
16de jaargang nr.1, februari 2015

Periodiek van de Vereniging Historisch Lexmond en Hei en Boeicop

Lek en Huibert Kroniek

DDee  ggeebbrrooeeddeerrss

Nieuwsbrief  
> pagina 42 en 43  DDee  RRuuiitteerr

 > pagina 3  24 



Lek en Huibert Kroniek2

L.P. Kleppe

Van de voorzitterVan de redactie

R.A. Hendriks

Het eerste nummer  in kleur!

Met  het  uitkomen  van  dit 
nummer  van  de    Lek  en 
Huibert  Kroniek  gaat  een 
langgekoesterde  wens  in 
vervulling.  Zoals  ik  in  het 
vorige nummer al schreef de 
laatste Kroniek in zwartwit 
hebben  onze  financiële 
middelen  het  mogelijk 
gemaakt de sprong te wagen 
naar  een  meerkleuren 
variant.  We  zijn  natuurlijk 
benieuwd wat uw mening is 
over het nieuwe jasje van de 
Kroniek. U mag dit nummer 
best doorgeven aan familie, 
vrienden of buren. Als u er dan maar bij vertelt, dat een grote 
vereniging  als  de  onze  natuurlijk  het  liefst  ziet,  dat  die 
meelezers  ook  zélf  lid  worden.  Dat  geeft  ons  nog  meer 
mogelijkheden tot vernieuwing.
Nieuw is ook, dat de Nieuwsbrief in het vervolg niet meer los 
verschijnt,  maar  is  opgenomen  in  de  Kroniek.  Dat  scheelt 
veel werk, zowel voor het samenstellen ervan, als voor het 
vermenigvuldigen,  vouwen  en  rondbrengen.  Voor  onze 
leden is het voordeel, dat de Nieuwsbrief niet zo snel meer 
zoekraakt, wat altijd een risico is bij losse velletjes papier. De 
Nieuwsbrief vind u voortaan achter in de Kroniek.
Verder pakken we de draad gewoon weer op. We blijven ons 
inzetten  voor  onze  lokale  cultuurhistorie.  In  tijden  van 
bestuurlijke schaalvergroting wordt dat steeds belangrijker. 
Deze  schaalvergroting  kan  op  termijn  immers  het  gevaar 
met zich meebrengen, dat de afstand van de leden tot aan het 
gemeentebestuur  groter  wordt.  Vandaar  dat  we  nu  ook 
investeren  in  goede  relaties  met  ons  huidige  bestuur, 
burgemeester  en  wethouders  en  gemeenteraadsleden,  en 
waar mogelijk ook met gemeenteambtenaren.
  'In  beeld  blijven',  heet  dat  in  vakjargon.  Zolang  men  ons 
weet te vinden is dat een teken van vitaliteit. En hoewel we 
ons met historie bezighouden, willen we wel een levendige 
vereniging blijven!

Uit de nalatenschap van 
Joh. de With schonk diens 
weduwe onze vereniging het 
originele manuscript van 
'Aengaende den dorpe van 
Heycop'. Een ontroerend 
geschenk. Vóór mij ligt het 
levenswerk van de man die 
zoveel heeft betekend voor de 
geschiedschrijving van het 
dorp Hei en Boeicop. Het 
typen van de 300 pagina's, 
het inplakken van foto's en 
kaartjes, en het knutselen 
van de omslag laten zien met 
hoeveel liefde het boek is 
gemaakt.  Maar het maakt 
echt indruk als ik bedenk 
hoeveel inzet, tijd, geduld 
enthousiasme en door 
zettingsvermogen het moet 
hebben  gekost om dit 
historisch document samen 
te stellen. Zónder computer. 
Honderden Heicoppers 
hebben het boek in de kast 
staan. Sommigen zullen het 
af en toe ter hand nemen. 
Ik hoop dat een enkeling zo 
geïnspireerd raakt, dat hij of 
zij het stokje van de 
geschiedschrijving 
overneemt. De Lek en 
Huibert Kroniek biedt 
daarvoor graag het podium.
In deze kroniek  de eerste 
volledig in kleur  wordt ons 
weer een kijkje in het 
verleden gegund.
Het artikel '100 jaar 
christelijke school in Hei en 
Boeicop' staat nog in de 
wacht. De redactie ontvangt 
graag uw herinneringen aan 
de School met de Bijbel.
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Waarom dit artikel?
e gebroeders Arie, Gijs en Thomas de 
Ruiter zijn niet meer onder ons, maar 
velen  hebben  nog  een  levendige 

herinnering aan hen. Het waren mensen die 
opvielen in het dorp en daardoor erg bekend 
waren.  Niet  alleen  in  Lexmond,  ook  in  de 
omliggende  gemeenten  waren  ze  een 
welbekende verschijning. 
Met  het  overlijden  van  Gijs  op  5  juni  2009 
verdween de laatste broer uit ons midden. Er 
moeten veel foto’s van hen bestaan, vooral van 
Gijs  en  Arie,  want  met  hun  paard  en  wagen 
waren ze een fotogeniek object in een tijd dat 
bijna alles al gemotoriseerd was. Er is echter 
niet  veel  over  hen  geschreven  en  dit  artikel 
probeert in die lacune te voorzien.
In  het  prachtige  boek  Het  boerenpaard  van 
kunstenaar Wim Romijn, uitgegeven in 1995, 
komen een aantal door hem in 1992 gemaakte 
aquarellen  en  tekeningen  voor  van  Arie  en 
Gijs.  Hij  noemde  ze  Neerlands  laatste 
loonwerkers met paarden. 
Romijn  wist  waar  hij  het  over  had,  want  hij 
reisde heel Nederland door om werkpaarden 
en  hun  bazen  in  aquarellen  vast  te  leggen. 
Reden temeer om eens wat meer aandacht aan 
de  gebroeders  De  Ruiter  en  hun  ouders  en 
grootouders te besteden.

De familie De Ruiter kwam naar Lexmond
Begonnen  wordt  met  de  grootouders  van  de 
drie broers. In het midden van de negentiende 
eeuw woonde Gijsbert de Ruiter, die op 1 april 
1842 was geboren, met zijn vrouw Teuntje van 
Rijswijk  (geboren  31  januari  1848)  in 
Goudriaan. Het beroep dat hij daar uitoefende 
is  (nog)  onbekend.  Het  echtpaar  kreeg  in 
Goudriaan minimaal tien kinderen. In die tijd 
was dat niet ongewoon. 
Niet lang na april 1887 verhuisde Gijsbert met 
zijn gezin van acht kinderen naar Lexmond. 
De kinderen die toen meeverhuisden waren:
 Arie   geboren 14 april 1875
 Leendert  geboren 25 april 1876

D

 Aagje   geboren 7 april 1877
 Jannigje  geboren 17 maart 1878
 Aartje  geboren in 1879
 Tijs  geboren 9 juni 1880
 Klaas   geboren 17 mei 1881
 Pieter  geboren 26 februari 1883
In Goudriaan waren ook nog geboren en daar 
overleden:
 Martijntje  geboren in 1885, overleden op   

22 juni 1886, 1 jaar oud
 Gijsbert,  die op 3 april 1887 overleed, 

0 jaar oud.
Aartje overleed in Lexmond op 22 april 1889, 
10 jaar oud.
Vader  Gijsbert  vestigde  zich  in  Lexmond  als 
vrachtrijder  en  ging  wonen  in  huis  nr.  139. 
Volgens  Thomas  de  Ruiter  was  dat  het  huis 

W. van Zijderveld

Arie (l) en Gijs de Ruiter met één van hun 
paarden, in 1992 getekend door Wim Romijn.

De gebroeders De Ruiter
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waar later Wout de Jong en zijn kinderen Cees 
en Marie gingen wonen, dus Dorpsstraat 51.
In  een  onbekend  jaar,  maar  vóór  1897, 
verhuisde het gezin naar de overkant van de 
Dorpsstraat,  naar  huis  260a.  Dat  was  het 
achterhuis van het pand met het huidige adres 
Dorpsstraat  4042.  Hier  bleven  de 
nakomelingen  van  Gijsbert  de  Ruiter  wonen 
tot zijn kleinkinderen, de drie gebroeders De 
Ruiter, daar in 1987 uit vertrokken. 

De eigenaren van Dorpsstraat 4042
Ten  zuiden  van  de  kerk,  grenzend  aan  de 
Dorpsstraat,  bevond  zich  vroeger  een 
herenhuis, genaamd Ellesrust. Hierin was een 
herberg  gevestigd,  met  als  laatste  eigenaar 
Jan van Steenis. Zijn erfgenamen verkochten 
het  pand  in  1835,  waarna  er  tot  1854  een 
station  van  de  Koninklijke  Paardenposterij 

werd gevestigd. Het complex bestond uit een 
Lvormig  huis,  met  aan  de  zijkant  een 
aangebouwde schuur, met erachter een groot 
stuk  land.  In 1880 werd het complex  in vier 
delen  geveild.  Het  huis  werd  in  twee  delen 
verdeeld (1 en 2). De stal (3) en het stuk bouw
 of boomgaardland (4) waren de andere twee 
delen.  De  laatste  twee  werden  gekocht  door 
Reijer Copier, waarna ze op 13 februari 1896 
in  handen  kwamen  van  Cornelis  Gijsen  te 
Vianen.  Zijn  erfgenamen  verkochten  beide 
delen (3 en 4) op 10 december 1902 op hun 
beurt aan Hendrik Frans den Hartogh. Beide 
delen  bleven  daarna  in  bezit  van  de  familie 
Den Hartogh, die ze in 1985 verkocht aan W. 

Treuren.
In 1902 is al sprake van huis met 
erf,  schuur,  bouwland, 
boomgaard,  dus  moet  de  stal 
toen  al  zijn  omgebouwd  tot 
woonhuis.  Op  een  kadastrale 
kaart  uit  1931  is  alleen  een  klein 
los  schuurtje  te  zien,  dus  is  de 
grote losse  schuur later gebouwd.
Bij  de  verkoop  van  1902  was 
bedongen dat Gijs de Ruiter alles 
volgens het lopende huurcontract 
tot  1  mei  1903  mocht  blijven 
huren  voor  f  156  per  jaar.  De 
familie  Den  Hartogh  bleef  het 
huis  en  de  boomgaard  aan  de 
familie  De  Ruiter  verhuren,  tot 
aan de verkoop in 1985. 

Het deel van de kadastrale kaart uit 1832 
(opgemeten in 1822) waarop Ellesrust is 
getekend, ten zuiden van de kerk. 
Op de kadastrale kaart van 1832 zijn de vier 
delen aangegeven waarin Ellesrust in 1880 
werd verdeeld. 

De begane grond vóór de herbouw in 1983.
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Het  adres  van  het  voorhuis  was  Dorpsstraat 
42 en dat van het achterhuis Dorpsstraat 40. 
Het was het eerste pand aan de oostzijde van 
de Dorpsstraat.

Het huis Dorpsstraat 4042
In  de  loop  der  tijd  is  er  het  een  en  ander 
verbouwd. In de situatie van 1985 was al het 
nodige  gesloopt  en  gewijzigd,  maar  de 
essentie was nog goed te zien.
Het  voor  en  het  achterhuis  liepen  in  elkaar 
over.  Zo  bestond  het  voorhuis  op  de  begane 
grond uit een woonkamer en een winkel, die 
via  een  gang  aansloot  op  een  opslag  of 
werkruimte  aan  de  zuidkant  van  het 
achterhuis.  Deze  ruimte  had  ook  een 
buitendeur  in  de  oostgevel  en  in  de 
noordoosthoek was een kleine openhaard. In 
de  gang  was  vroeger  nog  een  bedstee,  die 
aansloot  op  de  twee  bedsteden  die  bij  de 
kamer  in  het  achterhuis  behoorden.  In  de 
woonkamer  van  het  voorhuis  was  volgens 
zeggen vroeger één bedstee. Op de verdieping 

was  boven  het  voorhuis  door  een  schot  met 
deur een slaapkamer van de rest van de zolder 
afgeschoten.  Vroeger  waren  er  twee 
bedsteden in deze slaapkamer.
Het  noordelijke  deel  van  het  achterhuis,  dat 
bewoond  werd  door  Leen  de  Ruiter  en  zijn 
gezin,  bestond  uit  een  keuken  met  de  enige 
buitendeur  en  een  woonkamer,  waarin  drie 
bedsteden  waren  aangebracht.  In  de  keuken 
was  in  de  noordoosthoek  een  open  haard. 
Verder  was  er  een  trap  die  naar  de  zolder 
leidde. Deze zolder, die over de volle breedte 
van het huis liep, werd vroeger vooral gebruikt 
als slaapplaats, maar ook wel voor opslag. In 
de  oostmuur  van  de  zolder  was  een  deur, 
waardoor spullen naar boven konden worden 
opgestoken.  Die  werd  daarvoor  echter 
nauwelijks gebruikt.
Er was in het huis geen binnentoilet en is er 
ook  nooit  gekomen.  Voor  een  WCbezoek 
moesten de bewoners naar buiten, waar een 
secreet was aangebracht. Dat gold zowel voor 
de  bewoners  van  het  achterhuis  als  voor  die 

De achterzijde van Dorpsstraat 4042 op een foto uit 1979. De achterkant was de voorkant van 
het huis van de gebroeders De Ruiter. 
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van  het  voorhuis.  ’s  Nachts  maakten  ze 
gebruik van een po. 
In de zuidgevel was geen raam aangebracht. 
Dat was een aloude bepaling, want deze gevel 
stond pal aan de grens van het volgende kavel 
en  de  eigenaren  daarvan  wilden  geen 
pottenkijkers op hun terrein. Wel was er een 
bepaling dat de bewoners van Dorpsstraat 40
42 het recht van overpad hadden over het pad 
van de buren, dat grensde aan de zuidgevel.
Op het erf stond een grote schuur, waarin de 
paarden stonden, de platte wagen en wat hooi, 
met daarnaast een open, kleine schuur. Op het 
erf  stond  nog  een  hooiberg  en  in  de 
zuidoosthoek een kleine open schuur.

