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VAN DE VOORZITTER 
 
L.P. Kleppe 
 

 

Het zal u niet ontgaan zijn dat het bestuur van de vereniging enkele 

wijzigingen heeft ondergaan. Met uw aller instemming zijn mevrouw 

M. Wittebol en de heer R. Hendriks benoemd als bestuurslid. Op de 

algemene ledenvergadering van 6 maart heeft u met hen kennis 

kunnen maken en hebben zij ook uitgelegd wat hen motiveert om 

actief te worden in onze vereniging. In het bestuur heten we beide 

nieuwkomers van harte welkom. We zijn natuurlijk blij dat ze van de 

leden het volledige vertrouwen hebben gekregen. We zijn ervan 

overtuigd dat ze dat vertrouwen niet zullen beschamen.  

Daarmee hebben we tegelijkertijd afscheid genomen van mevrouw  

J. den Besten-Spek en de heer S. de Ridder. Vanwege zijn werk als 

redacteur vanaf de oprichting van de vereniging - tot maart 2002 ook 

penningmeester - heeft de vergadering besloten om de heer De 

Ridder tot erelid te benoemen. Met de heer De Ridder is de laatste 

persoon die vanaf de oprichting deel uitmaakte van het bestuur 

uitgetreden. Daarmee komen we als bestuur ook in een nieuwe fase 

van de vereniging. Vanzelfsprekend worden alle vergaderverslagen, 

nieuwsbrieven, notulen van jaarvergaderingen etc. bewaard, zodat 

een liefhebber van lokale historie te zijner tijd ook een mooie 

publicatie kan maken over het bestuur van onze vereniging. Immers: 

Al het heden wordt verleden. 

We hebben een drukke tijd achter de rug met in 2012, behalve de 

vier lezingen en de twee excursies, de verhuizing van al onze 

bezittingen naar Hei- en Boeicop en de organisatie van een 

seniorenmiddag tijdens de feestweek van Lexmond. Ook 2013 wordt 

weer een druk jaar met de feestweek van Hei- en Boeicop. 

Bovendien willen we ons 15-jarig jubileum niet ongemerkt laten 

passeren. Het is ons voornemen om op woensdag 16 oktober een 

verenigingsavond te organiseren. Houd die avond vast vrij! 

 

= = = = = = = = = = = = = = = = 
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BIJ DE FOTO VAN DE VOORPAGINA 
 

R.A. Hendriks 
 

 
Inmiddels geschiedenis: De slopers- 
hamer heeft het Dorpshuis Kortenhoeve 
(en voormalige openbare school) uit het 
straatbeeld van Lexmond weggeslagen. 
Ook sneuvelde het pand dat in het 
verleden door de schoolhoofden werd 
bewoond. De nu nog zichtbare woningen 
aan het Anna Maria van Schuurmanplein 
volgen later. Op het terrein, begrensd 
door de Kortenhoevenseweg, Anna 
Maria van Schuurmanplein en de bebouwing van de Dorpsstraat, komt 
het ‘nieuwe dorpshart van Lexmond’, zoals Goed Wonen Zederik het 
project omschrijft. Tegenover het kerkplein realiseert deze stichting een 
nieuw plein, omringd door 16 duurzame woningen met een binnentuin. 
Volgens Goed Wonen Zederik past de stijl van de woningen in het 
authentieke karakter van het oude centrum. Ook de kleine speeltuin is 
verdwenen, maar er komt een nieuwe speelgelegenheid voor terug. De 
plannen voor het dorpshart zijn in samenspraak met omwonenden tot 

stand gekomen. Begonnen wordt dit jaar 
met de bouw van zeven woningen. Het 
oude herenhuis op de hoek van Anna 
Maria van Schuurmanplein en Korten-
hoevenseweg wordt gerenoveerd. Daarin 
komen drie appartementen. In 2014 komt 
de tweede fase aan de beurt met de bouw 
van negen woningen. Sinds 2010 heeft 
Lexmond een nieuw ‘Huis van het dorp’. 
Aan de Nieuwe Rijksweg 6 werd 
Dorpshuis Het Bosch toen in gebruik 
genomen. 

 
= = = = = = = = = = = = = = = = 
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ANNA MARIA VAN SCHURMAN, LEXMOND EN RHENEN 
 
W. van Zijderveld 
 

 
Waarom dit artikel? 
Anna Maria van Schurman was een bijzondere 
vrouw die bovendien enige tijd in Lexmond 
heeft gewoond en aan wie zeer veel publicaties 
zijn gewijd. Over haar verblijf in Lexmond is 
echter maar weinig gepubliceerd en van dit 
weinige deden verschillende jaartallen, ‘feiten’ 
en veronderstellingen de ronde. Deze leiden 
een hardnekkig bestaan doordat auteurs reeds 
gepubliceerde zaken vaak voor waar 
aannemen en overnemen. Door zoveel 
mogelijk uit te gaan van de oorspronkelijke 
bronnen is getracht een zo waarheidsgetrouw 
mogelijke reconstructie van het verblijf van 
Anna Maria in Lexmond te maken. Voor de 
andere perioden is gebruikt gemaakt van 
betrouwbare secundaire bronnen. 
Hetzelfde verhaal geldt voor haar verblijf in 
Rhenen, waaraan ook de nodige aandacht zal worden besteed. 
 
De familie Van Schurman 
Bij het horen van de naam Anna Maria van Schurman denkt iedere 
Lexmonder meteen aan het A.M. van Schuurmanplein. De meesten 
weten dat het een geleerde vrouw was die ook in Lexmond heeft 
gewoond, maar daarmee houdt het meestal op. Haar naam wordt 
soms als Schuurman (zoals in de pleinnaam), Schuerman of 
Schürman geschreven, maar zelf hield ze de naam Schurman aan, 
dus doen wij dat uiteraard ook. Het gemeentebestuur heeft bij de 
naamgeving van het plein in maart 1964 kennelijk niet serieus 
geprobeerd om de juiste spelling van de naam te achterhalen.1 

                                                           
1
 GAZ-L-VGR 7 mrt. 1964 

Zelfportret van Anna Maria van 
Schurman uit 1640, het eerste 

pastelportret in Nederland 
(Museum Martena, Franeker) 
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Anna Maria’s protestantse en niet onbemiddelde grootvader van 
vaderszijde was waarschijnlijk advocaat en secretaris van de Duitse 
Hanze te Antwerpen. Hij was in 1568 met zijn gezin naar Duitsland 
vertrokken, uit angst voor het regime van Alva. Via Frankfurt am 
Main en Hamburg kwam deze Schurman uiteindelijk in het voor 
protestanten toen nog veilige Keulen terecht, waar hij in 1593 
overleed. Zijn zoon Frederik trouwde daar op 5 november 1602 met 
de adellijke Eva von Harff, die toen in Neuss woonde. Zijn andere 
zoon Johan trouwde met Agnes von Harff, de zuster van Eva. 

 Anna Maria werd op 5 november  
1607 te Keulen geboren als 
dochter van Frederik en Eva. 
Deze hadden reeds drie 
zonen: Hendrik Frederik 
(ca.1603-ca.1632†), 
Johan Godschalk  
(ca.1605-1664†)  
en Willem (ca. 1606-
ca.1611†). Anna Maria 
was het vierde en 
laatste kind. 
Rond 1600 keerden ook 
in Keulen de rooms-
katholieken zich steeds 
feller tegen de protestanten. 
Toen in 1610 daar een 
geloofsvervolging  
begon, ging de familie 
wonen op kasteel 
Dreiborn bij Schleiden, in 
het Rijndal ten zuidwesten 
van Keulen. Anna Maria was toen dus 3 à 4 jaar oud. Rond 1613 
verhuisde de 6 à 7 jarige Anna Maria met haar familie opnieuw, nu 
naar Utrecht. 
 
Utrecht-Rijswijk-Utrecht (1613-1622) 
Ze was zeven jaar toen ze naar een Franse school werd gestuurd, 
dus dat moet in Utrecht zijn geweest. Ze bleef daar echter maar twee 

Eva von Harff, de moeder van Anna Maria van Schurman, 
door Anna Maria in 1638 gesneden uit palmhout. 

 (Museum Martena) 
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maanden, omdat haar ouders, en vooral haar vader, vonden dat ze 
daar te veel wereldse zaken leerde. Ze bleef daarna verschoond van 
‘kwade invloeden’. Zelf zegt ze daarover: Zodat ik door het speelen 
der kinderen en door de besmetting van quade woorden, die op de 
teedere geheugenis als op een wit geschaaft blat light een indruk 
geven, weinig ben bedorven. Maar ook omdat het my daarna van’t 
ydele gezelschap met andere Joffertjes en van het maken van hare 
optooiselen heeft afgehouden.2  
Na de periode op de Franse school kreeg ze thuis onderwijs. Het 
typeert de sfeer in huize Schurman. 
In Utrecht bewoonde de familie in november 1616 een huis op het 
Domkerkhof, waarschijnlijk aan de westzijde van het huidige 
Domplein, dat werd gehuurd van de boekverkoper Jan Jacobsz 
Coornhard.3 Waarschijnlijk verhuisde het gezin in 1620/1621 voor 
een tijdje naar Rijswijk (ZH), omdat vader Frederik daar als 
rechtskundige een belangrijk proces moest bijwonen. In 1622 was 
het gezin weer terug in Utrecht. Hier, of nog in Rijswijk, was de 
dichter Jacob Cats bij de familie op bezoek geweest en had daar 
kennis gemaakt met de 14- of 15-jarige Anna Maria. Naar aanleiding 
daarvan zond zij hem een briefje in het Latijn en dit was het begin 
van een langdurige correspondentie tussen die twee, die pas 
eindigde bij zijn overlijden. 
 
Anna Maria van Schurman, een groot talent 
Anna Maria had een grote intelligentie en was, wat we tegenwoordig 
noemen, een wonderkind. Toen ze 3 à 4 jaar oud was, kon ze al 
lezen en kende ze bepaalde delen van de catechismus uit het hoofd. 
Dit laatste geeft al aan dat in het gezin van Frederik van Schurman 
de godsdienst een voorname plaats innam. 
Anna Maria had ook een enorm taalgevoel. Toen haar oudere broers 
Hendrik Frederik en Johan Godschalk rond 1618 van haar vader 
thuis les kregen in Latijn en zij in Frans, wisten de broers iets niet in 
het Latijn, maar de ongeveer 11-jarige Anna Maria wel, alhoewel ze 
geacht werd niet aan de Latijnse lessen deel te nemen. Vanaf dat 

                                                           
2
 Eucleria p. 23-24 

3
 HUA, toeg.nr. 34-4, not. Claes Verduyn, 30 nov. 1616; Dichterswoningen in  

 Utrecht 
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moment mocht ze daarom ook meedoen met de Latijnse les. In 
1637, 30 jaar oud, sprak ze naast Latijn ook Frans, Duits, Engels, 
Italiaans en Grieks. Bovendien zou ze het Hebreeuws en zelfs het 
Chaldeuws (Aramees), het Syrisch en het Arabisch hebben kunnen 
lezen. Ze heeft ook de Arabische Koran geheel overgeschreven en 
laten inbinden, Deze diende later als basis voor een Hamburgse 

uitgave van de Koran in 
1694. Ze was ook goed 
onderlegd in geschiedenis, 
letterkunde (poëzie en 
proza) en filosofie, maar 
vooral in godsdienstige  
(theologische) zaken.  

 Ook in artistieke ‘hobby’s’ 
toonde ze een grote 
veelzijdigheid. Als 6-jarige 
maakte ze reeds mooie 
papierknipsels en in haar 
verdere kinderjaren kon ze 
goed tekenen, schilderen 
en borduren. Zo is uit 
1623, toen ze 15 jaar was, 
een portretminiatuurtje 
bekend. Ze kon toen ook 

al uitstekend kalligraferen 
(schoonschrijven). Het 
waren, evenals haar 
studie, bezigheden waar-

door ze zonder moeite van ’t spelen met kinderen en van andere 
tijtquistingen wiert afgetrokken en vervreemt. Men kan dus stellen 
dat ze wereldvreemd opgroeide.4 
 
Anna Maria besliste in 1623 ongetrouwd te blijven 

 Vader Frederik Schurman was zeer geïnteresseerd in theologie en 
toen de Engelse gereformeerde (protestantse) puriteinse theoloog 
Wilhelmus Amesius in 1622 als hoogleraar aan de universiteit van 

                                                           
4
 Eucleria p. 35 

Dit heraldische knipsel heeft Anna Maria gemaakt nà 
1650, dus toen ze al de middelbare leeftijd had bereikt.  

