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VAN DE VOORZITTER 
 
L.P. Kleppe 
 

 
Het laatste nummer in zwart-wit! 
Wat u nu in handen heeft, is het laatste nummer van de Lek en Huibert 
Kroniek met dit uiterlijk. Ruim vijftien jaar is de Kroniek in dit formaat 
en in deze kleur het visitekaartje geweest van onze vereniging. 62 
nummers hebben we uitgegeven. Dat is inclusief 
het allereerste nummer van eind 1998, dat nog 
is uitgegeven door de Werkgroep Historisch 
Lexmond. Dit nummer is een veelgezocht 
collector’s item. Toentertijd hebben we de keuze 
gemaakt voor een blad op A5-formaat, met geel 
als herkenbare kleur van de omslag, en een 
steeds wisselende foto op de voorkant. Als 
zodanig heel herkenbaar. We hebben nooit spijt 
van deze keuze gehad. 
Maar toch, zoals aan alles, komt ook aan deze 
serie een einde. Wat destijds een heel moderne 
periodiek was, is dat nu niet meer. We zien dat zusterverenigingen 
luxere periodieken uitgeven en we kregen ook vragen van onze eigen 
leden of we niet meer gebruik konden maken van nieuwe 
technologieën en mogelijkheden. Ook onze verschillende redacteuren 
hebben al langer wensen geuit. Een groter formaat geeft meer 
flexibiliteit bij de pagina-indeling. Vaak hadden we ook het idee dat de 
kwaliteit van de foto’s niet altijd goed overkwam in ons zwart-wit blad. 
Kleurenfoto’s kunnen zoveel mooier zijn. 
Na enkele jaren deze wensen aangehoord te hebben, heeft het 
bestuur nu de knoop doorgehakt. De penningmeester heeft veel 
gerekend en hij ziet mogelijkheden voor een luxer, maar ook iets 
duurdere Kroniek. Het bestuursbesluit daartoe is goedgekeurd op de 
laatste algemene ledenvergadering. 
Met het volgende nummer van de Kroniek gaan we over op een iets 
groter formaat en gaan we het blad in full color uitgeven. Ook onze 
‘oude’ Kroniek gaat geschiedenis worden! 

= = = = = = = = = = = = = = = 
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DE ZWERVERS AAN DE ZIJPKADE 
 
W. van Zijderveld 
 

 
Er was nog weinig over hen bekend 
De Zijpkade, in de volksmond Zipkaai genoemd, is vanouds een kade 
die de gemeentegrens vormt tussen Vianen en Lexmond. Hij wordt 
sinds 1813 
doorsneden door de 
Rijksstraatweg. Er 
staan geen huizen 
aan de Zijpkade en 
die zijn er ook nooit 
geweest. Toch 
hebben er jarenlang 
mensen gewoond. 
Dat waren zwervers, 
die bivakkeerden in 
een hut bij de 
Zijpkade. Daarover 
gaat dit artikel. 
 
In februari 2001 heeft J.P. de Leeuw in de Lek en Huibert Kroniek een 
oproep geplaatst voor gegevens over hen. De namen die hij daarbij 
vermeldde waren: Doris van Gent, Gerrit Havelaar, de lange Chris 
Boon, Jantje van Andel en Abraham Prikkie met zijn aartsvaderlijke 
baard. Zover bekend heeft de oproep geen of zeer weinig resultaat 
opgeleverd. Mogelijk is hij toen toch met een artikel begonnen, maar 
na zijn overlijden in december 2006 is daar door zijn familie niets van 
gevonden, noch van zijn aantekeningen over dit onderwerp. 
In de zomer van 2008 kwam ons lid Jan Stijsiger met het idee om na 
te gaan of er nog ouderen waren die over dit onderwerp iets wisten en 
daarover wilden vertellen. Samen zijn we daarnaar op zoek gegaan. 
Zo kwamen we als eerste terecht bij Klaas den Oudsten, die in Vianen 
op de Bolgerijsekade woont en daarna bij Steven de Jong, ook in 
Vianen. Beide gesprekken werden door Stijsiger geregeld. Vooral De 
Jong kon veel gegevens aandragen. Daarna hebben W. de Jong† en 
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zijn zuster M.W. Bikker-de Jong, die beiden hun jeugd vlak bij de 
Zijpkade hebben doorgebracht, nog aanvullende gegevens verstrekt. 
Na een oproep in onze Nieuwsbrief kregen we nog gegevens van H.F. 
den Hartogh, J.C. Hekman, G. den Hertog, G. ’t Lam, Rien Molenaar, 
Peter de Pater, Alexander Versluis en Henk† en Martha de Vor. Vooral 
G. den Hertog kon veel informatie verstrekken. Ook in kranten is nog 
het nodige gevonden, maar in gemeentelijke stukken helemaal niets. 
Op basis van al deze gegevens is dit artikel tot stand gekomen, met 
dank voor de medewerking van bovengenoemde personen. Al met al 

 De ligging van de Zijpkade met omgeving. 
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is een goed beeld ontstaan van de bewoners van de Zijpkade en hun 
doen en laten. Omdat een groot deel is gebaseerd op mondelinge 
informatie, kunnen er onjuistheden in het verhaal staan, maar de 
algehele trend is beslist juist. 
De namen die de heer De Leeuw noemde in zijn bovenvermelde 
oproep, zijn niet allemaal teruggevonden. 
 
In 1925/1926 werd de Zijpkade populair bij zwervers 

 Zwervers zijn ook gesteld op gezelschap en vaak trokken ze met z’n 
tweeën of in kleine groepjes door het land. Het is dan ook niet 
verwonderlijk dat ze op bepaalde plekken bij elkaar kwamen en daar 
gezamenlijk een nacht of langere tijd verbleven. Eén zo’n plek was de 
Zijpkade, aan de kant van het Merwedekanaal. Het eerste hierover 
gevonden krantenbericht dateert uit augustus 1926. Hieruit blijkt dat 
de Zijpkade in de buurt van het Merwedekanaal bij de zwervers toen 
al enige tijd als tijdelijke verblijfplaats populair was. Waarschijnlijk 
begon dat al in 1925. Het berichtje uit augustus 1926 luidde namelijk: 
Zondagmorgen deed onze rijksveldwachter nog een goede ‘vangst’. 
Op de Zijp-kade vertoeven in den laatsten tijd in den regel een flinke 
massa landloopers, die daar hun onbezorgde dagen en nachten 
doorbrengen, slapende onder den blooten hemel, zonder dat iemand 
van deze heeren overlast heeft. ’t Zijn intussen hechte onderdanen 
van ‘koning Alcohol’. Steeds wordt op tijd geofferd aan den bekenden 
Bachus. Nu had men daar eenigen tijd geleden een nieuweling in hun 
midden. Het was echter een bekende van de politie. Het bleek dat hij 
nog een half jaartje te goed had om daar in het groot ‘Rijkslogement’ 
door te brengen. Onze politie transporteerde hem toen maar in onze 
dorpsgevangenis, om hem straks een ruimere woning te bezorgen. 
Die dorps-gevangenis was het hok onder de toren, dat reeds lang 
geleden verdwenen is. 
De zwervers bouwden al snel daarna een hut van stro, maar die werd 
door de lokale ‘lieve jeugd’ in de herfst van 1926 in brand gestoken. 
Ook een niet gebruikt varkenshok, waar zij in het voorjaar van 1927 
hun intrek hadden genomen, ging begin mei 1927 in vlammen op. De 
krant verwoordde deze gebeurtenissen als volgt: Achter aan de 
Zijpkade in onze gemeente is het beruchte oord van landloopers etc. 
Zij gaan na de dagelijksche ‘collecte’ of negotie daarheen, koken hun 
potje en drinken hun slokje (spiritus), zingen en slapen en wat al meer. 
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Niemand heeft deze gasten graag dicht bij zijn woning, hoewel ze 
beslist niemand overlast aandoen. En dit mag gezegd worden, zij 
zitten daar best, althans niemand in den weg. 
Verleden jaar hadden ze een stroo-woning gemaakt, waarin ze bij 
slecht weer sliepen en beschut zaten tegen regen en wind, totdat 
kwajongens op een zondag de heele woning afstookten. ’t Was reeds 
herfst en ze bouwden ’t niet meer op, omdat de winter daar toch niet 
door te brengen was. Nu de lente echter weer in’t land was, zochten 
de landloopers hun landstreeken weer op, waar ze een vorigen zomer 
zoo aangenaam verkeerden. Op zoek naar een woning vonden ze een 
oud varkenshok en namen daar hun intrek. De eigenaar was hierover 
maar matig tevreden en ’t bleek dat zijn gras enz. er niet beter op werd, 
als zulke gasten daar vertoefden. Op een morgen stegen er dikke 
rookwolken op van die plaats. De ‘woning’ stond in brand. Dader: de 
eigenaar zelf. ’s Avonds zochten de bewoners tevergeefs naar hun 
woning. Alleen wat asch; en op de plaats waar ’t keetje had gestaan, 
zongen ze een treurliedje.1 
 

Zwervers trekken in huis aan de Bloemendaalseweg 
Het is 1927. De Lexmonder Gerrit de Jong had van 1921 tot 1924 in 
de Rozemarijnsteeg gewoond en woonde sinds die tijd met zijn gezin 
in de Gribus. Dat was een rijtje huizen, gelegen binnendijks aan de 
voet van de dijk, circa 50 meter ten westen van de huidige oprit van 
de Lijsterbeslaan. Het was een buurt waar veel arme mensen 
woonden. Het echtpaar kreeg één dochter en zeven zonen, waarvan 
er één op 3-jarige leeftijd overleed aan de mazelen. Gerrit de Jong 
werkte in de bouw, maar was in 1925-1926 zestien weken werkloos, 
zodat het armoe troef was in het gezin.  
Groot zal dan ook de vreugde en opluchting zijn geweest toen Gerrit 
in 1927 bij Rijkswaterstaat dagelijks opzichter (kantonnier) werd over 
de kanaaldijken van Vianen tot Meerkerk. Dat leverde weliswaar geen 
groot salaris op, maar het betekende wel een vast inkomen, wat in die 
tijd van oplopende werkloosheid erg belangrijk was. 

