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n onze taal kennen wij uitdrukkingen, die
gekoppeld zijn aan historische gebeurte
nissen. Soms gebruiken wij zo’n uitdruk

king maar weten we nauwelijks nog waar die
vandaan komt. Denk aan een 'Pyrrus
overwinning' of 'de Rubicon oversteken'.
We kennen ook de uitdrukking: 'zijn Waterloo
vinden'. Die wijst natuurlijk op de definitieve
nederlaag van keizer Napoleon bij Waterloo
op 18 juni 1815. Eigenlijk was hij al verslagen
bij de Volkerenslag van Leipzig twee jaar
eerder, na de rampzalige Russische veldtocht.
Napoleon was gearresteerd en naar Elba ver
bannen. Hij kon echter ontsnappen, wist in
zeer korte tijd een geweldig leger te verzame
len en trok daarmee vanuit Parijs naar het
noorden, waar de legers van Pruisen en
Engeland lagen. Na een zware veldslag werd
Napoleon uiteindelijk verslagen, en ditmaal
definitief. Nu wordt de uitdrukking dan ook
gebruikt in de zin van: definitief verslagen
zijn.
Deze zomer is het 200 jaar geleden dat de slag
bij Waterloo werd uitgevochten. Aan Lex
mond gingen deze wereldgebeurtenissen
haast onmerkbaar voorbij. Wij hadden wel op
afstand kennisgemaakt maakt met de keizer.
In de herfst van 1811 bezocht hij onze con
treien, op doorreis van Gorinchem via Vianen
naar Amsterdam. Maar door het slechte weer
kwam hij niet door Lexmond maar nam hij
een omweg naar Vianen. Dat zijn onze erva
ringen met de keizertijd. Behalve wat hinder
lijke overlast hebben we er weinig van
gemerkt. Maar in mijn vroegere woonplaats
Velp is wel veel gevochten in die tijd. Ik ben
meelezend lid van de Oudheidkundige Kring
RhedenRozendaal, en Velp valt daar ook on
der. Hun periodiek, Ambt & Heerlijkheid, is al
tijdenlang gevuld met artikelen over de laatste
dagen van de Napoleontische overheersing.
Als ik de periodiek lees uit de plaats waar ik
mijn jeugd heb doorgebracht, ga ik die on
willekeurig vergelijken met onze eigen

Kroniek. De Kring telt 537 leden en is daarmee
een stuk groter dan onze vereniging. In ver
gelijking met het aantal huishoudens zijn wij
echter vele malen groter, en dat geeft een trots
gevoel. Hoewel ik al 40 jaar weg ben uit Velp,
ken ik nog wel enkele bestuursleden van de
Kring aldaar. In hun regio is historisch veel
meer gebeurd, en daarover wordt dus driftig
gepubliceerd. Minstens drie echte kastelen,
veel historische landgoederen, de Emmapi
ramide, de Posbank en nog veel meer historie.
De laatste wereldoorlog heeft Velp, door de
ligging vlakbij Arnhem, ook niet onberoerd
gelaten.
Maar Velp is zo groot, dat het hele persoonlij
ke element, de familieverhalen, ontbreekt.
Dat is de charme van onze vereniging. De
bevolking is in de loop der eeuwen zeer stabiel
gebleven, familierelaties gaan vaak eeuwen
terug. Verhalen over de gebroeders de Ruiter
(door Walter van Zijderveld), de familie
Lakerveld (door Marianne Wittebol) en over
het Lakerveld (door Peter de Pater) zijn wat
dat betreft uniek, en geven ons blad een heel
eigen karakter. Al onze leden kunnen zich
herkennen in deze verhalen. Ook het feit dat
er bijna 50 mensen aanwezig waren bij de
lezing van Rien Molenaar op 21 januari, met
zijn zeer sterk persoonlijk gekleurde verhalen,
bevestigt dat.
Dat zal ook de lijn voor de toekomst van onze
vereniging moeten zijn. Een goede balans
tussen de menselijke maat en de grotere his
torische kaders. 'In Lexmond gebeurde niets',
vanuit het perspectief van de wereldhistorie.
Maar we weten toch al bijna 70 nummers van
de Kroniek te vullen met al dat interessante
Niets!
De redactie hoopt in dit nummer ook weer die
goede balans gevonden te hebben. Wanneer u
wilt reageren op de artikelen in dit nummer:
contactgegevens van redactie en bestuur vind
u elders in dit nummer.
We vernemen graag uw reacties.
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et dorp Hei en Boeicop is, zoals de
naam al verraadt, een typische cope
ontginning. In de 13de eeuw vinden we

de oudste vermelding van de ontginningen
van Boeicop en Heicop. Die hebben plaats
gevonden vanaf 1130.
Copeontginningen van de veengronden in
Holland en westelijk Utrecht kwamen tot
stand grofweg tussen 1100 en 1300. Het doel
van deze ontginningsactiviteiten was om van
de drassige bodem, die grote delen van het
deltagebied van de Rijn en de andere grote ri
vieren in ons land bedekte, door het laten af
vloeien van het grondwater om te vormen tot
vruchtbare landbouwgrond. Dat was niet al
leen in het belang van de groeiende bevolking
ter plaatse, maar evengoed in dat van de
landsheren, in dit geval de graaf van Holland
en de bisschop van Utrecht. Volgens het toen
geldende feodale recht werden zij als
landsheer gezien als de eigenlijke bezitters
van alle woeste gronden, niet slechts als op
perste leenheer en bestuurder, maar tevens
als grondeigenaar.
Toen de technologie voor de ontginning van
de uitgestrekte veengronden tot ontwikkeling
was gekomen, begonnen zij deze perceelsge
wijs uit te geven in zogeheten ‘copen’, waarbij
de ‘coper’ de volledige beschikkingsmacht
kreeg over het nieuw ontgonnen land. Als
erkenning van het overheidsgezag van de
landsheer betaalde de ontginner een som geld
ineens bij de koop en later een voor eeuwig
gefixeerde jaartijns. Door de inflatie in latere
eeuwen werd deze tijns als inkomstenbron
voor de landsheer onbeduidend, maar zij
diende ter ‘recognitie’, d.w.z. erkenning van
de landsheerlijke oorsprong van de grond,
waarvan de coper in privaatrechtelijke zin als
eigenaar werd gezien. Hiermee werd bewust
afgeweken van het toen in de praktijk
algemeen toegepaste leenstelsel, waarbij de
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grond niet in eigendom werd overgedragen,
maar op voorwaarden in leen werd gegeven.
Bij een ‘cope’ daarentegen verwierf de ont
ginner als vrij man de eigendom van de
grond.
Kenmerkend bij deze vorm van ontginning
was dat de drassige veengronden volgens een
vast patroon werden verkaveld in blokken van
ca. 115 x 1250 meter. Een ontginningsblok had
de omvang van een hoeve. Een hoeve stond
niet alleen voor een bedrijfseenheid, waarvan
een boerenfamilie moest kunnen leven, daar
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wensten natuurlijk voor hun godsdienstige
behoeften niet naar een veraf gelegen paro
chie te reizen en we mogen aannemen dat na
niet al te lange tijd werd overgegaan tot de
stichting van een zelfstandige parochie,
waarvan de kerk kwam te staan in Heicop. Tot
dan zal het gebied kerkelijk deel hebben uit
gemaakt van Hagestein, de oerparochie van
de Vijfheerenlanden. Voor een afsplitsing
was de instemming van de pastoor van de
moederparochie vereist. Omdat deze door de
afsplitsing een deel van zijn inkomsten ver
loor, was het gebruikelijk hem hiervoor te
compenseren door de betaling van een jaar
lijke vaste som geld.
Bij het uitzetten van de ontginningsstroken
was al rekening gehouden met de bouw van
een kerk en was een kavel speciaal daarvoor
gereserveerd. Deze grond maakte deel uit

naast kreeg de term ‘hoeve’ de betekenis van
een oppervlaktemaat van ongeveer 16 mor
gen. Met behulp van gegraven slootjes (nog
steeds zichtbaar in het landschap), die af
waterden op een boezem, in dit geval de Hui
bert, werd de drassige veenbodem ontwaterd
en geschikt gemaakt voor bebouwing. Aan
vankelijk ging dit volgens een natuurlijke af
vloeiing van het water, later, toen de bodem
door inklinking steeds meer ging dalen, werd
het overtollige water met behulp van wind
molens uitgeslagen op de Huibert en via dit
boezemwater op de Lek.

