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VAN DE VOORZITTER 
 

L.P. Kleppe 
 

 

Onze beschermheer is drager van de historische titel: ‘Ambachtsheer 
van Lexmond’. Hij heeft enkele jaren geleden een dik, 2-talig boek 
gepubliceerd, dat de wederwaardigheden van zijn voorgeslacht 
beschrijft. Steeds komen in zijn boek kleurrijke figuren naar voren, 
die in hun tijd tot de cultuurdragers gerekend mochten worden. 
Mensen die een eigen verantwoordelijkheid hadden in hun tijd, en 
daaraan ook een eigen invulling gaven. 
De heer M. Bijleveld is, door overerving, Ambachtsheer van 
Lexmond. Ook hij heeft altijd gezocht naar een hedendaagse  
invulling van zijn titel en hij was indertijd dan ook graag bereid om 
beschermheer te worden van onze vereniging. Met gevraagd en 
ongevraagd advies staat hij ons bij in ons bestuurswerk. 
Een uitspraak uit zijn boek en een motto van hemzelf wil ik u niet 
onthouden: “Traditie is niet het conserveren van verbrande as. Nee, 
traditie is juist de vlam brandende houden.” Voor die uitdaging staat 
onze vereniging ook. Ons werk moet niet beperkt blijven tot het 
vastleggen en idealiseren van het verleden. Onze taak is vooral ook 
overdracht van cultuur-historische waarden aan het nageslacht. Als 
we ons laten inspireren door dit motto, is de toekomst van onze 
vereniging verzekerd, los van welk gemeente- of kabinetsbeleid dan 
ook. 
Tot slot: Deze Lek en Huibert Kroniek is de laatste die integraal is 
verzorgd door de hoofdredacteur, de heer S. de Ridder. Vanaf de 
oprichting van de vereniging, ja zelfs nog iets eerder, heeft hij 
zorggedragen voor het samenstellen van de Kroniek. Artikelen 
uitgezocht, gecorrigeerd, overleg gevoerd met de auteurs, etc. En 
ook al het vermenigvuldigwerk en de coördinatie bij de distributie. Als 
ik het goed heb geteld zijn dat 59 Kronieken. Het past ons om hier, 
op deze plaats in de Kroniek, onze dank uit te spreken. Het succes 
van de vereniging is ook goeddeels te danken aan de betrouw-
baarheid en zorgvuldigheid van de heer de Ridder. Namens de hele 
vereniging: hartelijk dank daarvoor! 
 

= = = = = = = = = = = = = = = 
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DE LAATSTE ………… 
 

S. de Ridder 
 

 

Ja, en dan is het zover dat ik bezig ben aan mijn laatste Lek en 
Huibert Kroniek, een extra dik nummer, maar dit komt door de 
interessante artikelen die de verschillend auteurs mij voor dit laatste 
nummer aanleverden. 
Zoals de voorzitter al schreef: de 59ste Kroniek, waaronder enkele 
specials. Ook de uitgave van een kalender in 2000 en de heruitgave 
van Recht en Slecht hebben mij van de straat gehouden. 
Na 16 jaar betrokken te zijn geweest bij de VHLHB geef ik het 
redacteurschap, als de Algemene Vergadering dat goedkeurt, over 
aan Ronnie Hendriks. Ik heb het altijd met veel plezier gedaan, mede 
doordat ik nooit een gebrek heb gehad aan artikelen, waarvoor ik de 
auteurs heel hartelijk wil bedanken. 
Walter van Zijderveld bedank ik voor het correctiewerk, dat hij, altijd 
binnen een tijdsbestek van twee of drie dagen voor mij gereed had. 
Ronnie wil ik veel succes toewensen. 
 
 
MEMOIRES (vervolg en slot) 
 
H. den Besten 
 

 
Verhaal 5. Henk 8 jaar 
Over de visser aan de Boeicopse Achterwetering. 
In de nazomer van ’43 of ’44 ging ik met m’n vader mee als hij ging 
melken ‘over de wetering’. Ik ging graag mee met de schouw, want 
‘vare over de bare’ heeft me altijd aangesproken, zogezegd. Bij 
aankomst zat er een man. Ik had hem al eens gezien bij de brug van 
Jan Bogerd, over de wetering naar ‘Bitse’, zoals dat land toen heette. 
Daar lag een houten brug en aan weerskanten stonden die hoge 
populieren. Die man zat daar te vissen, hoed op, kraag omhoog. Je 
kon z’n gezicht bijna niet zien. Ik stond aan onze kant van de sloot bij 
de hoek met de wetering te kijken. Hij zei niks en ik ook niet. 
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Dat was al een paar keer gebeurd, die man zat daar blijkbaar altijd 
‘te vissen’. Mijn vader en moeder maakten zich ongerust. Op een 
keer zei m’n vader: “denk erom dat je er nooit over praat, dat die 
man daar zit ‘te vissen’, anders maken de moffen die man dood, 
want hij is Joods”. Ik heb er nooit met één woord over gesproken. Al 
was ik nog maar 8 of 9 jaar, ik begreep best wat er kon gebeuren. 
Die man was ondergedoken bij Tunnes Holl aan de Achterkaai. Ik 
heb weleens gehoord dat hij de oorlog heeft overleefd en ook nog 
ondergedoken heeft gezeten bij ene Den Hertog, familie van de 
vrouw van Jan Holl, maar zeker weet ik dat niet. 
 
Verhaal 6. Henk 9 jaar 
De kale smid. 
Het was een sudeten Duitser uit Tsjechië, door de Nazi’s ook grens-
Duitser genoemd, en bij ons ingekwartierd. Hij had geen haar, was 
totaal kaal, maar vooral de afwezigheid van wenkbrauwen viel op. 
Als er appel was voor de Duitsers bij Job den bakker (de With), zo 
rond een uur of vijf ’s middags, stonden wij dikwijls te kijken. Zo 
gebeurde het een keer dat ’t afweergeschut van een Engels vliegtuig 
in Overheicop begon te blaffen. Dan zagen we de granaten barsten 
rondom het vliegtuig. Wij als kinderen – zo’n stuk of 12 tot 14 – 
stonden dan te wijzen en oh… en ah… te roepen. Dat werd de 
moffenofficier zat, want hij wist deksels goed aan welke kant onze 
sympathieën lagen. Daar kwam die aan met z’n grote laarzen en 
Jopie Tyssen (Steijsiger) uit Boeicop kreeg nog een trap onder z’n 
achterwerk, omdat hij zich net niet vlug genoeg uit de voeten 
maakte. 
 
Verhaal 7. (In dialect/engels.) Henk 9 jaar 
V-êên en V-twee van Penemunde nor Londen. 
De V-êên was te duvel incarnate, had un vlam an de start en ‘t mokte 
un haperunt geluid net of tattut elk moment kon neerstorten. Un 
lamstraal van un straalfliegtuig (vliegende bom). 
De V-twee was veul minder angstanjagend omdat as sie die hoorde 
of sag was tie al vurbij zo hard ging die (imer snell). Fural in 1944-
1945 kwame dur elke dag Engelse vliegtuigen over en dan stond ‘t 
afweer geschut in Overheicop te blaffen wij stonde dan achte op te 
straat tusse ‘t huis en dun hooibarg te kijkê, ‘t is gebeurd dat we de 
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(granaat?)scherven vurbij hôôrde zingê bij Gart tun Hartog zagê ze 
wat in de laansloot vallê. 
Speruren van 8 ‘s avurs tot 6 soggurs kô jû nie buite kommê, Pliessie 
De Ruiter en Coddebaijer Tunnus Holl rejû dan dur Heicop om minsû 
dur op attint te make dâ jû binne moes zijn en blijve. Ik dink dat tut in 
de vroege harst was van 1944 dat mun vader en ik om un uur of 7 
savus un hek ginge make op tun dam nor ’t kampie teuge de Griend, 
we ware daar net na 8 uur nog bezug, komt un klen Duits vliegtuig 
an en begint op ons te schiete, we hoorde de kogels fluite. Mun 
vader liet zun eggu gleik langs te sloot in de zinkwal valle en zee 
kom hier zo ik dee dat ôk, vliegtuig circkelde nog un keer rond en 
verdween richting Schoendurwoert. ’t Was mor êên burs vuur, 
mogelijk un arnstege waarschauwing. 
 
Verhaal 7. (Vertaald.) Henk 9 jaar 
1944. V-één en V-twee van Peenemünde naar Londen. 
De V-één was de incarnatie van de duivel. Hij had een vlam aan de 
staart en maakte een haperend geluid. Net of hij elk moment kon 
neerstorten. Een lamstraal van een straalvliegtuig. (vliegende bom) 
De V-twee was veel minder angstaanjagend. Als je die hoorde of zag 
was hij al voorbij, zo snel ging de V-twee.  
Vooral in 1944-1945 kwamen er elke dag Engelse vliegtuigen over 
en dan stond het afweergeschut in Overheicop te blaffen. Wij 
stonden dan achter op de straat tussen ’t huis en de hooiberg te 
kijken. ’t Is gebeurd dat we de (granaat?)scherven voorbij hoorden 
zingen, bij Gert den Hartog zagen we wat in de Laansloot vallen. 
Speruren van 8 uur ’s avonds tot 6 uur ’s morgens. Je mocht dan niet 
buiten komen. Politie De Ruiter en koddebeier Tunnus Holl reden 
dan door Heicop om mensen daar attent op te maken. Je moest 
binnen zijn en blijven. Ik denk dat het in de vroege herfst was van 
1944 dat m’n vader en ik om een uur of 7 ’s avonds een hek gingen 
repareren op de dam naar het kampje tegen de griend. We waren er 
net na 8 uur nog bezig, komt er een klein Duits vliegtuig aan dat op 
ons begint te schieten. We hoorden de kogels fluiten. “Kom hier” riep 
m’n vader, die zich meteen langs de sloot in de zinkwal liet vallen. 
Dat deed ik en liet me ook vallen. Het vliegtuig cirkelde nog een keer 
rond en verdween richting Schoonrewoerd. ’t Was maar één salvo, 
mogelijk een ernstige waarschuwing.  
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Verhaal 8. Henk 9 jaar 
De Duitse hoefveldsmid bij ons op het erf achter de berg. 
In de herfst van 1944 werden daar de paarden beslagen van de 
Duitse munitietransporten, die ook o.a. in Heicop lagen. Mijn vader 
dacht dat de boerderij zeker zou afbranden vanwege de vonken die 
tegen de hooiberg waaiden. De blaasbalg werd met de hand 
gedreven door een Russische krijgsgevangene, die Molly genoemd 
werd. Een jongen van misschien 20 jaar oud. Met die smederij waren 
er ook vier soldaten bij ons. Eén ervan was Albert Krim uit 
Pommeren. Hij had een boerderij met 40 ha. land, was Luthers en 
zijn vrouw bespeelde ’t orgel in de kerk. Hij had twee dochters, 11 en 
14 jaar oud. Tegen mij zei hij bij tijd en wijle: “Nach dem krieg 
Heinrich nach die Heimat kommen”. 
Op een keer wees Albert naar m’n vaders kiel en zei “Das ist gut”. 
Wees toen naar zijn uniform en zei “Das ist nicht gut”. Dat gebeurde 
dan als er geen andere Duitsers in de buurt waren. Mijn vader kon 
goed met hem praten, want het plat Duits en plat Nederlands 
stonden dichter bij elkaar dan de officiële talen. 
Albert en de andere soldaten hebben de oorlog niet overleefd. Bij 
ons vandaan zijn ze naar Arkel gegaan. Op een dag gingen ze met 
de pont bij Gorkum over, het was donker. Tijdens de overtocht 
werden ze gebombardeerd en kwamen allemaal om. 
 
