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VAN DE VOORZITTER 
 
L.P. Kleppe 
 

 
Nu we ons 15-jarig jubileum achter de rug hebben gaan we weer 

verder met ons richten op het heden en de toekomst. Allereerst het 

heden: onze erevoorzitter, de heer W. van Zijderveld, heeft een boek 

geschreven over een onderwerp, dat hem al bijna 30 jaar bezig-

houdt: het Huis Killesteyn. Na enkele deelpublicaties, onder andere 

in Het Kontakt heeft hij nu al het bij elkaar verzamelde materiaal ge-

ordend en uitgebracht in een schitterend boek. Het eerste exemplaar 

heeft hij op de jubileumavond op 16 oktober overgedragen aan onze 

burgemeester, de heer C. van Ee, die ook zeer begaan is met ons 

historisch erfgoed. Hij gaf aan het boek zeker binnen een week uit te 

zullen hebben. Trouwe twitteraars zullen ook zijn tweets hierover 

gelezen hebben. Het boek is nu voor iedereen te koop. 

Als Lexmonders hebben we soms wel eens last van een minder-

waardigheidscomplex. Plaatsen in de buurt als Vianen of Leerdam 

zijn èchte steden; dáár huisden de Heeren van de Vijfheerenlanden. 

Maar Lexmond heeft wel degelijk ook zijn eigen versterkte landhuis 

gehad: Huize Killesteyn. Buitendijks gelegen, zeer strategisch in een 

bocht van de Lek. Het heeft daar wel 700 jaar gestaan, tenminste, 

met de nodige verbouwingen en uitbreidingen. Tenslotte is het vrijwel 

spoorloos verdwenen. Met de typische Lexmondse no-nonsens-

mentaliteit zijn de laatste restanten omgeploegd en de laatste dijk-

verzwaring deed de rest. Maar het boek geeft prachtig de ontstaans- 

en bewonersgeschiedenis weer, geïllustreerd met mooie veelkleu-

renprenten. Het Huis Killesteyn is spoorloos in de mist van de ge-

schiedenis verdwenen. Maar het boek van dhr. van Zijderveld zorgt 

ervoor, dat het verhaal blijft. Een stukje trots van Lexmond is vastge-

legd! Want ook dat was Lexmond. 

 
Het Huis Killesteyn, auteur W. van Zijderveld. Uitgegeven door de VHLHB,  

oktober 2013. Kleurendruk 124 pagina’s. Prijs 17,50 euro. Zie ook de Nieuwsbrief. 

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



Lek en Huibert Kroniek 

4 

DE ONAFHANKELIJKHEIDSFEESTEN VAN 1913 
 
W. van Zijderveld 
 

 
Nederland werd in 1813 onafhankelijk 
In de laatste decennia van de 18e eeuw begon er steeds meer verzet 
te komen tegen de heersende politiek, die bepaald werd door de 
regenten en de stadhouders van Oranje. Velen, die zich patriotten 
noemden, wilden een andere staatsvorm met meer democratie. Dat 
kwam omdat de regenten veel macht hadden en er van een demo-
cratisch bestel helemaal geen sprake was.  
De stadhouders Willem IV en V steunden de regenten, die op hun 
beurt zich hadden verenigd in een Oranjepartij. Deze conservatieve 
partij was op Engeland georiënteerd, terwijl de patriotten zich meer 
op Frankrijk richtten en de daar ontwikkelde politieke ideeën over 
een democratische republiek omarmden.  
Na een aantal moeilijke jaren voor de Oranjes en hun getrouwen, 
waarin bijvoorbeeld op 28 juni 1787 de vrouw van stadhouder Willem 
V, Wilhelmina van Pruisen, bij Goejanverwellesluis aan de Vlist door 
de patriotten werd tegengehouden, herstelden Pruisische troepen de 
rust. Tenminste, voor zover dat mogelijk was. Veel patriotten ver-
dwenen naar het buitenland, meestal naar Frankrijk.  
De ontwikkelingen gingen daarna snel. In 1789 vond in Frankrijk de 
revolutie plaats en werd een republiek gesticht. In 1793 verklaarde 
Frankrijk de oorlog aan de koning van Engeland en aan stadhouder 
Willem V van Nederland. In december 1794 viel de Franse generaal 
Pichegru met zijn leger over de bevroren rivieren de Republiek der 
Zeven Verenigde Nederlanden binnen. Eind januari 1795 was het 
gehele grondgebied van de Republiek in handen van de Fransen. 
Stadhouder Willem V vluchtte op 18 januari 1795 naar Engeland. 
Er volgden de Bataafse Republiek (1795-1806), het Koninkrijk Hol-
land onder koning Lodewijk Napoleon (1806-1810) en de inlijving bij 
Frankrijk (1810-1813).  
In het najaar van 1813 brak in Den Haag een opstand uit en op ver-
zoek van een Voorlopig Algemeen Bestuur keerde op 30 november 
1813 de zoon van Willem V weer terug. Hij zette in Scheveningen 
voet op Nederlandse bodem en werd reeds op 2 november 1813 in  
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▲17 november 1813 werd over heel Neder-
land een proclamatie verspreid, waarin de 
terugkeer van het geslacht van Oranje op 
Nederlandse bodem werd aangekondigd. Op 
21 november 1813 ondernamen Gijsbert 
Karel van Hogendorp, Kemper, van Limburg 
Stirum, van der Duyn van Maasdam, Fannius 
Scholten en Changuion een staatsgreep 
(boven). Zij riepen de Nederlandse onafhan-
kelijkheid uit en namen het voorlopig Alge-
meen Bestuur op zich. Op hun uitnodiging 
zette op 30 november 1813 erfstadhouder 
prins Willem Frederik van Oranje-Nassau 
voet op Nederlandse bodem op het strand bij 
Scheveningen. Op 2 december werd hij uit-
geroepen tot souverein vorst. ► 
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de Nieuwe Kerk te Amsterdam ingehuldigd als ‘soeverein vorst’, met 
als naam Willem I. Nederland was in 1813 weer een onafhankelijk 
land geworden.  
 
De eerste poging door zangver. Prinses Juliana ging de mist in 
Om honderd jaar onafhankelijkheid te vieren, werden in 1913 overal 
in het land feesten georganiseerd. In Vianen werd, na de nodige tijd 
van voorbereiding, het onafhankelijkheidsfeest gehouden op 18 sep-
tember 1913. 
In Lexmond was het eind augustus nog doodstil. Een deel van de 
bevolking voelde niets voor viering van honderd jaar onafhankelijk 
Nederland. De gemeenteraad maakte er geen woord aan vuil en van 
die kant kon dan ook geen enkel initiatief worden verwacht. Wilde er 
nog iets gebeuren, dan moesten particulieren het voortouw nemen. 
Een Oranjevereniging bestond nog lang niet, dus die kon ook niets 
organiseren. Toch waren er personen in Lexmond die wel voor een 
onafhankelijkheidsfeest voelden. Dat waren uiteraard niet de socia-

►Ter gelegenheid van de 
viering van 100 jaar  
onafhankelijkheid werd in 
1913 een postzegelvel  
uitgebracht met de  
beeltenissen van Willem I 
(2½ cent, 12½ cent en  
1 gulden), Willem II  
(3 cent, 20 cent en  
2½ gulden), Willem III  
(5 cent, 25 cent en  
5 gulden) en Wilhelmina 
 (10 cent, 50 cent en  
10 gulden). 
De ontwerpers van de post-
zegels waren prof. J.J. Aarts 

en K.P.C de Bazel.  
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listen en ook niet de zeer kerkelijke Lexmonders, maar wel de meer 
onafhankelijke en liberale personen. Het was dan ook niet verwon-
derlijk dat de neutrale Gemengde Zangvereniging Prinses Juliana op 
donderdag 21 augustus 1913 in De Gouden Leeuw een speciale 
vergadering belegde om te proberen ook in Lexmond een feest te 
organiseren. Ook enkele niet-leden waren hiervoor uitgenodigd, on-
der andere bestuursleden van de Muziekvereniging Excelsior. De 
opkomst was matig. 
Na wat huishoudelijke zaken te hebben afgehandeld over de vereni-
ging zelf, legde voorzitter A.P. van Hensbergen, het hoofd van de 
openbare lagere school, de volgende vraag aan de aanwezigen 
voor: ‘Zullen we op Koninginnedag, 31 augustus, een concert in de 
open lucht geven, zoals gebruikelijk is, of zullen we proberen met het 
oog op de nationale herdenking, ook voor onze gemeente eenige 
meerdere feestelijkheid in het leven te roepen’. Dat laatste werd met 
algemene stemmen aangenomen en toen kwam de vraag: Hoe doe 
je dat en wat doe je? Omdat 31 augustus op een zondag viel en men 
toch het feest als een uitgestelde Koninginnedag wilde organiseren, 
werd besloten dit op woensdag 3 september te houden. ’s Middags 
zouden de feestelijkheden beginnen met een optocht van de kin-
deren van beide scholen, waarna een traktatie en uitreiking van een 
gedenkplaat zou plaatsvinden. De volgende dag zouden er volksspe-
len worden gehouden, zou er ringrijden met tweewielige wagentjes 
en ringrijden met fietsen worden georganiseerd en zou door Prinses 
Juliana en Excelsior een muziek- en zanguitvoering worden gege-
ven, met daarna een bioscoopfilm of vuurwerk. 
Zoals altijd was er echter één groot probleem: geld. Dat had de ver-
eniging niet. En zo kwam men tenslotte voor de moeilijkste vraag: 
Hoe komen we aan de centen? Een flink stel collectanten kan in zulk 
een geval de eenigste oplossing geven. Doch daar wrong juist de 
schoen. Er waren slechts enkele aanwezigen die wel wilden collecte-
ren. Dat waren er te weinig om een goed resultaat te kunnen ver-
wachten. Vergeet niet, dat in die tijd veel lopend moest worden ge-
daan, want fietsen waren er nog niet zoveel en ander vervoer was 
alleen voor de rijkeren weggelegd. Zoo moest de vergadering van 
alle kostbare plannen afzien en werd besloten om zich, evenals vori-
ge jaren, te bepalen tot het verleenen van de gewone medewerking 
aan het Koninginneconcert. 
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De onafhankelijkheidsfeesten in 1813 gingen toch door 
Dat er geen feest kwam, viel de Lexmonders rauw op hun dak. Velen 
hadden zich er kennelijk toch op verheugd om ook in Lexmond een 
feest te hebben. Het bestuur van de zangvereniging Prinses Juliana 
belegde daarom een week later, op donderdag 28 augustus, een 
nieuwe vergadering, waarbij iedereen welkom was. Deze werd dit-

