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VAN DE VOORZITTER 
 
L.P. Kleppe 
 

 
Het zal de Lexmonders niet ontgaan zijn dat vorig najaar graafwerk 

werd verricht aan de noordzijde van de NH-kerk. Dat was 

noodzakelijk vanwege het ontwikkelplan bij het A.M. van 

Schuurmanplein. Het was algemeen bekend dat deze plek 

historische grond is. Vanuit de ontstaanstijd van Lexmond is hier 

bebouwing geweest. Dat er een kerkhof is geweest, was 

vanzelfsprekend ook bekend, maar er deden ook al lang geruchten 

de ronde over ondergrondse keldergewelven en funderingen van een 

pastorie. Misschien zouden daar nog restanten van gevonden 

worden. Nu is het per definitie zo, dat de uitvoerder van 

graafwerkzaamheden haast heeft en dat hij hoopt geen oponthoud 

op te lopen, bijvoorbeeld omdat archeologisch materiaal wordt 

gevonden. Maar archeologen en lokale historici (waartoe wij ook 

onszelf rekenen) hebben andere belangen. We willen graag wéten 

wat er zich onder de grond bevindt. Vandaar dat enkele actieve 

leden van onze vereniging aanwezig waren - met fototoestel - toen 

de graafmachine op 26 november 2013 de historische grond inging. 

En niet tevergeefs! Verschillende skeletten werden opgegraven, die 

hoogstwaarschijnlijk al van vóór 1500 dateren, gezien de plek waar 

ze lagen. Ook werden middeleeuwse funderingen blootgelegd. Nadat 

duidelijk werd dat allerlei vondsten door het graafwerk onherstelbaar 

zouden worden beschadigd, is de gemeente gebeld. Die heeft weer 

de archeologische dienst ingeschakeld. Archeologen hebben 

professionele foto’s van de funderingen gemaakt en alles gekarteerd 

en gearchiveerd. De skeletten worden waarschijnlijk herbegraven. 

Het werk heeft enkele dagen stilgelegen, maar nu zijn in elk geval de 

archeologische vondsten in kaart gebracht en de resultaten ervan 

zijn voor nader onderzoek beschikbaar. Mede dankzij het oplettende 

werk van enkele van onze verenigingsleden. 

= = = = = = = = = = = = = = = 
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VOETBALLEN IN LEXMOND TOT EIND 1945 
 
W. van Zijderveld 
 

 
Het begin van de voetbalsport in Nederland 
Voetbal was oorspronkelijk een Engelse sport en werd pas later in 
Nederland geïntroduceerd. In 1879 werd de eerste Nederlandse 
voetbalclub opgericht: de Haarlemsche Football Club (HFC). Daarna 
volgden in 1882 een handvol clubs in grote steden, zoals DFC in 
Dordrecht en HVV in Den Haag. 
Pas veel later kwamen er 
voetbalclubs in de kleinere 
gemeenten. Vooral na de 
Eerste Wereldoorlog nam hun 
aantal toe. Zo werd in augustus 
1911 in Meerkerk de 
Meerkerksche Voetbal 
Vereeniging (MVV) opgericht. 
De vereniging huurde een veld 
op de polder Quakernaak, in de 
buurt van de Kranebrug, om 
daar te trainen en te spelen. De 
MVV begon met 20 leden.1 
 
 
Hek open: koeien in het roggeland (1923) 
Nog veel meer kwam het voor dat een stel jongelui, die voetbal wel 
zagen zitten, zelf iets organiseerden wat op een club leek. Het waren 
los-vast verbanden zonder een gereglementeerd bestuur. Zo’n 
‘vriendenclub’ is er in Lexmond in de jaren net na de Eerste 
Wereldoorlog waarschijnlijk ook geweest, want in mei 1921 werd de 
huur opgezegd van het terrein waar ze voetbalden. De krant schreef: 
Wat nu te beginnen? Wie helpt onze sportliefhebbers aan een nieuw 
speelveld? Met wat goeden wil kan er veel worden gedaan. Of dat 
bericht geholpen heeft kan worden betwijfeld en de ‘vereniging’ zal 

                                                           
1 www.Wikipedia.nl; DVHL 26 aug. 1911, 11 mei 1921; NGC 24 aug. 1911 

▲Het elftal van de Haarlemsche Football 
Club (HFC) in de beginjaren van de club. 
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snel daarna wel ter ziele zijn gegaan. Ruim twee jaar later, in 1923, 
was er sprake van dat er weer een voetbalvereeniging was. Het was 
een clubje dat 15 leden telde. Waar ze oefenden is niet bekend, 
maar het was in elk geval op een gewoon weiland, waar in de buurt 
op hoger gelegen land landbouw werd gepleegd. Mogelijk zou dat 
Kortenhoeven kunnen zijn. Er ging daar volgens de krant wel eens 
iets mis. ‘Zo hadden onze sportliefhebbers zaterdagavond schijnbaar 
vergeten het hek van het veld te sluiten, zoodat het vee, dat in ’t land 
liep, er ’s morgens niet meer was. Spoedig ontdekte men dat het vee 
een bezoek aan eenige roggevelden was wezen brengen. Of ze hier 
iets goeds uitrichtten, valt te betwijfelen!’ Dit voorval speelde zich af 
begin augustus 1923.2 
 
De voorbode van de LVV (1930) 
In de jaren erna is in de kranten niets meer over de Lexmondse 
voetballers gevonden, totdat eind december 1930 een twintigtal 
schooljongens al zingend ‘De LVV gaat nooit verloren’ richting 
Vianen fietsten. Na een uurtje kwam de ploeg onder hetzelfde 
gezang weer het dorp binnenrijden, maar onduidelijk was wat de 
LVV was. ‘Ze vertelden ons dat bovengenoemde letters de 
beginletters waren van ‘Lexmondsche Voetbal Vereeniging’ (heel 
gewichtig!) en dat ze dien middag met de Vianensche jeugd een 
wedstrijd zouden houden (hadden ‘georganiseerd’, zouden wij 
ouderen zeggen) en dat de Vianensche jongens, toen het er op aan 
kwam, niet dorsten en ze daarom maar weer waren teruggekeerd, 
want zoo wonnen ze het altijd.’ 
De Lexmondse jongens speelden altijd op de uiterwaard en daar 
gingen ze na afloop van hun ‘overwinning’ in Vianen dan ook naar 
toe ‘om zich thans maar weer voor een volgenden ‘wedstrijd’ te 
bekwamen.’ Het spelen op de uiterwaard ‘was alleen mogelijk in de 
wintermaanden. In de lente, zomer en herfst werden wij door de 
boeren weggejaagd,’ aldus H. Stravers.3 
 
 

                                                           
2 DL 14 mei 1921, 8 aug. 1923 
3 DL 31 dec. 1930; L&HK mei 2004, p.6 
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▲Op deze kaart uit 1931 is grijs het wegtracé aangegeven waar de Lexmondse 
jongens voetbalden. 
. 
Het eerste jaar van de LVV (1931)  

  Er mocht dan in 1930 te Lexmond geen voetbalvereniging zijn, 
voetballen was onder de Lexmondse jeugd heel populair. In 1931 
werden voorbereidingen getroffen om huizen te bouwen langs de 
nog aan te leggen Nieuwe Rijksweg (nr. 114-120) en het daarvoor 
gelegen stuk land werd door de jongelui voor hun geliefde sport bijna 
elken avond gebruikt als voetbalveld. Maar het bleef niet bij 
ongeorganiseerde jongelui, want enkele van hen, met als voortrekker 
Alewijn Versluis, de zoon van Jantje Versluis-Boef die een 
kruidenierswinkel aan de Dorpsstraat dreef, richtten een heuse 
voetbalclub op. Deze kreeg de naam Lexmondsche Voetbal 
Vereeniging (LVV) en oefende ook op bovengenoemd terrein. De 
Lexmondse jongelui hadden in december 1930 dus een 
voorspellende geest! De afkorting LVV werd ook gebruikt door de 
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Leerdamsche Voetbal Vereeniging, maar dat heeft nooit verwarring 
gegeven, omdat de Lexmonders niet in competitieverband speelden. 
De LVV speelde op donderdagavond 2 juli 1931 haar eerste 
wedstrijd. Dat was tegen MVV. De Lexmonders wonnen van de 
Meerkerkers met 5-4 en dat was meteen hun eerste overwinning. 
Een week later, op donderdagavond 9 juli, werd weer tegen MVV 
gespeeld en ook deze wedstrijd wonnen de Lexmonders met 3-1 en 
op 16 juli wonnen ze met 8-5 opnieuw. Op woensdagavond 22 juli 
gingen ze vol goede moed naar Meerkerk, maar nu kwamen de 
Lexmonders niet verder dan 1-1. Ook rond 3 september 1931 werd 
in Meerkerk met 2-2 gelijk gespeeld. 
Al deze wedstrijden waren vriendschappelijke wedstrijden en telden 
dus niet mee in een competitie. Voor de Meerkerkers zullen het wel 
oefenwedstrijden zijn geweest. Het is trouwens niet bekend of de 
LVV was aangesloten bij de KNVB (Koninklijke Nederlandsche 
Voetbalbond), maar het is niet waarschijnlijk. 
De LVV’ers waren weliswaar enthousiast, maar niet rijk. Zo hadden 
ze geen geld voor ballen. Een huis-aan-huis collecte in de dorpskom 
in september 1931 bracht uitkomst en bracht f 16 op. De voetbalclub 
had kennelijk de sympathie van de Lexmonders gewonnen. De LVV 
maakte ook een voorzichtig begin om tegen andere clubs te gaan 
spelen, met als eerste de voetbalclub uit Dalem. De Dalemse spelers 

▲ Op deze buitendijkse locatie lag het door de LVV van Rietveld gehuurde terrein. 
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arriveerden op zaterdagmiddag 26 september met een autobus in 
Lexmond. 