Verhaal 9. Henk 9 jaar 
In 1944 kregen we evacués uit Dodewaard: Gielia van Kooten-van 
Wetten met haar zoontje Bennie. Bennie leerde bij ons lopen. Ze 
waren gedurende ca. 6 weken(?) bevrijd geweest door de Cana-
dezen. Op een donkere nacht gingen de Canadezen wat terug naar 
het oosten en de Duitsers bezetten Dodewaard weer. Ze stuurden de 
bevolking naar het westen en zo kwamen de Dodewaarders in 
Heicop terecht. Omtrent juli 1945 gingen de Heicoppers de Dode-
waarders weer naar huis brengen met paard en wagen. Mijn moeder 
gaf mijn bed mee waar ik vroeger in gelegen had, voor mijn stief-
broertje Bennie van Kooten. Die mensen hadden niets meer. 
We hadden nog een evacué, n.l. Johanna van Merkenstein. Ze 
kwam ook uit de Betuwe maar had in den Haegggg gewoond. Een 
deftige dame, ik vond haar interessant, ze was zo anders. Haar 
roepnaam was Loek, vertelde ze. Zo noemden wij haar ook altijd: 
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Loek. Haar kinderen woonden in Nederlands-Indië, maar zijn in 1946 
of 1947 naar Nederland gekomen. Loek had een broer in de Betuwe, 
n.l. Arie van Merkenstein. Hij had daar een grote boerderij. En 
vandaar kwam Loek bij ons. 
Bij de buren, Gart den Hertog, was de familie van Hattem. Aart van 
Hattem vocht in 1940 bij de Grebbeberg en raakte zwaar gewond. Hij 
kreeg een kogel door zijn hoofd, maar kwam er redelijk goed door. 
Alleen was hij bar doof en praatte ontzettend hard. Mijn opa 
Middelkoop was ook doof en als die twee bij ons bij de kachel zaten 
te praten, kon je ze achter de berg nog goed verstaan. Wij als 
jongens van Heicop mochten die Betuwenaren wel. Vooral Aart van 
Hattem junior. Hij was van dezelfde leeftijd als ik. En zo gebeurde 
het dat wij ook al aardig van “hedde gij” en “hedde gullie” gingen 
praten in plaats van “heb jij” en “hebben jullie”. Ik vond het jammer 
toen ze weer naar Doojewert terug gingen. 
 
Verhaaltjes 10, 11 en 12. Henk 9 jaar 
Als ik mij goed herinner dan was ’t herfst 1944 op een zondagmiddag 
dat ik nog even ‘achter de berg’ moest vanwege hoogwater. Opeens 
hoorde ik een zwaar geronk van richting Culemborg. Ik zag nog niks 
maar een minuut of zo later kwamen er vliegtuigen aan, honderden. 
Ze vlogen min of meer van Noord-Oost naar Zuid-West. Ze kwamen 
over de achterkant van onze boerderij en de Achterkaai. Mogelijk 
was het de landing in Oosterbeek: ‘Operatie Market Garden.’ 
Vanzelf riep ik meteen opa en m’n vader en moeder. We stonden 
daar een poos te kijken, want de vliegtuigen van toen gingen niet zo 
hard als nu, hoewel vlugger dan een paard en wagen. 
 
In 1944 hebben we bij tijd en wijle op school op de gang gestaan 
vanwege artillerievuur aan de Maas. Dat kon je in Heicop goed 
horen. Als het weer rustig was, werden we gauw naar huis gestuurd. 
 
In de herfst van 1944 ging ook het weiland onder water. M’n vader, 
Meyer de Leeuw en ik gingen de hekkens ophalen met de schouw, 
want hekkens en bruggen verdwenen op donkere nachten bar vlug 
als kachelhout. Mijn vader voer over het lage land. We zagen de 
koeien- en paardenstronthopen onder water op het land liggen. Dat 
vonden wij als jongens weer eens wat anders. ’t Water kwam tot aan 
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de drempel van de groepdeur, want onze boerderij stond laag. Maar 
we hadden wel een goeie winter om te schaatsen. 
 
Verhaal 13. Henk 10 jaar 
Ca. 6 mei 1945 
Opa den Besten kwam naar ons op zijn fiets (de fiets was onder-
gedoken geweest). Hij vroeg of ik de volgende dag, dus waar-
schijnlijk 7 mei 1945, met hem mee wilde naar Asperen. Het paard 
moest naar de hengst bij De Jong in Asperen. Nou, ik wilde graag op 
z’n avontuur en een avontuur is het geworden! Opa kwam  
’s morgens en we gingen op weg naar Asperen. 
We waren in Boeicop, maar bij het jachtopzienershuis werden we 
opgehouden door (waarschijnlijk) Doeland, de vader van Klaas 
Doeland. Die vertelde dat daar in de wetering, voor ’t huis van de 
jachtopziener, een Duitse officier zelfmoord had gepleegd. Opa en 
Doeland waren vanzelf van mening dat die officier een fanatiekeling 
geweest moest zijn en dat er niks aan verloren was. 
We gingen weer verder door Kortgerecht, langs mijn geboortehuis. 
Indertijd eigendom van Cornelis Middelkoop mijn overgrootvader, die 
het liet bouwen in 1924. Ze woonden tot die tijd in het ‘Hooghuijs’, 
maar dat werd te bouwvallig en daarom in 1946 afgebroken door Jas 
Kool. 
We waren in Schaik toen we een troep Duitsers tegenkwamen die er 
zeer verslagen en verloren uitzag. Ze waren met ca. 60 man. Ze 
liepen niet te marcheren, maar verslagen te lopen met hun geweren 
die ze, zo hoorden wij, in Culemborg in moesten leveren bij de 
Canadese troepen. Wij hadden de Duitsers (altijd Moffen genoemd) 
nog nooit zo gezien. De één met de loop van het geweer naar boven, 
de andere met de loop naar beneden. Sommigen met hun jas open, 
anderen met jas dicht. Er waren er ook die een fiets bij zich hadden 
(gestolen natuurlijk). Anderen hadden nog een helm aan het stuur 
van hun fiets of aan hun riem (koppel). Het was voor ons een pracht 
gezicht. De mensen in Schaik stonden ze glunderend na te kijken. 
We hoorden dat ze op weg waren naar Culemborg om zich over te 
geven. 
We gingen door Leerdam de Lingedijk (Horndijk) op en zo naar 
Asperen naar Hengstenboer De Jong. Daar werd het paard ‘versierd’ 
en na afloop gingen we in het huis om af te rekenen en nog even te 
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praten. Daarna weer op huis aan, dezelfde weg als we waren 
gekomen. Maar er stonden ons nog drie verrassingen te wachten. 
Toen we bij De Jong wegreden kwamen we meteen op de Voorstraat 
al stil te staan. Er stonden misschien wel 500 of 1000 mensen op de 
Voorstraat. Opa vroeg wat er aan de hand was. Wel, dat was 
interessant. Iemand vertelde dat ze op een platte-wagen zgn. 
Moffenmeiden aan het kaalknippen waren. Wij hadden het voordeel 
dat we, ondanks dat we er 60 meter vandaan waren, behoorlijk goed 
konden zien, omdat we met de brik waren. We hoorden die meiden 
gillen en we zagen 4 of 5 jonge kerels die meiden vasthouden en 
kaalknippen met een grote schaar. Een man, die naast de brik stond 
vertelde “Dat tur êên in dur broek scheet dat het langs der bêne 
afliep”. 
Wel, genoeg is genoeg en opa wilde weer op tijd thuis zijn. Hij vroeg 
die man “Hoe kom ik nou uit Asperen?”. Met de aanwijzingen van die 
man konden we via een andere straat uit Asperen komen. We 
kwamen weer op de Horndijk uit en gingen naar Leerdam. We waren 
nauwelijks in Leerdam of we konden niet verder. Er kwamen troepen 
soldaten aan en heel Leerdam stond op straat om ze toe te juichen. 
Opa dacht dat het ‘de Canadezen’ waren. Toen we daar niet verder 
konden vertelde iemand dat het Poolse en Vlaamse troepen waren. 
Een officier, die met kop en schouders boven iedereen uitstak, 
baande een weg voor ons en zo zijn we Leerdam uitgekomen en op 
weg naar huis gegaan. Ik was 10 jaar oud en herinner me die reis 
alsof het vanmorgen gebeurd was. 
 
Verhaal 14. Henk 12 jaar 
De boortoren. 
In Heicop werd in 1947 naar olie geboord op de Boeicopse polder 
naast Aart de Jong aan de Nieuwe weg. Op het land van Bart Bikker 
stond een boortoren. ’s Nachts helemaal verlicht, want ze werkten 
daar dag en nacht. Het verhaal ging dat ze tot 1200 meter diep 
geboord hebben. Ik heb hier in de kast nog versteende klei met 
schelpen en trilobiten erin. Er werd ook onderzoek gedaan door in de 
grond, 20 meter diepe gaten te boren. Daar werden explosieven in 
gedaan en dan tot ontploffing gebracht. Dat was prachtig. De lui die 
dat deden lagen dan ca. 100 meter daar vandaan en wij als 
straatjongens (Aai de With, Meijertje de Leeuw en ik enzo) lagen dan 
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weer ongeveer ca. 100 meter daarachter. Tijdens de explosie ging er 
een golf door het weiland, dat veenland golfde als water. Prachtig om 
te zien. ‘k Ben er twee keer bij geweest. Voor zover ik weet werd dat 
allemaal gedaan door de Nederlandse Aardolie Maatschappij. We 
hoorden dat ze niks anders vonden dan een laagje kolen en ook nog 
wat ‘slaolie’, maar dat zullen ze zelf wel gemorst hebben. Ik zou daar 
best nog weleens willen graven, je weet maar nooit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lakerveld 109, fam. De Heer, afgebroken vóór 1958. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lakerveld 109, fam. H. Stuy, januari 2013. 
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DE INGRIJPENDE GEVOLGEN VAN DE AANLEG VAN 
RIJKSWEG A27 
 
W. van Zijderveld 
 

 
Lakerveld en De Laak 
Een Lexmondse weg die de Laak heet, bestaat al sinds onheuglijke 
tijden. Heel vroeger liep die waarschijnlijk vanaf de N.H. kerk tot aan 
het punt waar het zelfstandige schoutambt Lakerveld begon. Dat was 
iets voorbij de Heicopperweg, daar waar de Rijskade de grens 
vormde tussen Lexmond en Lakerveld. Officieel was van de naam 
De Laak echter niets vastgelegd.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
De huidige situatie van De Laak en 
Lakerveld. Met een streepje is onder de 
kerk de grens Dorpsstraat-De Laak aan-
gegeven en bij het tunneltje Lakerveld-
Nieuwe Rijksweg. 
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Vroeger waren de straatnamen alleen bepaald door ‘de volksmond’. 
Door de langzame uitbreiding van de dorpskom ten zuiden van de 
kerk werd het begrip Dorpsstraat steeds verder naar het zuiden 
verlegd en werd de naam Laak steeds minder gebruikt. Alleen voor 
het zuidelijke deel en het aansluitende deel dat in westelijke richting 
afboog naar Lakerveld, werd de naam gehandhaafd, alhoewel voor 
dat deel ook wel over Lakerveld werd gesproken. Dat zal zijn 
gekomen nadat in 1811 het schoutambt Lakerveld een onderdeel 
van Lexmond werd en de scheidslijn tussen beide gebieden 
vervaagde. De naam Lakerveld burgerde in de loop der tijd steeds 
meer in voor het deel dat naar het westen afboog, dus vanaf de 
plaats waar nu het tunneltje ligt. Op een gegeven moment werd voor 
dit deel de naam Lakerveld ook officieel gebruikt. De huisnummering 
van Lakerveld begon ook bij deze bocht.   
De grens tussen de Dorpsstraat en de Laak lag aanvankelijk ook niet 
vast. Om aan deze onduidelijkheid een einde te maken, besloot de 
gemeenteraad op 23 februari 1951 de Dorpsstraat te laten eindigen 
vlak voor de boerderij van Jac. Kortlever (nu bungalow) en de 
wagenmakerij van W. Bikker (nu De Spar supermarkt) en het verdere 
deel van de weg De Laak te noemen, helemaal tot aan de Heicop-
persteeg, die later Heicopperweg ging heten. Daarvandaan begon 
dan pas de weg die Lakerveld heette. De huizen ten oosten van de 
Heicopperweg, te beginnen met het waterleidinggebouw (I)*, 
moesten daarom worden hernummerd, zoals in de tabel op pagina 
15 is aangegeven.1 Deze wijziging ging in op 1 maart 1951. Het 
adres van het huis (J) van de familie Van Zessen, op de westhoek 
van de Heicopperweg, is daarom altijd Lakerveld 32-34 geweest.  
In dezelfde raadsvergadering werd ook het wegdeel vanaf de kerk tot 
de aansluiting met de Nieuwe Rijksweg 227, omgedoopt van Oude 
Rijksweg in Kortenhoevenseweg. 
Twintig jaar later, toen duidelijk was dat Rijksweg 27 over Hei- en 
Boeicop met een boog onder Vianen door zou gaan lopen, vond de 
gemeenteraad het toch beter om de namen weer te veranderen. In 
de vergadering van 28 december 1971 werd besloten het gedeelte 
van de Laak vanaf het tunneltje tot aan de Heicopperweg officieel 
opnieuw Lakerveld te noemen, ingaande 1 april 1972. 
 
