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ei, dat is in ons land de maand van gedenken. Dat is
zo gegroeid na de Tweede Wereldoorlog, die in ons
land zowel begon als eindigde in mei. Daardoor

vraagt deze maand vanzelfsprekend speciale aandacht aan de
bezetting. Dit jaar mochten we, het is met dankbaarheid
gezegd, stilstaan bij het feit dat we nu al voor de zeventigste
keer achter elkaar een jaar van vrijheid beleefd hebben.
Velen, ook onder onze lezers, bewaren speciale herinneringen
aan de oorlog en dat maakt het gedenken voor hen uiterst
waardevol. Daarom ook zijn in dit nummer van de Kroniek
een paar artikelen opgenomen over de oorlogstijd in onze di
recte omgeving. Door de aandacht op deze dingen te vestigen
neemt ook bij anderen het besef toe dat het belangrijk is om
de kennis, van wat aan de huidige tijd voorafging, te bewaren
en hoog te achten. Immers, wat aan ons voorafging, wij
komen eruit voort, en wat we eerder meemaakten, het heeft
ons gevormd. Samen heeft het ons gemaakt tot wie wij zijn; als
samenleving, als maatschappij, maar ook als familie of als in
dividu. Om die reden verzamelen en bewaken wij als vereni
ging de kennis en de herinnering aan wat voorbij is gegaan.
Om het vervolgens weer te delen met oude, maar zeker ook
met nieuwe belanghebbenden en belangstellenden.

Vanaf begin maart mag ik de voorzitter zijn van deze Vereni
ging Historisch Lexmond en Hei en Boeicop. Ik moet zeggen,
het is mij een eer en een genoegen. Ik voel me nauw bij de
dorpsgeschiedenis betrokken en met veel plezier ben ik dan
ook begonnen om me voor deze vereniging in te zetten. In
middels alweer een tweetal maanden in functie, moet ik
echter bekennen dat ik het inwerken nog nauwelijks heb af
gerond. Ik kwam in een ambitieus en enthousiast bestuur, dat
beschikt over heel veel kennis en informatie, en dat op een
verscheidenheid aan fronten heel actief is. Dan kost het tijd
om daarmee vertrouwd te raken. Maar met dank noem ik in
dit verband de naam van Peter Kleppe, die mij bij het zetten
van de eerste stappen behoedzaam op weg geholpen heeft.
Peter was de afgelopen periode voorzitter en daarvoor al vele
jaren secretaris. Hij heeft in die functies voor de vereniging
ontzettend veel betekend en wij zijn hem daarvoor bijzonder
erkentelijk. Gelukkig hoeven wij zijn betrokkenheid en zijn
vriendschap nog niet te missen. Peter blijft bestuurslid en wij
hopen dat hij met zijn deskundigheid en ervaring de vereni
ging nog lange jaren zal verrijken.
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r wordt wat afgewandeld in ons land. De
vierdaagse van Nijmegen is natuurlijk
een topper, maar ook in Lakerveld en de

omliggende natuurgebieden zijn er op mooie
dagen veel mensen op de been. Een mooie
ontspanning, maar niet altijd zonder gevaar.
Op een mooie zaterdag bevond ik me vorig
jaar in het Zouwegebied en zag wandelaars,
van wie een flink aantal met korte broek, het
gebied inlopen waar teken, wespen en brand
netels op de loer liggen. Ik hoop dat ze met
gezonde kuiten zijn teruggekeerd naar hun
bestemming.

Dit verhaal gaat over een reiziger. Voor hem
geen wandeling op een mooie zaterdag
middag, maar een zware voettocht in de
nacht. Een moeilijke wandeling op zoek naar
de vrijheid. Het zal geen ontspannen tocht
zijn geweest. Zijn leven stond op het spel. Met
hulp van anderen bereikte hij zijn doel.
Hij was een Amerikaanse piloot tijdens de
Tweede Wereldoorlog, die met zijn jacht
vliegtuig, een Mustang P51D, Amerikaanse
bommenwerpers begeleidde richting Duits
land. Zijn toestel heette Traveler (Engels voor
'reiziger'.)
De vlucht naar de vrijheid vond plaats in de
nacht van 11 op 12 september 1944. De naam
van de reiziger was Ivan Brooks Hollomon.
Zijn missie was in Lakerveld ten einde ge

E

Met deze zinnen begon Peter de Pater zijn vertellingen over de Amerikaanse luitenant
kolonel Ivan Brooks Hollomon, die in september 2044 met zijn parachute in Lakerveld land
de. In deze slotaflevering het verhaal over de vlucht naar de vrijheid, ruim 70 jaar geleden.
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een bedankbrief van de Amerikaanse regering
voor hun moedig gedrag tijdens die avond.
Ivan maakte maar kort kennis met de ge
broeders Van Dijk. Toch was hun actie be
langrijk. Het was het begin van zijn tocht naar
de vrijheid.

Ivan stak het Merwedekanaal over. Enkele
Nederlandse verzetslieden zouden hem
opvangen. Die waren er echter niet, omdat ze
de situatie niet helemaal vertrouwden. Daar
had het plaatselijke verzet redenen voor.
Ivan kende de oorlogssituatie en besloot om
onmiddellijk te gaan lopen richting Gorin
chem. Het eerste stuk dat hij in de nacht van
11 op 12 september 1944 aflegde was de weg
langs het Merwedekanaal over de oostelijke
kanaaldijk richting Middelkoop.

komen. Zijn voettocht niet, die moest nog be
ginnen, op klompen.

Ivan was tijdens de Tweede Wereldoorlog een
zeer goede piloot. 'Rock', zoals zijn bijnaam
luidde, vloog 57 missies. Hij was ingedeeld bij
de 359 Fighter Group en vloog in een P51D
Mustang.
Op 11 september 1944 escorteerde hij als
leider van 369 Squadron Red Flight ruim
duizend bommenwerpers naar Duitsland. De
gealarmeerde Duitsers stegen met 500 jagers
op en de Mustang van Hollomon werd ge
raakt. Hij moest het gevecht verlaten en pro
beerde naar zijn basis terug te keren. Bij
Kassel beschoot hij nog twee locomotieven.
Iets later werd hij zelf nogmaals beschoten
waardoor het oliekoelsysteem van zijn tioestel
werd geraakt. Bij Utrecht seinde hij een be
richt door dat hij zijn toestel moest verlaten.
Bungelend aan zijn parachute zag hij zijn
Mustang neerstorten. Het toestel boorde zich
in de Lakerveldse poldergrond en was nau
welijks meer zichtbaar, waardoor de Duitsers
het nooit hebben gevonden.
Het neerstorten werd wel gadegeslagen door
een boerengezin bij Scharperswijk. Even later
kwam Hollomon bij dit gezin van Evert van
Dijk en vroeg of zij hem konden verbergen.
Op de late avond van 11 september werd Ivan
het Merwedekanaal overgezet door Jo en
Evert van Dijk. Beiden ontvingen na de oorlog



in het toestel zo lang als het kon. Dit mislukte.
Ik kwam terug van een hoogte van 15.000
voet (ca. 5 km) tot een hoogte van 4000 voet.
(ca. 1300 meter) en sprong er uit.
Ik landde in een mooi weiland, een beetje
zuidelijk van Utrecht. Toen ik was geland,
begroef ik mijn parachute en vliegersuniform
bij een sloot. Ik benaderde een Nederlandse
boer (hiermee wordt Frans van Laar bedoeld),
maar hij sprak geen Engels, en wilde mij ook
niet helpen. Wel maakte hij mij attent op een
griend, waar ik me kon verbergen. Ik besloot
om naar de Lek te lopen, maar dat ging niet.
Toen ik verder liep ontmoette ik een jonge
boer, die ongeveer 25 jaar oud was, (hiermee
wordt of Evert of Jo van Dijk bedoeld) en hij
gaf aan dat ik met hem mee moest gaan.
Ik vertelde hem dat ik kleding wilde. Die gaf
hij mij, en het grootste gedeelte van mijn kle

Drie jaar geleden dook, dankzij de Ame
rikaanse historica Char Baldridge, die speci
fiek onderzoek doet naar de rol van bepaalde
onderdelen van de Amerikaanse luchtmacht
tijdens de Tweede Wereldoorlog, de eigen
verklaring van Ivan op. Schrijver is geen ken
ner op het gebied van militaire afkortingen,
maar heeft geprobeerd het verslag te ver
duidelijken, waarbij zo veel mogelijk Engelse
termen zijn vermeden.
Zoals uit het volgende zal blijken was Ivan
toch wel een man met een bijzonder karakter.
Geen hulp aan de andere kant van het kanaal?
Geen hulp in Middelkoop? Dan doe ik het toch
zelf. En hij is gaan wandelen richting het
zuiden.
Over de kwaliteit van zijn kompas heb ik mijn
twijfels. Hij koos een merkwaardige route.
Zijn doel bleef waarschijnlijk Antwerpen,
maar dat was ver, zelfs heel ver. Dat hij op de
vroege morgen van 12 september 1944 Gorin
chemOost bereikte, mag al een wonder he
ten. In die nacht had hij al diverse lastige
horden genomen. Het beste is om hem zelf
aan het woord te laten. Dit verhaal heb ik uit
het Engels vertaald en er diverse opmerkin
gen bij geplaatst die ik zal toelichten.
Nadat Ivan de vrijheid had bereikt in het in
middels in december 1944 bevrijde Noord
Brabant, had de Canadese Inlichtingen
Dienst, toen gevestigd in Tilburg, veel inte
resse in zijn belevenissen. Dat de inlichtin
gendienst zich een beeld wilde vormen van het
toen nog bezette deel van Nederland, lijkt me
duidelijk. Dit soort rapportages had een
speciale naam: Evade & Escape Report. Dit
rapport over Hollomans ontsnapping ligt in
de Amerikaanse archieven onder No. 2749.

