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VAN DE VOORZITTER
L.P. Kleppe
Het zal u niet ontgaan zijn dat onze gemeente dit jaar 25 jaar
bestaat. In 1986 werd de gemeente Zederik gevormd uit zeven,
daarvoor in min of meerdere mate nog zelfstandige gemeenten.
Maar in het kader van de schaalvergroting werd het niet langer
verantwoord geacht om met te veel verschillende, zeer kleinschalige
besturen voort te gaan. En ziedaar: Plotseling was de Gemeente
Zederik geboren, vernoemd naar het veenwater De Zederik. Een
neutrale naam, waar iedereen mee kon leven. Dat alles is inmiddels
een kwart eeuw geleden.
Ter gelegenheid van dit feit is aan de voorzitter gevraagd, om een
visie te geven op Zederik over 25 jaar, dus in 2036. Die visie wordt
opgeborgen in een kluis, tezamen met bijdragen van nog een aantal
andere verenigingen en personen. In 2036 zal de kluis geopend
worden en worden de documenten openbaar gemaakt.
Mijn inschatting is, dat Zederik als gemeente niet meer bestaat in
2036. Zij zal zijn opgegaan in een groter geheel, misschien wel de
Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden. Dat is geen spannende
voorspelling. Alle bestuurlijke eenheden worden groter. Denk maar
eens aan de hele discussie die we net achter de rug hebben over de
redding van onze muntsoort, de euro. Zelfs Europa is al niet meer
groot genoeg om een eigen beleid te bepalen, daarvoor hebben we
ook de VS en China nodig. Wie durft dan nog te praten over
Zederik? Belangrijk blijft echter wel, dat de mens centraal blijft staan.
De mens die geworteld is in een traditie, die meestal zeer plaatselijk
is. Om dat te leren en blijven waarderen is onze vereniging actief in
Lexmond en Hei- en Boeicop. Niet op wereldniveau, maar op ons,
plaatselijke niveau en op menselijke maat. We bestaan nu 13 jaar,
en ik ben er van overtuigd dat er over 25 jaar nog steeds behoefte
bestaat aan een historische vereniging. Want ondanks alle
schaalvergrotingen blijven we toch allemaal mensen met een
behoefte aan zekerheden, die gehecht zijn aan het cultuurhistorische
van onze beide woonkernen.
================
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POLITIE-VERORDENING VAN HEI- EN BOEICOP, 1894
J.L.E. Bassa-de Jong
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Boerenhuis in Ophemert, met rechts van de voorgevel de stookplaats die
met een schoorsteen is uitgebouwd.

================
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HET LEESGEZELSCHAP LEXMOND (ca. 1850)
W. van Zijderveld

De naamlijst van het Leesgezelschap Lexmond. De naam van het boek
staat geschreven in de kop: Leeskabinet 1850, deel 1 en 2.
7
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Tegenwoordig worden we overvoerd met lectuur. Kranten, tijdschriften, boeken en folders zijn er in overvloed. Ook op internet zijn
kranten te raadplegen en hier vanaf kunnen hele boekwerken op de
eigen computer worden gezet. Het lezen van een boek op een
beeldscherm is tegenwoordig al heel normaal. E-readers en i-pads
zijn sterk in opkomst. Ook gesproken boeken komen steeds meer in
omloop.
Er is tegenwoordig dus altijd wel iets te lezen. Dat was in het midden
van de negentiende eeuw wel anders. Er waren wel kranten, maar
die werden alleen door de ontwikkelde welgestelden gelezen. Dat
gold zeker voor een dorp als Lexmond. De kranten werden per post
verzonden en dus had men meestal ‘oud’ nieuws. Dat oud viel echter
wel mee, want de post werd meestal vlugger bezorgd dan
tegenwoordig! De post had het, voor wat Lexmond betreft, met die
krantenbezorging niet druk, want er waren maar enkele personen
geabonneerd op een krant. Nog rond 1900 waren dat in Lexmond
slechts twee personen: burgemeester J. Pot en J.M. de Jong.
Boeken waren er in het midden van de negentiende eeuw wel, maar
die waren relatief duur. Ze werden alleen gekocht door personen die
dat konden betalen. In de grote steden waren bibliotheken, maar in
een dorp als Lexmond kon zoiets niet bestaan. Daar hadden de
Lexmonders echter iets op gevonden. In navolging van andere grote
en kleine gemeenten werd ergens in het midden van de 19e eeuw
een leeskring of leesgezelschap opgericht met de naam Leesgezelschap Lexmond. Daarvan waren een flink aantal Lexmonders
lid, namelijk 22, en later kwamen daar nog vier bij. De totale
bevolking bedroeg in 1840 1287 personen en was in 1854 opgelopen
tot 1450 personen, maar daarvan zal slechts een klein deel interesse
in boeken hebben gehad. In die tijd telden alleen mannen nog mee in
het officiële leven en daarvan waren er in 1840 in Lexmond 193
gehuwd. Gemakshalve aannemend dat alle leden gehuwd waren,
kwam het erop neer op dat ruim 13% van hen lid was. Dat was
behoorlijk veel, maar status zal hierin ook wel een rol hebben
gespeeld!
De leden zullen ongetwijfeld contributie hebben betaald en hiervan
werden boeken aangeschaft die onder de leden circuleerden. Op die
manier hield men een eigen bibliotheek draaiende, want het was
kennelijk geen club die een boek na lezing besprak. Als biblio8
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thecaris fungeerde de dorpsonderwijzer W.J.C. van Ewijk. Voorin de
boeken die rouleerden werd een gedrukt formulier geplakt waarop de
leden van het leesgezelschap waren vermeld en de datum waarop
ze het boek na een week moesten doorgeven. Van april tot begin
oktober lag de circulatie stil en had men een zomerreces. Met 26
leden duurde het daarom toch nog een jaar voordat allen het boek
een week in hun bezit hadden gehad. Of ze het dan ook in die week
lazen, is maar te hopen.