(Museum Martena, Franeker) 



15e jaargang nr. 2, mei 2013 

9 

Franeker werd aangesteld, wilde hij bij hem theologie gaan studeren. 
Anna Maria had haar ‘passie’ voor theologie dus van niemand 
vreemd. Het gezin verhuisde in oktober 1623 van Utrecht naar 
Franeker en ging wonen in het Martenahuis. Johan Godschalk ging 
in Franeker medicijnen en geometrie studeren, maar omdat vrouwen 
in die tijd de colleges van een universiteit niet mochten volgen, zat 
een studie voor de 15-jarige Anna Maria er niet in. 
Het liep in Franeker 
allemaal anders dan 
gedacht, want reeds een 
maand later, op  
15 november 1623, 
overleed vader Frederik 
onverwacht, 59 jaar oud.  
Hij werd aldaar in de St. 
Martinikerk begraven. Hij 
had Anna Maria, die een 
week voor het overlijden 
van haar vader 16 jaar was 
geworden, volgens haar 
eigen woorden opnieuw 
aldus gewaarschuwd: 
Opdat ik my niet 
onvoorsichtig in de strikken 
dezer werelt mocht 
inwikkelen, heeft hy my inzonderheit ernstlijk en vieriglijk omtrent zijn 
doot vermaant, dat ik my van dien onontwarlijken verdorven 
wereltschen huwlijksbant (zo gemeinlijk voorvalt) zou wachten. 
Welken vaderlijken raat ik daarna niet heb in den wind geslagen.5  
Met andere woorden, op zijn sterfbed had hij haar ‘ernstig en vurig’ 
gewaarschuwd voor het huwelijk en die raad heeft zij opgevolgd en 
is nooit getrouwd geweest. De laatste wens of raad van haar vader 
was haar heilig. Volgens Anna Maria moest men een konstig 
verstand onder de gaven van God stellen6 en dat moest daarom 
worden gecultiveerd. Het lijkt erop dat vader Frederik voor zijn 

                                                           
5
 Eucleria p. 35-36 

6
 Eucleria p. 24 

Dit potloodminiatuur maakte Anna Maria rond 1623 
van haar overleden vader Frederik van Schurman.  

(Museum Martena, Franeker) 
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dochter een grote wetenschappelijke toekomst zag weggelegd, die 
niet moest worden verstoord door huiselijke en gezinsproblemen. 
Van een welgestelde getrouwde vrouw werd in die tijd verwacht dat 
ze zich inzette voor de organisatie van het huishouden. Zelf hoefde 
ze verder niets te doen, want dienstbodes deden het werk wel, maar 
toch vergde dat organiseren de nodige tijd. Bij een ongetrouwde 
vrouw ontbraken bovendien de zorg voor man en kinderen. Geld was 

in het gezin Schurman geen 
probleem, zodat dit geen 
belemmering vormde voor 
een onbezorgd leven. Door 
het familiekapitaal zou ze zelf 
in haar onderhoud kunnen 
voorzien. Omdat Anna Maria 
een knappe en aantrekkelijke 
verschijning was, vormde een 
huwelijk zeker een reële 
optie. Mogelijk wilde haar 
vader haar door de niet-
trouwen belofte beschermen 
tegen een ongelukkig huwelijk 

of wilde hij haar een leven in kuisheid geven. De ware reden zullen 
we echter nooit weten. Als lijfspreuk hanteerde zij daarna: Mijn liefde 
is gekruisigd. Deze spreuk is afkomstig van de martelaar Ignatius 
van Antiochië en kan zowel naar de gekruisigde Jezus verwijzen als 
naar haar celibaat. Bij Anna Maria waarschijnlijk naar allebei. De 
lijfspreuk, geschreven in het Grieks, zette zij vaak links van haar 
handtekening en deze vormde daarmee één geheel. 
Vader Frederik zal over de toekomst van zijn dochter zeer ambitieus 
zijn geweest, maar dat was Anna Maria zelf ook. Een leven gewijd 
aan kunst en wetenschap met goede contacten met vooraanstaande 
personen in die sectoren in verschillende landen, zal haar wel wat 
hebben geleken. In die ambities werden beiden in het begin 
gesteund door loftuitingen van Jacob Cats, Anna Roemer Visscher, 
Constantijn Huygens en meer dergelijke bekende personen.  
Het is vanzelfsprekend dat Anna Maria vaak correspondeerde in het 
Latijn, de wetenschappelijke taal van die tijd, maar ze schreef haar 
brieven ook in het Frans en Hebreeuws. 

De handtekening en lijfspreuk van  
Anna Maria van Schurman.  

(British Library, Londen) 
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Via Rhenen terug in Utrecht 
Rhenen nam in de familie Van Schurman een belangrijke plaats in, 
maar wat de precieze banden met die stad waren, is grotendeels 
onbekend. Nog vóór de familie in oktober 1623 verhuisde naar  
Franeker, schreef de 15-jarige Anna Maria op 25 augustus 1623 uit 
Rhenen een bijdrage in het Latijn in het ‘album amorica’ 
(vriendschapsalbum) van de schermmeester Gerard Thibaut. Deze 

Gravure van Steven van Lamsweerde (1660) van de dom, toen het kerkschip nog met de toren 
was verbonden. Links van de kerk een huizenrij, met rechts van de twee torentjes het 

bovenschrift ‘de woningh van Juf. Schurmans’. (Het Utrechts Archief)  
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had regels voor het schermen opgesteld, die uitgingen van 
wiskundige principes en was daardoor een bekend en geëerd man 
geworden.7  
In 1625, twee jaar nadat het gezin naar Franeker was verhuisd en 
vader Frederik daar op 15 november 1623 was overleden, blijkt Anna 
Maria opnieuw in Rhenen te zijn en woonde daar mogelijk al langer. 
Dat weten we omdat Jacob Cats in zijn boek ‘Houwelick’ schreef, 
waarvan de eerste druk in 1625 verscheen: Ick segge Ionck vrou 
Anna Maria Schuermans, woonachtigh tegenwoordelick tot Renen, 
oudt ontrent 18 Iaren, goet Latijn sprekende…… enz.8  

Waarschijnlijk woonden in 
Rhenen ook de andere 
leden van het gezin. 
Waarom en waar ze in 
Rhenen woonden is niet 
bekend. In elk geval bleef 
de band tussen de familie 
Van Schurman en Rhenen 
bestaan, want Anna 
Maria’s oudste broer 
Hendrik Frederik (1632†), 
haar broer Johan 
Godschalk (1664†) en haar 
moeder (1637†) werden in 
Rhenen in het familiegraf in 
de Cunerakerk begraven. 
Verderop zal hierover meer 
worden verteld. 
Niet alleen Anna Maria, 
maar waarschijnlijk ook de 
andere gezinsleden 
verhuisden uit Franeker 
naar Rhenen, behalve 

Johan Godschalk. Deze bleef in Franeker wonen en geneeskunde 
studeren. Na het voltooien van zijn studie verhuisde hij in 1626 weer 

                                                           
7
 Beek, De eerste studente, p. 21 

8
 Cats, hoofdstuk 2, Vrouwe, p. 103, noot d; Stighelen, p. 16-17, noot 48 

Deze drie huizen staan op de plek waar vroeger de 
familie Van Schurman woonde. Situatie oktober 2008. 

(WvZ) 
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naar Utrecht, waar de rest van de 
familie intussen ook weer was 
gaan wonen.  
In welk huis het gezin 
aanvankelijk in Utrecht woonde is 
niet bekend, maar op 3 november 
1629 kocht weduwe Eva van 
Harff het huis De Lootse,  
gelegen achter de St. 
Maartensdom, op de hoek van  
’t Poelenburchsteeghe opt 
Domskerckhof (nu hoek 
Voetiusstraat-Achter de Dom). In dit huis Achter den Dom woonde 
Anna Maria wanneer ze in Utrecht was. Het oorspronkelijke huis is 
vervangen door het huidige huis, dat is opgedeeld in drie woningen 
met adres Achter de Dom 6, 8 en 10. In de middelste woning is een 
gevelsteen opgenomen met de tekst Hier woonde Anna Maria van 
Schurman.9 

 
Anna Maria werd bekend 
Anna Maria werd al snel bekend in de hogere Nederlandse literaire 
kringen, dus ook in de Muiderkring. Zij is daarvan echter nooit lid 
geweest. Waarschijnlijk vond ze daar de sfeer te frivool en te 
werelds. Ze was, mede door haar godsdienstige opvattingen en 
leefstijl, te serieus en te stijf om zich thuis te voelen in die kring. Ze 
was een toonbeeld van deugd en zedigheid, was preuts en werd als 
zodanig ook bejegend. Ze zal het prototype zijn geweest van wat 
later als blauwkous werd neergezet. Afgaande op haar portretten 
kleedde ze zich als jonge welgestelde vrouw goed en was niet 
wars van rijk versierde kleding en mooie sieraden. Het 
blauwkouserige was dus niet aan haar kleding te zien.  
Het was geen bescheiden type en ze pronkte graag met haar kennis 
en kundigheden. Ze correspondeerde daarom met veel bekende 
vooraanstaande personen en ontving ze ook thuis. Ook adellijke en 
vorstelijke personen die het wonder harer eeuw wel eens met eigen 

                                                           
9
 Dichterswoningen  

De gevelsteen in het huidige middelste huis. 

(WvZ) 
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ogen wilden zien, bezochten haar. Ze werd ook een pleitbezorgster 
voor gelijke rechten voor mannen en vrouwen. 
 
Anna Maria van Schurman was een veelzijdige kunstenares 
Anna Maria gaf regelmatig door haar gemaakte prenten en andere 
kunstwerkjes weg en kreeg daarvoor vaak weer andere terug. Dat 
was een normale gewoonte in de betere kringen. Ze bewaarde 
die voorwerpen, evenals  kunstwerkjes van haarzelf, in  
een huismuseumpje of pinacotheek. 
Dat was niets bijzonders, want  
b.v. ook Constantijn 
Huygens had zo’n huis-
museumpje. Gasten 
werden meestal in het 
museumpje rond-
geleid. De artistieke 
bezigheden van Anna 
Maria bestonden uit 
het maken van 
papierknipsels, 
tekeningen, olieverf-
schilderijtjes en 
aquarellen, kalligraferen, 
borduren, hout- en 
ivoorsnijden, het maken van  
gravures, glas graveren, boetseren  
met was en luitspelen. Ze beheerste  
dus vele vaardigheden. Ze is  
waarschijnlijk ook de eerste geweest  
die pastels maakte en daarvoor 
zowel het materiaal als de techniek 
bedacht.  Toen zij 32 jaar was (in 1640), 
maakte zij een mooie pasteltekening 
van zichzelf (afgebeeld op  
pagina 5). Het was het eerste 
pastelportret in Nederland. In deze 
artistieke richting vervulde zij dus 
een voortrekkersrol. 

Het door Anna Maria in palmhout 
uitgesneden zelfportret van 4 cm 

doorsnee (1632-1638). In de vergroting 
is te zien dat ze zichzelf afbeeldde met 

een lauwerkrans, zoals wel werd 
gedaan voor gevierde dichters. 

 (Museum Martena, Franeker) 
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 De ets die zij in 1633,  
25 jaar oud, van zichzelf 
maakte, is knap gemaakt 
en oogstte veel 
bewondering. Het 
toonde een geheel ander 
facet van de als 
geleerde vrouw bekend 
staande persoon en dat 
kwam haar image sterk 
ten goede. 
In 1640, het jaar waarin 
haar zelfportret in pastel 
ontstond, maakte zij ook 
een mooie gravure van 
zichzelf, die een geheel 
andere sfeer ademt. Ze 
maakt hierop een 
strengere indruk. Deze 
ets (afgebeeld op pagina 
16) zou het meest 
bekend worden. 

 
Anna Maria, de eerste Nederlandse studente (1636) 

 Ter gelegenheid van de officiële opening van de Utrechtse 
Universiteit op 16 maart 1636, mocht Anna Maria van Schurman een 
Latijns openingsgedicht maken, aangezien ze de beste latinist van 
Utrecht was. Latijn was in die tijd de taal waarin op alle universiteiten 
en hogescholen in Europa les werd gegeven. Ze zal daarom als 
geleerde vrouw gezag hebben gehad. Ze maakte voor die 
gelegenheid ook nog een Frans en een Nederlands gedicht.  
Echt bekend werd ze echter omdat ze de eerste vrouwelijke student 
van Nederland werd. Zoals reeds verteld, mochten vrouwen geen 
colleges volgen, maar voor Anna Maria werd deze regel op een 
slinkse manier omzeild. Speciaal voor haar werd in de muur van het 
theologie-auditorium een opening gemaakt, die was dichtgezet met 
een plank waarin enkele kijkgaten waren gemaakt. De plank was aan 
de buitenkant bespannen met bepleisterd weefsel, een soort 

Gegraveerde zelfportret van Anna Maria van Schurman uit 
1633. (Rijksprentenkabinet, Amsterdam) 
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gordijnstof. Zonder zelf te worden 
gezien, kon ze zo toch de 
theologische colleges en 
discussies volgen. Ongetwijfeld tot 
haar verdriet kon en mocht zij 
echter niet aan de discussies 
deelnemen. Dat wil niet zeggen dat 
ze geen gelegenheid had om te 
discussiëren, want ze volgde ook 
privécolleges bij bijvoorbeeld 
Voetius.  
Anna Maria onderhield nauwe 
contacten met deze Utrechtse 
theologische hoogleraar Gijsbert 
Voet, verlatiniseerd tot Gisbertus 
Voetius, (1589-1676). Hij was in 
1634 naar Utrecht gekomen om 
daar theologie te doceren. Anna 
Maria werd sterk door hem 
beïnvloed.  
G. Voetius hing de leer van de 

Nadere Reformatie aan, die een orthodoxer protestantisme en een 
vromer leven voorstond. De invloed daarvan is zichtbaar in het 
strengere kapsel van haar zelfportretten uit die jaren.10 
Dat betekende echter niet dat ze haar artistieke activiteiten zou 
verminderen, want in 1643 werd ze zelfs lid van het Utrechtse Sint 
Lucasgilde als kunstschilderesse, beeldhouwster en graveerster. 
 
