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erwijl ik dit aan het schrijven ben wordt midden op het
dorp, zoals we dat in Lexmond zeggen, Herbergh De
Drie Snoecken ontmanteld. Over een historische ge

beurtenis gesproken!
Sinds mensenheugenis is het cafébiljart een ankerplaats in
de dorpssamenleving. Met de nieuwe bestemming zal aan de
buitenkant niet veel veranderen. De huisvesting is monu
mentaal en blijft behouden voor het dorpsgezicht. Maar de
teloorgang van de eet en drinkgelegenheid, speciaal van het
karakteristieke café zoals we dat allemaal kennen, roept op
zijn minst gevoelens van weemoed op.
Over de geschiedenis en betekenis van deze 'Herberg in ruste'
kunt meer lezen in deze Kroniek.
De Kroniek staat weer vol met boeiende verhalen. Bijzonder
daartussen vind ik het eigenhandig geschreven verhaal van
Marjan de BruinBoef. Immers, destijds kende iedereen
Marjan, maar ik geloof niet dat er veel waren die beseften dat
ze haar levensverhaal wilde delen met anderen en daarom aan
het papier toevertrouwde. Erg aardig om daar nu kennis van
te nemen.
Intussen wens ik u veel leesplezier in dit zomernummer. Let u
daarbij ook op de Nieuwsbrief die als een vast onderdeel in de
Kroniek is opgenomen en waarin de aandacht op actuele
zaken wordt gevestigd. Een van die zaken is de
najaarsexcursie die
ons dit keer naar het
Zuiderzeemuseum in
Enkhuizen voert. Al
42 personen hebben
zich aangemeld. We
kunnen nog 8 mensen
blij maken. Telkens
weer blijken de excur
sies zeer gewaardeerde
activiteiten van onze
vereniging. Niet alleen
bieden de dagreizen
ons de kans om kennis
te maken met een stukje
van onze culturele geschiedenis, ook is er het plezier van een
dagje samen op stap gaan. Om bij te praten of om nieuwe
mensen te ontmoeten. In de Nieuwsbrief staan de adressen
waar u zich kunt aanmelden.
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roeger had elk dorp een eigen smede
rij. Meestal was het een echte
boerensmederij. De werkzaamheden

waren zeer divers. De basis was de
hoefsmederij. Ze waren er niet alleen voor de
boeren om hun paarden 'warm' te beslaan,
maar ook voor de schippers met de door
paarden getrokken schepen en de burgers met
hun rijtuigen. Hun taak was de paarden van
tijd tot tijd nieuwe hoefijzers te voorzien. De
juiste stand moest behouden blijven of verbe
terd worden.
Naast bekappen, randen afsnijden en bijvijlen
was de belangrijkste reden voor het beslaan
het voorkomen van slijtage. Vaak werden de
paarden voor het aanbrengen van de ijzers

V vastgezet in de travalje, een hoefstal bij de
smederij. De boeren uit de regio lieten er ook
hun gereedschap repareren. ’s Winters kon je
er je schaatsen laten repareren en sommige
smeden verkochten ook schaatsen.
Toen de mechanisatie zich inzette, volgden
veel smeden deze ontwikkeling. Zij gingen ook
de motoren van de eerste landbouwwerktui
gen verkopen en voerden reparaties uit. Als
reactie op de steeds populairder wordende
fiets, werden ze als vanzelf rijwielhersteller.
Ze plakten banden, legden nieuwe kettingen
om en deden nog veel meer om de mens uit
het dorp rijvaardig te houden. Toen de auto op
de weg verscheen, groeiden vele smederijen
uit tot garagebedrijven.

JanTakken
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Er werden vier kinderen geboren:
, geboren op 9 december

1918, overleden op 4 november 2011.
, geboren op 30 januari 1921,

overleden op 23 mei 2002.
, geboren op 9 juli 1922,

overleden op 8 mei 2009.
, geboren op 15 juni 1929,

overleden op 26 december 1975.

Jan Takken was een zeer vooruitstrevend
persoon. Hij was de bezitter van drie motoren,
waaronder een Eysink. De kinderen mochten
om de beurt met hem op de motor mee naar
zijn familie in Leersum.
Een stofzuiger en een 'wasmachine', een soort
houten tobbe met een draaiend element, be
hoorden tot het huisraad. Deze noviteiten
waren er waarschijnlijk vanwege de slechte
gezondheid van zijn vrouw Jo.
In het gezin hadden ze een radio, die in het
begin van de oorlog veelvuldig werd gebruikt

Tegenwoordig is er een speciale vakopleiding
voor hoefsmid. Goed opgeleide hoefsmeden
hebben onder meer een uitgebreide kennis
van de anatomie van het paard. De meeste
hoefsmeden komen nu met hun bedrijfs
wagens naar de klant en hebben verschillende
maten hoefijzers in voorraad, zodat zij 'koud'
kunnen beslaan. Het voorgevormde ijzer
wordt bewerkt zonder verhitting. Dat kost wel
meer kracht van de smid.

Jan Takken werd geboren in Leersum op 25
maart 1878. Hij trouwde op 31 oktober 1913
met de 26jarige Pietertje Kersbergen uit Hei
en Boeicop. Zij overleed in 1916. Zijn tweede
huwelijk werd gesloten op 6 september 1918
met de 19jarige Antonia Johanna den Burger
uit Krimpen aan de Lek Zij is geboren op 13
januari 1899 en overleed op 9 juli 1940 op 41
jarige leeftijd. Jan Takken overleed op 30 juli
1940, 62 jaar oud.



om radio Oranje te beluisteren. De heer
Swank, leraar van de Mulo in Leerdam, kwam
zelfs ’s avonds luisteren. en
Een kleindochter, Carla de Leeuw uit
Schoonrewoerd, hoorde haar moeder vaak
zeggen: ,,Als pa nu had geleefd, wat zou hij
dan genoten hebben van computers, tv enz.''
Jan Takken was ook bij de plaatselijke brand
weer en luidde de klok op zondag en bij ande
re gelegenheden, zoals begrafenissen en
trouwerijen. Misschien noemden ze hem wel
een klokkenluider.
Jan Takken en zijn vrouw overleden aan het
begin van de Tweede Wereldoorlog zeer kort
na elkaar. Zijn vrouw overleed op 9 juli 1940
en hij zelf drie weken later. Dit maakte op de
bevolking van Hei en Boeicop een diepe in
druk. Het was een grote schok, beide ouders in
een maand overleden en vier kinderen
achterlatend. In de regionale krant, waar
schijnlijk de Gecombineerde van Ter Haar en
Schuyt, stond een uitgebreide herinnering
aan deze diep bedroefde familie (zie pagina 6).
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gemeente bekleedde, hij toch iemand was,
waar men te allen tijde, wanneer er gevaar
dreigde, op kon rekenen en vertrouwen dat
hij zijn plichten nauwgezet, met ijver, ja zelfs
met meer liefde nog vervulde als zijn instruc
tie hem toe noopte. Spr. dankte namens het
college van B. en W. dezer gemeente aan deze
groeve voor de voorbeeldige wijze, waarop de
thans ontslapene zijn plichten voor de
gemeente vervuld heeft en eindigde zijn toe
spraak met woorden van troost tot de
achtergebleven weezen.