Het titelblad van het boek.
9
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Van de heer G.C. Brouwer uit Hei- en Boeicop hebben wij in 2007
het boek Het Leeskabinet uit 1850 gekregen, waarin zo’n lijstje is
geplakt. Hieruit weten we dat in dat jaar of een enkel jaar later er nog
vier leden waren bijgekomen, zodat het totale leesgezelschap uit 26
leden bestond.
Het boek bestond uit twee delen in één band en bevatte allemaal
verschillende artikelen en verhalen. Zo staan er artikelen in over
geschiedenis en wetenswaardigheden en ook enkele lange verhalen.
Eén van die artikelen heet Iets over de kraam, de baker en de min.
Een stukje daaruit wil ik u niet onthouden. Na een uitgebreide
inleiding, waarin ruim aandacht wordt besteed aan het woord
‘kraam’, volgt: Er bestaat waarlijk voor den man en echtgenoot geen
onaangenamer tijd, dan wanneer zijn tweede ik in de kraam ligt, en
hij aan de luimen en willekeur der baker, want het zijn “kruidjes roer
me niet”, is blootgesteld. En toch, het is bijna onbegrijpelijk, toch
hebben wij heeren gekend, die uit blijdschap over de geboorte van
hun kind, de baker om den hals vlogen, en eenige hartelijke kussen
op hare perkamenten wangen drukten. Iets verder vervolgt het
verhaal met: Niets is vervelender, dan der bakers verhalen en
vriendelijkheden, die steeds op uwe beurs nederkomen. Het kind is
geboren, en nog vóórdat zij het gezien hebben, roepen ze al: “O! wat
een lief, vet molletje van een kindje!” – al blijkt het ook naderhand,
dat het zoo mager is al een talhout. – Het is gebakerd, en het wordt
den verheugden vader aangeboden, terwijl die aanbieding vergezeld
gaat met de ophouding eener hand, uit gewoonte en tweede natuur
werktuigelijk reeds uitgestrekt tot ontvangen der fooi voor het
bakeren, of eerst verleende hulp aan de kleine.
De fooi is ontvangen, en nu wordt het lang uitgerekte gezigt eenigszins vriendelijker.
De eerste dag gaat om, en zoo ook de daaropvolgende nacht. Den
morgen daaraan komt de kraamheer op de kraamkamer, om te
vernemen hoe het daar gesteld is, teneinde dienovereenkomstig het
bulletin voor den dag uit te vaardigen; en zie, nu is het gezigt der
baker nog langer uitgerekt dan den vorigen dag: de kleine jongen of
de kleine meid heeft niet willen slapen, niettegenstaande zij den
ganschen nacht niets heeft gedaan dan wiegen, en dit heeft, volgens
het oordeel der baker, de kraamvrouw een onrustigen nacht
bezorgd. Den tweeden dag is zij slecht gehumeurd, en bewaart de
10
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grootste etiquette der kraamkamer, het stilzwijgen namelijk, met de
grootste nauwgezetheid en zorg. Zij zit te geeuwen en te gapen,
schelt honderden malen de dienstboden, dan om dit en dan om dat,
antwoordt met ja en neen, en zoo verloopt de derde en de vierde
dag, dikwijls ook de vijfde, wel eens ook de zesde, al naargelang de
toestand der kraamvrouw en van het kind gunstig of ongunstig is en
meerder of minder zorg vereischt.

De afbeelding die bij het artikel was gevoegd. De man aan het bed is waarschijnlijk de dokter, want bezoek was de eerste dagen niet welkom. De
vader grijpt al naar zijn portemonnee om de baker te belonen.
11
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Het bezoek moest wachten tot de negende dag, maar enkele goede,
zeer goede bekenden krijgen verlof om de kraamvrouw eens even te
komen bezoeken. Zo gaat het verhaal nog een tijdje door, maar over
de kraamvrouw en de bevalling lezen we niets. Alleen aan het eten
en drinken (voor de kraamheer!) na een goed verlopen bevalling
wordt ruim aandacht besteed. Maar ja, wat wil je, het was in het
midden van de 19e eeuw en toen was de vrouw nog niet erg in tel.
Dat bewijst ook de naamlijst van de leden van het Leesgezelschap
Lexmond, dat waren ook allemaal mannen!
Er komt in het boek ook een enkele grap voor, zoals deze: Nuttig
kerkgaan. – “Wel, Jan!” zeide een dorpspredikant, bij het uitgaan der
kerk, tegen een arbeider, die een getrouw kerkbezoeker was: “De
zondag moet voor u, die de gehele week zoo zwaar werkt, een
gezegende dag van rust wezen.” – “Ja, dominé!” antwoordde Jan:
“Het is wel een gezegende dag. Het is waar, door de week werk ik
hard; maar dan komt de zondag. Ik ga naar de kerk, zet mij neer, leg
mijn beenen op de bank, en denk aan niemendal”.
================