                                                           
1De Leerdammer 25 aug. 1926, 7 mei 1927 
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 In de scherpe buitenbocht van de Bloemendaalseweg, niet ver van het 
kanaal en de Zijpkade, stond een huisje dat eigendom was van 
Rijkswaterstaat. Het toenmalige adres was B-73 en is later vervangen 
door het huidige huis met adres Bloemendaalseweg 6. De enige 
huizen in de buurt waren die van de brugwachters van de 
Bolgerijensebrug.  
Het huis was eigendom van Domeinen en stond al een tijdje leeg toen 
De Jong bij Rijkswaterstaat in dienst kwam. Het was de bedoeling dat 
hij daar ging wonen. Een onbewoond huisje in de polder, ver van 
andere bebouwing, was een ideaal onderkomen voor zwervers en 
andere daklozen. Al vrij snel nadat het leeg was komen te staan zullen 
dit soort lieden er dan ook zijn  ingetrokken. Na hun trieste ervaringen 
met het afbranden van hun strooien hut en van het varkenshok, 
moesten ze toch een onderkomen hebben.  
Doordat het huis onbewoond was, was de staat van onderhoud niet al 
te best en nadat de zwervers het in bezit hadden genomen, verergerde 
dat. Rond het verwaarloosde huis groeide het riet twee meter hoog en 
de vijf of zes zwervers die daar illegaal hun intrek hadden genomen, 
zorgden er wel voor dat het huis nog sneller achteruitging. De aan het 

 Het huis aan 
de Bloemen-
daalseweg B-73 
waar van ca. 
1925 tot 1928 
zwervers 
woonden. Het 
schilderij is 
gemaakt in het 
laatste deel van 
de Tweede 
Wereldoorlog 
door Van Ham, 
een jood, die was 
ondergedoken  
in Bolgerijen. 
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kanaal wonende brugwachters en andere ambtelijke instanties traden 
hiertegen niet op.  
Kantonnier Gerrit de Jong bleef intussen in de Gribus wonen. Een huis 
dicht bij het dorp, waar ook zijn familie woonde en de kinderen op 
school gingen, had zo zijn voordelen. Rijkswaterstaat wilde echter dat 
hij in het huis aan de Bloemendaalseweg ging wonen en in 1928 
verhuisde het gezin. Zo gemakkelijk ging dat echter niet. De zwervers 
wilden niet vertrekken en ze moesten door de politie uit het huis 
worden gezet. Toen bleek pas in welke staat het huis verkeerde. Het 
was geheel vervuild en uitgeleefd en de kelder lag vol rommel. Er 
moest dus veel worden schoongemaakt en opgeknapt en daar 
moesten Gerrit en zijn gezin voor opdraaien. Dat betekende dat Gerrit 
met zijn zoons vele malen lopend van Lexmond naar het huis in 
Bloemendaal gingen, daar werkten en weer moe naar huis terug 
moesten lopen. Zo ging dat in die tijd. 

 Het ‘zwervershuis’ aan de Bloemendaalseweg B-73 is vervangen door het huidige 
huis met het adres Bloemendaalseweg 6. 
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De zwervers gingen naar de kanaalkant van de Zijpkade 
De zwervers, die in 1928 uit het huis waren gezet, bleven zich in de 
buurt ophouden en het is aannemelijk dat ze in die tijd een nieuwe 
schuilhut hebben gemaakt. Het was een hut van takken, riet en stro, 
die werd gebouwd bij de Zijpkade, dicht bij de plaats waar de Oude 
Zederik uitmondt in het Merwedekanaal, naast het zogenaamde 
watergat. Dit watergat staat aan de ene kant via een sluisje in 
verbinding met de Oude Zederik en aan de andere kant in open 
verbinding met het kanaal. In de kanaaldijk was over deze doorgang 
een brugje gemaakt. Die kanaaldijk was toen nog een grasdijk zonder 
pad, zodat daar niet veel mensen kwamen. Voor de zwervers was het 
een ideale plek. Ze waren ook vaak in de grienden te vinden en wie 
weet wat voor dieren ze daar gevangen hebben. De zwervers kookten 
buiten op een open haardvuur. Aan een driepoot, gemaakt van drie 
mikken (stokken met een v-vormig einde), hingen zij een hengselpot 
of vaak een grote jambus. Zo’n jambus had een diameter van 25 à 30 
cm, was 30 à 40 cm hoog en was voorzien van een hengsel. De 
zwervers schijnen ook een vuurhaard te hebben gebruikt, die was 
gemaakt van bakstenen, gestapeld in een vierkant en voorzien van 

 De Zijpkade met de Oude Zederik. Foto uit 1993.  
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een trekgat. Hierop zetten zij dan de grote blikken of potten en 
stookten daaronder een vuur. Volgens zeggen konden zij heerlijke 
soep maken. De zwervers waren niet altijd ‘thuis’, maar gebruikten de 
hut vooral in het weekeinde. De zwervers waren geen lieverdjes en 
het ging er op en rond de Zijpkade niet altijd vriendelijk aan toe. Zo 
vond op zaterdagavond 13 juni 1931 op de Zijpkade of in de 
onmiddellijke omgeving daarvan een flinke vechtpartij plaats tussen 
een daar verblijvende zwerver en N.C. van Nieuwpoort uit Vianen. De 
volgende morgen, zondag 14 juni, werd Van Nieuwpoort zwervende 
aangetroffen. Hij bleek zwaar mishandeld te zijn. Over de oorzaak van 
de ruzie is niets bekend, maar kennelijk was Van Nieuwpoort aardig 
toegetakeld. Hij werd in zorgwekkenden toestand naar zijn woning 
vervoerd, waar dr. Bonk geneeskundige hulp verleende. De 
brigadecommandant der Rijksveldwacht en de Rijksveldwachter 
Beckerman uit Lexmond arresteerden de vechtlustige zwerver en 
sloten hem op in het politiebureau te Vianen.2 

 
De zwervers tot 1945 
Fig. 3 In het weekeinde 
varieerde het aantal zwervers 
of landlopers die in de hut 
aanwezig waren van enkelen 
tot zo’n acht man. De rest van 
de week zwierven ze alleen of 
met z’n tweeën door de wijde 
omgeving. Enkelen verbleven 
ook doordeweeks ’s nachts in 
de hut. Ze probeerden geld te 
verdienen met de verkoop 
van zeep, kammen, 
snoepgoed, gereedschap 
enz., maar bedelen was hen 
ook volstrekt niet vreemd. 
Overlast hebben ze in de 
buurt echter niet gegeven. 

                                                           
2De Vijfheerenlanden 17 juni 1931; De Leerdammer 20 juni 1931 

 Zo herinnerde Matha de Vor-Beems zich 
in 2010 Arie Eckhart en Jantje van Andel . 
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Er waren minstens drie intellectuelen onder hen, die allen een goede 
opleiding en baan hadden gehad. Door één of andere oorzaak waren 
ze, treurig genoeg, aan lager wal waren geraakt. Het waren: 
- Jantje van Andel, die volgens zeggen advocaat was geweest en de 
zoon was van een griffier of rechter uit Tiel. Mogelijk kwam hij uit 
Herwijnen. Hij had een zus die in Tiel woonde en die hem wel eens 
opzocht in de hut aan de Zijpkade. Maar hij wilde nooit met haar terug. 
Hij heette eigenlijk Jan, maar omdat hij zo kort was, werd hij Jantje 
genoemd. Hij was één van de bekendste zwervers uit de streek en 
heeft jarenlang aan de Zijpkade vertoefd. Volgens zeggen lustte hij 
graag augurken. In augustus 1938, hij was toen 64 jaar oud, had hij 
langer dan vele soortgenoten het leven van ontbering en 
onregelmatigheid volgehouden. Reeds geruimen tijd vertoonde Jantje 
verschijnselen van een naderend eind en een tijdelijke opname in het 
Gorinchemsche Ziekenhuis had onlangs plaats. Nog heeft hij een 
poosje voortgesukkeld, leidend het ellendig bestaan van een versleten 
zwerver. Dinsdag (13 september) kon hij blijkbaar niet verder meer en 
na een dag in Lakerveld langs den weg gelegen te hebben, is hij ’s 
avonds voor rekening van het Burgerlijk Armbestuur te Lexmond naar 
de Rijksklinieken te Utrecht vervoerd. Het zag er naar uit dat zijn einde 
kort bij was. Dat was inderdaad het geval, want op 29 september 1938 
is hij daar overleden3. 

 - Aai (Arie) Eckhardt was hoofdonderwijzer te Rotterdam geweest. Het 
was een lange man. Mogelijk kwam hij uit Gorinchem. Hij trok veel 
samen op met Jantje van Andel. Beiden trokken bedelend langs de 
huizen. 
- Van Driel, was hoofdmachinist op de grote vaart geweest. 
Enkele andere zwervers van de kolonie aan de Zijpkade waren: 
- Johan Christiaan Frederik Boon (Chris Boon). Hij was in de streek 
een bekende spiritusdrinker. Het was een lange man. Op 
woensdagavond 2 oktober 1929 hadden zijn collega’s hem 
achtergelaten aan de Zijpkade en waren toen vertrokken. Op vrijdag 4 
oktober vond men hem in een sloot langs de kanaaldijk. Hij was toen 
reeds verdronken. Met behulp en onder toezicht van de Lexmondse 
Rijks- en gemeentepolitieagenten werd het lichaam naar het 
lijkenhuisje op de begraafplaats gebracht, waar de lijkschouwing 

                                                           
3De Leerdammer 17 sept. en 4 okt. 1938 



16e jaargang nr. 2, mei 2014 

13 

plaatsvond. Op maandag 7 oktober werd hij begraven op de Algemene 
begraafplaats. Behalve de gemeenteveldwachter waren enkele 
ingezetenen hierbij behulpzaam. Triest. Boon was 60 jaar geworden. 
- Egas. Hij was waarschijnlijk de enige van de zwervers aan de 
Zijpkade die geen spiritus dronk. De zwervers trokken er ook 
regelmatig als groep op uit. Ze liepen dan in ganzenpas over de 
kanaaldijk, met Egas als eerste of als laatste man. 
- Abraham Prikkie. Hij was een al wat oudere man en had een lange, 
aartsvaderlijke baard. Volgens zeggen was zijn werkelijke naam Adolf 
Scheltens van Kampferbeeke. Hij zou de zoon van een dominee zijn. 
Hij zou in Den Dolder zijn verpleegd en mocht eens per jaar de vrije 
wereld in, maar kwam altijd weer terug. 
Hij werd door zowel de schooljeugd van Lexmond als van Hei- en 
Boeicop nagejouwd met: Abraham Prikkie, potverdikkie, potverdorie, 
ik vermoor ie. In Hei- en Boeicop was hij vaak te vinden bij het 
schoolplein en op plaatsen waar regelmatig mensen bij elkaar 
kwamen en speelde daar dan vaak op een blokfluit. In de oorlog kwam 
hij ook elke vrijdagmiddag bij de christelijke school in Lexmond en liep 
dan mee met de kinderen die richting Zwaanskuiken liepen. Hij 
vertelde onderweg de mooiste verhalen en de kinderen vonden het 
dan ook maar wat leuk dat hij met hen meeliep. Dit clubje kinderen zal 
hem wel nooit hebben nagejouwd. Over de kanaaldijk liep hij dan met 
Henk den Hartogh verder, waar hij bij Henks ouders eten en drinken 
kreeg. Het middagmaal, bestaande uit aardappelen, groente, vlees en 
pap ging er goed in bij Abraham. Ook at hij mee met de broodmaaltijd, 
ruim belegd met boter en kaas. Veel burgers zullen het in die 
oorlogsjaren minder goed hebben gehad dan Abraham Prikkie. Als 
tegenprestatie bracht hij vaak een bekend jongensboek mee voor 
Henk, zoals boeken over de Boerenoorlog in Transvaal van Penning, 
de Negerhut van Oom Tom, enz. Het waren allemaal nieuwe boeken 
en na verloop van tijd had Henk een hele stapel boeken gekregen. 
Van het spelen op een blokfluit is bij deze bezoeken nooit sprake 
geweest. Toen de schaarste aan voedsel na de oorlog voorbij was, is 
Prikkie niet meer terug geweest bij de familie Den Hartogh. 
Het is niet zeker, maar wel waarschijnlijk, dat hij ook in de hut aan de 
Zijpkade verbleef.4 