  De LVV had intussen een gedeelte van de uiterwaard gehuurd van 
Henk Rietveld. Het terrein lag tegenover het Fort (Achthoven 4-8). 
Het veld stelde weinig voor. Het voldeed niet aan de voorgeschreven 
afmetingen van de voetbalbond en 
was hobbelig. Geld om te 
egaliseren was er niet en van 
subsidie van de gemeente was 
toentertijd nog geen sprake. Wij 
raakten ook nog al eens ballen 
kwijt in de met liezen en riet 
begroeide Oude Haven. De 
huurprijs was fl. 75,00 per jaar. Op 
zondag mocht niet worden 
gevoetbald. Accommodatie om je 
te verkleden was er niet. Toch 
werd enthousiast gevoetbald, aldus 
H. Stravers, die een van de jongste 
spelers van de LVV was. Als doel 
waren, volgens zeggen, gewoon een paar palen neergezet, zonder 
doelnet. Op dit nieuwe terrein werden de twee wedstrijden tegen de 
Dalemse voetbalclub gespeeld. De uitslag viel de Lexmonders niet 
mee. De eerste wedstrijd eindigde in een 0-5 en de tweede 0-2 
nederlaag. 
Bekende spelers uit die tijd waren Alewijn Versluis, linksbuiten, Jan 
Molenaar, midvoor, Floor Veen, kon ontzettend hard lopen, Arie 
Versluis, subliem in het nemen van corners, Henk Brokking, had veel 
te grote voetbalschoenen en was de schrik van keepers met zijn 
effectballen, Jo Schrijvershof, een goede achterhoedespeler, Janus 
de Jong, een van de betere spelers, Jan Stravers, keeper, Andries 
Stravers, Henk Brokking Hzn, goed in de middenlinie, Aart 
Bubberman, een rap spelertje en mijn persoon (Ing. H. Stravers), 
eerst achterhoedespeler en later doelman.4 

                                                           
4 DL 4, 8, 15, 22 juli, 1 aug., 12, 26, 30 sept. 1931; DVHL 15 juli 
1931; L&HK mei 2004, p. 6-7 

▲ Voetbalschoenen uit de jaren ’30 
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Het tweede en tevens laatste jaar van de LVV (1932) 
 In 1932 verscheen het eerste levensteken van de LVV op 28 maart, 

tweede paasdag. In Lexmond werd tegen ROHDA uit Ameide 
gespeeld en moest de LVV met 0-3 het onderspit delven. De 
volgende wedstrijd die is achterhaald, vond plaats op zaterdag 30 
april. In Nieuwland  speelde  LVV  een vriendschappelijke  wedstrijd 
tegen NVV-1 uit die plaats en won met 6-0. Op donderdag 5 mei won 
de LVV opnieuw, nu met 5-0, van Nieuwland. De zaterdag daarna, 7 
mei 1932, speelde LVV met 2-2 gelijk met de Meerkerkse MVV. 

▲ Over het jaar waarin deze negen spelers werden gefotografeerd, zijn de 
meningen verdeeld, maar zeker is dat de foto is genomen vóór de Tweede 
Wereldoorlog, mogelijk in 1932. Zouden het spelers van de LVV zijn? In elk geval 
zijn de namen zeker. Staand, v.l.n.r.: Gert de Jong, Johannes de Jong, Willem 
Oosterling, Jas de Vaal en Piet van Genderen. Zittend: Joost de Jong, Jan 
Chaigneau, Cees Vink en Arie Brokking. Cees Vink heeft een bloemstuk in zijn 
hand, maar de reden daarvoor is niet bekend. Merk op dat er drie spelers zijn met 
een lange broek, die opgehouden wordt door bretels. 
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Op zaterdagavond 21 mei 1932 kwam de Hagesteinse voetbalclub 
niet opdagen op het sportterrein alhier. Toen het wachten lang 
genoeg geduurd had, keerden zij (de spelers van LVV) met looden 
schoenen huiswaarts. Op donderdag 9 juni ging dat thuiskomen wel 
geheel anders! “De L.V.V. gaat nooit verloren”, hoorden we 
donderdagavond laat onze Lexmondsche sportmannen zingen, die, 
komende van Nieuwland, naar aanleiding van een daar gewonnen 
wedstrijd, door uitbundige vreugde en luid zingen de Lexmondsche 
menschen duidelijk maakten dat ze “goed uit” geweest waren. Hierbij 
zij aangestipt, dat de tot voor kort vrijwel onbeteekenende 
voetbalclub een steeds grooter plaats – althans eervoller – in het 
vereenigingsleven gaat innemen. LVV had twee wedstrijden 
gespeeld en gewonnen met 10-1 en 2-0. 

 Enkele weken later won de LVV op het sportterrein alhier met 3-2 
van MVV, maar weer enkele weken later verloren ze van Vreeswijk 
met 6-0. 
Het was en bleef een amateuristische ploeg en door het niet 
deelnemen aan een competitie was het voetballen een vrijblijvende 
zaak. Het was dan ook geen wonder dat op 30 juli 1932 het volgende 
bericht in de krant verscheen: Naar we bij geruchte vernemen, zal 
wegens gebrek aan enthousiasme bij de leden, de Lexmondsche 
voetbalclub tijdelijk worden opgeheven. Dat tijdelijk duurde 13 jaar, 
tot juni 1945. Een tweede reden voor het ter ziele gaan van de LVV 
waren in het begin van de jaren ’30 de gevolgen van de financiële 
crisis van 1929. In Lexmond waren veel arbeiders werkloos, de 
middenstand had het niet breed en ook de toch al geringe financiële 
middelen van de LVV werden daardoor nog kleiner. Dit had als 
gevolg dat de activiteiten werden stopgezet.5 
 
Voetballen met de Duitsers in 1940 
Er was weliswaar geen voetbalclub meer in Lexmond, maar 
voetballen was toch iets wat Lexmondse jongens en jonge mannen 
graag deden. Het was dan ook niet vreemd dat op woensdag 4 
september 1940 een ‘interland’ wedstrijd werd gehouden in de 
uiterwaard tussen elf van deze Lexmonders en elf Duitsers, die in 

                                                           
5 DL 30 mrt., 11 en 25 mei, 11 en 15 juni, 2, 20 en 30 juli 1932; DVHL 2 
apr. en 4 mei 1932; L&HK mei 2004, p. 6-7 



16e jaargang nr. 1, februari 2014 

11 

Lexmond waren gelegerd. Voor aanvang van de wedstrijd stonden 
de Duitsers in één lijn opgesteld en brachten de Hitlergroet, onder 
het roepen van “Sieg Heil!”. Hierop riep Wijnand Hamerling “Leve de 
Koningin”, maar daar reageerden de Duitsers niet op. Ze hadden het 
niet verstaan of niet begrepen. 
De wedstrijd eindigde in een voor alle partijen bevredigend 4-4 
gelijkspel. Dit voorval tekent wel de goede verstandhouding die er in 
het begin van de Tweede Wereldoorlog was tussen de Lexmonders 
en de in Lexmond gestationeerde Duitsers.6 
 

                                                           
6 DL 5 sept. 1940; SC 9 sept. 1940; In Lexmond gebeurde niets, W. van 
Zijderveld, p. 28 

▲ De ligging van het voetbalveld van de VV Lekvogels in De Geer. De getekende 

Driemolensweg bestond nog niet. De kavels liepen door tot de weg door Lakerveld. 
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Het begin van Voetbalvereniging Lekvogels in 1945 
Na de bevrijding waren van 17 tot 31 mei Canadese militairen 
gelegerd in Lexmond. Een geïmproviseerd Canadees elftal 
voetbalde tweemaal tegen elf Lexmondse jongemannen. Die kregen 
zodanig de smaak van het voetballen te pakken, dat besloten werd 
een voetbalvereniging op te richten. Enkelen van hen waren Cees 
Chaigneau, Jan van Genderen, Henk van Ravesteyn, Bertus 
Schrijvershof, Andries Stravers en Cor Vlot. Hoe men dat aan moest 
pakken was hen niet helemaal duidelijk, maar de plaatselijke huisarts 
P.S. Schuckink Kool werd bereid gevonden om de jongens daarbij 
behulpzaam te zijn. Ook Cees Vink, de fruitteler die in Huize 
Killestein woonde, gaf ze adviezen. 

  De Lexmonders lieten er geen gras over groeien en reeds op 12 juni 
1945 vond de oprichtingsvergadering plaats in café Oosterling, dus 
De Gouden Leeuw. Hierbij fungeerde Schuckink Kool als voorzitter. 
Er werd een bestuur gekozen, waarbij Schuckink Kool als voorzitter 
aanbleef. Om te kunnen voetballen tegen andere clubs moest er een 
goed voetbalveld komen. Van Willem van Buuren werd in De Geer 
(een strook land op de grens tussen de polders De Nes en 
Lakerveld) een stuk land gehuurd en ingericht als voetbalveld. De 
breedte was net voldoende, met de sloten als begrenzing.  
Verkleden moesten de spelers zich de eerste weken in de garage 
van Van ‘t Eind, die rayonopzichter was bij Rijkswaterstaat. Zijn huis 
lag op de kop van De Geer langs de weg door Lakerveld, schuin 
tegenover de Heicopperweg. De Driemolensweg bestond toen nog 
niet.  