Foto van het leesgezelschap Diversa Sed Una te Dordrecht. (opgericht in
1816). Dit besprak boeken en was dus meer dan alleen een bibliotheek,
zoals in Lexmond.
12
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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
• Inleveren metalen. Naar men verneemt, zal deze week een begin
gemaakt worden met de inlevering van metalen, dat op de Raadkamer alhier in ontvangst zal worden genomen. Ieder gezinshoofd zal een desbetreffend formulier ontvangen, waarop alles
vermeld staat wat op inlevering betrekking heeft.
Bericht van 24-07-41
• Bleekneusjes. Naar men verneemt wordt ook in deze gemeente
hard gewerkt tot het onderbrengen van Rotterdamse bleekneusjes. Volgens betrouwbare gegevens zijn er reeds velen, die
zich voor dat doel hebben opgegeven.
Bericht van 29-07-41
• Schoolreisje. Donderdag l.l. was een bijzondere dag voor de
leerlingen der vier hoogste klassen van de Openbare Lagere
School, daar toch deze dag was bestemd voor een schoolreisje
met als einddoel Rhenen.
Al vroeg was het jonge volkje op de been, zoodat allen reeds te
6 ½ uur v.m. op het schoolplein ongeduldig stonden te wachten.
Door de tijdsomstandigheden werd als vervoermiddel gebruik
gemaakt van hit en wagen, waarop voor alle 21 kinderen en de
drie geleiders plaats was en zoo ving deze tocht op ouderwetse
wijze aan in de richting van Utrecht, wat plm. 2 uur in beslag
nam. Door het prachtige weer was dit niettemin een mooi begin.
Met de tram van 9 ½ uur werd de reis naar Rhenen voortgezet,
langs de prachtige villawijken van Zeist, Driebergen, Doorn,
Amerongen, waarna zij te ongeveer 12 uur aankwamen. Hier
werden eerst de alreeds hongerige magen gevuld, waarna het
mooie Ouwehands Dierenpark door de kinderen op enthousiaste
wijze werd bezichtigd. Allerlei merkwaardige dieren trokken de
13
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aandacht der kinderen, terwijl ook ’t aquarium met tal van mooie
vreemdsoortige visschen bezichtigd werd. Wat vanzelf spreekt,
is, dat de traditionele apen ook weer lang geen gebrek aan
belangstelling hadden. Toen kwam de speeltuin aan de beurt.
Onuitsprekelijk genoten de kinderen, die zulk mooi speelgoed als
de glijbaan, de schommels, wip enz. niet alle dagen te hunner
beschikking hebben, dien dag van het genot eens een lange tijd
naar hartelust te kunnen spelen.
Enigszins moe van het ravotten werden daarop eerst de dorstige
keelen gelaafd, terwijl intusschen de gebruikelijke ansichten
werden verzonden aan ouders, kennissen enz., gewis ook een
gewichtig punt voor de kinderen. Eindelijk trok het gezelschap te
plm. 5 uur weer af naar de tram, waar men tijdens de terugtocht
opnieuw genoot van de mooie omgeving. Om half 8 kwam men
te Utrecht aan. Daar stond de wagen alweer gereed en ving de
slotrit van dezen mooie dag aan. Onderweg werd nog een
verfrissching gebruikt, waarna men te 10.30 in Hei-en Bopeicop
aankwam. Ofschoon de omstandigheden de wijze van reizen
enigszins primitief maakten, en de verhoogde prijzen van verschillenden attracties noodzakelijk maakten, heeft de jeugd,
mede dank zij het buitengewoon prachtige weer, een genotvollen
en heerlijken dag gehad, waarop ze, zooals al uit de enthousiaste
verhalen bleek, met genoegen zullen terugzien. Hierdoor zijn ook
de ouders en het onderwijzend personeel voor hun uitgaven en
hun moeiten rijkelijk beloond.
Bericht van 05-08-41
• Door de inwendige restauratie van het kerkgebouw der Ned.
Herv. Kerk, moest ook de motorbrandspuit, die daar vele jaren
een goed onderkomen had gevonden, het veld ruimen. De spuit
is thans voorlopig ondergebracht in een der schuren in gebruik
door den veehouder P. Verhoef alhier.
Bericht van 09-08-41
• Uit de raadsvergadering van 6 Augustus j.l. des v.m. 10 ½ uur op
de Raadkamer.
Punt 4. Vaststelling kosten O.L. onderwijs over 1940. De Voorz.
leest de posten van de uitgaven van de O.L.S. over 1940, die
ƒ 765.86 bedragen in totaal. Het gemiddeld aantal leerlingen
bedraagt 50 ½.
14
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Ingekomen is nog een verzoek over den eventueelen verkoop
van boomen van de begraafplaats. Weth. De Heer zegt, dat er
sommige zeer zware boomen staan, die bij een eventuele storm
met een stuk grond en al ontworteld zouden worden. De
Commissie van Oudenbosch heeft misschien in verband met het
natuurschoon het verzoek om deze boomen te rooien, geweigerd. Een volgenden keer zal de stand van zaken nauwkeuriger worden besproken.
Berichten van 26-08-41
• Persoonsbewijzen. Maandag dezer week is alhier een begin
gemaakt met de uitreiking van Persoonsbewijzen. De afgifte
hiervan heeft plaatsgevonden op de Raadkamer. Met nadruk
wordt erop gewezen, dat de toegezonden adreskaarten uiterst
zindelijk moeten worden gehouden en beslist niet gevouwen
mogen worden. Vereischt wordt, dat het in bezit zijnde identiteitsbewijs alsmede de stamkaart worden meegebracht.
• Het kerkorgel. Naar men verneemt wordt de laatste tijd het orgel
in de Ned. Herv. Kerk alhier, dat vroeger electrisch van lucht
werd voorzien, thans van lucht voorzien n.l. door de voetpendalen. Orgeltrapper de heer J.L. Holl Hzn.
Bericht van 09-09-41
• Landbouwcursus. Naar men verneemt, zal er bij voldoende
belangstelling dezen winter een landbouwcursus gehouden
worden, die geleid zal worden door den Heer W.F. Haafkens,
land- en tuinbouwleraar te Lexmond en aanvangt op 1 October
a.s. De cursisten die daaraan deelnemen, moeten de leeftijd van
15 jaar hebben bereikt.
Bericht van 25-09-41
• Bezuiniging. Met het oog op de brandstoffenbesparing hebben de
verschillende polderbesturen besloten het overtollige polderwater
door één gemaal te doen wegmalen. Zoo zijn er voor dit doel een
tweetal duikers gemaakt, waarvan één in den hoofdweg dezer
gemeente en één in de Achterkade. Hierdoor kan het water uit
den polder Bolgarijen over den polder Boeicop naar den polder
Heicop gevoerd worden. Het motorgemaal van den polder
Heicop zal, naar men verneemt, electrisch gedreven worden en
gezamenlijk met den nog bestaanden windmolen het water vanuit
genoemde polders wegmalen.
15
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Bericht van 30-09-41
• De arbeider J. den Hartog te Schoonrewoerd is voor deze
gemeente belast met het verzamelen van kastanjes, beukenootjes en eikels. De prijs dezer vruchten bedraagt ƒ 0.04 per kg.
Berichten van 16-10-41
• Nieuwe ijsbaan. Naar van bevoegde zijde wordt vernomen is het
thans aan het actieve bestuur van de IJsclub “Volharding” alhier
gelukt beslag te leggen op een stuk weiland genaamd de Besie,
gelegen vooraan langs de nieuwe weg alhier, tot het inrichten
van een ijsbaan, waarvan de vereen. reeds 2 jaar verstoken is
geweest. Een welkome tijding voor de schaatsliefhebbers niet
alleen, doch ook voor de ouders der kinderen, die dan weer veilig
hun kleinen op de vertrouwden ijsbaan weten. Reeds spoedig zal
een begin gemaakt worden met de omdamming van het terrein,
waarna de windmolen geplaatst moet worden voor het op peil
brengen van den waterstand.
• Geverfd. Doordat thans de banken van de Ned. Herv. Kerk alhier
een goede verfbeurt krijgen en deze den tijd moeten hebben met
drogen, zal in het kerkgebouw a.s. Zondag geen dienst worden
gehouden. Het kerkbestuur heeft echter besloten dezen dienst te
houden in de Bijz. school alhier, en wel des voorm. 10 ½ uur voor
de mannen en des nam. 3 uur voor de vrouwen.
Bericht van 01-11-41
• Schurft. De veehouder de W. alhier, ontdekte schurft onder zijn
schapen, waarvan te bevoegder plaatse aangifte is gedaan,
waarna de noodige kenteekenen zijn aangebracht. Het is reeds
vele jaren geleden, dat een dergelijke besmettelijke veeziekte
zich in deze gemeente heeft voorgedaan.
Bericht van 09-12-41
• Werkgelegenheid. Heerschte er anders in deze tijd van het jaar
werkloosheid onder de arbeiders, thans echter, nu verschillende
landbouwers hun grasland scheuren en dit door middel van een
spa laten doen, vinden verscheidene arbeiders mede dankzij het
gunstige weer welkome werkgelegenheid.
Bericht van 03-01-42
• Oudejaarsavond. De jaarwisseling deed zich alhier kenmerken in
het teeken van de tijd. Buitengewoon kalm verliep den avond, en
16
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zelfs bij klokslag twaalf, werd geen enkel geluid vernomen. Ook
in de café’s, waar anders een gezellige drukte kon heerschen,
bleek wel de sfeer van den tijd te overheerschen. De tijd van het
verbod van het zijn in de open lucht werd eveneens op bijzondere wijze in acht genomen.
Berichten van 15-01-42
• IJsbaan. Ondanks alle zorg en inspanning van het Bestuur der
IJsclubvereen. “Volharding”, alhier, is het haar niet mogen
gelukken, de baan behoorlijk onder water te zetten, wat een
groote teleurstelling voor de schaatsliefhebbers beteekent. Door
den windmolen in werking te houden, hoopt men alsnog de
gewenschte waterhoogte te verkrijgen.
• Huisduiven. Houders van huisduiven zijn verplicht zich aan te
melden op Woensdag 21 Januari a.s., des v.m. 10½ uur, op de
Raadkamer, alhier. Deze aanmeldingsplicht houdt in, dat men bij
het aanhouden dezer duiven verplicht wordt lid te worden van de
sierduivenvereeniging, waarover men tegelijkertijd inlichtingen
kan inwinnen.
Lexmond
Bericht van 26-07-1941
• Distributie-nieuws. De leider van den distributiedienst te Lexmond
maakt bekend, dat gedurende de maand Juli geen aanvragen
meer kunnen worden ingediend voor schoenenbonnen en
bonnen voor rijwielbanden. Nieuwe aanvragen moeten voortaan
ingediend worden gedurende de eerste tien dagen van elke
maand. Aanvraagformulieren voor schoenenbonnen moeten
schriftelijk worden aangevraagd. De leider van den distributiedienst maakt bekend, dat met ingang van 4 Augustus 1941 het
distributiekantoor gevestigd is in perceel Dorpsstraat no. 109. In
verband met de verplaatsing is het kantoor op Donderdag 31 Juli
1941 gesloten.
Bericht van 07-08-41
• Hosanna. De Chr. Gem. Zangvereeniging “Hosanna” zal, zooals
we reeds eerder meldden, onder leiding van haar directeur, de
heer Gijs Kusters, Donderdag deelnemen aan het Nationaal
Zangconcours te Zeist, waar zij zal uitkomen in de afd. Uit17
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muntendheid Gem. koren, met de nummers Wildzang van Jac.
Bonsel en Vrede van W.F. Kools. (Volgens de krant van 12-08
blijkt men met 291 punten een tweede prijs te hebben behaald.)
Bericht van 09-08-41
• Uitreiking extra zeepbonnen. Aanvraagformulieren ter verkrijging
van extra zeepbonnen wegens het verrichten van arbeid, welke
bijzondere verontreiniging van het lichaam of kleeding tot gevolg
heeft zijn voor leiders van bedrijven ten behoeve van de daarin
werkzame arbeiders, alsmede voor zelfstandig werkende
personen verkrijgbaar ten kantore van den plaatselijken
distributiedienst.
Bericht van 12-08-41
• Fantastische prijzen. Bij de j.l. Zaterdag in “De Drie Snoeken”,
alhier, gehouden publieke verpachting van laat fruit werden
enorme hooge prijzen besteed. Het fruit werd voor zes tot twaalf
gulden op het hout verkocht. De meeste groote perceelen
werden door tot dusver in deze streek onbekende pachters
gekocht. Bij gevolg waren er op de verkooping verscheidene
pachters, die jarenlang verschillende perceelen kochten, doch die
thans geen enkel perceel mijnden, blijkbaar omdat de prijzen hen
te hoog voorkwamen.
Bericht van 16-08-41
• Slecht weer voor het koren. Het koren heeft de laatste dagen
veel te lijden van de vele regen en wind. Hier en daar wordt het
zelfs al zwart op het land. Als er niet spoedig beter weer op volgt,
zal het er voor de korenoogst niet best uitzien.
Bericht van 21-08-41
• Kabelballon. In ’t eind van de vorige week schijnt over deze
gemeente een losgeraakte kabelballon gezweefd te hebben,
komende van de richting van Ameide en gaande in de richting
van Vianen. De alhier aangerichte schade was niet groot en bleef
bij enkele vernielde dakpannen, beschadigde boomen, uitgerukte
veldvruchten en een defect geraakte telefoonleiding. In Vianen
werd de Demonstratietuin door de ballon beschadigd. Een
hoeveelheid glas werd vernield.
Bericht van 02-10-41
• Mazelen. Onder de schoolgaande kinderen alhier heerschen de
mazelen. In de meeste gevallen is de ziekte niet ernstig. In
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sommige gevallen gaat deze ziekte met andere kinderziekten
gepaard en wordt het ziekteproces hardnekkiger. Ook doen zich
gevallen voor, waarbij kinderen voor de tweede maal door
mazelen aangetast worden.
Bericht van 25-10-1941
• Een vroege Sint Katrijnmelker. Vrijdag j.l. bemerkte veehouder C.
van Kekem alhier, dat iemand op verdacht snelle wijze zijn weide
verliet. Aanvankelijk schonk v. K. hier weinig aandacht aan, maar
toen hij, na eenige koeien gemolken te hebben, onder zijn beste
melkgeefster ging zitten was ’t raadsel meteen opgelost. Oude
zwarte was geheel leeg gemolken. Gelukkig is van Kekem, nogal
een man van tijd en liep het met één koe af, anders was
misschien zijn hele koppel gemolken geweest. Overigens schijnt
de vreemde melker zich een maand vergist te hebben.
Berichten van 15-01-42
• Voor den duur der vacature van gemeenteontvanger te Lexmond
heeft de burgemeester tot waarnemend ontvanger benoemd
mevr. N. de Jong-de Vor.
• Kerknieuws. Deze week zal de consulent der gemeente, Ds. W.L.
Tukker uit Hei-en Boeicop, alle catechisaties hervatten. De dag,
hiervoor aangewezen, is Woensdag, terwijl de consulent den
overigen tijd, dien hij beschikbaar heeft, zal vullen met ziekenbezoek en een weinig huisbezoek.
Algemeen
Bericht van 20-01-42
• Voor Boeren en Tuinders. 12 – ONZE GRASLANDEN. Nu overal
het loffelijk streven openbaar wordt, dat men aan den roep om
zooveel mogelijk voedsel voor de bevolking te verbouwen,
gehoor wil geven en men alle pogingen in het werk stelt om den
Nederlandschen bodem tot de hoogste productie op te voeren,
nu dreigt het gevaar van eenzijdigheid. Wij loopen gevaar onze
graslanden te vergeten. Dat moet niet. Dat zou een verkeerde
oplossing zijn van het voedselvraagstuk. Want zij het indirect,
ook het grasland helpt mee bij de voedselvoorziening van ons
volk. Melk, boter, kaas en vleesch zijn even onmisbare
voedingsstoffen als tarwe, rogge en aardappelen. Ook aan
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•