                                                           
4De Leerdammer 9 en 12 oktober 1929 
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De zwervers dronken veel spiritus 
De zwervers zagen er uiteraard onverzorgd uit. Ze droegen vaak 
donkere lange jassen en ze stonken, maar dat was te verwachten. 
De zwervers dronken bij voorkeur jenever, maar meestal werd dat 
vervangen door spiritus. Ze consumeerden veel drank en konden 
daarom niet altijd jenever kopen, maar wel de goedkopere spiritus. Ze 
stookten zelf sterke drank door in een grote blikken bus heet water te 
maken en hierin spiritus te gieten. Het met water verdunde 
spiritusmengsel werd ‘op smaak gebracht’ met citroenschillen. 
Mogelijk werd er ook wat suiker aan toegevoegd. Met een mok werd 
dit dan opgedronken, want glaasjes pasten niet in dat milieu en 
zouden ook geen lang leven hebben gehad. 
In het weekeinde waren er vaak drinkgelagen en werd er veel en luid 
gezongen. Dat draaide vaak uit op hooglopende ruzies en 
vechtpartijen. Soms belandde er dan een zwerver in de sloot. Die 
ruzie- en vechtpartijen vonden meestal ’s avonds plaats. Behalve van 
de herrie, hadden de omwonenden hiervan geen last. 
De spiritus kochten ze bij middenstanders in de streek, bijvoorbeeld 
bij Cees van Beek, handelaar in koloniale waren te Meerkerk. In 
Lexmond hadden ze ook zo hun adresjes en bij Jantje Boef konden ze 
zelfs op zondag terecht. Zij had een kruidenierszaak op de 
Dorpsstraat. Omdat er op zondag niets mocht worden verkocht, 
kwamen ze achterom. 
De zwervers waren vaak ladderzat. Een aardig voorbeeld hiervan 
stond in de krant van 30 augustus 1928. ’t Gebeurde vorige week 
donderdag, dat een der brugwachters van de “Bloemendaalsche 
Brug” zich bij den veldwachters alhier vervoegde met de mededeling, 
dat langs den Kanaaldijk zich een man in deerniswekkenden toestand 
bevond; hij was wel niet dood, maar het scheelde ongetwijfeld niet 
veel, want een schipper, die er voorbij gevaren was, had den man 
opgemerkt en ziende ’t geval, concludeerde hij dat de man zeer zeker 
in ernstigen toestand verkeerde. Hij was er kort langs gevaren en had 
voor degelijke controle nog met steentjes naar hem geworpen, zeer 
hard geroepen enz. Doch alles tevergeefs. Geen teeken van leven had 
de man gegeven. De schipper had het toen tegen de brugwachter 
gezegd, die zijn rijwiel genomen had en er ten overvloede langs 
gefietst was. En ja, schijnbaar had de schipper gelijk gehad, want ook 
de brugwachter had niet veel leven in den man kunnen bespeuren en 
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was toen maar gauw naar de veldwachters gegaan. Nu, dat kwam 
goed uit, behalve beide veldwachters van deze plaats (=Lexmond) 
was ook de gemeenteveldwachter van Hei- en Boeicop hier aanwezig, 
die zich ook bereid verklaarde om met zijn collega’s op observatie uit 
te trekken. 
Gezamenlijk ging men er dus heen, te weten, genoemde veldwachters 
met de brugwachter, plus een paar juist tegenwoordige verdere 
belangstellenden. Och, voor zulk een ernstig ongeval bestaat er allicht 
belangstelling! In afwachting hoe de zaak er wel zou voorstaan, 
spoedde men zich naar de bewuste plaats en deden ze een aantal 
ontdekkingen: 
Eerste ontdekking: Een landlooper, die teveel spiritus in z’n maag had. 
Tweede ontdekking: De landlooper was ondanks z’n onbehagelijke 
toestand nog zeer vriendelijk en beweerde niets kwaads in den zin te 
hebben. “Moge jonge’s. Maak jullie niks bezurgd, ik doe nog ’n dutjie!” 

 Foto uit 1993 van het bruggetje in de kanaaldijk, die toen nog geheel bedekt was 
met gras. Links onder begint het terreintje waar de hut van de zwervers stond.  
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Derde ontdekking: Een brugwachter die spoedig verdwenen was. 
Slot-ontdekking: Dat hier de zaak niet eerst rustig was onderzocht en 
“lichtelijk” overdreven was. 
Onze veldwachters etc. gingen rustig af.5 
 
Contacten van de zwervers met hun buren rond het kanaal 

 Reeds een week nadat kantonnier Gerrit de Jong in het huis aan de 
Bloemendaalseweg was getrokken, kwam een zwerver vragen of hij 
de leest mocht lenen om de schoenen van hem en zijn maats te 
repareren. Dat mocht en daarna hebben de zwervers, zolang ze in hun 
hut aan de Zijpkade vertoefden, de leest bijna wekelijks geleend. In de 
Tweede Wereldoorlog spijkerden ze stukken buitenband onder hun 
schoenen, waarbij de leest ook nodig was om de spijkers krom te 
slaan. 
De familie De Jong genoot kennelijk het vertrouwen van de drie 
intellectuele zwervers, want reeds na enkele weken vroegen ze of De 
Jong maandelijks het innen van hun postwissels kon verzorgen. 
Tegen inwisseling van een postwissel kon men namelijk op het 
postkantoor het bedrag innen dat op de postwissel was vermeld. 
Blijkbaar kregen de drie zwervers geld van familie, hadden een klein 
pensioen, renten of andere vaste inkomsten. Moeder De Jong werd 
gemachtigd om de postwissels te tekenen en zij zorgde er voortaan 
voor dat het geld werd opgehaald. Dat ging ze niet zelf ophalen, maar 
ze gaf de getekende postwissel mee terug met de postbode, die het 
geld inde en het de volgende keer afleverde aan mevrouw De Jong. 
Over vertrouwen in de postbode gesproken! Het was ook altijd 
dezelfde postbode die aan de deur kwam, dus in de loop der tijd 
kregen de postbodes op het platteland een vertrouwensrelatie met de 
bevolking. De spaarzame post voor de landlopers werd ook bij De 
Jong bezorgd. Het spreekt haast vanzelf dat er tussen de familie De 
Jong en de zwervers een band ontstond en ze kregen bij hun bezoek 
van mevrouw De Jong dan ook meestal koffie. Dat kregen trouwens 
ook altijd de griendwerkers die daar in de buurt werkten. 
Er schijnt ook een zwerver te zijn geweest die elke maand een 
uitkering kreeg, die door zijn zuster werd gebracht. 

                                                           
5De Leerdammer 30 augustus 1928 
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Eenmaal per jaar kwamen enkele zwervers een bosje seringen vragen 
aan Klaas den Oudsten, die aan de Bolgerijsekade woonde, dicht bij 
het kanaal. Melk haalden ze meestal bij Willem de Vor, die aan het 
einde van de Zederikkade in Helsdingen woonde. Ze deden ook wel 
eens iets terug voor de omwonenden. Zo schreef Lange Aai (of Jan?) 
regelmatig brieven voor de bewoners van Bolgerije. 
 
Ook aan de Lekkant kraakten de zwervers een leegstaand huis 
Aan het andere eind van de Zijpkade, dus bij de Lekdijk, stond een 
eindje oostelijk van de kade het huis van de familie Bogerd. Het huis 
had beneden twee ruime kamers met een aangebouwd schuurtje, dat 

als voorportaal en 
klompenhok dienst 
deed. De kamers 
hadden hoge plafonds. 
Om op de Lekdijk te 
komen was een trap op 
het dijktalud aan- 
gebracht. Het huis stond 
in een boomgaard en 
tussen deze boomgaard 
en de Zijpkade lag de 
boomgaard van Jan van 
Dieren, die vooraan bij 
de Kortenhoevenseweg 
woonde. Aan de 
westkant lag de 
boerderij waarin Jacob 
de Jong woonde. 
Bogerd huurde het huis 
en het aangrenzende 
land van Bikker en toen 
hij ergens in de jaren 
twintig overleed, bleef 
zijn vrouw Sophie 
Bogerd-Chaigneau met 
enkele kinderen in het 
huis wonen. Nadat haar 

 Mevrouw Sophie Bogerd met het Lexmondse 
mutsje, dochter Sophie en buurjongen Wim de 
Jong rond 1935, gefotografeerd voor het huisje van 
de familie Bogerd. 
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jongste dochter was getrouwd en vertrokken, bleef mevrouw Bogerd 
alleen in het huis achter. Rond 1933 verhuisde ze naar een huis aan 
de Valkenstraat te Vianen. 

 Het huis kwam daardoor leeg te staan en er trokken geen andere 
bewoners in.  
De buurkinderen, dus de kinderen van Jacob de Jong, en nog enkele 
andere uit de buurt, speelden daarna regelmatig in het huis.  

Op een dag waren ze weer in het schuurtje met het doel in het huis te 
gaan spelen, maar ze konden de huisdeur maar moeilijk open krijgen. 
Tot hun schrik ontdekten ze dat er twee zwervers in de kamer lagen 
te slapen. Deze hadden een bed gemaakt van stro en dit was de 
oorzaak geweest dat de deur niet goed open kon. De kinderen wisten 
niet hoe snel ze het huis moesten verlaten en renden naar huis. 

Situatie aan het Lekdijkeinde van de Zijpkade.  
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 Daarna durfden ze het huis niet meer binnen te gaan, maar wanneer 
ze zeker wisten dat de zwervers er niet waren, keken ze stiekem door 
het raam naar binnen. Zo ontdekten ze dat de zwervers etenswaren 
bewaarden in de pottenkast, die stond in de kamer naast de schuur. 
Hoeveel zwervers regelmatig in het huis verbleven, is niet bekend, 
maar er mag worden aangenomen dat het er regelmatig meer dan 
twee waren. Nadat de zwervers minstens één winter in het huis 
hadden doorgebracht, werd het door de eigenaar gesloopt. Dat was 
Koos van Dieren, die het huis en de grond inmiddels in zijn bezit had 
gekregen. 

