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. Dat kwam allereerst door
de nieuwe uitvoering, in full colour. Maar ook het hoofd
onderwerp, de levensbeschrijving van het geslacht De
Ruiter, en dan in het bijzonder de drie gebroeders Gijs,
Thom en Arie. Het is nog niet zo lang geleden dat de laatste
van hen, Gijs is overleden en veel van onze lezers hebben nog
zeer levendige herinneringen aan deze kleurrijke mannen,
die bij hun leven al bijna een anachronisme waren.
Zelf heb ik hen ook nog alle drie meegemaakt en ik kan me
goed herinneren hoe Arie, met een tandeloze mond, rustig
een appeltje met klokhuis en al naar binnen werkte. Hij moet
een hard verhemelte hebben gehad!
Omdat ze geen van drieën getrouwd zijn geweest hebben ze
ook geen nageslacht, zodat zij nu alleen nog voortleven in de
herinnering van mensen. Het is daarom ook goed, dat onze
erevoorzitter over hen een uitgebreide levensgeschiedenis
heeft geschreven.
Het vorige nummer heeft ook geleid tot een grote instroom
van leden; sinds augustus hebben we maar liefst 25 nieuwe
leden kunnen bijschrijven! Ze staan allemaal vermeld in de
Nieuwsbrief op de pagina's 30 en 31 van dit blad. We hopen
dat deze groei nog enige tijd door zal zetten. Het bevestigt
ons idee, dat we een goede stap gezet hebben met de
vernieuwing van ons lijfblad.
Op deze plaats wil ik ook graag onze zusterverenigingen van
Ameide/Tienhoven feliciteren met hun 25jarig jubileum,
en van Vianen, 'Het Land van Brederode', met hun 65jarig
jubileum. We wensen jullie ook een goede toekomst met een
brede belangstelling voor het verleden.

'Geschiedenis is niet wat er
gebeurd is, geschiedenis is
wat de mensen zich herinne
ren'. Dit citaat van de in 2010
overleden journalist en
schrijver Jan Blokker
illustreert dat 'geschiedenis'
zowel verwijst naar wat er
feitelijk in het verleden
gebeurd is, als naar de wijze
waarop dat verleden door de
historicus beschreven wordt
aan de hand van herin
neringen van anderen.
De Lek en Huibert Kroniek
wil een breed podium bieden
aan vertellers en geschied
schrijvers. Dat kunnen ver
halen zijn die gebaseerd zijn
op langdurig en diepgravend
onderzoek, gestaafd met fei
ten en voorzien van
deugdelijke bronvermelding.
Maar evengoed kunnen het
vertellingen zijn over herin
neringen die mensen hebben
aan levensgebeurtenissen uit
het verleden.
Vaak gaat het een niet zonder
het ander. Zoals het artikel in
dit nummer van de hand van
bestuurslid Marianne Witte
bol over de armoede in de
jaren voor en na de Tweede
Wereldoorlog, in de tijd gezet
door herinneringen aan en
van de familie Lakerveld uit
Lexmond.
De kroniek tekent graag deze
verhalen op uit het verre,
maar zeker ook uit het iets
minder verre verleden, over
het leven en werken in
Lexmond en Hei en
Boeicop.



at wat wij nu flexibel werk noemen,
heette zeker tot in de jaren zestig van
de vorige eeuw 'losse arbeid': veel

mensen hadden geen vast dienstverband. Ze
werkten daar, waar werk te vinden was.
Voor nogal wat mensen in de Alblasserwaard
en Vijfheerenlanden, dus ook Lexmond, was
dat in de zomer bij de boer en in de winter in
de grienden. Uit onderzoek weten we dat het
een armoedig bestaan was. Dat gold
niet alleen voor boerenarbeiders of
griendwerkers. In de 19de eeuw en
de 20de eeuw tot aan de Tweede
Wereldoorlog was voor heel veel
arbeiders, ook in andere beroepen,
het inkomen uit arbeid te weinig om
tegenslagen als ziekte en gebrek aan
werk op te vangen. Sparen voor
slechtere tijden zat er niet in.
In 'Macht en armoede aan de ri
vier', een boek over de
geschiedenis van Ameide en
Tienhoven van 1870 tot 1940,
komt de volgende passage voor:
'Die barre armoe’, ‘die vreselijke
armoe’. Dat was de algemene opi
nie van arm en rijk in 1870 over de
toestand van Ameide's en Tienhovens
arbeidersklassen in het begin van de 20e
eeuw.”
In dit boek worden ook lonen vermeld: in de
zomermaanden kon een landarbeider met
dagen van 17 tot 18 uur gedurende enkele
weken komen tot een weekloon van fl 10 tot fl.
12. Omdat ’s winters het aantal uren dat
gewerkt kon worden terugliep, werd in de
grienden fl 5 tot fl 6 per week betaald. Hoe de
lonen waren in Lexmond is mij niet bekend,
maar veel zullen ze niet verschillen van die in
Ameide
Een heel strenge winter was een strop. Minder
werk in de grienden en extra kosten voor het

D
stoken. Dan werden er door diaconie en
armbestuur extra kolen uitgereikt en moest er
soms ook met geld worden bijgesprongen, zo
blijkt uit de archieven van de armbesturen. De
bedeling (steun van diaconie of armbestuur)
op het platteland was vaak lager dan in de
stad. Daar stond tegenover dat vrijwel
iedereen een lapje grond had om aardappels
en groenten op te verbouwen.
Getallen en statistieken zeggen weinig over

hoe het leven in de
praktijk van alledag er
uitzag. Mensen die nog
uit eigen ervaring kunnen
vertellen over het einde
van de 19de en het eerste
begin van de 20de eeuw
zijn er niet meer.
Over de periode daarna:
crisistijd, Tweede Wereld
oorlog en wederopbouw,
nog wel. Een periode met
vaak nog heel grote
gezinnen. In een tijd dat er
nog nauwelijks sociale
voorzieningen waren. Als je
oud was en niet meer kon

werken , dan moesten de kinderen
of kleinkinderen bijspringen. Alleen in heel
erge noodgevallen sprongen diaconie of arm
bestuur bij.
De ontvangen steun kon op de kinderen
worden 'verhaald', oftewel die moesten het
aan de armbesturen terugbetalen. De AOW
(1956), de WW (1952) en de bijstand (1966)
waren er nog niet. Kortom, je was veel op
jezelf en de eigen familie aangewezen.
Al wordt dat niet altijd beseft: we hebben het
met z’n allen heel wat rijker gekregen. Zeker
na de Tweede Wereldoorlog. Tussen 1948 en
nu zijn de inkomens (gecorrigeerd voor
prijsstijgingen) verviervoudigd. Wie weet er
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nog wat een boterham met tevredenheid was?
En toch lijkt het erop (omdat die eerste jaren
na de oorlog voor velen zwaar waren doordat
veel nog op de bon was en de lonen karig
waren) dat diegenen die voor de oorlog het
minst hadden verdiend, er na de oorlog
op vooruitgingen, daar waar anderen er
in de eerste periode na de oorlog er op
achteruitgingen ten opzichte van de
tijd van voor de oorlog.

Drie van de twaalf kinderen
Lakerveld (inmiddels 86, 77 en 73
jaar) wilden vertellen hoe ze in die
tijd leefden. Door het grote
leeftijdsverschil gaat het over hun
leven voor de oorlog, tijdens en
daarna. Thuis bij Anton in Lexmond
hebben de broers Anton (1928) en
Johan (1937) Lakerveld en zus Dikkie ’t
LamLakerveld (1933) op een mooie
middag in mei 2014 een inkijkje gegeven in
hun jeugd. En later nog een keer, weer bij
Anton, inmiddels verhuisd naar Ameide.
Ze komen uit een groot gezin met twaalf
kinderen. Vader was losse arbeider: zomers
bij de boer en ’s winters griendhakker.
Vanaf dat Dikkie een jaar was woonden ze aan
de Nieuwe Rijksweg 118, in een rijtje van 4
huizen van de woningbouwvereniging. Het
huis waar Anton sinds jaar en dag woonde,
staat er schuin tegenover.
Vooral Anton, als oudste, herinnert zich het
harde en arme bestaan het meest. Dikkie en

Johan vooral de gezelligheid thuis. Toen
Anton aangaf dat het een zeer arm bestaan
was, reageerde Dikkie: ,,En toch zeer rijk,
want ’t was altijd beregezellig.''
En dat stralen ze nog steeds uit: een gezellige,
opgewekte familie, waar anderen graag langs
kwamen/komen. Zoals de dochter van de
bakker twee huizen verderop, net zo oud als
Dikkie: “Wij kochten altijd het brood bij haar
vader. Toch kwam ze altijd bij ons eten, want
het brood was bij ons lekkerder, vond ze”.
Maar, zoals Dikkie zegt: “Het was bij ons altijd
gezellig. We hadden een lieve en
humoristische vader.”
Dat lieve van vader komt ook naar voren in
andere herinneringen: zoals dat hij ’s morgens
altijd de boterhammen voor iedereen stond te
smeren, en die dan in van die papieren



broodzakjes deed. ,,Bleef ’t lekker vers,'' zo
wordt door alle drie grinnikend gezegd.
Ook kunnen ze zich herinneren dat vader op
zondagnacht om drie uur opstond om vast het
water voor de was te warmen. Moeder stond
dan om zes uur op om de was te gaan doen: de
lange onderbroeken, de flanellen overhemden
van de mannen. Die lagen dan te bleken op het
gras met de kruizen omhoog. Later stond het
ondergoed een dag in de bleek en moest dan
goed worden uitgespoeld. ,,Eén keer spoelen,''
zegt Dikkie, terwijl de wasmachine dat nu vijf
keer doet.