 Op zaterdag 23 juni vond onder grote belangstelling de opening 
plaats van het sportterrein ‘De Geer’ met een wedstrijd tegen de 
Meerkerksche Voetbal Vereeniging (MVV). Nadat de heer dr. 
Schuckink Kool als voorzitter van de nieuwe vereeniging de spelers 
van beide elftallen met bestuursleden had toegesproken en het veld 
officieel had geopend, werd om ± 7,15 uur met den wedstrijd, welke 
onder leiding stond van den heer J. Krouwel van Vianen, een 
aanvang gemaakt. Al ras bleek dat M.V.V. de sterkste was en 
langzamerhand werd de stand 2-0. Dat was vóór de rust. Eigenlijk 
nog niet eens zo’n slecht resultaat, want MVV was een reeds lang 
bestaande voetbalclub. De Lexmondse fanfare was ook aanwezig en 
gaf in de pauze enkele pittige marschen ten gehore. Bij het begin 
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van de tweede helft 
sprak dr. Schuckink 
Kool ook de menigte 
toe en dankte ieder die 
er toe had bijgedragen 
een voetbalvereeniging 
op te richten. Het werd 
daarna 4-0. Toen 
echter zette Lexmond 
alles op alles en wist er 
4-1 van te maken. Dit 
was ook de eindstand 
van dezen sportief 
gespeelden wedstrijd. 
Ook de volgende 
wedstrijden die tegen 
MVV werden gespeeld, 
eindigden allemaal met 
verlies, zowel van het 
eerste als van het tweede elftal. De wedstrijd die eind augustus 1945 
tegen NFC uit Noordeloos werd gespeeld, eindigde echter in 
gelijkspel, 1-1, maar NFC was ook een pas opgerichte vereniging 
zonder ervaren spelers. In de begintijd werd door het eerste elftal 
zowel op zaterdagavond als op zondag overdag gespeeld en waren 
het vriendschappelijke wedstrijden. 
 Op zaterdag werd vaak tot zes uur gewerkt en waren tot die tijd ook 
de winkels open. Veel spelers moesten op zaterdagmiddag werken, 
dus bleef er voor het eerste en tweede elftal niets anders over dan 
op zondag te spelen. Alleen de jeugd speelde op zaterdagmiddag. 
De keuze voor het spelen op zondag werd vooral veroorzaakt 
doordat er ten tijde van de oprichting veel onderduikers meededen. 
Ze waren na de bevrijding nog in Lexmond blijven hangen. Deze 
onderduikers waren uit de stad afkomstig en keken anders tegen de 
dingen aan dan de Lexmonders. Die zagen spelen op zondag niet zo 
zitten.  
Op 5 september 1945 werd Lekvogels toegelaten tot de NVB (Werd 
pas later KNVB) en werd rond november 1945 ingedeeld bij de 
onderafdeling Utrecht, 2e klasse B, met clubs uit Wijk bij Duurstede,  

▲ Het huis van Van ’t Eind, waar in de schuur/ 
garage werd omgekleed. 
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Cothen, Werkhoven, Amerongen, Bunnik, Elst(U) en Rhenen. Dat 
waren niet naast de deur gelegen gemeenten en er moest dus altijd 
een flinke afstand worden gereisd om te spelen. Het tweede elftal 
werd ingedeeld in de reserve 4e klasse B, samen met onder anderen 
Brederodes-3 uit Vianen. Zoals verteld werd op zondag gespeeld 
omdat veel spelers op zaterdag moesten werken. De eerste jaren 
hebben vooral H.J. Ravesteijn, J. Boogaard, R. Boogaard en Dries 
Stravers veel betekend voor Lekvogels. 
De officiële wedstrijden moesten worden gespeeld in wedstrijdtenue, 
maar omdat textiel in die tijd nog zeer schaars en op de bon was, 
moesten de spelers improviseren. De gemakkelijkste kleuren waren 
wit en zwart en mogelijk was dat de reden dat dit de clubkleuren 
werden. De kleding werd zelf gemaakt en hiervoor werden oude witte 
overhemden, maar ook meelzakken gebruikt. Een paar zwarte eigen 
gebreide kousen en indien mogelijk voetbalschoenen, 
completeerden het tenue. Niet iedereen had echter voetbalschoenen 
en daarom werden ook vaak oude werkschoenen gebruikt. Al snel 
was ook het omkleden in de verder weg gelegen garage verleden tijd 

▲ De verklaring van de NVB dat de V.V. Lekvogels werd toegelaten tot de bond.  
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en werd een kippenhok van Gert Jan Versluis van de Kaai naar het 
voetbalterrein verhuisd en als kleedhok gebruikt. Het verhuisde 
enkele jaren later mee naar de uiterwaard. 

 In 1946 begon het echte wedstrijdleven voor VV Lekvogels en dat 
heeft de club tot op de huidige dag volgehouden. 
Door een drastische terugloop van het aantal spelers, werd in 1953 
besloten over te gaan op zaterdagvoetbal. Spelers die godsdienstige 
bezwaren hadden tegen spelen op zondag, werden toen lid en 
daarna ging het weer beter met Lekvogels.7 

                                                           
7 DV 4 en 28 juli, 1, 4 en 25 aug., 8 dec. 1945; DVHL 14 mei 2005; 
Clubblad Lekvogels 1985-1986, p. 5; DG 30 mei 1970; Stravers, p. 6-7; 

Zijderveld, p. 212 

▲Op deze foto van het eerste elftal van de Lekvogels uit ongeveer 1950 zijn nog 
minstens drie oudgedienden van de LVV te zien: Alewijn Versluis, Arie Versluis en 
Henk Brokking. Op de foto zien we, van links naar rechts, staand: Nico Brokking, 
Arie Versluis, Hendrik van Ravesteyn, Henk Brokking en voorzitter Cees Vink. 
In het midden: Teunis Schrijvershof, Jan de Jong Jzn en Gerrit Verschoor. 
Onderste rij: Anton Molenaar Krzn, Alewijn Versluis, Alewijn de Jong, Wim de Kruyk 

en Teus Holler. 



Lek en Huibert Kroniek 

16 

Weet u wie deze spelers zijn? 

 Op zoek naar clubbladen uit 1985-1986 
In 1985-1986 heeft in vijf afleveringen van het clubblad van VV 
Lekvogels een reeks artikelen over de geschiedenis van de 
vereniging gestaan, onder de titel ‘Uit de oude doos ……’. In het 
archief van VV Lekvogels zijn deze clubbladen niet meer aanwezig, 
evenals trouwens veel andere nummers van het blad. Bent u in het 
bezit van deze artikelenreeks, dan zouden wij graag een kopie van 
deze artikelen willen maken.  
Wij zullen het zeer op prijs stellen wanneer u daarvoor contact 
opneemt met auteur W. van Zijderveld via telefoon: 0347-341666 of 
via e-mail: w.vanzijderveld@hetnet.nl. 

▲ Weet u wie de spelers op deze foto zijn en wanneer deze is genomen?, Volgens 
zeggen is de foto in elk geval van voor de Tweede Wereldoorlog. De foto staat in de 
prijzenkast van de vereniging in de bestuurskamer. 
Uw reactie graag doorgeven aan W. van Zijderveld, 0347-341666,  

e-mail: w.vanzijderveld@hetnet.nl 
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 In de bestuurskamer 
van Lekvogels hangen 
de portretten van de 
negen oud-voorzitters 
van de voetbal-
vereniging:  
Schuckink Kool (1945-
1949), Cees Vink (1949-
1957), Alewijn Versluis 
(1957-1966), Cor Vlot 
(1966-1978), Herman 
de Bont(1978-1980), 
Henk van Dieren (1980-
1983), Albert Plieger 
(1983-1995), Bertus de 
Jong (1995-2002) en 
Jan Verweij (2002-
2008).   
De vereniging telt nu  
4 seniorenelftallen,  
1 dameselftal,  
4 junioren- en  
6 pupillenelftallen 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bronnen  
DHVL De Vijfheerenlanden 
DL De Leerdammer 
DG De Gecombineerde 
DV De Voorlichter 
NGC Nieuwe Gorinchemsche Courant 
SC Schoonhovensche Courant 
L&HK Lek en Huibert Kroniek 
Clubblad Lekvogels 1985-1986 
Ing. H. Stravers, Herinneringen aan de L.V.V., L&HK mei 2004, p. 6-7  
C.H. Vlot 
W. van Zijderveld, In Lexmond gebeurde niets ……, Lexmond, 1995, p. 212 
 

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

 
J.L.E. Bassa-de Jong 
 

 
Hei- en Boeicop 
 
Bericht van 09 februari 1949 

 Vergadering.  
Woensdag 9 Febr., 7 uur n.m. 

in de Chr. School te Hei- en Boeicop. 
Nederlandsche Christelijke Landarbeidersbond 

Afd. Hei- en Boeicop. 
Spreker lid Hoofdbestuur over 

Bedrijfspensioen in de Landbouw. 
Landarbeiders, komt allen! 

 
Bericht van 10 februari 1949 

 Proefboring tot dusver zonder resultaat 
De proefboringen die de 
Nederlandse Aardolie Mij 
in onze gemeente verricht, 
zijn tot dusver zonder 
resultaat gebleven. Er is 
een 30 m hoge boortoren 
geplaatst en sinds de 
eerste week van dit jaar is 
men dag en nacht druk 
bezig. Onlangs deden 
geruchten de ronde, als 
zou de eerste aardolie zijn 
aangeboord. Er was 
inderdaad olie in de put 
aanwezig, doch de 
aanwezigheid daarvan is 
eenvoudig verklaarbaar. 
Door het defect raken van 

▲Proefboringen van de NAM in Lexmond naar 
aardolie bleven zonder succes. 
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een motor werden de werkzaamheden gestaakt, waardoor een 
beitel zo vast in de grond kwam te zitten, dat men 6 ton ruwe olie 
in de put moest gooien om de zaak wat losser te maken, hetgeen 
ook geschiedde. Er is thans tot een diepte van 850 m. geboord. 
Soms gaat het erg moeizaam, vooral wanneer men op 
steenlagen stuit.  
 

Bericht van 3 maart 1949 

 Geen aardolie 
Het boren naar aardolie in deze gemeente blijkt geen resultaat 
opgeleverd te hebben. Tot op ongev. 1000 meter is er geboord, 
waarna de werkzaamheden zijn gestaakt. Thans wordt de 
boortoren gesloopt om elders weer te worden opgebouwd. 
 