•

grasland moet de meeste zorg besteed worden. Door thans, in
dezen tijd van het jaar, de weide op de juiste wijze te gaan
deelen in kleinere perceelen, die snel afgeweid kunnen worden,
zorgt men, dat wat er groeit ook op de meest economische wijze
gebruikt kan worden. Door de kali, die voor het grasland is
toegewezen, daar ook voor te gebruiken, door de stikstof,
waarvan wij, dank zij de groote vlucht, die de luchtstikstoffabricage nam, ook voor het grasland te gebruiken en op de
juiste wijze aan te wenden, kunnen wij voor een goede
ontwikkeling van voedselrijk gras zorgen. Door een goede
bodemwerking, door, waar dit noodig is, rol en eg te gebruiken
om de grasmat te verbeteren of in goede conditie te houden,
wordt de groei van goede gras-en klaversoorten bevorderd. Het
is uiteraard noodig, dat ook voor het grasland wordt gedaan wat
mogelijk is. Vergeet ook niet hoe nuttig een stalmestgift voor
grasland is. Stikstof is noodig voor eiwitvorming. Eiwitrijk gras is
een beste vervanging voor het krachtvoeder, dat wij nu moeten
missen. Met wat goede zorg en overleg kan ons grasland ook
krachtig meehelpen bij de voedselvoorziening van ons volk.
Tienduizend gulden dubbeltjes en kwartjes opgepot. Een
winkelier aan den Overtoom te Amsterdam is door de politie in
bewaring gesteld wegens belemmering van het maatschappelijk
verkeer. De man had voor niet minder dan tienduizend gulden
kwartjes en dubbeltjes opgepot en derhalve al dit geld aan het
verkeer onttrokken. Voorts had hij nog een groot bedrag aan
guldens en rijksdaalders in bezit.
De nieuwe munten. De wnd. secretaris-generaal van financiën,
Mr. M. Rost v. Tonningen, heeft aan het Hbld. eenige nadere toelichtingen gegeven op het besluit, nieuwe pasmunt in circulatie te
brengen. Hij schatte, dat 40 á 50 procent van het muntmateriaal
is gehamsterd. De nieuwe munten zullen in een dergelijke
hoeveelheid worden geslagen, dat binnen eenigen tijd van
schaarschte geen sprake meer zal zijn. De oude munten zullen
nog een korten tijd in omloop blijven, doch daarna hun kracht als
wettig betaalmiddel verliezen.
================
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TOEN EN NU
W. van Zijderveld