De feest ▲De feestcommissie van het Onafhankelijkheidsfeest 1913. Achterin staand 
v.l.n.r.: F. Meima (hoofd chr. school), Teunis Molenaar, bakker Marien van Luyt,  

Jan Burggraaf, Janus van de Grijn, Henk Veen, meester W.J.C. van Ewijk,  
Jan de JJan de Jong Mz, Gertjan Burggraaf (met horlogeketting), Henk de Jong, Maarten de 

Koning, Frans de Jong, Kees de Jong en Piet van den Heuvel. 
Het achterste groepje zittende heren: Van Kekem (met bijna kaal hoofd),  
Peet Wansleven, de man met bril is een onbekende, A.P. van Hensbergen  
(hoofd openbare school), Gerrit Kersbergen, Hendrik Brokking en Gert de Vaal. 
De vijf half zittende en liggende heren op de voorgrond: Manus Streefkerk (met pet), 
Henk Verwey, Piet van der Heiden (met hoge witte pet), de krullenkop Henk  
Stravers en Gerrit den Burger.  
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maal gehouden in de benedenzaal van De Drie Snoeken, die ruimer 
was dan de gelagkamer van de Gouden Leeuw. Er kwamen heel wat 
mensen op af en de zaal was geheel bezet. Met zoveel enthousiaste 
mensen bij elkaar kon het bijna niet meer misgaan. Het was op dien 
warmen donderdagavond snikheet in de overvolle zaal. Maar dat 
belette niet om tot een goeden inzet te komen. Begonnen werd met 
te vragen wie er wilden collecteren. Er kwamen nu wel voldoende 
aanmeldingen binnen om dat te laten doorgaan. Er werd een tien-
koppige feestcommissie gekozen, die later nog fors werd uitgebreid. 
Op bijgaande foto zijn dat wel zesentwintig mannen. Vrouwen moes-
ten in die tijd achter de schermen blijven! De commissieleden kwa-
men uit alle lagen en groeperingen van de plaatselijke bevolking, wat 
wel bewijst dat het feest breed werd gedragen. Men kon ook tijdens 
de vergadering al intekenen op de lijst van donateurs. Dat bracht al 
ruim f 75 op, zodat men goede moed had dat het financiële plaatje 
wel rond zou komen. Besloten werd het feest te houden op woens-
dag 24 en donderdag 25 september 1913 en ongeveer hetzelfde 
programma uit te voeren als op de vorige vergadering was voorge-
steld. Op woensdag 24 september zou het kinderfeest en het concert 
worden gehouden en op donderdag een optocht, ringrijden, volks-
spelen en een historische bioscoop. Wat er allemaal zou worden 
georganiseerd en hoe dat zou gaan, hing geheel af van de hoogte 
van het bedrag dat de collectanten binnenhaalden. Wie dus een 
feest wil dat klinkt als een klok, die weet wat hem te doen staat, al-
dus de krant.  
 
Het uiteindelijke programma zag er als volgt uit: 
Woensdag 24 september 
‘s Morgens 9 uur schoolfeest met beide scholen. 
‘s Avonds kerkelijke herdenking. 
Donderdag 25 september 
’s Morgens om 6.30 uur opening der feestelijkheden met klokgelui. 
Om 7 uur keuring van tilbury- en fietsversiering. 
Van 7.30 tot 10.30 uur een grote historische allegorische optocht. 
Om 11 uur ringrijden met paard en tilbury. 
’s Middags om 14 uur slaan op de Kop van Jut voor mannen boven 
25 jaar. (Jongeren mochten kennelijk niet meedoen!) 
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Om 15 uur boegsprietlopen voor mannen van 13 tot 25 jaar, zodat de 
jongere garde dus toch aan zijn trekken kwam. 
Om 16 uur ringrijden met fietsen voor meisjes van elke leeftijd. 
’s Avonds van 18 tot 20 uur muziek- en zanguitvoeringen en tot slot 
een bioscoopvoorstelling op de Dorpsstraat. 
 
De voorbereidingen 
De Lexmondse bevolking pakte de gelegenheid om samen iets te 
organiseren graag op. Per slot van rekening was het alweer vier jaar 
geleden, in 1909, dat er in Lexmond een feest was georganiseerd. 
Ook dat was ter gelegenheid van een speciale gebeurtenis, want in 
dat jaar was prinses Juliana geboren. Tussen het besluit om een 
feest te organiseren en het feest zelf zaten slechts vier weken. Voor 
de straat- en huisversie-
ringen, de versiering van 
de fietsen en voertuigen, 
maar vooral voor de op-
tocht was de tijd om alles 
te organiseren erg krap. 
In die periode moest men 
bedenken wat men wilde 
en dit nog uitvoeren ook. 
Ondanks de geringe 
middelen waarover men 
in die tijd beschikte, 
slaagden de Lexmonders 
er in een grandioos feest 
te organiseren. Vooral in 
de laatste twee weken 
werd er veel werk verzet. 
Meer dan twee weken 
achtereen, dag voor dag, 
werden door de voorbe-
reiding een aantal werk-
lustige ingezetenen ge-
deeltelijk aan den dage-
lijkschen arbeid onttrok-
ken. 

De ere▲Erepoort op de oprit van de dijk met veel 
belangstellenden die ook op de foto wilden.  
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Alhoewel het feest twee dagen duurde, sprak de krant over een 
feestweek, want reeds vele dagen tevoren kwam een warme geest-
driftige stemming zich van onze bevolking meester maken; en nog 
dagen daarna was er de feestgloed niet uit. Er is gewerkt voor het 
feest dagen en nachten tevoren, maar op maandag 22 september 
werden de eerste vruchten van al die zorg en moeite naar buiten 
gedragen. Het begon aan den dijk. Daar bleef geen huis zonder 
groen en bloemen, geen steegje zonder eerepoort. En straks verrees 
als de kroon op al dien arbeid op de dijkstoep een boog, zoo forsch 

▲Voor de erepoort op de Dorpsstraat staat geheel links Kees van den Heuvel met 
rechts van hem Jacob Hamerling, die zijn zoon Jan Hamerling op de arm draagt. 
Daarnaast staat Hanna Hamerling-van Bentum en achter beiden staat Jan Scher-
penzeel met zijn hoge pet. De vrouw met de grote donkere hoed is Cornelia Scher-
penzeel Jandr. Voor hen staan v.l.n.r. de drie jongens Jan van Drenth, Gert van 
Tienhoven Hz en Willem Hamerling Jacz. Iets links van het midden staat waarschijn-
lijk Teunis van Dieren (met hoed), met rechts van hem Flora Bikker? (met witte 
blouse) en op de voorgrond Corn. Bassa? met pet. Dan volgt met de witte blouse 
Maaike Verburg. De grote man rechts op de voorgrond met klompen, horlogeketting, 
snor, pijp en pet, is Hannes van Delft. Geheel rechts staat Nijs de Kogel 
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van opzet en zoo echt gezellig en vriendelijk van afwerking, dat er 
met welgevallen het oog op rustte. Dat was nu het werk van onze 
eenvoudige arbeiders, maar een werk zoo uitnemend geslaagd, dat 
menige groote plaats er jaloersch op worden mocht. 

            

En de ijver, daar aan de bovenzijde van ons dorp ontwikkeld, maakte 
ook onze benedendorpsche menschen wakker. Men zag vaders de 
maat nemen, zonen met trap of ladder sjouwen, en dochteren groen 
en rozen aandragen. Deze wat vlugger, gene wat trager, maar toen 
het dinsdagavond was, zag men in de Dorpsstraat bijna geen gevel 
meer of zij was versierd. 
Een tweede groote boog, met toepasselijke wapenschilden en op-

▲De erepoort die in Kortenhoeven bij de Gouden Leeuw (links) stond.  
Bovenaan schijnt te hebben gestaan: ‘Napoleon in de vernieling’. Dit stuk van de 
foto ontbreekt echter. Verder richting Vianen stonden toen nog maar zeer weinig 
huizen. Geheel links staan v.l.n.r. Sjanemeu Verhoef, Dien van Kleef en Johan van 
Kleef. De vrouw met het witte onderschort is mevrouw Oosterling, de moeder van 
Willem, met haar dochter. Rechts naast haar staat Klaas van Kleef, de zoon van 
Dien en Johan. De witgeklede dame op de fiets is Wien van Kleef en de dame op 
de andere fiets is haar zus Marie van Kleef. Het gearmde paar tussen beiden fiet-
sers is Arie de Jong Keesz met verloofde. Naast Arie staat Teun Westerhout.  
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schriften, verrees vanwege de feestcommissie: een kloeke eerepoort 
naar Kortenhoeven en een mooie boog in de Laak. Overal waar ge-
legenheid voor plaatsing was, in ieder steegje of poortje, een versie-
ring in veelvoudige afwisseling. Zoo ging ons dorp in vollen feest-
dosch zijn eersten feestdag tegemoet. 
 