Bij de boer was er alleen ‘s zomers werk. Vader
at dan bij de boer waar hij werkte. Kreeg hij
kaas op zijn brood, dan nam ie dat mee voor
de kinderen. Zelf hadden ze behalve wat vet
geen beleg op brood. Vader maakte lange
dagen bij de boer. Dat werd na de oorlog beter
toen hij in de fruitteelt ging werken, dat was
een geregelder bestaan.
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klep: Als ie kwaad was, dan gooide ie zijn pet.
Dan moest je die terugbrengen en kreeg je een
klap met de klep van de pet.

Het was een huis vol met 12 kinderen die toch
redelijk snel achter elkaar werden geboren:
Marie (1920), Thoom (Thomas 1921), Adrie
(1922), Pietje (1923), Toos (1924), Piet (1926),
Anton (1928), Freek (1930), Kees (1932), Zus
(Dirkje of Dikkie in dit verhaal, 1933), Henk
(1936) en Jo (1937).
Slapen deden ze met z’n drieën in een
ledikant. Jongens en meisjes gescheiden. De
planken gingen wel eens schuiven en dan
'zakte me sachies door de onderlaag heen'.
Dat ze binnen spelletjes deden kunnen ze zich
niet herinneren. Als het kon was je buiten. En
daar verzon je van alles. Er zijn vaak natte
voeten of natte pakken gehaald.

Moeder maakte de kleren zelf. Ieder had één
stel. Die werden zaterdags gewassen, zodat je
ze zondags weer aan kon….als ze droog waren,
tenminste. Klompen en kolen kwamen van de
diaconie. Maar naar de kerk ging je op
schoenen, want dan moest je er toch een
beetje knapjes uitzien. Schoenen hadden we
niet genoeg, dus gingen de kinderen om de
beurt naar de kerk.
Eenmaal in de week gingen we allemaal in de
teil, in hetzelfde water. Echt fris was dat
natuurlijk niet. Zomers was dat het prettigst,
want dan kwam het uit de regenton in een teil
en warmde je op in de zon.
De poepdoos was buiten, met een gierput. Als
die door vader geleegd werd, moesten de
kinderen binnen blijven.
Iets bijzonders was dat allemaal niet, want
iedereen die je kende leefde zo.

De armoede die Dikkie zich wel kan
herinneren was die van de oorlog. Er was niet
meer dan een pan aardappels met nat. Er was
op ’t laatst bijna niets meer te eten en de
kinderen moesten bij de boeren langs om eten
te vragen. Soms kreeg je een aardappel, soms

In de winter viel er voor de boerenarbeiders
alleen in de grienden wat te verdienen.
Beulenwerk was dat, zo zeggen ze alle drie.
Anton en Johan moesten in tijden dat ze geen
werk hadden, mee naar de grienden. De
jongens schaamden zich dan voor de
gebruikelijke knapzak op de rug en bonden
hun trommeltje achter op de fiets.
Als vader in Lopik of Vianen in de grienden
werkte, kwam hij ’s avonds thuis. Maar moest
hij naar Zeist, dan was hij daar in de kost. Als
vader dan ‘s zaterdags thuiskwam, stonden ze
met z’n allen voor het raam en riepen heel
hard “happaaaa” (bedoeld als “ha pa”). Zo blij
waren ze dat hij weer thuis was.
Naast het vele werk in huis met twaalf
kinderen, verdiende moeder ook. In de winter
maakte ze ’s morgens vroeg de kachels aan op
de christelijke school. Sommige van de
kinderen hielpen dan mee. Dikkie en Johan
kunnen zich dat nog herinneren: Zwaar werk,
je haalde je handen vaak al open bij het
uithalen van de kachels. Rond de
Sinterklaastijd ging ze voor de bakker met
speculaas langs de deur.
Met het ouder worden van de kinderen werd
het langzamerhand iets beter, vooral na de
Tweede Wereldoorlog. De lonen stegen
geleidelijk, en de oudere kinderen brachten
geld in.
Toch heeft vader tot zijn tachtigste gewerkt.
Dat was lang nadat hij al AOW kreeg ('van
Drees trekken'). Per slot was je geboren om te
werken en dat deed je tot je erbij neerviel.
Maar hoewel pa het niet zo op Drees had, was
ie er wel rijk van geworden, vond ie. Zo goed
had ie het nog nooit gehad.

In het rijtje van vier huizen naast elkaar
woonden naast de Lakervelders de
schoonouders, de broer van mijn vader en de
zus van mijn moeder. De schoonouders naast
ons hadden altijd ruzie en dan viel er wat te
beleven. Dan stonden wij te kijken. Vader
hield niet van ruzie, dee geen kip kwaad en zei
dan: ,,Naar binnen jullie.''
Vader had gezag, hij hoefde nooit echt te
slaan, alleen maar te kijken. Of je kreeg met de



niks. ,,Wat vond ik dat erg”, zegt Dikkie. Die
vernedering van het langs de deuren bedelen
is haar lang parten blijven spelen. Toen ze na
de oorlog van de kerk een keer kwamen
vragen of ze wilde collecteren, heeft ze heel
heftig gereageerd: ,,Ik maak nog liever vijf
dagen achter elkaar de kerk schoon, dan dat ik
bij de deuren langs ga.''

Alle kinderen gingen naar school, al
herinneren Dikkie en Johan zich dat er in de
oorlog veel is verzuimd. Helemaal zeker weten
ze het niet meer. De jongsten gingen in ieder
geval tot hun 14e naar school, 6 jaar lagere
school en 2 jaar voortgezet lager onderwijs. De
oudsten zijn mogelijk tot hun 12e naar school
geweest. Anton is tot zijn 15e naar school
geweest, vanwege al het verzuim tijdens de
oorlog.
Dikkie is als een van de weinigen nog langer

naar school geweest: de naaivakschool in
Vianen bij de nonnen. Daar heeft ze de
standaardopleiding van drie jaar gedaan en is
ze daarna nog een jaar doorgegaan voor
coupeuse. Nog een jaar erachteraan om de
coupeuse opleiding af te maken, vond ze te
gek en ging werken. Toos heeft ook nog een
jaar de naaischool gedaan, maar vooral om
broeken te kunnen verstellen.

Alle jongens zijn aanvankelijk met vader mee
naar de grienden gegaan en in de zomer
waarschijnlijk naar een fruitboer of tuinderij,
zoals Johan. Alleen Kees ging niet mee naar de
grienden, die was in vaste dienst bij een boer.
De jongens zijn daarna allemaal hun eigen
weg gegaan. Anton werd als eerste chauffeur,
Johan volgde later. Thoom werkte op de
betonfabriek in Arkel.
Marie bleef vanaf haar twaalfde thuis om
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moeder te helpen in het drukke
huishouden met 12 kinderen en geen
hulpmiddelen zoals wij nu hebben.
Adrie ‘diende’ in Zeist in de
huishouding van de familie waar vader
in de kost was als hij daar in de grienden
werkte. Pietje werkte later bij de
melkboer in Lexmond. Toos en Dikkie
diende bij een boer. Dikkie werkte na
school bij dezelfde boer waar ze al in
haar schooltijd op zaterdag werkte. Op
zaterdag was dat van 74 voor fl. 1,75 per
dag. Dikkie herinnert zich nog dat ze
opslag vroeg en als antwoord kreeg: ,,Je
bin nog maar een keind.'' De
verontwaardiging klinkt nog een beetje
door als ze zegt: ,,Maar s’morgens stond
er wel een hele rij melkbussen om schoon
te maken.”
Zoals in die tijd gebruikelijk was droegen
verdienende kinderen thuis hun volledige
loon af. En dan kregen ze van moeder een
kwartje zakgeld. Anton herinnert zich dat
broer Piet daarvan nog kon sparen, vooral
omdat hij niet rookte. Dat kwartje stond los
van de verdiensten die je inbracht. Want
Anton kan zich herinneren dat toen hij een
jaar of zestien was een poosje erg veel heeft
verdiend, doordat hij heel veel uren had
gemaakt. Maar het bleef bij dat kwartje
zakgeld.
Doordat je het verdiende geld afgaf, kon je
niet sparen. Dikkie kon net de stof voor haar
trouwjurk  zelf genaaid natuurlijk  betalen
en verder was er niets. Doordat ze het eerste
jaar van haar huwelijk thuis inwoonden,
konden zij en haar man wat sparen en hadden
geld om een kinderwagen te betalen.
Ze kunnen zich nog wel herinneren dat toen
Anton uit Indië terugkwam, hij zijn loon niet
meer wilde afdragen. Vanaf toen betaalde hij
kostgeld.