 
Bij de Lekkant van de Zijpkade verrees ook een hut 
De zwervers moesten toen, of misschien later, elders onderdak 
zoeken. Evenals aan de kanaalzijde was gebeurd, bouwden ze aan 
de Lekzijde een hut van takken, stro en riet. Dat deden ze ongeveer 
35 meter ten oosten van de Zijpkade langs het pad dat daar langs de 
Lekdijk liep. Hierlangs stonden knotwilgen, die dicht op elkaar stonden 

 Platte- 
grond van 
het huis van 
de familie 
Bogerd. 
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en hiertussen 
maakten ze hun hut. 
Wanneer de 
kinderen van de 
familie de Jong naar 
het land, genaamd 
De Punt (gelegen bij 
Van Wiggen te 
Vianen) moesten, 
bijvoorbeeld om te 
gaan melken, 
moesten ze over het 
pad langs de hut. Dat 
gaf nooit problemen 
en ze zijn nooit 

lastiggevallen. 
Verder bleven ze 
altijd uit de buurt van 
de hut, want voor 
dronken zwervers 
waren ze bang. 
Evenals bij het 
kanaal, waren ook 
hier de zwervers 
meestal alleen in het 

weekeinde 
aanwezig. In de hut 
bivakkeerden een 
aantal zwervers die 

ook regelmatig in de hut bij het kanaal aanwezig waren. 
Na een onderlinge ruzie of vechtpartij kwam het wel voor dat enkele 
zwervers bij Jac. de Jong in het hooi sliepen, maar ze hebben de 
familie nooit last bezorgd. De zwervers Van Andel en Eckhardt 
kwamen regelmatig in de herfst bij Jac. de Jong aan de deur en kregen 
dan vaak brood van hem. Van moeder De Jong kregen ze een cent. 
Bij felle kou mochten beide zwervers enkele malen in de stal of schuur 
slapen. Hier stonden de koeien en was het warm. Er zijn ook berichten 
dat de zwervers uit de hutten aan beide einden van de Zijpkade in de 

 De Zijpkade gezien vanaf de Lekdijk. 
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wintermaanden onderdak vonden in een opvanghuis aan de 
Kortendijk te Gorinchem. De hut was dan verlaten. Ook een zekere 
familie Vonk te Goudriaan scheen zich nogal te bekommeren om deze 
mensen. 
 
De zwervers in de eerste jaren van de Tweede Wereldoorlog 
De zwervers die zich regelmatig bij de Zijpkade ophielden, hadden dus 
twee hutten tot hun beschikking: één bij het Merwedekanaal en één 
bij de Lekdijk. Al snel na het begin van de bezetting bevalen de 
Duitsers dat iedereen een vaste woon- of verblijfplaats moest hebben 
en in oktober 1941 moesten alle woonwagenbewoners zich in een 
landelijk register laten inschrijven. De zwervers hadden toen de hut 
aan de Lekdijk al verlaten, waarschijnlijk op last van de Duitsers of 
omdat ze bang waren dat ze last zouden krijgen. Langs de Lekdijk 
zaten ze toch min of meer open en bloot en konden passanten 
gemakkelijk waarnemen of er mensen in de hut aanwezig waren. Heel 
anders lag dat voor de hut aan de kanaaldijk. Hier kwam zelden 
iemand en voor blikken van personen aan de overkant van het kanaal 
konden ze zich aardig schuilhouden. De hut bij de Lekdijk werd 
daarom al snel verlaten en alleen de hut bij het kanaal werd gebruikt. 
De Ortskommandant van Vianen wilde de zwervers daar ook wel weg 
hebben, maar zij zijn toch gebleven. De Duitsers ondernamen geen 
acties en lieten hen verder met rust. Door hun leeftijd, het waren 
allemaal mannen van middelbare leeftijd, waren ze niet goed 
‘bruikbaar’ voor de Duitsers. De bezetting had wel gevolgen voor de 
gemoedstoestand van de zwervers: ze werden steeds agressiever. 
De problemen voor de zwervers ontstonden toen er hoe langer hoe 
meer artikelen op de bon kwamen. Ze hadden door een gebrek aan 
vaste woon- of verblijfplaats geen bonkaarten, persoonsbewijzen en 
andere benodigde papieren en konden daarom moeilijk aan eten 
komen. Gerrit de Jong bemiddelde bij de gemeente Vianen en bij de 
Duitsers om alsnog aan bonkaarten te komen voor de landlopers. In 
de eerste jaren van de oorlog schijnt dat inderdaad te zijn gelukt, want 
mevrouw De Jong ging één- of tweemaal per week naar Vianen om 
bonnen voor haar zelf en de zwervers te halen. De zwervers toonden 
hun dankbaarheid door regelmatig voor de kinderen wat snoepgoed 
onder de heg neer te leggen. Ze kregen van mevrouw De Jong ook 
het nodige eten en andere zaken. Ze kwamen daarom overdag 
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wanneer haar man niet thuis was, want ze wisten dat hij niets wilde 
geven van het schaarse eten en de spullen van het gezin.  
Bij de Viaanse houtzagerij, borstel- en bezemfabriek Van der Kwast, 
die gevestigd was langs het kanaal, niet ver van Bolgerijensebrug, 
stond in de buurt van de kraan en de laad- en losplaats een houten 
keet. Hierin werd gereedschap bewaard, maar ook een jachtgeweer. 
Eén van de heren Van der Kwast, die goede connecties onderhield 
met de Duitsers, had een jachtvergunning en maakte daar regelmatig 
gebruik van. In 1942 werd het geweer echter gestolen, vermoedelijk 
door een zwerver. De vrees bestond dat de zwervers in een dronken 
bui hiermee zouden gaan schieten, maar dat is gelukkig nooit 
gebeurd. 
Tijdens de oorlog kwamen enkele koude winters voor. Het was voor 
de zwervers geen lolletje om dan in de hut te bivakkeren. Hun 
spiritusdrank hielp hen echter door die moeilijke periode heen te 
komen. In hun hut dronken ze bijna uitsluitend spiritus, maar elders 
‘normale’ sterke drank. Zo hadden enkele zwervers op een gegeven 
moment een fikse ruzie met de eigenaar/beheerder Hazendonk van 
café Het Zwijnshoofd te Vianen over het betalen van genuttigde sterke 
drank. Het liep zo hoog op dat de waard zwaar werd toegetakeld. Alle 
zwervers bij de hut aan het kanaal werden daarna opgepakt en in 
Hagestein een tijdje in een kerker onderin de toren opgesloten. 
Over al deze gebeurtenissen werd niets in de krant vermeld, maar wel 
over het volgende voorval, dat hier onverkort wordt weergegeven. Een 
tweetal bekende landloopers hadden zaterdagmiddag 28 juni 1941 
zich reeds zoodanig aan den drank te goed gedaan, dat ze hun kolonie 
aan de Zijpkade niet meer bereiken konden. Zóó werden ze, te 
dronken om te staan, aangetroffen, liggende langs den rijksweg door 
onze (=Lexmondse) gem.-veldwachter, die in samenwerking met de 
marechaussée’s probeerde om ze ter ontnuchtering naar hiervoor 
speciaal verblijf te geleiden. Het verzet hiertegen was buitengewoon 
hevig, terwijl hun toestand zóó desolaat was, dat aan een lange 
wandeling niet viel te denken. Voerman De Ruiter, die juist passeerde, 
werd hierna ingeschakeld, de dronken passagiers opgeladen en 
vergezeld van hun koloniehond kon de reis naar het 
ontnuchteringsoord aanvangen.6 

                                                           
6De Leerdammer, 1 juli 1941 
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De laatste oorlogsjaren 
De vrouw van Jacob de Jong (Kortenhoevendijk 18) had altijd wat over 
voor de zwervers. In 1943/1944 ging het echter mis. Twee zwervers 
(van wie niet één van de ‘intellectuelen’) kwamen aan de deur en 
wilden kleding en beddengoed van mevrouw De Jong hebben. Toen 
ze dat weigerde, greep een landloper haar vast, waarna ze de Duitse 
herder met de woorden ‘Grijp ze’ op de zwervers afstuurde. Ze waren 
toen snel verdwenen. Toen Jacob de Jong het voorval hoorde, ging 
hij zijn beklag doen bij de politie, de gemeente en de 
Ortskommandant, maar allen zeiden dat ze daar niets tegen konden 
ondernemen. Na dit voorval werd er geen enkele zwerver meer 
binnengelaten bij de familie De Jong. 
In 1943 kwam een zwartharige vrouw, een zigeunertype, bij de 
zwervers wonen. De gevolgen van een vrouw in zo’n club 
vrijgevochten zwervers laten zich raden en lieten ook niet lang op zich 

 Rechts de Zijpkade. Op de voorgrond staat nog een enkele knotwilg. Vroeger 

stonden er meer en hiertussen hadden de zwervers hun hut gemaakt.  
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wachten. Er ontstonden veel ruzies en vechtpartijen en de zwervers 
werden steeds agressiever. De vrouw is gelukkig niet lang gebleven. 
In de tweede helft van 1944 waren de zwervers meestal niet meer in 
hun hut, ook niet in het weekeinde. Door het gebrek aan eten waren 
ze uitgezwermd over het gehele land. De drie ‘intellectuelen’ kwamen 
nog wel regelmatig bij kantonnier Gerrit de Jong om hun geld op te 
halen, want mevrouw De Jong ging trouw door met het innen van de 
postwissels. Op een gegeven moment was dat afgelopen, want de 
zwervers moesten van de autoriteiten voortaan zelf hun geld ophalen 
in Vianen. Hierdoor werd ook het laatste contact tussen de familie De 
Jong en de zwervers verbroken. 
 
De zwervers van de Zijpkade na de Tweede Wereldoorlog 

 Na de Tweede 
Wereldoorlog zijn 
geen of slechts weinig 
zwervers 
teruggekeerd naar de 
hut aan de Zijpkade. 
Van de hiervoor 
genoemde zwervers 
mogelijk alleen 
Abraham Prikkie. 
Toch verscheen er na 
de oorlog opnieuw 
een hut aan de 
Zijpkade. De hut 
bevond zich aan de 
westkant hiervan, net 
ten noorden van de 
duiker die niet ver 
vanaf het 
Merwedekanaal onder 
de Oude Zederik lag 
en die de sloten aan 
weerszijden van de Oude Zederik met elkaar verbond. Of op deze 
plaats ook vroeger de hut stond, is niet bekend. Mogelijk stond deze 
toen dichter bij het kanaal. De hut was gebouwd tegen het talud van 

 De situatie van de hoek Zijpkade-kanaalkade met 
ongeveer de plaats van de hut van de zwervers na 
1945. 