De eerste feestdag 
Op woensdag 24 september was het prachtig weer en was ieder al 
vroeg in de kousen. Velen om nog de laatste hand te leggen aan de 
versiering of hun uitrusting voor die dag gereed te maken. 
’s Morgens om negen uur begon het feest voor de schoolkinderen. 
Er heerschte van den aanvang af een hartelijke samenwerking tus-
schen beide scholen, welke op dien zonnigen woensdagmorgen tot 
liefelijke openbaring kwam. Daar trekken de kleinen, keurig uitge-
doscht, in één stoet vereenigd onder geleiding van hun onderwijzers 
en onderwijzeressen met vlaggen en vaandels op marsch. De mu-
ziek hield er flink de pas in; hier en daar werd halt gehouden en een 
vroolijke feestzang aangeheven. ’t Liep al tegen twaalf uur eer de 
kinderoptocht was afgeloopen. Dat was voor die kinderen dus een 
hele lange ochtend geweest! Toen ging het naar school, waar de 
kleinen een flink onthaal was bereid. Daar duurde de feestvreugde 
nog wat voort tot straks de jeugdige gasten, ieder met een gedenk-
plaat gewapend, in dankbare stemming huiswaarts keerden. Zoo 
was het eerste nummer van het feestprogram in goede orde afge-
werkt. In de middaguren werd nog druk gewerkt voor den volgenden 
dag. Maar toen de avond viel trok ieder zijn zondagsche pak aan en 
vereenigde men zich tezamen in het kerkgebouw der Ned. Herv. 
Gemeente. Het was een leerzame en ernstige rede, die Ds. Magen-
dans naar gelegenheid des tijds voor een groote schare belangstel-
lenden uitsprak. Het eerste deel gaf een beknopt historisch overzicht 
van het te herdenken feit. Het tweede deel was een woord tot zelf-
onderzoek en ernstig vermaan. De beide zangvereenigingen (Prin-
ses Juliana en Hosanna) zongen gezamenlijk eenige schoone lie-
deren en tot slot de heele schare staande het oude Wilhelmus.  
Het was een goede gedachte van onze feestcommissie om het 
godsdienstig element in eene herdenking als deze niet te doen ont-
breken. Dat die gedachte instemming vond in de gemeente, bewees 
de groote opkomst. 
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▲In het midden zit Prins Willem van Oranje (Piet van Luyt), omringd door de heren 
die hem op het Scheveningse strand verwelkomden. V.l.n.r. zijn de staande heren: 
Gart de Jong Pz, Dirk van der Heiden en Piet de Jong Dz. Waarschijnlijk beeldde 
Gert de Jong Pz (met steek) Van Limburg Stirum uit en de twee anderen waren dan 
Van Hoogendorp en Van der Duyn van Maasdam 

▲Verkleed als Scheveningse 
vissers, compleet met een 
vreemd soort zuidwester op hun 
hoofd, staan hier v.l.n.r.: Dirk 
Dazler, Dirk Chaigneau, Hannes 
van den Heuvel, Jan de Jong, 
Lot van Mourik, Rokus Quint, Op 
Molenaar, Klaas van den Heuvel 
en Bertus de Koning. Liggend: 
Jan de Jong, Goof de Koning en 
Kees Horden. De twee jongens 
geheel rechts zijn Jan (van Wil-
lem Chaigneau) en Jan (van Jan 
Chaigneau).  
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De optocht op de tweede feestdag 
Donderdag 25 september begon met veel lawaai. ’s Morgens voor 
dag en dauw bliezen de muzikanten ons dorpje al uit de veeren. Men 
moest vroeg beginnen om het volle programma te kunnen afwerken. 
Op die manier feestvieren zou tegenwoordig niet meer lukken. 
Reeds te half zeven, toen de herfstdauw nog nauwelijks het eerste 
zonlicht doorliet, was de dames-commissie al present voor de keu-
ring van versierde wagentjes en fietsen. De prijzen werden als volgt 
toegekend: 
Voor de rijtuigversiering: 
1e prijs  Theeblad N. Verweij 
2e prijs  Handtas G.K. Streefkerk 
2e prijsB Handtasje M. Versluis 
Voor de fietsversiering: 
1e prijs  Tafeltje C. van den Heuvel 
2e prijs  Werkdoos H. Ooms 
2e prijsB Broche  Adr.v.d. Heuvel Cd 
Kennelijk mochten, gezien de beschikbaar gestelde prijzen, aan de 
versierwedstrijd alleen meisjes en vrouwen meedoen. 
 
Na de uitreiking van de prijzen werd meteen begonnen met het op-
stellen van de stoet voor de allegorische optocht. Daaraan deden 
alle fietsen en rijtuigen mee die zojuist waren gekeurd. Intussen werd 
bij de rivier de aankomst nagespeeld van Prins Willem van Oranje op 
het Scheveningse strand op 30 november 1813. In een roeiboot 
werd de prins door twee leden van de organisatiecommissie naar de 
Lexmondse wal geroeid, waar de drie kopstukken van het Voorlopige 
Algemeen Bestuur: Gijsbert Karel van Hoogendorp, Leopold van 
Limburg Stirum en A.F.J.A. van der Duyn van Maasdam, hem ston-
den op te wachten. De aanlanding zal wel plaats hebben gevonden 
in de Lexmondse haven. Met z’n vieren stapten de heren in het ge-
reedstaande rijtuig. Die stond aan de kop van de inmiddels gefor-
meerde stoet en toen ging het plechtig en in goede orde eerst Acht-
hoven in, vervolgens de dorpskom door naar Lakerveld, terug door  
Kortenhoeven, om juist op den gestelden tijd in de dorpskom den 
stoet te ontbinden. Hoe ver men Achthoven, Lakerveld en Korten-
hoeven is ingereden, vermeld de historie niet. Bedenk dat er nog 
geen nieuwbouwwijken waren en ook de Nieuwe Rijksweg en de 
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▲Achteraan staan de heren van ontvangst met in hun midden de ingehaalde prins 
van Oranje met een dwarse steek op zijn hoofd. Het zijn, v.l.n.r.: Bas de Jong Dz, 
Gert de Jong Pz, Piet van Luyt (Prins Willem) en Dirk van der Heiden. De staande 
dames zijn: Dora van Hensbergen, Dirkje (Dé) Molenaar die de Hollandse maagd 
uitbeeldde en getooid was met een helm, Kee van Luyt, Dirkje Herrema en Grietje 
van Iperen. Vooraan geknield: Greta Bos, Wien van Kleef, Marie Kersbergen, Cor 
de Koning en Klazina van Hensbergen. Deze dames waren de helpsters van de 
Hollandse Maagd. Er waren er twaalf, maar niet allemaal staan ze op deze foto. De 
dame rechts voor prins Willem, met een sabel in de hand, is de vredesgodin die op 
een andere wagen reed en de vrede symboliseerde.  

Driemolensweg nog niet bestonden! Dus een rondje rijden was er 
niet bij. Gaande vanuit de dorpskom, moest men altijd dezelfde weg 
weer terug rijden! Niettemin, het was een succes. Deze historisch 
allegorische optocht was het glanspunt van de feestelijkheden. De 
costumes muntten uit door frischheid en waren der historie getrouw. 
 
De volgorde in de stoet was als volgt: Voorop gingen twee herauten, 
waarna 16 dragonders en de muziekwagen met Excelsior volgden. 
Daarna twaalf vissers, die de Scheveningse vissers moesten voor-
stellen die de prins hadden verwelkomd, dan het rijtuig (dat dus niet 
meer voorop reed) met de prins, Van Hoogendorp, Van Limburg 
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▲In de koets zitten prins Willem met zijn dwarse steek (Piet van Luyt) en waarschijn-
lijk Van Limburg Stierum (Gert de Jong Pz) en van achter gezien Dirk van der Hei-
den. De twaalf vissersvrouwen, allen met een mutsje, zijn, v.l.n.r: Fina Verhoef, Sien 
de Jong, Kaat Molenaar, een zus van Wim Stravers, Aal van Gulik, een zus van Arie 
van Mourik, Wim Stravers, nog net zichtbaar een zus van Gerrit Stravers, Hendrikje 
Plieger, naast het wiel Heel Verhoef, Wien Burggraaf-Molenaar en Jans Burggraaf. 
Geheel links staat vredesgoding Kee van Luyt op haar wagen alles te overzien. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stirum en Van der Duijn van Maasdam, gevolgd door twaalf visserin-
nen, ofwel vissersvrouwen. Hierna volgde een wagen met de symbo-
lische voorstelling van de Vrede, een wagen met de Hollandse 
maagd met twaalf meisjes, zes Kozakken te paard, de commissie-
wagens, de tilbury’s en de fietsen. Voor die tijd was dat een hele 
stoet. 
 
Ringrijden en volksspelen 
Na een korte pauze begon het ringrijden met tweewielige wagentjes, 
waaraan 38 paren, dus 38 wagentjes deelnamen. Het was duidelijk 
nog in de tijd dat bijna al het landvervoer per paard (en wagen) ging. 
Tegenwoordig zijn er daarvan in Lexmond niet meer zoveel te vin-
den. 
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▲De twaalf Scheveningse vissersvrouwen. V.l.n.r.: Kaat Molenaar, Wim Sravers, 
Sien de Jong, Wien Molenaar, Aal van Gulik, Fina Verhoef, Heil Verhoef, een zus 
van Wim Stravers, Hendrikje Plieger, Jans Burggraaf, een zus van Arie van Mourik 
en een zus van Gerrit Kersbergen. Haar broer Willem staat midden op de foto ach-
ter de dames en in de verte is achter haar schouder nog net het gezicht van me-
vrouw Van Hensbergen zichtbaar. Geheel rechts staat de oude Hannes de Jong uit 
de Vijfhuizen. De foto is genomen vóór de huizen van kapper Goof den Burger en 
bakker Van Luyt op de Dorpsstraat.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Er eindigden twee paren met een gelijk aantal hoogste punten, zodat 
om de eerste en de tweede prijs moest worden geloot. De uitslag 
werd toen: 
1e prijs  Barometer   W. Boef 
   Zilveren armband  J. Molenaar 
2e prijs  Zilveren horlogeketting H. Veen 