De bewoners van het voorhuis, 
Dorpsstraat 42 (Voorhuis)
Reijer Copier, die van beroep koopman was, 
woonde  in  het  voorhuis,  samen  met  zijn 
vrouw,  zijn  schoonzuster  en  nog  een 
kostgangster. Copier vertrok op 14 april 1894 
naar Breukelen en Teunis Molenaar trok met 
zijn  vrouw  en  vijf  kinderen  in  het  voorhuis. 
Hij  stond  te  boek  als  arbeider,  maar  was  of 
werd ook slager. Volgens zeggen dreef hij daar 
ook de slagerij en slachtte daar ook. Het was 
de  overgrootvader  van  de  huidige  slager 
Anton Molenaar. In augustus 1901 verhuisde 
Molenaar naar een huis aan de westzijde van 
de  Dorpsstraat,  waar  voordien  slager  Gerrit 
Mozes de Vries had gewoond. 

De familie De Ruiter betrok ook
Dorpsstraat 42 (Voorhuis)
Gijsbert  de  Ruiter  woonde  met  zijn  gezin  in 
het achterhuis en verdiende de kost met het 
rijden van mest, hooi, hout en van alles wat er 
verder te vervoeren was. De oudste zoon Arie 
overleed tijdens zijn militaire dienst in Breda 
op 10 mei 1895, 20 jaar oud.  
Waarschijnlijk  in  1901,  na  het  vertrek  van 
Molenaar,  huurden  Gijsbert  en  zijn  vrouw 
Teuntje  van  Rijswijk  ook  het  voorhuis  en 
gingen daar wonen. De kinderen die nog thuis 
woonden  zullen  in  het  achterhuis  zijn 
gebleven. Hun  leeftijd varieerde  toen van 18 
tot  25  jaar.  Vanaf  dat  moment  woonden  er 
alleen maar  leden van de familie Gijsbert de 
Ruiter in het huis.

Op  25  januari  1925  overleed  Teuntje  van 

Rijswijk, 76 jaar oud, en precies een jaar later, 
op  25  januari  1926,  overleed  haar  man 
Gijsbert de Ruiter. 

Aagje en Piet de Ruiter
Totdat  Gijsbert  in  1926  overleed  hadden  er 
van 1910 drie generaties De Ruiter in het huis 
gewoond:  Gijsbert,  zijn  kinderen  Aagje, 
Leendert en Piet en de kinderen van Leendert. 
In de loop der tijd zal, met het bijna jaarlijks 
groter worden van het gezin van Leendert, er 
wel  verschuivingen  in  de  ‘woonplaatsen’ 
hebben plaatsgevonden. Zeker  is dat, na het 
overlijden  van  Gijsbert,  Leenderts  broer 
Pieter  en  zijn  zus  Aagje  in  het  voorhuis 
woonden. Waarschijnlijk vanaf 1926. Beiden 
waren  ongetrouwd  en  zijn  dat  ook  altijd 
gebleven.  De  één  sliep  in  de  bedstee  in  de 
voorkamer, de ander in de bedstee in de gang. 
In  de  opslagruimte,  die  vroeger  ook  als 
keuken  werd  gebruikt,  was  een  aanrecht 

Het secreet was gelukkig niet ver van de 
buitendeur verwijderd.
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aangebracht.  Piet  was 
koopman  en  had  geld 
genoeg.  Dat  zei  Gijs 
tenminste  in  augustus 
2000,  maar  dat  vergeleek 
hij met het karige inkomen 
dat ze toen zelf hadden. Hij 
begon  in  het  voorhuis  ook 
een winkeltje. Het kan zijn 
dat hij die ruimte al langer 
als  winkeltje  gebruikte, 
maar  dat  is  niet  bekend. 
Piet  was  actief  in  de 
Gereformeerde gemeente.
Aagje  was  lichamelijk 
gehandicapt  en  liep  met 
krukken.  Omdat  ze  geen 
huishoudelijk  werk  kon 
doen,  hielp  haar  nicht 
Heiltje  in  de  huishouding.  Toen  zij  de 
huishouding ging verzorgen bij de drie broers, 
namen  Aagje  en  Piet  een  huishoudster  in 
dienst. Deze huishoudster was meestal intern 
en  sliep  in  de  zolderkamer,  boven  het 
voorhuis. Ze moest daarom altijd via de trap 
in het achterhuis naar boven. Aagje overleed 
op 2 november 1943, 66 jaar oud.
Piet  was  in  mei  1898  ingeschreven  als 
boerenknecht. Eerst ging hij in Lexmond aan 
de  slag  en  later  elders.  Hij  kreeg  echter  een 
maagbloeding  en  mocht  daarna  het  zware 
boerenwerk niet meer doen. Wat nu? Andere 
zware  beroepen  kwamen  ook  niet  meer  in 
aanmerking en besloten werd dat hij maar een 
winkeltje moest beginnen. Dat was in die tijd 
de standaard oplossing in dat soort gevallen. 
In 1902 kwam hij weer  terug naar Lexmond 
en begon het winkeltje. Hij handelde in textiel 
en  verkocht  ook  kruideniersproducten  zoals 
suiker,  zout,  waspoeder  enz.  Voor  het 
verkopen van zijn manufacturen had hij een 
paard  een  wagen,  waarmee  hij  zijn  klanten 
bezocht.  Op  19  juni  1935  overkwam  hem 
daarmee een ongeval. Die dag werd de wagen 
van  den  manufacturier  P.  de  Ruiter,  toen 
deze in Meerkerk stond, aangereden door ’n 
luxe  auto.  De  voorwielen  en  de  veeren 
werden vernield, terwijl de hit, die over den 
weg gesleurd werd, enkele wonden bekwam. 
Daar  de  heer  De  Ruiter  zich  op  eenigen 

afstand van den wagen bevond, ontsnapte hij 
aan een groot gevaar. De onkosten worden 
door den bestuurder van den auto vergoed. 
Dat was een schrale troost.
Hij stalde zijn  paard in de grote schuur op het 
erf,  waar  ook  de  paarden  van  zijn  broer 
Leendert en diens zoons stonden.
Op  latere  leeftijd  bleef  hij  zijn  beroep  nog 
uitoefenen,  maar  gebruikte  voor  het  bezoek 
aan  zijn  klanten  geen  paard  en  wagen  maar 
een fiets. Dat was niet ongevaarlijk, zoals de 
krant in 1952 meldde: De bijna 70jarige P. de 
Ruiter  alhier,  kwam  Donderdagavond  27 
november met zijn fiets, beladen met enkele 
zware  koffers  textiel,  het  erf  van  de  fam. 
Boogaard  afrijden.  Bij  de  straat  gekomen, 
verloor hij zijn evenwicht en kwam te vallen. 

Het erf in 1979 met de hooischelf, de schuur en de platte wagen.

De schuur vanaf het kerkplein in 1979.
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Aagje de Ruiter zit
 hier te breien voo

r het 

huis. Haar stokken
 staan naast haar.

Piet staat hier in 1947 naast zijn nichten (vlnr) Geertje en Heiltje de Ruiter, Sien Bogaard (zittend) en Tonia.

De familie De Ruiter in 1937 bij het huwelijk van Teuntje. V.l.n.r.: Thomas, Ort, Teuntje, Geertje, 
Tonia, Jo, moeder Annigje, Heiltje en Gijs. Zittend op de grond: Arie en Thijs.
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Hierdoor  brak  zijn  bril  en  één  der  stangen 
drong  in  zijn  gezicht,  terwijl  hij  ook  lelijke 
ontvellingen  aan  neus  en  voorhoofd  opliep. 
Zuster  Van  der  Griend,  die  juist  ter  plaatse 
was, verbond dhr. De Ruiter.
Pieter  was  de  laatste  jaren  van  zijn  leven 
dement  en  kon  thuis  niet  meer  worden 
verpleegd.  Hij  verhuisde  naar  een 
verpleeghuis in Zeist, waar hij op 16 april 1971 
overleed,  88  jaar  oud.  Hij  was  in  de 
gereformeerde  kerke  actief  geweest  als 
ouderling  en  was  ook  betrokken  bij  het 
jeugdwerk.
Nadat  Piet  naar  Zeist  was  vertrokken,  is  het 
voorhuis niet meer bewoond geweest. 

Leendert de Ruiter en zijn gezin
Leendert  de  Ruiter  was  op  25  april  1876 
geboren  te  Goudriaan  en  met  zijn  ouders, 
Gijsbert de Ruiter en Teuntje van Rijswijk, en 
andere  broers  en  zusters  rond  1888  naar 
Lexmond gekomen. 
Leendert  stond  aanvankelijk  te  boek  als 
veldarbeider  en  heeft  ook  een  aantal  jaren 
niet thuis gewoond. Hij was dus knecht bij een 
boer  en  woonde  daar  dan  in.  Sinds  1903 
woonde hij in het achterhuis (Dorpsstraat 40) 
en  zal  ook  zijn  vader  wel  hebben  geholpen. 
Tussen 1902 en 1906 waren de meeste broers 
en zusters vertrokken naar een betrekking in 
Lexmond of elders. In 1906 waren ze allemaal 
het  huis  uit,  behalve  Aagje,  Leendert  en 
Pieter. 
Waarschijnlijk nam Leendert in 1909 de zaak 
van zijn vader Gijsbert over. Op 10 juni 1909 
trouwde  Leendert  op  33jarige  leeftijd  met 
Annigje Bogaard uit Vianen, die toen bijna 25 
jaar oud was. Het echtpaar kreeg in de periode 
19101921 tien kinderen: 
 Teuntje geboren 6 mei 1910
 Geertje geboren 25 juni 1911
 Johanna geboren 19 augustus 1912
 Ortje geboren 18 september 1913
 Gijsbert geboren 22 september 1914
 Anthonia geboren 9 december 1915
 Thomas geboren 28 april 1917
 Arie geboren 4 december 1919
 Heiltje geboren 6 maart 1921
 Thijs geboren 26 december 1924

Leendert  overleed  op  15  maart  1931,  54  jaar 
oud  en  zijn  vrouw  Annigje  Bogaard  op  31 
oktober 1940, 56 jaar oud. 
Drie van hun zonen, Gijs, Arie en Thomas, de 
hoofdpersonen  van  dit  verhaal,  zijn  op 
Lexmond  blijven  wonen  en  altijd  vrijgezel 
gebleven.  Hun  woonvertrekken  waren  een 
woonkamer  en  een  achterhuis,  dat  als 
werkruimte en keuken werd gebruikt, en een 
zolder.
Thijs  is de enige die na de  lagere school een 
opleiding  volgde.  De  familie  bracht  het  geld 
bij elkaar en Thijs ging naar de MULO, waar 
hij in 1941 het Bdiploma behaalde. 

Het dagelijks leven van het gezin
De  ouders  met  de  tien  kinderen,  moesten 
allemaal  in  het  huis  worden  ondergebracht. 
Het  huis  was  niet  groot,  maar  vroeger 
werden  niet  zulke  hoge  eisen  gesteld.  De 
mensen  zouden  het  vandaag  niet  meer 
nemen,  zoals  wij  daar  hebben  gewoond, 
aldus Thomas in augustus 2010.
Er waren veel bedsteden in het huis. Beneden 
zeker vier, waarvan drie in de kamer, en twee 
boven.  Alle  kinderen  zijn  in  de  bedstee 
geboren. Dat was vroeger natuurlijk normaal.
Op zolder stonden een paar ledikanten, waar 
enkele kinderen sliepen. Het dak was bedekt 
met  aangesmeerde  pannen,  zonder  beschot, 
dus  ’s winters was het op zolder altijd koud. 