Tijdens ons gesprek worden heel wat foto’s
doorgegeven. Dikkie heeft foto’s meegebracht
en Anton haalt de zijne tevoorschijn. Een foto
van moeder komt apart ter sprake: zo mooi als
ze erbij staat. Met een fiets met een

car bidlamp, een lange jas en een hoed op.
Een hoed had ze zelf niet. Ze gingen vroeger
dan naar de fotograaf, werden daar
aangekleed en lieten zich portretteren.
Bij het ronddelen van de foto’s komen ook de
herinneringen uit de verkeringstijd van de
kinderen Lakerveld naar boven. Er waren
later altijd wel zo’n drie stellen. En dan was
het ’s avonds vaak een drukte van belang in
huis. Als je dan ’s avonds in het donker thuis
kwam 'zat er weer een stelligie te frummelen
in de stoelen'. De stoelen, dat waren de twee
rookstoelen in de kamer. Had je die als stel te
pakken, dan dorst je niet naar de plee te gaan,
want opgestaan was plaats vergaan. Of je
struikelde in een donkere keuken over twee
stel benen die onder de keukentafel vandaan



staken: een stel op zoek naar wat afzondering.
Maar vooral: het was dan altijd schik hebben
zo met z’n allen.

De kinderen bleven de gezelligheid met elkaar
zoeken. Af en toe gingen ze een dagje met
elkaar op stap. Dan huurden Henk en Anton
een auto bij Leen Stok. Dat was een wedstrijd
wie de mooiste te pakken kon krijgen. Volgens
Dikkie was Anton altijd de eerste en had de
mooiste auto. En vader riep dan: “Daar gaan
die rijke schobbers. Nog geen nagels om hun
kont te klauwen.” Tijdens de twee gesprekken
wordt duidelijk dat de gezelligheid en de
grapjes er nog steeds zijn en dat de
herinneringen aan hun jeugd leuk en fijn zijn.

De meeste broers en zussen zijn in de buurt
van Lexmond gebleven: Pietje, Thoom,
Anton, Piet en Jo zijn altijd 'op Lexmond'
blijven wonen. Pietje woont pas sinds een
paar jaren in Leerdam.
Kees en Freek hebben jaren op betonfabriek
De Boer gewerkt en zijn vanwege hun
huwelijk met twee zussen uit Bleskensgraaf
daar naartoe verhuisd. Marie heeft na haar
huwelijk altijd in Schoonrewoerd gewoond,
Adrie in Leerdam en alleen Toos heeft het
verderop gezocht, die verhuisde na haar
huwelijk naar Rotterdam/IJsselmonde. Henk
kwam op zijn 26ste bij een autoongeluk om
het leven.

d
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’s Winters, wanneer het
koud was en de open
haard voor warmte moest
zorgen, was lezen geen
pretje. Vlak bij de haard
was het wel warm (aan
één zijde!), maar daar was
dan vaak weinig licht. De
open haard stond bijna
altijd aan een binnen
muur, tegenover de
ramen, dus daar was het
donker. Dik aangekleed
en dicht bij een raam was
dan de enige mogelijkheid
om redelijk goed te
kunnen lezen. Wanneer
het ook daar te donker
werd, moest er een lichtje
worden gemaakt.
Tegenwoordig drukken
we op de lichtknop en
meteen flitst de lamp aan.

Vaak branden in een
ruimte ook meerdere
lampen, zodat overal
voldoende licht is. Dat was
vroeger wel anders. Om te
kunnen lezen wanneer er
geen of te weinig daglicht
was, moest een kaars of
een olielamp worden
aangestoken. Je moest er

dan altijd wel voor zorgen
dat er voldoende licht op
het te lezen boek of papier
viel. Dat betekende dat je
het boek vlak bij de kaars
of de olielamp moest hou
den. Je kon daarom niet
overal gaan zitten waar je
wilde. Men zat dan ook
vaak minder comfortabel
dan gewenst. Om in de
winter een boek te lezen
moest men echt gemoti
veerd zijn. Dik aangekleed
en bij het vaak onrustige
licht van een kaars of
olielamp was het geen
onverdeeld genoegen.



akerveld kent een rijke geschiedenis.
Over haar inwoners en gebouwen
vallen genoeg verhalen te vertellen.

Dit keer de schijnwerper op Lakerveld 192.
Lakerveld was ooit een vrij gesloten
agrarische gemeenschap. Huwelijken vonden
vaak plaats binnen familieverbanden. Buiten
staanders waren welkom, maar dan moest
over het algemeen wel wat geld meegebracht
worden, of 'er moest melk onderzitten'. Rijke
boerendochters dus.
Op het adres Lakerveld 192 woont momenteel
de familie Bos, daarvoor huisde er de familie
Verrips. Over die Verripsen is het nodige te
schrijven.

Het pand is gebouwd in 1904, maar daarvoor
bevond zich op deze plaats ook een bouwwerk.
Dat blijkt uit de belastingaangiften van 1881.
Het is daarbij niet uit de sluiten dat de
oorspronkelijke boerderij van de Verripsen
zich aan de overkant van de weg bevond, op de
zogenoemde vloedheuvel.
In 1904 was het grootste gevaar van
dijkdoorbraken wel geweken en bouwde men
ook op lager gelegen grond. Hoewel de
boerderij in 1904 werd gebouwd, werden de
kamers pas behangen in 1906. Het kostte
nogal wat tijd voordat alles helemaal klaar
was.
In 1881 kreeg de 34jarige Lakervelder
Hendrik Verrips een belastingaanslag. Gezien
het bedrag van 69 gulden en 5 cent ging het
hem wel goed. Het lag ver boven het
Lakerveldse gemiddelde. Hendrik Verrips
had deze aanslag vooral te danken aan de
waarde van zijn grond. Niet zozeer aan de
waarde van zijn toenmalige huis. Hendrik
Verrips kreeg voor zijn huis een aanslag van
fl. 17,67.
Ter vergelijking de aanslagen over enkele an
dere huizen: Buurman J. Kortlever: Fl. 42,00.
(het huis aan Lakerveld 184 was acht jaar

oud), Pieter Bor: fl. 18,66 (thans G 't Lam),
Cornelis Uittenbogaard fl. 27,41 (thans A.B.
de Pater), Willem Scherpenzeel fl. 30,06
(thans W.F. den Boesterd), Cornelis Verhoef
fl. 29,61 (thans L.H.J. Donders) en Mees
Tijmen de Jong fl. 13,43 (thans Adri van der
Grijn.)

Hendrik Verrips werd geboren op 6 maart
1847. Hij overleed op 8 mei 1926. Hij werd 78
jaar oud en kon waarschijnlijk een boek
schrijven over zijn leven. Dat jaren later in
meerdere boeken zijn zoon Gijsbert werd
genoemd kon hij toen nog niet vermoeden.
Voorlopig blijven we in Lakerveld.

L
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Hendrik Verrips huwde twee keer:
A. Op 12 maart 1880 met de 21jarige
Johanna Bel. Zij overleed op 23jarige
leeftijd op 8 mei 1881 te Lexmond. Uit dit
huwelijk werd op 13 februari 1881 zoon Gijs
bert geboren. Gijsbert huwde op 21 maart
1907 in Lexmond met de 23jarige Maagje
Verhoef, ook uit Lexmond. Waar zij zich ves
tigden is niet duidelijk, maar nadat de eerste
twee kinderen waren geboren verhuisden ze
naar de Weverwijk (De zuidzijde van de
Weverwijk behoorde gemeentelijk bij Meer
kerk.)

Ze kregen negen kinderen:
1. Johanna Hendrika,

geboren 4 november 1907 te Lexmond.
2. Arie,

geboren 11 november 1908 te Lexmond.
3. Hilligje,

geboren 21 juli 1910 te Meerkerk.
4. Hendrik,

geboren 19 januari 1913 te Meerkerk
5. Cornelis Meijer ('Kees'),

geboren 17 oktober 1916 te Meerkerk.
6. Aart,

geboren 11 november 1917 te Meerkerk.
7. Gijs,

geboren 22 januari 1919 te Meerkerk.
8. Willempje,

geboren op 2 februari 1920 te Meerkerk.
Zij huwde met ene Baartman en vestigde
zich in GrootAmmers. Uit dat huwelijk
werden twee kinderen geboren, Geri en
Gijs. Gijs kwam om het leven toen hij
onbetrouwbaar ijs betrad.