* De tussen haakjes geplaatste letters verwijzen naar de locatie van het gebouw op de tekening op  
  pag. 17. 
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De Parallelweg werd Driemolensweg 
Tegelijk met het maken van de RW27 van Gorinchem naar 
Lexmond, was ook ten westen daarvan een ontsluitingsweg 
gemaakt, die na het gereedkomen in begin 1961 officieus de 
Lakerveldse parallelweg werd genoemd. Het geven van namen aan 
wegen was nu niet bepaald het sterkste punt van de gemeenteraad 
en zo kon het gebeuren dat pas op 10 augustus 1962, na een jaren-
lange discussie, deze weg Driemolenweg werd genoemd. Deze 
naam had Jacob de Jong al een aantal jaar daarvoor voorgesteld en 
op de vergadering van 10 augustus 1962, toen hij afscheid nam als 
wethouder, was deze kwestie nog steeds niet geregeld en stond ook 
niet op de agenda. Op zijn verzoek werd dit als laatste punt aan de 
agenda toegevoegd en de naam Driemolenweg werd aangenomen. 
Later werd de naam gewijzigd in Driemolensweg, wat taalkundig 
beter was. Op 10 augustus 1962 werd ook aan de doorsteek vanaf 
de Oude Zederik naar de weg door Lakerveld de naam Veldweg 
gegeven.2 
 
De situatie van de Rijksweg bij Lexmond vóór 1938 
Na de Eerste Wereldoorlog kwamen er steeds meer auto’s op de 
weg en daar waren de doorgaande wegen niet op berekend. In 1927 
en de jaren daarvoor werden in Nederland volop plannen gemaakt 
voor de aanleg van nieuwe verkeerswegen, wat resulteerde in het 
Rijkswegenplan 1927. In Lexmond liep de rijksweg, toen Straatweg 
genoemd, vanaf Meerkerk door Lakerveld, boog daarna af in De 
Laak tot aan de kerk en volgde daarna de huidige Kortenhoevense-
weg naar Helsdingen en vandaar naar Vianen. Daar werden dan via 
de Voorstraat en de Buitenstad de schipbrug bereikt en kon men de 
Lek oversteken. Dat was al zo vanaf 1816. 
Als resultaat van het Wegenplan 1927 werd in Lexmond in 1933 een 
nieuwe weg gemaakt vanaf de Heicoppersteeg naar Kortenhoeven, 
waardoor het verkeer niet meer via de dorpskern hoefde te rijden.  
Dat was al een hele verbetering voor het dorp. In Kortenhoeven werd 
in 1935 de weg verbreed en voorzien van parallelwegen met een 
fietspad. Dat was nog maar een deel van het oorspronkelijke plan, 
want in 1934 was besloten om in de toekomst 2x2 rijbanen aan te 
leggen, gescheiden door een grasberm met haag, met aan 
weerszijden een parallelweg met een apart fietspad.  
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Uit kostenoverwegingen werd toch maar een tweebaansweg 
aangelegd, maar, gescheiden door een haag, werden toch beide 
fietspaden gemaakt. Deze waren weer door een grasberm ge-
scheiden van de parallelwegen, die voor het lokale verkeer bestemd 
waren. Rond 20 december 1935 kwamen deze wegen gereed. De 
nieuwe weg begon bij de bocht in de Laak en sloot daar aan op de 
Straatweg door Lakerveld, die gewoon bleef bestaan. 
Voor de nieuwe weg (nu Rijksweg 227, met daarnaast de 
parallelwegen Nieuwe Rijksweg en Kortenhoevenseweg) was de 
nodige grond onteigend en waren enkele huizen in Kortenhoeven 
gesloopt, rekening houdend met de toekomstige uitbreiding van de 
weg. Ook de boerderij van Van Dieren (A), op de hoek van De Laak 
bij het tunneltje, zou moeten verdwijnen. Uiteindelijk werd dat pas 
rond vijftig jaar later uitgevoerd. In De Goede Woning, 81 jaar 
woningbouwvereniging te Lexmond en in Frans de Jong, Bouwer, 
Bankier en Publicist is hierover al het nodige verteld. De verbreding 
naar 2x2 rijbanen is er nooit gekomen, omdat de plannen voor het 
tracé van Rijksweg 27 vanaf Lexmond naar Utrecht in de loop der tijd 
wijzigden. Maar voorlopig bleef de oude situatie bestaan. Op 26 mei 
1936 werd bij Vianen de boogbrug in gebruik genomen en kon het 
verkeer nog vóór de stad over de Lek rijden. Dat was voor het 
verkeer een enorme verbetering, maar Lexmond schoot er niets mee 
op. Het verkeer door Lakerveld en over de nieuwe rijksweg door 
Korten-hoeven werd er alleen maar drukker door. 
Landelijk werden in die tijd bestaande doorgaande wegen verbreed 
en verbeterd om het toenemende verkeer te kunnen verwerken, 
maar bestaande kruispunten en oversteekplaatsen bleven veelal 
bestaan. Door het almaar toenemende verkeer werd het op die 
wegen echter te gevaarlijk en het werd duidelijk dat er aparte 
autosnelwegen moesten komen. In 1933 was reeds de snelweg Den 
Haag-Rotterdam in gebruik genomen, maar ook deze bleek te 
gevaarlijk te zijn. In 1936 werd daarom bepaald dat een autosnelweg 
voorzien moest zijn van gescheiden rijbanen, ongelijkvloerse 
kruisingen, vaste bruggen en weinig aansluitingen met andere 
wegen. 
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De oversteekplaatsen in de rijksweg in het westelijke deel. 

 
Op het deel Lexmond-Vianen waren die voorzieningen op de 
rijksweg nog niet aanwezig. Zo waren er op het stuk vanaf de 
achterkant van de begraafplaats tot de kruising met de Korten-
hoevenseweg alleen al vier oversteekplaatsen, waarvan één 
speciaal voor voetgangers. Verderop in Kortenhoeven waren er op 
Lexmonds grondgebied nog drie. Van een tunneltje had nog 
niemand gedroomd. Dat zou pas rond 1968 worden gebouwd. 
Er was in 1935 nu wel in Kortenhoeven een nieuwe en verbrede weg 
gekomen, maar verder werd op het tracé Gorinchem-Lexmond nog 
steeds de oude weg door Lakerveld gevolgd.3 
 
De vrijwillige ruilverkaveling van West Lakerveld van 1941 
Het verkeer reed na 1935 dus nog via de Bazeldijk en Lakerveld en 
kwam dan bij de bocht van de Laak op het nieuwe stuk Straatweg. In 
1938 verscheen een nieuw Rijkswegenplan en hierin was een 
nieuwe weg opgenomen, no. 27, die liep van Breda, over Keizers-
veer, Gorinchem en Lexmond naar Vianen. Hiervoor moesten 
percelen worden onteigend. In oktober 1937 had de Christelijke 
Boeren- en Tuinders Bond (CBTB) besloten een commissie te 
benoemen die moest proberen het rijk zover te krijgen dat de nieuwe  
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autosnelweg langs de bestaande oude weg door Lakerveld of langs 
de Oude Zederik zou worden aangelegd, zodat de landerijen niet 
hoefden te worden gesplitst. Dat voorstel wees Rijkswaterstaat 
echter anderhalf jaar later van de hand. 

Toen dat bekend was geworden 
schreef de CBTB in juni 1939 
een nieuwe vergadering uit om te 
komen tot vrijwillige ruilver-
kaveling, waardoor de belangen 
der eigenaars zoo min mogelijk 
geschaad zouden worden. Er 
werd een ruilverkavelingcom-
missie benoemd, waarin, naast 
enkele anderen, de Lexmonders 
W.K. Haafkens, H.F. den 
Hartogh en H. Rietveld zitting 
namen. Haafkens was in dit alles 
de grote trekker en initiatief-
nemer. De opzet lukte en twee 
jaar later werd op 6 oktober 1941 
de notariële acte van verkaveling 
gepasseerd. Waar kon dat beter 
dan in De Drie Snoeken! Zo 
kwam de tot dan toe grootste 
vrijwillige ruilverkaveling van 
Nederland tot stand. Althans, dat 
dacht men, want door de Tweede 
Wereldoorlog kwam daar verder 
niet veel van terecht. Na de 

oorlog liet men de zaak verder 
maar op zijn beloop. De leefom-
standigheden, het agrarische 

bedrijfsleven en de vooruitzichten  
   waren veranderd en ook het rijk  
 De bekendmaking van het  maakte geen haast met het  
 onteigeningsbesluit van 1941.  aanleggen van de nieuwe weg.4 
 



15e jaargang nr. 1, februari 2013 

21 

De aanleg van rijksweg 27 Gorinchem-Lexmond 
In de Tweede Wereldoorlog was reeds begonnen met het maken van 
het zandlichaam van de nieuwe weg 27, maar het duurde daarna 
nog erg lang voordat deze gereed was. Pas in de jaren vijftig begon 
Rijkswaterstaat weer voorzichtig plannen te maken. De gemeente 
was in 1938 voor het laatst door Gedeputeerde Staten ingelicht over 
de nieuwe weg, maar over de naoorlogse plannen wilde het rijk niets 
kwijt aan de gemeenten, laat staan dat de gemeenten in de 
plannenmakerij werden betrokken. Burgemeester Pellikaan wond 
zich daar in 1957 erg over op. Hij vroeg een gesprek aan met de 
Commissaris van de Koningin en daarna kwam er mondjesmaat 
informatie uit Den Haag los. Intussen waren er wel wilde geruchten 
over drastische onteigeningen.  
Burgemeester Pellikaan zei eind 1957 in de raad: “Lexmond wordt 
door de nieuwe rijksweg volkomen geopereerd. Volgend jaar zal men 
slechts op twee punten van de ene kant van het dorp naar de andere 
kunnen. Agrarisch gezien is dit voor de boeren een ramp.” Om een 
lief ding wilde de voorzitter dat de boeren zelf het initiatief eens 
namen om de noodklok te luiden. “Hulp van het rijk en ruilverkaveling 
is nodig. De Rijkswaterstaat gaat maar zijn gang zonder zich ergens 
om te bekommeren en spoedig varen de schepen met zand door de 
polder. De boerenorganisaties moeten in het geweer komen en gaan 
praten met de Cultuurtechnische dienst en met het rijk, zij moeten 
een noodschreeuw geven.” Helaas was er nu geen meester 
Haafkens meer die het voortouw nam en er gebeurde door de 
boeren verder niets! 
In februari 1958 werd door de gemeente nog een rekwest aan de 
minister van Landbouw gestuurd over de problemen van de boeren, 
maar de landbouworganisaties zelf hadden toen nog geen actie 
ondernomen. Een groot probleem waren de financiële consequenties 
van de nog niet afgeronde ruilverkaveling van 1941. Burgemeester 
Pellikaan werd na het rekwest beter ingelicht, maar over de plannen 
voor de weg zelf is hem uiterste geheimhouding opgelegd. Dat was 
nog zo in juni 1959, toen het werk al aan de gang was! 
Begin 1958 werd het Rijkswegenplan 1958 definitief goedgekeurd en 
al snel daarna werd de weg aanbesteed. Een baggermolen maakte 
een verdiept tracé, dat werd opgespoten met zand. Pas in november 
1958 was het werk zover gevorderd dat de vruchtbomen bij de 
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boerderij van Van Buuren werden gerooid om de afslag bij Lexmond 
te kunnen maken. Het duurde daarna echter nog ruim twee jaar 
voordat op 15 maart 1961 de weg Gorinchem-Lexmond officieel 
werd geopend. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De kaart van het tracé Gorinchem-Lexmond van het Rijkswegenplan 1958. 
De A2 heette in die tijd nog weg no. 26. 
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In die tijd kwam ook de Driemolensweg gereed en niet lang daarna 
werd begonnen met de bouw van de ‘ruilverkavelings’ boerderijen. In 
1962 werden de eerste boerderijen betrokken door Hannes ’t Lam, 
Van Dieren en Goof Schep. Reeds in november van dat jaar bracht 
de commissaris van de Koningin, mr. J. Klaasesz, een bezoek aan 
de boerderij van de familie ’t Lam. In 1964 kwam de laatste boerderij 
gereed en werd betrokken door W. de Leeuw. 
In 1953 is een proefweg aangelegd, die werd gebruikt om de ver-
schillende soorten wegverharding te testen. Deze weg begon, 
gerekend vanaf Lakerveld, iets oostelijk van het huis van Nijs de 
Jong, Lakerveld 29, (F) en kwam uit bij het huidige ‘platte huis’, 
Lakerveld 36/38 van N. Spronk (K). Het verkeer van en naar Laker-
veld moest deze weg volgen en kon geen gebruik meer maken van 
het stuk weg langs de boerderijen D en E. De weg liep bijna geheel 
over het tracé van de nieuw aan te leggen rijksweg 27 en is 
verdwenen in 1959/1960 toen de rijksweg in dat gebied werd 
aangelegd.5 
 