Zorgen voor haar twee tantes 
De zusters van Eva von Harff, de moeder van Anna Maria, waren 
vóór 1626 uit Duitsland gevlucht vanwege de troebelen in de daar 
heersende dertigjarige oorlog (1618-1648). Het waren Agnes von 
Harff, gehuwd met Anna Maria’s oom Johan van Schurman, en de 
ongetrouwd gebleven Sibilla von Harff. Agnes was geboren rond 
1572 en Sibilla rond 1574.11  

                                                           
10

 Beek, Verbasterd, p. 13-14 
11

 Baar, Digitaal Vrouwenlexicon 

Het gegraveerde zelfportret uit 1640. 
(Rijksprentenkabinet, Amsterdam) 
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Sibilla trok waarschijnlijk al 
snel bij haar zuster Eva in. 
De echtgenoot van Agnes, 
Johan van Schurman, 
maakte op 17 februari 1633 
zijn testament op, ziek te 
bedde liggende, ten zijnen 
huize, Domskerckhoff hoek 
St. Peterssteegje. Op 3 mei 
1633 bleek hij overleden te 
zijn en werd zijn testament 
geopend.12 Zijn weduwe 
Agnes zal daarna bij Eva 
von Harff zijn ingetrokken. 
Eva von Harff, de moeder 
van Anna Maria, overleed 
eind 1637. In plaats van 
kostgangster werd Anna 
Maria nu zelf 
verantwoordelijk voor het 
huishouden. Aanvankelijk 
zullen de huiselijke 
beslommeringen niet veel 
veranderingen hebben 
opgeleverd. De dienstbodes 
bleven hun werk doen en 
alleen de aansturing van hen zal de nodige aandacht hebben 
gevraagd. Ook moest ze nu de werken der liefde van haar overleden 
moeder voortzetten. Dit hield in dat ze op ziekenbezoek moest en 
zich met de armenzorg moest bemoeien. 
Het verblijf van beide tantes in het huis zal de nodige aandacht van 
Anna Maria hebben gevergd, maar zowel haar wetenschappelijke als 
artistieke activiteiten gingen gewoon door, weliswaar op een lager 
pitje. In 1648 gaf ze bijvoorbeeld nog een bundel uit met een selectie 
van brieven die ze in de loop der tijd had geschreven en ontvangen. 

                                                           
12

 HUA, Not. Archief, Not. Claes Verduyn, 17 febr. en 3 mei 1633,  
  resp. fo. 325 en 387 

De Utrechtse kunstenaar Crispijn van de Passe Sr 
maakte in de periode 1630-1639 deze potloodtekening 

van Anna Maria van Schurman.  
(Rijksprentenkabinet, Amsterdam) 
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Ze was toen, circa 41 jaar oud, op het toppunt van haar roem. Zelf 
schreef Anna Maria in 1673 in haar autobiografie Eucleria dat door 
huis-zorgen en door werken der liefde ontrent eenige bloetvrindinne 
(dit zijn de twee tantes) in ons huis, van de voortgank der studien en 
van het beoefenen der konsten, bijkans twintig jaren heeft 
afgehouden.13 Dat alles zal wel niet zo’n vaart hebben gelopen, want 
van 1637 (overlijden moeder) tot 1660 heeft zij toch wel het nodige 
artistieke werk verricht, zoals bijvoorbeeld de pasteltekening uit 
1640. Feit is echter dat haar artistieke producten na 1640 niet meer 
het niveau haalden van daarvoor. 
Het huis te Utrecht hadden Anna Maria en haar eveneens 
ongetrouwde broer Johan Godschalk van hun moeder geërfd. 
Wanneer Johan Godschalk in Utrecht was, woonde hij daar ook. Hij 
was geneeskundige, maar had geen dokterspraktijk. 
 
Kwade geruchten over Anna Maria (1653-1655) 

 Een gebeurtenis die grote invloed had op haar wetenschappelijke en 
artistieke activiteiten, was een reis met Johan Godschalk, haar twee 
tantes en met onze gehele huishouding in 1653 naar Keulen omwille 
van een oude bezittinge.14 Dat bleek een erfeniskwestie te zijn van 
haar twee tantes, die de bezittingen onrechtmatig waren 
kwijtgeraakt. Het was kennelijk geen eenvoudige zaak, want Anna 
Maria moest anderhalf jaar in het rooms-katholieke Keulen blijven 
om de erfenis te regelen. Daar verkeerde ze ook in rooms-katholieke 
universitaire kringen, maar ging altijd naar een protestantse kerk. 
Daar trof ze slechts een klein groepje mensen aan dat op dezelfde 
manier over het geloof dacht als zij. Dat zal een streng calvinistisch 
geloof zijn geweest, geheel verschillend van het ‘lossere’ lutherse 
geloof, dat toen in de Keulse protestantse kerk werd beleden. In 
augustus/september 1654 kwam ze weer terug in Utrecht.15 Ze zal in 
die Keulse periode nog wel hebben gecorrespondeerd, maar haar 
artistieke activiteiten zullen niet groot zijn geweest. Behalve een 
gedicht, is uit die periode (nog) niets bekend. 
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 Eucleria p. 150 
14

 Eucleria p. 220 
15

 Beek, Verbasterd, p. 36, noot 48 
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De geruchtenmachine 
deed intussen zijn 
werk en in Utrecht en 
daarna bykans in alle 
landen begon het 
bericht te circuleren 
dat Anna Maria rooms-
katholieke neigingen 
had gekregen en in 
Keulen niet meer naar 
de protestantse 
kerkdiensten ging.16 
Zo’n bekering kwam 
wel meer voor, want 
Anna en Tesselschade 
Roemer Visscher, 
leden van de 
Muiderkring, hadden 
zich ook tot het rooms-
katholieke geloof 
bekeerd. Anna Maria 
had vroeger gecorrespondeerd met Anna Roemer Visscher, dus een 
verband tussen beiden was er zeker. Ook bij haar terugkomst te 
Utrecht in 1655 was het onware gerucht over haar geloofs-overgang 
nog springlevend. Er was echter nog een andere kwestie die haar 
dwarszat. In die tijd werd in de Utrechtse kerkgemeenschap 
uitgebreid geruzied over de zondagsheiliging en hiervoor werd zelfs 
de hulp van het stadsbestuur ingeroepen. De verhouding tussen kerk 
en stadsbestuur was echter verre van goed. De kerkenraad had 
namelijk ruzie met de stedelijke overheid over de zeggenschap en 
inkomsten van kerkelijke goederen. Dit laatste ging zo heftig, dat 
twee met Anna Maria bevriende predikanten, die dezelfde 
standpunten innamen als zij, op 19 juli 1660 uit de stad werden 
verbannen. De eigenlijke leiders van dit conflict, onder wie Voetius, 
mochten blijven, maar de kerkenraad werd wel onder gemeentelijke 
curatele gesteld. De blijvende predikanten en de kerkenraad legden 

                                                           
16

 Eucleria p. 222 

Op dit blad heeft Anna Maria in het tweede kwart van de 
zeventiende eeuw in schoonschrift Bijbelteksten 

geschreven in het Hebreeuws, Aramees, Samaritaans, 
Syrisch, Arabisch en Ethiopisch. (Het Utrechts Archief) 
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zich (noodgedwongen) bij deze situatie neer.17 Anna Maria zag hierin 
een teken dat de kerk steeds verder afdwaalde van haar principes.  

 Na haar terugkomst uit Keulen, toen haar godsdienstige ideeën 
werden toegedacht die ze niet had en door de gebeurtenissen in de 
Utrechtse kerk, werd Anna Maria minder op handen gedragen. De 
alom geprezen Anna Maria van Schurman werd nu geconfronteerd 
met kritiek en dat zal hard zijn aangekomen, vooral omdat ze van 

kind af aan al lof was 
toegezwaaid. Wanneer 
men haar lof toezwaaide 
had ze weliswaar altijd 
gezegd en geschreven 
dat ze niet op een 
voetstuk geplaatst wilde 
worden, maar aan felle 
kritiek was ze niet 
gewend. Beide zaken 
(ruzie in de kerk en 
persoonlijke kritiek) 
raakten haar diep. 
Haar broer Johan 
Godschalk, die in 1649, 
1653 en 1659 voor twee 

jaar tot ouderling was gekozen, zal op de kerkelijke situatie op gelijke 
wijze hebben gereageerd.18 
Anna Maria besloot daarom met haar twee hulpbehoevende tantes, 
haar broer Johan Godschalk en enkele dienstbodes te verhuizen 
naar Lexmond alwaar wy, zo ik recht onthouden heb, twee jaren lang 
van alle wereltsche gezelschappen bykans ten eenmaal ben 
ontslagen.19 De twee hierboven aangegeven redenen (kerkelijke 
ruzie en kritiek op haarzelf) zijn plausibeler dan die welke diverse 
auteurs hebben gegeven, namelijk dat ze naar het platteland wilde 
om haar twee tantes goed te verzorgen. Dat had ze evengoed in 
Utrecht kunnen doen, want ook daar zouden de dienstbodes haar 
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 Lieburg, Nadere Reformatie, p. 19-27 en 57 
18

 Lieburg, Nadere Reformatie, p. 157 
19

 Eucleria p. 222 

De handtekeningen van Johan Godschalk van Schurman 
en  Jan van Bijlert onder een akte van 8 oktober 1656.  

 (Het Utrechts Archief) 
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heel veel werk uit handen hebben kunnen nemen. In Lexmond zal 
ze, door het ontbreken van externe verplichtingen, vrij veel tijd 
hebben gehad en het is niet te verwachten dat ze die geheel aan het 
verzorgen van de tantes heeft besteed, alhoewel die taak toch veel 
aandacht opeiste.  
 
Bastiaan Hendricksz Hardenbol kwam in beeld 
Vroeger, toen er nog geen banken waren, was men voor het lenen 
van geld, bijvoorbeeld voor de aankoop van onroerend goed of voor 
andere zaken, aangewezen op de bereidheid van rijke personen. 
Voor het geleende bedrag moest uiteraard een onderpand worden 
gegeven en de lening werd dan vastgelegd in een schuldbekentenis, 
die obligatie of rentebrief werd genoemd. Deze werd opgemaakt 
door een notaris en was vrij verhandel-baar, dus kon de lener na 
verloop van tijd te maken krijgen met een andere schuldeiser. Rijke 
personen waren vooral in de steden te vinden, zodat plattelanders 
vaak bij hen een lening afsloten. Zo sloot Bastiaan Hendricksz 
Hardenbol uit Achthoven, dat bij Lexmond behoorde, op 27 juni 1658 
bij den Edelen here Gedeon Duijts te Utrecht een lening af van 6000 
Karolus guldens, het normale betaalmiddel in die tijd. Als onderpand 
gaf hij een hofstede (boerderij), groot 11 morgen, met daarop een 
huis en schuren. (1 morgen= 0,85ha= 6 hond= 8500m2.) Het land 
liep vanaf de Lakerveldse kade, over de Lekdijk, tot aan de halve 
sloot van de uiterwaard, die aan Jan Adriaensz Solderman 
toebehoorde, en een akker en boomgaard, groot 5 hont. Als borg 
traden op zijn zuster Anneke (Annet) Hendricks en zijn zwager Peter 
Adriaansz Lam. In 1662 blijkt alles in bezit te zijn van Mr. Abraham 
Kruijff, lid van de Kamer van Justitie te Vianen en hij verkocht het 
geheel door aan graaf Christiaan van Dohna voor 8000 gulden, 
waarbij de hypotheek van 6000 gulden bleef bestaan.20 In vier jaar 
blijkt de schuldbrief dus drie eigenaren te hebben gehad. Aan 
Anneke Hendricks (Hardenbol), de zus van de eerder genoemde 
Bastiaen Hendricksz Hardenbol, zou Johan Godschalk van 
Schurman in 1660 ook een hypotheek verstrekken, zoals hierna zal 
worden verteld. 
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Waarom naar Lexmond? 