Toen de ontginningen waren voltooid ont
stond na verloop van tijd een nederzetting van
boerenhoeven. De nieuwbakken bewoners 
kolonisten (coloni) heten zij in de bronnen 



van de dubbele dotatie [letterlijk: bruidschat],
die voor iedere kerkstichting was vereist.
Enerzijds was die bestemd voor bouw en on
derhoud van de kerk, anderzijds voor een ge
garandeerd inkomen van de pastoor. Dit
kerkeland was vrijgesteld van polder en
dorpslasten.
Over het stichtingsjaar van de parochie
Heicop, die de polders Neder Heicop en Neder
Boeicop omvatte, tasten we in het duister.
Hoe en wanneer de afsplitsing van Heicop van
de moederparochie Hagestein in zijn werk is
gegaan, is ons niet overgeleverd, evenmin aan
welke heilige de kerk was gewijd. Maar als
parochie is zij zeker van oudere datum dan die
van Vianen, dat later zou uitgroeien tot de
hoofdplaats van de regio. Sinds 1395 komt
Heicop als parochie voor in de bronnen. Zij
wordt dan genoemd in de lijst van parochies
die worden aangeslagen voor een jaarlijks ge
heven kerkelijke belasting ten bate van de
nieuwe domkerk in Utrecht, de zgn. re
portationes. Van deze al in 1288 ingestelde
belasting zijn geen eerdere rekeningen be
waard gebleven, maar we mogen ervan uit
gaan dat de parochiestichting al veel eerder
heeft plaatsgevonden. In 1289 geeft Hubert
van Vianen aan de buren van Heicop sche
penrecht, d.w.z. dat de rechtspraak, die tot
dan toe periodiek door alle ingezetenen (bu
ren) van het dorp als collectief was uitge
oefend, vanaf nu werd toevertrouwd aan een
schepenbank onder leiding van een schout,
die optrad namens de heer. Daar dit een ze
kere graad van organisatie veronderstelt, is
het niet onrealistisch aan te nemen dat de pa
rochie al in de dertiende eeuw bestond. Ook
de fundering van een deel van het koor, aan
het licht gekomen bij een opgraving in 1978,
wijzen op een datering van ca. 1300.
De eerste melding van een kerkgebouw da
teert uit 1387, wanneer krijgsvolk van de he
ren van Arkel het gerecht van Heicop
overvallen en het kerkgebouw in brand
steken, waarbij zelfs het H. Sacrament door de
vlammen is verteerd. Mogelijk heeft de toe
stemming van de bisschop van Utrecht in
1408/1409 om de door een brand gede
sacreerde [= ontheiligde] kerk weer te mogen

gebruiken, betrekking op deze gebeurtenis.
Dit zou betekenen dat de Heicoppers ruim 20
jaar noodgedwongen elders hebben moeten
kerken .
Naast het hoofdaltaar, waarop de pastoor da
gelijks voor de parochianen de mis opdroeg,
telde een middeleeuwse kerk altijd wel een of
meer vicarieën.
Vicarieën waren stichtingen, vaak verbonden
aan een eigen altaar en gewijd aan algemene
objecten van devotie (het H. Sacrament, het
H. Kruis) of een of meer heiligen, die bijzon
dere verering genoten. Dat was praktisch al
tijd een Onze Lieve Vrouwealtaar of een
altaar gewijd aan de schutspatroon van een
gilde.
Sommige heiligen genoten in de middeleeu
wen een grote populariteit vanwege de
bijzondere bescherming die zij ter plaatse
boden. Zo was St. Nicolaas de beschermheili
ge van de varensgezellen. Dat is de reden dat
hij wordt aangetroffen als patroon van kerken
en altaren in plaatsen, die gelegen waren aan
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het water. Voor de bediening van deze vica
rieën werden eigen priesters aangesteld, die
vicarissen werden genoemd en gehouden
waren om op vaste tijden bijzondere missen
op te dragen of andere daaraan verbonden
religieuze verplichtingen uit te voeren.
Heicop telde slechts één vicarie, gewijd aan
OLV. Als kleine plattelandsparochie bezat het
kennelijk niet de middelen of voldoende wel
gestelde parochianen om het onderhoud van
meer dan één vicaris te bekostigen. De paro
chianen leefden bijna geheel van het
boerenbedrijf en dat was geen vetpot, nog
buiten beschouwing gelaten de weerslag van
de periodiek optredende verwoestingen door
vijandig krijgsvolk. Andere economische ac
tiviteiten konden nog wel eens leiden tot
bijzondere devoties, zoals duidelijk het geval
was in Vianen, dat in de periode vóór de Re
formatie veertien vicarieën telde. Maar in het
agrarische Heicop kwam men niet verder dan
die ene OLVvicarie.

Zijn de gegevens over de parochiestichting erg
schaars en van late datum, over de geestelijk
heid die in Heicop belast was met de zielzorg
of met de bediening van het OLValtaar, ver
nemen we zelfs pas een eeuw later iets. Jo
hannes Voss, kapelaan te Heicop, levert in
1477/78 een bijdrage aan de ‘domfabriek’ (=
het beheersorgaan, dat verantwoordelijk was
voor het kerkgebouw). Hij was op dat moment
druk in de weer met de bouw van de nieuwe
gothische dom in Utrecht, waarschijnlijk als
boete voor zekere ‘onterecht verworven
goederen’. Hoewel er dan in Heicop al een
hele reeks pastoors moet zijn geweest, duurt
het tot 1479 voordat we voor het eerst een
naam horen: Peregrinus Henrici (Pelgrum
Hendriksz.). Hij ontvangt dan de institutie,
d.w.z. de kerkelijke benoeming in het pas
toraat van Heicop. Het blijkt dat hij alleen
maar de benoeming aanvaardt om er de in
komsten van te plukken, omdat hij een ver
vanger laat aanstellen als vicecureit. Tien
jaar later overlijdt pastoor Peregrinus. Hij
wordt opgevolgd door Johannes van Nes,
waarschijnlijk uit de streek. Deze krijgt vrij

stelling van betaling van institutiegeld op
verzoek van de heer van Brederode. In 1497
volgt de benoeming van een andere Van
Nesch tot vicaris te Heicop, waarschijnlijk van
dezelfde familie, want ook nu intervenieert de
heer van Brederode. Wegens de oorlogsom
standigheden (in het Sticht) wordt deze keer
echter geen vrijstelling verleend.
Later in de eeuw ontmoeten we een andere
bekende naam als pastoor van Heicop: Jo
hannes Judoci (Jan) van Rumpst of Ruemst.
Deze was de broer van de Viaanse drost Frank
van Ruemst van Werestein. Als Jan in 1535
wordt beleend met een hoeve in Lakerveld,
genaamd de hoeve van Rumpst, wordt hij al
genoemd als pastoor van Heicop. Erg oud
kan hij dan nog niet zijn geweest, want in een
attestatie (officiële getuigenverklaring), afge
legd voor de Kamer van Justitie te Vianen in
1563 wordt als zijn leeftijd opgegeven 'om
trent 50 jaar'. Samen met zijn broer de drost



Nu lag Rome heel ver weg en de parochianen
van Heicop zullen hun religieuze kompas
vooral gericht hebben op wat de pastoor hen
voorhield in zijn wekelijkse preek. Kerkelijke
feesten vormden een doorbreking van de da
gelijkse sleur en daarvan kenden de middel
eeuwen er vele. Op die dagen was slafelijke
arbeid verboden, reden waarom begin 16de
eeuw door sommige stadsbesturen werd aan
gedrongen op een beperking.
Ook konden de parochianen hun sociale con
tacten uitbreiden tijdens de activiteiten van
broederschappen, verenigingen van leken
met het oogmerk bijzondere devoties te
bevorderen, zoals de verering van het
Sacrament of OLV, maar daarnaast fungerend
als sociaal bindmiddel. De leden kwamen bij
een tijdens kerkelijke plechtigheden en eens
per jaar werd een broederschapsmaaltijd voor
de leden gehouden.
In Heicop zijn, zoals uit latere bronnen blijkt,
in ieder geval twee broederschappen actief
geweest, gewijd aan respectievelijk S. Antho
nis en Maria Magdalena, maar wat de achter
liggende doelstellingen waren valt niet meer
te achterhalen.
In de grote steden en ook wel in de kleinere,
zoals Vianen, werd op bijzondere feestdagen
de misviering opgeluisterd met gezang en
orgelspel. De zangers, chorales, werden vaak
gerecruteerd uit de geestelijken verbonden