9. Abraham,
geboren 25 april 1922 te Meerkerk.
De laatste overleed in 2008 in Ridderkerk.

B. Op 5 november 1885 met Neeltje de
Jong, geboren op 31 maart 1868. Hendrik
Verrips was toen 38 jaar oud, zijn bruid 17.
Het is meer dan waarschijnlijk dat Neeltje
(het buurmeisje van over de Vliet) bij Hendrik
Verrips werkte, nadat zijn eerste vrouw
Johanna Bel overleden was. Hulp in de
huishouding nodig? Buren mobiliseren! Zo
ging dat in die tijd.

Neeltje de Jong woonde op het adres
Lakerveld 200, tegenwoordig bewoond door
Adri van der Grijn en zijn vrouw Els. In 1881
was deze boerderij eigendom van de vader van
Neeltje, de op 3 juni 1836 geboren Mees
Tijmen de Jong.
Neeltje had twee broers en een zus: de ene
broer heette Adrianus, in Lakerveld Janus
genoemd. Hij was de vader van Aantje van
Iperende Jong, en van Eigje van de Grijnde
Jong. De andere broer heete Teunis.
De zus heette Engeltje, en was gehuwd met
Gerrit Kersbergen, zij waren de ouders van de
bekende Lakervelders Teunis en Jan Boer
Kersbergen.

Toen Hendrik het kind bij Neeltje verwekte,
was zij 16 jaren oud. Misschien was Hendrik
Verrips zijn tijd ver vooruit, want hij trouwde
pas met Neeltje toen zij acht maanden
zwanger was. Neeltje zal in elk geval met een
merkwaardig gevoel in haar buik de
Lakerveldse brug over gegaan zijn, toen zij 
na haar werkzaamheden bij de buurman  te
rugkeerde naar haar ouderlijke woning.
Dochter Jannigje zag op 4 december 1885 in
Lakerveld het levenslicht.



Uit het tweede huwelijk van Hendrik Verrips
werden veertien kinderen geboren:

1. Jannigje,
geboren op 4 december 1885. Ze huwde op
21 september 1904 met Jan Kok.

2. Eigje,
geboren 26 januari 1887. Ze bleef onge
huwd.

3. Janna,
geboren 16 januari 1888. Ze huwde met
Kees Dorrestein

4. Harmpje,
geboren 1 juli 1889, overleden op 14 juli
1889

5. Hermina Jantje,
geboren 19 augustus 1891. Ze huwde met
Teunis Ouwerkerk.

6. Aart,
geboren 18 juli 1895. Hij zou zich van het
leven beroven.

7. Jan Adrianus,
geboren 11 oktober 1896. Overleden op 3
juni 1903 bij een ongeluk met paard en
wagen, bestuurd door halfbroer Gijsbert.
Dat ongeluk gebeurde tijdens voorberei
dingen voor de bouw van de boerderij op
Lakerveld 192.

8. Jacobje,
geboren 25 september 1898. Hij werd in
Lakerveld ook wel Coo genoemd.

9. Hendrika,
geboren 30 oktober 1900. Ze huwde
Marinus Bogert uit Nieuwland.

10. Jantje Adriana,
geboren 23 augustus 1903. Ze huwde Wim
de Groot.

11. Engeltje,
geboren 10 juli 1905. Ze huwde met
buurjongen Jacob Kortlever.

12. Bram,
geboren 25 juni 1908, bleef ongehuwd. Hij
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werd door zijn ranke lichaamsbouw in
Lakerveld ook wel 'het hert' genoemd.

13. Neeltje,
ze huwde met Piet Scherpenzeel. Hij was
onderwijzer in het Utrechtse dorp Papekop.

14. Hendrik,
bleef ongehuwd, maar het niet uit te sluiten,
dat er in Lexmond enkele nazaten van hem
rondlopen.

Zoals uit het bovenstaande blijkt kregen de
ooit 38jarige Hendrik Verrips en de 17jarige
Neeltje de Jong de nodige kinderen. Zou de
oude Lakerveldse zegswijze 'Een oude ram en
een jonge ooi is elk jaar een kind in de kooi',
dan toch kloppen? Toen de laatste kinderen
werden geboren was pa al in de zestig. Zijn
vrouw nog maar rond de veertig.
Op 18 juni 1917 overleed Neeltje de Jong in
Utrecht, de laatste vijf kinderen waren toen
nog relatief jong. Zeker Hendrik, hij was circa
4 jaar oud. Vader Hendrik Verrips overleed op
8 mei 1926 te Lexmond.
Na zijn overlijden leidde de ongetrouwde
Eigje, in Lakerveld bekend onder de naam Eg,
het reilen en zeilen van Lakerveld 192 in goede
banen. Zij was toen 39 jaar oud. Haar 28
jarige zus Jacobje zal haar geholpen hebben.
Als laatsten bleven op deze boerderij de
gebroeders Henk en Bram Verrips over. Het
waren Lakervelders met een verhaal. Henk
mocht op zondagavond graag een biertje
drinken bij Jan van Dijk in 'De Drie Snoe
eken'. Ik gebruik met nadruk een biertje, want
Henk gooide het geld zeker niet over de balk.
Hij speelde daar een spelletje kaart:
schudjassen. Een goede vriend van me heeft
menig potje met hem gespeeld.
Schudjassen was een variant van klaver
jassen. De door mij genoemde vriend kon zich
niet herinneren dat hij ooit een biertje cadeau
kreeg van Hendrik Verrips. En aan het eind
van de avond betaalde Arie Boef de rekening.
Erg hoog kan die nooit geweest zijn. Hendrik
dronk liever thuis, en de door mij genoemde
vriend was toen nog jong. De kastelein van De
Drie Snoeken, Jan van Dijk, mopperde eens:
,,Ik moest nog een uur opblijven voor dat ene
biertje van Henk Verrips.''

Als de gebroeders Bram en Henk behoefte
hadden aan een fles jenever, plaatsten zij de
bezem aan de Lakerveldse weg. De
Lexmondse bodedienst Chaigneau kwam
langs en stopte bij elk adres waar een bezem
stond. De inmiddels overleden Wim
Chaigneau kon er fantastisch over vertellen.
Ooit heb ik hem gevraagd om zijn
herinneringen op papier te zetten, maar zover
is het helaas nooit gekomen.
Maar afijn, Bram en Henk plaatsten de bezem,
en bestelden een paar flessen jenever. Wim
Chaigneau bracht ze mee uit Gorinchem en
leverde ze af op Lakerveld 192. Wim bracht
ook enige vrachtkosten in rekening. ,,Wat
vrachtkosten?'' spraken de broeders Verrips,
je rijdt toch al naar Gorinchem.
Schrijver dezes heeft Wim Chaigneau goed
gekend. Hij haalde bij ons het fruit op. Toen



de gebroeders Henk en Bram op leeftijd waren
en het boeren er niet meer inzat, verhuisden
ze naar een huis op het Anna Maria van
Schuurmanplein in Lexmond. De spelling van
de naam van de meest beroemdste inwoneres
van Lexmond is trouwens fout. Zij heette van
Schurman, en niet van Schuurman. (Zie Lek
en Huibert Kronike, mei 2013)

In 1962 was er een uitbraak van honds
dolheid. Alle honden moesten gevaccineerd
worden.
De Lakerveldse loonwerker Jan van Dieren
vervoerde met zijn blauwe bestelbus graag de
Lakervelders met hun honden naar dierenarts
Oskam in Meerkerk. Na de vaccinatie kregen
de honden een penning om. Volgens de
overlevering was het zo druk met honden, dat
deze niet in de praktijk van de dierenarts pas
ten. Vaccinatie vond daarom ook plaats op het
bekende adres Sap & Sap; tegenwoordig
boekhandel Ritmeester. Of de Lakerveldse
hondeneigenaren daarna nog iets genuttigd
hebben bij Sap & Sap weet ik niet.