 Uit de ontelbare mogelijkheden die Anna Maria en haar broer Johan 
Godschalk hadden om op het platteland te gaan wonen, werd 
Lexmond gekozen. Er moet dus al een band hebben bestaan tussen 
hen en één of meerdere inwoners van Lexmond. In elk geval kwam 
Rhenen, waarmee de familie al goede banden had, kennelijk niet in 
aanmerking. Ook Hamersveld, dat toen enkele kilometers ten 
zuidoosten van Amersfoort lag en nu is verdwenen, werd niet 

Deel van de kaart van J. Perienot uit 1761, waarop Lexmond (met Achthoven) en 
Lakerveld zijn aangegeven. (GA Vianen) 
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gekozen. Johan Godschalk had hier in augustus 1656 van de 
Utrechtse kunstschilder Johan van Bijlert een erve, huys, hoffstede, 
bomgaert bepotinge ende beplantinge, groot 18 morgen, gekocht.21 
Er is geen aanwijzing gevonden dat de Schurmans onroerend goed 
in Lexmond (waarvan Achthoven een onderdeel was) kochten, zodat 
mag worden aangenomen dat 
ze een huis huurden. Mogelijk 
was er een contact met 
Bastiaan Hendricksz Hardenbol 
via de heer G. Duits en werd 
van hem een huis gehuurd, 
want Hardenbol had in 1658 
nog meer huizen. Het kan ook 
zijn dat er andere contacten 
waren. Het blijft gissen. Wel is 
het zeker dat er al voor het 
verblijf in Lexmond contact was 
tussen Johan Godschalk en 
deze familie Hardenbol. Op 20 
juni 1660 leende Johan 
Godschalk namelijk aan 
Anneke Hendricks (Hardenbol) 
500 gulden met als onderpand 
2 morgen en 5 hont land in een 
weer genaemt het Hofflant op 
Achthoven. (Een weer is een 
strook land, omgeven door 
sloten en/of greppels.) Waar dit 
stuk land precies lag is 
onbekend. De naam komt tegenwoordig niet meer voor. De eerste 
kadastrale gegevens van Achthoven (van 1832) geven ook geen 
aanknopingspunt, want daarin komt de naam Hardenbol niet meer 
voor. 
De 500 gulden waren volgens de akte spruijtende van aangeleverde 
penningen volgens seeckere obligatie van 800 gulden van dato de 2e 
october 1654 voor den notaris Vechoven ende getuijgen binnen 
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 HUA, Not.Arch., Not. J.v. Vechoven, akte 154, 8 okt. 1656 

Het zwaar gehavende document waarin Anna 
Maria van Schurman op 6 februari 1671 

volmacht verleende betreffende de ‘pleght’ 
 of hypotheek van 400 gulden op de hofstede 

van Cornelius Albert Stavers. 
 (Nationaal Archief, Lexmond) 
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Utrecht gepasseerd. Deze akte is helaas niet teruggevonden, zodat 
ook niet bekend is of die obligatie, dus ook de geldlening, door Johan 
Godschalk of door een ander was verstrekt. 
Op dezelfde dag, dus 20 juni 1660, leende Bastiaan Hendricksz 
Hardenbol 400 gulden van Johan Godschalk, met als onderpand 4,5 
morgen land op Achthoven.22 Eind 1660 kwam de familie Van 
Schurman naar Lexmond, dus nog geen half jaar nadat de leningen 
waren afgesloten. 
Een paar jaar nadat de familie van Schurman weer uit Lexmond was 
vertrokken, bleek in juli 1664 dat de ongetrouwde Anneke Hendricks 
de rente niet had kunnen opbrengen en dus bij Johan Godschalk in 
het krijt stond. Ze droeg daarom aan hem over eenen acker weijt, 
gelegen op de Achthovense weert en een acker boeckweijt gelegen 
binnendijcx op Achthoven inde hoffstede alwaer Peter Adriaensz 
Lam woont. Johan Godschalk mocht die twee akkers verkopen en de 
opbrengst zelf houden, die geacht werd groot genoeg te zijn om de 
verschuldigde rente te dekken. Die verkoop zal ook wel hebben 
plaatsgevonden.23 
In september 1664 overleed Johan Godschalk en Anna Maria werd 
zijn universele erfgename. Zij kreeg de rentebrief van 500 gulden ten 
laste van Anneke Hendricks en die van 400 gulden ten laste van 
Bastiaan Hendricksz Hardenbol, beide met een rente van 5% per 
jaar.24  
Van die laatste had ze niet veel plezier, want na het overlijden van 
Johan Godschalk wilde Bastiaan geen rente meer betalen. Twee jaar 
later, in 1666, spande Anna Maria een proces tegen hem aan bij de 
Kamer van Justitie te Vianen en won dat. Bastiaan Hendricksz 
Hardenbol moest over de geleende f 400 de overeengekomen 5% 
rente over de afgelopen twee jaar betalen (f 40) en draaide ook op 
voor de proceskosten. Wanneer hij dat niet kon opbrengen, moest 
zijn zwager Pieter Adriaensz Lam, die borg was, dat maar betalen.  
Later  bleek  dat  hij f 300 moest betalen, plus 5% rente.25  
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 NA-L inv 43, 20 juni 1660, 2 aktes 
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 NA-L inv. 8, 8 juli 1664 
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 HUA, Not.Arch., Not. E.v. Rhee, akte 37, 7 okt. 1664  
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 HUA, Kamer van Justitie Vianen, inv. 234, 28 febr. en 20 juni 1666;  
  Not.Arch., E. van Rhee, akte 109, 13 nov. 1665 
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De zorg voor beide 
hypotheekakten 
(rente-brieven), dus 
voor het innen van de 
rente en het proces, 
had Anna Maria 
opgedragen aan mr. 
Pauwels Voet, raad 
van de Kamer van 
Justitie te Vianen en 
professor te Utrecht.26 

 Van de lening aan 
Anneke Hendricks zal 
ze ook niet veel 
plezier hebben gehad, 
want in 1666 kreeg 
Anneke uit een 
erfenis f 25, die sij 
cedeert aen de Jouffr. 
Annet Schuerman. 

Dat was dan precies één jaar rente. In deze akte wordt voor Anna 
Maria de verkeerde naam Annet gebruikt.27 In 1671 was het land 
door een familiekwestie in handen gekomen van Cornelius Albert 
Stravers en waarschijnlijk in datzelfde jaar werd de 2 morgen en 5 
hont land in Achthoven het eigendom van Anna Maria van 
Schurman.28 
Anna Maria had, toen ze in 1678 overleed, alles nagelaten aan haar 
vriendin Catharina Martini, die in 1671 te Herford getrouwd was met 
de uit Zwitserland met De Labadie meegekomen ‘leerling’ ds. Pierre 
Yvon. De 2 morgen en 5 hont land in Achthoven was nog steeds 
eigendom van Anna Maria, maar de rentebrief ten laste van Bastiaan 
Hendricksz was niet meer in haar bezit. Wel was ze eigenaar 
geworden van 5 morgen land in het benedeneind van West 
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 NA-L inv. 8, 23 apr. 1666, inv. 75, 6 febr. 1671; P. van Meurs,  
  De Navorscher, nr. 56, 1906, p. 43 

De bibberige handtekeningen van de tantes Agnes von Harff 
Wed v S (boven) en Sibilla von Harff (tweede van boven) met 
daaronder die van hun nicht Anna Maria van Schurman onder 

een akte van 4 augustus 1654, waarin ze Johan Godschalk 
machtigden om de dividenden van hun aandelen in de Oost 

Indische Compagnie te innen. 
 (Het Utrechts Archief) 
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Lakerveld, die liep van de Lakerveldse dijk (dus het Lakerveld) tot 
halverwege de wetering, en bestond uit twee hennepweren en verder 
goedenaards weiland. (Een hennepweer is een stuk land waarop 
hennep werd geteeld, bestemd om er touw van te maken. 
Goedenaards land is een stuk land waarop geen moeilijk te 
bestrijden onkruid groeit.) Lakerveld was in die tijd een zelfstandig 
gebied met eigen gerecht. 
De landerijen werden door Anna Maria jaarlijks verpacht. Dat 
gebeurde door haar gemachtigden, schout Dirk Ambueren en de 
Utrechtse notaris Engelbrecht van Rhee. Tot het huis in Utrecht in 
1669 werd verkocht, huurde Van Rhee een deel van het huis van 
Anna Maria. 
Zowel het land in Achthoven (bestaande uit een akker bouwland van 
3 hond, alrees met tarw besaijt, en verder weiland) als dat in 
Lakerveld werden in juni 1679 openbaar verkocht. Het land in 
Achthoven bracht maar f 100 op, dus f 400 minder als waarvoor 
vroeger de rentebrief was afgegeven!29 
 
Het verblijf in Lexmond (1660-1661) 

 Op 2 juni 1660 schreef Anna Maria vanuit Utrecht een brief aan haar 
vriendin Van Soulekercken, waarin zij onder andere de groeten 
overbracht van haar twee tantes. De dag ervoor was haar broer 
Johan om syn affaires nae Lexmonde buyten gegaen. Het zou 
kunnen zijn dat dit was om zaken te doen met Bastiaen Hendricksz 
Hardenbol en Anneke Hendricks (Hardenbol).30 In elk geval kregen 
zij op 20 juni 1660 een lening van hem van resp.  
f 400 en f 500, zoals eerder verteld. 
Op 16 juli 1660 waren de twee Utrechtse predikanten uit hun stad  
verbannen en de onvrede van Anna Maria en Johan Godschalk zal 
beslist niet zo groot zijn geweest dat ze direct daarna uit Utrecht zijn 
vertrokken.  
Op 5 december 1660 zond Constantijn Huygens een brief aan Anna 
Maria te Utrecht, waarin hij haar op verzoek van een niet nader 
genoemde vriend een betoog zond, gedateerd 29 oktober 1658, over 
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het gebruik van de psalmen in de kerk. Hij verzocht haar het stuk ook 
aan Voetius te laten lezen. Het is zeer goed mogelijk dat Huygens 
toen nog niets wist van haar plan om naar Lexmond te gaan of daar  
zelfs al woonde, want zo innig was de relatie nu ook weer niet. In elk 
geval is deze brief geen bewijs dat ze toen nog in Utrecht 
vertoefde.31  
Al met al lijkt het er toch op dat ze eind 1660 naar Lexmond is 
verhuisd.32 
De stadse juffrouw, die bij aankomst in Lexmond 53 jaar oud was, 
zal zich wel niet op haar gemak hebben gevoeld bij de bewoners in 
het plattelandsdorp. Die waren totaal anders dan de elitaire 
stedelingen waarmee ze gewoon was om te gaan. Voor haar gevoel 
was het gehele gebied buiten de steden ‘het platteland’. Zo schreef 
ze in 1673 in haar Eucleria (Ned. Vertaling 1684) over de periode 
van circa 1610-1613 dat ze in Duitsland met haar ouders en broers 
op het kasteel van de familie Von Harff woonde, niet dat ze in een 
slot woonde, maar op het land.33 
Het huishouden in Lexmond bestond uit mijn twee moitjes (tantes) en 
mijn broeder, die de godvruchtigheit en ons zeer beminde, met twee 
zeer vrome dienstmaagden. Die dienstmaagden moesten potige 
vrouwen zijn, want in het voorjaar van 1660 had Anna Maria in 
Utrecht nog een dienstbode ontslagen omdat die was te swack om 
myn L(ieve) Moeyen, die nu niet eenen voet sonder hulpe kunnen 
versetten, te heffen en te beuren.34 In dat gezin zal ook haar broer 
Johan Godschalk een grote rol hebben gespeeld. 
Het gezin leefde in afzondering. Volgens haar eigen woorden, als 
een zeker Christen Kerkjen quamen uit te maken.35 Met andere 
woorden: als een gesloten kerkelijke kring. 
In het kerkelijk archief van Lexmond komt haar naam in geen enkel 
verband voor. De bekende plaatselijke predikant Julius Aysonius 
Husinga was in het eerste halfjaar van 1660 overleden en zijn taken 
waren overgenomen door Cornelius Cuperus, die reeds vanaf de 
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herfst van 1657 als hulppredikant dienst deed in Lexmond. Over 
contacten met hem is verder ook niets bekend.36 Anna Maria hield 
zich dus inderdaad afzijdig van de plaatselijke kerkgemeenschap. 
Niet alleen het verschil tussen stedelingen en bewoners van het 
platteland, maar bovenal de theologische ideeën van haar en van de 
Lexmonders zullen wel totaal van elkaar hebben verschild. 
Voor de dagelijkse levensbehoeften zal ze contact met de 
plaatselijke bevolking hebben gehad, alhoewel het merendeel 
daarvan wel door de dienstbodes zal zijn gebeurd. Of ze met de 
Brederodes van Bolsweerd, die in het huis op De Bol woonden en 
rooms-katholiek waren, en met de bewoners van Killestein, die in die 
tijd ook rooms-katholiek waren, contact had, is niets bekend, maar 
gezien haar geloofsovertuiging niet erg waarschijnlijk. 
In Lexmond zal haar onvrede, over de manier waarop in de 
protestantse kerk het geloof beleden werd, steeds groter zijn 
geworden. Ze vond de toenmalige kerk veel te werelds en ze wilde 
terug naar een kerk die alleen uit streng-gelovigen bestond en 
waarin men alles voor elkaar over had. De lauwheid van de naam-
christenen moest men zoveel mogelijk uit de weg gaan om mogelijke 
besmetting te voorkomen.37  
Uit de periode dat ze in Lexmond verbleef zijn geen brieven van of 
aan haar bekend en ook geen kunstwerkjes. Wie weet komt er in de 
toekomst toch nog iets boven water. 
 