Leendert de Ruiter staat hier met zijn kar op 
de Dorpsstraat. Deze foto heeft in een tijdschrift 
gestaan.
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Bij  sneeuwstormen  kwam  de  stuifsneeuw 
door  de  kieren  op  de  zolder.  Thomas  heeft 
altijd in een bedstee geslapen, dus hij had niet 
zo’n last van dit ongemak.
Voor verwarming dienden in de kamer en de 
keuken een boerenkachel met ronde voet en 
een pijp eraan. (plattebuiskachel?) Daar was 
veel  werk  aan,  want  de  vrouwen  wilden  die 
altijd glimmend hebben en moesten daarom 
voortdurend poetsen. Koken gebeurde op de 
kachel in de keuken. Daar was ook een open 
haard,  waarin  vaak  een  grote  kookpot  met 
hengsel  werd  gehangen.  In  die  pot  werd  het 
water  verwarmd  waarmee  de  was  werd 
gedaan. Dat gebeurde dus ook ’s zomers. Later 
werd overgegaan op gasflessen. Van centrale 
verwarming is nooit sprake geweest.
Voor verlichting werden olielampen gebruikt. 
Daardoor  was  alleen  bij  de  tafel  voldoende 
licht.  Verder  was  het  in  huis  vrij  donker.  Er 
was  geen  geld  om  een  elektrische  installatie 
aan te laten leggen, zodat de familie zich lang 
met petroleumverlichting moest behelpen.
Voordat  in  1936  alle  huizen  op  het 
waterleidingnet  waren  aangesloten,  haalden 
veel  Lexmonders  water  uit  de  pomp  op  de 
Dorpsstraat. Zo ook de familie De Ruiter. Dit 
was een taak voor de zoons, die elke morgen 

vroeg  met  een  juk,  waaraan  twee  emmers 
hingen,  de  gang  naar  de  pomp  moesten 
maken. Waren ze de eersten, dan moesten ze 
vaak  beginnen  om  de  pomp  schoon  te 
pompen. Dat wil zeggen het eerste water, dat 
onbruikbaar  was,  weg  te  pompen.  Voor  zo’n 
groot gezin was veel water nodig, dus moest er 
de  nodige  keren  naar  de  pomp  worden 
gegaan. Achter het huis stond weliswaar ook 
een pomp, maar dat water was te slecht om te 
drinken. Het werd gebruikt voor de paarden 
en de was.
Door het  leidingwater waren vanaf 1936 nog 
lang  niet  alle  drinkwaterproblemen  bij  de 
familie  De  Ruiter  opgelost.  ’s  Zomers  ging 
alles  prima,  maar  wanneer  het  ging  vriezen 
was  het  tobben  geblazen.  De  watermeter 
bevond zich in een put in het achterhuis, die 
tegen  de  achtergevel  was  geplaatst.  De 
leidingen  liepen  door  het  onverwarmde 
achterhuis  en  wanneer  het  begon  te  vriezen 
bevroren de waterleidingen. Bij vriezend weer 
werden  daarom  de  leidingen  afgetapt  en 
konden dus niet meer bevriezen. Maar er was 
ook geen water meer in huis. 
Voor de plee was dat niet erg, want daar werd 
toch  geen  water  gebruikt,  maar  voor  de 
keuken was dat lastiger. Er werd daarom in de 

Getuigschrift bij het verlaten 
van de School met de Bijbel 
van Arie de Ruiter op 31 maart 
1933. De plaat is ingelijst 
door Joh. Baijer te Utrecht. 
Op de achterkant van de plaat 
staat: ‘C. Kloens. Lexmond. 
Bode Kersbergen. 1½ cm hol 
goud Parel. 1,25’. Dat laatste 
zal f 1,25 zijn, wat het inlijsten 
en mogelijk ook het verzenden 
heeft gekost. Voor de familie 
De Ruiter zal dit een hoog 
bedrag zijn geweest. Gezien 
de rest van de tekst heeft 
schilder C. Kloens de plaat 
vermoedelijk op zijn kosten 
laten inlijsten
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woonkamer  in  een  emmer  of  iets  dergelijks 
een  voorraadje  water  neergezet.  De  paarden 
moesten  ook  dagelijks  drinken  en  daarvoor 
was  ook  drinkwater  nodig.  Eén  of  meerdere 
malen per dag werd bij vriezend weer daarom 
de  hoofdkraan  bij  de  watermeter 
opengedraaid en kon er weer naar hartenlust 
water worden getapt. 
Wanneer  de  paarden  hadden  gedronken  en 
was de voorraad weer aangevuld, dan ging de 
hoofdkraan weer dicht en liet men de leiding 
leeglopen. De familie De Ruiter zal wel blij zijn 
geweest wanneer de vorstperiode weer voorbij 
was!
De  familie  verbouwde  alle  groenten  en 
aardappelen zelf. Alles werd ingemaakt, zodat 
er  ook  ’s  winters  uit  eigen  tuin  kon  worden 
gegeten. Brood werd bij de bakkers gekocht en 
meestal  was  dat  bruinbrood,  omdat  dit 
goedkoper was dan witbrood. Vóór de Tweede 
Wereldoorlog  had  de  familie  De  Ruiter  ook 
één  of  meerdere  geiten,  die  voor  de  melk 
zorgden.
Een heel voornaam voedingsmiddel was pap. 
Als  er  geen  pap  was,  dan  hadden  we  niet 
gegeten,  zei  Thomas.  Er  kwamen  allerlei 
soorten  pap  op  tafel:  rijstepap,  karnemelkse 

Rechts: een zolderbint en de pannen zonder een beschot daaronder in 1987. Midden: de binnenkant 
van de oostgevel op zolder en links: een loper voert naar de deur van de zolderkamer aan de 
voorkant van het huis (1979).

Niet alleen de jongens moesten water halen. Hier loopt Heiltje op 8 november 1934 met twee emmers water van de dorpspomp.
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pap,  havermout  enzovoort.  ’s  Middags  werd 
warm  gegeten  met  als  sluitstuk  natuurlijk 
pap. Ook  ’s avonds, voor het naar bed gaan, 
werd een bord pap naar binnen gewerkt. Dat 
was  niet  abnormaal,  want  heel  veel  mensen 
deden dat.
Alle kinderen hielpen mee in het huishouden. 
Zo moesten ze ook aardappelen schillen, maar 
dat  moest  wel  dun  gebeuren!  Uiteraard 
zorgden ze er onderling wel voor dat iedereen 
aan de beurt kwam en niet te weinig schilde.
Vroeg opstaan was gewoon, want voordat men 
kon gaan werken, moesten eerst de paarden 
worden gevoerd en dat hield op.
Groenten  en  aardappelen  werden  in  eigen 
tuin  gekweekt.  Deze  tuin  lag  tegen  de  grote 
schuur aan. Thomas had een paar konijnen en 

hield ook bijen. De honing die hij maakte was 
heerlijk. 

Het bedrijf van vader Leendert de Ruiter
Leendert verdiende zijn brood met het  loon 
en transportbedrijf. In documenten wordt als 
zijn  beroep  opgegeven:  voerman  of 
vrachtrijder.  Hij  rekende  in  de  jaren  twintig 
van de vorige eeuw tien gulden per dag voor 
het  werken  met  twee  paarden  en  voor  het 
werken met één paard vijf gulden.
Het zat hem in juli 1911 volgens de krant niet 
mee. Bij het “hooimennen” had voerman d.R. 
alhier  het  ongeluk,  met  zijn  tweespan  te 
water te geraken, met het gevolg dat een der 

Vóór de Tweede Wereldoorlog staan hier vlnr 
achter het huis: Ort, Arie, Heiltje en een 
onbekende Hollandse soldaat. Zo te zien is 
Heiltje bezig met een was.

Gijs voert één van zijn paarden. De broers zijn 
regelmatig getekend door paardenschilder Wim 
Romijn.

Ruth Boogaard schilderde huis en erf van de 
familie De Ruiter in 1944. 
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paarden  verdronk  en  de  wagen  belangrijk 
beschadigd werd. Voor den voerman, die in 
dezen tijd van groote drukte iets extra hoopt 
te verdienen, inderdaad een harde zaak.
Op dinsdagmiddag 11 maart 1930 reed L. de 
Ruiter met zijn paard en wagen op de Lekdijk, 
richting Ameide. Ter hoogte van pand 1603, 
Kom  Lekdijk  1,  ging  hij  rechts  van  de  weg 
rijden  om  twee  tegemoetkomende 
vrachtauto’s te laten passeren. 
Dit  was  echter  niet  naar  den  zin  van  den 
schichtigen bruinen [bruin paard], die dwars 
over  den  weg  sprong,  vlak  voor  de  voorste 
auto, die nog tijdig stopte maar waarvan de 
bestuurder  niet  kon  voorkomen  dat  de 
achteraan  komende  auto  tegen  de  voorste 
aanreed.  Gevolgen  natuurlijk:  beschadigde 
cabine, spatborden enz. De auto is achter een 
andere  naar  de  garage  Stok  vervoerd  om 
aldaar  geneeskundige  behandeling  te 
ondergaan. De bruine, die inmiddels aan de 
helling  van  den  dijk  was  terecht  gekomen, 
werd  met  stokslagen  weer  op  ’t  goede  pad 
gedreven  en  hierna  kon  ’t  verkeer  weer 
voortgang hebben. 
Het loonbedrijf van Gijs en Arie

Toen  vader  Leendert  op  15  maart  1931  was 
overleden, zette de toen zestienjarige Gijs het 
bedrijf voort. Arie was toen elf jaar oud en is 
later Gijs gaan helpen en samen begonnen ze 
een  eigen  transport  en  loonbedrijf.  Ze 
werkten in opdracht van de boeren en hadden 
drie paarden. Dat aantal moesten ze hebben 
omdat ze ook ploegden en voor zware grond 
hadden ze daar drie paarden voor nodig.
Toen  ze  pas  begonnen  met  hun  bedrijfje, 
maaiden ze ook gras. Dat gebeurde dan met de 
hand, zoals in die tijd gebruikelijk was. Daar 
kwam door mechanisatie een eind aan. 
De  gebroeders  De  Ruiter  konden  niet 
achterblijven en schaften een grasmaaier aan. 
Verder  ging  hun  mechanisatie  niet,  want  de 
paarden  leverden  de  trekkracht.  Aan  een 
tractor  hadden  zij  daarom  geen  enkele 
behoefte.
In  de  jaren  '20  en  '30  van  de  vorige  eeuw 
reden ze ’s winters veel mest en reden die ook 
uit over het land. Ze vervoerden aardappelen 
en bieten en laadden en losten die ook. Met de 
hand werden aardappelen gerooid.  Ze hebben 
ook  altijd  in  de  hooibouw  gewerkt.  Dat  was 
een  drukke  periode.  Ze  hadden  ook  veel 

Arie en Gijs de 
Ruiter aan het 
ploegen met twee 
paarden, zoals 
geschilderd door 
Van de 
Kerckhove Hervé 
in 2000. 
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transportwerk voor de fruitboeren. De laatste 
jaren  werkten  ze  ook  voor  de  gemeente.  De 
broers waren niet alleen in Lexmond bekend, 
maar ook daarbuiten. Dat moest ook wel om 
voldoende  klanten  te  hebben.  De  broers 
gingen niet naar de boeren om werk te vragen, 
want  de  boeren  kwamen  zelf  naar  de  broers 
toe. 
In  de  jaren  '30,  de  crisistijd,  ging  het  slecht 
met de boeren, dus ook met Gijs en Arie. Ze 
hadden toen niet veel werk. Ze kwamen vooral 
bij kleine boeren. Die hadden vaak zelf geen 
paard. Dat was te duur, want ze moesten dan 
ook gerij en plaats voor het paard hebben en 
dat onderhouden.
Bij  grote  boeren  kwamen  ze  bijna  nooit. 
Alleen wanneer die boeren in nood zaten werd 
door  hen  een  beroep  op  de  broers  gedaan. 
Omdat  ze  van  het  transportwerk  in  die  tijd 
niet konden leven, pakten ze elk werk aan dat 
zich maar aanbood. Dat was de voornaamste 
reden dat ze ook op het land werkten. Dat was 
zwaarder  werk  dan  dat  van  voerman,  dus 
minder aantrekkelijk.
Behalve  voor  de  boeren,  vervoerden  ze  ook 
veel  teenhout  uit  de  grienden.  Vooral  voor 
jachtopziener/rentmeester  Henk  Stravers 

Gijs staat 
bovenop de 
hooiwagen en 
Arie staat 
ervoor.

Gijs hier in actie met de grasmaaier. 
Wanneer hij over de weg naar zijn klant moest, 
deed hij autoband om het wiel. 
Die band was dan aan één kant ontdaan van 
de zijkant, zodat hij gemakkelijk om het wiel 
ging. Met ijzerdraadjes zette hij de band dan 
vast op het wiel. Zo voorkwam hij slijtage aan 
de ijzeren wielen en kon men hem ook niet 
kilometers ver horen aankomen.
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hebben ze veel griendhout uit de eendenkooi 
te  Achthoven  vervoerd.  Veel  daarvan  werd 
naar de bakkers gebracht. Die stookten in die 
tijd  hun  ovens  nog  met  takkenbossen.  Het 
griendhout stond altijd in stuiken opgeslagen 
langs de weg of het pad en wanneer de bakkers 
weer een lading nodig hadden, gingen Gijs en 
Arie  een  klusje  hout  halen.  Toen  de  bakkers 
overgingen op oliegestookte ovens kwam aan 
het houtrijden ook een einde.
Ze  hebben  ook  veel  lange  turf  gelost  voor 
bakker  Peet  Veen,  die  daarmee  zijn  oven 
stookte.  Hij  liet  een  hele  schuit  tegelijk 
komen,  die  dan  gelost  moest  worden  in  het 
Merwedekanaal bij Zwaanskuiken. Het lossen 
van  de  schuit  werd  door  anderen  gedaan, 
maar  het  laden  van  de  kar,  het  transport  en 
het  weer  lossen  moesten  ze  zelf  doen.  De 
turven  moesten  naar  zijn  schuur  worden 
gebracht, maar omdat hij geen achterom had, 
moest  dat  door  de  gang  van  zijn  woonhuis. 
Dat  deden  de  broers  De  Ruiter  dan  in 
manden, wat een heel gesjouw was.
Ze vervoerden ook regelmatig stenen, zand en 
andere  bouwmaterialen  voor  de  aannemers. 
De stenen werden gehaald bij Keer te Vianen, 
die  ze  weer  betrok  uit  Vreeswijk.  De 

Een wagen 
vol hooi 
met Gijs op 
de bok. 
Arie 
lopend 
ernaast

Gijs en Arie aan het ploegen met drie paarden.