De Lakerveldse familie Verrips had, behalve
in de Weverwijk, ook nog familieleden in
Meerkerk. Legendarisch is de neef uit
Meerkerks Broek. Hij heette Arie Verrips en
kwam regelmatig op visite in Lakerveld. Het
tijdstip voor zijn visites koos hij goed. Hij
arriveerde rond half twaalf in de morgen. Kon
hij mooi gratis deelnemen aan de
middagmaaltijd.
Arie verzamelde alles. Na een voedzaam maal
op Lakerveld 192 stopte hij zijn zakken vol
met grint. De stenen kon hij blijkbaar goed
gebruiken. Hij raapte ze op en gaf ze een
plaats bij zijn huis. Hij dankt er zijn bijnaam
Aai den Biggel aan. Biggel is een streeknaaam
voor een wat groot uitgevallen grintkorrel.
De historische vereniging van Meerkerk
beschikt over een foto uit 1948 die gemaakt
werd toen de ijsclub 50 jaar bestond. Bij alle
bestuursleden werden de beroepen vermeld,
achter Arie Verrrips staat: veehouder/ 'De
Biggel'. Even naar Piet Westerhoud voor een
vrachtje grint kon toen nog niet. Bovendien
was dit natuurlijk goedkoper.
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Gijs Bos kocht in 1974 de boerderij en stichtte
het bedrijf ELTI. Hij zou de vroegere
eigenaren Bram en Henk Verrips niet
vergeten; na afloop van de jacht werd een haas
bezorgd bij de gebroeders op het Schuur
manpein. Gijs had een hobby: het fokken van
Lakenvelder koeien. Deze koe zou het
symbool worden van de Lakerveldse
buurtvereniging.
De Eneco Tour, een wielerwedstrijd door de
Benelux, ging in 2007 door Lakerveld heen.
Dit gebeurde precies tijdens de Lexmondse
feestweek en de Belgische verslaggevers
verbaasden zich over al die afbeeldingen van
de koeien in diverse Lakerveldse tuinen.
Formidabel vond ik de uitleg van de Belgische
wielerliefhebber José de Cauwer. Hij legde
feilloos uit wat een Lakenvelder koe was. Zijn
medeverslaggever Michiel Wuyts, de
Belgische Mart Smeets zullen we maar zeg
gen, besloot deze uitleg met de opmerking:
'tot zover dit verhaal van onze veedeskundige
José de Cauwer

In de boerderij uit 1904 bevonden zich diverse
18deeeuwse Delfts Blauwe tegeltableaus.
Deze moeten overgeplaatst zijn uit een eerder
gebouw. En omdat deze tegels echt 18de
eeuws waren, is dit misschien toch een bewijs
dat de oorspronkelijke boerderij van de
familie Verrips zich tegenover Lakerveld 192
bevond. Toen de boerderij zo rond 1970 leeg
stond, werden op een nacht deze tegeltableaus

door kenners uitgehakt en meegenomen.
Vermoedelijk waren de daders getipt.
Verleden en heden liggen dicht bij elkaar. Op
dit moment staan er drie van dergelijke oude
boerderijen in Lakerveld te koop. Alle drie
beschikken ze over prachige tegeltableaus.
Geen geheim, het is zo te vinden op internet.
Via deze tegels beland ik toch weer aan de
overkant van Lakerveld 192, op de vloed
heuvel. Op deze vloedheuvel stond een schuur
en een hooiberg. Geen woning, kortom een
adres in eenzaamheid. Vooral de hooiberg had
de interesse van diverse mensen. Dit betrof
onder meer vrijende paartjes. Een oude
Lakervelder wist mij kernachtig te vertellen
dat in deze hooiberg talloze kinderen verwekt
zijn. En er is gelukkig nooit iemand vermoord.
Positief nieuws toch? De ladder scheen ook
nog klaar gestaan te hebben. Gewoon een
uitnodiging. Ook de Lexmondse en Laker
veldse zwervers maakten gebruik van dit
adres. Walter van Zijderveld heeft diverse



namen genoemd. Twee oude Lakervelders die
inmiddels niet meer leven: Aaltje van der
HamHamerling en Kobus Kortenhoeven
hebben Jantje van Andel goed gekend. Ook hij
overnachtte in deze hooiberg.
Zoon Gijsbert vestigde zich in de Weverwijk,
met zijn vrouw Maagje (Marigje) Verhoef. Ze
was een telg uit een rijk Lakervelds geslacht en
is geboren in de tegenwoordige woning van
Luuk Donders. Misschien beter bekend als de
boerderij van Gijs van Lomwel. Uit het
huwelijk van Gijsbert Verrips en Marigje
Verhoef werden, zoals vermeld, negen kinde
ren geboren.

De familie leed aan godsdienstwaanzin. Op 1
februari 1944 gebeurde het: Aart werd door
familieleden beschouwd als de duivel en op
beestachtige wijze vermoord. De toenmalige
Meerkerkse politieagent De Beus had de
ondankbare taak om de restanten van Aart
Verrips te bergen. Hij deed dit per kruiwagen.
De restanten werden in Meerkerk begraven.

Mocht u deze details verschrikkelijk vinden,
dan spijt het me. Bij de bronnen van dit
verhaal zal ik een boek vermelden, waarin
alles nog veel gedetailleerder is opgeschreven.
Kort na deze moord werd de boerderij
overgedragen aan twee Lakervelders: Adriaan
van Vliet, gehuwd met Jannigje Verhoef
(Jannigje was een zus van Marigje) en Aart
Verrips.
In de loop van 1944 werden de Weverwijkse
Verripsen afgevoerd naar een krankzinnigen
gesticht, zoals dat toen heette, het Willem
Arntszhuis in Utrecht. Over deze gebeurtenis
is nogal wat gepubliceerd, de Utrechtse
psychiater Dr. Tolsma, die als eerste de
Verripsen onder behandeling nam, was
verbijsterd over het gedachtegoed van deze
mensen. Zware straffen hebben de
Weverwijkse Verripsen niet gekregen. Na
uitgebreid psychologisch onderzoek werd
geconstateerd dat het gevaar wel geweken
was. En dus keerden de meesten terug naar de
Weverwijk.
Dochter Willempje echter niet, zij vestigde
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zich op Lakerveld 187 bij ome Adriaan van
Vliet en tante Jannigje Verhoef. Na haar
huwelijk verhuisde ze naar het Achterland bij
GrootAmmers.
De Weverwijkse Verripsen bleven hun merk
waardige godsdienst trouw. Daarover een
verhaal. Na de watersnoodsramp op 1 februari
1953 startte een landelijke inzamelingsactie
onder het motto: 'Beurzen open, dijken dicht'.
De ook in Lakerveld bekende: Jan den olie
boer, eigenlijke naam Jan den Hartog,
collecteerde in de Weverwijk. Hij klopte aan
bij Gijsbert Verrips sr. ,,Die goddeloze
Zeeuwen hebben dit over zichzelf afgeroe
pen,'' zei Gijsbert. Ad rem als hij was zei Jan:
,,Wees dan maar dankbaar, dat de Heere jou
gespaard heeft.'' De olieboer verliet het adres
met 25 gulden.
Jan den olieboer maakte met zijn bakfiets,



voorzien van een motor, elke zaterdagochtend
zijn ronde in Lakerveld. Petroleum en
gasflessen leverde hij elke zaterdag, behalve
op de laatste zaterdag van juni. Dan ging hij
naar de TT in Assen, dus kwam hij dan op
vrijdag.
Jan had altijd een grote tas bij zich,
ruimschoots gevuld met geld. Tijdens de
olieboycot in 1973 noemden we hem Jan de
oliesjeik. Jan zal de Lakerveldse Verripsen
met gemengde gevoelens bezocht hebben.
Zijn gedachten zullen misschien in de
Weverwijk geweest zijn. Henk en Bram zullen
de prijzen ongetwijfeld te hoog gevonden
hebben. Eens jaagde deze laatste een jonge
Lakerveldse visser, die de brutaliteit had om
zomaar vanaf zijn land in de Vliet te vissen, uit
zijn land. De naam van de visser lijkt me
voorspelbaar. Toch een prestatie om 't hert
voor te blijven.
Dat zich op het Weverwijkse adres van de
Verripsen thans een uitvaartonderneming
bevindt, is slechts toeval. Deze uitvaart
onderneming scheen een paar geleden een
merkwaardig gevoel voor geschiedenis
beleving te hebben. Zwart ondergoed en een
bijl werden opgehangen. Deze actie duurde
slechts twee dagen. Buurtbewoners vonden
dit niet zo geslaagd. De foto hiervan zal ik u
onthouden. Misschien beter om wat foto’s te
plaatsen van het interieur van Lakerveld 192.

Dit verhaal beslaat een periode uit het recente
verleden. Persoonsgegevens uit deze tijd zijn
vanwege de privacy veelal niet openbaar en
daardoor moeilijk te checken.
Toch vind ik het van belang de verhalen op te
tekenen uit de mond van mensen die ze nog
kunnen vertellen.
Tijdens het schrijven van dit verhaal heb ik me
eens te meer gerealiseerd dat mensen aan wie
ik wat simpele vragen had kunnen stellen, niet
meer leven. De volledige tekst van dit verhaal
neem ik voor mijn rekening.
Met dank aan al die mensen zonder wie dit
verhaal onmogelijk zou zijn geweest.
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udere Lexmonders weten ongetwijfeld
waar het pand de Vijfhuizen te vinden
is. Het heeft het adres

Kortenhoevendijk 1 en wordt bewoond door
het echtpaar Van Straten. Komend vanaf
Vianen is dit het eerste binnendijkse huis van
de kom van het dorp. Voordat het A.M.van
Schuurmanplein er was, lag het midden
tussen de weilanden en boomgaarden in de
buurtschap Kortenhoeven. In het zuiden
grensde het aan het terrein van het huis
Killestein, waar vroeger de familie Vink
woonde en dat nu een appartementengebouw
is.
Op de kadastrale kaart van 1832 was hier al
een huis aanwezig (B 494). Het was een kleine
boerderij met een schuur en twee hooibergen.