De tantes overleden in 1661 
De tantes overleden waarschijnlijk ergens in de periode februari-april 
1661, enkele dagen na elkaar.38 De ene was ca. 89 en de andere ca. 
87 jaar oud geworden. Alhoewel het niet te bewijzen is door het 
ontbreken van Lexmondse begraafregisters uit die tijd, is het niet 
aannemelijk dat de dames in Lexmond zijn begraven. Ze hadden 
geen enkele band met het dorp, maar wel een sterke band met de 
familie Van Schurman. Ze wilden daarom ongetwijfeld bij de andere 
familieleden begraven worden.  
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In de begraafregisters van Utrecht is echter geen vermelding te 
vinden van beide overleden dames, noch van hun zuster, de in 1637 
overleden Eva von Harff, de moeder van Anna Maria van Schurman. 
Eva van Harff moet dus elders zijn begraven. Dit blijkt inderdaad te 
zijn gebeurd in de Cunerakerk te Rhenen. Op de nu verdwenen 
grafsteen stond vermeld: ……rf de Wel…… van Harf weduwe van 
Sch…… hier begraven met haeren outste soon.39 

 Door het ontbreken van begraafregisters te Rhenen, is niet na te 
gaan wie en wanneer in de Cunerakerk is begraven. Het is echter 
aannemelijk dat beide tantes ook in dit familiegraf zijn bijgezet. 
Volgens het Utrechtse begraafboek is ook Johan Godschalk in 
september 1664 in Rhenen begraven. In dit boek staat, volgens de 
aantekening in de klapper 124, nr. 31: Vast goet. Met consent van 
hier in stilte naer Renen gevoert omme aldaer begraven te worden, 
mits betalende voor de aelmoeseniers ende ambachtscameren 250 
gulden. Dus voor de aelmoeseniers armen 125 gulden. Een wapen 
opgehangen. Er moest dus flink worden betaald om het verlies van 
inkomsten v oor de Utrechtse instanties te compenseren!40 
In haar testament, opgemaakt op 8 januari 1668 te Utrecht door 
notaris Engelbert van Rhee, liet Anna Maria opnemen wel espressel. 
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te verbieden dat haer Comptes doot Lichaem soude met d’clocken 
overluijt worden, maer begeerde alsnoch dat men haer Lijck tot 
Renen in de groote Kerck in haer Comptes Graffstede sal brengen 
ende begraven.41 
Dit heeft waarschijnlijk nooit plaats gevonden. Na haar overlijden op 
4 mei 1678 werd ze mogelijk begraven in de kerk of in de grafkelder 
van de kerk te Wieuwerd, maar bewijzen daarvoor zijn er niet. 
 
De familie Van Schurman en Rhenen 
Het is, zoals reeds verteld, onduidelijk hoe de band tussen de familie 
Van Schurman en Rhenen is ontstaan. Een mogelijke verklaring is 
dat een zekere Josten van Schuyrmans, ongetwijfeld een familielid, 
reeds voor het overlijden van vader Frederik in 1623 in Rhenen 
woonde en de familie daarom ook naar Rhenen verhuisde. 
Volgens een opgave uit 1648 had deze Josten van Schuyrmans in 
de Cunera Kerk een eigen groefstede. Deze lag aan de oostzijde van 
de kerk. Dit graf, nr. 224, ging later over in het bezit van Joffr. 
Schuijrmans, wat ongetwijfeld Anna Maria van Schurman is. In 1710 
en later stond het graf opnieuw op naam van Joostes Schuyman, 
maar in 1787 blijkt het eigendom van de kerk te zijn.42 
In 1632 is in dit graf Hendrik Frederik, de oudste broer van Anna 
Maria, begraven en in 1637 de moeder van Anna Maria, zoals 
hierboven verteld. In 1664 werd ook Johan Godschalk hier bijgezet. 
Behalve bovengenoemde familieband en grafstede, ontstond er later 
nog een band met Rhenen. Daar woonde namelijk zomers meestal 
de in 1621 verbannen koning van Bohemen, Frederik van de Paltz, 
in zijn paleisje. ´s Winters woonde het koninklijke gezin in Den Haag 
en na het overlijden van Frederik in 1632 hield de familie deze 
gewoonte in stand.  
Frederiks hoogbegaafde dochter Elisabeth (1618-1680) begon in 
1639 te corresponderen met Anna Maria, bezocht haar vaak in 
Utrecht en raakte met haar bevriend. Verwacht mag worden dat 
Anna Maria haar ook wel in Rhenen zal hebben bezocht en daar 
bekend was.43 
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Terug in Utrecht (1661) 
Anna Maria was zeer gehecht aan haar tantes en hun overlijden zal 
een zware klap voor haar zijn geweest. Misschien is ze mede 
daardoor ziek geworden. Het is echter waarschijnlijker dat beide 
tantes aan een besmettelijke ziekte hebben geleden, die ook bij 
Anna Maria toesloeg. Ze was zo ernstig ziek, dat haar broer Johan 
Godschalk in mei 1661 zijn vergaderingen te Utrecht moest afzeggen 
omdat hij het niet verantwoord vond haar met de twee dienstboden 
alleen te laten.44  
Op 4 juli 1662 schreef ze 
haar vriendin Van 
Soulekercken dat ze zo 
ziek was geweest, dat ze 
dacht dat ze zou sterven.45 
Toen ze weer beter was 
vond Johan Godschalk het 
verantwoord om in 
september/oktober 1661 
aan een studiereis te 
beginnen, eerst naar 
Duitsland en daarna naar 
Zwitserland.46 Anna Maria 
wilde met haar twee 
dienstbodes niet alleen op 
het platteland blijven 
wonen, waarschijnlijk 
omdat het haar te gevaarlijk 
leek geen man in huis te 
hebben. Zo keerde ze weer 
terug naar Utrecht. Zelf 
schreef ze dat de 
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Op dit olieverfminiatuur is door Anna Maria in 1624 
waarschijnlijk haar broer Johan Godschalk van 

Schurman afgebeeld. 
 (Museum Martena, Franeker) 
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voornaamste reden waarom zij Lexmond verliet, was omdat mijn 
Broeder een grote reize, die hy by hem lang voorgenomen had, na 
Duitslant en Switzerlant te doen had.47  
Wanneer zij precies terugkeerde naar Utrecht is niet bekend. 
Waarschijnlijk was dat voordat Johan Godschalk in 
september/oktober 1661 aan zijn reis begon, zodat hij haar nog 
behulpzaam kon zijn bij de verhuizing. Zij schrijft namelijk, na de 
mededeling van het overlijden van haar twee tantes: doen hebben 
wy wederom in onze oude woning tot Utrecht moeten trekken. Met 
dat ‘wij’ bedoelde ze ongetwijfeld haar broer en haar twe zeer vrome 
dienstmaagden.48 Johan Godschalk werd op 27 oktober 1661 
ingeschreven in het register van de Zwitserse stad Basel.49 
In Lexmond leefde Anna Maria, volgens haar eigen verhaal, zo ik 
recht onthouden heb, twe jaren lang. Over de periode is ze dus zelf 
niet zeker en die was in werkelijkheid ook veel korter en wel van eind 
1660 tot ongeveer september 1661, dus slechts krap een jaar. Het 
feit dat ze denkt dat ze veel langer in Lexmond is geweest dan 
werkelijk het geval was, geeft wel aan dat ze het daar niet erg naar 
haar zin heeft gehad en dat als een zwarte bladzijde in haar leven 
heeft ervaren. Dat was ook zo, want tijdens haar verblijf in Lexmond 
overleden beide tantes en is ze zelf ook ernstig ziek geweest. 
De eerder genoemde brief van 4 juli 1662, die Anna Maria schreef 
aan haar vriendin Van Soulekercken, is weliswaar geschreven in 
Lexmond, maar daarin schrijft zij als volgt blij te zijn met de komst 
van haar vriendin Van Soulekercken: Ick hebbe met een bysondere 
vreughde uyt U.h.Ed. schryven verstaen de geluckige wederkomste 
van U.h.Ed. in onse stadt. Hieruit kan worden afgeleid dat ze toen 
weer in Utrecht woonde. Zou ze nog in Lexmond hebben gewoond, 
dan is het aannemelijk dat ze iets schreef in de trant van ‘dan zal ik 
zorgen ook in Utrecht te zijn’, maar niet ‘in onse stadt’. Het feit dat de 
brief in Lexmond was geschreven, wil niet zeggen dat ze daar nog 
woonde, want ook op 5 augustus 1670 schreef zij een brief vanuit 
Lexmond. Die was gericht aan de kerkenraad in Utrecht.50 Kennelijk 
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was Anna Maria toen om zakelijke redenen in Lexmond en benutte 
de ‘vrije tijd’ om brieven te schrijven.  
Na een verblijf in Genève promoveerde Johan Godschalk op 14 
januari 1663 te Basel in de theologie en mocht daarna ook diensten 
leiden en predikant worden. Via Straatsburg en Duisburg, waar hij op 
8 maart 1663 werd ingeschreven, bereikte hij waarschijnlijk nog 
diezelfde maand Utrecht.51  
Anderhalf jaar later overleed hij daar op of kort voor 19 september 
1664, 59 jaar oud. Op die datum werd zijn overlijden opgetekend in 
het Utrechtse begraafboek, maar hij werd in Rhenen begraven, zoals 
reeds verteld.52 
Na haar terugkeer te Utrecht is Anna Maria nog verschillende malen 
terug geweest in Lexmond, ongetwijfeld vanwege zakelijke belangen. 
Dat blijkt o.a., zoals eerder vermeld, uit een brief die ze op 4 juli 1662 
schreef aan mevrouw Van Soutekercken te Zierikzee53 en uit een 
brief van 5 augustus 1670 aan de Utrechtse kerkenraad. 
 
Vermoedelijk geen artistieke activiteiten in Lexmond 
Uit haar Lexmondse periode zijn van Anna Maria geen artistieke 
producten bekend. Wel zijn uit de jaren vlak daarvoor en daarna 
enkele bijdragen gevonden in ‘alba amoricum’, vriendschapsalbums, 
waarin iemand een tekst, tekening of iets dergelijks aanbracht als 
bewijs van vriendschap met de eigenaar van het album. Een rol die 
later de poësie-albums zouden vervullen. Uit ongeveer 1658 is in 
zo’n album een Hebreeuws psalmvers, een Seneca-citaat, haar 
lijfspreuk en signatuur bekend en uit 1660 een Arabisch citaat, haar 
lijfspreuk en signatuur. Uit 1662 een Hebreeuws psalmcitaat, 
vergezeld van motto en signatuur. 
Rond 1660 schreef ze religieuze leer- en gelegenheidsgedichten in 
het Nederlands. Ze waren getoonzet, dus geschikt om te zingen. Dat 
zingen ervan gebeurde later inderdaad in de Labadistische kring. 
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Anna Maria werd aanhangster van De Labadie 
 De periode in Lexmond kan worden gezien als een retraite, waarin 

zowel Anna Maria als haar broer Johan Godschalk zich vooral bezig 
hielden met theologische 
zaken. 
Weer terug in Utrecht, vertrok 
Johan Godschalk in 
september/oktober 1661 naar 
Duitsland en Zwitserland om 
daar de belangrijkste 
universiteiten te bezoeken. In 
Genève ontmoette hij Jean de 
Labadie, die daar pastor was, 
na vòòr die tijd elders 
hoogleraar te zijn geweest. 
Over hem schreef hij brieven 
vol lof aan Anna Maria, die ook 
met De Labadie begon te 
corresponderen. Kennelijk 
hadden deze drie personen 
dezelfde godsdienstige ideeën. 
In maart 1663 kwam Johan 
Godschalk weer terug in Utrecht 
en overleed daar in 1664, 59 
jaar oud. 