draagt hij in 1544 twee morgen land in de Ha
gen over aan de H. Geest te Vianen, d.w.z. de
armenkas van de parochie Vianen, waarvan
zij het vervolgens weer in erfpacht terug
ontvangen.
Voor het laatst wordt Jan van Ruemst als
pastoor genoemd in een lijst van alle
geestelijke ambten  pastoors, vicarissen,
kosters  binnen Holland, samengesteld op
bevel van de hertog Alva in 1569, een soort
zuiveringslijst van de geestelijkheid van de
opstandige gewesten. Tot dan had het benoe
mingsrecht van het pastoraat te Heicop berust
bij de heren van Vianen, maar dit was nu
overgegaan op koning Philips II. Aangezien de
kort daarvoor overleden Hendrik van
Brederode bij uitstek een aanhanger van de
rebellie en ketterse zaak werd beschouwd,
waren al zijn creaturen per definitie ver
dacht. Het voorkomen op deze lijst is dus op
zich geen bewijs van ketterij. We hebben
evenwel verder geen enkele aanwijzing over
de opvattingen van pastoor Jan van Ruemst.
Na dit jaar zijn geen gegevens meer bekend
over hem of over eventuele opvolgers te
Heicop.
De ene vicarie die de parochie Heicop telde en
die gewijd was aan de Maagd Maria, werd be
diend door een aparte priester. Ook voor dit
geestelijke ambt bezaten de heren van Vianen
het benoemingsrecht. We hebben Everardus
van Nesch al ontmoet. Behalve van hem zijn
de namen overgeleverd van drie andere vica
rissen, waarvan een blijkens zijn naam (Nico
laus Judoci de Heycop) een zoon van het dorp
was.

Het is niet eenvoudig te achterhalen hoe de
inwoners van de parochie Heicop hun geloof
beleefden. Zonder twijfel speelde religie een
grote rol in het leven van de boerenbevolking.
Buiten het arbeidzame leven op het
boerenbedrijf was er weinig te beleven. Voor
enig verzet van de geest of de bevrediging van
spirituele behoeften was men aangewezen op
de kerk, op dat moment nog de ongedeelde
katholieke kerk met aan het hoofd de paus van
Rome.
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aan de kerk en de schooljeugd. Op het platte
land was dat minder vanzelfsprekend, bij ge
brek aan voldoende geschoolde zangers.
Toch werd ook in Heicop gezongen, zoals
blijkt uit een briefje uit 1514 van de koster 
tevens secretaris van Heicop  Harmen Janss.
aan het kapittel van Oudmunster. Hierin ver
ontschuldigt hij zich dat hij niet direct aan het
verzoek om naar Utrecht te komen voor een
gesprek (het onderwerp wordt niet genoemd)
kan voldoen, omdat hij de volgende dag,
feestdag van S. Jans onthoofding (29 augus
tus) niet van huyss en mach om die misse te
synghen. Uit dit briefje blijkt tevens dat het
kostersambt ter begeving van de heren van
Brederode stond.
Daarnaast zal misschien tijdens de Paasweek
een bedelmonnik zijn uitgenodigd om de
passiepreek te houden. In de steden kwam dat
veel voor, op het platteland wat minder. Daar
geen rekeningen van de parochie Heicop zijn
overgeleverd, valt hierover niets met zeker
heid te zeggen.
Slechts enkele verwijzingen laten iets zien van
een kerkelijk leven. Zo weten we dat in 1494 of
kort daarvoor in de kerk van Heicop een ge
welddaad was voorgevallen, wat volgens de
regels van het kerkelijk recht had geresulteerd
in een zgn interdict, d.w.z. een staking van de
eredienst. In de praktijk betekende dit dat de
gelovigen, zolang het interdict gold, verstoken
bleven van zielzorg. Hieraan kwam pas een
eind door de betaling van een boete van een
schild en 11½ stuivers.
Ook horen we van een misdrijf gepleegd door
de onderpastoor Gijsbert, maar helaas weten
we niet waarvan deze werd beschuldigd.
Totaal onwetend zijn we over de houding van
de bevolking tegenover de hervorming, die
vanaf het midden van de 16de eeuw ook in de
Noordelijke Nederlanden was doorge
drongen. Aanvankelijk lieten de hervor
mingsgezinden zich alleen in de steden horen
en dan nog in zeer beperkte mate, maar in de
jaren ’60 drongen de geluiden over een
hervorming van de bestaande kerk ook door
in het land van Vianen. Er zijn enkele ver
oordelingen van bewoners uit deze streken
wegens ketterij overgeleverd  en dan nog met

name van wederdopers  maar de overheid
toonde zich terughoudend in zijn vonnissen.
Hendrik van Brederode, die zijn faam zou
verdienen als militair bevelhebber van de op
standelingen, liet nog in 1564 gerechtelijk op
treden tegen de aanhangers van de nieuwe
leer. Spoedig zou hij zelf de hervorming om
helzen, maar tijd om deze in zijn staatje in te
voeren kreeg hij niet. Pas na de aftocht van de
Spaanse troepen in 1576 zou in het Land van
Vianen de katholieke eredienst worden ver
vangen door de gereformeerde leer. In Vianen
zelf (en het overigens niet tot Vianen beho
rende Hagestein) met beperkt succes, doordat
hier al direct katholieke geestelijken actief
onder het kerkvolk missioneerden. In de om
liggende dorpen mondde de hervorming van
het kerkelijk leven echter binnen betrekkelijk
korte tijd uit in een bijna volledige cal
vinisering. Dit kan worden verklaard
enerzijds door het wegvallen van de zielzorg in
roomskatholieke zin, anderzijds doordat na
verloop van tijd de zorg voor het geestelijk heil
van de parochianen werd opgedragen aan een
predikant van de nieuwe leer.
Over ‘ketters’ uit Heicop zijn geen berichten
overgeleverd. Een wat vage zinspeling op een
mogelijke betrokkenheid van de vicecureit is
te vinden in een aan deze gericht gerechtelijk
bevel van de officiaal van Oudmunster uit 1571
om een ontlastende verklaring over geloofs
afval te tonen en zich te onthouden van be
stuurlijke zaken.
Of we de recalcitrantie van enige inwoners
van Heicop tegen de met dwang opgelegde
inkwartiering van Spaanse troepen als een
blijk van reformatorische sympathieën mogen
opvatten, is reine speculatie. Zonder risico zal
deze houding niet geweest zijn, maar of deze
religieus gemotiveerd was of voortkwam uit
een traditionele afkeer van bewoners van het
platteland jegens vreemd krijgsvolk valt
moeilijk te zeggen. Het duurde noch een
aantal jaren voordat in Heicop een predikant
werd aangesteld. In 1586 rapporteert de drost
van Vianen aan Amalia van Nieuwenaar, de
weduwe van Hendrik van Brederode, dat er
nog steeds geen predikant noch schoolmees
ter is te Heicop. Hij had daarover met heer



Gerrit, waarmee is bedoeld Gerrit van Zweten,
de predikant van Vianen, gesproken. De drost
dringt er bij Amalia op aan dat de gemeente
door haar tussenkomst spoedig een voor
ganger mag krijgen, want, zo merkt hij met
woordspeling op: alsoo die jeucht daerop
wasschen [= (op)groeit] als die wilde luyt en
de blyft die jeucht ongeleert, soodat metter
tyt wel Heydenskoop soude moegen ge
noempt worden.
Dat het zo lang duurt blijkt samen te hangen
met de financiële nood van de parochie. Men
weet niet waarmee men een predikant zou
kunnen onderhouden. Tien jaar later is
Heicop nog steeds verstoken van een
predikant. Ds. Albertus Selcart van Vianen
stelt in de classis van Gorinchem als noodop
lossing voor de schoolmeester van Vianen,
Wilhelmus geheten, op zondagen in de kerk