Het was eigendom van Nerina Verweij, de
weduwe van Johannes Ramoth, die ook het
buitendijks gelegen land van het vroegere huis
Killesteyn bezat.
Het verhaal gaat dat het gehele gebouw later
als paardenstal werd gebruikt, waar de
paarden niet in boxen stonden, maar vrij in de
ruimte konden rondlopen. Tegen de
binnenkant van de noordgevel bevond zich
een handpomp, die door een loden pijp (zeer
ongezond!) grondwater leverde.
Vroeger was er in Lexmond vaak gebrek aan
goedkope woonruimte. Dat zal de reden zijn
geweest dat in een onbekend jaar het gebouw
werd opgedeeld in vijf kleine huisjes. Vandaar
de naam van het gebouw: de Vijfhuizen.
In elk huisje woonde een gezin, soms zonder,
maar meestal met kinderen. Er woonden
altijd 20 à 30 personen in de vijf huisjes, maar
ook het getal 36 doet de ronde.
Het gebouw had aan de oostzijde een geknikt
dak. Elk huisje had een ‘voorkamer’ van 5,50
meter lang. In de kamer was een schoorsteen
en hier stond dus de kachel en daar zal ook
gekookt zijn. Er was ook een raam en een
buitendeur, die direct in de kamer uitkwam.
De kamer was met een schot afgescheiden van
het ‘achterhuis’, dat 4,40 meter lang was. Het

O



achterhuis was alleen toegankelijk door een
deur in het scheidingsschot. Het was donker
in het achterhuis, want daglicht kwam alleen
maar door één klein dakraampje. In het
achterhuis was een bedstede, die vanuit de
kamer toegankelijk was. Hierin sliepen de
ouders. De kinderen sliepen op zolder. Het
achterhuis werd gebruikt als spoel en
berghok. Daar stond een klein soort aanrecht
met spoelbak en kraan. De kraan was
aangesloten op het drinkwaternet, maar de
afvoer van de spoelbak loosde op de sloot.
De drie binnenste huisjes waren 3 meter
breed en de buitenste twee 3,20 meter. Het
plafond lag op een hoogte van drie meter, dus
oogden de kleine kamers erg hoog. Voor de
verwarming was die hoge ruimte natuurlijk
ongunstig. Uiteraard waren de buitenmuren
enkelsteens, dus was het in de winter binnen
erg koud.
Er was ook een zolder, waarvan de nok maar
liefs 5,40 meter boven de zoldervloer lag. De
zolder bestond uit één grote vloer over alle vijf
huisjes. Om per huisje een afgescheiden
zolderdeel te krijgen, waren de vier binnen
spanten tot de onderste koppelbalk dicht
gezet. Dat betekende dat de tussenwanden
slechts 2 meter hoog waren en je gemakkelijk
over de rand bij de buren kon kijken! Rond de
Tweede Wereldoorlog zijn de schotten tot aan

de nok opgetrokken. Zoals in zoveel woningen
in die tijd, was een dakbeschot niet aanwezig.
Om inwaaien van sneeuw en regenwater
zoveel mogelijk te voorkomen, waren tussen
de dakpannen gedraaide rietproppen
aangebracht. Pas rond 1950 werden de
pannen dichtgesmeerd met specie. Elk
zolderdeel was vanuit de achterruimte
bereikbaar door een steile trapleer.
Plaats voor een toilet was er niet, dus moest
men gebruik maken van een buitenWC. Dat
waren er maar twee. Daar moesten de vijf
kinderrijke gezinnen het maar mee doen. In
1968 was er nog maar één buitenWC
aanwezig!
De WC’s waren uiteraard erg eenvoudig. Een
plank met een gat, daarop een WCbril en
daaronder een bak. Velletjes (kranten)papier
hingen aan een spijker. Om de beurt werden
door de bewoners de bakken geleegd en
ergens op het land als mest gebruikt. Dat
gezamenlijk gebruiken van de WC’s schijnt
nooit tot problemen te hebben geleid.
De toegang tot de huisjes bestond uit een smal
pad dat tegen de dijk opliep. De bewoners
mochten meestal ook gebruik maken van de
oprijlaan oostelijk van huize Killestein en
konden zo op de Kortenhoevenseweg komen.
In 1946 werden van de vier huisjes aan de kant
van de Kortenhoevenseweg twee huisjes
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aan de dijkzijde nog bewoond. De Vijfhuizen
was eigendom van de familie Vink. Voor
bewoning waren ze in de loop der tijd totaal
ongeschikt geworden en in het eind van de
jaren zestig van de vorige eeuw waren er al
plannen om het gebouw maar te slopen. In
1969 werd het echter gekocht door G. van
Straten die het ombouwde tot een
eengezinshuis, met aan de kant van de
Kortenhoevenseweg een inpandige garage. De
achtergevel werd verhoogd van 1,50 tot 2,10
meter, waardoor ook het dak vanaf de knik
vlakker werd. Dit verhogen werd eerst gedaan
voor drie spantvakken, omdat B.L. Kwint toen
nog in het enkele huisje woonde en zodoende
op twee spantvakken het oude dak
gehandhaafd bleef. Daarna werd een door
gang gemaakt naar de voorkamer van het
huisje daarnaast en trok Kwint in de twee
voorkamers. Deze toestand heeft ongeveer
een jaar geduurd, tot Kwint naar een ander
onderkomen vertrok. Hierna werd het huis
verder afgebouwd. Op 12 december 1970
betrokken de heer en mevrouw Van Straten en
hun oudste zoon Bas het nieuwe huis. Het
echtpaar woont daar nog steeds.

gemaakt. Het enkele huisje aan de dijkzijde
bleef bestaan en werd toen bewoond door
Gerrit Verhoef. Dat is de opa van G. van
Straten de huidige bewoner/eigenaar. Het
kan raar lopen in de wereld! Verhoef had
tegen de zijgevel een hokje gemaakt waarin hij
een varken hield. De volgende bewoners van
het kleine huisje bleven het als schuurtje
gebruiken. Dat waren opeenvolgend Leen
Middelkoop, H. van den Berg en mevrouw
Vlot. De laatste bewoner was B.L. Kwint met
zijn gezin van twee kinderen.
In het middelste ‘dubbele’ huis woonde Gerrit
de Jong met vijf kinderen. Voor de Tweede
Wereldoorlog woonde hij al in een enkel
huisje. Hij werd opgevolgd door de manden
maker Ravestein.
Een enkel huisje aan de kant van de
Kortenhoevenseweg werd tot 1946 bewoond
door het gezin van Ernst Spek met drie
kinderen.
Nadat het in 1946 werd samengevoegd tot een
‘dubbel huis’ werd het vanaf het begin
bewoond door de familie Vlot. De huur
bedroeg toen f 2,50 per week. In 1951 vertrok
het gezin daar weer. Na hen kwam de familie
Cor van Dam in het huis te wonen. De huizen
zijn na ongeveer 1960 niet altijd bewoond
geweest. In 1969 was alleen het enkele huisje
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de open waterafvoer. Of ietsje verderop
oorlogje spelen in de grienden. En als er veel
blad lag in de Dorpsstraat brachten we dat met
kruiwagens naar de brandsloot, om dammen te
bouwen. Ging die sloot nog meer stinken.”
Dat kon makkelijk dat spelen in de straat, want
heel veel verkeer en auto’s waren er nog niet in
die tijd. ,,Vader had een auto. Die deelde hij
met bakker Jan Veen. Die gebruikte de auto
’s morgens om brood te venten en mijn vader
’s middags.”
Tegenover zijn huidige huis op nr 91 stond
vroeger tijdens het Oranjefeest de muziektent.
,,Dat was ieder jaar weer een hele belevenis.
We deden stoelendans. En liepen met groepjes
jongens en meisjes rondjes door het dorp. Dan
werd de muziek steeds zachter, en weer harder
als je dichterbij kwam .”

,,Eigenlijk is de Dorpsstraat niet zo heel
bijzonder, maar voor mij viel daar altijd iets te
beleven. Zoals wanneer er vrachtauto’s de dijk
op wilden. Dat ging niet vanzelf. Dan kwamen
we uit de klompenmakerij snel met blokken
hout aan om steeds achter de wielen te leggen,
om zo de auto’s de dijk op te krijgen.''
,,Of in een strenge winter als de Dorpsstraat
richting dijk helemaal vol met sneeuw lag en je
daar met de slee van de dijk kon glijden.''