Gouden zegelring  Adr. Verhoef 
3e prijs  Sigarenkoker   P. Kersbergen 
  Zilveren broche  J. Kooijman 
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Na het ringrijden kwamen de volksspelen aan de beurt. Hiervoor was 
de belangstelling zeer groot, zowel wat deelnemers als publiek be-
trof. Bij het slaan op de Kop van Jut, waaraan alleen mannen boven 
de 25 jaar mochten meedoen, waren de winnaars: 
1e prijs f 9,-    W. Chaigneau 
2e prijs f 6,50    J. Verhoef 
3e prijs f 3,50    J. Chaigneau 
Het tobsteken voor jongens gaf aan vele een stortbad, wat in die late 
septemberdag niet altijd prettig zal zijn geweest. De winnaars waren: 
1e prijs Harmonica   D. Chaigneau 
2e prijs Horloge   G. de Koning 
3e prijs Mondharmonica  A. Westerhoud 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
▲De feestboog op het midden van de oprit van de dijk. Op de achtergrond de wa-
gen van de Hollandse maagd met haar twaalf helpsters. Voor de boog staan v.l.n.r.: 
Peet Bogert met een sigaar in zijn mond, Hannes Hamerling, Gerrigje van Kekem, 
Huib van Tuyl met zijn pet scheef op het hoofd, het hoofd van Pietje Horden, Willem 
Horden met een stok, rijksveldwachter Beckerman, Gart Scherpenzeel en Willem 
Boef (verkleed als Kozak). Verder op de eerste rij de oude Willem Boef, Gijs Lem-
men, Henk Hol (met hoed?), Janus van de Grijn (met petje), en de oude Henk Stra-
vers.  
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►Bij de ereboog op de oprit 
zijn de namen van slechts 
enkele personen bekend. Ge-
heel links, met de pet, staat de 
zoon van Zwart Gerrigje 
Chaigneau. De jongen met de 
pet naast hem is Bennie Pot, 
de zoon van burgemeester 
Joost Pot. De persoon achter-
aan met de pet, die overal 
bovenuit steekt, is Gert de 
Vaal. De lange persoon links 
naast het paard is Willem Boef 
(II). In de opvolgende genera-
ties Boef heette altijd wel een 
zoon Willem. Om ze uit elkaar 
te houden krijgen ze een Ro-
meins nummer. Geheel rechts 
staan twee meisjes met een 
grote hoed. De linkse is waar-
schijnlijk Mien de Vaal en de 
rechtse Liesbeth de Vaal. Ge-
heel rechts, met de hoed, staat 
waarschijnlijk Jan van Kleef.  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het boegsprietlopen voor jongens van 13 tot 25 jaar was ook een 
groot succes en ook hiervoor was de belangstelling zeer groot. De 
winnaars waren: 
1e prijs  Zilveren horloge G.A. Ridé 
2e prijs  Sigarenkoker  J. van den Heuvel 
3e prijs  Kistje sigaren  W. Horden 
Het was toch een andere tijd dan tegenwoordig, want een kistje siga-
ren voor een jongen tussen de 13 en 25 jaar is nu onvoorstelbaar. 
Tot slot van de volksspelen kwam het ringrijden per fiets voor meis-
jes. Er was kennelijk veel belangstelling voor, want er waren maar 
liefst vijf prijzen te vergeven. Ze werden gewonnen door: 
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▲Voor de erepoort op de Dorpsstraat een rijtje Lexmonders. Hiervan zijn enkelen 
bekend. Geheel links staat Liesbeth Kersbergen met haar mutsje en opwaaiend 
schort en voor de linker poot van de ereboog staat Arie Kersbergen (Wansleben?). 
Vlak bij hem staat Cornelis Bassa met zijn hoge pet. Voor de rechter poot staat Jac. 
Bikker met zijn zwarte pet. Geheel links staat een petroleum-straatlantaarn en de 
vrouw daarvoor, met het witte mutsje, is Pietje Horden. De twee meisjes in het wit 
zijn Jans (rechts) en Trui Kwiek, kinderen van de brugwachter aan Zwaanskuiken.  

 
 

1e prijs  Zilveren horloge A.v. Iperen 
2e prijs  Fietslantaarn  J. Molenaar 
3e prijs  Handtasje  Ba. Molenaar 
4e prijs  Paraplu  G. Bogaard 
5e prijs  Tasje   D. Molenaar 
Het is opvallend dat het allemaal goede en waardevolle prijzen wa-
ren die werden gewonnen. De collecte in het dorp moet dus heel wat 
hebben opgebracht om die prijzen en de overige activiteiten te kun-
nen bekostigen. 
 
Een succesvol avondprogramma 
Des avonds was het geheele dorp allergezelligst geïllumineerd. Dat 
was met olielampen en mogelijk wat kaarsen, want elektrische ver-
lichting bestond in Lexmond toen nog niet. 
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▲De praalwagen met de Hollandse Maagd (Dirkje Molenaar) met haar twaalf help-
sters. Op het paard zit als stukkenrijder Willem Boef. De foto is genomen in De 
Laak, met nog zichtbaar de boerderij nr. 33, waar vroeger Ipenburg woonde en later 
Gerrit Scherpenzeel.  
 

▲De  Hollandse Maagd in volle 
glorie.  
 

▲De Vredesgodin (Kee van Luyt) staat promi-
nent op de tilbury, met op de voorgrond de 
menner Willem Kersbergen. Achter de tilbury 
staat geheel links Kobus de Vaal met rechts van 
hem Willem Boef II. 
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▲De Lexmondse Kozakken en de twee herauten staan hier in De Laak, voor het 
huis van Teunis van Dieren Gz, te poseren voor de camera. Hiervan zijn niet alle 
namen bekend. De vierde van links, met de witte pet, is Piet van der Heiden en 
geheel rechts zien we v.l.n.r. de twee gebroeders Bikker uit Kortenhoeven en 
Dirk Lakerveld.  

 

Om zes uur begon het openluchtconcert, dat werd gegeven door de 
zangverenigingen Prinses Juliana en Hosanna en de muziekvereni-
ging, ofwel fanfare, Excelsior. Dat gebeurde in een tent die eigendom 
was van Excelsior en was geplaatst op de Dorpsstraat. De plaats 
waar de muziektent normaal stond was aan de oostzijde, tussen de 
huidige slagerij Molenaar en bakker Van Dijk. De uitvoering was een 
succes, want de krant schreef:  Een woord van hulde voor de uitste-
kende wijze waarop zangeressen, zangers en muzikanten zich van 
hun taak hebben gekweten. Om acht uur begon de filmvertoning, in 
die tijd bioscoopvoorstelling genoemd. De tafreelen waren niet zeer 
groot, maar voldoende duidelijk. Blijkens de onafgebroken belang-
stelling viel de voorstelling zeer in de smaak. De film stond nog in de 
kinderschoenen en met de gebrekkige apparatuur uit die dagen kon 
men niet al te veel verwachten. Ongetwijfeld zal het een stomme film 
zijn geweest, maar alleen al het feit dat men bewegende beelden 
zag, moet iets speciaals zijn geweest. Omdat de film een nieuw fe-
nomeen was, zal men ook niet erg kritisch zijn geweest over het re-
sultaat. 
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▲Op de bok van dit versierde tweewie-
lige wagentje zit de oude Willem Boef I 
met naast hem Janna Molenaar. Zij 
hadden de eerste prijs gewonnen bij 
het ringsteken. De dame in het tweede 
wagentje is waarschijnlijk Gerdien Stra-
vers, die met Nico Lemmen meereed. 
Geheel links staat de als Scheveningse 
visser verklede Jan de Jong. De foto is 
genomen vóór het huis van bakker 
Glinderman, Kortenhoevenseweg 17. 
 

▲Voor- en achterzijde van de medaille die 
werd uitgegeven ter gelegenheid van het 

Onafhankelijkheidsfeest in 1913. 

Dank zij de degelijke voorbereiding en leiding vanwege de feest-
commissie en de welwillende medewerking van publiek en politie, en 
niet te vergeten het vriendelijke septemberzonnetje, is de geheele 
feestviering in geregelde orde en goede harmonie verloopen. 
Een krantenverslag besloot met een laatsten blik op de sprekende 
opschriften der vele wapenschilden en met één der treffende zin-
spreuken ‘Oranje en Nederland’ of met dat andere woord onzer stoe-
re vaderen in moeite en strijd: ‘Vivat Oranje!’. 
De Lexmonders konden terugzien op een geslaagd Onafhankelijk-
heidsfeest! 
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▲Voor de smidse en hoefsmederij van Jan van Mazijk aan de westkant van de 
Dorpsstraat staan toeschouwers van de optocht. Geheel links, voor de witte muur, 
staat Kobus Bikker. Beneden hem Huib van Tuyl, met daarnaast met een witte 
bloes, Alewijn Versluis, zijn vader Arie Versluis (met pet) en Izak Streefkerk, met 
tussen hen in de kleine Jan Streefkerk. Dan volgen vooraan een rij kinderen, waar-
van de linkse Paul Rietveld is, dan vier kinderen van de familie Chaigneau met ach-
ter hen hun ouders Jannigje en Jan Chaigneau. De volgende drie kinderen zijn Jas, 
Marie en Bertus de Vaal (met wit petje) met achter hen, gekleed in een lang wit 
schort, hun moeder Leentje de Vaal. De man met de pet die voor de deur van de 
hoefsmederij staat is de oude Jan de Vaal en de man geheel rechts is Dirk van der 
Heiden.  
 

►Bovenaan de afrit van de dijk 
zitten Eigje Verrips en Jan Kort-
lever Jacobz op de eerste tilbury 
en Antonia Zwets en Teunis van 
Dieren, met tussen hen in één 
van hun kinderen, op de tweede. 
Het paard wordt vastgehouden 
door Jan Scherpenzeel.  
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▲Het was druk met kijkers op de Dorpsstraat. Geheel links achteraan, met pet, is Jan 
Bassa Cornz en schuin voor hem staat vooraan Ortje Versluis-van Tienhoven te pron-
ken met haar donkere hoed, voorzien van een witte bloem. Iets verderop, tussen het 
raam en de deur, staat een vrouw met een witte blouse en een grote hoed op. Dat is 
Lijntje van Bentum. Voor haar staat rechts de kleine Zwaantje Chaigneau en links Piet 
van Iperen met pet. De man vooraan in het midden met grijze pet en sigaar is Jan 
Kortlever met rechts van hem Rocus Quint, verkleed als Scheveningse visser. Rechts, 
langs hem heenkijkend, staat Aletta Kloens met haar witte blouse en daarachter Kees 
Horden met zijn lichtgrijze pet. De foto is genomen voor de smederij van Mazijk. 
 

◄Ringsteken op 
de fiets, zoals dat 
in een onbekend 
jaar in Hei- en 
Boeicop plaats 

vond.  
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▲Onder veel belangstelling wordt op de Dorpsstraat een niet in de krant vermeld 
volksspel gehouden, waarbij een geblinddoekte man iets met een kegel moet doen. 
De dorpspomp toornt hoog boven het publiek uit en in de verte is de ereboog op de 
oprit te zien. De derde man van links op de voorste rij, met een sigaar in zijn hand, is 
Piet Kortlever en de man die aan komt lopen is Gerrit Kersbergen. Hij is getooid met 
een halsband van het organisatiecomité. Links van hem staat Teunis Molenaar met 
zijn pet. De man met de lichte pet die voor de pomp staat en een papier in zijn hand 
heeft, is Jan de Heer. De vierde man van rechts, met het witte overhemd nog zicht-
baar boven zijn vest, is Willem Chaigneau.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bronnen: 

- De Vijfheerenlanden, 27 aug, 3 en 20 sept. 1, 4 en 11 okt. 1913. 
-    Horden Jz, P., Kent u ze nog… de Lexmonders, Europese Bibliotheek, Zaltbommel, 

1974. 
- Molenaar Az, Herman en Rien, Lexmond en de Lexmonders in beeld, Europese 

Bibliotheek, Zaltbommel, 1991. 
- Nieuwe Gorinchemsche Courant, 2 okt. 1913. 
- Schoonhovensche Courant, 6 sept. en 1 okt. 1913. 
- Zijderveld, Walter van, Een eeuw Zang en Muziek in Lexmond, Vereniging Histo-

risch Lexmond en Hei- en Boeicop, 2012. 
Met dank aan Herman Molenaar voor het beschikbaar stellen van ontbrekende foto’s 
en namen en voor het controleren daarvan. 
 