De weg door Kortenhoeven moest worden verbreed 
Ook in Kortenhoeven zou het nodige veranderen. Er zou een 
achtbaansweg komen, die in de toekomst misschien verbreed zou 
worden tot een zestienbaansweg, maar zover was het nog lang niet. 
De rijksweg door Kortenhoeven was en bleef een tweebaansweg 
met parallelwegen. De oversteekplaatsen bleven slachtoffers maken 
en op de aansluiting van de rijksweg met de Kortenhoevenseweg 
kwamen veel aanrijdingen voor. Rijkswaterstaat maakte daar in 1955 
een rotonde, maar een succes was dit niet. Wel een grote ver-
betering was de bouw van het tunneltje in ongeveer 1970, waardoor 
bij de bocht in De Laak een veilige verbinding werd verkregen met 
het deel van De Laak dat later Lakerveld zou gaan heten. 
Het niet verbreden van de weg door Kortenhoeven kwam doordat er 
plannen ontstonden om de A27 niet volgens het oude plan vanaf de 
afslag Lakerveld via de weg over Helsdingen naar de Lekbrug aan te 
leggen, maar met een bocht over het Merwedekanaal en Hei- en 
Boeicop naar een nieuw te bouwen brug ten oosten van Vianen. Dat 
plan werd in 1968 aangenomen en in de jaren daarna ook 
gerealiseerd. Hierdoor veranderde ook de situatie in Lexmond. Niet 
alleen zou de Nieuwe Rijksweg geen doorgaande snelweg meer  
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Op deze kaart uit 1967 is in een dubbele lijn het tracé aangegeven van het 
toenmalige uitgevoerde tracé van de A27, met in zwart de voorgestelde 
afbuiging naar het oosten. Parallel aan de bestaande A27 is met een 
(rood)zwart-wit lijn de Driemolensweg aangegeven. Ook het tracé van de 
proefweg, rechts van de cirkel bij Stammershoeve, is duidelijk zichtbaar. 

 
worden, maar ook het kruispunt in Lakerveld moest veranderen. 
Intussen werd het steeds drukker op de rijksweg 27 van Lexmond 
naar Vianen, die later RW 227 zou gaan heten. Op de oversteek-
plaatsen vonden veel aanrijdingen plaats en vielen veel doden en 
gewonden. Na jarenlange verzoeken en discussies met Rijkswater-
staat werd pas eind oktober 1971 een goede wegverlichting 
aangebracht, waarbij de palen ongeveer 35 meter uit elkaar stonden. 
’s Avonds en ’s nachts was het nu in elk geval een stuk veiliger 
geworden. De beruchte weg bleef echter een flessenhals in de 
Rijksweg Gorinchem-Vianen. Pas na openstelling van de nieuwe 
brug ten oosten van Vianen op 24 juni 1981 en het nieuwe wegdeel 
van de RW 27 vanaf Lexmond naar die brug werd het weer een weg 



15e jaargang nr. 1, februari 2013 

25 

met normaal verkeer.6 
 
Het plan voor de provinciale weg 
Terug naar 1961. Het snelverkeer kon na 15 maart 1961 op de route 
Breda-Utrecht vanaf Gorinchem tot Lexmond goed doorrijden op een 
echte vierbaans (2x2) snelweg, maar kwam bij Lexmond in een fuik 
terecht. Het deel Lexmond-Vianen was nog altijd tweebaans en zou 
aansluitend worden verbreed. Intussen circuleerden er, zoals reeds 
verteld, ideeën om de RW 27 niet ten westen van Vianen de Lek te 
laten kruisen over de bestaande brug, maar om ten oosten van 
Vianen een nieuwe brug te bouwen en zo de weg vanaf Lexmond 
over Hei- en Boeicop en Hagestein naar Utrecht te laten lopen. Er is 
in de jaren na 1961 veel over de weg gediscussieerd en uiteindelijk 
werd in 1968 het plan goedgekeurd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op deze kaart uit september 1966 is het geplande tracé van de RW 27 
aangegeven en van de provinciale weg, die langs de randen van West 
Lakerveld zou lopen en iets ten oosten van de Heicopperweg dan aansloot 
op de RW 27. Ook de proefweg is te zien. 

 
Even heeft het er nog naar uitgezien dat behalve de op- en afritten 
bij Lakerveld, er ook iets oostelijker een op- en afrit zou komen voor 
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een provinciale weg. Deze weg zou aansluiten op de provinciale weg 
bij Noordeloos en vandaar in noordwestelijke richting lopen, de Oude 
Zederik oversteken en dan in West Lakerveld langs de Molenkade 
en de Rijskade over De Geer naar de RW 27 lopen. Dit plan uit 1966 
is gelukkig niet doorgegaan. Het zou de grondeigenaren in West 
Lakerveld nog meer land hebben gekost, het gebied zou van stil 
lawaaiig zijn geworden en de Lexmonders zouden bij Lakerveld nog 
meer hinder van het verkeer hebben gekregen.7 
 
De nieuwe weg RW 27 Lexmond-Vianen kwam in 1981 gereed 
In de loop van 1974 werd begonnen met de aanleg van de nieuwe 
weg, wat veel overlast bezorgde in de verbinding van Lexmond met 
Hei- en Boeicop en met Lakerveld. Het was een langdurige klus. Als 
laatste deel werden medio 1977 de viaducten gemaakt. Er kwam ook 
een weg die Lakerveld direct met de Heicopperweg verbond. Deze 
kreeg de naam Kraayendaal, begon bij Lakerveld 74 (N), liep 
ongeveer parallel met de A27 en sloot iets ten oosten van het 
Korenmolenviaduct op de Heicopperweg aan. 
Lexmond kreeg vanaf 1977 door het toenemende verkeer steeds 
meer last van het sluipverkeer over de RW 227, maar dat is een 
ander verhaal. 
De weg en de brug bij Hagestein werden op 24 juni 1981 officieel in 
gebruik genomen. Hiermee werd de A2 (Vroeger RW26 genaamd) 
ontlast en was ook de grootste drukte in Kortenhoeven voorbij, 
alhoewel deze weg toch als sluipweg in gebruik bleef. Deze weg 
werd echter steeds drukker, zodat Vianen op een gegeven moment 
de beruchte blokkers in de weg bij Helsdingen en elders plaatste. De 
files op de RW 227 bleven echter bestaan en zijn pas bij de 
verbreding van de A2 in de loop van 2011 grotendeels verdwenen.8 
 
Huizen moesten wijken voor de weg 
Voor de realisatie van rijksweg 27 volgens de oude vooroorlogse 
plannen, was tot aan Lexmond alleen een strook land dwars door de 
weilanden onteigend. Door het plan uit 1968, moesten ook de 
plannen voor het kruispunt in Lakerveld sterk worden gewijzigd, 
waardoor daar zes huizen moesten verdwijnen. Door het gewijzigde 
tracé moest ook de molenstomp van de korenmolen aan de Heicop-
perweg en bijbehorende woning en schuur worden gesloopt, zoals  
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De situatie in november 1966 met gestippeld het voorstel voor het tracé van 
de A27 die over Hei- en Boeicop en Hagestein zou lopen, zoals dat later 
ook ongeveer werd uitgevoerd. De op- en afritten werden later in elkaars 
verlengde gelegd. De huizen die moesten verdwijnen zijn zwart gekleurd. 

 
beschreven in de Lek en Huibert Kroniek van augustus 2006. 
De oude weg door Lakerveld maakte vlak voor de Rijskade een S-
bocht, waar veel ongelukken gebeurden. Door deze weg recht door 
trekken, onder een viaduct in de A27 te laten lopen en aan te laten 
sluiten op de rijksweg 227 van Lexmond naar Vianen, werd een veel 
veiliger situatie verkregen. De weg zou twee gescheiden rijbanen 
krijgen. Op dit stuk weg zouden ook de af- en toevoerwegen van de 
hooggelegen A27 aansluiten.  
Door deze oplossing werden de meeste huizen in Lakerveld 
gespaard en konden zelfs twee boerderijen (Nu Lakerveld 17-19 (D) 
en 21 (E)) vlakbij het viaduct blijven bestaan. In Lakerveld 17 (D), het 
voorhuis van de boerderij, woonde Willem Keppel en in het 
achterhuis (Lakerveld 19) Aart de Leeuw. Het gebouw was eigendom 
van de broers Pauw en Arie Versluis, die op de naastgelegen 
boerderij, Lakerveld 21 (E), woonden. Ook dit gebouw was hun 
eigendom. In 1963 verhuisden de gebroeders Versluis naar een 
nieuw gebouwde boerderij aan de Driemolensweg. Het voorhuis van 
Lakerveld 17-19 (D) werd verkocht aan Barend Manschot en zijn zus 
Marrigje en het achterhuis aan Piet Baars. Het achterhuis werd 
daarna verbouwd tot woonhuis. 
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De gespaarde boerderijen. Links Lakerveld 21 (E) en rechts Lakerveld  
17-19 (D) in 1971. 

 
Lakerveld 21 (E) werd verkocht aan de familie De With, waarbij Peter 
de With met zijn dochter Maaike Bikker-de With in het voorhuis ging 
wonen en achter Harmen de With Pzn met zijn vrouw Pietje. 
Rond de jaarwisseling 1967/1968 kregen de bewoners van de huizen 
die in de weg stonden voor de nieuwe weg, een aanzegging dat 
deze gebouwen moesten verdwijnen en binnenkort de taxatie plaats 
zou vinden. Het ging om totaal 12 hoofdbewoners in Lexmond, Hei- 
en Boeicop en Hagestein. Het trage onteigeningsproces kwam toen 
op gang en nadat op 7 november 1969 in het gemeentehuis een 
zitting had plaatsgevonden waarop de bezwaren konden worden 
toegelicht, werd de onteigening bij het Koninklijk Besluit van 10 juni 
1970 goedgekeurd. Begin 1973 werd bekend dat de panden vóór 1 
april 1973 moesten zijn gesloopt. Ook de in het gebied staande 
bomen, onder andere die langs de weg door Lakerveld, moesten op 
die datum zijn gerooid. 
Ten oosten van de afrit bij Lexmond bouwde de ANWB een 
Wegenwachtstation dat reeds op 7 september 1971 in gebruik werd 
genomen. Rijkswaterstaat bouwde in 1973 in diezelfde hoek een 
zoutloods en een werkloods.9 
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De huizen die moesten worden gesloopt 
Langs de weg door Lakerveld moesten de volgende zes huizen met 
bijbehorende schuren en andere opstallen worden gesloopt: 

C. Het huis Lakerveld 11, 
genaamd De Geer. Dit stond 
met de achterzijde te dicht bij de 
rijksweg 227 en moest daarom 
worden gesloopt. Het huis en de 
schuur had H. Verweij in 1929 
laten bouwen naar een ontwerp 
van Frans de Jong. Na de 
Tweede Wereldoorlog woonde 
daar de heer en mevrouw B.J. 
van ’t Eind, die rayonopzichter  

Het huis De Geer (C). Duidelijk is te  was bij Rijkswaterstaat. Zijn  
zien dat de rijksweg 227 vlak achter   garage werd gebruikt als kleed- 
het huis loopt. Foto uit 1972.  kamer voor de spelers van de 
  pas opgerichte voetbalvereni-
ging Lekvogels, die speelden op een veld in De Geer, een gebied dat 
achter het huis lag. De heer Van ’t Eind overleed in 1951 en zijn 
weduwe verhuisde in 1956 naar de Ds. Magendansstraat. Daarna 
trok de familie Steeds in het huis. De heer Steeds werkte ook bij 
Rijkswaterstaat en was in zijn vrije tijd soldaat bij het Leger des 
Heils. Zijn vrouw had wekelijks in de garage voor de jeugd een 
bijbelclubje, waarbij ook spelletjes werden gedaan en geknutseld 
werd. Later werd de familie een steunpunt voor Stromen van Kracht. 
Nadat ze rond 1961 waren vertrokken, trok de kantonnier Henk van 
den Heuvel in het huis, dat toen al vele jaren eigendom van het rijk 
was. In elk geval was dat in 1971 het geval. De sloop van de woning 
hing toen al een tijd in de lucht en daarom was aan het onderhoud 
van de woning niet veel meer gedaan. Het huis verkeerde daardoor 
in zeer slechte staat. Van den Heuvel verhuisde en het huis kwam 
leeg te staan, maar niet voor lang. Het werd nog een tijdje bewoond 
door Jac. Kortlever, toen zijn boerderij De Laak 36 in maart/april 
1972 werd afgebroken en vervangen werd door de huidige 
bungalow. Op de dag dat hij het huis verliet, werden de pannen 
verwijderd zodat het voor krakers niet meer aantrekkelijk was daarin 
hun intree te nemen.10 
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F. Het woonhuis Lakerveld 29 had Nijs de Jong MTz in 1923 laten 
bouwen naar een ontwerp van Frans de Jong. Het was in zijn 
opdracht in 1929 en 1939 uitgebreid, eveneens naar een ontwerp 
van Frans de Jong. Het voorhuis is jarenlang bewoond geweest door 
de Lexmondse onderwijzer M. van Bekkum. Deze verhuisde naar het 
huis van de bekende onderwijzer H. de Haan, toen deze in maart 
1954 emigreerde. Na Van Bekkum trok Cees de Jong in het 
voorhuis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het huis (F) van Nijs de Jong, Lakerveld 29. 