'Op een missie om bommenwerpers te bege
leiden op 11 september 1944 naar Merseburg
in Duitsland werd mijn toestel geraakt door
Duits luchtafweergeschut, terwijl ik een
aanval opende. Op dat moment bevond ik mij
bij Eisenbruck in Duitsland. De olieleidingen
waren beschadigd en de olie liep eruit. Ik be
sloot om terug te gaan naar Holland. Ik bleef
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eenheid het bericht dat ik nog leefde. Ik vond
dit van zeer grote waarde.
Ik gebruikte kaarten en een kompas uit mijn
hulpdoos. Maar de kaart die ik had beschikte
niet over dit deel van Holland en had dus
geen waarde. Ik gebruikte mijn eigen voed
sel, en wisselde mijn Franse geld voor
Nederlandse guldens.

ding liet ik achter. Hij vertelde mij ook waar
ik me kon verbergen en ik trok me daar een
aantal uren terug.
De Duitsers onderzochten het gebied. Dit
duurde slechts een uur en erg zorgvuldig was
het niet. Toen het donker werd, zo rond 21.00
uur, verliet ik mijn schuilplaats en ging ik
naar een boerderij om iets te drinken. De be
woners vertelden mij dat ik snel moest ver
trekken, omdat er 'Duitsers' in het huis
waren. (Hiermee wordt Cees Middag
bedoeld). Ik liep terug in zuidwestelijke
richting en keerde terug bij de boer die mij de
kleding had gegeven. Hij zorgde voor een
roeiboot, waarmee ik het kanaal overstak, en
aan de andere kant vervolgde ik over smalle
wegen mijn weg richting het zuidwesten. Ik
wist dat er een soort avondklok bestond in
Holland, maar de tijdstippen wist ik niet. In
Leerdam koos ik de westelijke route. En om
zeilde daarmee Duitsers die een brug be
waakten (Hiermee wordt de toenmalige
Lingebrug bij Oosterwijk bedoeld).
Na nog wat controleposten ontweken te
hebben, bereikte ik Gorinchem bij daglicht op
12 september. Na wat rondgelopen te hebben
door de straten, ging ik naar een boerderij
aan de rand van Gorinchem. Ik vroeg of ik
daar in de hooischuur mocht slapen. Rond elf
uur in de ochtend verscheen een man die mij
duidelijk maakte hem te volgen. Ik werd
meegenomen naar een andere boerderij,
waar ik het grootste gedeelte van de middag
geslapen heb.
Toen ik wakker werd, was er een katholieke
priester die Engels sprak. Hij nam mij mee
naar een andere priester. In dit huis kreeg ik
een warm maal en ik kon de 10.000 Franse
Francs in mijn portemonnee verwisselen
voor 25 Nederlandse guldens.
De priester adviseerde mij om naar Eindho
ven te gaan. Volgens hem waren daar de ge
allieerde troepen en kon ik zo terugkeren.
Toen ik me in het huis van de priester bevond,
ontmoette ik een Nederlander en hij zag wel
kans de reis naar de geallieerde troepen te
regelen.
Via Escape on Evasion (een onderdeel van de
Amerikaanse inlichtingendienst) kreeg mijn



De namen van de Nederlandse priesters weet
ik niet, maar de burger, die lid was van het
verzet en aanwezig was in het huis van de
tweede priester, heette Edouard G.H.
Smulders en woonde in de Boerenstraat in
Gorinchem. Ik was daar van 12 september tot
25 november 1944. Hij was bekend in de stad,
en vervalste meer dan 1200 paspoorten voor
Nederlanders die in Duitsland moesten
werken en naar huis wilden. Toen ik bij de
Smulders woonde, wilde ik vaak iets voor
mijzelf doen, maar ik kreeg het advies om te
wachten. De Engelsen waren toch in aan
tocht.
De manager, of baas van de ondergrondse,
kwam een paar keer langs, zijn naam weet ik
niet.
Menige keren kwamen de Duitsers naar het
huis van Smulders op zoek naar dekens en
voedsel. Op een keer moesten we verhuizen
naar een ander deel van de stad toen sommi
ge mensen moesten evacueren. Er waren
twee stellen die ook bij de familie Smulders
verbleven. Op de avond van 25 november,
toen ik terugkeerde van een wandeling, ont
moette ik een man die Reisterborg heette, hij
was een vriend van de familie Smulders. Hij
vertelde mij dat ik binnen vijftien tot twintig
minuten kon vertrekken. Hij en Smulders
brachten mij per fiets naar een kantoor in
Gorinchem. Daarna verlieten we Gorinchem
per auto om naar het huis van Gerrit van
Wijngaarden te gaan. Ik bleef daar die nacht.
De volgende morgen nam van Wijngaarden
me mee naar de rivier, waar een boot lag.
Het plan was om de rivier over te steken,
maar iemand had een tip gegeven aan de
Gestapo en het plan ging niet door. Ik hoorde
later dat de ondergrondse wist, wie de tip
gegeven had aan de Duitsers en de man werd
neergeschoten.
In die nacht van 26 november bleef ik samen
met een man, mogelijk de kapitein, op de
boot. De volgende morgen werd ik per fiets
vervoerd naar een jong stel in Hardinxveld.
Het jonge stel zetten mij over naar Werken
dam. Ik bereikte een hoeve waar van
Wijngaarden op me wachtte. Vervolgens
ging ik naar een andere boerderij en werd ik
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In Tilburg werd Ivan uitgebreid ondervraagd
over zijn belevenissen. Een groot gedeelte
hiervan is hierboven weergegeven. Ivan heeft
dit op zijn eigen manier gedaan. Al zijn activi
teiten vóór die datum van 11 september zijn
geregistreerd. En kwamen diverse militaire
vaktermen ter sprake, maar het gaat te ver om
deze te vermelden.
Wat wel interessant is, waren gerichte vragen
over Ivans mening over de situatie in het
bezette Holland.
Hij kwam met vier opmerkingen.

Op 2 december 1944 zijn 50.000 Neder
landers opgepakt in Rotterdam en naar
Duitsland gestuurd om daar te werken. (Van
horen zeggen.)

overdragen aan Adriaan de Keizer. Hij nam
me mee in een boot. We bleven buiten
Werkendam een week in een boerderij. Plan
nen werden gemaakt om met een boot door
de riviertjes en kanaaltjes van de Biesbosch te
varen. Zes anderen, Nederlandse burgers,
gingen op weg in twee boten. De Duitsers
patrouilleerden de watergangen.
Wij reisden 32 uur lang en bereikten op 5 de
cember het dorp Drimmelen aan de Maas. Er
waren daar geen troepen, maar het Neder
landse verzet had de controle. Ik overnachtte
daar en op 6 december kwam ik contact met
Poolse troepen. Een Poolse officier nam me
mee naar Breda, waar ik werd overgedragen
aan de Canadezen en naar Tilburg werd ge
bracht.

Adriaan de Keizer (10 oktober
1922  3 mei 2007) was tijdens de
Tweede Wereldoorlog een zoge
noemde linecrosser . Eén van de
piloten die hij heeft overgezet
was 'Rock' Hollomon.
Na de oorlog had De Keizer een
tankstation aan de A27 dat hij
'Crossing Station De Keizer'

noemde. Een
grote wens
van Adriaan de Keizer was om Hollomon nog eens te ontmoeten. Hiertoe
reisde hij halverwege de jaren '60 naar de Verenigde Staten, waar hij te
horen kreeg dat deze piloot tijdens een vliegtuigongeluk om het leven
was gekomen. Teleurgesteld gaf hij zijn zoektocht op. Pas in 2005, toen
Hollomons neergestorte Mustang in Nederland teruggevonden was en
het onderzoeksteam contact opnam met de familie De Keizer, hoorde hij
dat het om een vergissing ging en dat het een andere piloot met dezelfde
naam betrof. Wel was 'Rock' Hollomon in 1992 overleden, maar zijn drie
kinderen leefden nog. Een jaar later werd Adriaan de Keizer ernstig ziek,
veel tijd om een ontmoeting met Hollomons kinderen te regelen was er
niet. Hollomons dochter Mary Evelyn kwam over. Samen gingen ze naar
Drimmelen om te zien waar 'Rock' Holloman zijn vrijheid had
teruggekregen. Enkele weken later overleed De Keizer.