16e jaargang nr. 2, mei 2014 

25 

de kade en was aan het begin dus laag en aan het eind hoog. Hij was 
gebouwd van takken en voor het dak waren gedeeltelijk golfplaten 
gebruikt. De hut heeft er gestaan tot ongeveer 1955. De bewoners 
waarvan de namen nog bekend zijn, waren: 
Schele Gert. Hij droeg een lange groene soldatenjas, een pet die altijd 
schuin op zijn hoofd stond en afgetrapte schoenen. ’s Winters droeg 
hij vingerloze handschoenen. Op zijn rug droeg hij een zak die met 
een band of touw schrijlings over een schouder aan zijn zij hing. Hierin 
zaten zijn kleren en andere persoonlijke spullen. Onder andere een 
klein doosje, zoals veel zwervers bij zich hadden, waarin naaispullen 
zaten om knopen aan te zetten, kleren te verstellen, sokken te stoppen 
enz. In een koffertje had hij zijn koopwaar, want met de verkoop van 
garen, band, knopen, veters enz. probeerde hij de kost te verdienen. 
Zoals bijna alle zwervers lustte hij graag sterke drank, maar hij was 
nooit echt dronken. Wel licht aangeschoten, wat ‘verheugd’ werd 
genoemd. 
Aanvankelijk heeft Schele Gert verschillende malen een relatief lange 
periode (b.v. 5-6 weken) bij de familie Gerrit den Hertog in de hooiberg 
geslapen. De familie Den Hertog woonde in de Herderin te 
Helsdingen, dat vroeger een kroeg of herberg was, maar waar in die 
tijd het boerenbedrijf van de familie was gevestigd. De Herderin is 
inmiddels afgebroken. Schele Gert hielp tijdens zijn verblijf moeder 
Den Hertog met o.a. het stoken van het fornuis, dat op de deel stond. 
Later is hij naar de hut aan de Zijpkade getrokken en daar gebleven. 
Schele Gert schijnt bij anderen bekend te zijn geweest als ‘Bak aan’t 
touw’. Hij is in 1948 verdronken in een poel van de sloot aan de 
oostzijde van de Oude Zederik, tegenover de eerder genoemde 
duiker. De oude Gerrit Ponsen sr., die aan de andere kant van het 
kanaal woonde, was in de griend aan het griendwieden (=Onkruid 
wieden in de griend met een soort kromme handsikkel), toen hij in een 
griendsloot een hoed zag drijven. Even later vond hij daarin het lijk van 
de verdronken zwerver. Hij waarschuwde meteen mevrouw De Jong 
en toen haar man die dag toevallig vroeg thuis kwam, zo rond drie uur, 
ging deze meteen de politie in Vianen waarschuwen. Dat moest 
uiteraard lopend, want telefoon was er toen nog niet in de polder en 
fietsen waren gevorderd. De politie heeft daarna het lijk opgehaald of 
laten ophalen. Na onderzoek werd geconcludeerd dat het een 
verdrinkingsgeval was, al of niet in dronken toestand. 
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Christoffel Fons. Fons was waarschijnlijk zijn bijnaam. Hij had een 
normaal postuur en had een roodachtig gezicht. Hij droeg een korte 
jas (jekker) tot kniehoogte, droeg een hoed en liep op 
schippersklompen met eronder rubber gespijkerd. Hij kon niet tegen 
plagen en was kort aangebonden. Hij kwam regelmatig bij de familie 
Den Hertog in Helsdingen, maar is later blijvend naar de hut aan de 
Zijpkade vertrokken. Op een keer was zoon Gerrit den Hertog met zijn 
oudere broer in de buurt van de hut, toen ze om onbekende reden 
door Christoffel Fons werden weggejaagd en een eindje door hem 
achterna werden gezeten. Dat gebeurde niet lang voordat Schele Gert 
verdronk, dus in 1948. De oudere broer van Gerrit moest op het 
politiebureau van Vianen het voorval over het wegjagen vertellen, 
maar tussen beide gebeurtenissen werd geen verband gevonden. 
Tien jaar na de oorlog waren de leefomstandigheden in Nederland 
zodanig veranderd, dat ook het aantal zwervers drastisch was 
afgenomen en ook de hut aan de Zijpkade niet langer meer werd 
gebruikt. 
In 1948/1949 was er nog een andere hut bij de Zijpkade. Die stond 
ook aan de westzijde van de kade, daar waar de Oude Zederik afboog 
van de Zederikkade. Het was meer een soort kuil of hol naast het talud 
en hierin hebben een man, een vrouw en een grote jongen gehuisd. 
 
Naschrift 
Mocht u, na lezing van dit artikel, aanvullende informatie hebben, hoe 
weinig dat misschien ook is, dan zouden wij het op prijs stellen 
wanneer u dit aan ons doorgeeft. 
Er zijn, zowel voor als na de Tweede Wereldoorlog, nog meer 
zwervers, bedelaars, of landlopers bekend, maar die hebben niet in 
een hut aan de Zijpkade gebivakkeerd. Zo waren er ook die in 
Scharperswijk hun stekkie hadden gevonden, maar deze vallen 
allemaal buiten het onderwerp van dit artikel. 
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UIT DE KRANT VAN 65 JAAR GELEDEN 

 
J.L.E. Bassa-de Jong 
 

 
Hei- en Boeicop 
 
Bericht van 2 april1949 

 ‘Steun wettig gezag’ 
In een dezer dagen gehouden tweede vergadering onder leiding 
v.d. burgem. A.J. de Wolff, voor belanghebbenden bij ‘Steun 
Wettig Gezag’, gaven zich 15 personen op waarvan het grootste 
gedeelte bij de Nat. Reserve. 

 
Bericht van 7 april 1949 

 Jubileum Mej. E.A. de Munnik 
Vrijdag 1 April herdacht mej. E.A. de Munnik het feit dat zij vóór 35 
jaar als onderwijzeres aan de O.L.S. alhier werd benoemd. De 
school, haar school, was mooi versierd en ’s avonds overvol met 
belangstellenden. Het schoolhoofd de heer Pot, opende deze 
bijeenkomst en sprak daarin woorden van dank tot het college van 
B. en W.; voorts tot haar vader, dhr De Munnik, en familie en de 
heren H.K. Schuitemaker en H.J. van Strien, oud-schoolhoofden, 
die er zo’n verre reis voor hadden over gehad. Bericht van 
verhindering was ingekomen van inspecteur bij het L.O. en de oud-
schoolhoofden, de heren Brands en Van Dijke. Spr. leest hierna 
een gedeelte uit de brief van Paulus aan de Filipp. en brengt dit 
Bijbelgedeelte in verband met dit jubileum. Hij sluit deze toespraak 
met de hoop uit te spreken, dat ze tot aan het pensioen nog vele 
vruchtbare jaren zal mogen beleven. 
De jubilaresse wordt daarna met een toepasselijk lied door een 
kinderkoortje toegezongen. De heer Pot biedt namens het comité 
mej. de Munnik als herinnering aan deze dag een prachtig 
radiotoestel en een fraaie bloemenmand aan. De jubilaresse 
neemt deze fraaie geschenken in ontvangst. Ze is zichtbaar 
ontroerd. De Voorz. der Oudercomm., de heer B. Stravers, mej. N. 
Burggraaf namens de oud-leerlingen, Mr. A.J. de Wolff als hoofd 
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der gem. en het gemeentebest., de oud-schoolhoofden H.J. van 
Strien en H.K. Schuitemaker, de heer van ’t Hof als voorzitter der 
Onderw. Ver., spreken de jubilaresse allen hartelijk toe en de wens 
van allen is, dat zij nog lang in deze gemeente in goede 
gezondheid zal mogen blijven. 
De jubilaresse dankt allen voor de grootse huldiging, aan haar 
gebracht. Het had haar verwachtingen verre overtroffen. Na deze 
indrukwekkende plechtigheid volgde de pauze, waarbij de 
aanwezigen worden onthaald op verversingen. Na de pauze volgt 
zang, muziek en declamatie. Dit alles viel bijzonder in de smaak. 
Aan het einde gekomen, dankt de heer Pot voor alle medewerking, 
waardoor alles zo’n goed verloop heeft gehad. Met het zingen van 
‘ ‘k Wil U, o God, mijn dank betalen’ werd deze zo zeer gelaagde 
avond gesloten. 

 
Bericht van 21 april 1949 

 Eierfeest 
De oude traditie van het eierfeest is door de leerlingen der beide 
scholen met Pasen in ere gehouden. Voorzien van de nodige 
eieren, gekleed in zondagse kledij, waarbij de nieuwe leerlingen 
aan de hand werden medegenomen, trokken de leerlingen naar 
de scholen. Het werd voor de kinderen een feestmorgen. 

 
Bericht van 19 mei 1949 

 Mondaccordeonvereniging 
De plannen om een mondacc. ver. op te richten zijn in een 
vergevorderd stadium. De kans is groot dat in deze gemeente de 
eerste muziekver. tot stand zal komen. 

 
Bericht van 11 juni 1949 

 De nieuwe raad 
De gemeenteraadsverkiezingen alhier hadden tot uitslag: Lijst I C. 
Westerhout, 39 stemmen; lijst II D.J. Brouwer 138; lijst III A. de 
With Czn. 39; lijst IV N.P. Cats (S.G.P.) 37; lijst V Th. De Wildt 
(A.R.) 134. Bij de toewijzing der zetels viel lijst IV (S.G.P.) af. Aan 
lijst I werd 1 zetel toebedeeld, na loting met lijst III, welke beide 
lijsten 39 stemmen verwierven. Lijst III viel dus af. Gekozen 
verklaard werd van lijst I: nummer 2 van de lijst, de heer A.J. 
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Stravers (voorkeurstemmen). Lijst II D.J. Brouwer (H.K.G.) kreeg 
3 zetels; gekozen verklaard D.J. Brouwer, A.C. den Hartog en M. 
Verkerk. Lijst V Th. De Wildt (A.R.) kreeg eveneens 3 zetels 
toebedeeld: Th. de Wildt, G. de Jong Mzn. en T. den Besten 
werden hier gekozen verklaard. 

 
Lexmond 
 
Bericht van 9 april1949 

 Schoolnieuws 
Op 1 april werden op deze school afgeschreven 15 leerl. en 
ingeschreven 19 leerlingen. 
Chr. kleuterschool: afgeschreven 14 leerl. en ingeschreven 28 
leerl. Nu zijn er in totaal 42 leerlingen en worden geen andere meer 
toegelaten daar er geen plaats meer is. 
Openbare lagere school: Ingeschreven werden 6 leerl., terwijl 
14 leerl. de school verlieten. 
 

Bericht van 16 april 1949 

 ‘Steun Wettig Gezag’ 
De plaatselijke commissie van “Steun Wettig Gezag” bestaat uit 
de heren J. Bikker, J. van Dieren T.zoon, K.A. de Jong, A. 
Manschot,  P. Rietveld, L.L.A. Stok en W. Stravers. Secr.-
penningm. is de heer G. Janssen. 