= = = = = = = = = = = = = = = = 
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LEZERS REAGEREN  
 
R.A. Hendriks 
 

 
Het jubileumnummer van de Lek en Huibert Kroniek heeft tot een 
stroom positieve reacties van lezers geleid. Met name de serie  
‘de keuze van...’ viel in de smaak getuige de vele hartelijke compli-
menten die het bestuur in ontvangst mocht nemen.  
In de reeks verhalen kwamen bekende dorpsbewoners, (ex-) be-
stuursleden en kroniekschrijvers aan het woord die aan de hand van 
een persoonlijke keuze een verhaal vertelden over een bijzondere 
plek of persoon.  
De redactie is blij dat de serie in de smaak valt en ziet daarin een 
aanmoediging om ‘de keuze van…’ tot een vast onderdeel van de 
kroniek te maken. In dit nummer verhaalt erelid - en één van de op-
richters van de vereniging - Henk de With over de Gregoriushoeve in 
Lexmond waarvan de geschiedenis teruggaat tot 1300. 
De redactie van de kroniek heeft een lijstje met namen van personen 
die we graag aan het woord laten in de rubriek ‘de keuze van…’ 
Nieuwe namen zijn echter van harte welkom. 
 
Eén van de reacties die op het augus-
tusnummer binnenkwamen, is van de 
hand van Jasper de Kogel uit Oegst-
geest. Hij heeft genoten van het augus-
tusnummer, maar tikt de redactie ook 
lichtjes op de vingers. Bij het verhaal van 
Jan Holl stond een grafsteen afgebeeld 
van een andere Jan Holl. Jasper de Ko-
gel begrijpt hoe het mis kon gaan, want 
de naam Jan Holl is geen uitzondering in 
Hei- en Boeicop. Hij geeft graag enige 
uitleg, inclusief alle bijnamen, die nodig 
waren om de Jan Holl’en in Heicop uit 
elkaar te houden. 
 

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

▲De grafsteen van de verkeer-
de Jan Holl, de neef van Jan 
Holl, over wie Jan Schaafsma 
de vorige keer verhaalde. 
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JAN HOLL 

 
Jasper de Kogel 
 

 
Allereerst hartelijk dank voor het nieuwste nummer van de Kroniek. 
Leuk, dat jullie de foto van het Koninginnefeest met mijn vader en 
opa erop zo prominent plaatsten. Hopelijk genieten meer Heicoppers 
ervan.  Ik heb ook erg geamuseerd zitten lezen in de verhalen van 
en over allerlei personen, waarbij de Heicopse herinneringen natuur-
lijk mijn speciale belangstelling hadden. 
 
Bij de kastanjeboom van Jan van Hemert heb ik regelmatig op de 
bus van ‘De Twee Provinciën’ staan wachten, die van Utrecht naar 
Leerdam reed. Voor mij is die boom verbonden met zijn moeder Bets 
van Hemert, die voor mijn gevoel eeuwig bezig was met het stoepje 
te dweilen, te spoelen op het stoepje aan de wetering en,  zoals we 
toen zeiden, de kegels te kluiteren. 
Ik heb er ook wel boodschappen gehaald toen opoe Van Hemert nog 
een winkeltje dreef. 
Het verhaal over mijn achterneef  Jan Holl zou ik graag aanvullen, 
want helaas stond er een foto bij van de grafsteen van zijn neef en 
naamgenoot, J.L. Holl, J.L. zn. Ook jammer, dat niet vermeld werd, 
dat Jan zijn belangrijkste werk, molenaar en bouwer van miniatuur-
molens en organist in de hervormde kerk was. Hij was echt veelzij-
dig! 
Hoe zit dat nu met al die Heicopse Holl’en? 
Mijn overgrootvader heette Jan Lambertus Holl (1831-1875) en was 
gehuwd met Josina de Jong (1838-1920). Hun leven kreeg een dra-
matische wending, toen Jan zich achter in het weiland verwondde 
met de zeis en doodbloedde.  
Opoe Sientje bleef zonder inkomen als weduwe achter met zeven 
kinderen van 3 tot 14 jaar. Bovendien was opoe zwanger van de 
achtste, die vier maanden na de dood van zijn vader werd geboren 
en ook de naam Jan Lambertus Holl kreeg. Het gezin behoorde tot 
de armsten van het dorp, mondjesmaat gesteund door de diaconie.  
Ik heb verhalen gehoord over besneeuwde bedden op een koude, 
open zolder, waarvoor bij de boer koeidekken werden geleend en 
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opoes smeekbeden aan een goeddoorvoede diaken om een wat 
groter bedrag van de diaconie te mogen ontvangen om haar kin-
deren te voeden. Wie waren die acht kinderen? 

1. Hendrika de Ruyter-Holl (Heintjiemeu), uit Heicop vertrokken. 
2. Lena Vink-Holl, moeder van Jan, Bertus en Toontje Vink aan 

de Bosscheheul. 
3. Teunis A. Holl, trok weg uit het dorp. 
4. Arie Holl, de vader van Tunnes de jachtopziener, Jan van Ma-

rië en Lucas. 
5. Jacob Holl (Ome Job), gehuwd met Bet Ponsen, die na zijn 

vroege dood hertrouwde met Jan van Beuzekom. 
6. Christina de Kogel-Holl, moeder van Nijs, Neeltje, Jan en Job. 
7. Harmen Holl (Ome Hap), vader van Gijs, Jan van Happe, en 

Arie van Dikkie. 
8. Jan Lambertus Holl, vader van Sientje, Marie, Jan m’n liefie 

en Flora (de Vos-Holl). 
Er waren in Heicop heel wat mensen vernoemd naar mijn overgroot-
vader. Een tijd lang leefden er vier tegelijkertijd, zodat bijnamen 
noodzakelijk waren: J.L.Holl sr (Jan van Geuvertje), J.L. Holl A.zn 
(Jan van Marië), J.L. Holl H.zn (Jan van Happe) en J.L. Holl J.L. zn. 
(Jan van Janne, of wel Jan m’n liefie, dankzij zijn moeder). 
Het grafmaken was een familiebaan: Het ging van Job Holl over op 
zijn broer Jan Holl sr., en daarna naar zijn neef Jan Holl H.zn.  
Deze neef Jan vertelde ooit de volgende anekdote. Een gedeelte van 
het Heicopse kerkhof was ooit geruimd, dus hij dacht probleemloos 
een nieuw graf te kunnen delven. Er bleek echter een skelet achter-
gebleven. Zijn oom en voorganger Jan, had de opdracht tot ruiming 
niet volledig uitgevoerd en het graf van zijn broer Job ongemoeid 
gelaten. Na Jan seniors dood moest Jan dus het graf van zijn oom 
alsnog leegmaken. 
En wat Jans eigen graf betreft: Volgens mij staat daar geen steen op, 
evenmin als op het graf van zijn vrouw Jouk, J.H. Holl-Brouwer, die 
eerder weduwe was van Lammert de Jong. 
Overigens, wie raakt niet in de war met al die naamgenoten? Het 
wordt al snel een janboel! 
Veel plezier met het samenstellen van nieuwe kronieken, U merkt ze 
worden gespeld! 

= = = = = = = = = = = = = = = = 
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UIT DE KRANT VAN 65 JAAR GELEDEN 

 
J.L.E. Bassa-de Jong 
 

 
 
Hei- en Boeicop 
 
Berichten van 30-09-1948 

 Concert.  Zaterdagavond der vorige week, gaf de Oranjever. en 
de Gem. Zangver. ‘De Lofstem’ met medewerking van een drietal 
Zusterver. een zeer geslaagd concert in de Dorpskom onzer ge-
meente. De verschillende nummers, zowel van muziek als zang, 
werden met grote belangstelling aangehoord. Er was zeer veel 
publiek, ook uit de omliggende gemeenten. 

 Veerdienst. De tijdelijke veerdienst, ingelegd wegens reparatie 
aan de Zwaanskuikenbrug over het Merwedekanaal, blijkt in een 
grote behoefte te voorzien. In de eerste zes dagen werden niet 
minder dan 1774 personen en 968 rijwielen per roeiboot heen en 
weer vervoerd, wat een gemiddelde is van 292 pers. en 161 rij-
wielen per dag. Dat het brugpersoneel thans drukke dagen heeft, 
spreekt voor zichzelf. 

 Nog geen fusie.  De afgelopen week werd een Algem. Vergade-
ring gehouden van Ouders van leerlingen en genodigden in de 
Openb. Lag. School, waarin als spreker optrad de heer Eelderink 
van Vianen. Doel dezer bijeenkomst was om te komen tot oprich-
ting van een Bijz. School met de Bijbel. Nadat spr. in een helder 
betoog het doel tot deze oprichting had uiteengezet en verschil-
lende aanwezigen hun mening hadden doen horen, werd een 
voorlopige commissie benoemd, die tot verdere verwezenlijking 
van de plannen zal voortwerken. Hiermede is de gepoogde fusie 
van het best. der Bijz. School zeker niet nader gekomen.  

 Asfaltering. Er worden thans ernstige pogingen in het werk ge-
steld de bestaande grintweg vanaf Lexmond tot Schoonrewoerd 
te asfalteren. Zou de in deze week te houden vergadering van 
Ingelanden tot dit nuttige doel besluiten dan kan men in het ko-
mende jaar van de stofplaag verlost zijn.  
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Op 12 oktober is er positief beslist, getuige het volgende bericht: 
Besloten werd met algemene stemmen de bestaande grintweg 
vanaf de Rijksstraatweg te Lexmond tot aan het einde van de 
grens dezer gemeente (Boeicop) over een lengte van 4700 M. te 
asfalteren. Verder werd besloten dat de weg een kruinbreedte zal 
verkrijgen van 5 ½ M. met een wegdek van 4 ½ M., waar moge-
lijk voorzien van uitwijkplaatsen, terwijl de bomen aan de Noorde-
lijke berm aan een bepaalde maat gehouden moeten worden. 
Bedoelde weg die reeds in 1938 onder No. 60 als Tertiaire weg 
op het wegenplan was geplaatst wordt in onderhoud en verbete-
ring overgedragen aan ’t Hoogheemraadschap de Vijfheerenlan-
den tegen een vergoeding van fl. 500,- per KM. per jaar. 