 
In het achterhuis heeft waarschijnlijk eerst Nijs de Jong zelf 
gewoond, daarna Huib van Bentum en als laatsten Thea, de dochter 
van Cees de Jong en haar man Teunis de Jong. Het huis was 
herkenbaar aan de witte bovenrand. 
Nadat het huis was leeggekomen, hebben er krakers in gewoond.11 
 
G. Deze boerderij, Lakerveld 31-33, was eigendom van de vier 
gezusters De With, die daar in het voorhuis woonden. De lange en 
magere Kee overleed ergens vóór 1962. De overgebleven drie 
gezusters waren Ort, die 100 jaar is geworden, Bartje die nogal 
ziekelijk was, en Geertrui, die kreupel was. De zussen zijn tot 
ongeveer 1972 in de boerderij blijven wonen en verhuisden daarna 
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naar een huis aan het A.M. van Schuurmanplein. Bartje is daar 
overleden en Ort en Geertrui zijn tenslotte verhuisd naar Open 
Vensters te Ameide. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De oude boerderij (G), Lakerveld 31-33, waar de gezusters De With en 
Bronkhorst woonden met de bijbehorende schuur omtrent 1971. 

 
In het achterhuis woonde N.A. Bronkhorst met zijn gezin van acht 
kinderen. In april 1962 vertrok deze familie naar Brazilië. Daarna trok 
de familie Blankensteyn in het achterhuis. Nadat het definitieve 
besluit van de sloop was genomen, vertrok deze familie in 
1970/1971. De drie overgebleven gezusters De With bleven daarna 
nog enige tijd in het huis wonen.12 
 
L. Het huis, Lakerveld 54, werd bewoond door jachtopziener-
rentmeester W. Stravers. Het huis was in 1935 in zijn opdracht 
ontworpen door Frans de Jong. Het werd door de Lexmonders vaak 
Stammershoef genoemd, maar dat was onjuist. Stammershoef was 
namelijk de naam van een iets verderop gelegen boerderij (M). 
Stravers verliet het huis in december 1971 en niet lang daarna werd 
het gekraakt door illegale bewoners, die daar dus woonden zonder 
huur te betalen. Vroeger had het huis nooit een naam gehad, maar 
nu hadden de krakers het huis Villa Passifica genoemd. Het huis zal  



Lek en Huibert Kroniek 

32 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het huis (L) van W. Stravers, Lakerveld 54, niet lang voor de sloop. 
De krakers hadden het huis al in bezit genomen! Foto uit 1972. 

 

waarschijnlijk in 1972 zijn afgebroken. 
Willem Stravers verhuisde in mei 1971 naar een nieuw gebouwde 
bungalow, Heicopperweg 8, waar hij nauwelijks een half jaar later, op 
23 november 1971 overleed, bijna 81 jaar oud.13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De lange boerderij Stammershoef (M), Lakerveld 66, van Klaas de Jong  
in 1971. 
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M. Deze lange boerderij stond aan de oostkant van de weg met 
adres Lakerveld 66 en droeg de naam Stammershoef. Het achterste 
deel was stal met daarachter nog enkele schuren. Het huis met de 
grote schuur had Klaas de Jong Cz in 1927 laten bouwen naar een 
ontwerp van Frans de Jong. De laatste bewoner was zijn zoon Chris 
de Jong. Zijn ouders gingen toen wonen in een wit houten huisje, dat 
aan de oostkant van de boerderij werd gebouwd. 
Chris verhuisde op 1 mei 1969. Het houten huisje stond door het 
overlijden van vader Klaas toen al leeg. Krakers hebben na het 
vertrek van Chris de Jong bezit genomen van de boerderij. Het 
complex werd in 1972/1973 afgebroken.14 
 
H. De oudste boerderij die moest verdwijnen was De Hoogt, in de 
volkstaal De Hocht genoemd. De naam geeft al aan dat deze 
boerderij hooggelegen was, namelijk op een woonheuvel of huisterp. 
Heel vroeger moet hier een voornaam iemand hebben gewoond. Het 
adres was Lakerveld 37. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De Hocht (H) omtrent 1960, Lakerveld 37. Geheel rechts is in de verte een 
nieuwe boerderij aan de Driemolensweg zichtbaar. 

 
In 1964 verhuisde de bewoner W. de Leeuw met zijn familie naar de 
nieuwe boerderij Driemolensweg 7. Het huis stond toen ongeveer 
een jaar leeg, tot A.M. van Duuren er in 1965 introk. Hij verliet de 
boerderij in de loop van 1972 om in een nieuw gebouwde boerderij, 
Kraayendaal 8, zijn boerenbestaan voort te zetten. 
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De boerderij De Hocht kwam daarna leeg te staan. Jongelui, 
waarschijnlijk krakers, hielden er feestjes en dat was de oorzaak dat 
er op zaterdag 2 december 1972 brand ontstond. De jongelui hadden 
met houtblokken een vuur aangelegd in de open haard om daarop 
iets te bakken. Waarschijnlijk ontstond daardoor brand in het rieten 
dak. Personeel van het Wegenwachtkantoor ontdekte de brand en 
alarmeerde meteen de brandweer. Die rukte snel uit en wist de 
schade te beperken tot een verbrand deel van het dak. Van de 
jongelui, de krakers, was geen spoor meer te bekennen. 
Dit is de versie die de krant haalde, maar volgens Piet van Zessen 
was de werkelijkheid anders. De Brederoderuiters uit Vianen hadden 
die dag een snertrit uitgezet en op de Hocht was een pleisterplaats 
waar erwtensoep kon worden gegeten. De organisatoren hadden in 
de schouw een haardvuur aangestoken. Op een gegeven moment 
kwam er veel rook uit de haard de kamer in. Die bleek van een 
beginnende schoorsteenbrand te zijn. Piet van Zessen, die bij de 
Brederoderuiters hoorde, werd met een emmer water het dak op 
gestuurd om de brand te blussen. De dakvleugel was bedekt met 
pannen en dat ging best, maar het steilere huisdak was rietgedekt en 
dat was moeilijker om naar boven te komen. Op een gegeven 
moment schoof hij naar beneden en kwam op de grond terecht, 
gelukkig zonder letsel op te lopen. De inmiddels gealarmeerde 
brandweer bluste daarna de brand.  
Twee maanden later brak er op zaterdag 17 februari 1973 weer 
brand uit. Opnieuw loeide de sirene op het dorp om de brandweer te 
waarschuwen en deze rukte meteen daarop uit. Ditmaal waren het 
geen krakers, maar slopers die de brand veroorzaakten. De boerderij 
was reeds langer bestemd voor de sloop en zodoende was men 
bezig den voorraad oud, onbruikbaar hout te verstoken in de grote 
schouw. Op een gegeven moment bleek de schoorsteen teveel 
bepekt te raken, waardoor er de brand in vloog. De brandweer had 
het vuur snel geblust en gezien de toestand waarin de boerderij 
verkeerde, viel de schade nogal mee. 
Na de sloop van het huis in 1973 zijn op aandringen van een 
archeoloog, die toevallig in een naburige gemeente werkzaam was, 
nog enkele proefsleuven gegraven waarbij de nodige voorwerpen en 
delen daarvan zijn gevonden. Deze bestaan nog en daarover zult u 
in de toekomst hopelijk nog het nodige horen, evenals over de ge-
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schiedenis van De Hocht.15 
 
O. De restanten van de korenmolen met het huis en de schuren aan 
de Heicopperweg moesten ook verdwijnen. De geschiedenis hiervan 
is te vinden in In het Land van Brederode, 1991, nr. 1/2 en 1993, nr. 
1/2 en in de Lek en Huibert Kroniek, augustus 2006, p.28-58. 
Kortheidshalve wordt daarnaar verwezen. 
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UIT DE 'TEISTERBANDER' VAN 70 JAAR GELEDEN 

 
J.L.E. Bassa-de Jong 
 

 
Hei- en Boeicop 
 
Bericht van 02-02-1943 

 Diphteritis. In deze gemeente is een geval van diphteritis 
geconstateerd bij het 3-jarig dochtertje van den landarbeider De 
V. Daar er geen gelegenheid voor opneming in een ziekenhuis 
bestaat, zal het patiëntje thuis verpleegd worden. 

Berichten van 12-02-1943 

 Vitaminetabletten. De hooge waarde die aan de gratis 
verkrijgbaar gestelde vitaminetabletten wordt toegeschreven, 
wordt door de moeders in deze gemeente blijkbaar niet zoo hoog 
geschat. Bedroeg het aantal kinderen waarvoor in 1942 
vitaminetabletten werd afgehaald 75%, dezen winter is dit wel 
gedaald tot 55%. Blijkbaar is men er zich nog niet volkomen van 
bewust, welk een waarde en een schat van vitamine-D zulk een 
nietig tabletje vertegenwoordigt, daar men anders dit gratis 
aangeboden gezondheidstabletje niet zoo gauw onafgehaald zou 
laten. 

 Diphterie. In deze gemeente is een tweede geval van diphteritus 
geconstateerd en wel bij een volwassene, n.l. de 20-jarige 
dochter van den veehouder V., alhier. Daar telkenmale 
gelegenheid wordt gegeven tot kostelooze inenting van 
schoolkinderen tegen deze gevaarlijke ziekte, is het 
onbegrijpelijk, dat men hier zo weinig gebruik van maakt. 

Bericht van 23-02-1943 

 Een droeve plechtigheid. Zaterdagmorgen vond op de 
algemeene begraafplaats alhier de begrafenis plaats van het 
eerste zoo jeugdige slachtoffertje, dat de zoo gevreesde diphterie 
in onze gemeente opeischte, de 8-jarige J. de J. alhier. Achter de 
zeer droeve en lange stoet van familie en kennissen hadden zich 
de leerlingen van de openbare lagere school met het 
onderwijzend personeel aangesloten. Nadat de kist in ‘t graf 
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neergelaten was, teekende ds. Heijkoop uit Utrecht op 
ontroerende wijze de tragiek van het zoo uit het bruisende leven 
weggerukte jonge leven. Aan het einde der plechtigheid werd nog 
gezongen psalm 103:8 en 9, waarna de grafmaker namens de 
familie dank bracht voor de groote belangstelling. 

Bericht van 02-03-1943 

 Jaarvergadering CJV. Vrijdag hield de christelijke jongelings 
vereeniging Eén is uw Meester haar 35e jaarvergadering in de 
bijzondere school. In verband met de buitengewone omstan-
digheden kon slechts een beperkt programma gegeven worden. 
Uit het jaarverslag bleek dat 8 leden bedankt hadden en dat 6 
nieuwe leden ingeschreven waren, zoodat de vereeniging nu 30 
leden telt plus nog de adspirantleden. Het bestuur werd als volgt 
samengesteld: D. de Jong Jzn, voorzitter; A.F.N. de Heer, 2de 
voorzitter; H. de Lange, penningmeester; A.F. Kool, secretaris; G. 
de Gans, bibliothecaris. Tot besluit van den avond werd een 
aantal voordrachten gehouden. 

Bericht van 08-03-1943 

 Diploma EHBO. Zaterdag werd alhier in café de With het 
eindexamen afgenomen van de cursisten van den 2-jarige cursus 
EHBO en van de leden der bestaande vereeniging. Van de 16 
personen bleken er 15 personen geschikt het diploma te 
ontvangen of verlenging te krijgen: D. de Jong Jzn., H.R. 
Schuijtemaker, A. Kool, B. Bassa, A.J. Stravers, mej. A. van 
Beek, mej. C. Burggraaf, mevr. Verkerk, J.W. den Hertog, P. van 
der Hagen, C. de Jong, W. Bikker, A. Bikker, N. Spronk. 

Bericht van 08-03-1943 

 Bode af. In verband met zijn overgang naar het korps der mare-
chaussee, heeft onze gemeenteveldwachter zijn betrekking als 
gemeentebode moeten neerleggen. In zijn plaats is benoemd de 
heer T. Holl, jachtopziener alhier, zoodat men zich in het vervolg 
voor kennisgeving van gestorven vee, huisslachtingen enz. tot 
hem moet wenden. 