Hierna nam Ds. Tukker het woord, waarbij
deze ongeveer zeide: Het is thans binnen een
maand de tweede maal, dat wij deze plaats
betreden. Was het den eersten keer, dat we
een geliefde moeder naar haar laatste
rustplaats brachten, thans staan we aan de
groeve van een geliefden vader. Maar, aldus
spr., God is een vader der weezen, wij weten
Gods doel niet, maar zeker is, dat de weezen
niet aan hun lot zullen worden overgelaten,
doch dat God er voor zal zorgen. Wij weten,
dat thans reeds de geheele gemeente met hen
meeleeft, ook gedurende de zwaar beproefde
dagen van ziekte. Wij kennen Gods almacht
niet, doch wij kunnen er zeker van zijn, dat
wat God doet, goed is. Nadat Spr. nog
woorden van troost tot de achtergebleven
kinderen had gesproken, eindigde deze zijn
rede.

Een zwager van de overledene sprak woorden
van dank aan allen, inzonderheid tot den
Burgemeester, den predikant, de leden der
Vrijwillige Brandweer en den heer en mevr.
Schuitemaker, voor alles wat zij voor den
overledene gedaan hadden en tot de heer D.
van Maurik voor het gestand doen zijner
belofte, die hij bij het begin der ziekte van zijn
zwager gedaan heeft, n.l. ik zal ze niet in de
steek laten, welke belofte hij op een voor
beeldige wijze is nagekomen, wat tot grooten
steun is geweest aan allen.
Hiermede was de plechtigheid ten einde en
verlieten allen zeer onder den indruk den
doodenakker.

Tragisch
Dezer dagen werd het overlijden in onze
gemeente bekend gemaakt van een onzer in
woners, den heer J. Takken, die na een lange
ongesteldheid in een der ziekenhuizen te
Utrecht is overleden.
Wijlen de heer Takken dreef sedert jaren al
hier een smederij annex rijwielhandel,
waardoor hij wel in het middelpunt van de
belangstelling onzer inwoners stond. Verder
verzorgde de heer Takken eveneens vele jaren
als klokkenist ons torenuurwerk, alsmede het
luiden der klok op gezette tijden en was hij
machinist van de motorbrandspuit.

Het sterftegeval is wel dubbel tragisch, daar
juist drie weken geleden de echtgenote van
wijlen de heer Takken eveneens vanuit het
ziekenhuis ter aarde werd besteld. De deel
neming met de vier nagelaten kinderen is in
onze kleine gemeente dan ook zeer groot.

Begrafenis J. Takken
Zaterdagmorgen der vorige week had op de
Algemeene Begraafplaats alhier de teraarde
bestelling plaats van den heer J. Takken, van
wiens verscheiden we in een der vorige num
mers reeds hadden melding gemaakt. Het
stoffelijk overschot werd naar de groeve ge
dragen door de leden der plaatselijke Vrij
willige Brandweer, in verband met de functie
van den overledene als machinist van de mo
torbrandspuit. Op de begraafplaats merkten
we o.m. op: den Burgemeester dezer
gemeente, Mr. A. J. de Wolff, en de beide
wethouders, den voltalligen kerkeraad, Dr.
Schuckink Kool, de heer en Mevr.
Schuitemaker, de Opperbrandmeester, de
heer A. J. Stravers, alsmede vele belang
stellenden.

De leiding berustte bij Ds.W.L.Tukker. Nadat
de kist in de groeve was neergelaten, sprak de
Burgemeester een kort woord, waarin hij
o.m. zeide, dat de thans ontslapene, zij het
ook, dat hij een bescheiden functie voor de



Behalve de smederij had Jan Takken ook een
fietsenhandel. Had je een kapotte fiets, dan
kon je bij Jan Takken terecht. Maar waren er
problemen met je landbouwwerktuigen, dan
repareerde hij die ook.
Vindingrijk moest je in die tijd wel zijn. En dat
was Jan Takken dan ook. Hij had in de regio
een goede naam opgebouwd door zijn vakbe
kwaamheid en sociaal gevoel. Twee belang
rijke eigenschappen.

Het is goed mogelijk dat de hoefsmederij er al
voor 1900 stond. In de tweede helft van de
19de eeuw waren er al verschillende smede
rijen in de regio. Over de hoefsmederij van
Hei en Boeicop was bij het gemeentearchief
in de regio niets bekend.
Mocht u als lezer(es) het kunnen aantonen dat
voor 1900 al een smederij in het dorp was, dan
ben ik daar zeer benieuwd naar.
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hamer hoefnagels in de witte lijn van de hoef
wand naar buiten te slaan met een speciale
hamer.
Hoeven bekappen, gebeurt gemiddeld elke
acht weken. Er zijn uitzonderingen en het is
dus wisselend eerder nodig. Scheurt er een
hoef, zijn er problemen met hoeven die een
hoefsmid nodig hebben, dan zal men de hoef
smid eerder of vaker nodig hebben.
Het beslaan van paarden gebeurt gemiddeld
iedere vier weken. Soms eerder, bijvoorbeeld
als er een ijzer af is gevallenof als er ziektes
zijn.
Een hoefijzer is een gebogen ijzeren reep, ge
maakt naar de vorm van de draagrand van de

Het beroep van hoefsmid is een oud am
bachtelijk beroep. Het bekappen of beslaan
van een paard moet met regelmaat gebeuren,
dit om er voor te zorgen dat de hoeven in goe
de vorm en stand blijven. In de periode van
Jan Takken waren de meeste wegen nog
onverhard, maar in de loop der jaren kwamen
er steeds meer verharde wegen.
Bekappen is het korter maken van de hoef.
Het is vergelijkbaar met het knippen van na
gels. Het gebeurt met hoefmessen en vijlen.
Beslaan is het maken van een hoefijzer op
maat per hoef voor het paard of de pony en het
aan de hoef bevestigen door met een speciale



erg onrustig was, werd er een halster los om de
neus gedaan. Ging het paard steigeren of
trekken, dan werd er even aan het halster ge
trokken. Hierdoor leerde het paard stil te
staan om de druk te vermijden.
Na het overlijden van het echtpaar Takken
kregen de vier kinderen de gelegenheid een
huis te huren van familie Van den Berg aan de
Dorpsstraat in Schoonrewoerd.
Ze zijn daar in 1942 naartoe verhuisd, omdat
zij niet in de 'gehuurde' smederij konden
blijven wonen.

hoef. Nadat de maat eerst is genomen, wordt
het ijzer verwarmd in de oven en in het juiste
model geslagen. Het model wordt tegen de
hoef gehouden om te kijken of het goed past.
Als het ijzer goed is, wordt deze gekoeld in een
metalen emmer met water en vervolgens
vastgenageld aan de hoef.
Gebruikte hoefijzers zijn het beste materiaal
om nieuwe ijzers van te smeden.
Veel paarden hebben moeite met het stilstaan
voor de hoefsmid. In de hoefstal werd het
paard daarom eerst vastgezet. Als het paard
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land tegen België, en Holland mobiliseerde.
Alle soldaten moesten opkomen, paarden
werden gevorderd. Een heel moeilijke tijd, die
eerste weken. Ook mijn vader moest met zijn
vier paarden naar de keuring. Maar hij moest
ook met zijn rijtuig met burgemeester Pot
naar Leerdam, want van de omliggende
gemeenten moesten alle burgemeesters naar
Leerdam komen.
Na afloop van de keuring liet de heer Pot vra
gen of vader voor wilde komen, want zij
mochten naar huis. Vader is toen naar de
burgemeester gegaan en hij zei: ,,Ik heb geen
paard meer om voor het rijtuig te zetten.'' De
burgemeester is toen met vader naar de
keuringscommissie gegaan en heeft met veel
moeite twee paarden teruggekregen.