Kort na zijn overlijden werd een predikantsplaats bij de Waalse kerk 
te Middelburg vacant en via de Utrechtse predikanten werd Anna 
Maria gevraagd om De Labadie schriftelijk te verzoeken die vacature 
te vervullen. Hij nam het beroep aan en vertrok met drie studenten, 
waarvan twee hem altijd trouw zijn gebleven, naar Middelburg. De 
Labadie was een uitmuntend prediker en fervent aanhanger van 
Calvijn. Boete doen stond bij hem voorop. Hij was zelfs strenger in 
de leer dan Calvijn, maar dit scheen Anna Maria juist aan te spreken. 
Zij stond zodanig onder zijn invloed, dat zij 1 à 2 maanden in 
Middelburg verbleef om met hem te kunnen discussiëren. 
De synode had nogal kritiek op De Labadie, die o.a. de Waalse 
geloofsbelijdenis niet wilde ondertekenen, en ontsloeg hem en zijn 

Anna Maria op latere leeftijd. Anonieme kopie 
uit ca. 1770 naar een verloren gegaan zelfportret 

Ze heeft nog steeds een pientere oogopslag.  

(Centraal Museum, Utrecht) 
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beide leerlingen in april 1669 uit het ambt. Dit besluit werd in dat jaar 
op een Waalse synode te Dordrecht bekrachtigd. 
De Labadie had intussen al een groepje volgelingen gekregen en 

met hen verhuisde hij, na een kort verblijf 
in Veere, in augustus 1669 naar 
Amsterdam. Anna Maria van Schurman 
ging daar in of vlak na december 1669 
ook naartoe en ging in het huis van Jean 
de Labadie wonen. Ze was toen al 62 jaar 
oud. Haar huis te Utrecht verkocht ze. De 
gereformeerde Utrechtse kerkenraad 
zond Anna Maria nog enkele brieven met 
het verzoek op haar schreden terug te 
keren en te breken met De Labadie, maar 
in haar antwoordbrieven wees ze dat 
gemotiveerd af. Eén van die brieven 
schreef ze op 5 augustus 1670 in 
Lexmond. Ze trad toe tot de sekte 
waarvan de leden Labadisten werden 
genoemd. Deze radicale protestantse 
groep probeerde te leven zoals de eerste 

christelijke gemeente in Jerusalem dat moet hebben gedaan, in 
navolging van de eerste pinkstergemeente (Handelingen 2). Hiermee 
was een definitief einde gekomen aan haar vroegere leven. De 
correspondentie met Constantijn Huygens stopte het jaar daarna, in 
1670. Haar vriend G. Voetius, die De Labadie nog hartelijk welkom 
had geheten in Nederland, keerde zich tegen De Labadie toen hij 
steeds radicaler en onverzoenlijker werd. Hierdoor bekoelde ook de 
vriendschap met Anna Maria. Er ontstond in de wetenschappelijke 
wereld zelfs een ware hetze tegen haar. Ze hield zich voornamelijk 
nog met theologie bezig en sloot zich steeds meer af van de 
buitenwereld. 
 
De Labadisten gingen naar het buitenland (1670-1675) 
De Labadisten leefden in gemeenschap van goederen en ook Anna 
Maria van Schurman had een deel van haar vermogen in die 
gezamenlijke pot ondergebracht. De sekte had in Amsterdam al snel 
een slechte naam gekregen en werd eind 1670 min of meer 

Het titelblad van de Eucleria.  
(Koninklijke Bibliotheek, Den Haag) 
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gedwongen de stad 
te verlaten. Dankzij 
vroegere goede 
relaties van Anna 
Maria kreeg de sekte 
onderdak in Herford 
(Noord Duitsland) op 
het terrein van de 
Rijksabdij. Deze 
werd geleid door 
Elisabeth van de 
Paltz, die vroeger in 
Rhenen had 
gewoond en met wie 
ze reeds vanaf 1639 
had 
gecorrespondeerd en 
bevriend was, zoals 
eerder verteld. Ook 
hier raakten de 
Labadisten in 
opspraak, niet in de 
laatste plaats omdat 
door hen het 
burgerlijk huwelijk 
werd afgeschaft en er 

zo een aantal onwettige huwelijken tussen de Labadisten onderling 
werden gesloten. Anna Maria schijnt echter ongetrouwd te zijn 
gebleven. Een andere bron van ergernis voor de omwonenden was 
dat na het Heilig Avondmaal de viering werd voortgezet met dansen, 
kussen en omhelzen. Ook Anna Maria deed daar als 63-jarige vrouw 
aan mee. 

 In 1671 moest de groep ook Herford verlaten en ging toen naar de 
Mennonieten-vrijstad Altona bij Hamburg, dat in die tijd bij 
Denemarken behoorde en waar veel kerkelijke dissidenten en 
vrijdenkers verbleven. Hier schreef Anna Maria het eerste deel van 
haar levens-beschrijving, genaamd Eucleria, in het Latijn. Het boek 
werd daar ook in 1673 uitgegeven. In 1684, zes jaar na haar dood, 

Dit gouacheminiatuur is het laatste portretje dat de 65-jarige 
Anna Maria van Schurman in begin 1674 maakte van Jean de 
Labardie. Op 13 februari 1674 overleed hij. Op de achterzijde 

schreef zij: Cet Enfant de Jesus, exprimant son grand Maistre . 
Nous fait en meme temps et Pere et Fils connaistre. A.M. de 

Schurma(n).1674 (Dit kind van Jezus, uitende zijn grote 
Meester. Wij doen tegelijkertijd de Vader en de Zoon kennen.  

(Kasteel Sypesteyn, Loosdrecht;)  
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verscheen hiervan een Nederlandse vertaling. De titel was voluit: 
Eucleria, of uitkiezing van Het Beste Deel. Hierin betekent Eucleria: 
de goede keuze. Het was niet alleen een levensbeschrijving, maar 
vooral een verantwoording waarom ze zich bij de Labadisten had 
aangesloten en bevatte ook kritiek op de toenmalige Gereformeerde 
kerk.  
Om haar verdediging van de overgang naar het Labadisme 
geloofwaardiger te maken, paste ze op sommige punten haar 
levensloop aan, waardoor het leek dat het proces van godsdienstige 
bewustwording en de daaruit te concluderen levenswandel eerder en 
radicaler had plaatsgevonden dan in werkelijkheid. 
In haar Keulse periode was ze steeds fundamenteler gaan denken 

en was daarna, zeker in haar 
Lexmondse periode, tot de 
slotsom gekomen dat de 
gereformeerde kerk niet 
leefde naar het gebod van 
God. Men moest zich meer 
ontzeggen en meer letterlijk 
naar de Heilige Schrift leven. 
Uiteindelijk kwam ze tot de 
conclusie dat al haar 
wetenschappelijke arbeid en 
artistieke neigingen niet tot lof 
van God hadden gediend, 
maar wereldse uitingen 
waren. Ze had ook een hekel 
gekregen aan alle veelvuldige 
lofuitingen die 
vooraanstaande 
wetenschappers, 
letterkundigen en anderen 
haar vroeger in boeken en 
brieven hadden toegezwaaid. 
Daar had ze nu spijt van en 
was blij dat ze uiteindelijk 
voor een puur leven voor God 
had gekozen. In haar Eucleria 

Voor haar portret op deze kopergravure heeft Anna 
Maria van Schurman zelf nog het ontwerp gemaakt. 

Ze gebruikte de gravure in haar boek Eucleria.  
(Museum Martena, Franeker)  
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schrijft ze daarom als slotzin dat mijn tegenwoordige stand gelukzalig 
is, en dat het beste deel en lot mij toegevallen is.54 
 
De laatste artistieke uitingen van Anna Maria van Schurman 
Over haar vroegere artistieke activiteiten schreef Anna Maria dat ze 
schaamroot over de zelve werd. Achteraf gezien vond ze dat maar 
wereldse genoegens. In haar Labadistische periode heeft zij dan 
ook, zover bekend, heel weinig met haar artistieke gaven gedaan. Ze 
zal daar ook weinig gelegenheid en inspiratie voor hebben gehad. 

 Uit haar Labadistische periode (1669/1670-1678†) zijn van Anna 
Maria vijf miniatuurportretjes bekend, die allen De Labadie 
afbeelden. Op één komt het jaartal 1674 voor. Ze ‘verafgoodde’ Jean 
de Labadie en deze portretjes moeten derhalve meer worden gezien 
als een soort ‘liefdesverklaring’ of wens tot erkenning, dan als 
artistieke uiting. 

 Ze heeft rond 1670 ook een zelfportretje gemaakt en een ontwerp 
voor de gravure die is opgenomen in de Eucleria, ook uit het begin 
van de jaren 70 van de zeventiende eeuw. 
Ook het kalligraferen ging haar in die tijd nog goed af. 
Terugziend op haar artistieke prestaties kan worden geconstateerd 
dat ze een begaafd en perfectionistisch amateur was, werkzaam op 
een breed terrein en op diverse onderdelen een hoge trap van 
ontwikkeling had bereikt. Ze behoorde tot de top van de vrouwelijke 
kunstenaressen in haar tijd. Had zij zich beperkt tot het maken van 
pastelportretten, dan had zij daarin waarschijnlijk grote hoogten 
kunnen bereiken. Rond 1640, ongeveer 33 jaar oud, had zij haar 
artistieke hoogtepunt wel bereikt. 
Ze heeft wel steeds haar ‘museumpje’ met zich meegenomen en had 
ook in Herford een kamer waarin zij haar schilderijen en houten en 
wassen beelden bewaarde. Van uiterlijk vertoon was toen echter 
geen sprake meer. Zo was zij in een armzalig gewaad gekleed toen 
zij in 1671 in Herford bezoekers rondleidde. Ook de portretten uit 
haar laatste levensjaren laten een eenvoudig geklede vrouw zien, 
passend bij het leven dat zij leidde. 
 
 

                                                           
54
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Het einde kwam in 1678 
Jean de Labadie overleed op 13 februari 1674, zijn 64e verjaardag. 
De sekte stond daarna onder leiding van de twee 
metgezellen/leerlingen van De Labadie. 
Door de dreigende oorlog tussen Zweden en Denemarken 
verhuisden de Labadisten in datzelfde jaar 1674 opnieuw, nu naar 
het Friese dorp Wieuwerd, vlakbij Franeker, waar de tot de sekte 
behorende drie freules uit de aanzienlijke familie Van Aerssen-van 
Sommelsdyck het Walta-slot (de Walthastate) ter beschikking 
stelden.  
Op 4 mei 1678 overleed Anna Maria van Schurman, maar waar zij is 
begraven is onzeker. Mogelijk in of bij de kerk van Wieuwerd. Zelfs 
wordt gedacht dat ze één van de mummies is die in de grafkelder 
van de kerk aanwezig zijn of waren.55 
Zo kwam een eind aan het leven van een bijzondere vrouw, die 
vooral naam maakte als theologe en talenwonder. 
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Met dank aan Pieta van Beek voor het beschikbaar stellen 
van de transcripties van het testament van Anna Maria van 
Schurman en van enkele andere akten en het kritisch 
doorlezen van de tekst. 
 
 
Noten 

De noten geven alleen de herkomst van gegevens die van 
belang zijn voor de relatie van Anna Maria van Schurman 
met Lexmond en Rhenen. 
 

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

Pieta van Beek 
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UIT DE 'TEISTERBANDER' VAN 70 JAAR GELEDEN 

 
J.L.E. Bassa-de Jong 
 

 
De Teisterbander was één van de weinige ‘legale’ streekbladen die 
tijdens de oorlog verschenen. De krant kwam voor het eerst uit op 16 
oktober 1942. Aanvankelijk bedroeg de omvang twee pagina’s, later 
vier en soms nog iets dikker. Vanaf 1943 neemt het aanbod aan lokaal 
nieuws snel af. Oorlogsnieuws, propaganda en mededelingen over 
bijvoorbeeld de bonnen-distributie vullen het grootste deel van de 
pagina’s. Ook zijn er nog wel advertenties. Nieuws uit de omgeving van 
Lexmond, Hei- en Boeicop en omgeving staat er nauwelijks nog in. Het 
blijft bij een incidenteel sportbericht. In deze uitgave daarom een 
bredere selectie. Met een recept voor rabarbermoes als vervanger voor 
fruit. En berichten die tonen hoe Duitsgezind de Teisterbander was.  
 