 
Lexmond 
 
Berichten van 05-02-1943 

 Klokgelui op grammofoonplaten. Op initiatief van den 
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burgemeester werd Maandag een grammofoonplaat gemaakt 
van het klokgelui van de kerkklok der Ned. Herv. Kerk alhier. 
Vooraf werd door de architect Rollman uit Vianen een korte 
causerie gehouden over de geschiedenis van deze kerkklok, die 
in 1784 aangebracht is. Direct nadat de wassen plaat voltooid 
was, werd deze gedraaid, waarbij bleek, dat de weergave vol-
komen zuiver was. 

 Nieuw marechaussee. Als marechaussee is in deze gemeente 
gestationeerd de heer De Letter uit Zoetermeer. 

Berichten van 12-03-1943 

 De kwestie Ds. Oskam. De kwestie Ds. Oskam, die al zoo lang 
hangende is en die de besturen reeds zoo vaak aanleiding heeft 
gegeven tot het moeten nemen van beslissingen, schijnt nu in 
een beslissend stadium gekomen te zijn. Zoo als wij reeds eerder 
meldden, heeft de synode destijds de zaak teruggewezen naar 
het provinciaal kerkbestuur. Dit heeft de kwestie direct weer in 
behandeling genomen en ds. Oskam opnieuw gelegenheid 
gegeven om voor 1 Maart vrijwillig eervol emeritaat aan te 
vragen. Ds Oskam heeft van deze nieuwe gelegenheid ook weer 
geen gebruik gemaakt. Na het verstrijken van deze datum is het 
provinciaal kerkbestuur dus direct voortgegaan met de 
behandeling. Zij heeft voor dit doel een bijzonder vergadering 
belegd, waar zoowel ds. Oskam als kerkeraad en kerkvoogdij 
gehoord zijn. De uitslag van deze zitting is nog niet bekend en 
kan nog even op zich laten wachten. Toch wijst alles er op, dat 
men ook bij de hoogere besturen gaat inzien, dat afwikkeling 
dezer voor de betrokkenen zoo pijnlijke zaak geen dag langer 
mag duren dan reglementair noodzakelijk is. (Zooals wij reeds 
eerder meldden, worden er sinds Januari in de NH kerk te 
Lexmond geen godsdienstoefeningen gehouden. En deze 
toestand blijft voortduren, totdat een definitieve beslissing 
genomen is.) Dat de besturen het hopelooze en onmogelijke voor 
de gemeente ook schijnen in te zien, bewijst het feit, dat het 
gesloten houden van de kerk, wat op zichzelf een ontoelaatbare 
daad is, nog geen aanleiding tot verder ingrijpen geworden is.  

Berichten van 26-03-1943 

 De kwestie Ds. Oskam Zondagavond is Ds. Oskam, Ned. Herv. 
predikant te Lexmond, voorgegaan in de avonddienst van de 
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Ned. Herv. kerk te Hei-en Boeicop. Hoewel in Lexmond nog 
steeds weinig belangstelling voor de predikaties van ds. Oskam 
aan de dag gelegd wordt, scheen zulks in Hei- en Boeicop niet 
het geval te zijn, want daar bevonden zich niet minder dan dertig 
personen onder zijn gehoor, naar onze Lexmondsche corre-
spondent meldt, vrijwel allen jongelui. De belangstelling voor den 
dienst te Lexmond was Zondag nog geringer dan den vorigen 
keer. Thans ontbraken ook zijn vrouw en kinderen en was zijn 
zuster met wie hij samenwoont, de eenige kerkgangster. De 
dienstdoende ouderling en diaken zijn, toen bleek dat er slechts 
één kerkgangster was weer weggegaan. Desniettegenstaande 
heeft ds. Oskam ook dit keer gepreekt. 

 
Algemeen 
 

 Schoonmaak in oorlogstijd. Het prachtige voorjaarsweer is 
oorzaak dat reeds lang voor Paschen de schoonmaakwoede is 
losgebroken. Het is zichtbaar en hoorbaar. Doch met dit laatste is 
het toch niet helemaal in orde. Het is natuurlijk te loven, dat het 
geheele huis “met bezemen wordt gekeerd”, doch tegen de 
duurzaamheid van de bekleeding wordt nogal eens gezondigd. 
Hoort, hoe men met de mattenklopper of met een stok op de 
matrassen en de stoelen slaat. Het is vanzelfsprekend wel goed 
bedoeld, maar wist u dat u op zo’n manier bezig is uw kostbare 
bezittingen grondig te vernielen? Beginnen we met de matras-
sen. Wanneer deze worden geklopt bevordert dit de slijtage van 
den overtrek, terwijl de pluizen worden losgeslagen. Wanneer het 
een kapokmatras betreft, komen er bij het slaan wolken stof uit. 
Dit is echter geen gewone stof, maar kapok, dat tot stof geslagen 
wordt. Het uitkloppen van stoelen is al evenzeer uit den booze, 
want dit moet leiden tot vernieling van de koppeling van de 
veeren, waardoor deze los gaan zitten en de stoffeering is naar 
de maan. Dekens zowel als karpetten worden vaak vroegtijdig 
vernield door met twee personen, elk aan één kant vasthoudend, 
flink te laten klappen. Zijkanten en middenstukken kunnen hier 
van barsten en het verlies is momenteel onherstelbaar. 

 
= = = = = = = = = = = = = = = = 
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LEXMOND IN 1962 
 
G. Janssen 
 

 
Gewoontegetrouw schreef gemeentesecretaris G. Janssen jaarlijks 
een overzicht van het afgelopen jaar, dat dan in een regionaal blad 
werd afgedrukt. Rond de jaarwisseling 1962/1963 verscheen het 
volgende overzicht: 
‘Uren, dagen, maanden, jaren, vliegen als een schaduw heen’. Dat 
zullen we weldra kunnen herhalen als 1962 in het ‘archief’ wordt 
bijgeschoven en een nieuw jaar klaar ligt. Een ieder zal bij het 
aanbreken van het nieuwe jaar nog eens overdenken de vreugde en 
het verdriet dat het oude gaf. Wij willen in beknopt bestek nog eens 
aanhalen wat 1962 voor ons dorp bracht. 
Vreugde en leed in het Koningshuis weerspiegelden zich enerzijds in 
het feest, door de Oranjevereniging georganiseerd, en de collecte 
door twaalf verenigingen voor het geschenk bij het zilveren 
huwelijksfeest van Koningin en Prins, anderzijds in de herdenkings-
dienst bij het overlijden van Prinses Wilhelmina in de Hervormde 
kerk, waarin ds. van der Burgh en ds. Kruyt voorgingen. Laatst-
genoemde toonde zich verbonden met Lexmond door enkele malen 
een beroep af te wijzen. Secretaris-kerkvoogd T. Bikker vierde zijn 
zilveren ambtsjubileum. Zuster van de Griend, onze wijkverpleegster, 
werd om eenzelfde feit gehuldigd. Naast enkele gouden bruiloften 
mag het 60-jarig huwelijksfeest van het echtpaar van Dijk-’t Lam niet 
onvermeld blijven. 
Feestelijk werd ook het 25-jarig bestaan van de E.H.B.O. gevierd. 
Zowel Volksonderwijs als de Algemene Nederlandse Bouw-
bedrijfsbond voltooiden het zevende lustrum van hun plaatselijke 
afdeling. Markant was het gouden jubileum der Chr. gem. 
zangvereniging Hosanna met een concert in de Hervormde kerk o.a. 
met medewerking van Piet van Egmond, orgel, mevr. R. Beekman, 
sopraan, en het Dordrechts strijkkwartet. 
Bij de gemeenteraadsverkiezing kon de V.V.D. (H. de Vor) niet 
voldoende stemmen behalen om haar zetel te handhaven. De C.H.U. 
ging deze bezetten in de persoon van J. Bogaard Azn. Afscheid werd 
genomen van wethouder Jac. de Jong, die voor zijn verdiensten als 
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eerste Lexmonder het ereburgerschap werd aangeboden. Zijn plaats 
wordt thans ingenomen door J. van Dieren Tzn. Oud-raadslid J. de 
Jong Gzn. werd na een langdurige ziekte, 68 jaar oud, ten grave 
gedragen. Uit het politieke leven mogen we nog aanhalen de komst 
van J. Aantjes, prof. I.A. Diepenhorst (A.R.), mr. H.K.J. Beernink 
(C.H.U.) en H. van Es (P.v.d.A.). 
Een begin werd gemaakt met de verbouwing van de School met de 
Bijbel. Ook begonnen de werkzaamheden aan het bouwterrein 
‘Achter het Dorp’, waarop de woningbouwvereniging De Goede 
Woning 18 woningen laat plaatsen. De eerste twee der zes nieuwe 
boerderijen langs de Driemolensweg kwamen gereed, alsmede drie 
particuliere woningen. Thans zijn nog drie particuliere huizen in 
uitvoering. Het postkantoor kreeg, na een kort verblijf in het Eigen 
Gebouw, een noodonderkomen op het plein der oude school. 
Naast bouw, ook vernietiging: het carrosseriebedrijf van de firma 
Joh. van Eck & zonen ging, met de aangebouwde woning, in 
vlammen op. Gelukkig was de bouw van een nieuwe werkhal reeds 
flink op dreef, zodat het bedrijf, waarin de bedrijfsvoering op 
moderne leest is geschoeid, al spoedig weer kon gaan draaien. A. 
Jonker heropende zijn cafetaria. A. Spek richtte een winkel in, maar 
dat betekende helaas ook het einde van zijn klompenmakersbedrijf, 
een teken des tijds! 
De Commissaris der Koningin bracht met zijn echtgenote een 
bezoek aan Lexmond: een zanghulde door de schoolkinderen 
gebracht, een bijzondere raadsvergadering, een bezoek van mevr. 
Klaasesz aan bejaardensociëteit en Hervormde kerk, een rondrit 
door en om de gemeente, bezoek aan de nieuwe boerderij van J. het 
Lam en een gesprek met vertegenwoordigers uit de bevolking. 
Sympathiek was de avond, door samenwerkende jongeren uit het 
dorp georganiseerd, ten bate van de Actie 10 x 10 tegen de honger 
in de wereld. Instructief was een filmvoorstelling van het Koningin 
Wilhelminafonds voor de kankerbestrijding. Ook het Rode Kruis gaf 
een filmavond. De Bond van Plattelandsvrouwen ontving weer de 
bejaarden en bakte oliebollen voor de uitgaansdag; de belangstelling 
hiervoor was groter dan ooit. De bejaardensociëteit is voortaan twee 
middagen per week geopend. 
De wandelsportvereniging organiseerde een avond ten bate van 
‘Open het dorp’. Haar Bloesemwandeltocht bracht 1100 wandelaars 
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op de been. Ook de Avondvierdaagse werd niet vergeten en zij was 
tegenwoordig op de Apeldoornse Vierdaagse. De Voetbalvereniging 
Lekvogels weert zich best in de competitie, zij zette een 
voetbaltoernooi op touw en kreeg een nieuwe trainer. Natuurlijk werd 
ook de jaarlijks terugkerende Jongveedag gehouden. De C.P.B. 
ontving haar ‘zuster’ uit Nootdorp. Voor het E.H.B.O.-examen 
slaagden 9 cursisten. 
Gezin N.A. Bronkhorst vertrok naar Brazilië. Dat de tuberculose nog 
geen overwonnen ziekte is, bleek wel uit de overbrenging van het 
gehele gezin van J.C.H. de Jong naar een sanatorium; veel 
medeleven werd betoond. Enige tijd later moest ook mej. H.G. 
Verhoef worden opgenomen. 
In een rusthuis overleed, 89 jaar oud, de oudste mannelijke inwoner 
W. Chaigneau. Voorts stierf o.a. mej. K.J. van Luyt, wier naam 
onverbrekelijk is verbonden met De Drie Snoeken, en A. Hazendonk, 
ouderling der Hervormde kerk. 
Het aantal geboorten bedroeg in 1962 tot 18 december: 37 (1961: 
42), het aantal sterfgevallen 16 (1961: 21). 67 Personen werden 
afgeschreven (1961: 40), en omdat slechts 38 personen de 
gemeente binnenkwamen (1961: 68), kon het inwonertal van 1 
januari 1962, 1923, niet geheel gehandhaafd blijven. Er werden 14 
huwelijken voltrokken (1961: 22). 
Wij willen dit overzicht besluiten met de wens dat 1963 voor onze 
gemeente en haar inwoners persoonlijk een zegenrijk jaar mag zijn. 
 