Boerderij De Laak 26 van J. van Zessen in maart 2002

De door de fam. Vuurens en Te Niet voortreffelijk gerestaureerde boerderij
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300 JAAR GELEDEN
Hei- en Boeicop en de franse invasie in 1672
P. Horden Jz. †
Deze titel stond bijna veertig jaar geleden boven een artikel dat als
vervolgverhaal in de krant verscheen. Wij willen u dit niet onthouden en bieden u dit in de Lek en Huibert Kroniek, ook als
vervolgverhaal aan. In de Kroniek 2002-3 is over dit onderwerp ook
reeds een artikel verschenen, dit van wijlen dhr. E.G. Middag.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Vroeg in het voorjaar van 1672 had de souverein van het Land
van Vianen en Ameide, waaronder ook Hei- en Boeicop, Lexmond,
Lakerveld, Meerkerk en Tienhoven ressorteerden, verontrustende
berichten opgevangen over een op handen zijnde aanval van
Frankrijk op de Nederlanden. Men liet er in de hoofdstad Vianen
geen gras over groeien, zodat alle schoutambten in het souvereine
staatje het volgende schrijven ontvingen:
Erntfeste voorsienige Schout en Gesworens tot Heycop, Ued.
sult niet naerlaten van op aenstaende maendach svoornoems de
clocke negen uren alhier binnen Vianen te comen, alsoo men UE.
te spreecken heeft over brieven ons van de francen gesonden.
Erntfeste voorsienige
Door last van heere drossaard ‘slants van Vianen: J. v.d.
Laeken.
Vianen, 21 febr. 1672
Het resultaat van de bijeenkomst worden we gewaar uit het
bevel van Wolfert van Brederode, dat drie dagen later in de diverse
rechthuizen werd bezorgd:
Wolphert van Brederode, geboren Grave uijt den Graeffelijcken
Huijse van Hollant, Souverain van Vianen en Ameijde etc….
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Ordonneren bij desen, dat alle onse landstaten wonende in onse
lande in wapenen sullen werden gebracht; lastende ende
bevelende mitsdesen den hooftofficier van onsen lande, dat was
drossaard Lafare, dat deselve binnen den tijt van drie weken sal
hebben te doen besorgen, dat alle weerbare mannen in onsen
lande wonende, achtervolgende lijsten ons overgesonden, daer toe
sullen werden gehouden, dat deselve haer voorsien van
behoorlijcke wapenen ende roeren:
twee derdendeel met musquetten ofte vuijrroers ende een
derdedeel met verrejagers ende allen met zijtgeweer; hetwelck wij
vervolgens door onze gecommandeerde sullen doen visiteren of
sulcx behoorlijck sal wesen geëffectueert. Bevelende eenen
iegelijcken diet aengaen mach haer hier naar te reguleren.
Gedaan op onsen huijse Batensteijn bij Vianen den 24 Februarij
1672
W. Brederode.
Hoewel onze zeventiende eeuwse voorvaderen wel wat gewend
waren, maakte deze tijding toch weer een diepe indruk op hen.
Schout Leonard Crom, overleden voorjaar 1688, riep de
schepenen bijeen en er werd besloten de jobstijding aan den volke
bekend te maken op de gebruikelijke wijze. De praktische
uitvoering hiervan behoorde tot de taak van de gerechtsbode, die
we tegenwoordig gemeentebode noemen. Jan, zo heette hij, is zo
vriendelijk geweest het in zijn zeventiende eeuw Heikops op te
schrijven:
Ick ondegeschreven Gherechts Booden tot Heijcop hebben
desen publicatie met clocke gheslach gepubliceert en gheaffigeert,
(aangeplakt) voor de Kerrick van Heycoop ten aen hoore van het
kereck volck ter plaetse daer men is gewoon publicatie te doen.
Actom, desen 1e meert 1672

Jan Henricken Hol.

