, M.V.V.
geheten. Legendarische Meerkerkers als b.v. Arie den Ottelander,
Piet Beems, Wol van Beekum, Piet Ouwerkerk en Maarten Schakel
maakten ooit deel uit van deze vereniging. Lexmond zou later
volgen, op 12 juni 1945 werd de Lexmondse voetbalvereniging Lekvogels opgericht. Het voetbalveld bevond zich later op de uiterwaarden, dit was niet zo'
n gelukkige keus. Ooit heb ik de doellat nog
net boven het water uit zien steken. Ook het Lexmondse voetbal had
bekende mensen in haar gelederen: Henk Stravers, Henk van
Ravesteijn, ook wel Ciska genoemd, Nico Brokking, Henk Brokking,
Anton Molenaar Kzn. etc. Er was echter wel een probleem:
voetballen vond over het algemeen op zondag plaats, en dit leidde in
onze regio tot hevige discussies. Tot 1955 heeft Lekvogels op
zondag gevoetbald. De oorzaak hiervan was simpel: de zesdaagse
werkweek bestond. Nadat de vrije zaterdag werd ingevoerd,
ontstond het zaterdagvoetbal, en in de regio’s waar de zondag heilig
was groeiden de bestaande voetbalverenigingen als kool. Tevens
werden nieuwe verenigingen opgericht. Op 29 mei 1961 werd in Heien Boeicop de voetbalvereniging HSV ’61 opgericht. Op 31 augustus
1961 speelde het eerste elftal van deze vereniging haar eerste
wedstrijd in competitieverband. Deze foto dateert uit 1961 en de
toenmalige voetballers waren bekende Heicoppers,
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Hier komen de namen:
Staand: Cor Kooyman, Leen Verkerk, Dik Brouwer, Ad Pruijssers,
Gerrit van Hemert, Daan de Bruin.
Zittend: Cor Verkerk, Job van Hemert, Jan van Hemert, Arie de With
en Arie den Hertog.
HSV ’61 bleek een regionale functie te hebben, en slechts negen
jaar later werd een samenwerkingsverband aangegaan met Schoonrewoerd. De laatstst genoemde gemeente had geen voetbalvereniging, maar wel mensen die interesse hadden in deze sport, en
zo ontstond in 1970 de vereniging HSSC ’61. Afkorting van Heicop
Schoonrewoerd Sport Combinatie ’61. De eerste twee letters van
HSSC ’61 werden in de regio wel ingevuld als Houthakkers en
Schoppers. Ik heb dat nooit zo ervaren, dus weet ik het niet. Wat ik
wel zeker weet is het feit dat in de jaren ‘70 de Heicopse
voetbalvereniging over zo’n kleine brildragende linksbuiten
beschikte. Zijn naam was Leo de Leeuw. Ik heb een aantal jaren met
hem doorgebracht in de Gorinchemse schoolbanken. Dat ik jaren
later zijn vader, de heer J.P. de Leeuw in historisch verband zou
ontmoeten kon ik toen niet vermoeden. Maar toen ik J.P. de Leeuw
voor de eerste keer ontmoette, kwam uiteraard Leo ter sprake.
Misschien dwalen we af, maar in herinneringen aan die Heicopse
voetbalvereniging past dit stukje.
HSSC ‘61 was een vereniging met ambitie. En al in 1973 deed het
vrouwenvoetbal haar intrede in het Hei- en Boeicopse. Misschien zit
schrijver fout, maar volgens mij was HSSC ’61 na het Hoornaarse
Stedoco toch echt een vereniging die het vrouwenvoetbal op de
regionale kaart plaatste. Eind jaren '
70 van de vorige eeuw waren
HSSC '
61 en Stedoco de vrouwenvoetbalverenigingen van ons
gebied. Beide verenigingen hadden een goed spelend elftal.
En als ik al fout zit betreft het slechts jeugdherinneringen. Hierbij een
foto van het eerste vrouwenelftal van HSSC ’61. Over vrouwenvoetbal wordt nogal denigrerend gedaan, toch is het een sport die
snel aan het groeien is, en daardoor zal het niveau omhoog gaan.
Op de volgende pagina staat de foto van het eerste dameselftal van
HSSC ’61.