Waarom schrijf ik dit toch wel lange verhaal?
Vergeven mag, vergeten misschien niet. WO
II is toch wel lang geleden. Het begin was 75
jaar, het einde 70 jaar geleden. De mensen die
het hebben meegemaakt hebben sterven. Hun
verhalen zijn talrijk, al of niet gekleurd door
eigen visie. Soms ook ingegeven door eigen
emoties. De waarheid blijft toch het eerste
slachtoffer van elke oorlog.
In al mijn vertellingen over de oorlog heb ik
veel namen genoemd, sommige ook doelbe
wust achterwege gelaten. Soms moet je dit
doen, het ligt nog steeds gevoelig.
Een bron die ik zelden genoemd heb is de
Duitser Alex Lahnwehr. Als vriend van Adri
aan Bijl maakte hij deel uit van het jachtteam
van de polder LakerveldOost. Ik was nog jong
toen ik hem ontmoette. Later raakten we in
gesprek over persoonlijke dingen, over ons

De voedselsituatie in Holland is erg slecht
en het moreel van de burgers is laag. Zij
hebben het gevoel dat veel mensen zullen
sterven van de honger als de geallieerden dit
gebied niet snel bevrijden. (Geconstateerd en
van horen zeggen).

Feit is dat er in de regio tussen de Waal en
de Maas meer dan voldoende voedsel is. Deze
regio wordt verdedigd door slechts 1500
Duitsers en het moet voor de geallieerden
eenvoudig zijn om dit gebied in te nemen en
daarmee Holland van voedsel te voorzien.
(Geconstateerd en van horen zeggen).

Gehoord van betrouwbare bronnen, dat
veel Duitsers bereid zijn om hun wapens in te
ruilen voor burgerkleding en dus willen
deserteren.

Misschien ligt het niet voor de hand dat ie
mand die in 1956 geboren is, zich zo intensief
met de oorlog bezig houdt. Geschiedenis in de
breedste zin van het woord heeft altijd mijn
interesse gehad, en vooral ook de WO II.
Het verhaal van de neergestorte Mustang
kende ik vaag. In de OostLakerveldse polder
was ooit een vliegtuig neergestort, het was
een plek die de oudere Lakervelders wel ken
den. Meer niet. Maar in 2005 veranderde de
situatie. De particuliere stichting DARE kreeg
toestemming van grondeigenaar Cees van den
Berg om het toestel op te graven. Niet het he
le toestel kon worden opgegraven, omdat het
te diep zat. Was het daarom een mislukte op
graving? Zeker niet. De piloot Ivan B. Hol
lomon kwam er levend vanaf, maar misschien
nog belangrijker is dat, dankzij stichting
DARE, zijn familie werd geïnformeerd en met
name dochter Margaret veel te weten kwam
over haar vader. Ze bezocht Nederland drie
keer en steeds weer was het doel om mensen
te ontmoeten die een rol hadden gespeeld in
haar vaders leven. Het zijn er inmiddels te
veel om op te noemen. Ik hoef deze namen
niet te noemen, want Maggie is bezig aan een
boek over haar vader. Dat hoopt ze dit jaar af
te ronden. Ik heb al exemplaren besteld, want
zo’n boek hoort thuis in het archief van onze
vereniging.
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leven, en wat we allemaal gedaan en meege
maakt hadden in ons leven. Alex had interes
se in al zijn Lakerveldse jachtgenoten en hun
gezinnen. Hij praatte graag over mijn hobby:
geschiedschrijving. Tijdens de Tweede We
reldoorlog was hij piloot, en vloog een Junker
88.
,,Oorlog is verschrikkelijk Peter,'' sprak hij
eens. Nadat ik hem de ondergang van de
Junker achter Loo de Jong, met als slachtof
fers Hartmut Meier, Arthur Gutzeit, Thor
wald Wettern en Walter Donath had
uitgelegd, was Alex duidelijk. ,,Winnaars be
staan niet in een oorlog, voor een groot deel
verliezers. Ik heb het overleefd, en
daarom loop ik nu in de Lakerveldse
polder in goede gezondheid.''
Rare gedachte: een Duitser met
wapen in de Lakerveldse polder. Ik
had er geen moeite mee. Een
collegajager had een vrouw, af
komstig uit Rotterdam. Een Duit
ser met een wapen kostte haar
moeite. Zij had het bom
bardement op Rotterdam en de
hongerwinter meegemaakt.



Waarheid over de oorlog blijft een ruim be
grip. Nadat de oorlog voorbij was, verschenen
er opeens helden, die niets gepresteerd
hadden. Echte helden, die liever niet genoemd
wilden worden, verdwenen in de anonimiteit.
De voorbeelden liggen voor het oprapen. Ik
weet dat ik nu een gevaarlijk terrein betreed.
Toch doe ik het.
1. M.W. Schakel wordt vereerd als verzets
strijder. Maar over zijn prestaties zijn de me
ningen verdeeld. Zijn maat Richard Navest,
bijgenaamd 'De Baviaan' redde Schakel en
knapte de moeilijke klusjes voor hem op aan
het eind van de oorlog.
2. Geerit van Wijngaarden was een onver
schrokken verzetsman uit Hardinxveld, hij
handelde op zijn eigen manier. Door goede
contacten te leggen met de Duitsers kon je wat
bereiken. Na de oorlog werd hij als collabo
rateur opgepakt door... jawel, M.W.Schakel,
die de regie voerde over de Binnenlandse
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De reis door bezet gebied is een avontuur vol
moed, toeval, verraad, opoffering en verzet.
Het is een reddingsactie, zoals er vele waren
en waarvoor velen zich hebben ingezet en
soms zelfs hun leven gaven.
Eind 1944 zaten Lexmond en Lakerveld vol
onderduikers en evacués, vooral uit de Betu
we. Gevlucht, nadat de slag om Arnhem was
mislukt was. Maar Lexmonders hielden con
tact met de onderduikers en evacués. Mis
schien past het verhaal over het vliegtuig van
Ivan B. Hollomon hier in. De oorlog ligt ver
achter ons, maar de contacten zijn nog steeds
levend.
Er schiet mij een gedicht te binnen van Leo
Vroman. 'Kom vanavond met verhalen, hoe
de oorlog is verdwenen, en herhaal ze dui
zend malen, allle malen zal ik wenen.'

Strijdkrachten. Geerit van Wijngaarden zat
een aantal maanden gevangen. Toen bleek dat
de bewijsvoering ondeugdelijk was, werd hij
vrijgelaten.
3. Er door diverse historici onderzoek gedaan
naar WO II in onze regio. Door amateurs en
deskundigen. Visies over bijvoorbeeld de rol
van Schakel lopen daarin uiteen.

De verhalen over 'de vlucht naar de vrijheid',
die op 11 september 1944 in Lakerveld begon,
zijn een boek waard. Het verhaal van de vlie
ger is bekend, het toestel is opgespoord en
voor een deel opgegraven. Er zijn oogegtuigen
en nabestaanden gevonden, gevolgd door een
onderzoek naar de route die Ivan volgde naar
de vrijheid.



grond wordt te warm onder zijn voeten.
Mijntje: ,,Keurmeester Bud had een signaal
gekregen van een boer die vee achterhield. ‘Is
dit alles?,’ vroeg hij. De boer bevestigde het
met klem. Bud, die natuurlijk wel beter wist,
trok zijn pistool en zei: ‘Dan moet het maar
een boer kosten’, waarna deze van angst door
de mand viel. Pa kwam met zijn geweten in de
knel en maakte hierna de balans op. Dat bleek
achteraf de oorzaak dat hij moest onderdui
ken.”
Op een donkere herfstdag in het laatste oor
logsjaar, als Mijntje en haar zusje Maggie
bezig zijn met hun postzegelverzameling,
komt pa vertellen dat ze binnenkort een
poosje weg zullen gaan. Ze mogen vooral niets
vragen en ook geen spullen meenemen. Alleen
het postzegelalbum mag per gratie mee.

Als de oorlog uitbreekt is Jan van Dieren uit
Lexmond plaatselijk bureauhouder van de
Voedselcommissaris voor ZuidHolland en
werkt vanuit een kantoor in Noordeloos. Hij
krijgt de verplichting om bij de boeren het vee
te registreren en het juiste aantal door te
geven aan de bezetter. Aan de hand van deze
opgave krijgt de boer een afgemeten hoeveel
heid voer toegewezen. Er mag niet meer vee
worden geslacht dan is toegestaan. Alles moet
worden aangegeven en er worden keurmees
ters ingezet. Toch zijn er boeren die in het ge
heim slachtvee achterhouden om op te fokken
voor eigen gerief.
Van Dieren, die toezicht moet houden, wil hen
niet verraden. Moet ook op goede voet blijven
met de bezetter. Dan blijken er toch mensen
achter zijn rug om boeren aan te geven. De
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gebracht voor hun komst. Nog geen uur later
stormt zoon Cor binnen met de mededeling:
,,Ze weten nou al in het dorp dat ome Jan on
dergedoken is!"