Leerdam 
 
Bericht van 16-04-1943 

 Burgemeester benoemd 
De commissaris-generaal voor Bestuur en Justitie heeft tot 
burgemeester van Leerdam benoemd den heer W. van Leer, 
journalist te Leerdam. Wilhelm van Leer werd op 15 Maart 1895 
te Kedichem (bij Leerdam) geboren en bracht zijn jeugd in 
Vlaardingen door, waar hij de zogenoemde Fransche school 
doorliep. Na het mulo volgde hij het handelsonderwijs. Vele jaren 
was hij als correspondent ten kantore der glasfabriek Leerdam 
werkzaam. Van 1915-1918 was hij onder de wapenen, daarna 
kwam hij in dienst van een groep Engelsche fabrieken. In deze 
functie verbleef hij langdurig en veelvuldig in het buitenland. Hij 
voelde zich aangetrokken tot journalistieken arbeid en werkte als 
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correspondent aan eenige groote dagbladen mede, totdat hij in 
1934 van het Dagbladconcern een opdracht ontving om voor het 
gebied, omvattende het oude graafschap Teisterbant, een 
streekdagblad op te bouwen. Met alle energie heeft hij zich van 
deze opdracht gekweten en mocht daardoor het genoegen 
smaken dit streekdagblad tot grooten bloei te brengen. Toen ‘zijn’ 
blad in 1941 ten gevolge van de persreorganisatie verdween, 
bleef de heer Van Leer als redacteur aan het Dagblad van 
Rotterdam verbonden. De heer Van Leer was van 1927 tot 1931 
raadslid te Leerdam voor den Vrijz. Dem. Bond en voerde een 
felle oppositie tegen diverse besluiten(o.a. tegen de concessie-
verlening aan de Waterleiding Mij.) die hij strijdig achtte met de 
belangen der gemeente Leerdam en haar inwoners, met name 
die der arbeiders. Hierdoor haalde hij zich het misnoegen op den 
hals van de kapitalistische kringen en van hen, die graag hiertoe 
gerekend willen worden. Na zijn herkiezing legde hij het 
raadslidmaatschap neer en trad bovendien in 1933 uit den Vrijz. 
Dem. Bond. In December 1940 trad de heer Van Leer tot de NSB 
toe. Hij is momenteel groepsleider te Leerdam. 

 
Hei en Boeicop 
 
Bericht van 26-04-1943 

 Dammen: HBDV – Ons Genoegen.  
Vorige week Dinsdagavond had te Hei- en Boeicop de 
ontmoeting HBDV – Ons Genoegen plaats. De wedstrijd had een 
rommelig aanzien en was uit sportief oogpunt nu niet één der 
mooiste. Wegens het vergevorderde uur moesten een tweetal 
partijen afgebroken worden.  
De voorloopige uitslag was: HBDV – Ons Genoegen 
Joh. Burggraaf – W. van Muilwijk 0 – 2 
T. Verkerk – F.J. van Muilwijk  afgebr. 
J.C. Zijderveld – onbezet   2 – 0 
L. de Jong – W. de Leeuw  2 – 0 
J. de With – P de Groot    2 – 0 
M. de Bruin – D. Rietveld Jr.  1 – 1 
O. Verkerk – D. de Groot   afgebr. 
W. den Hartog – J. Kros   1 – 1 
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A. de Gans – H. Trappenburg  0 – 2 
Joh. Verheij – J.C. Hoeihenbos  0 – 2 
Voorloopige uitslag   8 – 8 
 

Bericht van 30-04-1943 

 Gevraagd: flink Meisje, landbouwschool doorl. hebbende, 
genegen huish. bez. te verr. Br. no. 491 Bur.\ 
De Teisterbander, Leerdam  

 
Algemeen 
 
Recept van 07-05-1943 

 Rabarber met weinig suiker 
Het frissche rabarbermoes kan heel goed fruit vervangen ook ten 
opzichte van de voedingswaarde. Rabarber is nl. vrij rijk aan 
vitamine C. Men kan rabarber mengen met drooggekookte gort, 
gortmout en havermout, men kan het moes bedekken of mengen 
met custardvla. Deze toetjes komen nu goed van pas omdat ze 
weinig of geen bindmiddel of melk vragen. De bereiding van de 
rabarbergerechten beteekent echter een aanslag op de 
suikerpot. 
Wanneer men aan het moes van 1 kg rabarber 1 afgestreken 
theelepel gezuiverd krijt toevoegt, kan men met de helft van de 
suiker toekomen. Een belangrijke bezuiniging! Het krijt bindt het 
zuur en werkt niet nadeelig op het vitaminegehalte. 
Rabarbermoes: 1 kg rabarber, 60 gram suiker (5 afgestreken 
lepels), 1 afgestreken theelepel gezuiverd krijt, 1 rauwe 
aardappel. De rabarberstelen wasschen, in stukjes snijden (niet 
schillen), de rabarber met een bodempje water snel aan de kook 
brengen en zachtjes tot moes laten koken. Kooktijd 15 minuten. 
Het krijt toevoegen. Een aardappel boven de pan zeer fijn 
raspen. Het moes even doorroeren en nog een paar minuten 
door laten koken en op smaak afmaken met de suiker. 

 
Bericht van 09-06-1943 

 Bekendmaking 
In mijn bekendmaking van 29 April 1943 heb ik bevel gegeven, 
dat de leden der vroegere Nederlandsche weermacht in 
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krijgsgevangenschap teruggebracht moeten worden. Naar ik 
verneem, is de opvatting verspreid, dat de door mij ter 
aanmelding opgeroepen personen bij niet-aanmelding in het 
ergste geval een kleine disciplinaire straf te verwachten hebben. 
Dat is een ernstige vergissing. Ik wijs met nadruk op het 
volgende: Wie zich niet aanmeldt, overtreedt mijn bevel van 29 
April 1943 en heeft zich voor den krijgsraad te verantwoorden 
wegens militaire ongehoorzaamheid, waarop volgens het 
Duitsche militaire strafwetboek de zwaarste straffen staan. 
Der Wehrmachtsbefehlshaber in den Niederlanden, F.R.  
Christiansen, General der Flieger. 

 
Bericht van 16-06-1943 
 Oproep:  

De zomer nadert. Nu is het de tijd om naar buiten te trekken. En 
wat kan er mooier zijn dan een maand door te brengen in één der 
schilderachtigste gedeelten van Duitschland, in een kamp 
tezamen met jongens uit Noorwegen, Denemarken, Duitschland, 
Vlaanderen en Wallonië? Jongens van 16-18 jaar. Grijpt de kans 
die je geboden wordt. Doe kracht en sterkte op in een 
weersportkamp. Kosten zijn aan deelneming niet verbonden, 
terwijl werkgevers (en scholen) vrij moeten geven met behoud 
van loon, zonder dat de maand, die het kamp duurt, in mindering 
gebracht mag worden van de vacantie. Meldt je aan voor een 
weersportkamp. Profiteert van de gelegenheid voor een extra 
maand vacantie. Aanmeldingen te richten aan één der 
gewestkwartieren van den Jeugdstorm of aan het adres 
Koningslaan 9 te Utrecht. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

= = = = = = = = = = = = = = = = 
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HOOIBOUWEN DEEL 2 

 
P. de Pater 
 

 
Inleiding: 
Peter had nooit kunnen vermoeden, dat er zoveel gereageerd zou 
worden op een artikel over hooibouwen. Blijkbaar toch een stuk 
geschiedenis dat herkenbaar is. Alle reacties zal ik beantwoorden, 
en me opnieuw verbazen over het feit dat zo’n simpel verhaal door 
talloze anderen geschreven had kunnen worden. Daar komt nog bij 
dat ik in mijn vorige verhaal voor het grootste deel eigen 
herinneringen heb geschreven. En dat moeten veel mensen kunnen, 
die bovendien ouder zijn dan ondergetekende en dus meer kunnen 
verhalen.  
Dit gegeven heeft me altijd verbaasd. Onze vereniging heeft zoveel 
oude leden met hun of haar herinneringen die zoveel verder strekken 
dan de belevenissen van ondergetekende.  
Beste mensen zet ze op papier nu het nog kan. In 1998 ben ik 
begonnen met schrijven over een streek die me dierbaar is. In die 15 
jaar zijn zo veel mensen heengegaan die ooit waardevolle informatie 
leverden. Het vroegere leven idealiseren doe ik zeker niet, maar het 
vastleggen daarvan vind ik toch wel belangrijk. Want als we het nu 
niet opschrijven, wordt het over een aantal jaren nog moeilijker. Veel 
is op het internet te vinden, maar ook niet alles. In deze vertelling zal 
ik weer met veel oude Lakerveldse verhalen komen. Hooibouwen is 
een stuk cultuur en ook historisch interessant. 

Correcties en aanvullingen op mijn vorige vertelling: 
Pagina 49: Middelste foto. Dit is niet G. Kersbergen maar  
T. Kersbergen, ofwel Teunis Kersbergen, een natuurmens bij uitstek 
en een legendarische Lakervelder. Op deze foto zijn veel reacties 
binnengekomen. Dit is echt Teunis Kersbergen. Teunis de jager, de 
kievitseierenzoeker en de palingvanger met doggers. De foto’s zijn 
gemaakt aan de Driemolensweg, waar hij toen land had. 

Pagina 49: Ik vermeld hier dat het stapelen van de pakjes hooi op 
een wagen een probleem was. Dit klopt. Mijn opa nodigde zo rond 
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1960 zijn vriend Jan van Wijk uit om de pakjes op de wagen te 
stapelen. Jan van Wijk was de molenaar op de Oude Vlietmolen. En 
dat dit fout ging aflopen, was voorspelbaar. Jan stapelde alles in 
hetzelfde verband. Op een gegeven moment begon de vracht leeg te 
lopen en hoe Jan ook zijn best deed om naar boven te klauwen, hij 
belandde op de grond. Zonder wonden overigens. Tegenwoordig 
woont Thijs van Hoof op de Oude Vlietmolen. Een mooie gedachte 
van zijn kant past in dit verhaal: 
‘Laat de wind maar waaien, laat de molens maar draaien, laten de 
koeien maar loeien, en een ieder zich met zijn eigen zaken 
bemoeien’ 

Pagina 50: Hier schrijf ik dat de pakjes hooi netjes werden gestapeld 
op de zolder bij Paul en Arie Versluis. Volgens iemand die daar 
vaker kwam, was stapelen overbodig. ‘Gooi ze maar op de zolder, en 
stapelen kunnen we zelf ook,’ spraken de gebroeders. 
Pagina 51: Bij het hooibouwen bij Piet van Iperen, waar volgens 
zeggen 5000 pakjes naar binnen gewerkt moesten worden, waren 
ook de Lakervelders Marinus Scherpenzeel en Dik Morelisse van de 
partij.  
Pagina 52: De kleine jongen op de rijf is geen Versluijs, maar de 
jonge Achthovenaar Teun Bikker. Hij stuurde mij een uitgebreid 
verhaal over zijn visie op het hooibouwen. En dat is mooi. Wordt er 
eens een keer inhoudelijk gereageerd, met mooie aanvullingen. De 
reactie van Teun Bikker wordt hierna kort samengevat vermeld. Ja, 
en hij heeft andere tijdperken meegemaakt. Dat ik het tijdperk van 
het losse hooi nooit meegemaakt heb, is ook alweer logisch. 

De visie van Teun Bikker op het hooibouwen: 
Romantisch en gezellig was toch wel erg betrekkelijk. Het meeste 
werk was handwerk en dat bij hoge temperaturen. En dan het losse 
hooi met alle stofwolken in een hooiberg opslaan. Het was afzien, en 
het bier of de gekoelde (aanmaak)limonade was meer dan welkom. 
Bovendien maakte Teun mij attent op het feit dat zo’n maaimachine 
achter het paard zijn gevaarlijke kanten had. Het mes dat het gras 
sneed was een zogenoemd vingermes. En dit kon nog wel eens 
vastlopen. Het moest daarna losgemaakt worden met de hand. Dit 
was een gevaarlijk werk, want als dit type mes weer op gang kwam- 



15e jaargang nr. 2, mei 2013 

47 

omdat het paard weer een paar stapjes maakte - moest je wel erg 
snel je vingers terugtrekken. Dit gaat over het eerste type van de 
Buchermaaier. Een later type werd van een motor voorzien en was 
daarmee een stuk veiliger. 

VERVOLG HOOIBOUWEN 
Twee oude elementen van het hooibouwen heb ik even over de kop 
gezien, (Leuke woordspeling in dit verband. maar dat zal later blijken 
in dit artikel) en wel het hooihoopje met de hooipen en de ruiter. 
Beiden een verhaal waard. Over die hooihoopjes kunnen we 
misschien kort zijn. Vroeger werd het hooi in hoopjes gestapeld, 
omdat de grond nogal nat was. Zo werd het grootste gedeelte droog 
gehouden. Om de hele hoop vast te houden stak men er een 
zogenoemde hooipen in. Ja, weerbestendig, maar ook niet altijd.  
Eens zetten mijn opa Peter de Pater en zijn Lakerveldse kennis en 
vriend Adriaan van Vliet zo’n ouderwets hooiperceel, dat uiteraard  
met de zeis gemaaid was, op hooihopen. Ze waren gearriveerd per 

In het veld wordt een vierpotige ruiter opgebouwd waarop het hooi wordt gestapeld. 