Daar het overgrote deel van de bevolking de kerk trouw bezocht
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is het duidelijk, dat het dorpsbestuur die plaats als communicatiemiddel gebruikt om iets aan het volk duidelijk te maken. De
communicatiemiddelen werkten toen niet zo snel als in onze
moderne tijd. Daarom kregen de mensen in dit geval enige weken
de tijd om zich van de nodige wapens te voorzien. Men kon niet
naar de fourier lopen.
In mei vond de drossaard, dat men nu tijd genoeg had gehad en
zond de schouten de benodigde aanplakbiljetten, begeleid door het
volgende briefje:
Erntfeste Voorsienige,
Door last van sijn Extie den Grave van Brederode sal UE dese
ingeleijde op huijden doen publiceren ter plaetse daer sulcx
behoort ende sorge dragen, dat alle de officieren daartoe
behorende ten bestemde daege ende uijre met haer geweer mede
present zijn, alsoo wij precieselijck ons aldaer sullen vervoegen,
waertoe ons verlatende, blijve,
UE vruntwillige vrunt en Drossaert,
Lafare.
Vianen den 12e Maij 1672.
Het aanplakbiljet luidde als volgt:
Den Heer Drossart slants van Vianen; door expresse laste van
sijne Extie, den Grave van Brederode, ordonneert alle personen
onder Heijcop wonende, ’tsij dat deselve onder de schutterije
behoren of andersints op geweer gestelt sijn, niemant uitgesondert,
dat sijluiden met haer volle geweer, daer op deselve gestelt mogen
wensen, haer op saterdach sijnde den18 May 1672 des morgens
ten acht uijren precijs. Sullen hebben te vervoegen voor de kerck
bij: Frank Gijsbertsz, de Vaendrager, omme aldaer gemonstert te
worden, ende haer wijders te reguleren naer ’t gene huijluijden
alsdan aangeseijt sal worden; op poene van dat ijder, die in
gebrecke blijft of yetwes mancqueert, sal verbeuren vier oude
schilden waervoor deselve paratelijck sullen worden geexecuteert.
Actum den 12e May 1672
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Op dezelfde dag van de wapenschouw moesten de dorpen uit
de Zederiklanden ’s morgens om negen uren te Gorcum in de
herberg de Doelen de rol laten zien met de namen van de
weerbare mannen en hun functies: capiteyn, luitenant, vendrich,
sergeant, tamboer, musquetier, pieckenier, want daar waren
gecommitteerden van Holland nieuwsgierig naar. Ook geestelijk
werden de mensen tegen de komende ellende gesterkt door de
predikanten extra te laten voorgaan in gebed, waartoe een verzoek
van de heren Staten ten stadhuize te Vianen was ontvangen.
Vandaaruit kregen de schouten op last van Wolfert van Brederode
middels de drossaard het volgende aanschrijven:
Erntfeste Voorsienige,
In aensien vande jegenwoordige sware conjuncture van tijden
ende saecken hebben de Heren Staten goetgevonden dat de
bedienaren des Goddelijcken Woorts alle de gebeden naer ijder
predicatie niet alleen op de weeckelijkse rust ofte sondagen maer
oock op andere dagen inde weecke gedaen wordende, sodanich
sullen hebben te dirigeren dat sijne Goddenlijcke Majesteijt inde
selve, met eene ware belijdenisse ende betoninge van een recht
berouw ende leetwezen over de menichvuldige sware sonden ende
overtredingen van het lant; specialijck, ende ijeverich mogen
werden gebeden sijnen rechtvaerrigen toorn van desen Staet af te
wenden, tevens degene dewelcke hare onrechtvaerdige wapenen
tegens deselve comen op te heffen; waermede sijn Extie den
Grave van Brederode sich heeft geconfirmeert (is ingestemd),
weshalven EU sodanige ordere die voorsienige doen sal, dat de
bovenstaande serieuse meijningen ende intensie achtervolcht ende
gecomen werde; waertoe ons verlatende bevelen wij UE onder de
bescherminge Godes, geschreven in Vianen den 7e May,1672 Ue
goetgunstigen Vrint en Drossaert
Lafare
Behalve de Staten van Holland, zorgden ook de Staten-Generaal
voor de geestelijke bewapening van het volk. Met toestemming van
Wolfert zond de drossaard aan alle schouten daarover het
volgende bevel:
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Erntferste voorsienige Leonard Crom, schout tot Heycop:
De Heeren Staten Generaal hebben goetgevonden, dat bij deze
gevaerlijcke conjucture van tijden ende saecken opden eersten
woensdach van ijder maendt, nieuwe stijl, ende sulcx voor de
eerste mael op woensdach toecomende, die wesen sal den 24e
April, oude stijl,
Gehouden sal worden een vast-ende bededach, omme Godt
den Heere Almachtich vierichlijck te bidden, ten eijnde sijne
goddelijcke majesteijt de menichvuldige sware misdaden ende
overtredingen der ingesetenen deser landen
daer door sijnen
rechtveerdigen toorn over ons verweckt ende ontsteecken is
geworden , ons genadelijkck gelieve te vergeven ende guijt te
schelden nae de groote van sijn vaderlijcke goedertierentheyt,
ende ons alle geven een beheerlijck herte, opdat wij terecht
beheert ende hem weder lief ende aengenaem mogen sijn, ende
blijven in Christo Jesu onsen heijlant ende salighmaecker ende dat
het sijne Vaderlijcke goetheijt vervolgens genadelijck gelieve van
ons af te wenden alle onheijl ende verderf, daermede desen Staet
door der naburuij en ende voornamelijck door openbaren
gedeclareerden oorlogh bij twee machtige koningen, buijten alle
recht ende reden gedreijght wordt,
ende dat onsen versoenden Godt derselven onrecht-veerdige
wapenen en sware krijghsmachten door sijnen uijtge-streckten arm
gelieve te vernietigen ende sijnen goedertieren zegen over desen
Staet, ende de inwoonderen van dien te continueren,
ende de wapenen, die dese selven Staet genootsaeck wert tot
hare bescherminge in de hant te nemen, met sijne Goddelijcke
Majesteijnts hulpe ende bijstant te begenadigen;
ende dat den voorsegde dach geduijrende alle neringe sil staen
ende de winckels gesloten gehouden sullen worden,
alles tot grootmakinge van sijnen heijligen name, voortplantinge
van de ware Christelijcke Gereformeerde religie, conservatie van
de soo dier gekochte vrijheijt, ende onser aller zielen zalicheijt;
waermede sijn Extie den Grave van Brederode, sich heeft
geconfirmeerd;
weshalven UE den voorsz. vast-ende bededach tijdelijck sal
doen publiceren ter plaatse daer men gewoon is sodanige
publicatie te doen, jegens den voorsz 24e April, ouden stijl, voor
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den eerste male,
ende daernaer successievelijck tegens de eersten woensdagen
van ijder maent, nieuwe stijl, ende daer beneffens wel stricktelijck
te verbieden, oock metterdaet te doen ophouden, niet alleen
allerleij neringe ende hantwerck, maar vooral te beletten het
tappen, kaetsen, balslaen ende diergelijcke exercitiën meer, op
poene van twee oude schilden te verbeuren, opdat soo goede
ende heijlsamen voornemen door de voorsz. onbehoorlijcke ende
wulpsheden niet geturbeert ofte verhindert werde; ende ons
daertoe verlatende bevelen wij UE, inde bescherminge Godes,
geschreven in Vianen den 19e April 1672
UE goetgunstigen Vrint en Drossaert.
Lafare
(wordt vervolgt)
================

ONTVANGEN VAN DIVERSE PERSONEN
1 lorgnet en 1 bril met uitschuifbare koperen poten.
Div. uitnodigingen en programma’s

M. Stravers-de Heer
Marry van Zessen

Via ons lid J. Stijsiger, werden van de Schoonrewoerder J. Harlaar drie
voorwerpen ontvangen voor onze vereniging:
1. Een schoenenpersmachine.
2. Een massieve rubberen fietsband uit de Tweede Wereldoorlog.
3. Een vliegtuigonderdeel van een in Schoonrewoerd gecrashte Spitfire.
(vermoedelijk in 1941.)
Voor 1 en 2 zie Het Fietsbandenfabriekje te Hei- en Boeicop (2008-2)
De nummers 1 en 3 zijn zo interessant, dat P. de Pater een onderzoek
gestart is naar deze voorwerpen. In de volgende editie van ons blad hoopt
hij hier meer over te vertellen.

================
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DE JAGER EN DE VISSER
P. de Pater
Gedachte:
Mocht u denken dat dit verhaal gaat over de twee Lexmondse
predikanten, dan vergist u zich. Alhoewel, dit verhaal heeft iets
Bijbels in zich. Jagen was voor de koningen en vissen voor de
eenvoudige mensen. De eerste discipelen waren vissers. Ooit op
reis bestelde ik bij het meer van Gennesareth de zgn. St. Petrusvis.
(een karpersoort). Erg smakelijk vond ik deze vis overigens niet,
maar mijn menukeuze was juist. Overigens: jagen bleef eeuwenlang
voor de heren en vissen voor de eenvoudigen. Is er dan toch niets
nieuws onder de zon?: sprak de Prediker ooit.
Inleiding:
Eens bestond de Lakerveldse polder uit moerassen, waarin wat
vissers en vogelaars rondzwierven. Zij haalden hun voedsel uit de
natuur. Nadat Lakerveld zo rond 1150 in cultuur gebracht werd,
scheidden hun wegen. Het jachtrecht ging over naar de adel en de
ambachtsheren en zij gingen ten velde wanneer het hen uitkwam.
Deze situatie bestond tot ca. 1800. Toen maakte de Franse bezetters een eind aan dit soort feodale rechten. Nadat de Fransen in
1814 waren vertrokken, berustte het jachtrecht bij de grondeigenaren. Ik heb hier eerder over geschreven. In het midden van de 19e
eeuw ontstond de toen winstgevende griendteelt. De heren kochten
grote stukken grond voor de griendteelt, maar vooral voor hun
hobby: het jagen. De grienden werden netjes onderhouden en
bleken een fantastisch gebied voor de fazant. Om de grienden van
extra fazanten te voorzien, werden ze gekweekt en kort voor de jacht
losgelaten. Deze vogels wisten geen raad in de natuur, en waren dus
een gemakkelijk doelwit. Als de heren tenminste maar konden
schieten. Dat was ook nog een probleem. Ik herinner me ene heer
V., hij kon zo geweldig schieten dat de drijvers zeiden: als je heer V.
een koe wilt laten schieten, dan zal je het beest eerst op stal moeten
zetten. En als de heren wel goed konden schieten, diende zich een
ander probleem aan: die onvermijdelijke sloot. Een oude Lakervelder
28