Dan wordt het Kerst. De meisjes gaan per fiets
naar een oom en tante in Noordeloos  de
ouders van nicht Annie  waar hun een
bijzondere verrassing wacht. Tante Lizebeth
zegt tegen de twee zusjes: ,,Ga maar gauw
naar de voorkamer, daar is het lekker warm.''
Mijntje weet het nog precies. ,,Het was onge
woon dat er in een niet gebruikte kamer ge
stookt werd. Ik zie me nog het kleine trapje
van de opkamer opgaan en daar stond pa ons
met open armen op te wachten. We zijn op
hem afgevlogen en hebben gehuild van blijd
schap. Ome Kees zei later: ‘Traantjes zeker?’
Lang duurt de hereniging echter niet. Na een
paar dagen gaat pa na een snelle afscheids
groet opnieuw weg. Maggie mag in Noorde
loos blijven, zij krijgt bijles van Klaas Kuil, een
ondergedoken onderwijzer. Mijntje, die
samen met Annie weer terug moet naar oom
Gert in Lexmond, was ook liever in Noorde
loos gebleven. ,,In die tijd had je daar weinig
over te zeggen, er werd voor je beslist. De
bedoelingen zullen ongetwijfeld goed zijn ge
weest. Toch voelde ik me in die jaren erg
eenzaam en in de steek gelaten. We hadden al

Mijntje: ,,Dat was ook het enige dat bewaard
bleef. Al onze dierbare bezittingen bleken bij
thuiskomst na afloop van de oorlog te zijn
verdwenen. De Duitsers hadden flink huisge
houden en vanwege de kou was alles, wat
maar brandbaar was in en rondom ons huis,
opgestookt. Mijn mooie kegelspel heb ik nooit
meer teruggezien…”

Het blijkt juist ingeschat. Diezelfde morgen al
komen er een paar mannen vragen naar Van
Dieren. De beide meisjes zijn dan nog samen
in huis met hun oudere nicht Annie, die na het
overlijden van hun moeder in het gezin was
gekomen. Annie, die weet wat er aan de hand
is, brengt hen op een dwaalspoor. Ze verwijst
de mannen naar de buren, want daar zou Van
Dieren wonen. Dat was overigens ook een Van
Dieren, maar niet degene die ze zochten.
Een overhaaste vlucht vanuit ‘De Zoom’ in
Kortenhoeven brengt de meisjes dwars door
de polder naar Oom Jacob aan de Onderdijk.
Niet lang daarna arriveren daar ook de man
nen die hen gemakkelijk kunnen volgen. Alle
hekken zijn open blijven staan en de sporen
zijn nog vers. Ze herkennen Maggie en begrij
pen dat ze om de tuin zijn geleid. Van Dieren
is zijn verrader te vlug af geweest.
De twee zusjes en nicht Annie trekken dan in
bij oom Gert, waar alles in gereedheid blijkt



ren, net als in een horrorfilm,
bijvoorbeeld toen we de kapot
geschoten Viaanse boogbrug op
z’n kant zagen liggen. Maar het
belangrijkste slot van die film was
wel dat we het allemaal overleefd
hadden.”
De bevrijding werd in Lexmond
dagenlang op uitbundige wijze ge

vierd met optochten en vuurwerk
aan de Lek.
Wat Mijntje altijd zorgvuldig heeft
bewaard zijn enkele boekjes die ze in
Kortenhoeven heeft gevonden, wel
licht gedropt door de geallieerden: een

Duit s kampblaadje uit 1941, een door de
RAF verspreid cartoonboekje ‘De Moffen
spiegel’, waarin Het Derde Rijk in plaatjes te
kijk wordt gezet, uitgaven van De Wervelwind
en een Bevrijdingsnummer van O.Z.O.
(Oranje Zal Overwinnen). Ondanks dat door
de toenemende druk van de bezetter, die het
dorpsgebeuren op z’n kop zette, ook het verzet
met de jaren was gegroeid, bleef het bij één
slachtoffer. Een graf op de algemene begraaf
plaats herinnert aan Bastiaan Bos, de enige
Lexmonder die sneuvelde: op 19jarige leef
tijd werd hij op lafhartige wijze gefusilleerd.

geen moeder meer en dan op
eens vertrekt ook je vader
zonder opgaaf van redenen,”
constateert ze spijtig.

In de daaropvolgende tijd
komen er in Lexmond
steeds meer evacués bij de
familie over de vloer. ‘De
Zoom’ wordt meermalen
‘gekraakt’ door Duitsers
om daar te bivakkeren.
Op een dag ziet een van
de evacués daar pa z’n
goeie fiets buiten staan.
Zonder na te denken
presteerde hij het om de fiets onder
het oog van een Duitse soldaat weg te halen en
te verstoppen. Dat loopt gelukkig nog goed af.
Mijntje zegt: ,,Later denk je: het waren ook
maar jongens die erop uit werden gestuurd. Ik
hoorde eens een soldaat een deuntje zingen:
‘Es ist so schön Soldat zu sein…’ Toen ik dat
eens nadeed zei hij dat het helemaal zo mooi
niet was. Ik denk dat zij ook slachtoffer van de
oorlog waren.”
Wanneer de oorlog op z’n eind raakt, komt er
op een dag een evacué binnenstormen met de
mededeling dat de Duitsers ‘De Zoom’ weer
hebben verlaten. Mijntje: “We zijn er direct
naar toe gegaan om de boel op te ruimen. Het
was vreselijk wat ze hadden achtergelaten.
Een varkensstal! Neef Jan Bikker kwam bij
ons inwonen omdat het niet vertrouwd was
voor twee vrouwen alleen in een huis. Jan
hielp ons mee met opruimen en hij werkte
daarnaast in zijn boomgaard aan de overkant
van de rijksweg.

Toen we bevrijd waren, kwam pa terug van
zijn onderduikadres. Ik zie hem nog zitten in
een auto met een oude lap voor een kapotte
ruit. Maggie werd door neef Koos Bikker
achterop de fiets thuisgebracht. We waren
weer compleet en konden een begin maken
met het weer inhoud geven van ons leven.
Ik heb het als een heel onwerkelijke tijd erva
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Bij ons vertrek uit Hei en Boeicop, zeggen
wij langs dezen weg hartelijk dank aan de
ingezetenen voor de royale behandeling
tijdens onze evacuatie ondervonden. In het
bijzonder aan den heer Stravers en echtge
noote voor de welgemeende behandeling
tijdens onze inwoning vanaf 22 November
1944 tot 20 Juni 1945.
P.Visser, Echtgenoote, kinderen,
Schip 'De Hoop' Dordrecht.

Langs dezen weg betuigen wij onzen harte
lijken dank aan Familie, Buren en Vrienden
voor de blijken van vriendschap en mede
leven tijdens mijn verblijf in Duitschland en
mijn thuiskomst in Holland.
Jacob de Kogel en verloofde
Hei en Boeicop

Bij mijn vertrek uit Hei en Boeicop zeg ik
langs dezen weg hartelijk dank aan familie
W. Pessche, ( hier zal ongetwijfeld de familie
Pesselse mee bedoeld worden, red.) Dijk no
154, voor de hulp en vriendschap gedurende
mijn verblijf aldaar van 25 Mrt. 1945 tot 14
Juni 1945.
M.C. v. Herrewaarden, Tiel.

Ondergeteekenden betuigen langs dezen
weg hun groote dankbaarheid aan fam. J. de
Wit, caféhouder, Hei en Boeicop, voor de
buitengewonde goede verzorging en
liefdevolle behandeling tijdens hun evacua
tie ondervonden.
H. van Beem, N. van Beemde Kruijf, Tiel

Bij ons vertrek uit Hei en Boeicop zeggen
wij langs deze weg hartelijk dank aan: J. den
Hartog, Dijk 28, W. den Hartog, Dijk 29 en
G. de Vink, Dijk 22 voor de hulp en vriend
schap, die zij aan ons verleend hebben
van 11 December 1944 tot 14 Juni 1945.
Familie G.A.T. v. Herrewaarden. Tiel.

Bij ons vertrek uit Hei en Boeicop zeggen
wij langs dezen weg hartelijk dank aan
Th. M. Verkerk, Nieuweweg no. 131, voor de
hulp en vriendschap, ondervonden gedu
rende ons verblijf aldaar van 22 December
1944 tot 14 Juni 1945.
G.T. v. Herrewaarden en
M.C. v. Herrewaarden, Tiel.

De gehate Deutsche landsknecht ontsiert niet langer het uiterlijk van onze steden en dorpen.
Thans zijn deze gevuld met andere soldaten, die als vrienden en bondgenooten tot ons
kwamen. Zij brachten ons de vrijheid. Wil zijn hun dank verschuldigd.
Laten wij den geallieerden nu Nederland op zijn best laten zien. Onze houding zij hartelijk,
gastvrij en waardig. maar gespeend aan alle opdringerigheid en brooddronkenheid.
Dit laatste geldt in het bijzonder voor onze vrouwen en meisjes. De Nederlandsche vrouw
houde haar eer hoog en bescherme daarmee tevens de eer der bevriende soldaten.