van Heicop te laten optreden als voorlezer,
totdat hij wettelijk tot den kerckendienst
zoude moegen toegelaten werden. Dit
wordt toegejuicht, maar enkele maanden later
besluit de classis om dit experiment voorlopig
tot nader order te staken, omdat het optreden
van genoemde Wilhelmus door zijn collega
schoolmeester te Heicop niet werd ge
waardeerd. Men wilde eerst toch maar het
advies van de provinciale synode of een
dergelijke constructie wel was toegestaan.
Een jaar later wordt Wilhelmus van de Walle
door de gemeente te Heicop als predikant be
roepen. Deze was tevoren onderrectoor te Vi
anen. Misschien mogen we in hem de
schoolmeester Wilhelmus van het mislukte
experiment herkennen, maar zeker is dat niet:
elders wordt van Van de Walle gezegd dat hij
voordien predikant was te Lienden in de clas
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sis Tiel of zelfs in het toen nog niet bestaande
Hien in dezelfde classis.
Hoe dan ook, met zijn aanstelling, door de
classis goedgekeurd, was een eind gekomen
aan de middeleeuwse parochie en was Heicop
definitief toegetreden tot de calvinistische
kerkorde.
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Jarenlang leerde de Lexmondse jeugd zwem
men bij het sluisje, in de Lek en in het Kanaal;
in het afgelopen jaar werd begonnen met
zwemles van de schooljeugd in het zwembad
De Hommel in Utrecht. Voor veel ouders is
dat een zorg minder! Voor de gezondheid van
mens en dier was 1963 een belangrijk jaar. De
Betudo gaf gelegenheid aan alle inwoners zich
te laten dóórlichten. Ook nu kwamen daarbij
gevallen aan het licht waarbij ingrijpen
noodzakelijk was.
Veel inwoners van Lexmond maakten ook van
de gelegenheid gebruik hun hond of kat te la

et inwonertal nam toe van 1920 tot
1928. Als we ieder jaar het aantal ge
boorten (43 in 1963) en het aantal

sterfgevallen (16 in 1963) lezen in de opgave
van de Burgerlijke Stand van Lexmond, dan
lijkt het vreemd dat het inwonertal niet meer
stijgt. De verklaring ligt voor de hand. Er ver
trekken elk jaar veel meer mensen dan er bin
nenkomen. In ’63 vertrok opnieuw een groot
gezin naar Brazilië. Ook het vorige jaar ging al
een flinke familie naar dat verre vreemde
land. We wensen de families Bronkhorst en
Schep van harte het beste in de Hollandse
Kolonie in Brazilië.
De Hervormde predikant Ds. J. Kruijt vertrok
minder ver. Rotterdam riep hem en hij ging.
De pogingen van de kerkeraad een nieuwe
predikant naar Lexmond te laten komen
hadden nog geen resultaat. De Gereformeerde
predikant Ds. G.H. van der Burgh kon het ge
hele jaar zijn arbeid verrichten.
De beide lagere scholen van Lexmond en de
kleuterschool boden het gehele jaar gelegen
heid aan de Lexmondse jeugd een goede op
voeding te genieten. Het hoofd van de chr.
kleuterschool mej. I. van der Snoek vertrok na
vele jaren trouwe dienst naar H.I. Ambacht;
mej. M.v. Oostveen werd haar opvolgster.

Elk jaar schreef gemeentesecretaris G. Janssen een jaaroverzicht van Lexmond in het blad de
Nieuwjaarsgroet, dat Boek en Kantoorboekhandel B. Crezée te Ameide uitgaf. Later werd dat
een maandelijks blad, dat de Wegwijzer heette. Een halve eeuw na dato brengt de Lek en Hui
bert Kroniek deze verslagen weer onder de aandacht. Omdat vorig jaar geen verslag is gepu
bliceerd, dit keer de overzichten van 1963 en 1964.
In het Nieuwsblad Meerkerk en Omstreken verscheen overigens ook zo’n jaaroverzicht, soms
van Janssen, maar ook wel niet ondertekend.
Van 1963 is een dergelijk anoniem verslag bekend. Het is goed mogelijk dat dit van de hand
van raadslid/wethouder J. van Dieren is, maar dat is gissen. Omdat beide overzichten veel
punten anders belichten, is het aardig om beide opnieuw in ons blad te publiceren

H



ten inenten tegen de gevreesde hondsdolheid.
Het ontbreken van een Groenekruisgebouw in
Lexmond maakt de zorg voor de gezondheid
van mens en dier tot een moeilijke aange
legenheid. Schrijver dezes was ook met de
poes bij De Drie Snoeken! Gelukkig vernamen
we dat de bouwvergunning voor het Lex
mondse Groenekruisgebouw nu binnen
enkele weken wordt verwacht.
Lexmond verheugt zich nog altijd in een ge
zond en actief verenigingsleven. De verbou
wing van de oude o.l. school tot
verenigingslokaal is echt geen luxe. Er wordt
nu hard aan gewerkt.
Waar we nog blijer mee zijn is de toename van
het aantal woningen in Lexmond. Er zijn nu
24 nieuwe huizen in aanbouw. Begin volgend
jaar verwachten we dat er 18 kunnen worden
betrokken. De bouwactiviteit en de economi
sche bedrijvigheid in Lexmond ging in 1963
gestaag verder. Al zijn er met name voor
landbouw en veeteelt en ook voor de fruitteelt
wel zorgen en donkere wolken, uiteindelijk
zijn er ook voor deze bedrijfstakken weer
lichtpunten te constateren geweest in 1963.
Ook in economisch opzicht gaat Lexmond vol
vertrouwen 1964 tegemoet. Dat Lexmond
spaart en blijft sparen, werd eind 1963 be
wezen, toen bij de Raiffeisenbank in Lexmond
het bedrag van vijf miljoen aan spaargelden
werd volgemaakt.
1963 bracht goede en kwade dingen. Niemand
weet wat 1964 voor ons zal brengen. Moge het
veel goed en weinig kwaad zijn. Gezegend
1964.
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ook heen, het huwelijk in resp. naar een
school in Soestdijk. Maar gelukkig waren mej.
Dekker uit Gorinchem en mej. Schaarden
burgh uit Utrecht bereid voor de klas te
komen. Het hoofd der Chr. Kleuterschool,
mej. I. van der Snoek, verwisselde Lexmond
voor HendrikIdoAmbacht, opgevolgd door
de leidster mej. van Oostveen, op haar beurt
vervangen door mej. van Mill uit Soestdijk.
De kinderen uit de 5e en 6e klasse van de

lagere scholen zijn in de gelegenheid gesteld
elke zaterdagmorgen in “Den Hommel” te
Utrecht zwemlessen te gaan nemen. Jammer
dat het ernstige ongeval van Sammie Versluis
overkomen, een schaduw op dit initiatief
werpt.
Tot de vertrokkenen behoort ook J. Veen, die
zijn bakkerij sloot, waardoor in enkele jaren
het aantal bakkers slonk van vier tot één (Ho
pelijk blijft de laatste bakker!). Niet zijn
woning maar wel zijn standplaats verliet
postcommandant der Rijkspolitie W. Nijssen;
Postcommandant is nu H.O. Ippel uit Lien
den.
Gemeentewerkman Jac. Bogaard moest tot
aller spijt wegens ziekte afscheid nemen van
zijn werk; in M. van der Hagen werd een
waardige opvolger gevonden.
B. Quint en J.A. Streefkerk ontvingen voor 50

at gaat er vlugger dan de tijd? Eer
we er erg in hebben, ligt het “jaar
overzicht” op tafel. Laten we samen

nog eens aanhalen wat ons dorpsleven in 1963
beroerde, het leven van 1920 mensen op 1 ja
nuari 1963. Tot 16 december kwamen er 43
babies bij (in 1962: 39), maar 16 (17) inwoners
ontvielen ons. 61 (42) vestigingen werden ge
boekt, doch 78 ingezetenen (67) werden afge
schreven, zodat we met z’n 1930en het
nieuwe jaar tegemoet gaan. Tot de overlede
nen behoort H. Lakerveld, die te Zijderveld bij
een verkeersongeval om het leven kwam.
Ds. J. Kruijt is naar zijn nieuwe gemeente
HillegersbergTerbregge gegaan. Het be
roepingswerk leverde reeds vier teleurstellin
gen op. G. Schep trok met zijn gezin naar de
Hollandse kolonie in Brazilië, Arapon, wat
een vacature betekende o.a. in de
gemeenteraad. Zijn opvolger P.G. Manschot
was tevoren reeds in de plaats getreden van
Joh. van Eck, die tientallen jaren de
Hervormde Kerk als presidentkerkvoogd
diende. De functie van voorlezer in de
Hervormde kerk werd officieel afgeschaft. Ds.
G. Blom legde de eerste steen voor de nieuwe
ChristelijkGereformeerde Kerk.
De twee onderwijzeressen der School met de
Bijbel, mej. Streefkerk en mej. Schep, gingen