 
Bericht van 4 juni 1949 

 Raadsvergadering(ged.) 
Aanbod gemeentehuis - Voorz. ( burgemeester Pellikaan) licht 
toe, dat reeds enige tijd besprekingen lopende zijn met Ir. Pot over 
aankoop van het gemeentehuis. Huren, vonden B. en W., is mooi, 
maar je kunt nu eenmaal met een huurhuis niet doen wat je wilt. 
De raadzaal is te klein, zeker als trouwzaal. Verder dient de woning 
voor de gem.-secr. hersteld te worden, de secretarie veranderd, 
enz. Dit alles kan met koop op bescheiden wijze bereikt worden. 
Eindelijk was Ir. Pot bereid het voor f. 10.000 te verkopen. Op een 
vraag van de heer J.H. Rietveld, naar de toestand van het huis 
antwoordt voorzitter dat het nog sterk is en pas in 1882 gebouwd. 
De heer den Hartogh vraagt, of met de verbouwing er nog bij, het 
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niet te duur wordt. Weth. De Jong zegt, dat er veel met het huis 
bereikt kan worden als brandweergarage, die nu nog f 100 per jaar 
kost. Verder op de duur berging van het Groene-Kruismateriaal en 
de spullen van de gemeente, die op de duur ook niet in de kerk 
kunnen blijven als daar gerestaureerd wordt. De heer v.d. Heuvel 
waardeert het, dat B. en W. met dit voorstel gekomen zijn. De 
woonruimte achter staat al té lang ongebruikt. Voorzitter antwoordt 
dat men deze vrij wil houden, juist met het oog op de 
aankoopplannen. De heer P. Rietveld vraagt of er ook getracht is 
de boomgaard bij te kopen. Voorz. antwoordt dat Ir. Pot hiervan op 
geen voorwaarde afstand wil doen. Er waren voor hem zoveel 
jeugdherinneringen aan verbonden. Hij heeft echter juist omwille 
van de nagedachtenis aan zijn vader de gemeente Lexmond dit 
huis willen verkopen. Met algemene stemmen wordt hierna tot 
aankoop besloten. 
Aankoop motorbrandspuit - Na de brand bij G.J. Versluis heeft 
de pomp van de motorspuit het door ouderdomsgebreken 
begeven. De reparatie van de motor die ook versleten raakt, gaat 
elk jaar meer kosten, zodat B. en W. voorstellen een nieuwe 
motorspuit aan te kopen, die zal kosten f. 6750 tot f. 7000. Dit 
bedrag kan uit de lopende kasmiddelen worden betaald. Voorz. 
licht toe, dat de fa. Kronenburg een spuit met een capaciteit van 
2000-2500 liter per minuut wil leveren voor f. 7800. Afgaande op 
het rapport van deskundigen zou het het beste zijn deze spuit aan 
te kopen. De spuit wordt - dit op een vraag van J.H.C. Rietveld – 
gegarandeerd met betrekking tot constructiefouten. De spuit wordt 
binnen 14 maanden geleverd en Lexmond krijgt in die tijd een spuit 
in bruikleen van de firma. De heer J.A. Bikker vindt, dat de vorige, 
die toch weinig dienst heeft gedaan, gauw versleten is. Voorz. 
antwoordt dat meestal de spuiten vernield worden door er de 
maximum capaciteit van te vragen. Daarom is het beter de 
grootste spuit te kopen. 

 
Bericht van 25 juni 1949 

 Uitslag gemeenteraadsverkiezingen 
Lijst I Alg. Belang (V.V.D.) 116 (0) 1 zetel; Lijst II P.v.d.A. 195 (256) 
1 zetel (2); Lijst III St. Geref. P. 112 (106) 1 zetel (1); Lijst IV A.R. 
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322 (322) 2 zetels (2); Lijst V Chr. Hist. 199 (283) 2 zetels (2). 
Totaal uitgebrachte stemmen 966 (ongeldig 6). 
Gekozen zijn: Lijst 1. D.J. v.d. Heiden; Lijst 2. Jan de Jong Gzn.; 
Lijst 3. J.H.C. Rietveld; Lijst 4. J.A. Bikker en F.A. den Hartogh; 
Lijst 5. Jac. de Jong en Piet Rietveld.   

 
Bericht van 28 juni 1949 

 Jubileum bovenmeester 
In een blauw geruite jas 

Staat de meester voor de klas 
Al 25 jaren lang 

 
Met een variant op het lied ter ere van één onzer helden uit de 
vaderlandse geschiedenis zongen de jongens ter gelegenheid 
van het jubileum van de ‘bovenmeester’ aan de ‘School met de 
Bijbel’ alhier. Op de eerste Juli 1924 begon de 
onderwijzersloopbaan van de heer Van Bekkum. Dit ging 25 
jaar geleden helemaal niet vanzelf. Neen, zachtjes aan, dan 
breekt het lijntje niet, zo was het toen en, om er tussen te 
komen, moest men meestal beginnen als “kwekeling met acte”. 
D.w.z. precies hetzelfde presteren als een ander met aan het 
eind van de maand een ‘beloning’ van het bestuur en verder 
rustig wachten tot er ’n plaatsje voor je open kwam. Wel een 
schrille tegenstelling met de dag van vandaag nu alle 
geslaagden, reeds vóór ze hun brevet verkregen, besproken 
zijn. Eindelijk kwam ook voor van Bekkum de fel begeerde 
aanstelling en zo is het thans 25 jaren, dat hij aan de opvoeding 
van Lexmonds jeugd zijn beste krachten geeft. De jubilaris 
bleek gehecht te zijn aan de Lexmondse school. Ook ná het 
behalen van de hoofdacte bleek hij Lexmond te prefereren 
boven andere plaatsen. De school, waar hij zijn vrouw 
veroverde, bleef de grote plaats in zijn hart behouden. Ook het 
dorpsleven liet de jubilaris niet onverschillig. Zo heeft hij zitting 
in de besturen van het Rode en het Groene Kruis alsmede in 
de verenigingen voor ziekenhuisverpleging D.E.L. 

 
 

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

 

Er zal geen Lexmonder zijn die geen voetstappen heeft achtergelaten 
op de locatie waar nu het nieuwe plein aan de Kortenhoevenseweg 
ligt. Al eeuwen geleden gingen de kinderen daar naar de dorpsschool. 
Die is lang geleden verdwenen om plaats te maken voor een nieuwere 
school. Ook het huis van de ‘meester’ stond bij de school. In 1940 
kwam er een nieuw schoolhuis. 
De school was een gewone gemeentelijke school, maar er werd ook 
bijbelles gegeven, psalmen gezongen, enz. Pas in 1907, na de 
opening van een aparte school voor christelijk lager onderwijs sprak 
men bewust van een openbare school. Na een periode van uitbreiding 
begon de school te krimpen en werd een deel bestemd als 
gymnastieklokaal en zaal voor repetities en uitvoeringen van 
verenigingen, het houden van bazaars, enz. In 1960 werd, na de 
ingebruikname van de Prinses Wilhelminaschool, het gebouw van de 
openbare school geheel in gebruik genomen als Dorpshuis. In principe 
veranderde de situatie daarna niet veel. Het Dorpshuis werd 
verschillende malen gerenoveerd en het oude schoolplein opgeknapt, 
maar daar bleef het wel bij. Tot 2013. Het schoolhuis en het Dorpshuis 
werden gesloopt en er ontstond een plein met aan twee zijden nieuwe 
woningen.  
Het nieuwe plein heeft geen aparte naam, maar in de volksmond 
spreekt men al van ‘het Dorpsplein’. Dat is een goed gekozen naam, 
want het plein ligt in het centrum van het dorp en hier kunnen allerlei 
evenementen worden gehouden. Op koningsdag 2014 zijn hier voor 
de eerste maal festiviteiten geweest en elke vrijdag wordt hier de 
weekmarkt gehouden. Deze markt was eerst gesitueerd op het A.M. 
van Schuurmanplein, maar dit plein wordt in de nabije toekomst 
omgevormd tot een straat, waarlangs nieuwe huizen komen. Deze 
huizen vervangen de daar eind maart 2014 gesloopte huizen. 
Er was uit de gemeente wat teleurstelling over het slopen van het 
schoolhuis, maar het huidige plein met de bebouwing in een retro-stijl, 
past veel beter bij de sfeer die het kerkgebouw oproept. Lexmond 
heeft een mooie uitbreiding van het dorpshart gekregen. 
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▲ Het Dorpshuis in het najaar van 1982. Later zou het worden uitgebreid. Rechts 
naast de ingang is het schoolhuis zichtbaar. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
▲ Het ‘Dorpsplein’ eind maart 2014 
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DE VERZAMELAAR 
 
P. de Pater 
 

 
Het is laat op de avond, en ik hoor de bosuil in de essenboom voor het 
huis. Dit doet me ergens aan denken, ooit tuimelde ik uit een knotwilg, 
in Lakerveld trouwens ‘knoestoof’ geheten, toen de bosuil ineens 
tevoorschijn kwam. Nu vraagt u zich misschien af wat ik in die knotwilg 
te zoeken had. Wel in mijn jeugd hadden we niet zoveel 
mogelijkheden, en vogeleieren zoeken en verzamelen was echt een 
hobby. Er bestond zo’n beetje een ruilbeurs op dit gebied. Een 
zeldzaam exemplaar leverde een mooie tegenprestatie op. Nou zal ik 
niet ontkennen dat we op Sinterklaas van speelgoed werden voorzien; 
Meccano was een topper maar toch iets voor winteravonden. Ik was 
niet zo technisch, maar een mooi geschiedenisboek was goed 
besteed. Soms denk ik dat we doorslaan, ooit was ik op een 
sinterklaasfeest. Een toch wat oudere man was aanwezig; zijn vader 
had ooit een winkel waar ook  speelgoed werd verkocht. Hij bekeek 
het geheel en sprak: ,,Er ligt hier meer speelgoed, dan mijn vader ooit 
in de winkel had.’’ Dat de aanwezige kinderen meer interesse hadden 
in de dozen, dan in het speelgoed is slechts een zijdelingse 

opmerking.  
Terug naar het Lakerveld van mijn 
jeugd. In de lente bedachten we iets 
anders: de natuur in gaan. Kijk, met 
al die computerspelletjes kun je 
natuurlijk 365 dagen per jaar bezig 
zijn, maar je mist wel iets. Ons eieren 
zoeken heeft nooit schade aan de 
natuur opgeleverd. Integendeel: 
probeer maar om in 2014 moeiteloos 
tien nesten van rietgorzen en 
veldleeuweriken te vinden. Zeer 

eenvoudig in 1970. Even een paar grienden onderzoeken, en in de 
greppels in die ouderwetse hooibouwkampen wandelen, en je had ze. 
Zo, de toon is gezet.  

▲ Nest van een rietgors. 
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Het verhaal 
Laat ik voorop stellen, dat we bij het eieren zoeken soms niet al te 
zachtzinnig te werk gingen, maar ik neem aan dat deze ‘misdaden’ 
inmiddels verjaard zijn. Het leverde veel humor op, en wat konden we 
atletisch veel. Ik kijk nog wel eens naar een oude boom, en verbaas 
me over het feit, dat ik 45 jaar geleden daar moeiteloos in klom. Bij de 
eerste tak zal het nu wel ophouden. Maar het nest van de zwarte kraai 
was vrij simpel bereikbaar. Dit was overigens geen misdaad, want de 

▲ De verzameldoos met eieren. 
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jagers schoten alle kraaiennesten in de hoge populieren langs het 
Merwedekanaal plat, om het wild te beschermen tegen deze rovers. 
Dit had voor een eierzoeker nog een ander voordeel. De zwarte kraai 
zocht nieuwe nestmogelijkheden; de toen nog bestaande 
hoogstamboomgaarden was een idee, voor de eierzoeker eenvoudig 
om in zo’n oude goudrenet te klimmen. Bovendien was zo’n oude 
boomgaard met goudrenetten, een goudmijn (leuke woordspeling 
trouwens) voor kleine vogeltjes. Moeiteloos kon je de nesten van 
vinken, spotvogels, merels, zanglijsters, grote lijsters, winterkoninkjes, 
roodborstjes, putters etc. vinden. 
 