In Lexmond zal bij oude huizen en boerderij
en nog veel in de grond zitten. Dat levert af en
toe leuke en onverwachte vondsten op. Dat
was ook begin april 2015 het geval toen er
werd gegraven op de plaats waar nu de nieuwe
oprit naar De Spar Supermarkt Van Maren is
gekomen, op de nieuwe parkeerplaats tussen
De Laak en de Berkenlaan.
De heer D. Veenvliet, van Veenvliet Tweewie
lers, vond daar een bruine kruik die is ge
maakt van steengoed. De kruik is bijna geheel
gaaf en was niet afgesloten. Alleen van de bo
venrand is een klein scherfje af. De hoogte is
29 cm en de grootste breedte 16 cm. De kruik
dateert waarschijnlijk uit de eerste helft van
de negentiende eeuw.
Hij was voor een groot deel gevuld met een
vette en kleverige bruinzwarte substantie.
De heer Veenvliet heeft met warm
water geprobeerd de substantie op
te lossen, maar dat lukte slechts
gedeeltelijk en dan ook nog zeer
moeizaam. Het vermoeden be
staat dat in de kruik een soort vet
zat dat door wagenmakers als
smeervet werd gebruikt. Dat
vet moet er dan vloeibaar zijn
ingebracht. Het is ook mogelijk
dat het vernis was, die in de loop
der tijd is ingedikt. De geur die
uit de kruik komt lijkt ook meer
op die van vernis dan van smeer
olie. Waar nu het oorspronkelijke
gebouw van de Spar staat, stond
vroeger een wagenmakerij. Veel
Lexmonders hebben de laatste
wagenmaker Meindert Bikker nog
gekend. Deze had in 1913 het bedrijf
overgenomen van wagenmaker
A. Vermeulen, die daar al voor 1900

zijn bedrijf uitoefende. Mogelijk waren zijn
voorgangers vanaf 1889 A. Stindt en daarvoor
J. Ipenburg. Eén van deze wagenmakers of
een voorganger van hen heeft de kruik waar
schijnlijk weggegooid. Misschien kon hij de
inhoud niet meer gebruiken of was die er ook
toen al niet goed meer uit te krijgen. De kruik
kon hij toen ook nergens anders meer voor
gebruiken, dus gooide hij hem maar achter op
zijn erf. Ruim honderd jaar later kunnen wij
hem weer tonen.

De heer Veenvliet heeft de kruik
met inhoud geschonken aan

onze vereniging, waarvoor
wij hem zeer erkentelijk

zijn.
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zouden verzorgen dan zouden zij de boerderij
mogen betrekken en deze later overerven van
tante Kee. Zo geschiedde.

Terug naar opoe van Rooden: Frederika werd
op 16 juni 1881 te Heukelum geboren als
dochter van Adrianus Kruijt en Metje Tromp.
Als Frederika nog geen 7 jaar is, overlijdt haar
moeder op 37jarige leeftijd.
Als oudste dochter betekent dit dat nu geheel
het huishouden en de zorg voor de kleinste
kinderen voor rekening komen van Frederika.
Een onbezorgde jeugd heeft Frederika aller
minst gehad. Later werkt zij als winkelmeisje
nog wat uurtjes per week in de winkel van ome
Drikus (18561952) in Heukelum. In 1907
trouwt ze met de twee jaar oudere Peter van
Rooden, glaspakker van beroep.
Het huwelijk is allerminst gelukkig, maar wel
kinderrijk. Er worden zes kinderen geboren
die allemaal de meerderjarige leeftijd berei
ken en voor nageslacht zorgen. Bovenge
noemde Janus is het tweede kind en de oudste
zoon in het gezin van Frederika en Peter. In
1916 verhuist het gezin naar Leerdam. Door
alcoholproblemen verarmt het gezin en
Frederika laat vaak weten dat zij spijt heeft
van het huwelijk. Dat steekt zij niet onder

Op 15 mei 1966 overleed Frederika van
RoodenKruijt, mijn overgrootmoeder.
Zoals gebruikelijk werd zij door haar (achter)
kleinkinderen ook wel opoe van Rooden ge
noemd. Haar laatste jaren woonde opoe bij
haar oudste zoon Janus van Rooden (1909
1989). Janus was landbouwer van beroep en
had zijn boerenbedrijf aan de Hei en
Boeicopseweg 147. Samen met zijn vrouw
Tonia, met wie hij in 1933 trouwde, was hij als
landbouwer actief en het echtpaar had
paarden, koeien, schapen en een hond op de
boerderij. Het was een huishouden van Jan
Steen aan de Hei en Boeicopseweg 147, met
enkele thuiswonende kinderen en een tante
van Tonia aan wie de boerderij eigenlijk toe
behoorde. Maar deze tante Kee wist het met
Tonia en Janus op een akkoord te gooien. Als
zij tante Kee in de herfst van haar leven



onopvallende verschijning. Haar aanwezig
heid in huis werd vaak alleen maar verraden
door haar getrommel op de stoelleuning.
Frederika stelt zich wel dankbaar op en helpt,
waar mogelijk, mee in het huishouden. In
1962 verhuist Peter jr met zijn gezin naar
Dordrecht. Frederika, inmiddels 81 jaar oud,
besluit om niet mee te verhuizen naar het
verre Dordrecht. Na een kort overleg met de
familie besluit Janus om de zorg voor zijn
moeder Frederika over te nemen. Op 19 okto
ber 1962 wordt Frederika overgeschreven
naar Hei en Boeicop en neemt zij haar intrekt
in de woonboerderij.
Zoals gezegd, het was een drukke boel op de
woonboerderij en het is de vraag of tante Kee
en Frederika goed met elkaar overweg kon
den. Frederika is vrij proper van zichzelf en zal
er waarschijnlijk moeite mee hebben gehad
dat tante Kee water uit de sloot dronk. Hoe
dan ook, het overlijden van Frederika blijft
met raadsels omgeven. Het verhaal gaat dat
de twee oude dametjes samen op de bank za
ten en dat na een korte woordenwisseling
Frederika van het bankje viel op de harde te
gelgrond. Frederika, geplaagd door onder an
dere suikerziekte en botontkalking, breekt bij
deze val elk botje in haar lichaam. Door een
ambulance wordt zij naar het AZU gebracht
alwaar zij overlijdt. De politie arriveert op de
Hei en Boeicopseweg, omdat de omstandig
heden waaronder Frederika is overleden ver
dacht zijn, maar zij zien geen aanleiding om
verder onderzoek in te stellen. Als laatste van
haar gezin is Frederika na haar noodlottige val
op bijna 85jarige leeftijd overleden.

Aan Janus nu de taak om de begrafenis van
zijn moeder te regelen. Druk zal het niet
worden, want de jongste kleinkinderen
worden niet uitgenodigd voor de uitvaart en
vrijwel alle leeftijdsgenoten van Frederika zijn
reeds overleden. Maar goed, er moet toch nog
het één en ander geregeld worden. Zo moet
het lichaam van Frederika van Utrecht weer
naar Hei en Boeicop komen.
Bij begrafenisonderneming Zeist bestelt Ja
nus een mahonie kist met beslag voor Frede

stoelen of banken. Vanaf 1931 volgt er een
grote schare kleinkinderen en uiteindelijk ook
achterkleinkinderen. Frederika toont zich een
zorgzame opoe voor alle kleine kinderen,
maar haar echtgenoot Peter moet niets van al
'dat jong' hebben. Het huwelijk tussen Frede
rika en Peter duurt uiteindelijk toch nog bijna
50 jaar als Peter in 1956 in het ziekenhuis van
Leerdam overlijdt.
Eindelijk rust, zal Frederika gedacht hebben...
Het huurhuisje aan de Leerdamse Tiendweg
waar Frederika en Peter woonden, wordt op
gezegd en Frederika trekt in bij haar jongste
zoon Peter jr (19191977) en zijn gezin aan de
Hoogstraat in Leerdam. Frederika haar
basishouding kenmerkte zich door haar
zorgzaamheid, maar niet door haar
spraakzaamheid. In huis is zij een rustige,
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De uitvaart wordt op 20 mei aan de Hei en
Boeicopseweg 147 gehouden. Alle genodigden
verzamelen zich om 12.30 aldaar en om 13.00
begint de plechtigheid. Wellicht houdt de be
grafenisondernemer een praatje tijdens de
plechtigheid, want de van Roodens zijn geen
praters. Van daaruit gaat de rouwstoet naar de
algemene begraafplaats aan de Hei en
Boeicopseweg 110a, een paar honderd meter
ten oosten van de boerderij. Daar aange

rika. Het vervoer van het lichaam van zijn
moeder van het AZU naar Hei en Boeicop in
deze kist laat Janus ook door deze firma doen.
In totaal is Janus 220 gulden schuldig aan
firma Zeist. Bij J. Burggraaf bestelt Janus 35
stoelen voor de gasten voor een bedrag van 3
gulden 50. Bij L.L.A. Stok te Lexmond huurt
Janus vervolgens een 'lijkauto' en zeven volg
auto`s voor de som van maar liefst 220
gulden. Bij Firma Spronk en Sloof bestelt Ja
nus vervolgens tafels en een noodkapstok
voor een bedrag van 22 gulden 50. Bij
drukkerij Schouten te Meerkerk wordt het
drukwerk besteld. Er wordt een onbekend
aantal rouwbrieven besteld en er wordt een
advertentie geplaatst in de Leerdamse krant
De Gecombineerde. Dit alles kost 78 gulden
64. Een dankbetuiging in diezelfde krant kost
18 gulden 75 en wordt in juli geplaatst en be
taald. Inzake het koffieservies wordt het
volgende besteld: 35 kop en schotels; 35
bordjes; 35 messen; 35 lepeltjes; 6 brood
schalen; 2 kleine schalen; 4 bladen; 3 koffie
pakken; 2 theepakken, 4 suikerpakken, 4
suikerschepjes. In totaal wordt hier 6 gulden
97 voor neergeteld. Blijkbaar smeren Janus en
Tonia zelf de broodjes of boterhammen voor
de gasten.