13e jaargang nr. 4, november 2011

beweerde eens dat hij een badding* door de grienden sleepte om de
heren over te zetten. Laten we dit als drijverslatijn beschouwen.
Deze grienden waren en zijn ook een mooi gebied voor de
overwinterende houtsnip. Op deze laatste prachtige vogel mag
inmiddels niet meer worden gejaagd. Ze zijn echter nog ruimschoots
aanwezig in de Lakerveldse polder. Probeer ze maar te vinden.
Daarvoor moet je een kenner zijn, en een geweldig geduld hebben.
En niet iemand met een telelens in de Zouwendijk, die de purperreiger probeert te fotograferen. Dat is niet zo moeilijk, alhoewel die
mooie reiger het leven toch wel erg zuur wordt gemaakt door de
ganzenplaag. Bij deze worden deze fotograven uitgedaagd om een
zelf gemaakte foto van een houtsnip te leveren.
Vervolg:
De jager jaagde verder, en de visser viste voort. Nou hadden
sommige vissers ook wel wat rechten. Eigenlijk hadden we in het
begin van de 19e eeuw vier soorten vissers:
1. De beroepsvisser, voorbeeld: de familie de Bruin.
2. De molenaar met visrechten, voorbeeld: Jan van Wijk.
3. De boerenvisser met zijn eigen gebreide fuik. Deze namen ga ik
niet noemen.
4. De ontluikende sportvisser. In de loop van dit verhaal zullen we
kennis met hem maken.
De beroepsvissers hadden een wapenvergunning om elk dier dat
hun broodwinning bedreigde uit te schakelen. Tot 1957 mochten b.v.
ook blauwe reigers geschoten worden. Soms waren de belangen
verstrengeld; de familie van Wijk
waren zowel molenaars als
beroepsvissers. Vandaar deze
unieke foto uit ca. 1900. In het
midden Cor van Wijk, de opa van
de bekende Lakervelder Cees
Boonstoppel.
Hij is hier gewapend met een zgn.
vletbuks, ook wel ganzenroer geheten. Met dit wapen kon men
1500 gram loden kogeltjes verspreiden, en zo een groot aantal
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vogels tegelijkertijd uitschakelen. Cor van Wijk overleed in 1908, na
kortstondig molenaar en visser geweest te zijn op de Oude
Vlietmolen in Lakerveld. Oom Sjaan van Houwelingen verscheen en
verdween en de zoon van Cor, Jan van Wijk geheten, verscheen als
molenaar en visser op de Oude Vlietmolen. De Lakerveldse vis heeft
het geweten. De vissers genoemd onder punt 3 en 4 waren vooral
zgn. panvissers. Niks mis mee, een mooi stukje vis is nooit weg als
voedsel. Maar smaken veranderen. Vroeger werden b.v. de voorn,
de zeelt en de snoek gegeten. Wie wil ze nu nog op haar/zijn bord
hebben? Deze vissoorten zijn vervangen door: lekkerbekjes,
kibbeling, kabeljauwfilet, haring en de visstick (de laatste in diverse
vormen overigens). Dat de stokvis en de zoute vis verdween uit ons
menu, heb ik al eerder vermeld.
We gaan verder in de geschiedenis: de Tweede Wereldoorlog begon
voor ons land op 10 mei 1940, en alle jagers moesten hun wapens
inleveren. De Lexmondse politieagent Nicolaas Schrijvershof kwam
ze onder begeleiding van een Duitse soldaat ophalen. Nicolaas
Schrijvershof moet dit met grote tegenzin gedaan hebben. Hij was
een liefhebber van de jacht. En geweren in beslag nemen bij
jachtgenoten is niet gemakkelijk. De jagers waren uitgejaagd. De
vissers waren niet uitgevist, alle details hierover weet ik ook niet.
Maar laat een ding duidelijk zijn, toen de voedselvoorziening moeilijk
werd, slaagde menige Lakervelder er toch in om zijn haasje en zijn
snoekje te pakken. En deze konden goed gebruikt worden. Toen de
onder water gezette West-Lakerveldse polder in maart 1945
leegstroomde kon men de snoeken met blote handen vangen, en dit
gebeurde ook. De bevrijding kwam en onze jagers kregen hun
geweren terug. Tenminste voor zover deze nog aanwezig waren in
Utrecht.
En zo hernam na de bevrijding met horten en stoten het leven zijn
gewone gang. Dit gold ook voor het jagen en vissen. Op 25
november 1950 vond een toch wel bijzondere gebeurtenis plaats.
Een wedstrijd tussen jagers en vissers van Lexmond en Meerkerk.
Volgens mij uniek in onze streekgeschiedenis. Eigenlijk gaat mijn
vertelling hierover. Laten we beginnen met de kop van een tekening.
Een tekening? Jawel, 25 november 1950 was een bijzondere dag in
de Lexmondse geschiedenis. En dus een tekening waard.
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We vervolgen dit verhaal met het verslag van een toen 11 jarige
drijver. Elf jaar? Maakte niet uit, als je maar genoeg herrie maakte in
zo’n griend, dan vlogen de fazanten vanzelf op. Verstand van jagen
hoefde je niet te hebben. Ook schrijver heeft op dezelfde leeftijd
herrie gemaakt in een griend, maar oude fazanten hadden de trucs
in huis. Aan het eind van deze aflevering zal ik dit uitleggen.
Ooggetuigeverslag van een toen 11 jarige drijver op 25 november
1950.
Drijvers:
Klaas Speyer
Thomas de Wildt
Klaas Lakerveld (Achthoven)
Jan de Jong (Kanaaldijk), postbode
Teunis Holl, Hei- en Boeicop (jachtopziener)
Jasper van Muyden
Bertus van Muyden
Jan den Hartog.
Het geschoten wild werd door ons
meegedragen en in de schouw
gedeponeerd, die in de wetering
lag, en gevaren werd door Jan van
(Daamen) van Dijk.
Jan van Daamen van Dijk
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De algehele leiding was in handen van Jan van Muyden sr. Hij
bezorgde de heren een geweldige dag. Jasper van Muyden sprong
met links van hem de hond aan de riem, met de rechterhand aan de
polsstok over een vrij brede sloot, dat lukt mij niet. ‘s Morgens waren
wij op Scherpwijk. Rond 12 uur waren we aan de Heicoppersteeg.
De heren in de jachtkamer, de drijvers in de keuken om wat te eten,
vooraf een echte borrel.
‘s Middags kwam P. Rietveld met een vrachtwagen, die bracht ons
naar Kortenhoeven in de boomgaarden. Met enkele polsstokken
werd ook een plank meegenomen, die werd gedragen door een
drijver. Een beetje rotwerk, vooral in de griend. Die plank was voor
diegenen die niet konden springen, en met een polsstok horizontaal
hadden ze ook een leuning. Na afloop van de dag kregen we van
mevr. van Muyden uit een sigarenkistje allemaal een rolletje, geen
sigaren, maar 3 papieren rijksdaalders met een elastiekje eromheen.
Volgens deze drijver werd deze wedstrijd op het scherpst van de
snede uitgevochten, de jagers waren fanatiek. Dit gold waarschijnlijk
ook voor de vissers. Dit blijkt ook uit het verslag dat ooit in 1951 over
deze dag gemaakt werd. Dit verslag heeft ooit jaren in “DE DRIE
SNOEKEN” gehangen. Waar? Nou in “DE DRIE SNOEKEN”, mooier
adres kan toch niet?
Interessant verhaal, daarom hierbij de volledige tekst:
EEN ONGEWONE WEDSTRIJD.
Op de avond van 4 november 1950 zat te L…. na een jachtdag, een
gezelschap jagers en vissers bijeen. Nadat de jagers hun grote
verbazingwekkende avonturen met klein wild te berde hadden
gebracht en de vissers 2 meter van elkander waren gaan zitten, om
gemakkelijker de lengte van hun gevangen snoeken aan te duiden,
stelde de voorzitter van de jagers voor een wedstrijd te houden
tussen jagers en een gelijk aantal hengelende snoekers. Zij zouden
op een nader te bepalen datum dan elkander bekampen, waartoe
eerst een verordening vol met sanctiebepalingen werd vastgesteld.
Elke gevangen snoek telde voor 1 punt, een snoek van 2 tot 4 pond
voor 2 punten en een snoek zwaarder dan 4 pond 3 punten. De
jagers zouden die dag voor elke (dood) geschoten fazantenhaan 1
punt rekenen. De club, die het hoogste aantal punten behaalde, zou
(eerlijk) als winnaar worden uitgeroepen en de verliezers zouden na
32