(M.H. Wittebol)

Cees Spek is geboren en getogen in de
dorpsstraat van Lexmond. Hij is geboren
tegenover de door zijn opa gestarte machinale
klompenmakerij op nr 9092. Al snel zijn de
ouders van Cees verhuisd naar de klompen
makerij. Daar groeide Cees op. De
klompenmakerij was voor die tijd een redelijk
groot bedrijf: twee vaste en enkele losse
krachten, jongens die net van school waren en
nog te jong om ergens anders te gaan werken.
De Dorpsstraat was toentertijd een levendige
bedoening met veel winkeltjes en bedrijven:
drie bakkers, een slager, ’t snoepwinkeltje van
Mien Veen, twee kappers, kruideniers en
garage Burggraaf. Die garage Burggraaf was
een belangrijke plek voor Cees: ,,Daar werkte
mijn ome Dries en zo liep ik er vaak als
‘hulpje’.”
Inmiddels woont Cees met  zoals hij zelf zegt
zijn grote liefde  Truus van Eck in de
voormalige showroom van de garage. Zijn
zoon NilsJan woont met Astrid en hun
kinderen in het pand dat vroeger garage was.
Astrid runt daar een dagopvang.

,,De Dorpsstraat is vertrouwd, een veilige plek
waar je je thuis voelt. En aan die straat zijn
zoveel prettige jeugdherinneringen verbon
den. Ik liep altijd wel met vriendjes op straat.
Hollen over de losse planken over de goot van
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In verband met wegwerkzaamheden aan het
wegdek heeft de busonderneming haar
dienst twee maanden gestaakt, zodat we van
alle verbinding verstoken waren. Maandag
echter is de bus weer gaan rijden, zeer ten
gerieve van vele inwoners.

De Gem. Zangver. “De Lofstem” hield vorige
week haar jaarvergadering in de Openb.
Lag. school. Met een welkomstwoord open
de de voorz. de heer J.L. Holl Hz. de
vergadering. Uit het jaarverslag van de
secretaresse mej. J. de Leeuw bleek dat de
vereniging in ledental is toegenomen en dat
de ver. in het afgelopen jaar weer een afd. is
vooruitgegaan. Ook de penningm. de heer
Alb. de Jong laat een optimistisch geluid
horen, daar de kas der ver., die vorig jaar
onder nul stond thans na de gehouden bazar
een flinke reserve heeft.
Doordat mej. J. de Leeuw en mej. W. den
Otter als bestuurslid hebben bedankt,
werden gekozen tot bestuursleden mej.
H.G. van Beusekom en de heer A. Peele. Het
verdere van de avond bleef men op gezellige
wijze bijeen. Een driedelig gebaksstel dat
gratis verloot werd, viel aan dirigent, de heer
R.H. Pot ten deel.

Besmettelijk
Het personeel van de veeh. De J. alhier,
bleek de een na de ander een puist of zweer
aan de handen te krijgen, waarna hoge
koortsen optraden en doktershulp moest
worden ingeroepen. Na onderzoek door de

dierenarts bleek dat het personeel infectie
had opgelopen tijdens ’t melken van een
koe, waarvan de spenen branderig waren.
Een smetstof, vermoedelijk pokstof, kwam
in een wondje aan de handen, wat de infectie
deed ontstaan.

Wie damt er mee?

De damver. heeft de laatste tijd een zeer
kwijnend bestaan gehad. Door het verlies
van verscheidene leden en door gebrek aan
voldoende animo, zijn de thans nog
overgebleven leden de afgelopen week
bijeen geweest om al of niet tot opheffing
van de ver. te besluiten. Men besloot het
echter nog een jaar aan te zien, in de hoop
dat er zich alsnog nieuwe leden voor deze
edele denksport zullen aanmelden.

Rondom de O.L.S.
Vorige week kwamen een aantal ouders van
leerlingen en verdere genodigden in de
openbare school bijeen. Het doel dezer
bijeenkomst was: bespreking van een ver.
ter behartiging van de belangen van de
openbare School met de Bijbel. De
bijeenkomst werd geopend door het
schoolhoofd de heer Pot, die het doel uiteen



zette en toelichtte. Hierna werden de ont
werpstatuten en ’t ontwerpreglement be
sproken en goedgevonden, waarna de ver.
werd opgericht met aanvankelijk 22 leden.
Een bestuur werd gekozen, bestaande uit de
heren B. Stravers, P. den Hertog, H. van
Hemert, J. van Dijk en D.J. Brouwer. De
bestuursfuncties zullen later worden
verdeeld. Hierna werden nog besprekingen
gehouden i.v.m. het a.s. St. Nicolaasfeest en
Kerstfeest, terwijl men ook plannen besprak
om tot oprichting te komen van een reisver.,
in combinatie met de zojuist opgerichte ver.

Zijn duim verspeeld
Doordat de voerman de W. zijn met een
paard bespannen bandenwagen, geladen
met kalk te ver voor de bus uithaalde,
geraakte de wagen in de berm der weg
verzakt. Daar het paard de wagen niet meer
kon voorttrekken, werd dit uitgespannen en
werd een jeep voor de wagen geplaatst,
waarbij o.a. door de landbouwer B. werd
geholpen. Toen dit voertuig ineens vooruit
schoot, raakte B. met zijn duim tussen de
wagen en een boom bekneld. Het gevolg was
dat dit lichaamsdeel practisch werd
verbrijzeld en hij zich op doktersadvies naar
het Ziekenhuis te Utrecht moest begeven,
waar het werd geamputeerd.

Welkom Thuis!
Onze inwoner dhr. A. Holl, was de eerste van
de militairen, die in de afgelopen week na
een verblijf van ruim 3 jaren in Indonesië
met het s.s. Tabinta repatriëerde. In de
ouderlijke woning was de blijdschap van dit
weerzin zeer groot, terwijl de belangstelling
van vele vrienden en kennissen enorm was.

Verkiezing
Tot presidentkerkvoogd der Ned. Herv.
Kerk is herkozen dhr. Th. de Wildt. Tot
notabel zijn herkozen de heren H. de Wildt
en Jac. de Wildt Gzn.
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personen werd bezocht. De spreekster van
die avond was mevr. v.d. Torre uit
Waddinxveen. Mevrouw Pellikaan leidde de
spreekster in en heette haar hartelijk
welkom. Mevr. v.d. Torre stelde het op prijs,
dat velen tijd vrijgemaakt hadden om deze
avond bij te wonen. Daarna memoreerde
spr. het ontstaan van de Bond voor
Platelandsvrouwen in Amerika, waardoor
later over de hele wereld afdelingen
ontstonden.
De plattelandsvrouw heeft naast haar taak
als huisvrouw, ook een gedeelte van de zorg
voor het bedrijf op zich, terwijl ook het
dorpsleven haar aandacht vraagt. Over deze
drie taken van de plattelandsvrouw is nog
veel te leren en daarom werd de Bond
opgericht. Niet alleen om er wat te leren,
maar ook zorgt zij voor wat afwisseling in de
sleur van het huiselijk leven. Hoeveel keer
hoort men niet: “Zag of hoorde ik maar eens
wat anders dan altijd hetzelfde van het
dagelijks leven”. Men moet af en toe eens
wat ontspanning hebben en hiervoor zorg de
Bond. Reeds vijf millioen vrouwen hebben
zich aangesloten bij de wereldbond.
Daarna vertelt mevr. v.d. Torre nog over de
mogelijkheden van de Bond. Er zijn kook,
brei en kinderverzorgingslessen en nog een
massa andere nuttige en goede dingen.
Na de pauze worden diverse vragen van de
aanwezigen beantwoord. Hierna wordt
gelegenheid gegeven zich op te geven als lid
en hiervan maken 36 dames gebruik, zodat
met dit goede aantal een afd. is opgericht.
Mevr. v.d. Torre feliciteert de nieuwe afd. en
hierna gaat men over tot het benoemen van
bestuursleden. Voorlopig worden nog
slechts drie van de vijf bestuursleden
gekozen en wel: Mevr. Vegter, mevr. Ten
Bergen en mevr. Bassa. Daarna wordt deze
succesvolle avond door mevr. Pellikaan
besloten.

W.I.K.
Reeds eerder vermeldden wij dat er plannen
bestonden een gymnastiekver. op te richten.
Deze oprichting is inmiddels een feit

Consulentschap
In de regeling van het consulentschap der
Herv. Kerk alhier is een wijziging gekomen.
Het consulentschap dat tot nu toe werd
verzorgd door Ds. Joh. Verwelius van Hei
en Boeicop, is thans opgedragen aan Ds. W.
Kranendonk van Hagestein.

Voor onze vrouwen
De Ned. Bond van Plattelandsvrouwen stelt
zich voor in Lexmond een afdeling op te
richten. Van verschillende kanten is dit plan
met geestdrift begroet. Om het doel en
streven van de Bond van
Plattelandsvrouwen in groter kring kenbaar
te maken wordt 20 Oct. een propaganda
avond gehouden. Iedere plattelandsvrouw
die de leeftijd van 18 jaar bereikt heeft is van
harte welkom.