W
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resp. 40 jaar bakkersarbeid de eremedaille in
brons, verbonden aan de Orde van Oranje
Nassau.
De TweedeKamerverkiezing vroeg aktiviteit
van de kiesverenigingen. Voor de A.R. kwam
burgemeester Schakel spreken, voor de Partij
van de Arbeid G. Ruygers en voor de vrou
wengroep dezer partij mevr. de Ruyterde
Zeeuw, lid van gedeputeerde staten der pro
vincie ZuidHolland.
De afdeling Lexmond – Hei en Boeicop der
vereniging Ziekenhuisverpleging vierde haar
25jarig bestaan.
De Hervormde Jongelingsvereniging “Timo
teüs” herdacht haar oprichting, 60 jaar gele
den. G.J. de Vaal en L. Speyer zagen terug op
een huwelijksleven van 60 jaar. De plaatselij
ke afdeling van de Christelijke Plattelands
vrouwenbond vierde haar tienjarig bestaan
met een gezamenlijke maaltijd der leden met
voordracht door J.B. Oosterwelder. 150 jaar
onafhankelijkheid van Nederland was voor de
Oranjevereniging aanleiding de schoolkinde
ren en de leden een filmvertoning aan te bie
den. Drie inwoners mochten hun 90e
verjaardag vieren: Wed. E. Kersbergende
Jong, wed. M. KooymanHuisman en G. Bos.
Het Rode Kruis hield een filmavond, enkele
inwoners konden deelnemen aan een Rode
Kruistocht. De bejaarden hadden ook weer
hun traditionele autotocht, mogelijk gemaakt
door de hulp van vele autobezitters, een bazar
van de Ned. Bond van Plattelandsvrouwen,
die ieders steun kreeg en een voetbalmiddag.
Het Ned. Bijbelgenootschap zette haar leden
werfactie i.v.m. het 100jarig bestaan kracht
bij door een filmvoorstelling.
De fanfare “Excelsior” slaagde er in voldoende
jongelui bijeen te brengen voor een eerste op
leiding, hopelijk is hiermede de eerste schrede
gezet naar een herleving van het korps. Op
verzoek van de Oranjevereniging zorgde de
Harmonie “Concordia” uit Heerewaarden er
voor, dat we toch een concert kregen. We
kregen ook een nieuwe zangvereniging, het
jeugdkoor van 'Hosanna'.
De gymnastiekvereniging presenteerde zich
voortreffelijk in de montagehal van de firma J.
van Eck en Zonen. De Wandelsportvereniging
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had weer sukses met haar
Bloesemtocht; 1560 deelnemers,
niet minder met haar bonte avond
en haar oudpapieraktie. De voet
balvereniging tekende voor een
jaarlijks voetbaltoernooi.
De eigenaars van honden en katten
kregen gelegenheid hun dieren in te
laten enten tegen hondsdolheid.
De driejaarlijkse doorlichting op
tuberculose vond weer plaats: in
één geval bleek opname in een sa
natorium nodig. De kinderen de
Jong en Riek Verhoef mochten het
sanatorium verlaten.
Wreed werd Lexmond van Hei en
Boeicop gescheiden doordat de
Heicoppersteeg vol sneeuwde en
leeggeschept moest worden. De
barre winter eiste veel van de be
strijders van sneeuw en gladheid.
Eiste ook veel van de IJsclub voor
het verzorgen van de baan en van
de wedstrijden. Menigeen volgde
op de Lekdijk met spanning de
strijd van de brekers en tanksche
pen tegen de massale ijsmassa’s.
De langdurige vorst belemmerde
ook het gereed maken van het
bouwterrein “Achter het Dorp”.
Maar verheugend was toch wel dat
begonnen kon worden met de bouw
van 8 premie en 12 woning
wetwoningen door de woning
bouwvereniging. Als zij over een
maand of drie (tenminste, wanneer
het niet te hard wintert!) klaar zijn,
zullen 8 woningwetwoningen in
uitvoering zijn. De snelle bebou
wing van het terrein heeft de raad
doen besluiten tot het vaststellen
van het uitbreidingsplan Grote Nes
Achter de Laak, dat plaats biedt
voor 70 woningen in gevarieerd
type. De bouw van zes boerderijen
langs de Driemolensweg is nage
noeg voltooid.
Drie particuliere woningen (krot
opruiming) kwamen gereed. De



al Lexmond 1964 besluiten met 2000
inwoners? Het antwoord zullen we
spoedig weten! Op 23 oktober werd de

klok geluid en ging de vlag uit voor Pieter Jan
de Lange, die het tweede duizendtal vol
maakte.
Sindsdien is de groei gestagneerd: op de
datum van afsluiting van dit overzicht, 18 de
cember, staan we nog steeds op de drempel
van het derde duizendtal. Al is er nog veel
mogelijk, in elk geval heeft Lexmond een
sterke groei doorgemaakt.
Het jaar ving aan met 1931 inwoners, 58 ver
lieten ons, maar 96 nieuwkomers werden in
geboekt (1963: 79 resp. 61). Er werden 50
kinderen geboren (46), doch 19 ingezetenen
stierven. Dit aantal zou 15 geweest zijn, indien
niet de vreselijke verkeersongevallen bij Via
nen, waar twee kinderen en een vader om
kwamen, en in onze gemeente, waar een
moeder het leven liet, hadden plaats gevon
den. Wanneer hierbij het dodelijke verkeers

ongeluk, overkomen aan een Gorinchemse
automobilist, wordt geteld, moet helaas
worden vastgesteld dat de tol aan het verkeer
zeer zwaar is geweest.
Het vestigingsoverschot werd in de hand ge
werkt doordat de woningbouwvereniging, na
enige jaren stilstand, 24 woningen kon laten
betrekken op het Anna Maria van Schuur
manplein.
Op dit plein kon de nieuwe kantoorhouder J.
Bekooy het nieuwe postkantoor betrekken.
Nog 4 particuliere woningen kwamen tot
stand, waarvan 1 montagewoning, welke uit
voerig werd bekeken door minister Bogaers.
De echtgenote van de Commissaris der
Koningin opende de voorlichtingswoning de
Laak 17, resultaat van een ingrijpende ver
bouwing. Momenteel zijn nog 7 woningen in
aanbouw.
Direct in het nieuwe jaar zal begonnen worden
aan een wijkgebouw met zusterswoning voor
het Groene Kruis. Voor het expeditiebedrijf

Laak werd herstraat. Het bovengrondse net
langs de Lekdijk en in de Nes werd verkabeld,
de verlichting tevens belangrijk verbeterd. De
oude openbare school wordt grondig op
geknapt ten behoeve van het verenigingsleven
en het gymnastiekonderwijs.
Naast opbouw ook vernietiging: de garage van
A. Spek ging met twee auto’s in vlammen op,
de belendende percelen konden ternauwer
nood worden behouden. De brandweer ver
leende ook assistentie bij de brand op een
aangevaren motorschip op de Lek.
De verbouwing van de School met de Bijbel
kwam gereed. Deze school en de Chr.
Kleuterschool werden voorzien van centrale
verwarming. De openbare school organiseer
de een paddestoelen en bloemententoon
stelling.
In Lakerveld landde een Duits zweefvlieg
tuigje. Het spaartegoed bij de Coöp. Raif

feisenbank overschreed de 5 miljoen.
En met dit laatste nieuwtje overschrijden we
ook de jaargrens. Moge 1964 voor u persoon
lijk en voor ons dorp een gezegend jaar
worden!