Bericht van 10 maart 1949 

 Vergadering Groene Kruis 
Vrijdagavond j.l. werd de algem. verg. gehouden van de Ver. “Het 
Groene Kruis” in de zaal van J. de With. De waarn. voorz. F. de 
Jong Dzn. Opende deze vergadering met een hartelijk 
welkomstwoord. Het verslag van de secr. en de rekening en 
verantwoording van de penningm. werden met dankzegging 
goedgekeurd.  
Hierna vond eerst de verkiezing van 2 bestuursleden plaats 
wegens  periodiek  aftreden  van  de  heren  A. C.  den  Hartog  
en A. de With Czn. Beide heren werden met grote meerderheid 
van stemmen herkozen. Vervolgens de verkiezing van drie 
bestuursleden  wegens  vertrek  van  de  heren  H. C.  
Boerboom, A. M. Brands en Dr. P. A. Schuckink Kool. Gekozen 
werden de heren R. H. Pot, W. van der Haar en Dr. Vegter. Bij de 
vaststelling van de contributie over 1949 werd het voorstel van 
het Bestuur om deze te handhaven op f 3.- aangenomen.  
Nadat de Comm. voor het nazien van het materiaal en de 
bescheiden van de penningm. een gunstig verslag had 
uitgebracht volgde de rondvraag. De heer B. Stravers vroeg of 
het salaris van de wijkverpleegster niet te laag is. De voorz. zegt 
dat hij daar niets van kan zeggen daar zij niet om 
salarisverhoging heeft verzocht en dit bovendien met de afdeling 
Lexmond gezamenlijk moet worden geregeld.  



Lek en Huibert Kroniek 

20 

Besloten werd nog de contributie in plaats van in het najaar in het 
voorjaar te innen. Tot slot werd bij opbod een tweetal ledikanten 
verkocht voor f 29 en f 21. 
 

Bericht van 17 maart 1949 

 Benoemd 
Wegens drukke werkzaamheden heeft de heer Stoffel van 
Vliegen van Utrecht, directeur ( moet zijn Stoffel van Viegen, 
dirigent, red.) van de Gem. Zangveren. ‘De Lofstem’ alhier, 
ontslag moeten nemen. De heer J.L. Holl Hz. die de leiding van 
het kinderkoor ‘De Zangertjes’ op zich had genomen, heeft 
wegens ziekte ontslag moeten nemen. 
In beide vacante plaatsen is thans benoemd de heer R. H. Pot 
alhier. 

 35-jarig ambtsjubileum 
Mej. E. A. de Munnik, onderwijzers op de Openb. Lag. School 
alhier, hoopt op 1 April a.s. haar 35 jarig jubileum te herdenken. 
Reeds is een comité van oud leerlingen opgericht, om deze dag 
te herdenken. 
 

Bericht van 19 maart 1949 

 Schoolkwestie 
Onlangs werden ernstige pogingen aangewend om de beide 
bestaande scholen samen te voegen tot één Hervormde, 
waarmee dan de schoolstrijd in deze gemeente opgelost zou zijn. 
Op een enkel punt kon men echter niet tot overeenstemming 
geraken waardoor de zaak is afgesprongen.  
Onder leiding van de heer T. de Jong, wethouder van Leerbroek, 
is daarna met de ouders van de schoolgaande kinderen der 
openbare school en enkele personen, die niet directe belangen 
hebben bij het onderwijs, een ver. opgericht met het doel om de 
Openbare School om te zetten in een Hervormde. De Bijzondere 
Schoolvereniging heeft met het oog op het verlangen van een 
groot deel harer leden en op de samenvoeging der scholen, de 
naam Hervormde aan haar school verbonden, waarop in de 
komende dagen de Koninklijke goedkeuring tegemoet kan 
worden gezien. 
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Bericht van 24 maart 1949 

 Naar de Steravond 
Met twee autobussen maakten vorige week de Jongel. Ver., de 
knapen Ver. ‘Eén is Uw Meester’ en de meisjes Ver. ‘Draagt 
Elkanders Lasten’ een 
uitstapje naar Hilversum. Het 
doel was het bezichtigen van 
de studio, alsmede het 
bijwonen van de bekende 
Steravond van de NCRV. 
Onnodig te vermelden dat 
deze avond een zeer 
leerzame, nuttige en gezellige 
avond is geweest. 
 

▲ Uit het ‘Geheugen Van Nederland’, een dag bij de N.C.R.V. Op de foto een 
werkopname van  Ziet u er iets in? met Johan Bodegraven. 
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Lexmond 
 
Bericht van 08 januari 1949 

 Waardige ontvangst in Lexmond 
Het was eergisteren een grote dag voor Lexmond: de nieuw 
benoemde burgemeester, de heer G. B. Pellikaan, werd in een 
bijzondere raadsvergadering geïnstalleerd. Het was een sobere 
plechtigheid, doch één, die werd gekenmerkt door grote 
hartelijkheid in de meer of minder officiële toespraken. Er waren 
zoveel genodigden, dat de raadzaal in het Gemeentehuis ze niet 
alle kon herbergen en al vormde het gymnastieklokaal wel niet 
een zo passende achtergrond van de plechtigheid als daags 
tevoren de stijlvolle raadzaal van Vianen, de sfeer van 
dankbaarheid en genegenheid was dezelfde. 

 Legesverordening.  
1 Januari 1949 is de ‘legesverordening 1949’ in werking 
getreden. De kosten van een huwelijksvoltrekking bedragen 
voortaan f 20.- op Maandag, Dinsdag, Woensdag, Donderdag en 
Zaterdag tussen half 10 en half 12 en f 15,- op Maandag, 
Dinsdag, Woensdag en Donderdag tussen 2 en 4 uur. Op andere 
tijden f 30,-. Op Vrijdagen geschiedt ’t trouwen kosteloos. 
Overigens zijn slechts enkele wijzigingen tot stand gekomen; 
waarvan te noemen: uittreksel bevolkingsregister of bewijs van 
inschrijving registers burgerlijke stand 25 cent; aanvragen 
uittreksels registers burgerlijke stand in andere gemeente 25 cent 
en porto; legalisatie van een handtekening 25 cent; aanvragen 
buitenlands paspoort f 1,50 en 50 cent voor een tweede en elke 
volgende persoon; verklaringen van goed gedrag 50 cent. Een 
jachtakte kost in den vervolge f 30,- i.p.v. f 27,50. 
 

Bericht van 10 en 12 februari 1949 

 Buitengewone Raadsvergadering 
Vrijdag kwam de raad van Lexmond onder voorzitterschap van 
burg. Pellikaan bijeen met als hoogtepunt de installatie van de 
heer G. Janssen als gemeente-secretaris. Enkele mooie 
bloemstukken gaven de raadzaal een feestelijk aanzien. Onder 
de aanwezigen merkten we op de ouders van de heer Janssen, 
zijn verloofde, burgemeester Hoogenboom, de heer Fokkinga, 
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gem.secr.  te  Vianen,  Zuster  Van  der  Griend  en gem.-
ontvanger J. M. de Jong met zijn moeder en verloofde. 
(De heer Janssen werd geboren in de Bommelerwaard. Hij had 
wiskundeleraar willen worden. Door de oorlog kwam het niet van 
studeren. Hij kwam terecht op het secretarie van Rossem. De 
oorlog duurde voort en toen de bevrijding kwam ‘Voelde ik meer 
voor gemeentelijk werk, dan de jongeren worteltrekken en 
sinussen bij te brengen’. In 1946 solliciteerde hij in Lexmond en 
werd daar op 15 juli 1946 benoemd. Op 4 febr. 1949 werd hij tot 
gemeentesecretaris geïnstalleerd.) 
 

Bericht van 26 februari 1949 

 Aanvangsuur kerkdiensten 
In verband met de toenemende veeverzorgingswerkzaamheden 
op de veehouderijbedrijven heeft de Kerkeraad der Ned. Herv. 
Kerk alhier het aanvangsuur van de Zondagavonddiensten 
voorlopig op half zeven i.p.v. 6 uur gesteld. 
 

Bericht van 31 maart 1949 

 Raadsvergadering 
Op Woensdag 23 Maart, Voorz. burg. Pellikaan. Alle leden 
tegenwoordig.  
Mededeling van Ged. St., dat voor 1949 geen 
woningbouwvolume is toegewezen. Voorz. betreurt dit, doch zal 
zich in verbinding stellen met plaatsen waar semi-permanente 
woningen staan (Gorinchem, Culemborg ) om te zien of dat ook 
iets voor Lexmond worden kan. Dit zijn woningen die eerst door 
twee gezinnen en later door één gezin kunnen worden bewoond 
en waarvan de stichting op minder moeilijkheden stuit. Spr. zal 
hierover t.z.t. verslag uitbrengen. 
Betreffende toekenning van presentiegeld aan leden der 
stembureaux voor de verkiezing van de raad stellen B. en W. 
voor, het presentiegeld te bepalen op f 1 voor een zitting, welke 
niet langer dan een uur duurt, en op f 5 voor een zitting van 
langere duur. De raad gaat met het voorstel akkoord. 

 
 

= = = = = = = = = = = = = = = = 
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TOEN EN NU 
 
R.A Hendriks 
 

 
Over het bouwjaar van de boerderij aan de Hei- en Boeicopseweg 
116-118 bestaat geen zekerheid. Op de lijst met gemeentelijke 
monumenten van Zederik staat als oorsprong de achttiende eeuw 
vermeld. Catharina L. van Groningen noemt in haar boek 
Vijfheerenlanden het laatste kwart van de negentiende eeuw. Beide 
dateringen worden niet onderbouwd.  
De geschiedenis van deze boerderijvorm gaat terug naar het eind 
van de zestiende eeuw toen een variant werd bedacht op de 
hallehuisboerderij. Door behoefte aan een grotere melkkelder of 
extra woonruimte werd de voorzijde zijdelings uitgebouwd, waardoor 
de plattegrond van de boerderij een L-vormige daklijn kreeg. Dit type, 
een L-boerderij onder half schildkap genoemd, komt verspreid voor 
in de Vijfheerenlanden. De meeste stammen uit de zeventiende of 
achttiende eeuw en zijn vrijwel allemaal rietgedekt. 
Het hoge gedeelte van de zijgevel eindigt veelal in een trap- of 
puntgevel. Hei- en Boeicopseweg 116-118 kent een tuitgevel.  
Als vroegste bewoners zijn Arie de Heer (1845-1900) en Frederika 
Brouwer (1855-1912) bekend, de ouders van oud-wethouder en 
locoburgemeester Jan de Heer (1888-1945) Het is goed mogelijk dat 
de boerderij is gebouwd door een eerdere generatie van de gegoede 
boerenfamilie De Heer.  
Jan was de laatste boereneigenaar. De boerderij is daarna nog een 
aantal keren verpacht tot het zijn agrarische bestemming verloor en 
in twee woningen werd gesplitst: 116 aan de voorzijde en 118 aan de 
achterkant. 
Van de oorspronkelijke gepotdekselde schuur zijn delen van de oude 
spanten bewaard gebleven. De staanders zijn sterk verdund door het 
schurken van de koeien. Recent is de schuur flink onder handen 
genomen, waarbij de lelijke vooraanbouw is verwijderd. In de schuur 
is wolatelier Schapengoed gevestigd. Diverse soorten wol, veelal van 
schapen uit de directe omgeving, worden geheel handmatig verwerkt 
tot bijzondere wollen kleren en speelgoed. 
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▲ De nog ongedeelde boerderij aan de Hei- en Boeicopseweg 116 in 1976. Het 
bruggetje heeft fraaie gietijzeren leuningen, verankerd in blokken natuursteen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
▲ De boerderij is gesplitst in de nummers 116 en 118. Het grindpad rechts leidt 
naar het deel van de achterburen. De schuur is in oude luister hersteld - ook de 
makelaars zijn terug - en biedt nu onderdak aan wolatelier Schapengoed. 
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HET BIZARRE HUZARENSALADEDRAMA VAN INTERNOS 
 