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Staand: Ank Peele, Dini Verkerk, Trudie Kooyman, Marijke de
Lange, Wil Middelkoop, Ank de Gans, Nettie Kooyman, Coen
Nieuwboer.
Zittend: Ria Verkerk, Ria Bruijnes, Nella Holl, Jopie de Gans, Corrie
Kooyman
Of HSSC '
61 op het voetbalveld een topper was, betwijfel ik. Maar
achter de tafel waren ze wel degelijk van een hoog niveau. Dit gaat
niet over tafelvoetbal, maar over landelijke wedstrijden betreffende
spelregelkennis. En daarmee scoorden ze regelmatig op eredivisieniveau: sterker nog in april 1988 werd een Heicops team onder
aanvoering van ploegleider Aart Stijsiger Nederlands kampioen. De
Heicopse spelregelkenners waren op die dag: Stephan Stijsiger,
John Spronk, Ton Bor, Henri de Jong en reserve Henri de Jong. Dat
ze nog talloze andere prijzen in de wacht sleepten is bekend. Toch
wil ik een naam naar voren halen: Het HSSC ‘61 lid Stephan Stijsiger
werd twee keer Nederlands kampioen op het gebied van individuele
spelregelkennis. Zo dat hebben we op Lexmond nooit gepresteerd.
Of al deze kennis van spelregels ook op het veld in praktijk werd
gebracht weet ik niet. Maar ja, ik blijf een Lexmonder.
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Tenslotte
Vanuit Lexmond wens ik HSSC ’61 al het goede voor de toekomst,
en mijn felicitaties voor uw 50-jarig jubileum. Een wedstrijd tussen
Lekvogels en HSSC ’61 was natuurlijk een bijna Nederland-Duitsland
confrontatie, daarom een groet in het Duits: "Gratuliere an unseren
Nachbaren in Hei- en Boeicop.” Ben ik nu de eerste die de
gelukwensen overbrengt? Mooie gedachte vanuit de buurgemeente.
Het laatste nieuws kan ik nog net meenemen. Leerbroek heeft een
voetbalelftal, en gaat dit onderbrengen bij HSSC '
61 (Bron: Het
Kontakt van 13 april 2011), en een eigen website, prachtig.
Misschien moet de naam van HSSC dan weer gewijzigd worden. En
zo worden verleden en heden weer in elkaar verweven. Ik zou veel
bronnen noemen slechts mijn dank aan Jan Stijsiger. Een man die
van grote waarde is voor onze historische vereniging. Trouwens zijn
familie was naast de familie Van Hemert een dragende factor voor
de voetbalvereniging HSSC '
61. Laten wij hier vaststellen dat elk
vereni-gingsleven zonder vrijwilligers, die er tijd en geld insteken,
onmogelijk is. Zonder deze vrijwilligers zou onze maatschappij er erg
kaal uitzien.
In ons blad bestaat de rubriek: ‘Toen en nu’. Hierna volgen twee
foto'
s die in dit kader passen: Het eerste onderkomen van HSSC ’61,
en de tegenwoordige situatie.

Clubgebouw in 1961
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Clubgebouw in 2011

Bij zo'
n jubileum past een vraag, c.q. quiz. Op de voorkant van deze
kroniek staat een foto met Heicopse voetballers. Een foto van 29 mei
1961. Wie kent de namen van al deze mensen? Antwoorden welkom
bij schrijver, of bij het bestuur van HSSC ’61. En zo ligt de bal weer
op de middenstip. De aftrap gun ik graag aan onze buren. Zij kunnen
als eerste antwoorden.
Peter de Pater:
Email: peterdepater2305@gmail.com
Tel: 0183-351907.
Bronnen
Archief HSSC '
61.

================
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Omdat het volgende nummer een themanummer wordt, kan
kopij voor het daaropvolgende nummer, tot 15 oktober 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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Clubembleem HSSC ‘61

ACTIVITEITENAGENDA:

16 - 21 mei

Anjercollecte in Lexmond en Hei- en Boeicop
door VHLHB.
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