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

 
 
WIE WEET WIE DIT ZIJN? 
 
Redactie 
 

 
Helaas moeten we deze rubriek beëindigen omdat wij hierop van 
onze 320 leden bijna geen enkele reactie mochten ontvangen.  
 

= = = = = = = = = = = = = = = = 
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HET HOOIBOUWEN 
 
P. de Pater 
 

 
Gedachte: 
Wat gaat het razendsnel in de maatschappij. Zo oud ben ik nog niet, 
maar wat heb ik in 40 jaar die Lakerveldse polder zien veranderen. 
En ook het agrarisch beleid. Als je 40 jaar geleden had verteld dat 
eind april de koeien op een perceel land werden losgelaten waar 
inmiddels de eerste snede gras was gemaaid, was je echt voor gek 
verklaard. Maar het zal in 2013, als het klimaat mee zit, weer 
gebeuren. Vroeger had je percelen, die hooibouwkampen werden 
genoemd. Het hooi werd in juli geoogst, daarna ontstond de z.g. 
nawei. Het perceel werd nog een keer bemest, en dat was dan de 
tweede nawei. En dat waren de twee functies van zo’n perceel. Deze 
ouderwetse hooibouwkampen waren ook biologisch interessant: 
planten die inmiddels beschermd zijn, waren ruim aanwezig: b.v. 
diverse distelsoorten, het veenpluis, koekoeksbloemen en het 
moeraskartelblad. Boven deze hooikampen zong de veldleeuwerik 
zijn lied. Lang verdwenen, niet de schuld van de boeren. Nee, 
schaalvergroting en intensivering was de toekomst. Zo’n ouderwetse 
hooibouw is een mooie vertelling waard. Het was ook een sociaal 
gebeuren. Burenhulp was normaal, en dit gold zeker ook voor het 
hooibouwen. Soms werden er op een dag zoveel pakjes hooi 
geproduceerd, dat menige jonge Lakervelder werd gevraagd om 
mee te helpen. Ze deden dit graag, het waren gezellige avonden. 
Deze tijd is bijna voorbij. Het kleine pakje hooi werd grotendeels 
geschiedenis. En daarmee ook die fantastische avonden, met veel 
zweet, veel humor en nog veel meer. Een mooie opmerking van een 
Lakerveldse inwoonster, die nieuw was in het boerenleven ben ik 
niet vergeten. Zij sprak: “Waarom moeten jullie dit werk nou altijd 
uitvoeren, als het zo heet is?” In een totaal ander verhaal zal ik 
ingaan op een Lakerveldse boer, wiens gemaaide gras overwinterde. 
Jawel, en dit werd een weidevogelparadijs. 
 
Inleiding: 
Misschien merkwaardig dat ik in februari met een verhaal kom over 
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hooibouwen. Maar al het voedsel dat de koeien in februari naar 
binnen werkten, was maanden daarvoor geoogst. En niet door 
loonwerkers, maar door pure man- en vrouwkracht. Met deze 
krachten werden hooibergen gevuld met simpele gereedschappen, 
zoals de hooivork. Veel werk was dit. Het begon al met het maaien 
met de zeis. Toch iets anders dan met twee cyclomaaiers op de 
trekker. Dit verhaal wordt vooral een fotovertelling, met dank aan: 
C.P. Bassa. Hij leverde de foto’s voor dit verhaal. Dit fotoverhaal 
schetst een beeld over de hooibouw in vroeger tijd. Nadat het 
hooimaaien met de zeis zijn tijd had gehad verscheen de 
mechanisatie op het Lakerveldse toneel. Een motormaaier achter 
een paard, was het begin. We moeten ons wel realiseren dat dit gras 
niet gemaaid werd voor meer dan 50 koeien, die had de Lakerveldse 
boer niet. Van minder koeien kon men ook bestaan. Maar de tijden 
veranderen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dit is de Lakervelder Teunis Kersbergen, met achter een paard de z.g. 
Buchermaaier. 
 

Vervolg: 
In vroeger tijd werd het hooi opgeslagen in een z.g. hooiberg. Talloze 
hooibergen zijn ooit gepubliceerd in ons blad. Dat het gegeven 
hooiberg oud is, blijkt ook uit diverse eigendomsbewijzen. In 1809 
beschikte de Lakerveldse familie Paardekoper al over twee 
hooibergen op Lakerveld West. De plaats heb ik tot op heden niet 
kunnen traceren. Maar dit lukt nog wel. Het losse hooi in de hooiberg 
opbergen was nog een hele klus. Daarvoor moest je verstand van 
zaken hebben. Een bekende Lexmonder verloor ooit zijn 
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onvermijdelijke rookpijp in een hooiberg. Later schijnt deze pijp terug 
gevonden te zijn. De naam zal ik niet noemen, maar het past bij deze 
familie. Als volgende een illustratie van de hooibouw in een 
Lakerveldse hooiberg. 

Nou had zo’n hooiberg 
ook zijn gevaren. Alle 
hooi was niet van even 
goede kwaliteit, en zo 
kon de temperatuur in 
zo’n hooiberg stijgen, 
zelfs zo hoog dat er 
hooibroei ontstond. 
Onze lokale brandweer 
beschikte over meet-
apparatuur om het ge-

vaar hiervan te ontdekken. Voordat deze technologie bestond, 
testten de boeren handmatig de temperatuur in zo’n broeiende berg 
of schelf. Dat was ook niet alles, het kon brandwonden opleveren. 
Lexmondse brandweerlieden, die regelmatig de temperatuur in een 
hooiberg testten, waren Kees Kloens en Wout de Jong. Zij beschik-
ten over het juiste materieel. Deze meetapparatuur koestert de 
Lexmondse brandweer als een kostbaar bezit. En zo hoort het ook. 
Nodig zal deze thermometer niet meer zijn, maar het is een stuk ge-
schiedenis. Volgende foto met dank aan de Lexmondse brandweer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
De hooibroei-thermometer wordt bewaard en vervoerd in een koker. De 
thermometer bestaat uit vier ijzeren delen die in elkaar geschroefd kunnen 
worden met aan de voorkant een scherpe punt met thermometer. 
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Het aanvoeren van het losse hooi gebeurde op diverse manieren: 
per boerenwagen, maar ook over het water, en dus per schouw. De 
schouw werd zo vol geladen dat de boot nauwelijks meer te 
ontdekken viel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Als de Lakerveldse boeren nauwelijks meer ruimte hadden om hun 
hooi te bergen werden er zgn. schelfjes gebouwd. Wat is een 
hooischelf? Een hooischelf is kort gezegd een hooiberg zonder palen 
en dak. Zorgvuldig gebouwd, en natuurlijk door de boerenslimheid 
bestand tegen het weer. In Lakerveld werd ooit in de jaren ‘70 van de 
vorige eeuw een hooischelf gebouwd, omdat de betreffende boer het 
hooi, dat voor een deel uit ‘liezen’ bestond, niet vertrouwde. Dit bleek 
een goede beslissing. Het hooi begon te broeien, en kort na de 
middag sloegen de vlammen eruit. De Lexmondse brandweer rukte 
uit. Het half brandende hooi werd afgevoerd naar een perceel 
genaamd ‘De Verels’ op Lakerveld-West. (tweede perceel aan de 
Meerkerkse kant aan de Veldweg.), waar het opnieuw spontaan in 
brand vloog.  
Na de Tweede Wereldoorlog ontwikkelden de landbouw en de 
mechanisatie zich razendsnel. De invloed van de Amerikaanse 
bevrijders was duidelijk. Menig tractormerk had zijn oorsprong in 
Amerika of Engeland. Vooruit, hierbij een paar namen: Cormick, 
David Brown, Massey Ferguson. Dat de Duitsers er na de oorlog in 
slaagden om met geallieerde hulp hun economie razendsnel op te 
bouwen is een historisch gegeven. En zo verscheen al in het eind 
van de jaren vijftig van de vorige eeuw menig Duits tractormerk op 
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de Nederlandse markt. De Guldner en de Porsche werden goed 
verkocht en uitgerust met onderdelen om de hooibouw toch iets 
gemakkelijker te maken. 
De mechanisatie ging voort, en zo verscheen een nieuw fenomeen 
op het Lakerveldse toneel: de hooipers. In eerste instantie de zgn. 
lage drukpers. Dit apparaat leverde de zgn. bossen hooi. Het was 
geen succes en verdween spoedig uit Lakerveld. Een inwoner van 
dit gebied heeft nog steeds een exemplaar in bezit, ooit via via door 
een dealer in Hoog-Blokland geleverd. Welke dealer? De familie de 
Reuver? Dit bedrijf leverde ook ooit de Eicher trekkers. Lexmonds 
bekendste bakker heeft er ooit jaren met één rondgereden. 
Wat wel een succes was, was de zgn. hogedrukpers met het pakje 
hooi. Jan van Dieren met zijn Allis Chalmers trekker en zijn New 
Holland hooipers was vele jaren actief tijdens de Lakerveldse 
hooibouw. Die trekker was trouwens ook een Amerikaans product en 
werd gebouwd in een Amerikaanse stad met de naam West-Allis, in 
de staat Wisconsin. West-Allis?? Daar was toch ooit een schaats-
baan? Jawel, Atje Keulen-Deelstra werd er ooit wereldkampioene in 
1970, wat had het mooi geweest om daar rondgereden te worden 
met zo’n tractor uit die stad. Tegenwoordig doen we dat nadat een 
schaatstoernooi afgelopen is met Friese paarden in Heerenveen. 
Met Harley Davidsons in Milwaukee, en de Russische trojka, met 
drie paarden in b.v. Kolomna. We dwalen af. Terug naar Lakerveld. 
Nadat Jan van Dieren vertrokken was van Lakerveld 167, werd zijn 
loonbedrijf met de New Holland pers voortgezet door Piet 
Scherpenzeel. Jaren heeft hij nog gereden met deze hooipers. Piet 
Scherpenzeel was een kenner van trekkers en hooipersen. Voor dit 
verhaal had ik graag een beroep op hem gedaan. Maar Piet 
Scherpenzeel leeft niet meer. En dat geldt voor meer bronnen 
waarop ik in het verleden nooit tevergeefs een beroep heb gedaan. 
Jan van Dieren vertrok naar Harmelen, maar de herinneringen aan 
hem bleven achter in de Lakerveldse polder. Elke oudere Laker-
velder kan zich Jan van Dieren herinneren. 
Jan van Dieren was altijd op tijd. Jan had zijn schema’s. Als hij met 
de pers verscheen, moest het hooi perfect ingewierst klaar liggen. 
Wat ben ik nou weer een moeilijk woord aan het gebruiken??? 
Inwiersen is het in rijen leggen van hooi of kuilgras. En de ene boer 
beheerste deze techniek beter dan de andere. Een Lakerveldse boer 
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die perfect kon wiersen was Cor van Genderen. Mooi legde hij de 
wiersjes klaar voor de hooipers van Jan van Dieren, Piet Scherpen-
zeel en Arie de Pater. Jan van Dieren behoort volgens mij bij de 
legendarische Lakervelders. Daarom hierbij meerdere foto’s. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rechtsonder v.l.n.r.: H.B. Bassa, D. Bassa, T. Kersbergen, J. van Dieren en 
Els Kersbergen. 

 
Natuurlijk was de uitvinding van de hogedruk hooipers en het pakje 
hooi een prachtige vooruitgang. Maar het vervoeren van deze pakjes 
hooi was een probleem. Ook hiervan bestaan mooie Lakerveldse 
foto’s. Het grootste probleem was het stapelen van de pakjes hooi op 
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een toch wel vrij kleine wagen. Dit vergde nieuwe kennis: hoe stapel 
ik alles in een verband, zodat de hele zaak niet in elkaar stort? 
Teunis Kersbergen had dit snel door, en kon stapelen op een kleine 
wagen. Twee breed, en vooral niet te hoog, het paard moest het ook 
nog even trekken. 