komen wordt het lichaam in bijzijn van alle
kinderen van Frederika aan de aarde besteld.
Ondanks de hoge leeftijd is haar overlijden
toch nog onverwachts gekomen. In het
bijzonder zal Peter jr een traantje hebben
weggepinkt, want hij had een sterke band met
zijn moeder en had hetzelfde innemende ka
rakter als haar. Om weer wat aan te sterken
keert het gezelschap weer terug naar de
woonboerderij alwaar nog een kop koffie
wordt gedronken en waar ook nog een brood
je of boterham genuttigd wordt.
Het graf van Frederika is nog steeds aanwezig
op de algemene begraafplaats van Hei en
Boeicop alwaar het zo nu en dan wordt be
zocht door enkele van haar talrijke nakome
lingen.
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langs. Daar wordt de historie van het gebied,
de trekvaart van Vianen naar Gorinchem
zonder het lawaai van de moderne tijd, bijna
voelbaar. Ooit werd Rinus ook getroffen door
de richting van de percelen. Die is aan
weerskanten van Zederik verschillend. ,,Zo
iets kan niet ontstaan uit moderne land
inrichting. Dat is van oudsher al zo geweest en
in belangrijke mate bepaald door de loop van
de Zederik.”

,,Het is een verstild gebied. En ik ben van de
verstilling. Daar voel ik me op mijn gemak. Ik
ben te langzaam om te kunnen breien en den
ken tegelijk. Het moet een beetje stil zijn, dan
kan ik denken.” Stilte en aandacht voor de
natuur zijn hem waarschijnlijk met de paple
pel ingegoten. Vader Langerak was hout
hakker/griendwerker en Rinus ging al jong
mee de griend in. Bij die stilte en zijn vader
hoort een verhaal. Toen hij in Midwoud in
NoordHolland woonde, woonde daar ook
een predikant waarmee hij goed kon praten.
,,En die vond van mijn vader, dat hij zulke
verstandige dingen zei. Later heb ik daar nog
eens over nagedacht. Ik schreef haar niet al
leen dat ze gelijk had, maar dat de beste ge
dachten doorgaans voortkomen uit mensen
die stilte zoeken en de tijd nemen om te den
ken.'' (M.H. Wittebol)

Rinus is geboren en grotendeels getogen in
Lexmond op Achthoven. Hij kan enthousiast
verhalen over 'het prachtige landschap van
Achthoven, de afwisseling van de begroeiing
en de kenmerkende meidoornhagen'.
Maar zijn keus voor meest bijzonder plek valt
op de Zijpkade, sedert mensenheugenis de
grens tussen Lexmond en Vianen. ,,Het ge
bied rondom de Zipkaai is een van de mooiste
stukjes van de Vijfheerenlanden,” zegt hij.
,,Een afwisselend landschap met knotwilgen,
water, weilanden en zomaar aan de overkant
van het water ineens zoiets als een stukje
griend. Een verstild gebied met bijzondere
vogels en vogelgeluiden.”
Na jarenlang weg te zijn geweest van Lex
mond, kwam Rinus in 1986 terug. In het huis
dat zijn vader op Kortenhoeven had laten
bouwen. Slechts een paar honderd stappen
van de Zijpkade vandaan. Hij wandelt er vaak
en geniet van de rust. ,,Nergens kun je zo mooi
de zon op zien gaan met de nevel nog over het
land, als langs de Zijpkade. En nergens zie je
de zon mooier ondergaan dan waar de kade
uitkomt op de Kortenhoevendijk.”
Hij wijst naar buiten: een prachtige rode lucht
te zien vanuit zijn huiskamer. Hij kan daar
intens van genieten. Aan het gebied zou niets
mogen veranderen.
Een deel van de Zijpkade loopt bij de Zederik



et familieboek ’t Is goud wat er valt' waaruit
wij mogen publiceren, verhaalt van het da
gelijks leven van twee eenvoudige mensen en

de bron waaruit zij putten in de strijd om het be
staan, zo noteren de schrijvers van het boek Luuk en
Herman Oevermans. Op de achterkant van het boek
een korte omschrijving:
'Op 6 juli 1911 vloog er voor het eerst een vliegtuig
boven de polder Achthoven. Vol verbazing staak
ten de mensen hun werk en keken omhoog. De
koeien sprongen van schrik in de sloot. Onder de
maaiers was de vijftienjarige Piet Versluis van de
meulen. Van jongsaf aan was hij vertrouwd ge
raakt met zware en langdurige arbeid. Aan de
andere kant van de polder langs de Lek, bij het
Kersbergsche voetveer, woonde Pietje den
Hartog. Op tienjarige leeftijd roeiden zij al
klanten over de Lek. In 1923 traden Pieter en
Pietertje in het huwelijk. Zij maakten in de
twintigste eeuw enorme veranderingen mee op
allerlei gebied.'

Dit is het eerste deel van het levensverhaal van
opa Piet Versluis, die opgroeide op de Pluck
opmolen langs de Zederik, opgetekend door
zijn kleinzonen Luuk en Herman Oevermans.
Het verhaal van opa Piet hebben zij in een
breder kader van streek, sociale en kerkge
schiedenis geplaatst en vastgelegd in een
prachtig geïllustreerd familieboek:
't Is goud wat er valt’
Leven tussen meulen en Kersbergsche veer
Overname is beperkt tot de schets van het
verloop van het leven van Piet Versluis, inter
viewstukjes met uitspraken van hem en foto’s.
Hier en daar zijn de wat meer algemene be
schrijvingen opgenomen, omdat de uit
spraken van Piet Versluis daarmee worden

M.H. Wittebol

H

geplaatst in de tijd waarin hij opgroeide en
leefde. Wel zijn de meer algemene delen her
en der flink ingekort.
In hun voorwoord bij het familieboek wordt
opa Versluis, ook wel opa Piet genoemd als
volgt gekenschetst:
'Geboren in 1895 is hij nog helemaal een man
uit de tijd dat het grootste deel van Nederland
net boven de armoedegrens verkeerde, werkte
met de handen en er van rechtsbescherming
voor arbeiders nauwelijks sprake was. En de
steden en dorpen lagen er bij zoals in de 17e
eeuw. In opa’s jeugd was Nederland een vrij
wel leeg en stil land.
Opa Versluis was een markante figuur. Een
man van krachtige uitdrukkingen die in de
familie doorverteld worden.
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mond in de Vijfheerenlanden. In de driehoek
tussen deze dorpen liggen de polders
Achthoven en Lakerveld. Daar speelt deze
familiegeschiedenis zich af.
Door de ligging en de bodemopbouw is de
Alblasserwaard vooral geschikt voor de
veeteelt. De Vijfheerenlanden ligt hoger en
vormt de overgang naar de Betuwe en is in het
oosten ook geschikt voor fruitteelt en hier een
daar zelfs voor akkerbouw.
Een andere belangrijke inkomstenbron is de
griendteelt en de bedrijvigheid daar omheen,
zoals de manden en hoepelmakerij.
De 19e eeuwse maatschappij was, net als in de
voorgaande eeuwen, nog een standen
samenleving met grote sociale verschillen
tussen de verschillende bevolkingsklassen.
Bezit en geld waren bepalend voor het verschil
tussen de verschillende bevolkingsgroepen.
Wie geen geld had, mocht ook niet stemmen
bijvoorbeeld. De eigenaar van de boerderij
aan het Kersbergse veer, die bovendien een
café had en het veer exploiteerde, stond hoger
op de maatschappelijke ladder dan de
bezitloze molenaar in loondienst achter in de
polder.
In de agrarisch georiënteerde samenleving
waren het de eigengeërfde boeren, niet de
pachters, die het voor het zeggen hadden in de
kerkenraad, de gemeenteraad en het polder
bestuur. Het grootste deel van de bevolking
bestond uit loonarbeiders. Zij hadden geen
toegang tot de machtsstructuren. Vanaf de
invoering van het algemeen kiesrecht in 1917
voor mannen en in 1919 voor vrouwen,
veranderde dat geleidelijk.