Joost-Jan Kool 
 

 
We moesten op de foto. Opa en oma in het midden en de kinderen 
en kleinkinderen eromheen. Ik stond naast mijn vader en dicht bij 
opa en oma. Het was een bijzondere dag; opa en oma waren 40 jaar 
geleden, op 9 juli 1943, met elkaar getrouwd en gaven een feest. 
Opa was er zelfs voor onder de douche geweest en had zijn dunne 
grijs gele haren keurig achterover gekamd. Hij rook een beetje zurig; 
net als het washandje dat op een vaste plek bij het lavet hing en 
waarmee hij elke dag zijn gezicht waste. Oma rook naar het spul dat 
ze elke avond in haar lange haren smeerde.  
Een keer had ik het gezien toen ik tijdens een logeerpartij niet slapen 
kon en naar beneden was geslopen. Oma droeg alleen een 
vleeskleurige onderjurk en borstelde haar haren. De geur van het 
middageten hing nog zwaar in de keuken en in de avondschemer 
leek alles zwart-wit. Voor haar op tafel stond het glas dat normaal 
altijd bij de gootsteen in de keuken stond. Ze had haar gebit erin 
gestopt. Het klonk als net ingeschonken priklimonade. Ik had me 
nooit gerealiseerd dat ze lange haren had, normaal droeg ze een 
knot, en was geschrokken van haar bijna naakte verschijning. Met 
haar tandeloze mond had ze gevraagd wat er aan de hand was. 
Ontdaan was ik weer in bed gekropen. 
We moesten wat dichter bij mekaar gaan staan, zei Jo van tante 
Alida aan wie mijn oma de foto’s voor het feest had toevertrouwd. Hij 
had er speciaal een nieuw toestel voor gekocht. ,,Ken je niet 
uitzoomen, Jo?’’ riep ome Wim. ,,Uitwatte? Nee hoor, ze passen er 
net op!’’ 
Ome Wim was een grappenmaker. Even daarvoor had hij nog 
gevraagd of ik aan zijn vinger wilde trekken en had hij een grote 
scheet gelaten. Uit de keuken, waar de vette soep op het vuur 
pruttelde en hard gewerkt werd aan het versnijden van eieren, 
augurk en boterhamworst voor de huzarensalade, klonk het 
opgewonden geluid van een koers die in de beslissende fase was 
beland. ,,Hup Bertje, hup Hennie rij ze op een hoop! Nu doorgaan, 
kop over kop!’’ riep ome Kees. Ome Kees was met tante Nel, de zus 
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van oma getrouwd en samen met zijn zoon Gertie stond hij luid 
roepend in het keukentje. ,,Ze zijn los Gertie! Dit geven ze nooit 
meer uit handen! Ik zei het toch jongen; Bordeaux, de Nederlandse 
stad! Wat een klasbakken! Kom op rijen!’’ Hij klapte er hard bij in zijn 
handen. Oma keek verstoord in de richting van de keuken. 
,,Jullie staan erop’’ 
meldde Jo. ,,Mooi, 
dan kunnen we nu 
aan tafel,’’ zei oma 
en ze gebaarde naar 
de keuken dat het 
zover was. 
Moeizaam stond ze 
op en waggelde naar 
de lange, keurig 
gedekte tafel. Sinds 
oma’s versleten 
heupen vervangen 
waren door een paar 
kunstexemplaren liep ze als een eend. Ze zuchtte er diep bij.  
Het was nog maar 5 uur in de middag maar voor oma en opa was 
het de hoogste tijd om aan tafel te gaan. Dat waren ze nou eenmaal 
zo gewend. ,,Als om half 6 je huis afbrandt, heb je in ieder geval 
gegeten,’’ zei oma altijd.  
Maar er was nog iets. Dominee Gruyt, met wie opa een innige 
geloofsrelatie had opgebouwd, at ook mee. Hij zou de maaltijd 
beginnen met een dankgebed. Veel tijd had hij echter niet; vanavond 
moest hij zijn preek voor morgen nog voorbereiden.  
Gruyt was ongehuwd en woonde samen met zijn moeder en zuster 
in de statige pastorie achter de kerk. Een keer was ik er geweest, 
samen met opa; we gingen er een net geslachte kip brengen. Ik was 
zwaar onder de indruk van de zware meubelen en de twee vrouwen 
die met grote knotten en sobere kleding door het huis heen troonden. 
Ik was blij toen we weer buiten waren, terug in de gewone wereld. 
Overigens had oma ook op de burgemeester gerekend, maar zijn 
secretaresse had te kennen gegeven dat hij vanwege de 
bezuinigingen alleen nog maar gouden bruidsparen bezocht. ,,Eerst 

▲ ‘Ze zijn los!’  Bertje (l) en Hennie. 
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maar eens zien of dat ons gegeven is,’’ had oma zeer ontstemd 
geantwoord. 
 