 Erg populair is deze hooibouwwijze nooit geweest in Lakerveld. 
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paard en wagen. Het werk was voltooid en boven Meerkerk 
verscheen een donkere lucht. De wind trok aan en de hagelstenen 
kwamen naar beneden. Tijd voor de boeren om zich onder de wagen 
te verschuilen. Vanonder deze wagen zagen ze alle zorgvuldig 
opgebouwde hooihopen over de kop gaan. Adriaan was zijn humor 
nog niet kwijt en sprak: ‘Peet, er moet toch wel een erg mooie vrouw 
voorbijkomen, wil ik hier nog onderuit komen.’ Het jaartal van deze 
gebeurtenis is mij onbekend, maar met 1936 zit ik er niet ver naast. 
Toch wel een schril contrast met iemand in Lakerveld, die een aantal 
jaren geleden zijn gras maaide en sprak: ,,Voordat het hooi is, zal 
het hele zaakje wel weer in de grond geregend zijn.’’ 

De ruiter 

Over dit fenomeen van hooibouwen zijn zelfs wetenschappelijke 
verhalen geschreven. De wetenschappers Ir. H. de Groot en J.H. van 
Leeuwen zal ik een poosje later kort aan het woord laten en vooral 
kort, want er wordt al wat afgepraat in onze samenleving. Misschien 
is het beter om eerst eens uit te leggen wat een ruiter is en dit later 
naar Lakerveld toe te trekken. Een ruiter is geen man te paard, 
hoewel deze ook in onze streek ruimschoots aanwezig is. En er 
komen er nog steeds meer bij. Een hooibouwruiter was een 
bouwwerk van hout waarop het hooi werd gestapeld. Erg populair is 
het in Lakerveld nooit geweest. Dit systeem van hooibouwen werd in 
ons gebied algemeen op kleine schaal toegepast. Menige boer 
bouwde een beperkt aantal ruiters in de buurt van zijn boerderij. 
Daarmee kon het gedroogde hooi makkelijk binnengehaald 
worden.(Gewoon met de kruiwagen.) Ruiters op afstand leverden 
best veel werk op. Zoals alles in het boerenleven waren er natuurlijk 
weer verschillende ruiters: kleine en grote en ook de zogenoemde 
dakruiters. Korte uitleg volgt hierna, want het is bepaald niet mijn 
bedoeling om de wetenschapper uit te hangen. Daar komt nog bij dat 
alles zo snel gaat. In in deze vertelling heb ik gebruik gemaakt van 
de gegevens die geleverd zijn door een man van 88 jaar, die ooit de 
meeste ruiters in Lakerveld bouwde, is ook weer een stuk 
geschiedenis. Achteraf vond hij die ruiter niet zo’n succes. Het was 
een tijdrovend werk en de ruiters waren windgevoelig. Bovendien 
bevonden de hooiruiters van deze in Noordeloos wonende boer zich 
in Lakerveld. Dat was al een reis, hoewel hij toch wel vrij vroeg over 
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een tractor van het merk Cormick beschikte. Met deze tractor en een 
wagen haalde hij de ruiters leeg, en verhuisde het hooi naar 
Noordeloos. “Wat hebben we vroeger toch wat gewerkt, dat 
tegenwoordig zo eenvoudig gaat”: sprak hij. Elke oudere Lakervelder 
zal nu begrijpen dat ik Herman Roozendaal bedoel. Om al zijn 
houtwerk voor zijn ruiters naar de Driemolensweg te vervoeren, 
passeerde hij onze woning. Hoeveel wagens hebben in de loop der 
jaren dit adres gepasseerd?? Dat Herman in Lakerveld over nog veel 
meer land beschikte is mij bekend, maar dat valt buiten dit verhaal. 
Onze wetenschappers uit Wageningen wisten in 1953 veel over 
hooiruiters. Allerlei bouwsystemen van hooiruiters werden uitgebreid 
aanbevolen. En ook de houtsoorten: dennen, lariks, douglas en 
eiken. Dat onze regionale boeren gebruik maakten van het ruim 
voorhanden zijnde wilgen- en populierenhout lijkt me voorspelbaar. 
Er bestonden drie typen ruiters: de driepoter, de vierpoter en de 
dakruiter. De eerste twee hadden beide ongeveer een hoogte van 
2.50 meter. De dakruiter was iets anders. Ja, dit bouwsel had de 
vorm van een ‘kleerhek’. Een kleerhek? Dit bouwsel was bedoeld om 
alle dekens te luchten . Soms vallen dingen samen: zowel in de ruiter 
als in het kleerhek had de wind vrij spel. Het droogde dus goed, als 
we de sterke wind even buiten beschouwing laten, want dan ging 
zowel de ruiter als het kleerhek tegen de vlakte. 
De romantiek van de hooiberg of  hooischuur leidt een eigen leven. 
Talloze verhalen doen de ronde. Maar het volgende berust op 
waarheid. Waarom? Het verleden heeft altijd mijn interesse gehad. 
Zo rond 1978 maakte ik op elke zondagmorgen een kleine wandeling 
met mijn in 1895 geboren grootvader. Hij had tot op hoge leeftijd 
interesse in het wereldgebeuren en had ook zijn visies daarop. Hij 
kon er prachtig over vertellen. Erfelijk misschien? De naam in ieder 
geval. Maar toch terug naar het onderwerp. Eens meldde een zeer 
gerespecteerde Lexmondse burger zich op dit adres, samen met zijn 
meisje. Het woord vriendin bestond nog niet. Zij vroegen of ze de 
hoge hooischuur mochten bezoeken. ‘Kan me niet schelen, wat je 
uitvoert sprak opa, als je maar niet rookt.’ (Namen bekend , alleen ga 
ik ze niet noemen.) 
De twee afleveringen die ik geschreven heb over het hooibouwen, 
waren over het algemeen autobiografisch, d.w.z. ik heb voor het 
grootste deel eigen herinneringen gebruikt en zo hier en daar wat 
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gegevens opgevraagd. Daarom past het om deze vertelling af sluiten 
met de volgende drie foto’s en een mooie Lakerveldse zegswijze. 
(Die ik van commentaar moet voorzien, want dat blijft mijn manier 
van schrijven.) 

 
 
 

 

 

Foto midden:  
Foto uit 1961 van mijn 
vader, tweelingbroer Arie (l) 
en ikzelf op de trekker.  
 

Foto boven:  
Dezelfde trekker in 2013. 
 

Foto rechts:  
De Guldner Spessart met 
de Vicon inwierser voorop. 
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De oude Lakerveldse boer Jan Bassa sprak eens: als er al een 
gewas bestaat dat weinig dokters nodig heeft, is het wel het gras. 
Want vroeger of later zal het altijd weer opkomen. En gelijk had hij. 
Het is ook bijzonder dat ik dit verhaal in mei 2013 publiceer. Het gras 
was dit jaar laat, erg laat, maar het kwam gewoon weer op. 
Ik hoop dat anderen de uitdaging aangaan en hun verhalen aan het 
papier toevertrouwen. Toch mooi om dit verhaal af te sluiten met een 
foto uit ca. 1907. Dit zijn koeien in Lakerveld, dus oude koeien. Ik 
heb er veel in mijn vertellingen uit de sloot gehaald. Ik heb nog niet al 
mijn kruit (of kruid) verschoten. Maar ik laat ook graag anderen aan 
het woord. 

 
Bronnen: Landbouwgids 1953, C.P. Bassa, T. Bikker en persoonlijk archief. 

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

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

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lakerveld 109, fam. H. Stuy, januari 2013. 
In de vorige L&HK was abusievelijk 

 een foto van Lakerveld 107 geplaatst. 
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ONTVANGEN VAN DIVERSE PERSONEN 
 

 
Mevr. C. de With-de Groot 
- Boeken: 

- Een eeuw Lexmondse Schoolfoto’s (Herman en Rien Molenaar) 
 

Mevr. M. de Vor-Beems 
- Foto’s (17 foto’s voor archief, 11 foto’s om te scannen): 

- 24 foto’s, Feest Lexmond 1991. 
- 4 foto’s, 1e maaltijden Tafeltje Dekje, 1-10-1991 in Open Vensters, 

Ameide. 
 

- Dia’s:  
- Manifestatie Schuttersgilde 20 aug. 2005. 
- Helicoptervlucht 24 aug. 1991. 
- Open dag wijndomein Zwaanskuiken. 
- Verlichting feest 2007. 
- Huizen en landschappen Hei- en Boeicop, div. jaren. 
- Huizen en landschappen Lexmond, div. jaren. 
- Zederikdagen 2003 en 2005 en andere evenementen. 
- Evenementen en diversen, 2007.  

 
- Boeken, tijdschriften, folders etc:  

- Manifestatie Schuttersgilde 20 aug. 2005. 
- Aengaande den dorpe van Heycop, Johan de With, 2000. 
- De Goede Woning, W. van Zijderveld, 2000. 
- De geschiedenis van het kasteel Duivenvoorde en zijn bewoners, 

E.A. Canneman en L.J. van der Klooster, 1967. 
- De Hervormde Kerk van Lexmond, G. Janssen en J. van Dieren, 

1980. 
- De Nederlandse Hervormde kerk van Hei- en Boeicop,  

J.P. de Leeuw,1990. 
- De knotwilg, 1974. 
- Natuur op en rond het erf, 1994. 
- Horen en Zien, nr. 9. 
- Lek en Huibert Kroniek, jg 11-14, niet compleet, 10

e
 jg-3, 5

e
 jg-4. 

- Nieuwsbrief St. Vrienden van Roemenië, 5
e
-12

e
 jg. 

- Rijmprent huwelijk Pr. Juliana 7 jan. 1937. 
- Div. reglementen, nota’s enz. 

 



Lek en Huibert Kroniek 

54 

 
Th. Van Woerden 
- 44 exemplaren Lek en Huibert Kroniek. 

 
Mevr. G. Spek 
- Foto’s:  

- Ansichtkaart Dorpsstraat Lexmond. 
 

Afkomstig uit nalatenschap dhr. K. Hartman  
- Foto’s: 

- Serie van 7 foto’s. 
- Archief: 

- Krant d.d. 15-09-1945. 
 

Mevr. Heleen Wiering-de Vaal, 27 mrt. 2013 
- Verjaardagskalender Lexmond anno 1900, N.H. Kerk Lexmond. 
- foto van boerderij Lakerveld 109, genomen voor 1958.  

Dhr. A. Bassa 
- Foto: 

- Luchtfoto Lexmond. 
 
Mevr. A. Pos en dhr. C. Spek 
- Alle in de loop der jaren gewonnen prijzen van Chr. Zangvereniging 

Hosanna. Daaronder diverse lauwerkransen en medailles. 
  
Mevr. I. Brouwer 
- Boeken, documenten en andere papieren:  

- De Rivierstreek van dr. T.Vink; Keur op de Wegen etc. in de polder 
Over- en Neder-Boeicop; Algemeen Reglement voor de polders in 
Zuid-Holland; Voorwaarden voor aansluiting en levering van water 
door de Drinkwaterleiding De Alblasserwaard en de 
Vijfheerenlanden; Statuten, Huishoudelijk Reglement en Reglement 
van Orde van de vereniging Het Kaascontrolestation Zuid-Holland 
voor volvette kaas; Statuten der Coöperatieve Boerenleenbank 
Lexmond; Veertig Jaar (de bond van Kaasproducenten in de 
wenteling der tijden) door A. van Wijnen; De voorgeschiedenis van 
het Hoogheemraadschap van de Vijfheerenlanden. Een document 
(met lakzegel): Hinderwetvergunning , verleend door b en w van 
Hei- en Boeicop uit 1926, voor het oprichten van een slachthuis. 

- Enkele originele sleutels van de begraafplaats van Hei- en Boeicop. 
 

= = = = = = = = = = = = = = = = 
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HERKOMST ILLUSTRATIES 

 

 
Voorpagina Oude dorpshuis Google Streetview 
Pagina 4 Herenhuis  Google Streetview 
Pagina 5 t/m 37 Anna Maria van Schurman (zie vermelding bij de foto’s) 
Pagina 40 Pieta van Beek annamariavanschurman.org 
Pagina 51 De Teisterbander streekarchiefbommelerwaard.nl 
Pagina 47 Bouw hooiruiter P. de Pater 
Pagina 50 Guldner trekkers (2x) W. van Duuren 
Pagina 50  Op de trekker in 1961 P. de Pater 
Pagina 51 Ansichtkaart Lexmond A. van der Heiden-den Besten 
Pagina 52 Toen: Lakerveld 109 Mevr. M. van Zessen 
Pagina 52 Nu: Lakerveld 109 W. van Zijderveld 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kopij voor het volgende nummer kan tot 15 juli 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: 
 

 

Ma. 26 augustus Seniorenmiddag tijdens feestweek Hei- en 
Boeicop (vr. 23 t/m za. 31 augustus)  

 
Za. 31 augustus  Stand op jaarmarkt Lexmond.  

09.00 - 16.00 uur markt rondom de kerk, in de 
Dorpsstraat en De Laak. 

 
Wo. 16 oktober Verenigingsavond, viering 15-jarig bestaan van 

Vereniging Historisch Lexmond en Hei- en 
Boeicop. Dorpshuis Het Bosch. 

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