Gijs in 1983 op weg met de platte wagen. 
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gebroeders  De  Ruiter  noemden  hun 
onderneming daarom terecht vervoersbedrijf, 
iets netter gezegd: transportbedrijf.
Ze hebben altijd lage tarieven gehanteerd. Ze 
hadden  geen  vaste  tarieven  en  omdat  Gijs 
nooit te veel wilde vragen om toch maar werk 
te  houden,  waren  de  verdiensten  niet  hoog. 
Soms kregen ze een fooi, maar dat gebeurde 
niet veel. De boeren vonden het meestal wel 
goed zo. De tarieven waren wel min of meer 
afhankelijk van de afstand.
Voor mestrijden hadden ze wel vaste tarieven: 
Voor het rijden met 2 mestkarren tien gulden 
per dag of vijf  gulden per halve dag en voor 
een  hele  dag  rijden  met  één  kar  vijf  gulden. 
Moesten  ze  maar  een  paar  uren  rijden,  dan 
hoefde  maar  evenredig  minder  te  worden 
betaald. Het was dus geen vetpot! Naast hun 

‘werk’ hadden ze ook de zorg voor hun eigen 
stukje land waar ze van alles op verbouwden.
In de jaren '30  hadden ze het zandtransport 
vanaf de haven naar een nieuw aan te leggen 
weg aangenomen. Het zand lag in hopen op de 
kant  en  ze  moesten  zelf  de  karren  laden  en 
lossen.  Ze  reden  met  twee  karren,  waarop  2 
m3 kon worden geladen. Maximaal konden ze 
tien vrachten rijden, dus per dag 20 kubieke 
meter. Ze kregen daarvoor 20 cent per kuub, 
dus  per  dag  maximaal  vier  gulden.  Daar 
waren  dan  twee  man  en  twee  paarden  met 
wagens een hele dag voor in de weer!
Toen  rond  1937  de  Lekboot  niet  meer 
aanlegde  in  Lexmond  en  men  naar  Ameide 
moest om met de boot mee te kunnen varen, 
brachten en haalden de gebroeders De Ruiter 
regelmatig  passagiers  naar  en  van  de  boot. 

Gijs tilt een zware zak aardappelen op de platte wagen, die Arie verder een plaats zal geven. 
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Dat  werd  in  de  volksmond  al  snel  de 
paardentaxi genoemd.
In  de  tijd  dat  anderen  hun  werk  deden  in 
verwarmde cabines of op z’n minst beschermd 
waren  tegen  weersinvloeden,  zaten  Gijs  en 
Arie op de bok en trotseerden regen en wind. 
Vooral in de winter bij lage temperaturen en 
een  snijdende  wind,  die  zelfs  door  dikke 
kleding gaat, deden zij hun werk. Het zal vaak 
afzien zijn geweest.
Gijs reed bijna altijd op de wagen, maar Arie 
pakte al gauw de  fiets en  reed dan achter of 
voor de wagen.
Gijs en Arie   hebben van 4  tot  15 april  1944 
veel  grond  gereden  bij  het  maken  van  de 
Paasdam.  Zo  genoemd  omdat  daaraan  ook 

met de paasdagen werd gewerkt om hem op 
tijd  gereed  te  krijgen.  De  dam  was  nodig 
omdat  de  Duitsers  op  korte  termijn  West
Lakerveld onder water wilden zetten en door 
een dam achter de boerderijen aan te leggen, 
deze geen last van het water zouden hebben. 

Strontrijden
Behalve  als  loonwerker  en  transporteur  had 
Arie nog een heel andere bron van inkomsten: 
strontrijden. Dat bestond hierin dat, in de tijd 
dat er nog geen of weinig waterclosets (W.C.’s) 
waren,  bij  veel  bewoners  de  emmertjes 
werden  opgehaald  waarin  hun  uitwerpselen 
verzameld  werden.  Die  emmertjes  stonden 
onder het gat in de plee. 
Bij een groter aantal huishoudens, vooral bij 
de  boeren,  werd  de  opvang  van  hun 
uitwerpselen  grootschaliger  aangepakt.  Zij 
hadden onder hun buiten opgestelde plee een 
ondiepe  put,  die  ook  nog  buiten  het  huisje 
doorliep.  Bij  een  binnen  opgestelde  plee 
‘stroomden’  de  uitwerpselen  daar  via  een 
wijde pijp naartoe. Op die put lag een deksel 
met hengsel of met scharnieren. Vaak  lag er 
op dat deksel nog een 30 à 50 cm dikke laag 
grond. Wanneer de bewoners merkten dat de 
put vol raakte, waarschuwden ze Arie. Hij had 
voor dit werk een speciale gierkar. De kar was 
voorzien  van  twee  zijwaarts  openklappende 
deksels en werd met teer en werk (uitgeplozen 

Gijs rijdt met een lading m
est op de platte wagen 

over de Kortenhoevense
weg.

Arie de Ruiter met zijn kar in Lakerveld tijdens 
het maken van de Paasdam in april 1944. Gijs 
is rechts nog half zichtbaar.

Arie is hier bezig om met een emmer aan een lange steel een septictank aan het  A.M. van Schuurmanplein leeg te scheppen in zijn gierkar, waarvan de twee horizontale deksels open staan.
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touw)  goed  dicht  gehouden.  Arie  kwam  dan 
met  zijn  gierkar,  groef  de  grond  boven  het 
deksel weg en leegde de put met een emmer 
aan  een  lange  stok,  waarna  de  inhoud  in  de 
gierkar  werd  gestort.  De  inhoud  van  de 
gierkar werd op zijn eigen land of bij derden 
gestort. Dat laatste leverde dan weer een paar 
centen op.
Het  leegscheppen  gebeurde,  vooral  in  het 
dorp, ’s morgens vroeg om de stankoverlast te 
beperken. Bovendien vonden de meesten het 
niet  zo’n  feestelijk  gezicht  om  te  zien  dat  de 
put  werd  leeggeschept.  Gijs  heeft  zich  met 
deze werkzaamheden nooit beziggehouden.
Toen W.C.’s met een lozing op de riolering of 
op  de  sloot  via  een  septictank  in  de  mode 
kwamen,  was  deze  broodwinning  voorbij. 
Over bleef het periodiek schoonmaken van de 
septictanks.  Dat  gebeurde  vooral  bij  boeren 
die  niet  op  de  riolering  waren  aangesloten. 
Dat werk bleef Arie nog doen. De septictanks 
werden  op  dezelfde  manier  geleegd  als  de 
beerputten.

De paarden en wagens
De twee of drie paarden die ze hadden en de 
platte  wagen  werden  gestald  in  de  grote 
schuur  op  hun  erf,  die  met  de  achterkant 
tegen  de  kerkpleinmuur  stond.  Hierin  werd 
ook  nog  hooi  opgeslagen.  In  de  kleine  loods 
naast deze schuur, die aan de voorzijde open 
was,  stond  de  kiepkar  en  was  ook  het 
kolenhok.  In  de  zuidoosthoek  van  het  erf 
stond  nog  een  schuur,  die  aan  de  westkant 

open  was.  Hierin  werden  de  kiepkar  en  de 
gierkar geplaatst.
Aanvankelijk hadden zij gewone paarden, die 
als  rijpaarden  hadden  dienstgedaan.  Luxe 
paarden  noemde  Gijs  die.  Later  werkten  ze 
met  echte  werkpaarden.  Dat  waren  echter 
geen  Belgische  knollen,  zoals  vaak  wordt 
beweerd.
Van  een  paard  waarmee  Gijs  regelmatig 
problemen  had,  had  hoefsmid  Van  Mazijk 
gezegd:  “Doe  hem  maar  vlug  weg,  want  je 
verongelukt  ermee.”  Hij  had  verder  gezegd 
dat je dat aan een paard kon zien. Zijn oortjes 
stonden  niet  goed.  Gijs  had  tot  dat  moment 
alleen maar kleine problemen met het paard 
gehad,  maar  heeft  hem  toch  maar  vlug 
verkocht.
Op het erf stond ook een hooischelf. Het hooi 

Arie de Ruiter met twee paarden in 1981

De kiepkar met Arie op de bok.
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diende als voer voor de paarden. De paarden 
lieten ze in de wei lopen, die achter het huidige 
sportcomplex  Het  Bosch  lag.  ’s  Zomers 
haalden ze voor de paarden ook wel vers gras 
uit de achter hun huis gelegen boomgaard.
Gijs en Arie hadden diverse soorten wagens. 
Ze waren allemaal voorzien van houten wielen 
met  ijzeren  banden.  Ver  na  de  Tweede 
Wereldoorlog kregen ze een platte wagen met 
luchtbanden. Dat was een stuk gemakkelijker 

en gerieflijker. In het begin reden ze nog met 
een  echte  boerenwagen,  die  later  werd 
vervangen door een platte wagen. Ze hadden 
ook  twee  kiepkarren.  Deze  werden 
bijvoorbeeld  gebruikt  voor  het  vervoer  van 
bieten.  En  niet  te  vergeten:  de  gierkar.  Het 
lossen gebeurde dan door de bak achterover te 
kiepen.  Ze  hadden  onder  andere  ook  een 
grasmaaier, ploegen en een eg.

Ongelukken

De platte wagen, geladen met zakken 
aardappelen en Gijs op de bok. ‘In 
de kluitige, omgewoelde 
aardappelgrond komt de wagen 
plotseling tot stilstand, het paard 
schiet weg tussen de lamoenstokken 
en staat schuin voor de wagen stil. 
De voerman heeft de leidsels stevig 
vastgehouden en wordt half van de 
bok getrokken. Door snel zijn been 
op het lamoen te zetten, kan hij een 
val voorkomen.’ 
Gijs kijkt wat er aan de hand is. 
Het blijkt dat een strengoog van het 
borsttuig is gebroken. Met een 
strotouwtje herstellen Gijs en Arie de 
schade provisorisch.
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Leendert de Ruiter en zijn zoons Arie en Gijs 
waren goede voerlui. Ze konden heel goed met 
hun  paarden  omgaan  en  maakten  weinig 
ongelukken. Toch bleven ze daar niet geheel 
van gevrijwaard.
Vader  De  Ruiter  had  een  paard  dat  er  snel 
vandoor wilde gaan. Hij had dit al snel in de 
gaten en was zodoende voorbereid dat dit kon 
gebeuren. Er zijn daardoor nooit ongelukken 
met dit paard gebeurd.
Gijs heeft het maar tweemaal meegemaakt dat 
zijn paard(en) op hol sloeg(en). Over de ene 
gebeurtenis daarvan vertelde hij het volgende 
verhaal:
Met een mestkar was hij aan het mestrijden 
bij Arie van Dieren, die woonde aan de Oude 
Weg. Het paard was nieuw en had nog nooit 
voor  de  kar  gestaan.  Van  Dieren  had  van 
planken rails gemaakt op het land. Toen Gijs 
voor de  laatste keer gelost had en weer naar 
huis ging, begon het paard halverwege de rails 
hard te lopen. Dat kon niet veel kwaad, want 
op het land gebeurde niet gauw wat. Je had 
de ruimte. Hij begon op een drafje te lopen. 
Dat werd niks. Ik had er niet meer de macht 
over. Zo reden ze de weg op. We hadden toen 
geluk. Chris de Jong woonde daar, waar nu 
ongeveer  de  viaducten  zijn.  Daar  stond  een 
auto  van  Bonna  uit  Vianen  langs  de  weg. 
Daar stond ook een andere auto. Er was wat 
ruimte  tussen  en  daar  schoof  ik  net  tussen. 
Toen  kon  ik  niet  verder.  Het  paard  liep 
zichzelf klem.
Het  tweede  ongeluk,  nu  met  een  wagen  met 
twee paarden ervoor, liep niet zo best af. Nog 
eens  een  keer  had  ik  een  vracht  grond 
weggebracht bij Kortlever in Lakerveld. We 
kwamen terug en bij Jantje de Jong de Oude 
Weg uit. Daar kwam een trailer aan, ik weet 
ook  niet  wat  die  daar  deed.  Hij  begon  te 
remmen.  Was  een  sein  voor  mij  om  weg  te 
gaan. Ben achterop de wagen geklommen en 
zette me met m’n benen klem tegen het schot. 
Ik stapte af, maar viel en hield de teugels niet 
los.  Ik kwam net voor het wiel en werd een 
heel  eindje  meegeschoven.  Je  had  toen  een 
stukje proefweg, een omweg van de nieuwe 
weg.  De  ene  wilde  de  ene,  de  andere  de 
andere weg. De ene  liep zich vast tegen een 

boom. Ging schielijk. Het paard had zijn nek 
gebroken. De ander kwam er goed vanaf. Tot 
zover  het  verslag  van  Gijs,  waarvan  de 
essentie in elk geval wel duidelijk is.
In  de  krant  stond  het  iets  anders,  maar  wel 
duidelijker:  Vrijdagmorgen  [7  maart  1958] 
bevond  voerman  De  R.  alhier  zich  met  een 
wagen,  bespannen  met  twee  paarden,  toen 
door het snijden van een passerende auto de 
paarden  schrokken  en  op  hol  sloegen.  De 
voerman werd van de wagen geslingerd en 
een eind meegesleurd. Hij kwam er tenslotte 
nog vrij goed (met enkele kneuzingen) vanaf. 
Met het hollend span liep het slechter af. Bij 
het nieuwe weggedeelte in Lakerveld wilden 
de  dieren  verschillende  kanten  op,  met  het 
gevolg  dat  ze  tegen  het  heiningwerk 
opbotsten. Een van de paarden werd hierbij 
zo  erg  gewond,  dat  het  op  weg  naar  de 
slachtplaats stierf. 
Behalve  deze  twee  ongelukken  gebeurde  er 
wel meer iets. Op een dag reed Gijs ’smorgens 
vroeg,  iets  over  zessen,  met  zijn  wagen  met 
twee  paarden  ervoor  op  het  begin  van  de 
Kortenhoevenseweg  richting  Vianen.  Jan 
Oosterling reed hem bij de bushalte met zijn 
auto  achterop,  maar  werd  verblind  door  de 
opkomende zon en botste tegen de achterkant 
van de wagen aan. Het was een enorme klap, 
Gijs vloog van de bok af en belandde zelf op de 
stoep bij Van Woerden en zijn pet op de straat. 
Gijs was gelukkig niet gewond geraakt en op 
handen en voeten kroop hij de straat op om 
zijn pet te pakken. De paarden waren gelukkig 
stil  blijven  staan,  zodat  dit  ongeluk  nog  erg 

De mannenkeuken.
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goed is afgelopen. Ook Jan Oosterling kwam 
de schrik vrij.  