 Al snel zat iedereen aan tafel en reed Ada van Dijk, 
de beheerster van het Hei- en Boeicopse dorpshuis 
Internos, met een wagentje langs de tafels. Er 
stonden flesjes bier, frisdrank en shandy op. De 
opener bungelende aan een touwtje aan het 
handvat. Ik vroeg aan mijn moeder of ik, net als 
Sander, de oudste kleinzoon, een flesje shandy 
mocht. ,,Dat dacht ik niet!’’ zei mijn moeder ,,daar 
gaan we niet aan beginnen.’’  
De geluiden uit de keuken werden ondertussen 
steeds heftiger. ,,Komaan Bert, ga door!’’ Direct 
gevolgd door een bijna zangerig geroepen: ,,Hennie, 
Hennie, Hennie.’’ Ik was razend benieuwd naar die 
Bertje en Hennie en wilde dolgraag naar de televisie 
toe. Er moest daar iets fantastisch gebeuren. Ik 
voelde echter aan alles dat dit niet het juiste 
moment was om te vragen of ik ook mocht gaan 
kijken. Mijn moeder werd door oma naar de keuken 
gestuurd om de twee te gaan halen; de dominee 
stond immers al klaar voor het langverwachte 
gebed.  
,,Of we 20 minuten kunnen wachten,’’ meldde mijn moeder aan oma 
toen ze met een rood aangelopen hoofd terug uit de keuken kwam. 
Ik keek naar de mannen bij de tv, Kees met zijn hangsnor, blouse 
halfopen en een pak shag in zijn borstzak en zoon Gertie met een 
matje in zijn nek en een ringetje in zijn oor. Ik voelde me 
ongemakkelijk netjes met mijn ruitjesbroek en leren stropdas. Net als 
eerder die dag toen ik door een jongen uit de straat voor refo was 
uitgemaakt en hij dreigde mijn ruitjesbroek in te gooien. ,,Komt niets 
van in,’’ zei oma. ,,Die tv gaat uit!’’ ,,Echt niet! Twintig minuten, jullie 
wachten maar effe,’’ klonk het uit de keuken. 
Als ik me helemaal uitrekte, kon ik net een glimp van de televisie 
zien. Vaag zag ik twee renners die achter elkaar door het Franse 
land heen fietsten. Waren dat Bertje en Hennie? Het was net of ze 
door een landschap van huzarensalade reden. Een parkoers van 
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vette mayonaise, augurken, blaadjes sla, uitgelekte erwten en 
opgerolde plakje boterhamworst.  
Ik vroeg mijn vader wie Bertje en Hennie waren. Hij vertelde dat het 
Bert Oosterbosch en Hennie Kuiper waren en dat ze heel hard 
konden fietsen. Ondertussen keek hij reikhalzend over me heen 
richting de keuken. Nu begon ook tante Nel zich met de zaak te 
bemoeien. ,,Laat ze toch Cor, zit toch niet zo te drammen. Thuis 
kijken ze ook altijd. Tien minuutjes, dan kunnen we beginnen. Laten 
we eerst wat drinken.’’ 
Mijn oma was onvermurwbaar; er moest gebeden worden en wel 
onmiddellijk. Nel begon zich te irriteren en zei dat oma zich 
aanstelde. De sfeer werd grimmiger. Oma had het niet op Kees, dat 
wist iedereen. Ze had nooit begrepen dat haar zus met die vent 
getrouwd was. ,,Het is een rooie,’’ zei ze altijd. ,,En hij zit alleen maar 
in de kroeg. Ik heb hem al jaren niet meer in de kerk gezien. En 
waarom ga jij eigenlijk maar een keer per zondag, Nel? Je kunt je 
afvragen of dat voor de eeuwigheid voldoende is.’’ 
Ik wist niet wat ze bedoelde met een rooie, maar het klonk niet best. 
,,Bevoorrading!’’ riep Kees richting Ada en hij maakte er een gebaar 
bij alsof hij uit een flesje dronk. Ada liep snel naar de keuken en gaf 
de mannen een nieuw flesje bier. Ik kon nog net zien dat Kees met 
een vinger in de fles plopte en toen een grote slok nam. Daarna 
draaide hij een vers shagje. 
Mijn vader werd door oma op zijn verantwoordelijkheden gewezen. 
Hij was immers de hoofdmeester van de christelijke lagere school te 
Lienden en zijn overwicht zou de mannen op andere gedachten 
moeten brengen. Hij had er duidelijk geen trek in en er ontstond een 
korte woordenwisseling tussen mijn vader en moeder. Even later 
verdween hij mokkend in het keukentje. Het was nu muisstil aan tafel 
en de wielercommentator was bijna woordelijk te verstaan. 
Daaronder, alsof we niet mochten weten wat er besproken werd, 
klonken gedempte mannenstemmen. Het was bloedstollend 
spannend zei de commentaarstem. Hij sprak opgewonden van twee 
ploeggenoten die samen aan een sterk staaltje bezig waren en 
vertelde over de Raleighploeg die eindelijk begon te draaien. Ik 
hoorde flarden van zinnen voorbijkomen. Het ging over een 
koppeltijdrit, goede zaken doen voor het klassement, de 
verschroeiend hete zon en Bordeaux de Nederlandse stad. Als ik 
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mijn adem inhield, kon ik het net volgen en alleen als het echt niet 
anders meer kon, pakte ik een hap verse lucht. Ik begreep weinig 
van wat hij zei, maar de heroïek die in de stem doorklonk was 
onweerstaanbaar.  
Er gebeurden grote dingen daar in de keuken en ik wilde er zo veel 
mogelijk van meekrijgen. Mijn vader bleef lang weg en toen hij 
eindelijk terugkwam riep hij opgetogen dat de twee een ruime 
voorsprong hadden en nog maar 15 kilometer hoefden te fietsen. 
Een aantal omes aan tafel knikte goedkeurend. 
 Nu werd oma boos en gaf opa de opdracht naar de meterkast te 
lopen. ,,De stroom gaat eraf!’’ riep ze richting Kees en Gertie. ,,Doe 
niet zo belachelijk,’’ riep Nel en ook oma’s andere zus, Sjouk, begon 
op haar in te praten. ,,Bemoei je er niet mee, Sjouk,’’ snauwde oma. 
,,Kijk liever eens naar je eigen problemen.’’ Daar had ze een punt. 
Sjouks kinderen waren evangelisch geworden en hadden de kerk in 
Hei- en Boeicop de rug toegekeerd. In oma’s ogen een doodzonde. 
Niets voor niets zei ze altijd dat het beter was niets te geloven dan 
verkeerd te geloven. Daarbij was een zoon ongehuwd en werd er in 
het dorp gefluisterd dat hij homo was. Het drukte zwaar op Sjouks 
leven en met een rood hoofd trok ze zich terug uit de discussie. Opa 
stond nu naast zijn stoel en keek hulpeloos het zaaltje rond. ,,Een 
minuut, Kees en dan gaat de stroom eraf!’’ riep oma. 
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Opeens keek iedereen geschrokken naar de keukendeur. Daar stond 
Kees met een grote schaal huzarensalade boven zijn hoofd. ,,Als de 
stroom eraf gaat, vliegt deze tegen de muur!’’ Hij vloekte er 
hartgrondig bij. Gruyt kromp ineen en moest zich beheersen geen 
kruis te slaan. Nel keek 
triomfantelijk naar haar zus en 
Jo van tante Alide maakte snel 
een foto.  
Oma keek hem vernietigend 
aan, maar leek verder 
onbewogen. Voor haar was dit 
een principekwestie geworden 
en als dat een schaal 
huzarensalade kostte, moest 
dat maar. Een groot offer, want 
oma was gek op 
huzarensalade. Kees liep kalm 
terug naar de keuken en hield 
ondertussen de schaal op 
scherp. Bertje en Hennie 
fietsen nu onder een blinkend 
zwerk van de 
huzarensaladeschaal. Het 
dreigde volledig uit de hand te 
lopen allemaal. De spanning was te snijden. 
Maar toen kwam het moment van opa; voor het eerst in 40 jaar sprak 
hij mijn oma tegen. ,,Cor,’’ zei hij, ,,Ik hou veel van je, maar nu heb je 
het mis. De tv blijft aan en als dat fietsen afgelopen is, gaan we eten. 
Laten we het gezellig houden.’’ In de keuken daalde de schaal en 
iedereen aan tafel haalde opgelucht adem. 
Even later hoorden we aan tafel hoe de mannen juichten. Bertje had 
gewonnen, de 100ste Nederlandse etappezege in de Tour was 
daarmee een feit, en Hennie Kuiper deed goede zaken voor het 
algemeen klassement. Echt gezellig werd het daarna niet meer in 
dorpshuis Internos. Alleen opa had een opvallend goed humeur. 
 
 

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

▲ Bertje wint in Bordeaux. 
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EEN HUIS IN LAKERVELD 
 
P. de Pater 
 

 
Weinig originele titel misschien, want er staan zoveel huizen in 
Lakerveld. Sommige zijn nieuw, andere eeuwenoud en uiterlijk soms 
weinig veranderd. In deze huizen veranderde het interieur wel. Een 
Lakervelder  plaatste  ooit  een  prachtig  hek  voor  zijn  huis  met  
de  titel: ’t Huys te Laeckervelt’. Nou zijn er meer adressen die zo’n 
hek met dat opschrift hadden kunnen plaatsen. Hoewel ik zeker niet 
zal ontkennen dat Lakerveld 200 een oud adres is. Net zoals 
Lakerveld 49. Hier siert nog steeds het naambordje met het woord 
‘Weizig’ de voorgevel. Al in 1770 werd deze boerderij onder dezelfde 
naam vermeld. 

▲Op het hek voor het huis aan de Lakerveld 200 staat: ’t Huys te Laeckervelt. 
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Met het woord ‘hek’, heb ik al gelijk een taalkundig  probleem te 
pakken. In Lakerveld noemen we een hek een ‘hekken’. Zijn het er 
meer dan zijn het ‘hekkens’. Dit is volgens mij dubbel meervoud. 
Misschien past het bij Lakerveld. Een boer in dit gebied liet niets aan 
het toeval over en zekerde zijn hekken met 22 touwtjes; ik heb ze 
zelf geteld. Zo’n hekken was geen doorkomen aan. Je klom er echter 
moeiteloos overheen; maar het vee bleef er achter en dat was toch 
de functie van het hekken? De naam van deze boer: Teunis van 
Genderen. Tegenwoordig  hebben  deze hekwerken meer de taak 
om de auto’s en ongewenste bezoekers te keren, niet onverstandig 
overigens gezien de huidige maatschappij.  
De boerderij waarover dit verhaal gaat, beschikt ook over zo’n 
hekwerk, en zo belanden we op Lakerveld 179. Een  adres met een 
geweldige geschiedenis, en in sommige opzichten nog steeds een 
boerderij. Dit adres is toch wel bijzonder, omdat er in 70 jaar tijd vier 
verschillende bouwwerken hebben gestaan. De meest recente is pas 
onlangs opgeleverd. 

▲De boerderij aan de Lakerveld 179 op een foto uit 1930. 
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Op het adres woonden ruim een eeuw geleden Dirk van Dijk  en zijn 
vrouw Adriaantje Kortlever met hun gezin. In veel opzichten mensen 
met een verhaal en een prachtig stuk Lakerveldse geschiedenis. Een  
tijdbeeld. Die goeie oude tijd is relatief, maar wat is het mooi om 
heden en verleden in elkaar te verweven.  
Op 17 mei 1906 trad de 32-jarige veehandelaar  Dirk van Dijk, 
woonachtig in Ameide, in het  huwelijk met de 29-jarige Adriaantje 
Kortlever uit Meerkerk. Zij vestigden zich op Lakerveld 179. Dirk was 
zowel veehandelaar als boer, een combinatie die meer voorkwam. 
Dirk van Dijk was in sommige opzichten een bijzonder mens. Hoewel 
hij niet echt ver van Meerkerk woonde, ging hij naar de Hervormde 
kerk in Lexmond. Hij maakte als ouderling ook deel uit van de 
Lexmondse kerkenraad (tussen 1934 en 1938). Twee keer per 
zondag ging hij met zijn gezin naar de Lexmondse kerk. Dirk op de 
fiets, zijn vrouw Adriaantje lopend. Opgeteld was dit 20 km lopen op 
een zondag. We tellen er nog twee kerkdiensten van anderhalf uur 
bij op, en de zondagsinvulling van Dirk van Dijk is te berekenen.   
Daar komt nog bij dat Dirk ouderling was in een kerkelijk moeilijke 
periode. Dominee T. Oskam was predikant en de kerk liep leeg. Dit 
past misschien beter in ander verhaal. In de rubriek ‘Uit de krant….’ 
heeft Lies Bassa uitgebreid  gepubliceerd over  dit probleem. De 
beheerders van het archief van de Nederlands Hervormde Kerk 
kunnen waarschijnlijk meer vertellen over deze dramatische periode 
van onze kerk.  Een inmiddels overleden markante Lexmonder heeft 
mij ooit uitgedaagd om een verhaal  te schrijven over die periode. Ik 
heb het niet gedaan. Dat Dirk van Dijk zijn functie als ouderling 
neerlegde, is begrijpelijk. De manier waarop hij ter kerke ging 
verdient waardering, het was  toch iets anders  dan de sommige 
tegenwoordige kerkgangers die per auto kilometers afleggen om 
goed gevulde kerken te bezoeken.  
Dirk moest natuurlijk ook brood op de plank hebben en daarvoor 
zorgde hij. In de jaren ’30 van de vorige eeuw was de fruitteelt een 
winstgevende bezigheid. Dirk zag de mogelijkheden en plantte 
fruitbomen. Sommige ervan bestaan nog steeds. Die oude 
notarisappel, de zoete bloemee en de sterappel staan er 
bijvoorbeeld nog. Als veehandelaar en boer zorgde Dirk voor de 
overige inkomsten.  
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Nu gebeurden er bij Dirk van Dijk niet alleen mooie dingen. Ik ga 
terug naar de datum van  10 oktober 1934. Op de vroege morgen 
van deze dag werd  door de Lakervelder  J. de Jong  Wzn. in de 
Lakerveldse voorwetering bij D.v.D het stoffelijk overschot van de 
Meerkerkse kaashandelaar A.S. aangetroffen. Voor alle 
duidelijkheid: hij was per rijwiel te water geraakt en verdronken. Over 
de oorzaken kunnen we slechts speculeren. Laten we het erop 
houden dat de Lakerveldse weg erg donker was. 
 