Bericht van 21 oktober 1948 

 Afgesloten brug. Thans komt er uitzicht, dat de Zwaanskuiken-
brug, die voor de nodige reparatie al  5 weken voor het verkeer 
gesloten is geweest, gereed zal komen. De wacht is thans nog 
op het zgn opzetwerk dat aangebracht moet worden en op de fa-
briek gereed wordt gemaakt. Men hoopt dat begin volgende week 
dit werk zal zijn aangebracht, waarna de brug weer voor het ver-
keer kan worden opengesteld. 
Dit is inderdaad gebeurd op 26 oktober. De veerdienst zette in vijf 
weken in totaal 5774 wielrijders en 3836 personen over. 

Bericht van 20 november 1948 

 Demonstratie. Woensdag j.l. had de in dit blad aangekondigde 
Greppeldemonstratie plaats op de landerijen van de landbouwer 
Jac. de With Stz. alhier. Met grote belangstelling werd het werk 
dezer zeer eenvoudige en gemakkelijk hanteerbare greppelsnij-
der gevolgd en constateerde men, dat de greppelsnijder de bo-
dem en beide zijden gelijktijdig lossnijdt, waardoor het uithalen 
met de greppelhouw zeer gemakkelijk is. Uit de verdere voorde-
len van de greppelsnijder bleek nog, dat breedte en diepte ver-
stelbaar is, door een paard kan getrokken worden en tevens een 
grote arbeidsbesparing is. Gerekend wordt dat 40 Bunder in on-
gev. 2 dagen op deze wijze bewerkt kan worden. 

Bericht van 25 november 1948 

 Buurtfeest. Voor een stampvolle zaal gaf de Buurtveren. “Het 
Zwaantje” Zaterdagavond j.l. een gezellige avond in het café van 
dhr. G. van Es. Medewerking werd verleend door de Toneelver. 
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“Lodovicius Maris” te Schoonrewoerd. De verschillende voor-
drachten en andere attracties werden afgewisseld door opgewek-
te muziek. Het hoogtepunt van deze avond was wel toen de to-
neelveren. het stuk “Papa strijkt de vlag” opvoerde. Met een ge-
zellig dansje werd deze zeer geslaagde avond besloten. 

 Bedankt. Wegens drukke werkzaamheden heeft dhr. G. Kusters 
als dirigent van de Gem. Zangver. “De Lofstem” bedankt. In diens 
plaats is benoemd shr. Stoffel van Vliegen te Utrecht. 

Bericht van 2 december 1948 

 Kinderkoortje.  Door de activiteit van de Gem. Zangver. “De Lof-
stem” is een koortje van kinderen van 6 – 16 jaar opgericht. Bij 
de eerst gehouden oefening op Zaterdagmiddag l.l. waren 50 
kinderen aanwezig, die, onder leiding van de dirigent, die daar 
voorlopig voor is aangewezen, de heer J.L. Holl alhier, van hun 
beste kunnen deden blijken. 

 
Lexmond 
 
Berichten van 16 september 1948 

 Vertrek Dr. Schuckink Kool. Het bericht, dat dr. Schuckink Kool, 
arts alhier onze gemeente gaat verlaten, heeft bij vele ingeze-
tenen grote teleurstelling gewekt. Die met dokter Schuckink Kool 
in aanraking kwamen wisten van zijn grote toewijding voor zijn 
patiënten en het is zijn patiënten niet ontgaan, dat de dokter ie-
mand was met een scherpe blik, die in de meeste gevallen ver-
bazend snel wist waar zijn patiënten aan toe waren. Vanzelfspre-
kend wordt zijn heengaan betreurd, een heengaan waar blijkbaar 
niemand op gerekend had. Het is ook niet omdat de dokter het 
hier minder goed naar zijn zin had, dat hij vertrekt, doch bepaalde 
en ongezochte omstandigheden hebben hiertoe geleid. Dokter 
Schuckink Kool, die bijna 10 jaar “onze dokter” was, gaat zich 
reeds deze week vestigen in Maartensdijk, waar hij een practijk 
heeft overgenomen. De practijk in deze gemeente wordt op het-
zelfde tijdstip voortgezet door Dr. Vechters uit Arnhem. Naast on-
ze dank voor alles wat dr. Schuckink Kool gedurende 10 jaren 
voor onze gemeente geweest is, spreken we de wens uit, dat het 
hem met zijn gezin in zijn nieuwe woonplaats goed zal moge 
gaan. 
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 Verenigingsnieuws. De arbeiderszangver. “Nieuw Leven”, die 
voor een kostbare piano-restauratie kwam te staan, deed, waar 
hiervoor de kasmiddelen ontoereikend waren, een beroep op de 
ingezetenen, welk beroep niet tevergeefs is geweest, aangezien 
spoedig het bedrag door bijdrage werd gedekt. 

 Oranje-violen Nu het volgende jaar Koninginnedag op 30 April 
valt, kan men op die dag geen goudsbloemen meer gebruiken 
voor versiering. Men heeft echter eens nagegaan welke bloemen 
als plaatsvervangster zouden kunnen dienen. Het zijn diverse 
oranjekleurige tulpen, de oranjeviool, de oranje azalea uit Bos-
koop en de goudgele crocus. 

Berichten van 14 oktober 1948 

 Raadsvergadering. Vrijdag 7 Oct. kwam de raad van Lexmond 
bijeen, onder voorzitterschap van Jac. de Jong. De voorzitter 
deelde mee, dat, naar aanleiding van een bespreking in een vori-
ge vergadering, het niet wenselijk is het lichtpunt op het kruispunt 
in Kortenhoeven te voorzien van oranje licht, zoals was voorge-
steld. Wel zal de paal worden vervangen door een ijzeren, terwijl 
er ook een grotere lamp in zal komen. Bij Stok zal een lichtpunt 
komen en de lamp bij de Heicoppersteeg zal blijven branden. De 
kosten hiervan zullen niet hoog zijn, omdat deze lamp kan wor-
den aangesloten op de lamp van de klok van het Dorp. Ook de 
Rozemarijnsteeg zal worden voorzien van een lichtpunt. 

 O.L.S. Het beschikbaar gestelde bedrag per leerling der O.L.S. 
wordt voor 1949 vastgesteld op fl. 17.24. Aan het einde van de 
vergadering deelt de voorz. mee, dat hij met Ir. De Groot op het 
terrein is geweest, dat bestemd is voor het uitbreidingsplan. Ir. 
De Groot vond het terrein uitstekend geschikt voor uitbreiding. 
Op de desbetreffende bureaux is het uitbreidingsplan echter zoek 
geraakt, zodat ijlings een nieuw plan gemaakt moet worden. Dit 
veroorzaakt veel oponthoud in deze zaak, maar nu wordt er toch 
aan gewerkt. Tot tijdelijk Hoofd der O.L.S. werd benoemd Mej. 
Van Royen. Tot tijdelijk onderwijzer dhr. H.C. Soerink. 

Bericht van 23 oktober 1948 

 Beroepen. Door de Kerkenraad der Ned. Herv. Gem. werd een 
toezegging van beroep uitgebracht op Ds. Borm van Wouden-
berg. 
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Bericht van 26 oktober 1948 

 Afscheid ds. W. de Bruijn. Zondagmiddag had in een stampvolle 
Ned. Herv. Kerk alhier de afscheidsdienst van Ds. W. de Bruijn 
plaats. Een indrukwekkende plechtigheid welke niet gauw door 
de Lexmonders vergeten zal worden. Ofschoon Ds. De Bruijn be-
trekkelijk kort de N. Herv. Kerk alhier gediend heeft (vanaf 31 
Maart 1946) had hij zich in deze tijd door zijn trouwe arbeid en 
sympathiek optreden zó bemind gemaakt, dat zijn heengaan al-
gemeen zeer betreurd werd.  
Het verslag in de krant is zeer uitvoerig. De familie Bikker wordt 
bedankt voor de gastvrijheid te hunnen huize. Dominee verzoekt 
deze dank ook over te brengen aan Vader Bikker die de dienst 
niet heeft kunnen bijwonen. Ds. Kagenaar spreekt namens de 
Ring Vianen. Ds. van Malestijn (Nieuwpoort) spreekt als consu-
lent. 

Bericht van 2 november 1948 

 Bijzonderheid. De 77-jarige J. Veen heeft dit seizoen zonder eni-
ge hulp ¾ HA suikerbieten gerooid. 

Bericht van 4 november 1948 

 Organist Geref. Kerk. De heer R. van Mazijk, die ruim 40 jaren 
organist van de Geref. Kerk alhier geweest is, heeft thans als zo-
danig ontslag gevraagd. Begonnen als jongen van amper 20 jaar 
heeft hij de Geref. Kerk een lange reeks van jaren als organist 
gediend. Wie dagelijks overbelast is met zijn werk kan ’s Zon-
dags wellicht verlangen om eens niet gebonden te zijn. Misschien 
is dit de reden, dat na 40 jaren actief deelnemen aan de leiding 
der Godsdienstoefeningen, het verlangen ontstond om ook eens 
’s Zondags te mogen opgaan onder de Dienst des Woords als 
ieder ander gemeentelid. Het heeft dhr. Van Mazijk niet aan be-
zieling ontbroken. Hij gaf de begeleiding zó, dat de organist in 
zijn spel immer trachtte te vertolken, wat in de woorden tot uit-
drukking kwam.  

Berichten van 20 november 1948 

 Overleden. De oudste ingezetene onzer gemeente, Ruth Boog-
aard is in de ouderdom van 97 jaar en 9 maanden overleden. 