Na vier jaar mobilisatie was de oorlog voorbij
en konden de mensen hun paarden weer te
rughalen. Nou, wat waren wij thuis blij. Vader
is met Willem naar Dordrecht gegaan. Toen
zij bij de stal kwamen waar de paarden ston
den, zei vader: ,,Zo jongens, zijn jullie daar?”

k ben geboren op 8 maart 1905. Mijn
ouders waren Willem Boef en Willempje
de Groot. Mijn vader was voerman (te

genwoordig heet dat vrachtvervoerder). Hij
werkte met vier paarden en had twee vaste
daggelders in dienst, zoals dat vroeger ge
noemd werd. In het drukst van de tijd had hij
er nog ‘los volk’ bij. Hij had vier paarden, twee
boerenwagens, een ‘verenwagen’, twee stort
karren, een rijtuig, waarmee hij passagiers
vervoerde en lest best nog een mallejan,
waarmee hij voor de klompenmaker C. Spek
altijd bomen vervoerde, en diverse zware
werkmaterialen.

Ik had één broer  hij heeft later de zaak van
mijn vader overgenomen  en twee zusters. Ik
heb wel een eenzame jeugd gehad. Altijd al
leen geweest en mijn ouders waren al niet zo
jong meer toen ik geboren ben.
Mijn oudste zuster was Jantje Boef. Zij is jaren
baakster geweest. Veel van de oudere mensen
zullen haar wel gekend hebben.
In 1914 brak er oorlog uit, ik meen van Duits

Er zullen maar heel weinig oudere Lexmonders zijn die Marjan de BruinBoef niet hebben
gekend. Behalve haar broer Willem, had ze twee zusters: Jantje en Maai Boef.
Het waren de eerste drie kinderen die haar ouders kregen. Het vierde tot en met het ne
gentiende kind zijn door een miskraam niet ter wereld gekomen, dood geboren of jong over
leden. Marjan was het twintigste kind en zij bleef in leven. Haar broer en zusters waren toen al
volwassen!
Nadat ze heel veel jaren had gesleten in haar huisje aan de Kom Lekdijk 46, verhuisde ze naar
Batestein in Vianen. Hier bracht ze haar laatste jaren door. Lichamelijk takelde ze wel af,
maar geestelijk was ze nog heel scherp. Kruiswoordpuzzels oplossen was haar lust en haar
leven. Ze overleed op 8 januari 1998 op een leeftijd van 92 jaar en 10 maanden.
Marrigje Janna de BruinBoef heeft rond 1988 een deel van haar leven beschreven en dat
verhaal toen aan Herman Molenaar gegeven. Die vond het tijd worden dat het verhaal in
bredere kring bekend werd en deze bijzondere vrouw ook in de Lek en Huibert Kroniek voort
zou leven. Hieronder het geredigeerde verhaal van Marjan.

I



afspraak gemaakt. Eén zou een paar grote
stukken steenkool meenemen en die zouden
ze in de modder doen en dan aan Gert Jan
geven. De volgende morgen waren de steen
kolen in de tent en nadat flink wat modder er
doorgewerkt was, zodat je van het zwart niets
kon zien, was het wachten op Burggraaf.
Op zijn gebruikelijke vraag: ,,Hebt u nog iets
gevonden?” zei de opzichter: ,,Ja, wij hebben

zwarte stenen en
gruis gevonden.”
De opzichter liet
het emmertje met
kolen brengen en
zei: ,,Kijk eens
Burggraaf, wat zou
dat zijn?” Hij
knielde in de
modder en kwam
met een stuk
steenkool tevoor
schijn. ,,Man,” zei
Gert Jan, ,,dat is
steenkool. Hoe
bestaat het.
Steenkool in de
grond onder Lex
mond!” ,,Neem
maar mee hoor,”
zei de opzichter,
,,kijk maar of je de
modder eraf kan
krijgen en dan laat
je ze maar drogen.
Dan kan je ze ver
stoken.”
Nu, dat behoefde
geen twee keer
gezegd te worden.
Gert Jan met zijn

emmertje met inhoud naar huis. De volgende
morgen kwam hij weer op het werk en de op
zichter vroeg aan Burggraaf: ,,Hoe is het af
gelopen gisteren?” ,,Wel wel,” zei Gert Jan,
,,Steenkolen in de grond in Lexmond en ze
branden nog ook.”
Maar Gert Jan is later niet meer terugge
komen en er is nooit een korreltje steenkool
meer gevonden.

en zij begonnen allebei te hinniken. Hoe zij
terug uit Dordrecht vervoerd zijn, weet ik niet
meer, maar toen het hele stel bij de toren was,
streek vader de halters van de paardenkoppen
en zij draafden zo naar ons huis.

Tijdens de mobilisatie was alles op de bon.
Het distributiebureau was in de voormalige
oude openbare lagere school, wat nu dorps
huis is. Gijs Lem
men (kolenhan
delaar) was di
recteur en Janus
Kooiman was daar
na de middag als
hulp. ’s Morgens
was hij klerk bij
burgemeester Pot.

Er is veel verbe
terd en veranderd
in de loop der ja
ren. De eerste
verbetering was
dat er een andere
pomp werd gesla
gen. Het water uit
de oude pomp was
niet meer geschikt
voor menselijk
gebruik. De nieu
we pomp kwam te
staan voor het
huis waar nu de
oude mijnheer
Verkuil woont.
(Dorpsstraat 80)

Wij hadden in het
dorp ook een klokkenmaker en wekkerher
steller wonen, genaamd Gerrit Jan Burggraaf.
Een pedant manneke. Hij stapte iedere mor
gen naar de pompwerkzaamheden en vroeg
dan aan de baas: ,,Heeft u nog iets bijzonders
gevonden?” ,,Ja, wat zou ik vinden?” zei de
baas. ,,Maar als ik wat vind, zal ik je waar
schuwen.”

Nu had de opzichter met het werkvolk een
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naamde Vijfhuizen (waar nu de woning van
Van Straten is) bij het A.M. van Schuurman
plein. Huibertje Wildschut kon boven wonen,
dus die behoefde niet weg. Aart van Bentum
was bij zijn zoon Izaak in het dorp en Hamer
ling was met vrouw en broer bij Jacobus
Hamerling in het dorp. Frederik Lakerveld
kon blijven wonen. Zijn voorkamer was ruim
één meter hoger dan de achterkant. Schoen
maker Maas was bij Perfors, een confectie
winkel, waar nu De Beurs is en het
postkantoor. Gerrit den Burger (postbode),
kon ook boven wonen. Beckerman (rijksveld
wachter) woonde met zijn gezin in de open
bare lagere school (het tegenwoordige
dorpshuis). Zo had ieder toch een onder
komen.