Huwelijk 
Uit het huwelijk van Dirk van Dijk en Adriaantje Kortlever verschenen 
zeven kinderen op het Lakerveldse toneel. Misschien niets 

bijzonders zult u zeggen, 
maar in dit geval toch 
wel. Twee kinderen 
overschreden de leeftijd 
van 100 jaar. Een aantal 
jaren geleden had ik 
contact met dochter 
Cornelia, in Lakerveld 
Kee geheten. Zij is 
inmiddels 102 jaar oud. 
Ze kon prachtig vertellen  
over haar jeugd in 
Lakerveld.  
Die oude boerderij op 
Lakerveld 179  was nou 
niet bepaald een goed 
bouwwerk. Het was  
halfsteens gebouwd en 
de scheuren zaten in de 
muren. In strenge 
winters, zoals je die 
vroeger nog wel eens 
had, was  de 
temperatuur binnen niet 
veel anders dan die van 
buiten.  Het fruit  dat 

▲De trouwakte van Dirk van Dijk en Adriaantje 
Kortlever van 17 mei 1906. 
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geplukt was, werd in kisten rond de kachel gestapeld, en de visite die 
in de winter op bezoek  kwam tijdens het zogenoemde buurten*, 
werd gevraagd om hun jassen aan te houden. Als na zo’n koude 
nacht Dirk van Dijk in de schuur kwam, waren de stalbomen* wit 
bevroren. Niet door sneeuw, maar de uitgeademde lucht van de 
koeien bevroor ter plekke. 
,,Ik heb veel kou geleden in mijn  jeugd, maar ik ben knap oud 
geworden,’’ sprak dochter  Cornelia  Nieuwenhuizen-van Dijk een 
aantal jaren geleden. Dirk van Dijk  overleed op  3 november 1945. 
Zijn vrouw Adriaantje  op 18 april 1954  
Een buurman waarmee Dirk goed overweg kon, was Jan van 
Genderen. Over de sloot heen praatten ze zo veel met elkaar, dat ze 
volgens de bekende Lakervelder Adriaan van Vliet : ,,Een gat in de 
wal achterlieten.’’ Dit zou dus betekenen dat ze liggend praatten. 
Mooie anekdote.  Nou heeft Adriaan meer anektodes  achter gelaten. 
Of ze allemaal op waarheid berusten weet ik ook niet. Als het al waar 
is, hebben ze deze 
gesprekken waarschijnlijk 
niet gevoerd  tijdens  de 
strenge winters, want toen 
moest het vee via de bijt 
van water voorzien 
worden. Soms niet 
gemakkelijk. De bijt moest 
elke morgen opengehakt 
worden. Soms vroor het 
zo hard, dat de 
Lakervelders de  
uitdrukking: “het vroor een 
steen dik in de bijt,” 
gebruikten. Dirk van Dijk 
heeft dit ervaren in onder 
andere de winters van 
1929 en 1933, en dan laat 
ik de oorlogwinters nog 
maar buiten beschouwing.  
Na het overlijden van  
Adriaantje in 1954 werd      ▲Het overlijdensbericht van Adriaantje. 
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een overlijdensbericht verstuurd naar de familie, kennissen en buren. 
Een gewone kaart zult u zeggen. Toch is het mooi dat zo veel oude 
Lakervelders al deze kaarten ooit bewaard hebben, het bevat veel 
informatie. Ook in dit geval; wat werden deze mensen oud, ondanks 
de moeilijke leefomstandigheden in hun jeugd. 

1. Paulien werd 86. 

2. Catherina werd 101. 

3. Cornelia(Kee) is inmiddels 102. 

4. Willem werd 72. 

5. Wil werd 91. 

6. Gijs werd 83. 

In 1954 waren alle kinderen  uitgezworven, behalve de ongetrouwde 
zoon Willem. De oude boerderij werd gesloopt en een nieuw huis 
werd voor Willem gebouwd. Willem van Dijk nam de ouderlijke 
boerderij over en zette het bedrijf voort. Nou had Willem zo zijn eigen 
gedachten over het houden van vee en het  beheren van zijn grond. 

▲De boerderij werd in 1954 gesloopt en er kwam een nieuw huis voor terug. Op 
de foto poseert Willem van Dijk trots en net in het pak voor zijn woning. 

 



Lek en Huibert Kroniek 

38 

Het  archief van het Lakerveldse polderbestuur zou er een stuk 
dunner uitgezien hebben als Willem van Dijk nooit bestaan had. Een 
legendarische en markante  Lakervelder dus. Hierbij als illustratie 
Willem poserend bij zijn nieuwe huis in 1954. Een mooi huisje. En 
Willem in het nette pak. Dit nette pak was Willem niet vreemd. Als hij 
op pad ging met de bus zag hij er perfect uit. Ik sluit niet uit, dat hij 
deze eigenschap te danken had aan zijn oom Willem. In de 
archieven wordt hij vermeld als koetsier en dan moest je er netjes 
uitzien.  Veel  visite zou Willem  in de loop der jaren krijgen en niet 
alleen om te buurten. Soms bezochten autoriteiten Lakerveld 179 om 
andere redenen. Als Willem in 2013 nog geleefd zou hebben, zou hij 
misschien rijk geworden kunnen zijn van de natuursubsidies. Hij had 
die ouderwetse hoogstamboomgaard, maar door zijn omgang met 
zijn land ook een prachtig natuurgebied. Achter zijn huis was de 
grond nogal laag gelegen. Drainage was Willem onbekend. Gras 
maaien deed hij wel op zijn tijd, maar soms overwinterde het 
gemaaide gras. In het voorjaar werden deze percelen een 
weidevogelparadijs. Ik durf gerust  de stelling te verdedigen dat er zo 
rond 1970 zich meer grutto’s bevonden op het grondgebied van 
Willem van Dijk, dan thans in de hele Lakerveldse polder. Dat dit bij 
mijn jeugdherinneringen behoort lijkt me duidelijk. Eieren zoeken, 
verzamelen en ruilen was een  mooie bezigheid. Tegenwoordig moet 
je dit niet meer doen, het is bijna een misdrijf.  Gewoon de hele dag 
met zo’n knoppen-apparaatje pingelen, is toch veel  beter?  
Het land van Willem van Dijk had nog een ander voordeel. Voor mijn 
school moest ik een aantal planten verzamelen; de meest zeldzame 
soorten stonden bij Willem en zo kon je je klasgenoten nog eens iets 
laten zien. Willem arbeidde verder, het polderbestuur ook. Willem 
kreeg menige vermaning omdat hij zijn sloten niet voor de jaarlijkse 
‘schouw’ schoon had. In sommige opzichten was hij zijn tijd vooruit. 
Tegenwoordig is het niet meer nodig  om de sloten binnen je eigen 
grondgebied  netjes te maken. Voor sloten  met de buren geldt dit 
wel. Willem maakte het weinig uit. Och die schouw, het zal wel, en 
Willem liet zijn sloten mooi dichtgroeien met prachtige planten. Alle 
bekeuringen nam hij voor kennisgeving aan, de rekeningen en de 
aanmaningen voor het schoonmaken van zijn sloten overigens ook. 
Het was trouwens nog een hele kunst om hem te vinden als zo’n 
poststuk bezorgd werd. Nou vind ik die schouw toch een 
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merkwaardig gebeuren; leden van het  toenmalige polderbestuur 
keurden de sloten. Bij sommige boeren knepen ze een oogje dicht, 
bij andere sperden  ze hun ogen open. Een buurman van Willem 
overzag eens de sloot en kwam tot de conclusie dat het onbegonnen 
werk was om deze  watergang van zijn kant leeg te maken. Hij liet 
alle waterplanten verwijderen  door even de sloot te besproeien met 
een bepaald soort gif, zou tegenwoordig ook een misdrijf zijn, net als 
eieren zoeken. Over Willem van Dijk als markante Lakervelder valt 
nog veel meer te vertellen. Ik zal het niet doen en daarbij al die 
mensen passeren die ooit uren op hem gewacht hebben, om welke 
reden dan ook. Ik heb nooit op hem gewacht, integendeel. Eens reed 
ik in de nacht langs de Arkelse  Betondak. Er liep iemand. Verrekt, 
sprak ik in mezelf, 
dat is Willem van 
Dijk. Ik stopte en 
vroeg hem om mee 
te rijden naar 
Lakerveld. Hij stapte 
in, ik zette hem thuis 
af en kreeg vijf 
gulden als beloning.  
Dit moet ergens in 
1982 gebeurd zijn, 
vier jaar later 
overleed Willem in 
de Lakerveldse 
polder. Een buurman 
vond zijn stoffelijk 
overschot  op 6 
augusus 1986. 
Willem stierf in de 
polder, waarin hij 
zoveel verhalen 
achterliet. Als 
herinnering bestaat 
er nog een perceel  
land op Lakerveld-
Oost dat  Willem van ▲Het overlijdensbericht van Willem van Dijk. 
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Dijk heet. De grutto’s  zijn er niet mee. Een plant die volop op zijn 
land groeide was de ‘grote ratelaar’, in Lakerveld schartel geheten,  
ook niet meer. 
Het leven ging verder. De erven van Willem boden zijn bezittingen te 
koop aan. 

▲Advertentie van de veiling. 