Z
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J.W. Termaat kwam een garage nagenoeg gereed. Jammer
dat de uitbreiding “Grote Nes” niet het fiat van gedeputeer
de staten kreeg, waardoor allerlei plannen stagneren; hope
lijk heeft het beroep van de gemeenteraad op H.M. de
Koningin sukses.
Ook de lang verbeide verbouwing van de oude openbare
school tot Dorpshuis kreeg haar (glansrijk) beslag. Een
mooie aanwinst, in het bijzonder voor het verenigingsleven.
De gymnastiekvereniging kreeg een volleybalclub en de
Streekmuziekschool begon met een cursus algemeen vor
mend muziekonderwijs voor jonge kinderen. Uit het ver
enigingsnieuws moeten we een keus doen: zeker mag
vermeld worden dat de voetbalvereniging, door slechts 1 van
de 22 wedstrijden te verliezen, promoveerde van de derde
klasse D van het zaterdagvoetbal naar de tweede klasse.
Voor haar heeft uitvoering van het Recreatieplan wel
bijzondere betekenis! Bij de Bloesemwandeltocht van W.I.K.
kwamen 1448 wandelaars aan start, een rekord. En natuur
lijk was er ook de avondvierdaagse. Negen tippelaars
haalden de Vierdaagse in Apeldoorn.
De Bond van Plattelandsvrouwen vierde haar 15e verjaardag
met een optreden van Coby Schreier. De E.H.B.O. or
ganiseerde een districtswedstrijd. De Oranjevereniging
bleek in de roos te hebben geschoten met het organiseren
van een optocht en een concert door de Harmonie Concordia
uit Heerewaarden. Wat jammer dat de opleiding van jonge
muzikanten voor Excelsior verzandde. De geitenkring
keuring bracht heel wat mooie dieren aan de lijn.
De Hervormde Gemeente werd verblijd door de overkomst
van ds. A. Stekelenburg uit Elst. Blijdschap ook in de
ChristelijkGereformeerde Kerk, toen de gemeente het



nieuwe kerkgebouw kon betrekken. Daar
entegen droefheid bij het overlijden van klok
luider I. van Bentum, opgevolgd door mej. M.
de Jong. Drie inwoners bereikten de 91jarige
leeftijd; één van hen overleed echter nadien.
Meester van Bekkum hoedde 40 jaar zijn klas
in de Christelijke school en J. van Muijden
waakte 25 jaar over de jacht. Het voorzitter
schap van de Coöperatieve Raiffeisenbank
ging over van G. Scherpenzeel naar Ps. Riet
veld. Zuster van der Griend legde het wijkver
pleegsterschort neer, na 28 jaar de zieken te
hebben bijgestaan; zuster Boele zal in het
nieuwe jaar haar taak overnemen. W. Keppel
deed zijn petroleumhandel over aan P.C. van
Zessen.
De jaarlijkse tocht der bejaarden leidde dit
maal naar de Hoge Veluwe.
De brandweer moest tweemaal uitrukken
voor een woonwagenbrand; een “grappen
maker” maakte loos alarm in Achthoven.
Wie niet wist wie Anna Maria van Schuurman
was, naar wie het nieuwe plein is genoemd,
kon alles uit een televisieuitzending te weet
komen. De verbetering der openbare ver
lichting werd in Achthoven en langs de Drie
molensweg voortgezet.
Het historische pand Kom Lekdijk 1 werd
door de gemeente overgedragen aan de
bekende vereniging Hendrick de Keyser. Bij
zandafgravingen langs de Lek kwam een oude
veldoven bloot.
En met dit “oude” nieuws willen wij het oude
jaar besluiten. Moge 1965 voor Lexmond als
gemeenschap en voor haar (2000?) inwoners
persoonlijk een zegenrijk jaar worden!
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Boeicop een feit met Dorresteyn als eerste be
woner van het huis.

,,Na het vertrek van de school heeft de woning
jaren leeggestaan. Toen het te koop kwam,
hoefden we niet lang na te denken. Het is zo'n
karakteristiek gebouw. Een mooie bouwstijl en
het heeft z'n eigen kleur. Zo'n huis als dit staat
nergens anders in Hei en Boeicop. Die boog
om de voordeur. Heel mooi!'

Wilco bezocht zelf de school en herinnert zich
goed dat het huis 'verboden gebied' was voor de
leerlingen. Daar kwam je niet. ,,Mijn moeder
heeft het huis nog schoongehouden. Ik ging
vaak mee om een beetje te helpen én om te
spelen. Maar altijd in de school. Binnen in het
huis ben ik nooit geweest.''
Bij het opknappen van het pand zijn zo veel
mogelijk oorspronkelijke details gespaard of
zelfs teruggebracht. Prachtige voorbeelden
daarvan zijn de schuifdeuren, wandpanelen en
inbouwkasten in de woon en voorkamer. De
stenen vloer in de gang is een plaatje. Na een
paar jaar klussen is het nu bijna klaar. ,,Alleen
de voordeur nog,'' zegt Wilco. ,,We zijn nog op
zoek naar een deur die goed bij het huis past.''

(R.A. Hendriks)

Met onverholen trots toont Wilco den Hartog
zijn prachtig opgeknapte huis, de voormalige
meesterswoning in het hart van het dorp. 'Het
mooiste huis van Heicop,' klinkt het over
tuigd. 'Een stukje dorpsgeschiedenis, maar
vooral een stijlvol huis met hele mooie, oor
spronkelijk details. We gaan hier nooit meer
weg.'

In het begin van de 20ste eeuw waren er in
Hei en Boeicop initiatieven om tot een
schoolvereniging te komen. Op 11 december
1913 vond de oprichtingsvergadering plaats,
onder voorzitterschap van dominee J.J. van
Baarsel, van de vereniging 'Tot stichting en
instandhouding van een School met de Bijbel'.
Op 1 februari 1914 werd voor een bedrag van
1250 gulden grond aangekocht van de familie
Bikker. De aanneemsom voor de school met
twee lokalen en de meesterswoning bedroeg
11.500 gulden. Op 22 juni 1914 volgde de
benoeming van R. Dorresteyn tot hoofd der
school tegen een jaarsalaris van duizend
gulden. Een week later werd onderwijzeres
mej. H. Vonk benoemd tegen een salaris van
500 gulden. Op 28 oktober 1914 ging de
school open met 46 kinderen. Vanaf dat
moment was christelijk onderwijs in Hei en
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De raad van Hei en Boeicop heeft met
algemene stemmen het Streekschap voor de
Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden
verworpen. Vianen's raad besloot zich in
principe voor het plan uit te spreken.

J. de V. uit Hei en Boeicop zou onder Ever
dingen niet tijdig van richtingsverandering
hebben doen blijk geven en hierdoor werd
een plotseling opduikende auto beschadigd.
Jan was goed bij de rede en ten slotte, toen
bleek dat hij wel schuld had, doch maar een
klein beetje, kwam hij er met f 6 of 2 dagen
af.

De Meerkerkse boomspuiter K.V. had in
Hei en Boeicop met zijn auto gereden met
vuile wielen en had de propere Heicopper
weg bezoedeld met kluiten modder. Be
hoorlijk eerst wielen schrappen is de Wet en
dat had Klaas niet gedaan. Acht gulden of 4
dagen luidde het vonnis.

D.C.V. uit Hei en Boeicop had op de polder
een vriend bij zich, die luisterde naar de
naam van Pluto en terwijl Dirk aan 't werk
was, ging Pluto er op uit om wild op te spo
ren. Dat zinde de jachtopziener niet en
schreef Dirk's naam op. Vandaag was hij
niet verschenen maar de jachtopziener wel,
die haarfijn alles vertelde. Eis en uitspraak
waren f 25 of 1 week.

Zaterdag werd de nieuwe motorbrandspuit
overgedragen. Deze spuit, die f. 8.000,
koste, werd geleverd door de fa. Kronen
burg. Voordat de spuit werd overgedragen,
werd gedemonstreerd hoe groot de presta
ties van de brandspuit waren. Eerst werd op
de haven gedemonstreerd op 3 atmosferen
druk met twee stralen, daarna met vier. De
spuit, die een vermogen heeft van 32 atm.
werkte op 3 atm. al enorm.

Vroeger werd in vele dorpen
weinig  of soms niets  gedaan
aan bestrijding van de immer
zo gevreesde ,,rode haan''.
Emmers water, sputterspuiten,
kwamen er aan te pas.....
Och, ik hoef U niet te zeggen,
wat het resultaat soms was!



Daarom is het toe te juichen
dat men allerwegen ziet:
,,Zonder een parate brandweer,
Kunnen we eenvoudig niet!''
En in steden en in dorpen
zorgt met 't eerst van allemaal,
voor modern, secuur, betrouwbaar,
goed brandweermateriaal.

Ook Lexmond gaf thans weer blijke
dat het deze eis verstaat,
en men kan daar rustig zeggen:
,,Onze brandweer is paraat!''
Want dank zij een heel verstandig
en eenstemmig raadsbesluit
heeft men er nu de bschikking
over een moderne spuit.

Dát was voor Lexmond een feestdag,
toen die spuit haar intreê deed 
en vier forse waterstralen
met gemak de lucht insmeet!
Ik bewoner U Lexmonders!
Maar  'k verbind een wens daaraan:
,,Moge Uw Lexmondse brandspuit,
steeds op ,,wachtgeld'' blijven staan!''

G.