Wij hier aan de buitenkant van de dijk hadden
vroeger nog wel eens last van hoogwater. Zo
ook in 1926. Het water stond van dijk tot dijk,
dat wil zeggen, het stond bij ons hier tegen de
dijk en aan de overkant ook op de muur van
het vroegere watermachien. Aan de oostkant
staat op een steen met rode letters het jaartal
‘1926’, onderstreept met rode verf. Misschien
zal het nu wel verbleekt zijn na zo veel jaren.
Alle dijkbewoners die aan de buitenkant van
de dijk woonden, hadden moeten ruimen,
want in ieder huis stond het water. Bij ons in
huis op Lekdijk 4 en 6 stond het water 52 cm
hoog. Alle dijkbewoners waren ondergebracht
bij familie of vrienden. Wij waren bij mijn
zuster Jantje. Filippus Molenaar met zijn
zuster (83 jaar) bij slager T. Molenaar (de
grootvader van slager T. Molenaar) Dirk
Vlot met gezin bij Joh. de Jong in de zoge



n de Lek en Huibert van
mei 2015 publiceerden we
het eerste deel van het

levensverhaal van Piet Ver
sluis, zoals opgetekend in het
familieboek ’t Is goud wat er
valt' door zijn kleinzoons
Luuk en Herman Oevermans.
Dat deel stond vooral in het
teken van de 'meulen' en Piets
jonge jaren. Piet trouwde met
Pietertje den Hartog van het
Kersbergsche Veer.
Deze aflevering gaat over
Pietertjes jonge jaren aan het
Kersbergsche veer.

euwenlang vormde het Kersbergsche
voetveer een bekende en veelgebruikte
verbinding tussen de Vijfheerenlanden

en de Lopikerwaard. Reeds in 1672, het
bekende rampjaar uit de vaderlandse ge
schiedenis, zag de toenmalige veerman, Gerrit
Kersbergen, de Fransen over de dijk
langstrekken om de Staatse schans bij Sluis
aan te vallen. Het verderop gelegen Ameide en
de vijf voormolens bij Sluis werden in brand
gestoken. Op de terugweg werden huizen en
boerderijen op Achthoven en ook het veerhuis
door de Franse soldaten geplunderd en plat
gebrand.
Het veer vormde één van de talloze voetveren
die tot ver in de vorige eeuw overal langs de
rivieren te vinden waren. In een tijd waarin de
mobiliteit beperkt was en er veel werd gelo
pen, vormden eenvoudige pontveren een veel
gebruikte schakel voor de plattelandsbevol
king om een groter dorp te bereiken. Via het

I

Kersbergsche veer waren inwoners van bij
voorbeeld het buurtschap Uitweg in de Lopi
kerwaard sneller in Lexmond dan in Lopik
of IJsselstein. Rondreizende marskramers,
kooplieden en veehandelaren maakten er
veelvuldig gebruik van. Vanaf begin 1900
werden er ook fietsers overgezet.

E
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Het voetveer fungeerde als ontmoetingsplaats
voor mensen die de rivier wilden oversteken
en vrijwel altijd moesten wachten. Aan de
overzijde van de rivier werd dan de bel geluid
en de roeiboot stak de Lek over om de klant te
halen. Aan de kant van het veerhuis werd er
even geroepen, of de fietsbel geluid. Eén van
de bewoners staakte dan zijn bezigheden om
met de roeiboot de rivier over te roeien. On
dertussen was er alle gelegenheid om
nieuwtjes en andere zaken uit te wisselen.
Samen met de boerderij en het café vormden
het veer een druk bedrijf, waarbij de hele fa
milie betrokken was. Kinderen leerden al op
jonge leeftijd roeien en staken al op zeven of
achtjarige leeftijd de rivier over.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd er door
de veerlieden een levendige sluikhandel be
dreven met passerende schippers. In ruil voor
zuivelproducten, zoals kaas en andere
levensmiddelen die op het platteland nog
ruim voorhanden waren, ontvingen zij
goederen, zoals steenkool en brandstof, die op
de schepen werden vervoerd.
Na de oorlog verloren de voetveren snel hun
betekenis. De toegenomen mobiliteit maakten
hen van lieverlee overbodig. Begin jaren '60
werden veel gereglementeerde voetveren door
Rijkswaterstaat opgeheven. Het Kersbergsche
veer vertoonde al eerder een neergaande lijn.
De klandizie werd waarschijnlijk niet
bevorderd door de laatste bewoners van het
veerhuis, die soms niet de moeite namen om
een klant, die aan de overzijde de bel luidde
om te worden overgezet, op te halen.

Waar nu buitendijks het huis met nr. 31 staat,
stond vroeger een boerderij waarin ook een
café gevestigd was. Reizigers konden hier uit
rusten. En er was gelegenheid om te over
nachten. Rond 1900 woonde hier Cornelis
den Hartog, boer, caféhouder en veerman.

In 1861 meldde de Nieuwe Rotterdam
sche Courant dat ijsbrekers ter hoogte
van het Kersbergsche voetveer er niet in
slaagden het ijs te breken en in 1885
schrijft de Nieuwe Tilburgse Courant dat
het overzetten per roeiboot aan het Kers
bergsche veer gestaakt is vanwege het
vele drijfijs in de rivier.



Cornelis den Hartog was een wat eigenaardige
man. Op zijn achttiende ‘moest’ hij trouwen
met Paulina de Jong uit GrootAmmers. Een
stille, wat bedrukte vrouw, die in de schaduw
van haar man leefde. Zij kregen vijf kinderen:
Teuntje, Pietje, Kees, Chris en Jan Willem. De
kinderen groeiden op langs de rivier en gingen
in Lexmond naar de openbare school. Ze
werden op het drukke bedrijf al vroeg inge
schakeld bij het werk. Zo roeide de jonge
Pietje al op tienjarige leeftijd klanten over de
Lek. Pietje werd geboren op 14 december
1894.