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

 



Lek en Huibert Kroniek 

36 

TOEN EN NU 
 
W. van Zijderveld 
 

 
In 1964 begonnen de onderhandelingen om de woonwijk De Nes, 
bestaande uit De Nes en de Ds. Magendansstraat, uit te breiden 
naar het westen en noorden. Er werd grond aangekocht, maar Den 
Haag lag dwars, zodat het bouwproces werd vertraagd. Na veel vij-
ven en zessen werd begin oktober 1967 door de woningbouwvereni-
ging De Goede Woning begonnen met de bouw van 26 eengezins- 
en 14 bejaardenwoningen en op 31 december 1968 waren de be-
jaardenwoningen bewoond. Alle nieuw gebouwde woningen hadden 
een primeur: centrale verwarming. Dat was in die tijd bij nieuwbouw 
nog lang niet altijd het geval. Er was nog geen aardgas en de cv 
moest op olie worden gestookt. Dat gebeurde in een centraal ketel-
huis en vandaar liepen de verwarmingsbuizen naar de woningen. 
In het begin van de 21e eeuw was er nog steeds behoefte aan kleine-
re woningen en vonden de autoriteiten dat de bejaardenwoningen 
niet meer aan de eisen voldeden. Vee bewoners dachten daar an-
ders over, maar daar had de overheid geen boodschap aan.  
Bij Goed Wonen Zederik, de opvolger van de woningbouwvereni-
ging, was het idee ontstaan om op de plaats van de bejaardenwo-
ningen enkele appartementengebouwen neer te zetten. De ruimte 
daarvoor ontbrak echter. De bejaardenwoningen grensden echter 
aan een zogenaamde ‘groene long’, een agrarisch gebied waarop 
niet mocht worden gebouwd. In het verleden waren door particulie-
ren daarvoor al enkele aanvragen gedaan, maar die waren catego-
risch afgewezen. De groene long was heilig! Voor de bouw van de 
appartementen golden de regels echter ineens niet meer en werd 
door de gemeente grif vergunning verleend. Toen bleek dat ook de 
goot- en dakhoogten in het bestemmingsplan niet klopten, werden 
ook deze snel aangepast. Dit onder het mom: alle varkens zijn gelijk, 
maar het ene varken is meer gelijk dan het ander.  
Het resultaat is echter goed. De mediterraan ogende gebouwen 
kwamen in 2012 en 2013 gereed en hebben een betere uitstraling 
dan vele andere appartementengebouwen, alhoewel daarover na-
tuurlijk ook afwijkende meningen te horen zijn. 
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▲ De bejaardenwoningen Weth. J. de Jongstraat 2 t/m 28 in 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
▲ De appartementen die voor de bejaardenwoningen in de plaats kwamen. 
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DE KEUZE VAN: Henk de With, erelid 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Henk de With 
Geboren: 12 oktober 1928 in Lexmond 
Woonplaats: Lexmond  
Vader: Thijmen de With,  
Lexmond/Achthoven 
Moeder: Heiltje Rietveld, Lexmond 
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Waarom deze keus? 
,,De Gregoriushoeve is een prachtige oude boerderij met een boei-
ende geschiedenis. Bij verbouwingen worden elke keer weer resten 
van vroegere bebouwing gevonden,’’ zegt Henk de With. 
Dat bleek onlangs weer bij de aanleg van glasvezel. Op korte af-
stand van het huis werd een dikke oude muur gevonden, die bijna 
rondom het huis loopt. Waarom die muur er stond is Henk niet be-
kend. Om water tegen te houden?  
Er zijn meer raadsels over de Gregoriushoeve. ,,Waarom heeft de 
hoeve zo’n hoge kap, terwijl bijna alle boerderijen hier een lage kap 
hebben.’’ Henk kan enthousiast vertellen over die raadsels en de 
geschiedenis van het huis. 
  

Wat is de geschiedenis van het huis? 

De funderingen gaan ver terug in de tijd, tot 1300. Het huis is sinds 
die tijd regelmatig herbouwd.  
Het huidige huis is gebouwd in 1744 door de familie Ipenburg, een 
rijke familie die veel grond had in deze streek. Het is een hallenhuis, 
gebaseerd op een gebintenconstructie, portaalvormige houten 
draagconstructie. In 1860 wordt het verkocht aan de ambachtsheer 
van Lexmond, Lakerveld en Achthoven. Na de verkoop in 1880 aan 
de familie Senden en de verbouwing in 1893 werd de boerderij een 
veeboerderij, vermoedelijk vanwege de rijke grond. Daarna komt de 
boerderij eerst via verpachting, maar later via koop terecht in de fa-
milie Rietveld. Henks familie van moeders kant.  
 
Wat betekent de boerderij voor Henk de With persoonlijk? 
Henk kocht de hoeve in 1978 als handelswaar. Doordat hij en zijn 
vrouw Teunie geen grond konden verwerven voor de bouw van een 
nieuw huis, heeft Teunie uiteindelijk de zet gegeven om er zelf te 
gaan wonen. Voor burgerbewoning was het niet geschikt en moest 
dus verbouwd worden. Dat hebben ze stapje voor stapje gedaan met 
liefde voor de geschiedenis van het huis. Alle oude elementen zijn er 
nog, de bedsteden boven in het voorhuis, de originele trap met haak. 
Henk de With: ,,Op een keer zei voormalig burgemeester Hokken 
tegen me: ‘De With, de With wat tob je toch met dat huis, sla het ka-
pot en zet er huizen voor neer. Inmiddels wordt er gelukkig anders 
gedacht over historische panden.’’ 
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PIET ON TOUR 
 
Joost-Jan Kool 
 

 

Mijn oom Piet is 61 jaar en heeft nog altijd een vrije geest. Die had hij 
ook in 1968 toen Jan Janssen de Tour de France won en hij droom-
de van een groots en meeslepend bestaan. Een man van de wereld, 
dat wilde hij worden. Hij had echter één probleem: hij woonde in Hei- 
en Boeicop. Een klein dorp in een groene zee van weilanden tussen 
Vianen en Gorinchem. Vanuit deze geïsoleerde positie keek hij toe 
hoe revolutionaire idealen de vastgeroeste maatschappij wakker 
schudden. Het was de tijd van minirok, provo’s en hippies, maar ook 
van grote gebeurtenissen als de Praagse lente en de dood van Mar-
tin Luther King. Ze vormden het begin van een nieuwe tijd. 
Maar niet in Hei- en Boeicop, daar kabbelde het leven rustig voort. 
Grazende koeien onder Hollandse luchten. Geen revolutionair gedoe 
of vrijgevochten idealen, maar hard werken, bidden en hopen op 
hemelse genade. Dat waren de kernwaarden die door de gemiddel-
de inwoner van het dorp beleden werden. Piet was klaar met de be-
klemmende kneuterigheid en wilde weg, de wijde wereld in. Uiteinde-
lijk was dat gevoel de aanleiding van een avontuur waarover hij tot 
op de dag van vandaag smakelijk kan vertellen. 
Het begon allemaal toen Jan Janssen er goed voor stond in het klas-
sement van de Tour de 
France en kansrijk was 
voor de eindzege. Piet 
besloot naar Parijs af te 
reizen om getuige te zijn 
van deze historische 
gebeurtenis. Toch was 
dit niet het enige dat 
hem naar Frankrijk 
dreef. Eerder dat jaar 
was de Parijse studen-
tenrevolte uitgebroken 
en die had hem bo- ▲ Tekening van Jan Janssen ‘in het geel’ 
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venmatig geïnteresseerd. De koers gaf hem een directe, tastbare 
aanleiding om naar de stad te gaan waar het in zijn beleving allemaal 
gebeurde. Hij wilde zich onderdompelen in de revolutionaire sfeer en 
leven in het gezelschap van gelijkgestemde geesten. En hoewel 
President De Gaulle de onlusten, die zich over heel Frankrijk hadden 
verspreid, met harde hand de kop had ingedrukt, was het gedachte-
goed niet verdwenen. De strijd tegen de oude vastgeroeste maat-
schappij en haar onwrikbare waarden en normen ging door. Het was 
een geluid dat perfect aansloot op de denkbeelden die Piet heimelijk 
koesterde, maar waarvoor hij geen aanknoping vond in Hei- en Boei-
cop. Hij wilde er bij zijn, maar lang bleef het bij een verlangen, een 
droom. 
Dat de naderende Tourwinst van Jan Janssen niet het hoofddoel 
was van zijn reis, deed niets af van de liefde die hij koesterde voor 
de sport en wielrennen in het bijzonder. Vooral nu de Tour de France 
voor het eerst in haar bestaan op tv te zien was, had hij de Tour in-
tensiever dan ooit gevolgd. Bij hem thuis was er overigens geen te-
levisie, maar er waren voldoende mensen in het dorp waar Piet kon 
kijken.  
Langzaam maar zeker werd hij bevangen door een stevige Tour-
koorts, iets waar hij overigens ook redelijk alleen in stond. Niet dat de 
‘Heicoppers’ grote tegenstanders waren van sport, nee, het boeide 
ze gewoonweg niet. De kerk en het dagelijkse werk werden belang-
rijker geacht. Sport was iets wat in de spaarzame vrije tijd werd ge-
daan en in het dorp had men dan de keuze uit wandelen, bij de chris-
telijke of de openbare vereniging, of voetbal. Maar van sportadoratie, 
laat staan Tourkoorts, was geen enkele sprake. 
Toen Piet zijn besluit 
genomen had, begon-
nen de voorbereidingen. 
Hij was van plan lang 
weg te blijven. Zijn MU-
LO had hij netjes afge-
rond en de wereld lag 
aan zijn voeten. Hoe hij 
zou reizen, wist hij al: 
op zijn Zündapp. Zater-
dagmorgen om 4.00 uur ▲ Op stap met de Zündapp 
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zou hij vertrekken. Een goed moment omdat hij normaal gesproken 
elke zaterdag op dat tijdstip ging werken bij de melkboer. Op zijn 
kussen liet hij een briefje achter waarop hij zijn vertrek toelichtte. Het 
uitleggen aan zijn ouders zou toch geen zin hebben, dit leek hem 
een betere manier. Als ze goed en wel zouden beseffen dat hij weg 
was, zou hij Breda al gepasseerd zijn. Over de melkboer had hij een 
moeilijk gevoel. Hij voelde zich schuldig omdat hij hem zo liet zitten. 
Maar goed, waar gehakt wordt, vallen spaanders en Piet wist waar 
hij het voor deed. Ooit zou hij zijn excuses maken 
Het was een slecht doordacht, bijna aandoenlijk plan. Piet had wer-
kelijk geen idee. Het was een typisch geval van wel de klok horen 
luiden, maar niet weten waar de klepel hangt. Hij mocht dan over 
een ruimdenkende geest beschikken, in de praktijk was hij zo groen 
als gras en verschrikkelijk wereldvreemd. Bij Parijs kon hij zich ei-
genlijk niets voorstellen. Toch vertrok hij met een rugzak vol spullen 
en een hoofd vol dromen. Eindelijk zou hij de wereld gaan ontdekken 
en het leven gaan leiden waar hij al jaren van droomde. Hei- en 
Boeicop was te klein voor hem geworden. 
  