Het huishouden van Gijs, Thomas en Arie
De  drie  broers  waren  in  primitieve 
omstandigheden  opgevoed  en  hadden  geen 
enkele behoefte aan luxe. Zoals het was, was 
het  goed  en  hoefde  voor  hen  niet  te 
veranderen.  Thomas  wilde  wel  min  of  meer 
met  zijn  tijd  meegaan,  maar  de  andere  twee 
broers  beslist  niet.  In  1936  was  het  huis 
aangesloten  op  de  nieuw  aangelegde 
waterleiding, maar dat alleen maar omdat dit 
door de gemeente verplicht was gesteld voor 
alle huizen in de dorpskom. In het achterhuis 
was nog altijd een aarden vloer aanwezig en 
toen  er  bij  aanleg  van  de  waterleiding  ook 
tegen  de  noordmuur  een  aanrecht  kwam, 
werd  daar  een  cementen  vloerstrook 
aangelegd.  De  aarden  vloer  werd  pas  in  het 
begin van de jaren zestig vervangen door een 
cementen vloer. Dat was op het moment dat 
de afvoer van de keukenaanrecht naar buiten 
werd gebracht en aangesloten op het riool. In 
de kamer lagen matten op de aarden vloer en 
hierop in het midden een vloerkleed.
‘Oom’  Piet  had  in  zijn  deel  van  het  huis  al 
eerder  een  cementen  vloer  laten  maken.  Hij 
was wel gedwongen om zijn huis min of meer 
aan  te  passen  aan  de  normen  van  de  tijd, 

omdat er anders geen huishoudster te vinden 
zou zijn die bij hem in dienst wilde komen en 
blijven.
Het huis was niet aangesloten op de riolering. 
Zo  loosde  de  aanrecht  in  een  emmer,  die 
steeds op het erf moest worden  leeggegooid. 
Het  buitentoilet  loosde  op  een  put,  die  door 
Arie  periodiek  werd  leeggeschept  in  een 
speciale  kar.  Dat  deed  Arie  ook  bij  anderen, 
zoals eerder verteld. 
Om  het  huis  schoon  te  maken,  te  koken,  te 
wassen,  kortom  om  het  huishouden 
draaiende  te  houden,  was  een  huishoudster 
nodig.  Omdat  de  broers  dat  niet  konden 
betalen, sprong een familielid bij, die daar een 
minimale  vergoeding  voor  kreeg.  Het  was 
immers een familiekwestie! Opvolgend waren 
dat hun zusters Ort(je), Tonia (Anthonia) en 
Heiltje,  tot  ze  door  te  trouwen  het  huis 
verlieten.  Daarna  kwam  nichtje  Annie  den 
Hertog van 1957 tot 1964 in het huishouden. 
Een  huishoudster  van  buiten  is  er  nooit 
gekomen. Het huishoudelijke werk werd altijd 
door familie gedaan.
Net als vroeger werd ’s winters gekookt op de 
kachel  die  in  de  kamer  stond.  ’s  Zomers 
gebeurde dat op een gasstel met gasflessen dat 
in het achterhuis bevond. De openhaard in de 
keukenhoek werd voornamelijk gebruikt voor 
het  koken  van  water.  Een  pot  werd  dan 
opgehangen aan een verstelbare haak.

 Gijs en Arie in hun woonkamer in In 1987.



Lek en Huibert Kroniek22

kerkverband  opgericht:  de  Nederduits 
Gereformeerde Kerken. Deze scheuring werd 
de Doleantie genoemd. In 1892 sloot een deel 
van  de  Christelijk  Gereformeerde  Kerk, 
waarvan  de  voorganger  zich  al  in  1834  had 
afgescheiden, zich hierbij aan. Vanaf die  tijd 
heette  dit  kerkverband  de  Gereformeerde 
Kerken in Nederland.
In Lexmond begon het al in 1883 te rommelen 
in de kerk, maar het duurde tot kerstmis 1888 
voordat  ook  daar  de  bom  barstte  en  de 
Gereformeerde  Kerk  in  Lexmond  werd 
opgericht.  Op  26  december  1888  werd  de 
eerste kerkenraad benoemd.
Waarschijnlijk is Gijs de Ruiter, die rond 1883 
in  Lexmond  was  komen  wonen,  vanaf  het 
begin betrokken geweest bij de oprichting van 
de Lexmondse Gereformeerde Kerk. Hij heeft 
er echter geen belangrijke rol in gespeeld. Zijn 
naam duikt in dit verband voor het eerst op in 
1893  als  één  van  de  elf  ondertekenaars  van 
een brief aan de kerkenraad van de Ned. Herv. 
Kerk. In de brief verzochten zij als lidmaat te 
worden geschrapt, wat ook gebeurde. Ook Jan 
van  Mazijk,  die  in  dit  verhaal  zijdelings 
voorkomt, was één van de ondertekenaars.
Piet, de zoon van Gijs, was kerkelijk wel actief 
als  ouderling  en  ook  in  het  jeugdwerk.  Hij 

Behalve dat Gijs een flink aantal jaren lid was 
van de Chr. zangvereniging ‘Hosanna’, is niet 
bekend of de drie broers actief deelnamen aan 
het Lexmondse verenigingsleven.

Thomas de Ruiter
Thomas,  vaak  Toom  genoemd,  had  geen  zin 
om het loon/transportbedrijf van zijn vader 
over te nemen. Het sjouwen en het op het land 
werken was zwaar werk, waarvoor veel kracht 
nodig  was,  en  dat  was  niets  voor  hem. 
Bovendien  trok  de  ongewisheid  van  een  vrij 
beroep  hem  niet.  Hij  kon  bij  Vink  in  dienst 
komen  en  had  werk  dat  hem  veel  beter  lag. 
Vink, die aan de Kortenhoevenseweg op Huize 
Killestein  woonde,  had  een  fruitbedrijf  met 
boomgaard  en  kassen.  Ten  zuiden  van  de 
Kortenhoevenseweg,  tegenover  zijn  huis, 
waar  nu  o.a.  de  woningen  van  G.  Bos,  A.  de 
Wit  en  het  Rabobankgebouw  staan,  had  hij 
een  groot  stuk  land.  Thomas  had  in  het 
fruitbedrijf het gehele jaar door werk. 
’s  Winters  moesten  de  kassen  worden 
schoongemaakt,  het  fruit  moest  worden 
uitgezocht enz. Vink was de enige in Lexmond 
die kassen had. Na zo’n dertig jaar met plezier 
bij  Vink  te  hebben  gewerkt  werd  het  bedrijf 
beëindigd en kwam ook Thomas zonder werk 
te zitten. Hij vond toen een baan bij Bonna
Vianen  (Schokbeton)  en  moest  daar  beton 
storten  en  dergelijk  werk  doen.  Het  was 
stukwerk en wanneer je dat een beetje goed 
aanpakte,  was  je  vaak  te  vroeg  klaar.  Dan 
ging je op je gat zitten en wachten tot je naar 
huis mocht. Met zijn brommer ging Thomas 
elke dag op en neer. Al met al was het goed te 
doen,  maar  het  tuinderswerk  bleef  trekken. 
Toen  hij  de  gelegenheid  kreeg  bij 
Hoveniersbedrijf Treuren in dienst te treden, 
nam  hij  die  mogelijkheid  met  beide  handen 
aan.  Daar  bleef  hij  een  aantal  jaren  en  ging 
daarna bij de gemeente werken.
Thomas  was  de  kok.  Hij  zorgde  voor  de 
inkopen en de maaltijden en kon goed koken.

De familie De Ruiter was gereformeerd
In  1886  had  een  deel  van  de  Nederlands 
Hervormde  Kerk  zich  afgescheiden  en  werd 
onder  leiding  van  dr.  A.  Kuyper  een  nieuw 

Annie den Hertog en Gijs. De foto is waarschijnlijk 
gemaakt in de strenge winter 1962/1963.
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behoorde  aanvankelijk  meer  tot  de 
enigermate  starre  gereformeerden,  die 
allengs met zijn tijd meegroeide en ondanks 
zijn  zeer  principiële  inslag,  bij  het  ouder 
worden een mildere visie op heel veel dingen 
kreeg. Dat laatste zal ook voor Arie, Thomas 
en Gijs hebben gegolden.
In de tijd dat dit verhaal begint tot ver na de 
Tweede  Wereldoorlog,  deden  leden  van  een 
bepaald  kerkgenootschap  het  liefste  zaken 
met  geloofsgenoten.  Nu  was  de  Lexmondse 
Gereformeerde kerk vrij klein, dus moest de 
klandizie vooral komen van mensen met een 
andere  geloofsovertuiging.  Dat  is  voor  de 
gebroeders  De  Ruiter  kennelijk  geen 
probleem  geweest.  Ze  leverden  een  unieke 
dienst voor een schappelijke prijs, om niet te 
spreken van een spotgoedkope prijs, en in dat 
soort  gevallen  speelde  geloofsovertuiging 
geen rol meer. 
Arie  was  weliswaar  gereformeerd  opgevoed, 
maar dat weerhield hem er niet van om vaak 
lang en hard te vloeken wanneer hem iets niet 
aanstond.

Het einde
In  mei  1967  begon  Willem  Cornelis  Treuren 
een boomkwekerij en hoveniersbedrijf op het 
stuk  land  achter  het  huis  van  de  gebroeders 

De  Ruiter.  Treuren  was  in  1985  eigenaar 
geworden van zowel het huis als het stuk land. 
Het huis was door gebrek aan onderhoud erg 
slecht  geworden.  Het  werd  in  1987  geheel 
afgebroken en er kwam een nieuw huis voor in 
de  plaats.  Treuren  ging  er  zelf  wonen  en  de 
drie  broers  De  Ruiter  verhuisden  naar  een 

bejaardenwoning,  Weth. 
Jan de Jongstraat 28. Dat 
was een heel verschil met 
het  oude  huis.  De  drie 
broers  hadden  nu  gas, 
centrale  verwarming,  een 
douche  en  een 
gemakkelijk  schoon  te 
houden huis. 
De  vrijheid  waren  ze 
grotendeels  kwijt,  maar 
Thomas  en  Gijs  wilden 
niet meer terug! Arie bleef 
echter  heimwee  houden 
naar  Dorpsstraat  4042, 
waar  nog  steeds  de 
paarden  stonden  en  van 
waaruit  ze  nog  klusjes 
deden.  Arie  miste  de 
vrijheid  erg.  Volgens De klompen van Gijs, Thomas en Arie staan hier binnen bij de 

‘voordeur’. Met vuile voeten kwam je niet binnen! 

Thomas de Ruiter  in augustus 2000. 



Lek en Huibert Kroniek24

ingewijden ging dat zover, dat Arie, maar ook 
wel Gijs, de eerste tijd in de stal bij de paarden 
gingen slapen en alleen maar voor het eten in 
de Weth. Jan de Jongstraat verschenen. Toen 
na  verloop  van  tijd  ook  de  paarden  werden 
verkocht  en  het  bedrijf  werd  beëindigd,  was 
ook dat verleden tijd.
Arie  kreeg  in  de  zomer  van  1990  een 
herseninfarct en had daarna doorlopend zorg 
nodig. Na een kort verblijf in Verzorgingshuis 
Batenstein werd hij overgebracht naar Doorn, 
waar hij op 18 januari 1991 overleed. Hij was 
71 jaar geworden.
Gijs  werd  in  het  voorjaar  van  2001 
opgenomen in Woon en Zorgcentrum Open 
Vensters te Ameide.
Thomas bleef alleen achter  in het huisje aan 
de  Weth.  J.  de  Jongstraat.  Hij  kreeg 
darmklachten en toen het niet meer mogelijk 
was om alleen thuis te wonen, verhuisde ook 
hij  naar  Open  Vensters  in  Ameide.  Hier 
overleed hij niet lang daarna op 19 juli 2008, 
91 jaar oud.
Gijs verbleef toen nog in Open Vensters. Hij 
overleed  daar  op  5  juni  2009,  in  de 
respectabele leeftijd van 94 jaar. Hij moet, na 
al  dat  harde  werken  en  niet  luxueuze  leven, 
een erg sterk gestel hebben gehad.
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Hei en Boeicop

Bericht van 7 juli 1949
Scheepvaartverkeer 
Het aantal schepen dat de afgelopen maand 
de  Zwaanskuikenbrug  door  het 
Merwedekanaal  alhier  passeerde,  bedroeg 
2578. De maand daarvoor bedroeg dit aantal 
1949 schepen.

Einde hooioogst
De  hooibouw  is  in  deze  gemeente  op  een 
enkele  uitzondering  na  geëindigd.  De 
kwantiteit is ongeveer gelijk aan het vorige 
jaar,  doch  de  kwaliteit  is  veel  beter.  Met 
verlangen  wordt  nu  uitgezien  naar  regen, 
daar  de  naweiden  verdrogen;  ook  de 
akkerbouwproducten vragen regen.