Cornelis pachtte land in de uiterwaarden aan
de overzijde van de Lek van de Rijksdomei
nen, ca. 14 ha. Het bestond uit grasland, riet
en griend. Ook hier was veel werk te doen. Het
gebeurde dat de koeien, met een touw vastge
bonden aan de roeiboot, zwemmend over de
Lek naar de andere kant werden gebracht.
In maatschappelijk opzicht was Cornelis den
Hartog niet onbemiddeld. Hij was eigenaar

van land en een boerderij. Samen met de in
komsten vanuit het veerbedrijf en het café
verschafte hem dat een goed bestaan. Hij be
hoorde dan ook bij de notabelen van het dorp
die bij kerkgang  de Nederlands Hervormde
Kerk, toen nog de enige kerk in Lexmond  in
de hoge banken zaten. Cornelis was als no
tabele liberaal ingesteld.
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Toen de meisjes groter werden en van school
kwamen gingen ze, zoals toen vaker gebeurde,
‘dienen’ bij een rijke familie in de buurt van
Utrecht of Zeist. Ze woonden bij de familie
intern en gingen om de zes weken de zondag
over naar huis. Tussentijds werden er brieven
geschreven en ansichtkaarten gestuurd. Een
brief of kaart was de enige mogelijkheid om
contact met thuis te onderhouden bij langer
verblijf buiten de deur. Er werd veelvuldig
gebruik van gemaakt.
Toen vader Den Hartog echter merkte dat
Pietje het erg goed naar haar zin had, kwam
één van zijn nukken openbaar. Zijn dochter
moest weer thuiskomen om te helpen op het
bedrijf. Ook bemoeide hij zich met eventuele
huwelijkskandidaten voor zijn dochters.
Teuntje kreeg verkering met een jongen die
met potten en pannen langs de deur ging om
te verhandelen. Dat was te min voor haar va
der en dus moest de verkering worden beëin
digd.
Piet en Pietje kregen begin jaren '20 verke
ring. Over hun verkeringstijd is niet veel
bekend. Kennelijk stemde vader Den Hartog
in met de omgang, ondanks het standsver
schil. Volgens sommigen had dit te maken
met het feit dat Piet bekend stond als een de
gelijke en harde werker.

Als Piet zijn meisje bezocht, liep hij op klom
pen de pikdonkere Molenkade af. Bij de dijk
aangekomen, verwisselde hij de klompen voor
schoenen die hij meegenomen had. De klom
pen verborg hij in een holle boom en lopend
op schoenen arriveerde hij bij zijn meisje. Op
de terugweg ging het weer andersom.



Moeder den Hartog was op 64jarige leeftijd
in 1936 overleden. Cornelis werd 66 en over
leed in 1941.
De broers Kees en Chris trouwden niet en zet
ten na de dood van hun ouders het bedrijf
samen voort. Zij vormden een merkwaardig
tweetal, bekend in de familie als de ‘omes van
het veer’. De broers leidden een eenzelvig en
teruggetrokken leven. Vrijwel niemand kwam
er in huis. Met krijt werd op de buitendeur het
boodschappenbriefje voor de kruidenier Eef
de Zeeuw uit Lexmond geschreven.

Van lieverlee raakte
het veerhuis en alles
wat daarbij hoorde in
verval.
Kees den Hartog kwam
om het leven tijdens
een storm in december
1979 toen hij een in
stortend schuurtje
probeerde te stutten. Hij werd 83 jaar. Zijn
jongere broer Chris was enkele jaren daarvoor
al plotseling overleden.
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De arbeider M. zou Maandag j.l. de vee
houder K. behulpzaam zijn bij het minnen
van hooi. Toen hij in de polder Boeicop bezig
was het hooi op de wagen te spreiden, viel
hij, doordat het paard vooruit liep, plotse
ling van de hoge last af en bleef liggen. Per
vaartuig is M. daarna naar zijn woning ver
voerd, waarbij na doktersbehandeling
bleek, dat hij inwendige kneuzingen had
opgelopen.

Onze dorpsgenoot J.M. de Raad slaagde te
Gorinchem voor het einddiploma H.B.S.B.

Geboren: Jan de With, z.v. Jac. de With en
G. Pesselsse. Overleden: Anthonia de Wildt,
echtgenote van J. de Jong.

De eerste twee gebouwde gemeentewonin
gen zijn aan de nieuwe bewoners toege
wezen en reeds betrokken. (

)

Omstreeks 1 augustus wordt de raadzaal in
gebruik genomen. Waarschijnlijk vergadert
de raad hier voor het laatst op de secretarie,
deelt de voorzitter mede. Hij is dankbaar,

dat het zover gekomen is en wil nog wel
enkele dingen bekijken. Voor bruiloften zijn
er stoelen nodig. Deze moeten toch worden
aangeschaft. Een burgemeester uit onze
buurt zoekt een ameublement en als die
onze stoelen overneemt, kunnen wij er een
stijlvoller ameublement voor terugkopen.
De nieuwe stoelen zullen kosten: 20 van ƒ7,
 en 9 fauteuils van ƒ48,50 benevens een ta
fel van ƒ230,. Dankzij een meevaller is het
mogelijk thans dit alles aan te schaffen,
want de ondernemingsbelasting heeft
ƒ29.000 opgebracht, een bedrag waarop
niet gerekend was. We hoeven niet te gaan
potverteren, maar de uitgaven zijn toch
verantwoord. Wethouder Jac. de Jong wil
nu alles in één keer keurig voor elkaar
hebben, zodat er bij de opening geen op
merkingen behoeven gemaakt te worden. In
de inrichting heeft de burgemeester zijn ziel
gelegd. Maar, er moet ook een publieke
tribune komen en daar wil men stoelen zet
ten en geen bankje. Besloten wordt nu het
bestaande ameublement te verkopen en 30
stoelen aan te schaffen. Nu nog een aardig
vloerkleedje om trouwlustigen op te plaat
sen bij het voltrekken van het huwelijk en
dan is alles in orde.
Tijdens de rondvraag blijkt, dat de brand
spuit volgende week reeds zijn intrek in zijn
nieuwe verblijf zal nemen. Tegen 1 Augustus
is het ameublement klaar en is de voorgevel
waarschijnlijk ook gereed. De opening zal
een officieel karakter dragen en er zullen
naast de raadsleden ook enkele burgemees
ters worden uitgenodigd. Ook zal de heer
Pot, burgemeester Hoogenboom en iemand
“uit Den Haag” worden geïnviteerd. (…..)

M. van B. te Lexmond had zijn oudste



Het Ensemble Brokking behaalde op het
concours te Kedichem een 1e prijs in de eer
ste afdeling met 321 punten.

Onze dorpsgenoot, de heer Jac. van Dieren,
thans onderwijzer aan de Bijz. Lagere
School te Polsbroek, is in gelijke betrekking
benoemd in Voorburg.

De muziekveren. Excelsior boekte op het
concours te Maarssen een goed resultaat. Ze
behaalde een 1e prijs met 307 punten en
kwam uit in de Ereafd. Het corps stond on
der leiding van dhr. Van Geffen uit Vianen.

Donderdagmiddag maakte de afd. van de
Bond van Plattelandsvrouwen een excursie
naar de gerofabrieken te Zeist. De dames
genoten zeer van deze leerzame middag. De
directie bood hun allen een fraai verzilverd
lepeltje aan.

Woensdag maakten de ouden van dagen van
Lexmond hun jaarlijks reisje. Acht auto’s
waren beschikbaar en 31 ouden namen aan
’t tochtje deel. Bezocht werden o.a. Den
Bosch, Vught, Tilburg en Oisterwijk.