Onderzoek in de polder. 
Schrijver heeft al eerder vermeld dat het vinden van nesten van de 
kievit, de grutto en de tureluur eenvoudig was. Een vogel waarvan ik 
nooit een nest heb gevonden is de watersnip. Als ik ergens veel 
energie in heb gestoken is het wel het vinden van zo’n nest. Het is me 
nooit gelukt. Onze eierzoeker was er absoluut van overtuigd dat zich 
in een voormalig kooitje op Lakerveld-Oost, en eigendom van Floor 
Kortlever, broedende watersnippen aanwezig moesten zijn. Zelfs 
kruipend door dit gebied heb ik de vogel niet gevonden. Het was 
trouwens nog een hele kunst om hier dwars over de polder zonder 
polsstok te komen. Maar we waren jong, en als een sloot te breed was, 
gooiden we eerst onze laarzen over. Een terug weg was dus 
uitgesloten. We sprongen er over, haalden de laarzen op en gingen 
verder. Wat mijn moeder van mijn sokken vond, ben ik natuurlijk al 
lang vergeten. Of mijn moeder er ook zo over dacht, heeft Peter maar 

▲ Een winterkoninkje (links) en een putter. 
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niet nagevraagd. Nou kwam ze niets te kort; alle stalramen, werden 
zorgvuldig voorzien van lege jampotten, gevuld met dotterbloemen. 
Inmiddels een beschermde plant, dus weer een misdaad anno 2014. 
Een mooi gezicht was het wel.  
We hebben het op allerlei gebieden regelmatig over records. Laat ik 
er ook eentje tegenaan gooien; ooit vond ik langs de Kanaaldijk op 
Lakerveld-Oost een patrijzennest met 22 eieren. Echt gebeurd. Ik heb 
er slechts drie meegenomen. Leverde als tegenprestatie een ei van 
een fuut en van een ekster op. De fuut broedde toen nog niet in de 
Lakerveldse polder, en om een ei van een ekster te bemachtigen 
moest je goed kunnen klimmen, of weinig moeite hebben met een 
meidoorn.  
Het vlakke landschap van mijn ‘achtertuin’ hebben we nu wel zo’n 
beetje gehad. Hoewel, vlak is ook relatief: anno 1970 stond de polder 
vol met knotwilgen, en in deze bomen waren nogal wat eieren van 
diverse vogels te vinden, soms met moeite en valpartijen, gezien het 
verhaal over de bosuil. Maar torenvalken en steenuilen waren toch wel 
gemakkelijk te vinden. Al die eendennesten zal ik dan maar vergeten, 
alhoewel ik verkocht ooit eieren van de wilde eend aan de Lakervelder 
Maan Moorelisse. Wie ze geconsumeerd heeft, weet ik niet, is ook niet 
zo belangrijk. Het geld was binnen.  
De handel in deze eieren stopte onmiddellijk, toen ze gevaarlijk bleken 
te zijn voor de gezondheid. Volgens de Lakerveldse traditie was er 
geen beter ei om te eten, dan het product van de kievit; en die 
Lakervelder Teunis Kersbergen wist waarover hij het had, hij zocht 
deze eieren puur als voedsel, en schijnt ze ook verkocht te hebben 
voor een goede prijs aan een restaurant in Vianen. Het bedrag van 3 
gulden per ei wordt genoemd. Dat was een flink bedrag. Een 
bevestiging van deze stelling kan ik niet vinden. Misschien hoort het 
bij de Lakerveldse anekdotes. Onze verzamelaar had aan een paar 
exemplaren genoeg. Hij kwam wel wat andere problemen tegen. De 
verzamelaar keek ooit in een holle knotwilg en zag een nest van een 
kauw. Totaal onbereikbaar, maar een oplossing was snel bedacht. 
Even inschatten hoe diep het nest zit, en dan de bijl halen. Op de juiste 
hoogte werd een opening gemaakt. En zo hadden we die eieren ook 
weer te pakken. Ook weer weinig schade aangericht, want deze 
knotwilg bestaat nog steeds.  



Lek en Huibert Kroniek 

38 

Nou ik toch aan het hakken ben, het volgende verhaal. Eens ontdekte 
ik een nest van de grote bonte specht. Door de kleine ingang waren 
de eieren  onbereikbaar. ,,Maar daar hadden we het volgende op 
gevonden,’’ zou Paul van Vliet gezegd kunnen hebben, toen hij in zijn 
voorstelling even boerenslimheid uitlegde.  
Enfin, even naar huis om een houten hamer en een beitel op te halen. 
Met niet al te veel moeite hakten we een gat, zodat we bij de eieren 
konden komen. Dat tijdens een herfststorm deze boom knakte op deze 
plaats vind ik slechts een detail. Na deze ‘misdaad’  zouden nog 
duizenden Lakerveldse bomen om verschillende redenen verdwijnen. 
Schaalvergroting en intensivering werden de woorden en daarin 
pasten geen 400 knotwilgen zoals Bertus Stek, en Henk Troost die 
ooit hadden op Lakerveld 216. Henk kapte ze, dempte er diverse 
sloten mee, en boerde verder. Hij kon niet anders. Probeer met wat 
simpel gereedschap als het stikmes, twee types sloothaak, en de 
himphamp  maar al die kilometers sloten tussen de knotwilgen  schoon 
te krijgen. Nou daar kon je een aantal weken voor uittrekken. Daar 
komt nog bij dat de sloten van Henk Troost niet bepaald smal waren. 
De genoemde gereedschappen komen in een volgend verhaal aan de 
orde. Oudere mensen kunnen hier misschien iets over vertellen, en er 
een mooi verhaal over schrijven. 
Misschien dwaal ik af, maar ook die brede sloten bij Henk Troost 
waren te ‘overbruggen’, tijdens onze zoektochten naar eieren. Dat we 
soms gevaarlijk bezig waren zal ik niet ontkennen; springen uit een 
hangende knotwilg was natuurlijk niet zonder risico. Waarschijnlijk 
was ik toen nog dommer dan nu. Het omgekeerde is ook mogelijk. 
Maar dat zal wel.  
Over dom gesproken; in de winter van 1996 waren de Lakerveldse 
sloten dichtgevroren, en een dikke mist met een zicht van minder dan 
30 meter lag over de polder. Ik besloot om in een rechte lijn naar het 
voormalige gemaal van Eef van Dijk te lopen. Elke sloot en greppel 
kende ik toch wel, en richtpunten als bomen en grienden ook. Later 
heb ik me gerealiseerd dat dit toch wel gevaarlijk was; je had maar 
ergens je been kunnen breken, en zonder mobiele telefoon zou het 
nog een hele zoektocht zijn geworden. Toch een opmerking: een 
melding met de mededeling dat je achter op ‘Papenland’ lag, zou thuis 
onmiddellijk begrepen zijn. En ze zouden geweten hebben waar ze 
moesten zijn. Mooi al die veldnamen.  
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Hoewel het zoeken naar eieren, en het verzamelen daarvan zo rond 
1970 een geaccepteerde hobby was, kreeg je soms ook tegenstand. 
Dat ik door jachtopziener van Muyden razendsnel uit de 
Scharperswijkse grienden verwijderd werd, heb ik al eerder vermeld 
in een ander verhaal.  
Ook Henk Troost liet zich gelden. Tijdens een bezoek aan zijn 
knotwilgen, kwam hij de polder in, en ik moest wegrennen. Hij 
achtervolgde me. Om zijn gestalte van ruim boven de 100 kilo voor te 
zijn kostte me niet al te veel moeite. Achteraf denk ik wel eens dat het 
een spelletje was. Nadat hij teruggekeerd was op die oude boerderij 
op Lakerveld 216, waarvan ooit een mooie tekening gemaakt is, zal 
Henk er hartelijk om gelachen hebben.   
Een andere partij die het niet helemaal eens was met deze hobby, 
gebruikte theologische argumenten. Psalm 84 werd in stelling 
gebracht. Aangezien dit rond 1970 gebeurde zal ik de Statenvertaling 

▲ Thea van Zijderveld- van Eijk tekende de oude boerderij aan Lakerveld 216. 
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gebruiken: deze psalm kreeg ik ooit te horen van een oude vrouw. 
Tekst: ‘Zelfs vindt de mus een huis, en de zwaluw een nest voor zich, 
waar zij haar jongen legt, bij uw altaren’. Ik liet mij niet uit het 
Lakerveldse veld slaan. Na enig zoekwerk ging ik in de tegenaanval: 
het Bijbelboek Deuteronomium bleek geschikt. Hoofdstuk 22, en jonge 
vogels heb ik nooit meegenomen, alleen wat eieren, moest dus 
kunnen, denk ik. Zelfs volgens de Bijbel. Het genoemde hoofdstuk ga 
ik niet citeren, dat moet de lezer(es) zelf maar opzoeken. Ben ik 
behalve verhalenverteller ook nog bijna een amateur-theoloog 
geworden. We vervolgen onze zoektocht door de Lakerveldse polder. 
Om het ei van een zwaan te bemachtigen moesten er wat trucs 
gebruikt worden. Deze ga ik niet vertellen, maar laten we het erop 
houden dat de ouderlijke zwanen dit in zeer goede gezondheid 
overleefden. Eieren zoeken doen we niet meer, dat is verboden. Nou 
ja verboden: de eieren van ganzen mag je moeiteloos bij elkaar 
harken, om vervolgens met emmers vol thuis te komen. Dat is het nog 
steeds mogelijk in de Lakerveldse polder.  
Tijdens het schrijven van deze vertelling bedenk ik dat veel van mijn 
generatiegenoten graag de polder introkken om eieren te verzamelen. 
De vogelstand heeft er niet onder geleden. Ik kijk nog even op 
Facebook: uitnodigingen voor het spelen van Candy Crush Saga, 
Farm Heroes Saga, Papa Pear Saga, JellySplash en PepperPanic 
Saga zijn ruimschoots aanwezig. De verzamelaar kent deze spelletjes 
niet eens.  
Tijd om de Lakerveldse polder in te trekken, net als vroeger. Misschien 
kom ik terug met de resultaten van wat broedpogingen van Nijlganzen, 
Canadese ganzen, grauwe ganzen of kolganzen. Een bos 
dotterbloemen voor mijn moeder zit er niet in, want deze plant bestaat 
niet meer op Lakerveld-Oost, mijn herinneringen bestaan wel.  
U gelooft het niet, maar er zit toch weer een bosuil geluid te maken 
voor mijn zolderraam. Het zal toch niet hetzelfde exemplaar zijn, die 
me ooit uit een knotwilg liet tuimelen? En die me zoveel jaar na dato 
alsnog komt uitlachen? 
 