Bericht van 9 juli 1949
Nationale reserve
Voor de groep vrijwilligers der Nat. Reserve 
(waarbij enkele uit Schoonrewoerd), zijn de 
lessen Maandagavond aangevangen. Bij de 
aanvang  van  de  eerste  les  stonden  de 
vrijwilligers  in  uniform  opgesteld  op  het 
plein  achter  de  Chr.  School.  Zij  werden 
toegesproken door overste Durand uit Den 
Haag en door de voorz. der pl. Commissie, 
burgem.  mr.  H.  J.  de  Wolff.  De  groep 
vrijwilligers   (enkele   zijn    afgekeurd)    is 
13 man sterk. Zij die zich alsnog wensen te 
verbinden, kunnen dit doen; ook zij die niet 
bij de Nat. Res. kunnen komen, kunnen zich 
melden voor Bewakingsreserve.

                  Bericht van 14 juli 1949
Kersen eten

              Zaterdagmiddag  was  het
          weer  een  hoogtijmiddag
                    voor kinderen van de leden van 
de  Buurtvereniging  “Het  Zwaantje”  alhier. 

Met  een  grote  trailer  werden  een  60tal 
gegadigden,  opgeluisterd  door  een  aardig 
stukje  muziek,  naar  een  kersenboomgaard 
gereden naar Ameide. 

Bericht van 28 juli 1949
Benoemd
Met  ingang  van  1  Augustus  a.s.  is  tot 
brugknecht  aan  de  Zwaanskuikenbrug 
benoemd de heer B. Zwets, hulpbrugknecht 
te  Meerkerk,  zulks  in  de  plaats  van  J.  de 
Bruin,  die  benoemd  is  tot  sluisknecht  te 
Gorinchem.

Bericht van 25 augustus 1949

Gemoderniseerde zaak
De Vivokruidenier, de heer A. B. de Raad, 
opent  hedenmorgen  zijn  gemoderniseerde 
levensmiddelenzaak.  Het  bedrijf  is  een 
bezoek  ten  volle  waard.  (zie  advertentie 
elders in dit blad)

J.L.E. Bassa  de Jong

Uit de krant van
65 jaar geleden
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Bericht van 1 september 1949
Nieuw wegdek
Het eerste gedeelte van het nieuwe wegdek 
LexmondSchoonrewoerd,  gelegen  tussen 
Lexmond  en  deze  gemeente  ter  lengte  van 
1400  M.  is  Maandag  jl.  gereed  gekomen. 
Weliswaar  moet  dit  nogmaals  van  een 
teerlaag en fijn grint worden voorzien, doch 
de stofplaag behoort tot het verleden, terwijl 
de verbreding van de weg tot 4 ½ M. ook een 
grote verbetering betekent.

Bericht van 8 september 1949
Weth. verkiezing 
In de dinsdag ll. gehouden vergadering van 
de  gemeenteraad  werden  tot  wethouders 
gekozen  de  heren  Th.  de  Wildt  A.R.  en 
D.J.  Brouwer  Herv.  Partij.  Hiermede  is  de 
oude toestand van voor de oorlog hersteld.

Bericht van 6 oktober 1949
Wolhandkrab
Tijdens  het  repareren  van  de  duiker  voor 

waterinlaat  voor  beide  polders,  zag  de 
arbeider  Den  B.  ’n  beest  spartelen  bij  het 
duikergat. Toen hij het met een haak op het 
droge had gehaald bleek het een bijzonder 
grote  wolhandkrab  te  zijn,  de  bekende 
vijand en vernieler van fuiken en netten.

Lexmond

Bericht van 7 juli 1949
Jubileum M. van Bekkum
“Ter eer van onze meester
Is heel dit grote feest
Hij is al vijf en twintig jaar
Aan onze school geweest”.
Met enthousiasme zongen de “jongens” van 
de  school  met  den  Bijbel  Vrijdag  hun 
meester   toe   Meester   van   Bekkum   was 
25 jaar aan de school verbonden geweest. Er 
zijn  die  morgen  veel  hartelijke  woorden 
gesproken. Allereerst door het hoofd van de 
school,  de  heer  Haafkens,  vervolgens  door 
de  voorz.  van  het  schoolbestuur,  de  heer 
H.  A.  den  Hartogh,  terwijl  mej.  A.  van  Es 
sprak  als  collega.  Uit  alles  bleek  de 
waardering  voor  de  jubilaris  en  tevens  de 
uitstekende onderlinge verstandhouding. In 
zijn antwoord dankte de heer Haafkens voor 
de  steun  en  vriendschap  en  de 
voortreffelijke  omgang.  Het  echtpaar  van 
Bekkum was royaal in de bloemen gezet. Het 
bestuur  der  school  bood  de  jubilaris  een 
fraaie leeslamp aan. De collega’s gaven een 
prachtige radiotafel, de schoolkinderen een 
mooie actetas.  ’s Middags werd door velen 
gebruik  gemaakt  van  de  gelegenheid  tot 
gelukwensen.

Uit de boom gevallen
De heer J.M. de Bruijn alhier viel zondag te 
Houten van een hoogte van 22 sporten uit 
een  kersenboom  en  kreeg  daarbij  wonder 
boven wonder geen letsels van betekenis.

Gesneuveld
Onze vroegere dorpsgenoot, de 29jarige D. 
Uitenbogaard,  die  als  vrijwilliger  in 
Indonesië bij het Ned. Leger diende, is daar 
vorige week gesneuveld.

Bericht van 14 juli 1949
Reis Ouden van Dagen
Evenals  vorig  jaar  zullen  ook  dit  jaar  de 
Lexmondse  ouden  van  dagen  een  reisje 
maken.  Het  comité,  bestaande  uit  Zuster 
Van  der  Griend,  mevr.  Vegter,  zuster  Van 
den  Heuvel  en  de  heer  Stok,  hebben  de 

Uit de krant van 
65 jaar geleden
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voorbereidende  werkzaamheden  reeds  ter 
hand  genomen  en  deze  bestaan 
voornamelijk  uit  het  bijeen  brengen  van 
financiën. Deze inzameling is dit jaar op een 
vrij  originele  wijze  geschied,  dank  zij  de 
medewerking  van  fanfare  “Exelsior”.  De 
opbrengst bedroeg fl. 244.

Ned. Kerk historisch

Naar  wij  van  bevoegde  zijde  vernemen,  is 
door het departement van O. K. en W. aan de 
kerkvoogdij  der  Ned.  Herv.  Kerk  alhier, 
bericht gezonden, dat het kerkgebouw alhier 
is  geplaatst  op  de  lijst  van  gebouwen  van 
historische waarde en in aanmerking komt 
voor bijdrage  in de kosten van restauratie. 
Voor het jaar 1950 zal op de begroting van 
genoemd  departement  een  daartoe 
dienende  post  worden  geplaatst.  Als  deze 
restauratie zijn beslag heeft verkregen, komt 
de  toren  in  aanmerking  om  in  zijn 
oorspronkelijke  vorm  te  worden  terug 
gebracht. Aangenomen wordt dat de toren, 
eigendom van de burgerlijke gemeente, in ’t 
begin van de 14e eeuw is gebouwd. Het schip 
en koor uit de 2e helft der 14e eeuw terwijl 
de  Noorder  en  Zuiderbeuk  later  zijn 
aangebouwd.  In  de  kerk  bevinden  zich 

meerdere  voorwerpen  van  historische 
waarden,  o.a.  het  orgel  geplaatst  in  de  2e 
helft der 18e eeuw.

Bericht van 16 juli 1949
Afscheid
Ds.  Knauff,  Gerf.  pred.  alhier,  hoopt  op 
28  Augustus  zijn  afscheidsprediking  te 
houden.

Bericht van 21 juli 1949
Plattelandsvrouwen
Tot  oprichting  ener  Afd.  v.d.  Bond  voor 
Plattelandsvrouwen  wordt  gewerkt. 
Iedereen kan  lid worden, ongeacht rang of 
stand.

Bericht van 23 juli 1949
Uit de raadsvergadering
Betreft  verkoop  der  voormalige 
dokterswoning aan de heer D. Bos. Deze wil 
de woning na koop eventueel als winkelhuis 
inrichten. De opbrengst der woning is zeer 
gering, omdat door diverse reparaties en het 
leggen van een dam de druk op de jaarhuur 
wel  zeer  groot  was.  Bovendien  zijn  in  de 
komende  jaren  nog  enkele  kostbare 
herstellingen  noodzakelijk.  De  heer  Bos  is 
bereid  fl.    9000  te  betalen,  terwijl  ook  de 
kosten,  die  op  de  eigendomsoverdracht 
vallen, voor zijn rekening zijn. 

Bericht van 10 september 1949
“Nachtegaaltjes” herleeft
Wij  vernemen,  dat  de  Chr.  Zangver. 
“Hosanna”  voornemens  is  een  kinderkoor 
op  te  richten,  bij  genoegzame  deelname. 
Waarschijnlijk zal de heer Kusters, die ook 
“Hosanna” dirigeert, dit koor leiden. 

Uit de krant van 
65 jaar geleden

1954
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m  tot  de  ontwikkeling  van  een 
nieuw  dorpscentrum  te  kunnen 
komen,  moest  er  ruimte  worden 

gecreëerd.  Zo  werd  het  oude 
schoolmeesterhuis  prijsgegeven  aan  de 
slopershamer  en  werd  ook  de  oude 
openbare school, het  latere dorpshuis, 
gesloopt.  Samen  met  het  vroegere 
schoolplein  ontstond  er  ruimte  voor 
een heus 'dorpsplein'.
Door  deze  ‘herindeling’  kwam  de 
achterzijde  van  de  voormalige 
pastorietuin, achter Dorpsstraat 54,  
in het vizier.  Om in de stijl te blijven 
van de nieuwbouw werden de oude 
tuinmuur en tuinpoort afgebroken 
en opnieuw opgetrokken.
Bij  het  afbreken  van  de  oude 
poortpalen  kwam  er  een 
papierrolletje  tevoorschijn.  Dit 
rolletje zat oorspronkelijk in een 
glazen buisje, dat bij de sloop is 
stukgegaan. Het papiertje werd 
voorzichtig  uitgerold  en 
gedroogd. 
Er  stond  een  wat  moeilijk  te 
ontcijferen tekst op.

In  eerste  aanleg  kan  het 
briefje  als  volgt  worden 
gelezen:

D     2 p
         do

M.      r  B i     sta  49
V          u  17 ja

 do  
     b  

J.     e  D ps r a  3   
L    m n  u  5 ja
J  1947

Na wat puzzelwerk ontstond de volgende tekst:

D  2 p
et l  do

M.J.V r  B i nsta  49
Vi  u  17 ja

 do  
i b  

J. P e  D p s r a  30
L m n  u  5 ja
J  1947

O

Richard Pijl
Een briefje uit het verleden 
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Ries was in 1957 betrokken bij de restauratie 
van de Lexmondse kerk
Jan Plieger werd geboren op  11 april 1892 te 
Lexmond. Hij was grondwerker en opperman. 
Hij  heeft  waarschijnlijk  ook  het  grondwerk 
voor  de  nieuwe  hervormde  pastorie 
uitgevoerd.

Bronnen
Het briefje  is  gevonden door  Jan Maatkamp, de 
huidige bewoner van de ‘oude pastorie’. 
Verder  heb  ik  gesproken  met  Walter  van 
Zijderveld, Dirk de Jong en Bea de Zeeuw.

Boven de huidige situatie van 
het poortje. Links 
De oude situatie van de tuin
afscheiding Dorpsstraat, bekend 
als de oude pastorie. 

Ries Ververs was vaak te vinden in archieven 
en was zeer geïnteressseerd in de plaatselijke, 
Viaanse  en  regionale  historie.  Hij  heeft  veel 
artikelen  en  een  paar  historische  boekjes   
geschreven. Te noemen zijn onder andere:
• Een vrijstad bevrijd, de bevrijding 
   van Vianen in woord en beeld.
• Sluiscomplex Vianen, bouw 1824/1886
  en renovatie 1996.
Het  papiertje in het flesje was helemaal in de 
stijl  van  Ries  Ververs,  hoewel  dat  in  die  tijd 
wel  vaker  werd  gedaan.  Zowel  Ries  als  Jan 
Plieger  werkten  voor  aannemer  Arnold  van 
Ravesteijn uit Lexmond.



Opnieuw herrezen
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Tot twee keer toe verwoestte een 
brand de monumentale  boerderij 
aan de Hei en Boeicopseweg 65. 
In 2001 en 2013 zag eigenaar 
Piet Westerhoud zijn trots verloren 
gaan, maar beide keren herrees het 
rijksmonument uit de as.
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De keuze van...

DDee  eeiinnddeelloozzee  ppoollddeerr

LLiieess  BBaassssaa
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hebben vijf kinderen. Het paar woont  aan de   
Huibertweg,  midden  in  het  weidse 
polderland. Hun melkveehouderij is een echt 
familiebedrijf. Met meerdere gezinnen Bassa 
werken en leven ze op de boerderij.    ,,Ja zeg 
dat wel. Het is hier echt een Bassaenclave.''

Wat is er zo bijzonder aan de polder?
,,Er veranderen zo veel dingen. Je verandert 
zelf  ook.  Maar  de  polder  is  altijd  dezelfde   
gebleven.  Misschien  niet  letterlijk,  maar  wel 
zoals ik de polder ervaar.''
,,En zeg niet dat het stil of saai is. Integendeel, 
de polder biedt zo veel, als je er oog voor hebt. 
Aan de geur en de kleur kan je zien welk tijd 
van het jaar het is. De verschillende planten en 
dieren. Mij verveelt het nooit.''
Een bijzondere plek voor Lies is een bruggetje 
over de Nederheicopperwetering. Ze kwam er 
vroeger vaak en nog komt ze er graag om te 
genieten van de rust en het uitzicht. Links de 
boerderij,  rechts  het  dorp  en  verder  overal 
polder.  ,,Als kind ging ik op de brug liggen en 
keek ik met toegeknepen ogen  naar het kroos.  
Dan veranderde de brug in een boot en ging je 
varen, varen door mijn polder.''