Bovenste en 
onderste foto: 
C. Bassa en  

T. Kersbergen. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Middelste foto: 
G. Kersbergen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lek en Huibert Kroniek 

50 

Op twee foto’s is Teunis Kersbergen met de familie Bassa aan het 
hooibouwen. Even pauzeren kan geen kwaad. En een bakkie koffie 
ook niet. Bij dit hooibouwen werd ook bier geschonken. Oud bruin 
bier en ook het pils. Het bier smaakte het best als het koel was. 
Aangezien er geen koelkasten bestonden werd het bier gekoeld 
onder kraanwater of door een kratje diep in een sloot te stoppen. 
Een aantal flesjes werden ook in een greppel gestopt. Dat men dan 
zo’n flesje wel eens kon vergeten is logisch. Ik vond ooit zo’n flesje. 
Houdbaarheid was toen nog onbekend, maar de inhoud smaakte 
goed. Het kratje bier in de modder is een verhaal van de 
Driemolensweg. 
Eens woonden daar twee vrijgezelle broers. Jawel, Paul en Arie 
Versluis. De hooibouw was voor hen een mooie tijd. Gezelligheid ten 
top. En het bier was ruimschoots voorradig. Zo beleefden deze 
broers nog eens iets. Voor het hooibouwen werd een loonwerker 
ingeschakeld, die uiteraard zijn personeel meebracht. Leuke anek-
dote: Een hooibouwer werd door zijn vrouw ernstig ontraden om op 
dit adres nog eens pakjes hooi te laden of te lossen. Dat het om een 
andere lading ging dan hooi, lijkt me duidelijk. Schrijver heeft op dit 
adres slechts één keer de hooibouw meegemaakt, maar hij is het 
nooit meer vergeten. Het bier werd met een emmertje naar boven 
gehesen, zodat het personeel op zolder geen dorst leed. En dat 
deden ze zeker niet. Volgens de opdrachtgevers slaagde de hooi-
bouw, want nadat alle pakjes netjes gestapeld waren op de zolder, 
waren ze nergens meer te vinden. Alle begrip daarvoor; de taak zat 
erop, tijd om te rusten. De hooivoorraad voor de winter was 
geregeld, en alles zal wel goedkomen. Boeren zonder stress. Waar 
vind je ze nog? Bijzonder adres om te hooibouwen. Ik heb ge-
schreven dat ik slechts één keer op dit adres de hooibouw heb 
meegemaakt. Maar een Lakervelder wist mij te vertellen dat de 
gebroeders Versluis na afloop van het hooien, de nodige worsten bij 
een Lexmondse cafetaria ophaalden, om de hooibouwers te 
bedanken. Dit heb ik niet meegemaakt. Wat ik wel heb meegemaakt 
is het feit dat de vrouw van een Lakerveldse boer ons na afloop van 
een avond hooibouwen goed voorzag van perfect gebraden kippen-
bouten. Dat het bierflesje op deze avond ook ruimschoots open-
getrokken werd, is duidelijk. Gezelligheid en zweten. Het ging gelijk 
op. Het was een mooie tijd. Terugdenkend: wat hebben we als 
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Lakerveldse hooibouwers ooit veel beleefd en dit verhaal wordt 
verteld door iemand van 56 jaar. Echt jong in dit verband. Het 
tijdperk van het losse hooi heb ik niet meegemaakt, het pakje hooi 
des te meer. Nou was ik niet zo’n krachtmens die de pakjes met de 
hooivork even naar zes hoog stak. Maar volgens sommige 
Lakerveldse boeren was Peter perfect in staat om de pakjes hooi in 
een goed verband te stapelen op de wagen, zodat het geheel goed 
thuiskwam. Een aantal vrachten heb ik niet heelhuids thuis zien 
komen. Verkeerd gestapeld, of gestapeld op een wagen van slechte 
kwaliteit. De dag dat ik pakjes hooi uit het Merwedekanaal gevist 
heb, ben ik nooit meer vergeten. Oorzaak: een Lakervelder beschikte 
over hooiland in Arkel, en dit betrof toch wel grote percelen, die de 
nodige pakjes hooi opleverden. Om al dit hooi naar Lakerveld te 
vervoeren werden diverse wagens gehuurd, tja en de kwaliteit van 
deze wagens liet te wensen over. 
Wat valt er over het onderwerp hooibouwen in vroeger tijd veel te 
verhalen en hoeveel mensen kunnen dit beter vertellen?? Deze 
vraag heb ik over diverse andere onderwerpen ooit eerder gesteld 
geloof ik. Toch ga ik zelf maar even verder. Het pakje hooi was een 
succes, en bij de toenmalige grootste boer in Lakerveld, werd het 
nodige personeel ingezet om alles te regelen. Deze boer was Piet 
van Iperen. Lakervelders als Kees Boonstoppel en Kees Burggraaf 
konden daar vol aan de bak. Schrijver heeft dit ook menigmaal 
gedaan bij zijn buren. Tijden veranderen. Het hooibouwen is bijna 
uitgestorven en als het wel gebeurt, komt de loonwerker met zijn 
pers, die ronde of vierkante balen produceert. Deze worden dan 
perfect geladen met een voorlader. En zo is zo’n perceel binnen een 
paar uur leeg. Toch iets anders dan vroeger. Dan keek je zo rond 6 
uur in de avond tegen een perceel aan waar Jan van Dieren, of Piet 
Scherpenzeel met de New Holland pers zo’n 1200 pakjes achter-
gelaten had. Dit werd dus het betere nachtwerk. “Een beetje 
doorwerken”: sprak de Lakerveldse hooibouwer Peet Vroon eens, 
“Want ik wil mijn vrouw vannacht ook nog wel even zien”. Laten we 
het er op houden dat die ouderwetse hooibouw met alles er op en 
eraan gezellig was. Misschien klinkt deze laatste zin als de 
memoires van schrijver. Wat de hooibouw betreft klopt dit: ik zit niet 
te wachten op 1200 pakjes hooi. Integendeel. Toch even terug. De 
eerder genoemde Paul en Arie Versluis waren misschien zo gek nog 
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niet: “We huren de loonwerker met personeel, voorzien ze goed van 
drinken en eten, we betalen ze, en verder vooral kalm blijven.” 
Kortom: de moderne boer. Loonwerkers doen het werk en de robot 
melkt de koeien, en ik zit op mijn tuinbank. En welke bank deze bank 
betaald heeft, zal me worst wezen. En zo zijn we terug bij de 
gebroeders Versluis van de Driemolensweg. Over het hooibouwen in 
vroeger tijd en al die hooibergen en hooischuren valt veel te 
vertellen. Laten we als laatste Dries Boogaard aan het woord laten. 
Ooit woonde hij op Lakerveld 137. Zijn uitspraak: “Je moet weten wat 
je zegt, maar niet zeggen wat je weet” is meer dan duidelijk. Dit geldt 
zeker voor de hooibouwgeschiedenis van Lakerveld.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Een prachtige foto van het paard van Piet Kool, met vader en zoon Versluijs 
van Achthoven op de hooirijf. 
 
Peter de Pater 
Lakerveld 254 
4128 LM Lexmond 
Tel: 0183-351907 
Email: peterdepater2305@gmail.com 
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ONTVANGEN VAN DIVERSE PERSONEN 
 

 
 
Mw. C. de With-de Groot 
- Om te scannen: 

- Fotoboek ‘Benedeneind van Hei- en Boeicop.’ 
Dhr. J. de Kogel 

- 3 Kopieën van foto’s van feesten in Hei- en Boeicop, 1913 -1923. 
Dhr. T.C. Steijsiger 
- Archief: Hout en Bouwbond C.N.V. Lexmond en Hei- en Boeicop. 

- Notulen en Bestuursbesluiten van 1930-2004 in 3 schriften. 
- Notulen van de jaarvergaderingen. 
- Receptieboek met krantenknipsels met afbeeldingen van 

huldigingen van leden. 
- Boekjes: 

- Statuten en Reglementen van de Nederlandse Christelijke Bond 
van werknemers in de Hout- en Bouwnijverheid 1966. 

- Idem. 1980. 
- Idem. 1990. 
- Idem. ???? 2 x. 

- Boeken: 
- Bondstrouw CNV. 
- Samengesnoerd door eenen bond, een eeuw Hout- en Bouwbond 

CNV, door Jan Jacob van Dijk en Johan Slok. 
- 25 Jaren van opoffering en opbouw, Gedenkboek van den 

Nederlandschen Christ. Bouwarbeidersbond 1908-1933. 
Dhr P. van Iperen 
- Het origineel van ‘Hei- en Boeicop onder Floris Adriaan van Hall’, 

handschrift van P. Horden Jzn. 
- De digitale versie van ‘Hei- en Boeicop onder Floris Adriaan van Hall’, 

handschrift van P. Horden Jzn. 
- De digitale versie van het boek ‘De kleine geschiedenis van het Land 

van Vianen’, door P. Horden Jzn. 
Mw. M. de Vor-Beems 
- Boekje Meerkerk, Arie Horden, Vrienden van Historisch Meerkerk, 2000 
- Dia’s: 

- De Laak 25, mei 2003. 
Dhr. P. de Pater 
- Om te scannen: 

- Ansichtkaart Lakerveld (met koeien), 1907. 
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Mw. M.W. van der Graaf 
- Boeken: 

- Voor hart en huis, bijbels dagboek. 
- Werken der Duisternis, door P.J. Kloppers. 
- De ondergrondse kerk, Ds. Richard Wurmbrand. 
- Geschiedenissen voor onze jeugd. 
- De hand des Heeren. 

Dhr. R. Pijl 
- Benzinebonnen, 1973. 
- Boeken: 

- Familiewapens, oud en nieuw, door drs. J.A. de Boo, CBG. 
- Adreslijst genealogisch onderzoek, CBG. 
- Genealogisch onderzoek in Duitsland, door J.G.J. van Booma, 

CBG. 
- Cronieke van den Stichte Utrecht ende Holland, deel I (tot 1265), 

door Johannes van der Beke. 
- Cronieke van den Stichte Utrecht ende Holland, deel II (tot 1395) 

door Johannes van der Beke. 
Dhr. H. Spek 
- Kopieerapparaat voor Het Laakhuis 
Dhr. J. de Jong 
- Ansichtkaarten. 
- Diverse Krantenknipsels. 
- Pentekening Dorpsstraat, Ton Diekstra. 
- Geboortekaartjes, rouwkaarten en jubileumkaarten. 
- Benzinebonnen, 1973. 
- 3 Persoonsbewijzen. 
- 4 Stamkaarten. 
- Postidentiteitskaart. 
- Diverse oude facturen. 
- Brandverzekeringspolis van 1920, betreffende Den Hoge Rivierdijk no. 

71 te Lexmond. 
Dhr. A. Feith 
- Gekleurde kaartjes Zederik-gemeenten 1866-1869. 
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HERKOMST ILLUSTRATIES 
 

 
Voorpagina Stoomgemaal polder  
 ‘De Eéndracht’ ca. 1930 H. Molenaar 
Pagina 11 Boortoren J.C. Hekman 
Pagina 12 Toen: Lakerveld 109 Mw. M. van Zessen 
Pagina 12 Nu: Lakerveld 109 W. van Zijderveld 
Pagina 13 Cito-plan Gem. Zederik 
Pagina 15 Tabel W. van Zijderveld 
Pagina 17 Kadastrale kaart. W. van Zijderveld 
Pagina 19 De oversteekplaatsen NA, 3.07.11, inv. 438 
Pagina 20 Onteigeningsbesluit De Leerdammer 22-07-1941 
Pagina 22 Tracé uit 1958 Het Hart van Ned., p. 8 
Pagina 24 en 25 Kaart uit 1967 en 1966 NA, 3.07.11, inv. 2053 
Pagina 27 Situatie in 1966 W. van Zijderveld 
Pagina 28 en 31 Lakerveld 17 en 31-33 C. Bassa 
Pagina 29 en 32 Huis De Geer en Lakerveld 54 Mw. M. van Zessen 
Pagina 30 en 32 Lakerveld 29 en Stammershoef C. Bassa 
Pagina 33 De Hocht C. Bassa 
Pagina 44 en 45A De Hooibouw C. Bassa 
Pagina 45B Hooibroei thermometer S. de Ridder 
Pagina 46, 48 en 49 Hooibouw C. Bassa 
Pagina 52 Hooirijf, 1949 L. Oevermans 

 
 
 
 
 
Kopij voor het volgende nummer kan tot 15 april 2013 worden 
ingeleverd. 
 
 
 
 
 
© Overname van artikelen of gedeelte daarvan voor publicatie-
doeleinden, is alleen toegestaan met schriftelijke toestemming van 
de auteur en/of redactie. Onder voorwaarden van duidelijke bronver-
melding en toezending van een exemplaar aan de auteur en de 
redactie. 
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ACTIVITEITENAGENDA: 
 

 
Woe. 6 maart Algemene Vergadering, Vereniging Historisch  
  Lexmond en Hei- en Boeicop, na de pauze een 
  film uit de jaren vijftig, door C. Spek. 
  Dorpshuis Het Bosch, Lexmond 
 
 Di. 9 april Lezing: Brug- en sluiswachtersverhalen, door  
  J. Sebus 
  Verenigingsgebouw Internos, Hei- en Boeicop 
 
Za. 20 April  Voorjaarexcursie naar de Biesbosch, rondvaart 

met een fluisterboot en een bezoek aan het 
Biesbosch Museum. 
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