Het verbouwde gemeentehuis van Lexmond
zal op Donderdag 31 Aug. officieel worden
geopend. Alle ingezetenen zullen op die dag
tussen 7 en 8 uur in de gelegenheid worden
gesteld een kijkje te komen nemen in ’t ge
bouw.

dochter van 1 April af de school laten ver
zuimen en hij was ook niet van plan zijn kind
de school te laten bezoeken, want, volgens
hem, is de lesstof in de achtste klas een her
haling van het werk uit de zevende klas en
omdat zijn dochtertje goed kan leren, vond
hij het apenkool om haar langer te laten
gaan. De heren achter de groene tafel namen
hem zijn houding kwalijk. Van B. en zijn
vrouw kregen elk ƒ75 boete of 10 dagen.

Als ik ooit eens zou gaan trouwen,
Deed ik dat vast niet terstond…
Maar ik wachtte nog een poosje,
En ik trouwde……. in Lexmond!
’t Zou een ietsje duurder wezen
Dan het vroeger altijd was,
Maar  dat had ik er voor over,
Want het is daar… eerste klas!

De gerestaureerde raadzaal
Wordt een wonder, ’t dient gezegd;
De Lexmondse burgervader
Heeft daarin zijn ziel gelegd!
Wát een fraaie, rijke meubels…
Heus, ik keek mijn ogen uit!
Zelfs ligt er een heel nieuw vloerkleed
Voor de bruigom en de bruid.

Staat gij op het punt te trouwen?
Wacht nog even  maak geen haast!
De Lexmondse raadzaal wacht U...
Trouw dáár en gij staat verbaasd!
In een stijlvolle omgeving,
(Die is bijna nu gereed)
Worden dan de jonge harten
Duurzaam aan elkaar gesmeed.

Het verloofde jonge meisje
Fluistert met een preutse mond:
,,Ja, ik wil wél met je trouwen,
Maar uitsluitend in Lexmond…
Dáár alleen en nergens anders,
Schenk ik jou mijn hart en hand…
Dáár slechts wil ‘k je vrouwtje worden
Voor de burgerlijke stand!''

G.
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Geleedst, Luijendijk en Vlug, ir. B.A. Pot uit
’s Gravenhage, de vroegere gemeentesecre
taris de heer v.d. Land, de polderschouten
van Achthoven en Lakerveld, de gemeente
secretarissen van Meerkerk en Vianen en
wethouder v. d. Hoek uit Vianen.
Burgemeester Pelikaan opende de
gemeenteraadsvergadering en zei in zijn
openingstoespraak o.a. dat Lexmond niet op
een historisch gemeentehuis kan bogen.
Thans is het door allerlei medewerking zo
ver gekomen, dat Lexmond zijn eigen
gemeentesecretarie met raadzaal in gebruik
kan gaan nemen. Er is gestreefd naar prac
tische huisvesting voor de gemeente en t.o.v.
de raadzaal naar schoonheid (…)
De gemeentesecretaris, de heer Janssen,
schilderde het wezen van een gemeentehuis,
waar men van de wieg tot het graf mee te
maken heeft (…) een schier volmaakte
brandweergarage en een ideale ambts
woning voor de secretaris, waarin het een
lust is om te wonen.(…)
’s Avonds was het gebouw met twee schijn
werpers verlicht en werd er gelegenheid ge
geven tot bezichtiging van het interieur,
waarvan door velen, die het concert dat op
het dorpsplein gegeven werd bijwoonden,
gebruik is gemaakt.

Door de chr. gem. zangver. 'Hosanna' werd
Dinsdag een geslaagde reis gemaakt naar
Arnhem, Nijmegen, Overloon en enkele an
dere plaatsen.

Donderdagavond kwam ook soldaat P. de
With thuis uit Indonesië. Hartelijk werd hij
verwelkomd door familie en buren. Ver
schillende cadeaux werden hem aange
boden. Thans zijn er nog 3 Lexmondse
jongens niet thuis.

31 Augustus 1950 is voor Lexmond een his
torische dag geworden. Nimmer had de
gemeente een eigen raadhuis, maar thans
kon het pand, waarin jarenlang de secretarie
was ondergebracht, in gebruik worden ge
nomen als eigendom van de gemeente. Het
gebouw is naar de eisen des tijds ingericht
als gemeentesecretarie, raadzaal en ambts
woning voor de secretaris. In de raadzaal
vond Donderdagmiddag de ingebruikne
ming plaats, waarbij o.m. tegenwoordig
waren oudburgemeester Hoogeboom uit
Naaldwijk, verder de burgemeesters Gurck,



et het plotseling overlijden van Joost
van Iperen op 19 mei 2015 is de laat
ste herbergier van De Drie Snoeken

heengegaan. 'Herbergh De Drie Snoecken',
zoals de uitspanning de laatste jaren heette, is
verkocht en krijgt een andere functie.
Het 'cafébiljart' is onderdeel van het rijks
monument aan de Dorpsstraat 6367 in Lex
mond. Het pand bestaat uit twee gedeelten
met links het oude rechtshuis (6365) en
rechts, naast de onderdoorgang, de herberg
(67). Het zijn twee aaneengebouwde dwarse
huizen van twee bouwlagen onder hoge
zadeldaken, evenwijdig aan de straat. Het
monument ligt tegenover de kerk op de plaats
waar de Kortenhoevenseweg uitkomt op de
Dorpsstraat.
Beide panden dateren zeker uit de 17de en
misschien wel uit het eind van de 16de eeuw.
Sporen daarvan zijn te vinden in het metsel

M
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werk van de geveltop aan de linkerzijkant, een
17deeeuws kozijn in de achtergevel van het
voorhuis van nr. 67 en de kelder.
De huizen zijn in het begin van de 19de eeuw
verbouwd, waarbij balklagen, voorgevels en
indelingen werden gewijzigd. In de 20ste
eeuw zijn achterbouwen gerealiseerd, is de
raadzaal opnieuw ingericht en is de afschei

ding met de winkel rechts voor (slijterij) ge
realiseerd.
De eerst bekende herbergier van De Drie
Snoeken was Dirck Ambueren, tevens schout
van Lexmond en kapitein van de Schutters en
in deze laatste hoedanigheid vermeld op het in
de 17e eeuw geschilderde, beroemde schut
tersbord in de kerk.



Zijn opvolger als herbergier, Willem Jansz.
Diepenhorst, was tevens pachter van de im
post, accijnzen op bieren en wijnen en ver
leende rond 1700 gastvrijheid aan de
jachtopziener van de Graaf van der Lippe, de
Souverein van het gehele gebied van Vianen,
Lexmond, Ameide, Meerkerk en Hei en
Boeicop.
Door de eeuwen heen was De Drie Snoeken
een vast rustpunt voor reizigers die vanuit de
handelssteden in Holland en Utrecht zuid
waarts gingen. Meer recent vervulde de
herberg een belangrijke functie voor het
dorps en verenigingsleven. Er zijn vele ver
gaderingen, uitvoeringen en feestavonden
gehouden.
In het oude rechtshuis vergaderden voorheen
de schout en schepenen en later  tot 1936
burgemeester, wethouders en raadsleden in
de 'raadzaal'. Het café en restaurantgedeelte
krijgt een woonfunctie. Het te koop staande
linkerdeel is in gebruik als groentezaak en
kantoor.