                            (R.A. Hendriks)

De eindeloze polder NederHeicop
Het  is een geliefde plek voor  fotografen, een 
betoverend gebied voor de vele wandelaars en 
het is de plaats waar Lies Bassa  de Jong zich 
letterlijk thuisvoelt: de polder NederHeicop. 
En  meer  precies  nog  het  deel  waar  de 
Nederheicopperwetering  het  polderland 
doorsnijdt.  ‘De  eindeloze  polder’  noemt  ze 
haar  keuze.  Voor  haar  een  historische  plek 
waar verleden en heden samensmelten.

Waarom deze keuze?
,,lk ken veel mooie plekken, en ook prachtige 
gebouwen.  Maar  de  plaats  die  direct  bij  me 
opkomt,  is  de  polder.  De  eindeloze  polder. 
Hier kom ik vandaan, hier ben ik opgegroeid. 
De polder boeit me altijd, in goede en slechte 
tijden.''
Lies groeide op aan de Hei en Boeicopseweg 
in  een  boerengezin  met  zeven  kinderen.  ,,Ik 
ben  een  echte  boerendochter.  Ik  ging  vaak 
met mijn vader mee. Ik vond dat heerlijk. Mee 
melken,  of  de  polder  in  om  te  helpen  bij  de 
hooibouw of bij het plaatsten van een nieuwe 
heining.  Nee, geen slootjespringen of andere 
avonturen. Ik was niet zo'n wilde.''
Lies de Jong is getrouwd met Dirk Bassa  ze 

Naam: 
Lies Bassa
Geboren: 
22111955
te Hei en 
Boeicop
Woonplaats: 
Hei en Boeicop
Vader:
Dirk de Jong, 
Hei en Boeicop
Moeder: 
Jaantje de 
Heer, Hei en 
Boeicop
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etcafé  't  Trefpunt  aan  de  Hei  en 
Boeicopseweg  8890  bestaat  komend 
jaar  tien  jaar.    De  naam  bestaat  al 

langer,  maar  in  2005  startten  Fokko  en 
Patricia  Bronsema  hun  café,  eethuis  met 
terras en afhaalcafetaria.
Het pand waarin 't Trefpunt is gevestigd, was 
in de eerste helft van de vorige eeuw eigendom 
van de N.H. diaconie van Hei en Boeicop. Het 
was  een  dubbel  woonhuis  van  steen, 
rietgedekt. 
In  het  westelijke  gedeelte  woonden  Jan  en 
Gerrit  van  Beuzekom.  In  het  oostelijke  deel 
woonde  Gerrit  Vink,  die  een  winkelbedrijfje 
runde.  Gerrit  verkocht,  behalve  kruideniers 
waren,  ook  touw,  klompen,  ‘peterolie’  et 
cetera.  Hij  verkocht  de  goederen  vanuit  zijn 
woonkamer.  In  1926  werd  dit  door  de 
Warenwet niet meer toegestaan. Huurbaas de 
diaconie schoot te hulp en er werd een stukje 
bijgebouwd.  Het  met  pannen  gedekte 
oostelijke  deel  werd  ingericht  als  winkel.  De 
toekomst als café kondigde zich  toen al aan. 
Op een oude foto poseert Gerrit Vink v0or zijn 
winkel, waarbij achter de ruit de flessen met 
drank zichtbaar zijn. 

Bronnen:
 Joh. de With, 
Aengaende den 
dorpe van 
Heycop
 Het Kontakt

Toen en nu
R.A. Hendriks

Fokko (l) en Patricia Bronsema van Eetcafé
't Trefpunt voegden vorig jaar een eigen bier 
toe aan de geschiedenis van Hei en Boeicop. 
Burgemeester Coert van Ee was de eerste die 
een flesje Heicop's Blond opende. Het Heicops 
bier stoelt op een bierrecept uit 1295, dat sinds 
1978 weer gebrouwen wordt (uit Het Kontakt).

Eetcafé 't 
Trefpunt aan de 
Hei en 
Boeicopseweg 

E
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Even het laatste dorpsnieuws voor de  winkel van Gerrit Vink. Staande naast de fiets rietdekker 
Jas de Kogel. Vink zit op zijn knie en Kees de Jong staat rechts. De naam van de vierde persoon 
en het jaar waarin deze en onderstaande foto werden gemaakt, zijn niet bekend bij de redactie.

De winkel van Gerrit Vink op de plek waar zich nu Eetcafé 't Trefpunt bevindt. 
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n  het  meinummer  publiceerde  de  heer 
Van  Zijderveld  een  zeer  lezenswaard 
artikel over zwervers rond Lexmond. Met 

twee  ervan  kunnen  we  thans  nader 
kennismaken.

Arie Eckhardt
‘Aai’  Eckhardt  zag  het  levenslicht  te 
Harderwijk op 21 juli 1887. Bij de burgerlijke 
stand  kreeg  hij,  voor  een  zoon  van  een 
arbeider  en  een  wasvrouw,  overdreven  veel 
voornamen: Arie Thomas Cornelis Hubertus. 
Zijn vader moest het doen met alleen de naam 
Arie,  zijn  moeder  heette  Daatje  van 
Riemsbergen.  Bij  het  huwelijk  was  Daatje  al 
moeder  van  twee  ‘onechte’  kinderen  èn 
zwanger.  Nummer  4  voor  haar  zou  Aai 
worden, het eerste ‘fatsoenlijk’ verwekte kind.
In  1886  was  het  jonge  gezin  vertrokken  van 
Gorinchem naar Harderwijk. Hoe het verder 
precies ging, zou het bevolkingsregister daar 
kunnen zeggen, maar in ieder geval kwamen 
ze in 1892 vanuit Duisburg naar Gorinchem. 
Er  volgden  vele,  niet  al  te  deftige,  adressen 
binnen  de  stad  en  vader  Arie  beproefde  ook 
nog  zijn  geluk  in  OostIndië  en  Rotterdam, 
met  achterlating  van  zijn  gezin.  Toch  kwam 
hij  hier  nog  wel,  althans  er  bleven  kinderen 
geboren  worden.  Niet  dat  het  huwelijk  in 
ander  opzicht  erg  gezegend  was:  man  en 
vrouw vochten elkaar de tent uit, mede omdat 
manlief  veel  geld  verzoop.  Het  Burgerlijk 
Armbestuur  paste  mopperend  bij,  toch  al 
ongelukkig met het  feit dat manlief  ‘door en 
door sociaaldemocraat’ was. 
De  jonge,  sterke  Aai  ging  aan  de  slag  als 
sjouwer,  schippersknecht  en  scheepsklinker, 
als  hij  niet  werkloos  was;  maar  dan  kon  hij 
altijd nog een handeltje drijven. 
Bij  de  volkstelling  van  1921  bleek  hij  met 
onbekende  bestemming  vertrokken.  In  1929 
werd  hij  weer  ambtshalve  in  het  Gorcumse 
bevolkingsregister  ingeschreven,  als  vertoe 
vend in volkslogementen. 

Het  slaapgeld  (ƒ  2,80  per  week)  kwam  ten 
laste van het Burgerlijk Armbestuur, dat hem 
bovendien  wekelijks  een  brood  en  wat  spek 
toestopte.  In 1935 werd zijn naam wederom 
ambtshalve  doorgehaald.  Vertrokken, 
onbekend  waarheen.  Een  ambtenaar 
stempelde  met  rode  inkt  op  zijn 
persoonskaart: zwerver.
Als  officieel  zwerver  dook  hij  inderdaad 
geregeld  op  in  Gorcum  en  omstreken. 
Registratie hiervan was er in zoverre, dat hij 
geregeld  de  hoofdrol  vervulde  in  politionele 
processenverbaal. Deze speelden zich af in de 
sfeer  van  misbruik  van  spiritus.  In  Gorcum 
was  dit  voor  het  laatst  op  11  mei  1951.    Zijn 
overlijden is niet aan het licht gekomen.

Jan van Andel
Jan  van  Andel,  alias  Jantje  van  Tiel,  is 
geboren te Tiel op 18 mei 1876 als zoon van de 
letterzetter  Huibert  van  Andel  en  de  tapster 

Zwervers met allure
R.F. van Dijk

I

Zo herinnerde Martha de VorBeems zich in 
2010 Arie Eckhart en Jantje van Andel. Ze 
zeiden een voorlmalig hoofdonderwijzer en 
advocaat te zijn geweest.



Ontvangen van
diverse personen
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Hendrina  Helena  Philipse.  Dezen  waren 
aldaar gehuwd op 30 april 1874. 
Jan, werkzaam als klerk en later als ‘venter in 
galanterieën’, huwde er op 17 aug.  1899 met 
Maria Heimans, geboren aldaar 3 okt. 1876 als 
dochter  van  de  bloemist  Matthijs  Barend 
Heimans  en  Hesje  van  Beusichem.  Dit 
huwelijk  hield  echter  geen  stand.  Wel 
ontsproot  hieruit  te  Tiel  op  7  aug.  1900  een 
dochter  Hendrina  Helena  van  Andel;  zij 
overleed er op 30 jan. 1930.
Diverse keren werd Jan,  tijdelijk verblijvend 
in  een  Gorcums  logement,  bekeurd  voor 
openbare dronkenschap.  
Het bevolkingsregister noteerde hem o.a. van 
1921  tot  1924.  Het  stempel  van  erkend 
zwerver kreeg hij niet, hoewel hij vertrok met 
onbekende bestemming. Zoals Van Zijderveld 
aantoonde, overleed hij te Utrecht in 1938.

Mooi was wel dat zwervers blijkbaar toch een 
zekere  waardigheid  wilden  uitstralen.  Zoals 
Aai  die  zich  als  voormalig  hoofdonderwijzer 
voordeed  en  Jantje  die  zich  afficheerde  als 
advocaat  en  rechterszoon.  Bovenstaande 
vertelt een ander verhaal.

Over de schrijver:
R.F. van Dijk is werkzaam bij het
Regionaal Archief Gorinchem

Zwervers vormen een dankbaar onderwerp 
voor schilders.  Dit werk is van Cornelis de 
Bruin (1870  1940).

Mevr. C.W. de With  de Groot,
nagelaten door Joh. de With

Fotoalbums en boeken:
Originele werk
 Aengaende den dorpe
  van Heicop, schetsen
  uit de geschiedenis
  van Hei en Boeicop,
  Joh. de With,1998
Boeken
 Grijze ambachten in
  de Alblasserwaard,
  Pieter A. Kerkwijk.
 De waterwolf slaat
  toe, M.W. Schakel
 Een land dat voor geen wateren
  beeft, H. J. van Dijk
 Zwerven door de Alblasserwaard,
  P.A. Kerkwijk
 Tieler en Bommelerwaarden 
  13271977, prof. mr. O. Moorman
  van Kapen, mr. Jan Korf en 
  mr. O.W.A. Baron van Verschuer
 De Alblasserwaard in vroeger tijd,
  J.W. Ooms
 Een vrijstad bevrijd, M.J. Ververs
 Nederland in stukken, 
  diverse auteurs.
 Kijken naar monumenten in
  Nederland, diverse auteurs
 Tussen Waal en Lek 19391945, 
  J. van Alphen
 Varend vervoeren, K.E. Baars
 De Rivierstreek, T. Vink
 De Lekstreek, T. Vink

Fam. Den Besten
Kaasmakersgereedschap,  
 waaronder twee weivaten,
  wrongelkuip met deksel,  dubbele
  kaaspers, elektromotor, karnton en 
  pekelbak.
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elden heb ik op mijn vertellingen zoveel 
reacties  gehad, als op mijn verhaal over 
het  zoeken  en  verzamelen  van  eieren. 