Ingeklemd tussen de grote rivieren liggen de
laaggelegen streken van de Alblasserwaard en
de Vijfheerenlanden. De bevolking leeft er
tamelijk geïsoleerd en is gestempeld door de
strijd tegen het water. De Zederik vormt de
grens tussen de beide gebieden die vaak als
een eenheid wordt beschouwd. Meerkerk en
Ameide liggen in de Alblasserwaard, Lex

Hoewel Piet Versluis zijn hele leven een
zeer gezagsgetrouw man was en zonder
bitterheid terugkeek op de
standenmaatschappij waarin hij
opgroeide, was hij toch niet mals in z’n
oordeel over de bezittende klasse. Op de
vraag wat hij ervan vond dat de boeren zo
weinig aan een arbeider betaalden,
antwoordde hij onomwonden: ,,Varkens,
ze hadden best wat meer kinnen geven,
want ze verdienden genog. Maar
niemand zee nooit niks, want as ie
gedaan kreeg (ontslagen werd) wis ie nie
waar ie naar toe mos.'' En op de vraag of
er nog verschil was tussen christelijk en
nietchristelijk antwoordde hij: ,,Ze
waren allemaal hetzelfde, er zat gien
verschil tusse. Het is toch gien wonder
dat die sociale verzieningen gekomme
zijn, ik zeg ie, as ie gedaan kreeg viel er
nergens wat te halen. Alleen bij de kerk,
een gulden of een daalder in de week en
dan mos ie nog lid zijn ok.''



geïsoleerd en afgelegen. Er was alleen
dagelijks contact met de naburige
molenaarsgezinnen. In natte perioden waren
de polderkaden onbegaanbaar. Verbinding
was er dan alleen zover het water met de
schouw. De kinderen liepen dagelijks de lange
molenkade uit naar school of gingen met de
schouw naar Lakerveld om vervolgens via de
straatweg naar Lexmond te gaan, zo’n vier
kilometer.
In de molen was niet veel ruimte voor een
groot gezin. Veel van de ruimte werd in beslag
genomen door het aandrijfmechanisme dat de
draaiende beweging van de wieken moest
overbrengen op het scheprad. Als er ’s nachts
gemalen werd, waren er nogal wat
bijgeluiden. Zwiepende wieken, het
klaterende water bij het scheprad en het
gekreun van de balken en houten tandwielen
in de molen, die een ongestoorde nachtrust

Piet Versluis werd dus geboren in een nog
tamelijk gesloten samenleving, langs vaste
patronen ingedeeld en ingericht. Op de
drempel van de 20e eeuw. Een eeuw die grote
veranderingen te zien gaf en waarover Piet
zijn verbazing uitte of ze van commentaar
voorzag.

Rond 1900 stonden een aantal wipwater
molens langs de kade nog in volle glorie, de
meesten zijn al lang gesloopt. Naast de enige
nog bestaande molen, de Vlietmolen, of ‘De
molen van Jan van Wijk’, bevindt zich een
molenstomp, de kap en de wieken zijn allang
verdwenen, maar de rietgedekte onderbouw
staat er nog. Op de Pluckopmolen woonde
rond 1900 molenaar Arie Versluis met zijn
vrouw Bastiaantje en zeven kinderen: Maaike,
Piet, Krijntje, Arie, Gertjan, Aafje en Merrigje.
Het beroep van molenaar stond niet hoog op
de maatschappelijke ladder. Een molenaar
was in loondienst bij het polderbestuur en
verdiende een karig jaarloon. Jarenlang was
dat fl. 75, per jaar. Dat is nooit meer dan
fl. 100, geworden. Daar kon het gezin niet van
leven. Als er niet gemalen behoefde te worden,
verhuurde Arie zich als los arbeider bij de
boeren of werkte hij in de grienden.
Rondom de molen op de graskaden hield hij
wat kleinvee. Ook de visserij zorgde voor extra
inkomsten.
Het gezin woonde ver buiten het dorp,
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,,Ik was meulenaar in hart en nieren,'' blikte
Piet later terug. ,,En toen ik tien jaar was kon
ik hem net zo goed malen als vader. Als er ’s
nachts maar een trekkie wind was, ging ik er
oit en spande ik em in. Ik het altaid gedocht
dat ik meulenaar worden zou, altaid, maar ja.''
In zijn stem klonk nog spijt door dat het
anders liep. Zijn vrouw voelde niets voor het
molenaarsbestaan, maar afgezien daarvan
zou het nog maar de vraag geweest zijn of het
vak van molenaar nog tot de mogelijkheden
zou hebben behoord. In de tijd dat de jonge
Piet volwassen werd, verloren veel molens
hun functie door de bouw van poldergemalen,
en zo ook de Pluckopmolen. In 1925 werden
de kap en de wieken verwijderd.

van de gezinsleden
danig parten kon
den spelen.
Toen de jongens
groter werden, hiel
pen ze hun vader bij
allerlei werkzaam
heden. Zo gingen ze
met hun vieren naar
het hooiland om gras
te maken voor de
boeren. Moeder Ver
sluis smeerde hon
derd sneden brood.
Twintig daarvan werden eerst opgegeten, de
rest ging mee naar het hooiland. Het werk was
zwaar en afmattend. Piet voer al op z’n tiende
met een schouw vol griendhout door de
polder. De schouw was zo vol dat de kleine
Piet niet meer over de vracht heen kon kijken.
Vanwege het harde werken groeide hij tussen
z’n twaalfde en zestiende niet.

Het beroep van molenaar, of ‘meulenaar’ in
streektaal, ging vaak over van vader op zoon.
De vader en grootvader van Piet waren beiden
molenaar en ook zijn moeder kwam van een
molen. Bastiaantje Versluis werd geboren op
één van de ‘Broekse Meulens’ bij Noordeloos.
Bastiaantje was het harde leven dus gewend.
Zelf was ze dertien jaar oud toen zij uit huis
ging om bij een boer achter in Heicop te gaan
werken. Om de zes weken mocht ze op zondag
naar huis. Tweeënhalf uur lopen heen, na het
melken ’s morgens, en ’s avonds weer terug.
Zij verdiende twaalf en een halve gulden per
jaar en de kost.

Tijdens een verlof in zijn diensttijd (WO I)
kwam Piet een keer om middernacht
thuis. Omdat het waaide, spande hij
alsnog de molen in en ving die nacht
zesentwintig pond dikke paling. ,,Die
golden in de oorlog een gulden het pond.''

Als schooljongen maakte Piet Versluis al
kennis met de fiets. ,,Met zo’n groôt wiel
en zo’n kroiwagenwieltie, die waren er
toen nog, ik wit alleên nie meer of dat
klêne wieltie veur of achter zat.'' Hij was
achttien jaar toen hij in 1913 zelf een fiets
aanschafte. ,,Ik had em zelf opgespaard.
Hij kostte wel tachtig gulden, dat was
toentertaid een kapitaal.''
Inderdaad: fl. 80, betekende ongeveer
tien weken van zestig uur hard werken.
Maar een fiets was in die tijd, waar door de
gewone man uitsluitend werd gelopen,
een fel begeerd artikel, dat mogelijkheden
bood om grotere afstanden te overbruggen
en nieuwe horizonten te ontdekken.
Ook vader Arie leerde op latere leeftijd –
hij was al zestig – nog fietsen. Dat ging niet
vanzelf. Omdat de nabijgelegen
Zouwendijk meer mogelijkheden bood om
de kunst te leren dan de smalle graskade
bij de molen, werd de fiets in de schouw
geladen en de Zederik overgevaren. Avond
aan avond werd er geoefend, vader op de
fiets en aan elke kant ter ondersteuning
een zoon. ,,Ik heb wat afgezwête, maar hij
het ’t nog geleerd. Hij het nog verscheie
jaren gefietst op zo’n damesfietsie.''
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In 1914 brak de eerste wereldoorlog uit. Op
21 april 1915 verliet Piet Versluis de molen
om onder de wapenen te komen. Met Geert
Vreeswijk van Achthoven, ,,die net as ik
nooit nerges was gewist'' en nog een jongen
uit Ameide, gingen ze lopend naar Vreeswijk
en vandaar met de paardentram naar
Utrecht. Vervolgens met de trein naar Den
Haag, waar bleek dat ze naar Leeuwarden
moesten.Daararriveerden
ze’savondshongerig,want
etenhaddenzedeheledag
niet gekregen. In
Leeuwarden kregen ze
aardappels met kroten.
,,Dieerpelswarenzogroôt
as knollen en de krôten zo
hard as een kai.'' Met
zesenzestigmanwerdenze
op één kamer gelegerd,
,,wat minstens de helft
teveul was hoor,
’s ochtends was het er niet
te harden, zo stonk het er.''
Wat verder opviel was dat
de natuur in het Noorden
zeker veertien dagen later
was.,,OpAchthovenwaren
de perenbomen al uitgebloeid, maar in
Leeuwarden mosten ze nog beginnen.''
Na zes weken mochten ze voor het eerst met
verlof, het was toen Pinksteren.
,,We hebben daar een ontzettend zware
dienst gehad, alle dagen exerceren en
marsen maken.''
Soldaat Versluis bleef niet in Leeuwarden.
Vandaar ging het naar Assen, weer later
naar Brabant en Limburg, waar de meeste
diensttijd werd doorgebracht. Eens
arriveerde hij na een lange vermoeiende dag
op een kostadres. Daar kreeg hij brood met
spek. ,,Ik had nooit gien spek geluste, maar
daar ging het heter best in hoor, ik was in
eên keer van die kwaol geneze.''
In het zuiden werd veel wacht gelopen langs
de grens. Er werd nogal gesmokkeld, vooral