et gaat goed met de ooievaar in Ne
derland. Sinds de Vogelbescherming
in 1969 een herintroductieprogram

ma begon, is het aantal broedparen ras toege
nomen. Er zijn nog nooit zo veel witte
ooievaars geteld als dit jaar. Zelfs het aantal
zwarte ooievaars neemt, met name in Drenthe
en op de Veluwe, bemoedigend toe.
Voor het eerst sinds 1961 was er in Lexmond
een succesvol nest. De laatste ooievaars
jongen werden geboren in 1954 in het traditi
onele nest op de Hervormde Kerk. Dat nest
moest later dat jaar wijken wegens een grote
restauratie. Pogingen om de ooievaar daarna
terug te lokken, mislukten. Eibers namen wel
een kijkje op wisselende plaatsen in Lexmond,
maar broedden er niet. Tot dit jaar.
Op 16 april begon een paartje met de bouw
van een nest in een rigoureus gesnoeide
treurwilg op de hoek BerkenlaanLijsterbe
slaan. Het paartje bracht één jong groot.
Lexmonders konden hem van een klein
bruinig ooievaartje zien uitgroeien tot een
grote vogel. Hij werd zorgzaam gevoed door
zijn ouders, maakte af en toe met uitstrekte
vleugels wat luchtsprongetjes, maar daar
bleef het bij. Wanneer een ouder eten in het
nest bracht, maakte hij zich klein en klapte
met zijn vleugels. Zijn snavel was nog te kort
om zelf eten te zoeken. Op 3 augustus 2015
heeft hij toch onverwachts het nest verlaten,
na een aantal korte stuntelige proefvluchten
naar daknokken en bomen in de buurt.

Ook succes in Hei en Boeicop. Op de be
graafplaats aan de Hei en Boeicopseweg
bouwde een ooievaarspaar een stevig nest in
een teruggesnoeide metasequoia en bracht
daar nieuw leven. Eén van de drie jongen
overleefde het niet. De geboorte van ooievaars
in Hei en Boeicop is bijzonder. Ooit bouwden
ooievaars in 1919 een nest op de schoorsteen
van de Nederlands Hervormde Kerk, maar het
is niet bekend of er toen jongen zijn geboren.
Een aantal jaren geleden nestelden zich ooie

H

vaars bij het voetbalveld, zonder echter voor
nageslacht te zorgen.
Net over de gemeentegrens, bij De Schaaps
kooi in Schoonrewoerd, is de komst van eibers
geen nieuws meer. Dat geldt ook voor de
dorpskern. Dit jaar was het een topjaar met
het ringen van vijftien jongen in Schoonre
woerd. Vorig jaar bleef het aantal, mede door
het gure voorjaarsweer, steken op vier jongen.
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e gingen naar Zijderveld, omdat het
Zijderveld was. Een andere week
was het Hagestein, of Schoonre

woerd of een ander dorp waarin het dorpshuis
voor één avond een disco was.
Op het podium stond een kerel met een snor.
Hij draaide plaatjes aan een tafel met ge
kleurde lichtjes. Tussendoor maakte hij
grappen die nog fouter waren dan die snor,
wat op zich een hele prestatie was.
Zijderveld was een paar huizen en De
Krooshof, een hok waar normaal gesproken
suffe bruiloften werden gevierd, maar waar nu
een paar honderd man ingepropt werd en een
muntje maar 1 gulden 50 kostte.
We parkeerden onze fietsen tussen de Honda
MT’s, Puchies en een hele berg kris kras door
elkaar gesmeten fietsen. Voor de deur stond
een fikse rij die in zijn geheel in het dampende
hok met beslagen ramen moest. Maar eerst
betalen bij een tafel met een afzichtelijke
vrouw erachter en zo veel mogelijk munten
inslaan, omdat we dorst hadden en het om
half 12 al afgelopen was, wat de pure drinktijd

beperkte. Daarna een stempel en verder
schuifelen richting de zaal die deinde op de
muziek die alles en iedereen volkomen
onverstaanbaar maakte, behalve wanneer je
rechtstreeks in een oor tetterde wat in som
mige gevallen goed uitkwam, behalve bij
jongens met een slechte adem of sprekend
met consumptie. En ondertussen maar loeren
naar wie er allemaal waren, welke meiden
vooral, en een goede plek, liefst aan de zijkant
waar houten bakken hingen voor de lege
glazen, omdat ze anders op de grond werden
gesmeten, wat overigens genoeg gebeurde,
zodat de vloer aan het eind van de avond
knerpte als een grindpad. De hitte sloeg als
een vuist in het gezicht, de geur van zweet en

W



stroopte naar buiten, ook door de zijdeur waar
de organisatie niets meer van vond, want hoe
eerder we weg waren hoe beter het hen was.
Buiten voelde de kou als een koud glas water
tijdens een hittegolf. Een dikke gozer met een
zeiknat shirt en een mat in zijn nek zwalkte als
een lekke boot tussen de brommers en fietsen
door, stootte een MT ondersteboven en daar
ging het hele zaakje als een dominospel tegen
de vlakte. Hij zwalkte gewoon verder, richting
de straat en ondertussen probeerden mensen
hun fiets uit de stapel te vissen. Er stonden
ook heel veel mensen te pissen in de heg en de
tuin van het huis naast het dorpshuis en net
voorbij de uitgang werd er een beetje gemept.
Een jongen riep: ,,Hou me vast!’' maar toen ze
hem loslieten, bleef hij gewoon staan.
,,Kappen nou!''riep een meisje met vet krul
haar veel te opgewonden voor de situatie en
iemand zei: ,,Dat wijf is gek'' waar haar vrien
den weer link van werden.
Daarna weer naar huis door de donkere
polder en keurig, net na twaalven
in bed met een
doordringende
piep in beide
oren en de geur
van bier en
peuken in
het haar,
terwijl de
wereld draai
de als een
draaimolen
op de kermis.

bier, een gevoel van opwinding dat langs de
ruggengraat omhoog kroop. Iemand duwde
alvast een lauw glas bier in je hand.
Er werd gerookt, ongelooflijk veel gerookt.
Veel shagrokers ook. Twee glazen bier onder
hun arm geklemd en dan ook nog een peukie
draaien en dan heel diep inhaleren terwijl het
hoofd een beetje meebewoog met Dokter Al
ban of Two Unlimited.
Af en toe pissen. Liever niet op de WC, waar
iemand over de wasbak had gekotst en de pis
onder de deur vandaan liep, maar buiten in de
struiken, naast een stelletje, voor 1 avond
waarschijnlijk, dat lekker stond te tongen. Hij
hield wel zijn bierglas beet voor tussendoor en
zij haar peuk waardoor het leek alsof zijn nek
rookte.