16e jaargang nr. 1, februari 2014 

41 

Het huis, de schuren en 
de de achterliggende 
grond  op Lakerveld-
West werden gekocht 
door  de Nieuwegeinse 
boer en veehandelaar 
Ron Friedeman.  
Veehandelaar? Was 
Dirk van Dijk dat ook 
niet geweest?  
Het huis van Willem 
werd gesloopt, en zo 
verscheen woning 
nummer drie op het 
adres Lakerveld 179.  
In 2011 besloot Ron 
Friedeman om het adres 
van een nieuwe woning te voorzien en daarmee verscheen woning 
vier in het Lakerveldse landschap. Het past er perfect in, volgens mij. 
Maar wie ben ik? Die oude  fruitbomen bleven staan, terugkijkend op 
veel geschiedenis van Lakerveld 179. Een adres met een 
geschiedenis. Zoals zoveel adressen in Lakerveld.  
  
Ook de Lakerveldse weg veranderde. In 1910 werd een foto 
gemaakt van de Lakerveldse weg bij het adres 179. In de traditie van 
Walter van Zijderveld zou ik er graag  een Toen en Nu van maken. 
Toen fietsers midden op de weg, tegenwoordig de Lakerveldse weg 
met af een toe een file voor het stoplicht. Om daar een foto van te 
maken lijkt me onverstandig. Het kan me een paar klappen oplopen 
van de agressieve automobilist. Willem van Dijk liep ook ooit een 
paar klappen op, maar dat had niet met auto’s, maar met het 
onderhoud van paarden te maken.  
Een  dochter van Dirk van Dijk - en dus een zus van Willem - die nog 
steeds leeft, is zoals eerder vermeld Cornelia (Kee) van  Dijk.  Op 
Lakerveld 179 woont nu Ron Friedeman, met zijn gezin. Hun jongste 
dochter heet Kee. Mooi toch? Als zij ook de leeftijd van 102 jaar 
bereikt, is deze schrijver al lang geschiedenis geworden, een aantal 
Lakerveldse huizen waarschijnlijk ook.   

▲Woning nummer 3 op het adres Lakerveld 179. 
Het huis bleef slechts 25 jaar staan. 
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▲De nieuwe woning van Ron Friedeman en zijn gezin. 
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Voetnoten 
*buurten:  
In de winter gingen de 
Lakervelders bij elkaar op 
visite, tenminste als de 
verhoudingen goed waren. 
De buurtgenoten kwamen 
vroeg. Rond 19.00 
verschenen ze en  rond 
21.30 uur waren ze weer 
weg. Echte boerentijd en 
dat had alles te maken met 
de vroege 
werkzaamheden. 
In de winter werd er bijna 
niet gemolken. De koeien 
wachten op het kalf in het 
voorjaar. Dat is 
tegenwoordig anders. 
 
*stalbomen: 
 In een vroegere stal 
stonden de koeien tussen  
stokken met daarboven 
een lage zolder. Deze 
stokken waren boven 
verankerd  in een balk, de 
zogenoemde stalboom. 

 
Bronnen: 
Burgerlijke stand Zederik, 

Polderarchief Lakerveld,   

Archief  P.de Pater en  

Adri de Jong. 

Reacties zijn welkom bij Peter de Pater, Lakerveld 254,  
4128 LM Lexmond 
Tel: 0183-351907,  
e-mail: peterdepater2305@gmail.com 
 

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

▲Pech met het rijwiel op de Lakerveldseweg ter 
hoogte van nummer 179.  

 

mailto:peterdepater2305@gmail.com
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DE KEUZE VAN: Anton Haag 

 

     Polder 

  Neder-Boeicop 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Anton Haag (met Astor) 
Geboren: 02-04-1953  
in Hei- en Boeicop 
Woonplaats: Hei- en Boeicop 
Vader: Joop Haag, Nieuwland 
Moeder: Annie Oosterom, Lexmond 
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Waarom deze keus? 
,,Dat is niet zo moeilijk. Ik ben in de polder geboren en opgegroeid. 
Het is er prachtig, zo weids en toch heel afwisselend. Met open 
gedeeltes en veel water, en dan weer bossen en grienden. Ik 
speelde er vroeger en verveelde me nooit. Vóór de ruilverkaveling 
kende ik er elke kamp, elke sloot, elk hek. Alles had toen ook een 
naam. Nog kom ik er vaak en graag. Om te jagen of soms gewoon 
voor de rust.” 
Anton Haag en partner Wil zijn bekende Heicoppers. Gastvrij, want 
ze zijn immers de vrijwillige beheerders van verenigingsgebouw 
Internos aan de Nieuweweg. Meestal houdt Anton zich bescheiden 
op de achtergrond. Dat compenseert hij dan wel, als hij met veel 
lawaai op zijn quad door het dorp raast. 
 
Wat betekent de polder Neder-Boeicop voor u?  
Voor Anton Haag is Neder-Boeicop zijn tweede thuis. Soms ook 
letterlijk. ,,Ik heb er een oude caravan staan. Ik vind het heerlijk om 

▲Ongedateerde kaart van de gemeente Heicop, getekend door J. Kuijper. Boven 
de  Neder Heicopsche weg (nu Hei- en Boeicopseweg) ligt de polder  
Neder Boeicop, eronder ligt Neder Heicop. De polders Over Boeicop en Over 

Heicop behoren aan Schoonrewoerd. 
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daar te zitten, de rust te ervaren en naar vogels te kijken en 
luisteren.’’ Trots toont hij een mooi vogelboek mét geluid. ,,Mooi hè.’’ 
 
De kavels in de polder zijn nat en alleen geschikt voor veeteelt. Het 
is een rijk vogelgebied met weidevogels als grutto en tureluur. ,,Maar 
ik zie wel steeds meer ooievaars. Die rukken op. En reigers. Meestal 
de blauwe, soms een zilverreiger en een enkele keer de 
purperreiger. Met zijn allen vangen ze wel erg veel kuikens weg.’’ 
De balans in het gebied brengt Anton Haag op het onderwerp  jacht. 
Gek als hij is op de polderdieren, waakt hij ook over het beheer. Hij 
heeft een reeks vergunningen om te mogen jagen op bijvoorbeeld 
hazen en ganzen. ,,Meestal reageren we pas als de boeren  klagen. 
We jagen in een groep van zo’n twaalf, dertien man, met acht 
geweren. Alles is aan strenge regels gebonden. Naar mijn mening 
soms te streng. De regulering is hier en daar wat doorgeschoten.’’ 
,,Op het ogenblik zitten er veel hazen. Als je ’s avonds het licht erop 
zet, kan je ze goed tellen. Tien tot vijftien hazen kan, maar er zitten 
er nu tussen de twintig en vijfentwintig.’’ 
 

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

ONTVANGEN VAN DIVERSE PERSONEN 
 

 
 
J.F. Veen 
- Boeken: 

Handboek der Algemeene Geschiedenis, J.B. Wolle, 1879. 
 
Uit privébezit 
- Twee ansichtkaarten van: 

Rotonde Kortenhoevenseweg Lexmond. 
Dr. Huis Lexmond. 
 

Uit privébezit  
- Ets van Theo Tukker uit 1999 ‘Zomer 1935’, Achter het dorp Lexmond. 

 
Dhr. De Kogel, Oegstgeest 
- Aantal foto’s. 
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HERKOMST ILLUSTRATIES 
 

 
Voorpagina Voetbalelftal Lexmond   H. Molenaar 
Pagina 4 Elftal HFC Archief Kon.HFC 
Pagina 6 Kaart wegtracé W. van Zijderveld 
Pagina 7 Kaart buitendijkse locatie W. van Zijderveld 
Pagina 8 Voetbalschoenen jaren ’30 Frans Oehlen 
Pagina 9 Negen spelers  H. Molenaar 
Pagina 11 Kaart voetbalveld in De Geer W. van Zijderveld 
Pagina 13 Huis Van ’t Eind M. van Zessen 
Pagina 14 Toelating tot de NVB Archief Lekvogels 
Pagina 15 Elftalfoto Lekvogels H. Molenaar 
Pagina 16 Wie zijn deze spelers? Archief Lekvogels 
Pagina 17 Negen oud-voorzitters R. Hendriks 
Pagina 18 Boortoren NAM W. van Zijderveld 
Pagina 21 Dag bij de N.C.R.V. Archief Beeld en Geluid 
Pagina 25 Toen en Nu, foto 1976 G.J. Dukker 
Pagina 25 Toen en Nu, foto 2014 R. Hendriks 
Pagina 27 Oosterbosch en Kuiper ANP Historisch Archief 
Pagina 30 Huzarensalade Hobbykok Pluis 
Pagina 31 Oosterbosch wint ANP Historisch Archief 
Pagina 32 Hek Lakerveld 200 R. Hendriks 
Pagina 33 Lakerveld 179 in 1930 Cornelia van Dijk 
Pagina 35 Trouwakte Gemeente Zederik 
Pagina 36 Overlijdensbericht Archief P. de Pater 
Pagina 37 Willem van Dijk bij huis Archief P. de Pater 
Pagina 39 Overlijdensbericht Archief P. de Pater 
Pagina 40 Aankondiging veiling Archief P. de Pater 
Pagina 41 Lakerveld 179 Eurovee 
Pagina 42 Lakerveld 179 nieuw R. Hendriks 
Pagina 43 Lakerveld bij Meerkerk 1910 Archief P. de Pater 
Pagina 44 Polder Neder-Boeicop R. Hendriks 
Pagina 44 Anton Haag R. Hendriks  
Pagina 45 Kaart gemeente Heicop Atlas en Kaart 

 
 
© 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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Kopij voor het volgende nummer kan tot 15 april 2014 worden 
ingeleverd. 
 
 
 
ACTIVITEITENAGENDA: 
 

 
Woe. 5 maart   Algemene Vergadering, Vereniging Historisch  

Lexmond en Hei- en Boeicop, 19.30 uur                                 
Dorpshuis Het Bosch, Lexmond 

 
Woe. 5 maart   Lezing ‘Zalmschouwen’ door Jarno van der 

Linden en Arie van der Ree, na afloop Algemene 
Vergadering, circa 21.00 uur, Dorpshuis Het 
Bosch, Lexmond 

 
Za. 22 maart  Voorjaarsexcursie naar Amsterdam met bezoek 

aan Rijksmuseum en een rondvaart door de 
grachten. 

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