naar Belgie. Eén keer raakte hij zelf
betrokken bij een smokkelpartij. Samen
met een maat brachten ze een zak met
biggen over de grens, wat een gulden per
stuk opleverde. Hij kneep hem echter wel
toen de biggen begonnen te ‘schrèéten’,
ondanks de verzekering dat ze door de
brandewijn zouden ‘slapen als rozen’. Het
liep goed af, maar hij nam zich voor niet
meer aan smokkelpartijen te beginnen. De

laatste periode van z’n
diensttijd verbleef Piet in
Zeeland, eerst op Walche
ren, in de buurt van
Aagtekerke. Daar stond in
die jaren ds R. Kok in de
gereformeerde gemeente,
de predikant die bijna
vijftig jaar later zijn vrouw
zou begraven. Het laatste
half jaar werd
doorgebracht in Groede in
ZeeuwsVlaanderen. Hier
werd hij, omdat hij
landbouwer was,
vrijgesteld van dienst.
Samen met een maat spitte
hij een groot stuk
verwaarloosd bouwland

om. ,,Zo hard as een muur.''
Op 11 juli 1918, na ruim drie jaren
gemobiliseerd te zijn geweest, keerde
soldaat Versluis huiswaarts. Lopend naar
Breskens, de Westerschelde over en
vervolgens met de trein tot aan Gorcum,
toen weer lopend naar huis waar hij rond
één uur ’s middags arriveerde. ,,En toen bin
ik gaan hooien.''
Zijn diensttijd maakte grote indruk op Piet
Versluis. Zestig jaar later wist hij zich nog
precies te herinneren hoe die hele periode
was verlopen, de verblijfsduur in de
verschillende plaatsen, de keren dat hij met
verlof ging, hoe de reis verliep, de
weersomstandigheden, allerlei bijkomende
details en was hij in staat om een
samenhangend verhaal te vertellen.



Nieuwsbrief

Vereniging historisch Lexmond
en Hei- en Boeicop

De lezing in Internos sloeg bijzonder aan bij de 41(!) toegestroomde toehoorders. De heren Ver
kaik en Hoogendoorn hadden een sterk op de praktijk gerichte lezing en veel toehoorders hadden
ook veel gedeelde ervaringen. Alsof de tijd stil had gestaan, en er nog steeds dagelijks met melk
bussen naar de vele melkfabrieken wordt gereden. Er kwamen veel vragen uit de zaal en er was
veel discussie. Altijd een teken dat het onderwerp aanslaat.
Als bestuur zijn we natuurlijk altijd blij, wanneer een onderwerp zo aanslaat bij het publiek.
Wanneer u zelf een spreker kent, die een interessante lezing kan geven over een boeiend on
derwerp, zoek dan contact met onze secretaris, Marjan van de Graaf. Het helpt ons om goede
binding met onze leden te houden.

Veel van ons papieren archiefmateriaal ligt opgeslagen bij het RAG. Maar slechts weinigen van
onze leden, en ook van onze bestuursleden, kennen het RAG goed. Een reden dus om het RAG te
vragen een rondleiding te organiseren. Dat heeft onze erevoorzitter, Walter van Zijderveld, voor
het bestuur van de vereniging georganiseerd. Met 10 personen bezochten we op 23 april het
gemeentehuis in Gorinchem, waar het RAG is gehuisvest.
We kregen daar van alles te zien: de volledig geconditioneerde ruimten met alle papieren archie
ven van de 14de eeuw tot nu aan toe. Oude perkamenten, contracten, verenigings, kerkelijke en
gemeentelijke archieven etc. Honderden strekkende meters archief. De archivaris, Aron de Vries,
vertelde in alle rust, precies zoals je je een archivaris ook voorstelt, hoe het archief is gestructu
reerd, hoe je kan zoeken binnen het archief, etc. Twee volle uren nam hij de tijd voor ons. En aan
het eind konden we niet anders dan constateren, dat ons eigen archief op een zeer geschikte
plaats wordt bewaard, beter dan we dat zelf ooit kunnen doen. Als dank voor de uitgebreide
rondleiding kreeg de archivaris een flesje wijn.
Wanneer u zelf archiefonderzoek wilt doen, moet u zeker ook eens het RAG in Gorinchem be
zoeken. Praktische informatie (bezoekersregelingen, openstellingstijden, route en parkeerge
legenheid) vindt u op de website:

Sinds de vorige Kroniek hebben zich twee nieuwe leden aangemeld. Het zijn de heren Bert Bik
ker uit Hei en Boeicop en Jaap van Dijk uit Lexmond. We heten beiden van harte welkom!

De reis gaat, na een mooie tocht door NoordHolland met
onderweg een aangekleed kopje koffie, naar het
Zuiderzeemuseum in Enkhuizen.
Het museum beschikt over een binnen en buitenmuseum.
In het binnenmuseum zijn diverse vaste tentoonstellingen,
zoals de Schepenhal. Maar ook tijdelijke, zoals momenteel
de Hand van de maakster, over diverse handwerktech
nieken.



Het buitenmuseum is een reis door de tijd met vele oude gebouwen en huisjes in echte straatjes,
met een hulppostkantoor, apotheek en boerenleenbank. Er zijn diverse demonstraties van oude
ambachten te zien, zoals de kuiperij, de mandenmakerij, smederij, stoomwasserij, touwslagerij,
visrokerij, netten boeten en breien, en de zeilmakerij. In oktober zijn er ook speciale demonstra
ties over het huishouden in 1920 met een ouderwetse gewone maaltijd en op de Urkerbult over
het leven op Urk in 1905.
De kosten van de excursie zullen naar verwachting voor mensen zonder museumjaarkaart rond
de 56 euro bedragen en voor mensen met een museumjaarkaart 51 euro.
Het definitieve programma volgt in de kroniek van augustus.
Mocht u wat minder goed ter been zijn en toch graag mee willen, neem dan vooraf contact met
ons op. Dan kunnen we regelen dat een van de andere deelnemers u helpt.
Graag vroeg opgeven! De volgende kroniek komt uit half augustus. Dan is de tijd om alles te
regelen en te bespreken beperkt. Dus geef u voor 15 juli op bij:

Jan Schaafsma: email schaafsmastate@hetnet.nl, tel. 0347341510
Marianne Wittebol: email: mh.wittebol@hetnet.nl, tel. 0625044686

De afgelopen maanden heeft ons erelid Stef de Ridder zich
beziggehouden met het ordenen van familiedrukwerk.
Om te beginnen heeft hij zusterverenigingen bezocht om
te zien hoe zij dit soort familiedrukwerk verzamelen, om
te voorkomen dat ‘het wiel opnieuw zou worden uit
gevonden’. Daarna is in overleg met het bestuur een ver
zameling opgezet. Het bleek dat in ons archief, dat
opgeslagen ligt in het depot in Gorinchem, al verschillende
kaarten aanwezig waren. Die zijn teruggehaald naar Lex
mond. Samen met de schenkingen van enkele leden en een
schenking van de Historische Kring Nieuwpoort, begint
het een aardige verzameling te worden.
We zijn nu in het bezit van:

9 geboortekaartjes
18 trouwberichten (verlovings, trouw en bedankkaarten)
15 jubileumkaarten

143 overlijdensberichten (aanzeggings, rouw en dankbetuigingskaarten)
Alles is alfabetisch opgeborgen en ligt voor een ieder ter inzage in Het Laakhuis.
We weten dat velen van u zelf ook ergens een doos met kaarten hebben staan, waar u misschien
nauwelijks iets mee doet. Nu u weet dat alles bij de vereniging netjes opgeslagen en gearchiveerd
wordt en de overlijdensberichten op de website geplaatst worden, wilt u wellicht uw familie
drukwerk aan ons afstaan. Een telefoontje of mail naar Stef de Ridder en hij komt het bij u op
halen. Tel: 0347 342014 of email: deridder33@kpnmail.nl

Met vriendelijke groeten,
L.P. Kleppe, bestuurslid
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Zaterdag 3 oktober: Excursie naar Zuiderzeemuseum,
Graag bijtijds reserveren (zie Nieuwsbrief)