13e jaargang nr. 4, november 2011

afloop in een restaurant van een naburige gemeente een diner
geven. Die verordering werd met algemene stemmen goedgekeurd,
met de nodige (onleesbare) handtekeningen bekrachtigd en daarna
op de gebruikelijke wijze afgekondigd.
Op 25 november 1950 te 9 uur kwamen voor die strijd 14 strijdlustige
moderne Batavieren (7 jagers en 7 vissers) te L… bijeen. Hun
aangezichten waren verwrongen en hun ogen schoten vuur, toen het
sein voor de start gegeven werd. Geweren, hengels en knapzakken
schitterden in het zonlicht.
Geachte lezers, ik zal u kippenvel en koude rillingen besparen door
niet te schrijven, hoe verwoed op die dag gestreden is, toch toen des
avonds de snoekers even later dan de jagers aan de finish
verschenen, hingen daar, tussen een aantal grote vette hazen en
ander best wild, zegge en schrijve ZEVENTIEN (17) (dode)
fazantenhanen in hun volle pracht te pronken. De snoekers hadden
ook toevallig 17 snoeken gevangen, maar omdat daar verschillende
bij waren, die 2 of 3 punten opleverden moesten de jagers de
snoekers als hun meerdere erkennen en werden de laatsten, zonder
gekrijs als winnaars uitgeroepen. De juryleden, die een grote,
verantwoordelijke taak te vervullen hadden, waren het daarmede
éénstemmig eens.
Het opperhoofd van de jagers stelde zijn confrater van de snoekers
onder het afscheuren van een ontroerende speech enige stukken
vers wild ter hand, dat onder de snoekers werd verloot, waarop de
snoekers, gul als zij altijd zijn, in hun overwinningsroes zich niet
onbetuigd lieten. De snoeken, die zij met inzet van hun hele persoon
hadden bemachtigd, verwisselden grotendeels van eigenaars. Onder
het roken van de vredessigaret werd de strijdbijl voor een jaar
begraven. Met een smakelijk, maar bovenal gezellig diner (men kon
zien, dat dit de snoekers toch niets kostte) werd deze sportieve dag
besloten.
H. te V.
De heren jagers vonden dit toch wel een unieke gebeurtenis, en
huurden een tekenaar in om deze dag vast te leggen. Nou konden
de heren van Diggelen, en Bob Dorhout Mees dit wel betalen. Het
leverde een prachtig document op:
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Een mooi fragment uit deze tekening vind ik het element waarop de
snoek en de fazant proosten, voor beiden viel er toch waarschijnlijk
weinig te vieren op de avond van 25 november 1950.

Behalve deze tekening, werden er na afloop van deze dag ook foto’s
gemaakt. Hierbij twee exemplaren, en met deze foto’s, die ik
overigens te danken heb aan de familie van Muyden, rijst ook een
vraag: wie staan er op deze foto’s? Eventuele antwoorden zijn
welkom bij schrijver.
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Tenslotte: Ooit had ik de gewoonte om door de Lakerveldse polder te
zwerven, op zoek naar eieren van vogels, om die aan mijn
verzameling toe te voegen. Zo betrad de eierzoeker eens de
Scharperswijkse grienden, ik ontmoette ene van Muyden. Hij was
duidelijk: “je kent waarschijnlijk de manier waarop je hier gekomen
bent, en de terugweg zou ik maar snel opzoeken.” Een echte
jachtopziener dus. Nou heeft schrijver toch iets met die Lakerveldse
polder. Hij leerde er jagen, vissen en polsstokspringen. Laten we met
het jagen beginnen, veel heb ik gezien in al die jaren dat ik als drijver
de jacht meemaakte. Wat me vooral is bijgebleven is de slimheid van
de haas en de fazant. Als drijvers kun je in een griend op een
perfecte lijn jagen, maar een haas die terug wil keer je nooit, al moet
hij tussen je benen door. Persoonlijk meerdere keren meegemaakt.
De fazant had een andere truc: opstijgen, en precies in het midden
van de griend vlak boven het hout terug vliegen. En daarmee waren
de heren schutters aan de buitenkant van de griend kansloos. Vissen
leerde ik ooit van mijn vader, een bonenstaak met een draad en een
haak, met als dobber een kurk. Ja, maar vis ving je toch wel.
Polsstokspringen heb ik ooit geleerd door een lange sliet* te voorzien
van een dwarsbalkje als druif*. Voordat ik de polsstok kon hanteren,
was ik al actief als drijver. Je werd aan de polsstok gehangen en de
echte mannen gooiden je naar de overkant van een sloot, die je
enige jaren later moeiteloos te voet nam. Mooie tijd, en iets om door
te geven. Vandaar het volgende: op menige avond ging ome Peter
op pad om zijn neefjes vissen en polsstokspringen te leren. Jagen
laten we achterwege. Een mooi verhaal is het volgende: neefje zag
in de zg. Hegge eens een fazantenveer liggen, voordat hij deze op
kon rapen vloog de eigenaar weg. Mocht dit hele artikel iets van een
preek weg hebben, dan spijt het mij, maar gezien de kern van dit
verhaal lag de titel voor het oprapen, en daarop heb ik wat voort
geborduurd. Eens te meer realiseer ik me dat de geschiedenisverhalen in Lexmond ruimschoots aanwezig zijn. Wie gaat ze
opschrijven? Er bestaat maar één Lexmonder met de naam Peter de
Pater, maar talloze andere Lexmonders moeten toch ook een
verhaal kunnen schrijven? Misschien wel beter, zei Peter.
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Een badding (pag. 29) is een balk, met een dikte van 65 mm., en
een breedte van 165 mm.
Een sliet (pag 37) is een lange wilgenstok, die voor diverse
doeleinden gebruikt werd, dus ook als polsstok.
Een druif (pag 37) is een rechthoekig stuk hout, dat onderaan de
polsstok gemonteerd werd, om te voorkomen dat de polsstok
weg kon zakken in de modder.

Bronnen:
Gerrit van Dijk.
Joost van Iperen.
Erven van Diggelen.
Fam. van Muyden
Cees Boonstoppel.

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

Di. 22 november

Lezing: Molens in het heden en verleden
door Aad Schouten
Verenigingsgebouw Internos, Hei- en Boeicop

Wo. 25 januari

Lezing: Gevelstenen met Bijbelse voorstellingen
door Herman Souer
Dorpshuis Het Bosch, Lexmond
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