Reacties welkom bij: Peter de Pater  
Lakerveld 254 4128 LM Lexmond. Tel: 0183-351907. 
E-mail: peterdepater2305@gmail.com 
 

mailto:peterdepater2305@gmail.com
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DE KEUZE VAN: Jan de Jong, bestuurslid 

 

  De afgetopte  

 Molen 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
  

 
 
 
 

  

 
  
 
 
  

Jan de Jong 
Geboren: 9-6-1948 in Lexmond 
Woonplaats: Lexmond 
Vader: Frans de Jong, Lexmond 

Moeder: Maria de Krey, Hoogblokland 
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Waarom deze keus? 
De afgetopte molen brengt bij Jan de herinneringen uit zijn jeugd 
terug. De kop van de molen was afgebrand. De molen aan de 
Heicoppersteeg (nu Heicopperweg) en de huizen eromheen zijn 
afgebroken voor de aanleg van de snelweg A27. Een steen uit de 
molen zit nu nog in het viaduct als herinnering.  
,,Mijn vader heeft de molen gekocht met hulp van zijn broers, want 
lenen bij de bank, dat lukte niet. Het was een stevig huis met muren 
van 50 cm dik. Het vroor binnen nooit. Er waren drie verdiepingen: 
begane grond, zolder en vliering. Op de vliering lag het geklokerde 
fruit, appels en peren dun uit, zodat makkelijk het aangetaste fruit kon 
worden gezien. Voor het binnentoilet was er buiten een sceptic tank. 
Die werd elk jaar geleegd door Arie de Ruiter. De inhoud werd 
uitgestrooid op de groentetuin in het Bosch.’’ 
 
Wat betekent deze plek voor u? 
Jan de Jong kwam bij de molen wonen toen hij twee maanden oud 
was. Aan de molen zijn prettige jeugdherinneringen en veel verhalen 
verbonden. ,,Mijn vader was als jochie van 11 jaar bij de boer gaan 
werken. Dat was hard werken voor weinig geld. Maar hij heeft wel altijd 
bij goede boeren gewerkt. ’s Winters werkte hij dan in de grienden, als 
er geen werk bij de boeren was. Zwaar werk was dat. Anders dan nu 
waren de grienden cultuurgrond, je kon er doorheen kijken: geen 
greintje aan onkruid, zo goed werd het bijgehouden.’’ 
Later werkte zijn vader  op de betonfabriek. ,,Maar hij werd daar na 25 
jaar trouwe dienst bij een reorganisatie ontslagen. Daarna heeft hij bij 
Burggraaf gewerkt en het gras langs de wegen gemaaid van Sas van 
Gent tot Den Helder, paaltjes geverfd en de rotzooi langs de wegen 
opgeruimd. Dat heeft hij tot zijn 65stegedaan. Het was geen vetpot 
thuis, maar als er iets nodig was, dan was het er. En eten was er 
genoeg, door de tuin op Het Bosch. Veel mensen in Lexmond hadden 
een tuin bij huis of op Het Bosch.’’ 
De herinneringen van Jan zijn die van veel vrijheid. ,,Je kon overal het 
land in. Als je buiten stond kon je zo de polder in om te spelen: slootje 
springen, voetballen en vissen, in de wetering voor het huis en bij de 
korte kaai, die hij op de foto aanwijst. Altijd met vrienden van school 
en uit het dorp. Die kwamen graag.’’ 
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VOETBAL IN LEXMOND (2) 
 

 
Rectificatie voetbalfoto 
Velen van u zullen het wel gemerkt hebben: Het onderschrift van de 
elftalfoto op pagina 15 van de Lek en Huibert Kroniek van februari 
2014 was niet correct. De meeste personen hadden een verkeerde 
naam gekregen. Herman Molenaar, Cees Vink en Alewijn Versluis 
waren zo vriendelijk ieder afzonderlijk de juiste namen te geven. Ze 
waren het bij een enkele naam niet eens, maar hieronder is de meest 
waarschijnlijke naam gekozen.  
Dat zijn staand, van links naar rechts: Alewijn Versluis sr (voorzitter), 
Jan Vlot, Albert Plieger, Jan de Bruin, Frans Graveland, Cor Vlot, 
Joost van Iperen (keeper), Piet Rietveld GJzn, Mees van der Hagen?, 
Herman Versluis en Wim Lemmen (Chauffeur) 
Gehurkt: Henk de Vaal Jaszn, Gijs Grootendorst, Jan Rietveld, Cees 
Vink jr, Joop Verhoef en Koos de Jong (grensrechter). 
De foto is naar alle waarschijnlijkheid gemaakt in 1962. 
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Elftalfoto 
Herman Molenaar, Cees Vink en Alewijn Versluis hebben ons ook 
geholpen aan de namen van de elftalfoto op pagina 16 van dezelfde 
Kroniek. De foto is waarschijnlijk genomen in 1944/1945. Over de 
meeste namen waren de drie heren het wel eens.  
In twijfelgevallen is de meest waarschijnlijke naam genomen. 
 
In de bovenste rij staan, v.l.n.r.: Henk Brokking, Henk Ravestein 
(keeper) en Teunis? Schrijvershof. In de middelste rij: Arie Versluis, 
Jan de Jong Jzn en Gerrit of Alewijn de Jong. 
In de onderste rij: Jan Vlot, Gerrit Verschoor, Alewijn Versluis sr, 
Wijnand van Graas en Wim de Kruik. Wijnand van Graas was in het 
laatst van de oorlog ondergedoken bij C. Vink sr. 
 
Clubbladen Lekvogels 1985-1986 
Op onze oproep om de clubbladen van 1985-1986 van de VV 
Lekvogels te mogen inzien, is jammer genoeg geen enkele reactie 
ontvangen. Mocht u in het bezit zijn van deze bladen, dan zou de 
redactie het op prijs stellen indien u contact met haar opneemt. 
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BIJ DE FOTO VAN DE VOORPAGINA 
 

 
De School met de Bijbel in Hei- en Boeicop bestaat dit jaar 100 jaar.  
Het eeuwfeest wordt voor de kinderen gevierd in de week van 16 t/m 
20 juni 2014. Op 21 juni is er een dankdienst in de kerk en aansluitend 
een reünie in de school aan de Pleinstraat 13a. 
De foto op de omslag toont groep II van de Chr. School Hei- en 
Boeicop. De schoolfoto van J.W. Lemmen uit Leerdam is in een van 
de eerste jaren van de school genomen. 
 
Op de foto van links naar rechts: 1e rij (boven)  
Juffrouw H. Vonk, Aart de Raad, Kees Zijderveld, Nijs 
Zijderveld, Teunis van Dijk (?), Willem de Wildt (?),  
Gerrit Kooiman (?), Pau van Dijk, Anton Kooiman en 
meester Dorrestein. 2e rij Jannigje de With, Neeltje 
Uittenbogert, Maaike de Wildt, Marie Zijderveld,  
Sjana de Wildt, Marrigje den Besten, Bertha Bikker, 
Kees Uitenbogert, Pieter Uittenbogert.  
3e rij Tonia Hoogendoorn, Jacob de Wildt, Bertha de 
Wildt, Neeltje Kooiman, Jannigje de Jong, Willem den 
Toom, Kees ’t Lam, Martijntje van Dijk, Anna de Wildt. 
4e rij Jan Kooiman, Betje den Besten,  
Marie den Ridder, Anton den Besten, Bartje de Jong, Frans van Dijk, Joukje Bikker, 
Clara ’t Lam. Rechts schoolhoofd R. Dorresteyn. 
 
In de kroniek van augustus 2014 uitgebreid aandacht voor de school. 
Informatie over de school en het eeuwfeest op www.heicop100.nl 
 
 
ONTVANGEN VAN DIVERSE PERSONEN 
 

 
 
H. Mesker 
- Diverse boeken en folders: 
J.F. Veen 
- Set muziekbladen van Excelsior. 

http://www.heicop100.nl/
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HERKOMST ILLUSTRATIES 
 

 
Voorpagina Chr. School Hei- en Boeicop Familie De Jong 
Pagina 4 De Zwerver Cornelis de Bruin’s blogs 
Pagina 5 Ligging Zijpkade W. van Zijderveld 
Pagina 8 Bloemendaalseweg B-73 W. van Zijderveld 
Pagina 9 Bloemendaalseweg 6 R. Hendriks 
Pagina 10 Zijpkade en Oude Zederik W. van Zijderveld 
Pagina 11 ‘Aai en Jantje’ M. de Vor-Beems 
Pagina 15 Bruggetje Kanaaldijk W. van Zijderveld 
Pagina 17 Familie Bogerd W. van Zijderveld 
Pagina 18 Lekdijkeinde van Zijpkade W. van Zijderveld 
Pagina 19 Plattegrond huis Bogerd W. van Zijderveld 
Pagina 20 Zijpkade vanaf de Lekdijk W. van Zijderveld 
Pagina 23 Zijpkade met knotwilg W. van Zijderveld 
Pagina 24 Zijpkade-kanaalzijde W. van Zijderveld 
Pagina 33 ‘Dorpsplein’ Lexmond oud W. van Zijderveld 
Pagina 33 ‘Dorpsplein’ Lexmond nieuw W. van Zijderveld 
Pagina 34 Nest rietgors  Vogelvreugd 
Pagina 35 Verzameldoos eieren T.H. de Pater jr 
Pagina 36 Winterkoninkje en putter R&R. Natuurlijk 
Pagina 39 Tekening boerderij Th.W. van Zijderveld-van Eijk 
Pagina 41 Hoge boom T.H. de Pater jr. 
Pagina 42 De keuze van… Jan de Jong M. Wittebol 
Pagina 44  Elftalfoto Archief Lekvogels 
Pagina 45 Elftalfoto Archief Lekvogels 

 
 
 
 
 
 
 
© 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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INHOUDSOPGAVE 
 

 
Van de voorzitter           3 
Zwervers aan de Zijpkade             4 t/m 26 
Uit de krant van 65 jaar geleden         27 t/m 31 
Toen en Nu                      32 en 33 
De verzamelaar        34 t/m 41 
De keuze van… Jan de Jong         42 en 43 
Voetbal in Lexmond (2)         44 en 45 
Bij de foto van de voorpagina        46 
Ontvangen van diverse personen       46 
Herkomst illustraties         47 
 
 
 
 
 
Kopij voor het volgende nummer kan tot 15 juli 2014 worden 
ingeleverd. 
 
 
 
ACTIVITEITENAGENDA: 

 

 
Za 30 augustus       Jaarmarkt rondom de hervormde kerk in 

Lexmond. 
 
Wo 1 oktober          Lezing ‘De Nieuwe Hollandse Waterlinie’ door  
                                Kees Schipper in dorpshuis Het Bosch, 

         Lexmond 
 
Di 4 november        Lezing ‘Ontstaan van de Groote Waard’ door 

                    Chris de Bont in Internos, Hei- en Boeicop 
 

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