Het roept bij veel lezers herinneringen op uit 
een  tijd dat het verzamelen van alles en nog 
wat  in  de  natuur    nog  niet  zo’n  verkeerde 
bezigheid  was.  In  elk  geval  wordt  tegen 
sommige  praktijken  uit  het  verleden  nu 
anders  aangekeken.  Daarover  enkele  korte 
verhalen.
Mijn  lagereschooltijd  bracht  ik  van  1962  tot 
1968  door  op  de  christelijke  basisschool  in 
Meerkerk,  in  die  jaren  nog  gevestigd  aan  de 
Gorinchemsestraat. Diverse onderwijzers heb 
ik  meegemaakt.  Drie  ervan  waren  echte 
natuurliefhebbers.
Met ene meester Van Bezooijen kreeg ik in de 
vijfde klas te maken. Hij verzamelde vlinders 
en zette die op. Zijn verzameling was enorm. 
Menig  leerling  kreeg  in  zo’n  ouderwetse 
potlooiendoos exemplaren mee naar huis, die 
hij  toch  zo'n  tien  keer  dubbel  had. 
Ondergetekende  kreeg  ook  zo’n  doos.  Nu 
onvindbaar trouwens, maar dat overkomt mij 
vaker.
Dan  het  volgende  verhaal.  Ik  heb  dit 
nagevraagd  bij  medeleerlingen  uit  de  zesde 
klas  van  1967.  Het  klopte.  Ons  'hoofd  der 
school' was meester J. van Duyn. Op een dag 
gebeurde  het  volgende:  de  legendarische 

Meerkerkse griendhakkersfamilie 'Den Otter' 
trof in een opslag van hout twee ringslangen 
aan. De familie bezorgde de ringslangen op de 
basisschool.  De  twee  ringslangen  werden  in 
een  terrarium  opgeborgen.  Deze  dieren 
moesten  natuurlijk  ook  eten.  Kikkers  waren 
toch  wel  een  delicatesse,  en  zo  kreeg  een 
aantal  leerlingen  de  opdracht  om  kikkers  te 
vangen.  Dat  schrijver  daarbij  hoorde  is 
voorspelbaar. Dat dit soort biologieonderwijs 
tegenwoordig  strafbaar  is,  weet  ik  ook  wel, 
maar  het  waren  andere  tijden  en  er  golden 
andere normen.
De derde onderwijzer die ik naar voren haal is 
meester  Graafland.  Ook  hij  was  een 
natuurliefhebber.  Hij  gebruikte  moderne 
onderwijsmethoden. Schrijver bevond zich in 
een  klas  van  dertig  leerlingen.  Voor  het 
biologieonderwijs  moesten  er  zes  nablijven. 
Met  deze  zes  ging  meester  Graafland  de 
Zederikkade  op.  Wij  moesten  tien  soorten 
planten (her)kennen. 
De volgende dag onder schooltijd ging de hele 
klas op pad. De zes van de vorige dag kregen 
een  aantal  leerlingen  toegewezen  om 
informatie over die 10 planten te geven. Toen 
de  hele  klas  veilig  was  teruggekeerd  in  het 
klaslokaal, vuurde meester Graafland, met de 
tien  planten  voor  hem,  zijn  vragen  af.  Hij 
wilde  wel  weten  of  zijn  'medeonderwijzers' 
het goed hadden gedaan. 
Ik kon toen nog niet weten dat ik zoveel jaren 
later  op  de  pedagogische  academie  een 
herbarium  met  minstens  zestig  planten  in 
moest leveren. Ik kon het niet nalaten om als 
ractie  een  herbarium  met  252  gedroogde 
planten op het bureau van leraar P. Dieleman 
achter te laten.
Eigenlijk is er niets nieuws onder de zon, de 
legendarische  Lexmondse  meester  W.K. 
Haafkens vond plantenkennis ook  belangrijk. 
En  leerlingen  moesten  planten  meebrengen. 
De aan de  Kortenhoevendijk woonachtige Cor 
van  Dieren  wist  hier  wel  raad  mee.  Hij 

De verzamelaar (2)
P. de Pater

Z

De ringslang
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struinde de uiterwaarden af, en kwam met 
de  meest  zeldzame  planten  terug.  Of 
paardenhoefklaver  hier  ook  bij  hoorde 
weet ik niet.

Zeldzame orchidee
Tijdens  botanisch  veldwerk  in  een 
natuurterrein  langs  de  Lek  heeft  Minne 
Feenstra van Bureau Waardenburg recent 
een  populatie  van  de  Spiranthes  lucida 
(schroeforchidee)  aangetroffen.  Deze 
orchidee  is  inheems  in  het  oosten  van 
Canada en de Verenigde Staten, maar werd 
nooit eerder aangetroffen in Europa. Het is 
onduidelijk  hoe  de  orchidee  langs  de  Lek 
terecht  is gekomen. Eigenlijk mooi dat er 
op  Achthoven  zo’n  zeldzame  plant 
gevonden  is.  Goed  beschermen,  je  weet 
maar  nooit  waartoe  een  verzamelaar  in 
staat is.  

De schroeforchidee.

Schoolfoto van de hoogste klassen van de christelijke school Lexmond in september 1943.  Op 
de achterste rij v.l.n.r.: Dientje van Mazijk, Willie Hartman, Corrie Kersbergen, Corrie den Hartog, 
Corrie de Jong, Pietje Kersbergen, Dits Leeuwis, meester W.K. Haafkens, Janna de With, Jaantje 
de Groot, Marie de Jong, Atje Manschot, Betsie de Jong, Stien de Kogel, 
Middelste rij: Jan van Bergeyk; Henk de With,  Cees de Jong, Job Bogaard, Gerrit
Scherpenzeel, Steven de With, Henk van Zessen, Gerrit van Dieren, Cor van Dieren, Cees Boogert, 
Peter de With. Voorste rij: Gerrit Wouda; Nelis de With, Wim van Buuren, Sjaak de Haan, Arie van 
Duuren, Willem van Kekem, Adriaan de Jong, Jacob de With, Freek en Cees Lakerveld.
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voor  de  eerste  keer  de  naam  geitenmelker 
hoorde,  dacht  ik  dat  dit  zomaar  een 
Lexmondse bijnaam was, dit is niet het geval. 
Het is wel degelijk een echte bijnaam van de 
nachtzwaluw.  Ook  weer  een  vogel  met  een 
prachtig  geluid,  dat  oudere  streekbewoners 
zich nog steeds herinneren.
Het  geluid  van  de  veldleeuwerik  is 
uitgestorven  boven  de  Lakerveldse  polder. 
Niet door het gebruik van insecticiden, zoals 
onlangs  in  de  pers  stond,  maar  door  de 
intensivering  van  de  veeteelt.  Dat  valt  de 
boeren  niet  te  verwijten,  ze  kunnen  niet 
anders.  Vroeger  was  juli  de  hooimaand, 
tegenwoordig  gaat  het  eerste  gras  al  in  april 
plat.  Weinig  kansen  dus  voor  de 

Reacties op mijn vorige vertelling
Opmerkelijk  in  alle  reacties  die  ik  gekregen 
heb,  vind  ik  toch  wel  dat  mensen  het  geluid 
van  sommige  vogels  missen.  Vogelgeluiden 
betekenen  blijkbaar  veel  en  geven 
herinneringen kleur. Als illustratie hierbij vier 
vogels met een typisch geluid.
De wielewaal was  tot kort na de oorlog een 
standaardbroedvogel  op  de  Basterdkade.  In 
tegenstelling  tot  wat  nu  beweerd  wordt, 
broedde  hij  ook  laag  bij  de  grond  in 
elzenstruiken. Deze mening wordt bestreden 
door moderne biologen, maar  ik hecht meer 
waarde  aan  de  mening  van  een  oude 
Lexmonder  en  Nederlands  grootste  bioloog 
Jac.P.  Thijsse.  Het  gezang  van  de  wielewaal 
was prachtig. 
De  nachtzwaluw  of  geitenmelker.  Toen  ik 

Linksboven: de familie wielewaal. 
Het vrouwtje is groen. Daarnaast: de 
veldleeuwerik. Linksonder: de nachtzwaluw 
en rechtsonder: een watersnip.
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veldleeuwerik. 
De  watersnip  is  gelukkig  nog  ruimschoots 
aanwezig in de Lakerveldse polder. Ook weer 
zo’n vogel met een prachtig geluid. Tijdens de 
broedtijd voert het mannetje op grote hoogte 
duikbewegingen uit. Een prachtig gezicht. 
Natuurlijk  zijn  er  veel  meer  vogels  in  dit 
gebied met een herkenbaar geluid. Ooit zat ik 
te vissen, de vis beet niet, kan natuurlijk eigen 
schuld  geweest  zijn.  Ik  herkende  diverse 
vogelgeluiden,  waaronder  dat  van  de  groene 
specht.  Een  vogel  die  de  laatste  jaren 
ruimschoots  aanwezig  is  in  de  Lakerveldse 
polder.  Reden:  er  worden  hier  geen 
insecticiden  gebruikt.  Twee  andere 
vogelsoorten  die  de  laatste  jaren  zowel 
letterlijk  als  figuurlijk  zijn  opgedoken  in  de 
Lakerveldse  polder  zijn  de  kuifeend  en  de 
krakeend. 

Tips en herinneringen
Onder de  reacties ook  tips en herinneringen 
van natuurvorsers, die zelf ook regelmatig op 
eierzoektocht gingen. 
  ,,Handig.  Sommige  eierzoekers  sleepten 
lange ladders met zich mee door de polder om 
bij  een  buizerdnest  te  kunnen  komen.  Niet 
altijd met succes. Na veel sjouwen en klimmen 
kwamen ze 'op niveau' om te ontdekken dat er 
een wilde eend zat te broeden.''
 ,,Om de eerste stappen in een hoge boom te 
maken werden ook lange spijkers gebruikt; de 
zogeheten zesduimers (ruim 15 cm lang)''
 Het kievitsei had meer waarde dan ik dacht: 
een oude Lexmonder werkte ooit bij zijn oom. 
Op huurland vond hij een kievitsnest met drie 
eieren. Het vierde ei was nog niet gelegd, dus 
waren  de  eieren  vers  en  goed  eetbaar.  Hij 
bezorgde    na  een  fietstocht  de  eieren  bij  de 
grondeigenaar  en  kreeg  hij  een  doos 
chocolade mee terug.

Bronnen:
Diverse particulieren en persoonlijke gedachten. 
Reacties:
Peter de Pater,
Lakerveld 254 
4128 LM Lexmond 
telefoon: 0183351907.
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Vereniging historisch Lexmond
en Hei- en Boeicop

Beste verenigingsleden,

In deze Nieuwsbrief geven wij u korte informatie over komende activiteiten en ander nieuws.

Jaarmarkt Lexmond op zaterdag 30 augustus
Natuurlijk  is  onze  vereniging  daarbij  present,  waarschijnlijk  op  de  bekende  plaats.  Op  onze 
kraam bent u weer in de gelegenheid om boeken en oude kronieken te kopen, in te schrijven op 
de ets ‘Achter het dorp’ van Theo Tukker, of gewoon om eens bij te praten. Ook kunnen we u meer 
vertellen  over  de  rondritten  in  een  oldtimer  autobus  die  wij  op  de  Monumentendag  van  13 
september organiseren. Iedereen van harte welkom!

                                                 Open Monumentendag op 
zaterdag 13 september
De  jaarlijkse  landelijke  Open  Monumentendag 
valt dit jaar op 13 september. Het centrale thema 
is:  Op  Reis.  Onze 
vereniging  heeft  dit 
thema  aangegrepen 
om  iets  origineels  te 

organiseren.  We 
huren  een 

oldtimerautobu
s,  waarmee  we 
een paar keer een rondrit door de gemeente 

Zederik  maken.  Daarbij  doen  we 
verschillende  kernen,  We  stoppen  bij  enkele 

karakteristieke  boerderijen,  monumentale 
panden en andere bezienswaardigheden en staan 

even  stil  bij  de  huidige  en  historische 
reismogelijkheden. Alles wordt voorzien van   deskundig commentaar. Kortom, het wordt een 
historische toertocht in een historisch voertuig. Dat kan een bus zijn zoals hierboven, een andere 
autobus of een dubbeldekker. We zijn nog druk bezig met de organisatie, en we stellen ons voor 
dat we op die dag 3 keer een toertocht houden (bijvoorbeeld om 9 uur, 12 uur en 15 uur). Op de  
jaarmarkt kunnen we meer  informatie geven.

Najaarslezing op woensdag 1 oktober
Wat Lezing: De Nieuwe Hollandse Waterlinie 
Wie Kees Schipper uit Hilversum
Wanneer Woensdag 1 oktober, 20.00 uur
Waar Huis Het Bosch in Lexmond

Overal in het landschap zie je er nog restanten van. Wie heeft er nooit van gehoord: de Hollandse 
Waterlinie en de Nieuwe Hollandse Waterlinie? Uit welke tijd dateren ze, wat was het doel dat 
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ermee  bereikt  moest 
worden en is de linie ooit 
daadwerkelijk  ingezet? 
Laat  u  meevoeren  met 
het  verhaal  van  de 
inundaties  en  beleef  op 
indringende  wijze  de 
onderwaterzetting  aan 
de  hand  van  de  video
animaties  van  Kees 
Schipper. Kees Schipper 
is  sinds  2000  actief  als 
gids  op  Forteiland 
Pampus,  onderdeel  van 
de  Stelling  van 
Amsterdam  en  van  de 
Hollandse Waterlinie.
Komt  daarom  allen, 
iedereen  is  welkom.  De 
toegang  is  gratis,  voor 

leden en nietleden.
 

Najaarslezing op dinsdag 4 november
Wat Lezing: Het ontstaan van de Groote Waard in de Biesbosch
Wie Chris de Bont uit Rhenen
Wanneer Dinsdag 5 november, 20.00 uur
Waar Verenigingsgebouw Internos in

              Hei en Boeicop

Het  jaartal  1421  staat  bij  velen  van  ons  in  het 
geheugen  gegrift:  De  St.  Elizabethsvloed: 
ondergang van de Groote Waard en het ontstaan 
van  de  Biesbosch.  Historisch  geograaf  Chris  de 
Bont neemt de bezoekers deze avond mee op een 
speurtocht  door  landschappen  in  het  verleden. 
Hij  belicht  o.a.  de  invloed  van  de  stormvloeden 
van  vóór  1420  op  het  landschap  van  zuidwest
Nederland  en  hoe  de  Biesbosch  zich  na  de 
stormvloed  van  1421  tot  nu  ontwikkelde.  De 
inleider  maakt  tijdens  zijn  lezing  gebruik  van  beeldmateriaal  bestaande  uit  foto's,  kaarten, 
tekeningen en prenten. 
De toegang is gratis, voor leden en nietleden.

We hopen u graag te ontmoeten bij één van de komende activiteiten.

Met vriendelijke groeten,
Vereniging Historisch Lexmond en Hei en Boeicop  Opgericht: 14 oktober 1998  Beschermheer: Dr. M. Bijleveld van Lexmond 
Ingeschreven bij KvK Dordrecht onder nummer: 11044338  Bankrekeningnummer: NL49 RABO 0336 0325 87
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