De rietmeubelfabrikant G.V. te Lexmond
had in de nabijheid van een in de openlucht
staande oven een grote hoeveelheid
takkenbossen, droog teenhout en een
houten schuur staan, waardoor brand
gevaar kon ontstaan. Verdachte was niet
verschenen. Verbalisant verklaarde, dat er
herhaaldelijk vonken uit de oven komen en
er in 1949 al een brand is geweest. V. is al
meermalen gewaarschuwd en het O.M.
vond, dat op deze halsstarrigheid een flinke
straf moest volgen, dat de kantonrechter
met f 30 of 15 dh, overnam.

Als eerste emigranten van Lexmond zijn
Vrijdag naar Canada vertrokken de heer J.
W. den Hartogh met zijn vrouw en vier

kinderen. Bij het vertrek toonden zeer veel
Lexmonders hun belangstelling.

(..) De voorzitter zegt, dat nu van de ver
bouwing van het gemeentehuis de contou
ren klaar zijn en er dus vorm in komt, het
tijd wordt de meubilering te bespreken,
waarvan de ver
warming het
voornaamste stuk
is, voor zover men
dit onder meubi
lering kan reke
nen. Een kachel
geeft een heleboel
werk. Als de
raadzaal gebruikt
moet worden,
moet een poos van
tevoren de kachel
worden aange
maakt en verzorgd. En daar moet natuurlijk
ook iemand voor zijn. Bovendien is het nog
niet eens voldoende voor zo'n grote zaal.
Dan zijn er nog de meer moderne
mogelijkheden. Centrale verwarming is
veel en veel te duur. Dan rest nog de
electrische verwarming die al veel gebruikt
wordt. Hiervoor worden net zulke radiato
ren gebruikt als voor de centrale verwar
ming. Het is zeer gemakkelijk in het gebruik
en hygiënisch, daar men geen last van stof
heeft. Uit een berekening van ,,Inventum''
bleek, dat er zes kleine radiatoren van f 64,
per stuk onder de beide vensterbanken
kunnen geplaatst worden en drie grotere
van f 98, per stuk aan de andere zijde. Dan
zouden er nog nodig zijn twee grote ra
diatoren of een electrische haard, die vrij
duur is nl. f. 400, Toch is zo'n haard een
voordeel, want voor kleinere poosjes heeft
men aan een haard alleen genoeg en het
geeft ook sfeer. De kosten van materiaal en
aanleg van electrische verwarming zouden
ongeveer f 1400, groot zijn. Dit is wel een
groot bedrag, maar het is ook voor een be
langrijke zaak (...)
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delen van ons land. Daardoor zijn zowel het
drinkwater alsook de voedingsstoffen, die
wij van de bodem betrekken, jodiumarm.
Om dat tekort aan te vullen doet men
verstandig regelmatig jozozout bij het
bereiden van het eten te gebruiken in plaats
van het gewone keukenzout en iedere week
een maaltijd met zeevis te nemen, welke vis
ook jodiumhoudend is.

De Kruideniersvakcentrale heeft zich
uitgesproken voor een minimum
prijzenregeling voor suiker en margarine en
hoopt daarbij de steun van de Regering te
ondervinden. Deze hoop is voorbarig, daar
er – naar een zegsman van het ministerie
van Landbouw meedeelde – thans weinig
kans bestaat dat de regering op de suggestie
van de Kruideniersvakcentrale zal ingaan.

Koninginnedag zal dit jaar gevierd worden
op 1 Mei. De regering heeft daartoe besloten
in verband met het feit, dat 30 April dit jaar
op Zondag valt. Voorlopig is er nog van
afgezien Koninginnedag te doen samen
vallen met de Nationale Feestdag. Niet
onwaarschijnlijk is, dat de verschuiving van
de Koninginnedag vele Oranjeverenigingen
zal plaatsen voor een lastig feit, daar talrijke
zalen en andere feestgelegenheden reeds
zijn afgehuurd voor de 1Meiviering door de
socialisten. Met een combinatie van beide
feesten zullen deze echter weinig moeite
hebben.

Zoals te verwachten was, is de termijn van
een half jaar voor een algeheel terugtrekken
van de Nederlandse troepen uit Indonesië
met drie maanden verlengd. De meeste
onderdelen zullen nu tegen eind September
Indonesië hebben verlaten, deelde mr.
Fockema Andreae, de staatssecretaris van
Oorlog, op een persconferentie mee. Hij

Het Amerikaans kerkhof in Margraten is na
een onderbreking van ruim een jaar weer
opengesteld. Het terrein is genivelleerd, de
houten kruisen werden vervangen door
kruisen van Cararisch marmer. Alle
stoffelijke resten zijn opgegraven, voor
zover mogelijk geïdentificeerd, opnieuw
gekist en volgens de kerkelijke ritus
begraven. Het kerkhof zal nog worden
verrijkt met een machtig monument, dat de
herinnering levend zal houden aan de
duizenden, die vielen voor Europa’s
bevrijding en thans hier hun laatste
rustplaats hebben gevonden.

Bij het kinderonderzoek van de gemeenten
in het district “Het land van Arkel” is het de
schoolarts opgevallen dat zij bij zoveel
kinderen een meer of minder vergrote
schildklier kon constateren, dus een begin
van krop. Van de 2954 kinderen, die in ’t
afgelopen jaar werden onderzocht, vond zij
slechts bij 28.5 % een schildklier van
normale grootte. Volgens de Krop
Commissie van de Gezondheidsraad is deze
afwijking toe te schrijven aan de armoede
van de bodem aan jodium in verschillende



bevestigde dat de komende maanden zelfs
Amerikaanse troepenschepen worden
ingeschakeld om de repatriëring zo snel
mogelijk te doen verlopen. Volgens A.P.
wordt te Djakarta aangenomen, dat nog
70.000 man Nederlandse troepen op
inscheping wachten; 20.000 man keerden
reeds terug.

Hilversum I op golfengte 30 en Hilversum II
op 415 meter; het zijn zulke ingeburgerde
begrippen geworden dat de nieuwe
vaststelling Hilversum I op 402 en
Hilversum II op 298 meter bij velen, zelfs in
de radiowereld, enig geharrewar
veroorzaakt. Het ligt zo’n beetje voor de
hand om de zender, die het meest links op de
gebruikelijke schaalverdeling voorkomt als
eerst aan te duiden en de andere als tweede.
Naar internationale maatstaf is dat echter
niet juist. Men begint daar namelijk van de
hoogste golflengte af te tellen. Daarom
wordt sedert 15 Maart dan ook de zender
met de hoogste golflengte als Hilversum I en
de andere als Hilversum II aangeduid. Het is
maar een weet.

Als gevolg van stijgende prijzen op de
wereldmarkt, zal de koffieprijs die in Mei op
de bon wordt beschikbaar gesteld, duurder
worden. Hoe groot deze prijsstijging zal zijn
is nog niet bekend. Tot nog toe werd koffie
beschikbaar gesteld, die begin vorig jaar
tegen een betrekkelijk lage prijs was
ingekocht. De nieuwe koffie komt uit de
Congo, is van mindere kwaliteit en moet met
dollars worden betaald. Dit laatste is de
oorzaak, dat de rantsoenering zeker nog
anderhalf jaar zal duren.
Hierdoor wordt mede de
koffiesmokkel naar
Duitsland tegengegaan.
De laatste bon voor
koffie van de oude prijs
komt op 2 April uit.
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Bij het zien van bijgaande foto van het gebouw
op de uiterwaard zullen veel Lexmonders ho
pelijk prettige herinneringen te binnen schie
ten. Het was gebouwd als clubhuis van de
voetbalvereniging Lekvogels. Na het vertrek
van de Lekvogels naar het sportcomplex Het
Bosch doet het al weer enkele tientallen jaren
dienst als kantoor, wasplaats en ontmoe
tingsruimte van de camping. Eerst was dit een
gemeentecamping, maar gaat nu als Camping
De Uiterwaard door het leven.
Dit deel van de uiterwaard werd vroeger De
Bol genoemd. Ongeveer op deze plek heeft van
1611/1612 tot 1732 het Huis op de Bol gestaan.
Het werd ook wel het Huis Bolswaert ge
noemd. Het huis was eigendom van de familie
Van Brederode van Bolswaert. Dit was een
bastaardtak van de roemruchte heren van
Brederode, de bezitters van o.a. de landen van
Vianen en van Ameide en Tienhoven. De
weduwnaar Reinoud III van Brederode had
rond 1541 in Haarlem de mooie 18jarige Ca
tharina van Holten ontvoerd en haar opge
sloten in zijn kasteel Huis te Kleef, dat daar
niet ver vandaan lag.
In 1541/1542 liet hij haar naar zijn slot Bate
stein te Vianen brengen en leefde daar verder

met haar alsof hij met haar was getrouwd. Van
dat trouwen is nooit iets van gekomen, al
thans, er zijn daarvan geen bewijzen gevon
den. Hij had het haar wel toegezegd. Reinoud
III kreeg bij haar vier kinderen, waarbij de
eerste al zeer jong overleed. Catharina werd
beleend met de Bolswaard en hier bouwde
haar zoon Reinoud van Brederode van Bols
waert in 1611/1612 een huis. Over Catharina
en haar nazaten is een heel boek te vullen. Het
was een kleurrijk geslacht, waarvan Hendrik
en zijn zoon Frederik Lodewijk drossaard zijn
geweest van het Land van Ameide en Tienho
ven. In het boek 'Recht en Slecht in het land
van Brederode' van P. Horden Jz, waarvan de
2e verbeterde druk door onze vereniging is
uitgegeven, staan diverse verhalen over hen.
Van het huis is niets meer te zien en het is ook
niet bekend dat er resten zijn gevonden bij de
bouw van het clubhuis of later. Mocht u wel
iets daarover weten, neem dan graag contact
op met de redactie of de auteur.