Aan het einde van de middag 
besloot Piet dat hij lang ge-
noeg gereden had. Hij ging op 
zoek naar een café waar hij 
misschien beelden van de 
Tour de France kon zien en 
wat kon eten. In het dorpje 
Grobbendonk vond hij wat hij 
zocht, althans bijna. Er was 
geen televisietoestel in de 
zaak, maar met het radiover-
slag dat door de ruimte tetter-
de, kon hij goed leven. Hij bestelde een omelet en een koud glas bier 
en genoot van de zacht bittere smaak van de eerste slok. Het was de 
smaak van vrijheid. Al snel bestelde hij een nieuw glas. Twee biertjes 
op zijn lege maag maakten hem licht in zijn hoofd en gaven hem een 
ongekend geluksgevoel. Hier zat hij dan, met niets of niemand had 
hij nog wat te maken. Hij was vrij, een heerlijk besef. 

▲ Grobbendonk in de Belgische provincie 
Antwerpen telt ruim 10.000 inwoners 
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Het plan was dat hij na zijn cafébezoek een aantal uur zou doorrijden 
totdat hij in Frankrijk was. Daar zou hij een hotelletje voor de nacht 
zoeken. Hij had aardig wat geld bij elkaar gespaard, dus eten en sla-
pen waren de eerste nachten geen enkel probleem. Daarna zou hij 
wel verder zien. Even later bracht de uitbater zijn omeletje. Het 
smaakte prima allemaal. 
 
Uit het radioverslag kon hij opmaken dat Eric Leman de etappe had 
gewonnen. Op het eerste gezicht geen heel opzienbarende overwin-
ning; de Vlaming beschikte over een goed eindschot. Bijzonder was 
wel wat zich daarvoor had afgespeeld. Zoals zo vaak was er een 
traditionele kopgroep op avontuur gegaan en de zegen die het pelo-
ton aan de vlucht gaf, werd iets te royaal. Zo royaal dat nota bene de 
knecht van klassementsleider Herman Vanspringel, André Poppe, 
virtueel in het geel kwam te rijden. Toen kwam het moment van 
koersdirecteur Goddet. Persoonlijk schudde hij het peloton wakker 
en de voorsprong werd teruggebracht naar acceptabele waarden. 
Goddet wenste geen pannenkoek op het hoogste schavot. Van dat 
alles kreeg Piet niets mee die middag, hij was alleen getuige van de 
slotkilometer. Wel begreep hij dat het klassement ongemeend span-
nend was. De verschillen waren erg klein en morgen zou de Tour op 
spectaculaire wijze beslist worden. In het café voerden enkele stam-
gasten een verhitte discussie. Had hun held Herman Vanspringel 
voldoende voorsprong opgebouwd om de Tour te winnen, dat was 
de grote vraag. Piet, eigenwijs als hij was, mengde zich in het ge-
sprek en vertelde dat hij naar Parijs ging om Jan Janssen te suppor-
teren. 
 Nadat hij afgerekend had, stapte hij weer op zijn brommer. Hij wilde 
snel verder rijden en het vooruitzicht dat hij over een paar uur in 
Frankrijk zou zijn, zorgde voor een jongensachtige opwinding. Auto-
matisch verrichtte hij de handelingen die nodig waren om zijn brom-
mer te starten. Helaas, er gebeurde helemaal niets. Nadat hij het nog 
een paar keer geprobeerd had, besloot hij de machine eens goed te 
bekijken. Snel werd duidelijk wat er aan de hand was: de bougieka-
bel was doorgesneden. Een laffe daad. Piet keek om zich heen, 
maar zag geen mens. Wie had dit op zijn geweten? Hij had werkelijk 
geen idee, maar wist wel dat hij een probleem had. Het leek hem het 
meest verstandig om binnen te vragen of er een fietsenmaker in het 
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dorp woonde. Helaas bleek dat niet het geval te zijn. De stamgasten 
vertelden hem dat er bijna geen fietsenmakers woonden in deze 
streek en als ze er al waren, ze vrijwel zeker gesloten waren op deze 
vroege zaterdagavond. Piet wist het niet meer en moedeloos nam hij 
plaats aan de bar. Nadat hij bijna een uur had zitten peinzen, besloot 
hij dat er geen andere uitweg was dan de melkboer op te bellen en 
hem te vragen of hij hem en de brommer op wilde halen. Zijn wagen 
was er groot genoeg voor. Gelukkig was er een telefoon in de zaak 
en kon hij bellen. Het werd een moeizaam gesprek, de melkboer was 
erg nijdig op zijn deserteur, maar haalde uiteindelijk toch zijn hand 
over het hart. En met de afspraak dat Piet de komende 10 weken 
voor niks zou werken om de onkosten te vergoeden, trok ook hij rich-
ting België. Rond middernacht kwamen ze weer thuis en was zijn 
avontuur voorbij. 
De volgende morgen zat hij weer netjes in de kerk en hoorde toe hoe 
de dominee predikte over wereldse verleidingen die de mens alleen 
maar afhielden van waar het echt om ging: het eeuwige leven. Hij 
voelde dat hij persoonlijk toegesproken werd. ’s Middags lag hij op 
zijn bed en hoorde op de radio hoe Jan Janssen de tijdrit van zijn 
leven reed en de Belg Herman Vanspringel uit de gele trui reed. En 
toen rond de klok van vijf dolenthousiaste supporters de wielerbaan 
van Vincennes-Parijs op zijn kop zetten en Theo Koomen op zijn 
allerbest het 3-jarige dochtertje van de kersverse Tourwinnaar inter-
viewde, hoorde Piet vanuit zijn kamertje hoe de boeren naar het land 
trokken om hun 
koeien te melken. 
Iets eerder dan 
door de week; om 
half 7 werden ze 
alweer in de kerk 
verwacht. Beneden 
riep zijn moeder. 
Het was etenstijd. 
(Joost-Jan Kool zond 
het avontuur van oom 
Piet in voor de jubi- 
leumprijsvraag ‘Teken 
de geschiedenis op’.  ▲ Weer thuis in Hei- en Boeicop 
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ONTVANGEN VAN DIVERSE PERSONEN 
 

 
Truus den Hartog 
- ‘De Goede Woning’, Walter van Zijderveld 
- ‘Boerderij-special’, Barend Bode en Dick de Jong 
- Drie prenten 
- Tweemaal Handel en Ambacht in Lexmond 
 
Uit privébezit  
- Twee ansichtkaarten van Lexmond 
 
Ernst Spek 
- Boek ‘Vergelijkende atlas Vijfheerenlanden’ 
 
Fam. Wansleeben 
- Foto van Arie de Ruiter met zijn paarden op de Laak. Arie voer-

de samen met zijn broers Thijs en Thomas een vrijgezellenhuis-
houden in Lexmond. 
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Martha de Vor, Lexmond 
- Enkele albums met foto’s van de feestweken in Lexmond in de 

jaren ’80 en ’90 
 

Anton Lakerveld, Lexmond 
- Enkele exemplaren van dagblad Trouw 
- Boekje ‘Het Plattelandsmeisje Thuis’ van Christelijke Platte-

landsvrouwen Bond (C.B.P.B.) 
- Twee boekjes ‘Ik de Persoonlijkheid’ 

van het Jonkers’ Instituut voor Rede-
kunst n Persoonlijkheidsvorming,  
Groningen 

 
Jan Verhoef, Hei- en Boeicop 
- Een oude koebeugel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Kopij voor het volgende nummer kan tot 15 januari 2014 worden 
ingeleverd. 
 
 
 
 

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

 
Voorpagina en 25 Toeschouwers bij feest 1913 H.Molenaar 
Pagina 5 Proclamatie, Willem-Frederik Coll. Rijksmuseum A’dam 
Pagina 6 Postzegels 1913 Catawiki 
Pagina 8 Feestcommissie VHLBH 
Pagina 10 Erepoort op de dijk H. Molenaar 
Pagina 11 Erepoort Dorpsstraat H. Molenaar 
Pagina 12 Erepoort Kortenhoeven VHLHB 
Pagina 14 Vissers VHLHB 
Pagina 14 Willem van Oranje H. Molenaar 
Pagina 16 Ontvangst H. Molenaar 
Pagina 17 In de koets H. Molenaar 
Pagina 18 Vissersvrouwen A. de Wit 
Pagina 19 Feestboog VHLHB 
Pagina 20 Ereboog op de oprit H. Molenaar 
Pagina 21 Erepoort Dorpsstraat H. Molenaar 
Pagina 22 Praalwagen VHLHB 
Pagina 22 De Hollandse maagd VHLHB 
Pagina 22 De Vredesgodin H. Molenaar 
Pagina 23 Lexmonds Kozakken H. Molenaar 
Pagina 24 Versierd wagentje VHLHB 
Pagina 24 Herinneringsmedaille H. Molenaar 
Pagina 25 Tilbury H. Molenaar 
Pagina 26 Kijkers op de Dorpsstraat H. Molenaar 
Pagina 26 Ringsteken R. Quint 
Pagina 27 Volksspel H. Molenaar 
Pagina 28 Grafsteen J.L. Holl R.A. Hendriks 
Pagina 37 Toen en Nu W. van Zijderveld 
Pagina 38 De keuze van.. M.A. Wittebol 
Pagina 40 Jan Janssen nueens.nl 
Pagina 41 Zündapp Bert Knoester 
Pagina 42 Grobbendonk Wikipedia 
Pagina 44 Koeien in de wei Tuinposter 
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ACTIVITEITENAGENDA: 
 

 

 
Wo. 15 januari Lezing: ‘Streektaal’ door Jan Arie Bogert  
  Open Vensters, Ameide 
 
Wo. 22 januari  Lezing: ‘Flipje van Tiel’ door Peter Schipper 
  Dorpshuis Het Bosch, Lexmond 
 
Wo. 5 maart  Lezing: ‘Zalmschouwen’, door Jarno van der  
 Linden en Arie van Rees, na de jaarvergadering 
 van VHLHB in Dorpshuis Het Bosch, Lexmond 
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