Alles leek zich in een lagere versnelling te vol
trekken, de muziek bonkte dof tegen de
ramen, even de ogen dicht, de grond die
langzaam heen en weer dobberde als een
vlonder in het water, bijna vallen in de heg,
nog maar een peuk en dan weer naar binnen
waar er waar inmiddels black light was en de
dj van een meisje wilde weten waar ze al
lemaal zweette. Hij lachte erbij op een manier
die je verwacht van mannen met dat soort
snorren.
Om 5 voor half 12 zei de snor dat we elkaar
maar lekker vast moesten gaan houden en
kwam het slotlied: I do anything for love van
Meat Loaf. Voor sommigen het sein om nog
een flink aantal bladen bier te halen.
Zo her en der stond een stelletje te schuifelen.
Iemand gooide een glas bier over het hoofd
van een jongen die als een lijk tegen een meis
je aan bewoog. Een kerel van de organisatie
plukte de bierwerper eruit voordat de vrien
den van het lijk hem op zijn bek gingen tim
meren en dan toch nog opeens ging het licht
aan, heel fel en zag de wereld er zomaar op
eens een heel stuk minder mooi uit.
De zaterdag was bijna voorbij. Morgenoch
tend weer vroeg in de kerk met een dolk in de
kop en het zuur hoog in de slokdarm. De da
mes van de bar zochten alvast naar een bezem
om het eerste glas op te vegen en iedereen



Nieuwsbrief

Vereniging historisch Lexmond
en Hei- en Boeicop

Natuurlijk is onze vereniging daarbij present. Op onze kraam bent u weer in de gelegenheid om
boeken en oude kronieken te kopen, in te schrijven op de ets ‘Achter het dorp’ van Theo Tukker,
of gewoon om eens bij te praten. Iedereen van harte welkom!

De reis gaat naar het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen. Het vertrek is om 09.00 uur bij Het
Bosch, de aankomst rond 10.30 bij het museum. Vandaar gaat het per boot richting museum
waar koffie en gebak klaar staan. Vervolgens krijgen we een uur een rondleiding langs de
toplocaties van het buitenmuseum. Daarna is er tot de lunch gelegenheid zelf rond te kijken.
We verwachten rond 18.00 uur terug te zijn in Lexmond.
Meldt u aan via schaafsmastate@hetnet.nl of mh.wittebol@hetnet.nl

Lezing: De Martelaren van Gorcum
Dhr. Gijs Brandt
Woensdag 7 oktober, 20.00 uur
Verenigingsgebouw Internos in Hei en Boeicop

De Tachtigjarige Oorlog (1568 – 1648) was een roerige tijd voor Nederland. De Spaanse koning
Philips II voerde een waar schrikbewind en het land werd verscheurd door godsdiensttwisten.
Een van de ingrijpendste gebeurtenissen uit die periode is de
moord op 19 geestelijken, die bekend zijn geworden als de
Martelaren van Gorcum. In 1572 werden zij in Gorcum op
gepakt door de Watergeuzen, naar Den Briel nu Brielle ge
voerd, gemarteld en opgehangen. Hun lot vormt een tragisch
dieptepunt van de wreedheden die beide partijen begingen.
Wie waren zij en wat is hun verhaal? Welke bronnen hebben
wij daarvoor en hoe worden zij herinnerd?
Over deze gebeurtenissen, bijna 4 ½ eeuw geleden, zal dhr.
Brandt een boeiende lezing geven.
Komt daarom allen, iedereen is welkom. De toegang is gratis,
voor leden en nietleden.

Lezing: Middeleeuwse boeren in het veen
Dhr. Chris de Bont uit Rhenen
Dinsdag 3 november, 20.00 uur
Verenigingsgebouw Internos in Hei en Boeicop

De Vijfheerenlanden waren oorspronkelijk grotendeels bedekt met veen. Toch geeft de moderne
bodemkaart een veel gevarieerder beeld. Dit is voor een belangrijk deel het gevolg van de ont
ginningen die hier in de Middeleeuwen zijn uitgevoerd, waarbij al zwoegend het veen werd om
gezet in mooi boerenland. Wel werd hierbij een proces van bodemdaling en vele andere



landschappelijke veranderingen ingezet dat tot op de dag van van
daag een rol speelt in de veenweidegebieden van WestNederland
en dus ook in de Vijfheerenlanden. Kortom, over dit al duizend jaar
veranderend landschap en de rol van de bewoners  lange tijd voor
namelijk boeren  bij het creëren en onderhouden van dit fraaie ge
bied vertelt de klassiek historisch geograaf dr. Chris de Bont zijn
verhaal. Voor ons geen onbekende: vorig jaar heeft hij ons de (voor
)geschiedenis van de Groote Waard/Biesbosch uit de doeken ge
daan. Aan de hand van heel veel plaatjes en kaartjes gaat hij eerst in
op de middeleeuwse agrarische veenontginningen in WestNeder
land, waarvan de Vijfheerenlanden ook onderdeel hebben uitge
maakt. Maar in dit gebied speelt ook het rivierenlandschap dat hier deels ‘verdronken’ is onder
het veen een belangrijke rol. Dus ook dat komt aan de orde. Met al deze informatie is het pas
mogelijk om verder in te zoomen op de Vijfheerenlanden en de veenontginningen in de gemeente
Vianen en de oude gemeente Hei en Boeicop (nu gemeente Zederik) in het bijzonder. De toe
gang is gratis, voor leden en nietleden.

Sinds het uitkomen van de vorige Lek en Huibert Kroniek hebben de volgende leden zich aan
gemeld bij onze vereniging: M.B.den HartogHaag uit Heien Boeicop, A. Van Genderende
Groot uit Lexmond en I.MostertMeydam uit Leerdam. We heten allen van harte welkom.

De oproep van Stef de Ridder in de vorige Lek en Huibert Kroniek voor het inleveren van rouw
kaarten e.d. leverde een email op van Arie de Bruin uit Hoogblokland. Hij is secretaris van de
Historische Vereniging Arkel en Rietveld en had een schoenendoos vol. Op 9 juni is Stef naar
Hoogblokland geweest en na een leuke en interessante avond weer teruggekeerd met veel in
formatie en spullen. Deze spullen had Arie de Bruin ontvangen van Annie Zijderveld (Nieuwe
Rijksweg 106, Lexmond). Ze waren van haar ouders, die een bakkerij hadden aan de Kanaaldijk
5 in Hei en Boeicop. Behalve veel kaarten en familiedrukwerk bestond deze verzameling ook uit
een verjaardagskalender met foto’s van Hei en Boeicop, een verjaardagskaart van de Herv. Kerk
van Hei en Boeicop, een stammenreeks (stamboom) van de familie De Jong en foto’s van de fa
milie De Gans uit Hei en Boeicop. Verder werden nog digitale gegevens aangeleverd met veel af
beeldingen, foto’s en documenten van voornamelijk van bewoners aan de Kanaaldijk (komende
van de Heicopperweg, de eerst vier huizen links over de Zwaanskuikenbrug).
Stef heeft de familie De Bruin hartelijk bedankt voor het veiligstellen, bewaren en schenken van
deze voor de vereniging waardevolle documenten. Zo zijn ze terug waar ze horen: in Lexmond en
Hei en Boeicop. De verzameling overlijdensberichten is te bekijken op de website van de vereni
ging: http://www.vhlhb.nl (onder het kopje familie)
Hebt u ook een schoenendoos vol met familiedrukwerk of één enkele rouwkaart, schroom niet
en neem contact op met Stef de Ridder, 0347342041 of deridder33@kpnmail.nl

Met vriendelijke groeten,
L.P. Kleppe, bestuurslid
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De collectie familieberichten staat op VHLHB.nl