Raadsvergadering
Raadsbesluit tot instandhouding der
openbare lagere school, waarvan het
gemiddeld aantal leerlingen is gedaald in
1949 tot beneden de 50. Er zou tot opheffing
moeten worden besloten, ware het niet dat
art. 19 de instandhouding der enige
openbare school vordert, als men tenminste
goedkeuring van Ged. Staten krijgt. Het
besluit wordt door de raad goedgekeurd.

Het gemeentehuis
De verbouw van het gemeenthuis is
opgedragen aan de heer H. Stravers,
aannemer alhier. Het metselwerk zal
worden verricht door de heren A. H. van
Ravesteyn en Zn., terwijl de heer Kloens het
schilderwerk zal verzorgen.

Propagandaavond
Donderdagvond werd in “De Drie Snoeken”
een propagandaavond gehouden voor de
Bond van Plattelandsvrouwen, die door 50



geworden. Het is de wandelsportver.
“Willen is Kunnen” geweest, die tot dit
initiatief kwam. De eigenlijke bedoeling van
W. is K. is ’s zomers wandelen, ’s winters
gymmen. Behalve de leden van W.I.K. zijn er
ook nog een aantal gloednieuwe leden
bijgekomen, zodat men nu een flink aantal
heeft, n.l. bijna 100. Tot leraar werd
aangesteld de heer Kooyman uit Vianen. De
oefeningen zullen 2maal in de week
gehouden worden in het Gymlokaal van de
O.L.S.

Nieuwe woningen
Bij de toewijzing 1950 werden aan onze
plaats 5 nieuwe woningen toegewezen.

Weer thuis
Weer was hier blijdschap. Nu waren het
onze dorpsgenoten A. van Dijk en G. Schep
die na een verblijf van drie jaren in
Indonesië behouden terugkeerden. De
belangstelling was groot van familie en
vrienden.

Prachtig fruit
De fruitteeltkundige
dhr. H. de Haan
bracht een zending
Goudreinetten naar
de Kerstveiling te
Rotterdam. De
vruchten brachten
de geweldige prijs
van 88 ct. per kg op. Dat het grote vruchten
waren, blijkt, dat ze ongeveer 41 ½ cent
opleverden.

Dubbele vreugde
Met de “Sibajak” kwam Woensdag R.
Boogaard behouden thuis. Groot was de
vreugde van familie en vrienden en
menigeen toonde z’n belangstelling. Enkele
weken geleden was het zijn broer Willem,
die thuis kwam, zodat er nu dubbele vreugde
heerste.



Nieuwsbrief

Vereniging historisch Lexmond
en Hei- en Boeicop

Beste verenigingsleden,

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

Mede dankzij onze vernieuwde Kroniek, hebben we een grote toestroom van nieuwe leden gehad.
We mogen de volgende 25 personen welkom heten bij onze vereniging:
Uit Hei en Boeicop: mevrouw Patricia Bronsema en mevrouw Anke Nijssen, en voorts de heren
Floris van der Kooij, Gerrit van Tienhoven, Wilco Keppel, Rien de Jong, Job van Hemert, Wilco
den Hartog en Jan de Jong Dzn.;
Uit Lexmond: mevrouw Marina Dijkers en voorts de heren John van der Ham, Hans Bronkhorst,
Henk van Zessen en de familie Bert en Cindy Kok;
Uit Vianen mevrouw M. van WiggenBezooyen en de heer Hennie van Wiggen;
Uit Amersfoort: mevrouw A .de Jong;
Uit Culemborg: de heer Zwier van der Schagt;
Uit Den Haag: de heer Dirk de Jong;
Uit Heiloo: de heer Aart de Wit;
Uit Lopik: de heer C. Kers;
Uit Schoonrewoerd: dhr. Wim van Galen;
Uit Tienhoven: de heer Rob de Wit;
Uit Venlo: de heer M. van Beusekom;
Uit Wijk en Aalburg: mevrouw Geertje ZonneveldBax.
We hopen dat al deze nieuwe leden zich snel thuis zullen voelen binnen onze vereniging.

Door verschillende oorzaken zijn de onderstaande 12 personen (binnenkort) niet langer lid meer
van de vereniging: De heren H.J. van Ravesteijn (overleden); Frans de Jong (overleden); D. van
Merkerk (overleden); Cor van Zessen (opzegging); J.C. de Jong (verhuizing); H. Veen
(overleden). Mevrouw BooteSlagboom (overleden); mevr. Corrie Steehouwer (overleden);
mevr. Anneke Verheijvan Dam (opzegging); mevr. Dida Versluis (opzegging); mevr. Corrie
HoekePesselse (opzegging); mevr. Toos SchepBosch (overleden).

Lezing: Lexmond zoals ik het gekend heb
Rien Molenaar, oorspronkelijk uit Lexmond
Woensdag 21 januari, 20.00 uur
Huis Het Bosch in Lexmond

We kennen Rien Molenaar en zijn broer Herman als mensen die altijd belangstelling hebben
gehad voor het oude Lexmond. Tezamen hebben ze daarover ook fotoboekjes gepubliceerd. Deze
avond komt Rien Molenaar kleurrijke verhalen vertellen. Rien heeft vele jaren lang de rubriek
'Een plaatje met een praatje' verzorgd in Het Kontakt: mensen konden reageren op een foto uit
de oude doos en de binnengekomen reacties werden een week laten in de krant geplaatst.
Uiteraard voorzien van uitbundig commentaar van Rien zelf.



Deze avond zal o.a. aan het verenigingsleven aandacht
besteed worden, zowel aan de kerkelijke als aan de
nietkerkelijke verenigingen (voetbal, wandelsport,
muziek en zang). Maar ook over de scholen hoopt
Rien iets te vertellen. En over de politiek. Het zal Rien
geen enkele moeite kosten om de avond vol te praten.
Maar reacties uit de zaal helpen natuurlijk om de
avond nog levendiger te maken. Komt daarom allen!
Iedereen, lid of geen lid, is van harte welkom. De
toegang is gratis.

Het bestuur organiseert vier keer per seizoen een lezing. Twee in Hei en Boeicop en twee in
Lexmond. De laatste lezing in Lexmond ging over de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Daarover
wist de heer Schipper zeer veel wetenswaardigs te vertellen, alles verrijkt met prachtige video
opnamen. We hopen telkens, dat zo veel mogelijk leden komen luisteren en kijken, maar soms
valt de opkomst wat tegen. Dat zouden we graag anders zien. Wanneer u zelf suggesties hebt voor
onderwerpen voor lezingen: neem dan contact op met onze secretaris, mevrouw Marjan van de
Graaf. Het helpt ons als bestuur weer bij de invulling van het winterprogramma.

Op zaterdag 13 september werd de landelijke Monumentendag georganiseerd. Dit jaar hebben
wij daar uitgebreid aan meegedaan. Terugblikkend op deze dag, kunnen we constateren dat het,
wat onze toertocht door de gemeente betreft, een geslaagde activiteit is geweest. Ruim 100
mensen zijn mee geweest tijdens drie bijna volle rondritten in de rode dubbeldeksbus. Onderweg
hebben we koffie/thee gedronken, en tijdens de rit werd er door iedereen gezellig meegekletst
over alle wetenswaardigheden. Tenminste, als je boven het motorgeronk kon uitkomen.
Daarmee noem ik ook het enige smetje: de geluidsinstallatie werkte niet, waardoor van de
centrale uitleg weinig terecht kwam. In de derde rit konden we gebruik maken van een installa
tie van een van onze leden. Wanneer u nog eens de teksten wilt nalezen die de begeleider had
willen vertellen, kijk dan op onze website: www.VHLHB.nl. Daar kunt u ook foto's bekijken, die
een goede impressie geven van deze gezellige dag. Speciaal voor die dag heeft Walter van
Zijderveld een zeer leesbaar en informatief boekje geschreven, dat tezamen met de gemeente
Zederik is uitgebracht en aan de deelnemers werd uitgereikt.

De laatste paar jaar hebben we een verkoopochtend gehouden in ons Laakhuis. Dat bleek aan een
grote behoefte te voldoen. Daarom stellen we u ook dit jaar weer in de gelegenheid om, vlak voor
de feestdagen, boeken te kopen die onze vereniging in de loop der jaren heeft uitgegeven. U kunt
ze daar op uw gemak inzien, zonder koopverplichting, onder het genot van een kopje koffie of
thee. Welke boeken het betreft kunt u lezen op onze website. Graag tot ziens in Het Laakhuis.

We hopen u graag te ontmoeten bij één van de komende activiteiten.
Met vriendelijke groeten,

L.P. Kleppe, voorzitter
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22 november: Boekenmarkt van 10 tot 12 uur
in het Laakhuis. De koffie staat klaar!