Vereniging historisch Lexmond
en Hei- en Boeicop

Beste verenigingsleden,

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

Sinds de vorige Kroniek hebben zich weer enkele nieuwe leden aangemeld.
Lexmond: De heren C. Verhoef, A.M. van Duuren, D. Lakerveld Pzn, J.F. den Hartog en J. Boom.
Hei en Boeicop: De heren L.N. Verkerk en S. Pruyers
Vianen: De heren G.C. van Tienhoven en S. de Jong

Maarssen: De heer B.J. Manschot
En verder het bedrijf Van Hemert BouwHistorie uit Utrecht.
Vanzelfsprekend heten we hen
allemaal van harte welkom!

In de algemene ledenvergadering op 5 maart 2014 is besloten
de contributie te verhogen.
Leden met de postcode 4128 en 4126 betalen........... €
Leden met een andere postcode betalen....................€
Steunleden betalen..................................................... €

Wilt u het juiste bedrag vóór 1 april 2015 overmaken op rekening:

t.n.v. Ver. Hist. Lexmond en Heien Boeicop,
onder vermelding van uw straat, huisnummer en postcode.
U kunt de contributie ook contant betalen aan de penningmeester

'Pracht of Prul' door het echtpaar Tineke en Peter Schipper uit Tiel
Huis Het Bosch in Lexmond
woensdag 4 maart, 20.45 uur (na afloop van de alg. ledenvergadering)

Het programma Tussen Kunst en Kitsch is een veelbekeken
televisieprogramma. Na afloop van de algemene
ledenvergadering willen wij iets vergelijkbaars doen. Het
echtpaar Schipper uit Tiel zal na een korte inleiding over
verschillende kunstvormen in stad en platteland, ook
meegebrachte voorwerpen beoordelen in 'Pracht of Prul'.
U wordt dus uitgenodigd om iets mee te nemen, waarvan u zelf
nieuwsgierig bent of het iets unieks is en waarvan u denkt dat het
voor anderen ook leerzaam kan zijn. Er zal een selectie gemaakt
moeten worden uit de meegebrachte objecten.
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'Melkbussentransport in WestNederland'
door de heren Ad Verkaik en/of Karel Hoogendoorn uit Reeuwijk
Internos in Hei en Boeicop
Dinsdag 31 maart 2015, 20.00 uur

De meesten van ons hebben nog wel herinneringen aan de tijd dat de melk dagelijks opgehaald
werd op de boerderij. Met een forse en handige zwaai werden de zware melkbussen opgeladen,
waarna de ophaaltocht vervolgd werd naar de volgende boerderij. Dat is allemaal verdwenen met
de komst van de gekoelde melktanks.
Melkbussentransport in WestNederland heeft op vele manieren plaats gevonden. De weg van de
boerderij naar de melkfabriek was soms lang en moeilijk. Toch zijn de melkrijders er bijna altijd
in geslaagd om de volle melkbussen af te leveren. Of dit nu per hondenkar, met paard en wagen
of later met de vrachtauto ging, alles komt aan de orde op deze avond.
Vanzelfsprekend hebben de sprekers zelf ook melkbussen gereden. Ze hebben er ook een boeiend
boek over geschreven, en ze zijn in het bezit van een authentieke melkbussenauto.
Een onderwerp dat waarschijnlijk velen van u wel zal aanspreken. Een stukje heelspecifieke
lokale historie.
Iedereen, lid of geen lid, is van harte welkom. De toegang is gratis.

Weet u wat een postzegel tegenwoordig kost? Dat is 69 eurocent en dat bedrag stijgt
met minstens 10 procent per jaar! Op onze begroting altijd een grote post. Die willen
we omlaag brengen..

Onze vereniging gaat ook met de tijd mee. We maken daarom graag gebruik van moderne
middelen, wanneer dat handig, goedkoop en snel is. Zo willen we vaker gebruik gaan maken van
email. Bijvoorbeeld om de leden te attenderen op een komende lezing of excursie. Van veel leden
hebben we gelukkig al een mailadres, maar nog niet van iedereen. Vandaar dit verzoek:
Mail uw mailadres naar onze penningmeester, Amel de Wit: adewit1@solcon.nl
U weet dan zeker, dat u altijd de meest actuele informatie van onze vereniging ontvangt. Voor
iedereen sneller en voordeliger.

Van een genealogische enthousiasteling uit Nieuwland hebben we heel veel genealogische
periodieken van de laatste 20 jaar ontvangen. U moet dan denken aan bv. Gens Nostra, Gens
Germana en vergelijkbare tijdschriften van de periode 19902014. We moeten nog
inventariseren wat we precies gekregen hebben, maar we willen die tijdschriften nu al wel voor
onze leden beschikbaar stellen. Wanneer u belangstelling heeft, maak dan een afspraak met één
van de bestuursleden, dan kunt u ze in het Laakhuis op uw gemak eens bekijken.



Op 13 december 2014 heeft ons staatshoofd het nieuw Nationaal Militair Museum geopend.
Reden genoeg voor onze excursiecommissie om een programma te organiseren rondom dit
museum. Zoals gebruikelijk zal het een dagvullend programma zijn. Om de kosten te drukken
gaan we erheen met eigen vervoer. De kosten zullen nu € 28,50 zijn voor mensen met een
museumjaarkaart en € 36, voor mensen zonder zo’n kaart.

Het ziet er als volgt uit:
09.15 Vertrek bij Het Bosch met eigen vervoer
10.00 Koffiedrinken in het museum. Daarna kunt u zelf

rondlopen. We zullen voor 40 mensen een
rondleiding reserveren. Graag bij aanmelding
opgeven of u daarvan gebruik wilt maken.

13.30 Vertrek uit het museum
14.00 Pannenkoekenlunch in de Smickel te Soest
15.00 Terugtocht of, voor wie wil, terugkeer naar het

museum.

Opgeven, bij voorkeur via email, kan tot 7 maart bij:
Jan Schaafsma: schaafsmastate@hetnet.nl 0347341510
Marianne Wittebol: mh.wittebol@hetnet.nl 0347342221
Wilt u bij opgave ook aangeven of u bereid bent zelf te rijden of dat u liever meerijdt met anderen.

Een eeuw geleden woedde de Eerste Wereldoorlog in volle hevigheid. Hoewel Nederland niet bij
de oorlogshandelingen betrokken was, hebben we er wel mee te maken gehad. Mobilisatie,
vluchtelingen uit België, voedsel op de bon. En hoewel er geen personen meer onder ons zijn, die

zelf de oorlog meegemaakt hebben, zijn er misschien wel
familieverhalen overgeleverd. Of foto’s of brieven van dienstplichtige
militairen. Of voedselbonnen. Wellicht andere zaken. Wanneer u iets
heeft over de Eerste Wereldoorlog en u wilt dat delen met anderen,
neem dan contact op met één van onze bestuursleden. We zouden uw
inbreng kunnen verwerken in een tentoonstelling of in een artikel van
de Kroniek. Het hoeft natuurlijk niet alleen betrekking te hebben op de
Eerste Wereldoorlog, andere verhalen en objecten kunnen ook
interessant zijn. We houden ons van harte aanbevolen!

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

Met vriendelijke groeten,

L.P. Kleppe, voorzitter
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