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nlangs zag ik een beschouwing van wat een aantal
mensen enkele tientallen jaren geleden voorspelde
over hoe de wereld er in 2015 uit zou zien. Veel van die

visies zijn niet uitgekomen en de echt nieuwe ontwikkelingen
vaak helemaal niet voorzien. De toekomst voorspellen blijkt
lastig en veel moeilijker dan gedacht.
Daar dacht ik aan bij het voorbereiden van dit voorwoord.
Dertig jaar geleden gingen onze dorpen Lexmond en Hei en
Boeicop  samen met Meerkerk, Nieuwland, Ameide, Tienho
ven en Leerbroek  op in de gemeente Zederik. Een
gemeentelijke herindeling die nogal wat voeten in de aarde
had. Wie had toen voorzien dat ook dit binnen afzienbare tijd
geschiedenis zal zijn. Maar het staat te gebeuren en binnen
een paar jaar wonen we, zo goed als zeker, in de gemeente met
de naam Vijfheerenlanden. Een mooie naam voor een streek
met een rijke historie.

Een kaart uit de zestiende eeuw
van De Vijfheerenlanden, met
aangrenzende buurten, siert de
omslag van deze Kroniek. Deze
kaart, uit de zogenoemde Hing
man Collectie, is de oudste die van
dit gebied bekend is.
Elders in dit nummer staan
interessante wetenswaardigheden
over de Vijfheerenlanden.

Verder weer een verscheidenheid aan verhalen van langer en
korter geleden. Over leven en samenleving in vroeger tijden
natuurlijk, over wat men deed en hoe het er toeging. Maar ook
over markante personen in onze dorpen, mensen van wie het
absoluut boeiend is om ze beter te leren kennen.
In de Nieuwsbrief tenslotte, achterin de Kroniek, vragen we,
naast andere zaken, aandacht voor onze huisvesting. Het
Laakhuis moet naar verwachting op niet al te lange termijn
worden prijsgegeven ten bate van de al lang op stapel staande
woningbouw. We wisten natuurlijk dat dit eraan zat te komen,
maar makkelijker wordt het daarmee niet. Ik heb echter hoge
verwachtingen van onze leden en onderstreep hier graag de
oproep in de Nieuwsbrief om uw oren en ogen de kost te geven
en ons te tippen over een mogelijk alternatief.
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et zitten wordt niet bedoeld het vast
zitten in een gevangenis, maar ge
woon, op een bankje op de openbare

weg. Er zijn verschillende zitbanken die zo her
en der verspreid in de Lexmondse buitenlucht
staan. Er zijn standaardbankjes die je overal
in Nederland tegenkomt, maar er zijn er ook
enkele die een speciale geschiedenis hebben.
Van de bankjes wordt niet veel gebruik ge
maakt, maar ze hebben allemaal toch een
goede sociale functie. Voor mensen die niet
goed ter been zijn, zijn ze soms een uitkomst.
Een reden dat de bankjes niet veel worden
gebruikt zal zeker zijn dat ze vaak te vies zijn
om op te gaan zitten. Misschien kan de
gemeente daar in het onderhoudsprogramma
eens meer aandacht aan schenken.
Bij alle bankjes zijn afvalbakken geplaatst,
zodat de omgeving vrij kan blijven van afval.
Een goede zaak.

We zijn er nu aan gewend dat op diverse
plaatsen bankjes staan, maar dat is niet altijd
zo geweest. In het voorjaar van 1968 was er
nog maar één bankje in Lexmond. Dat was wel
erg weinig. Het bankje stond in De Nes. Daar

scheen het nogal te tochten, want er werd in
november 1968 gesuggereerd het bankje maar
te verplaatsen. Zet er maar een kacheltje bij,
was de reactie van een raadslid en werd de
bank dus niet verplaatst.
Toch veranderde er iets in Lexmond. Dit was
te danken aan de Burgemeester Pellikaan
bank, waarover later meer. Men begon in de
gemeenteraad zelfs over een bankenplan te
praten. Er zou een bankje komen op het A.M.
van Schuurmanplein, in de Oude Nes bij de
telefooncel, op de dijk bij de Vijfhuizen en bij
het veerhuis van G. Veen. Dit zogenaamde
bankenplan werd traag uitgevoerd. Het
bankje op het A.M. van Schuurmanplein
kwam er in het voorjaar van 1969, maar voor
de twee bankjes op de dijk was toestemming
nodig van het Hoogheemraadschap en dat
college liep niet zo hard. In mei 1970 was het
plan eindelijk uitgevoerd.
Het bankje dat op de Lekdijk ter hoogte van
het A.M. van Schuurmanplein staat, wordt
veel gebruikt. Vooral door fietsers die daar
even rusten, wat eten en drinken en onder
tussen van het weidse uitzicht genieten. Het
bankje aan de andere kant van het dorp, op de
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bouwrijp maken van het terrein. Burgemees
ter Pellikaan kreeg daarom een maquette van
de bank aangeboden.
De realisatie van het bouwplan ging door
overheidsmaatregelen zeer moeizaam en het
duurde nog 3½ jaar voordat de bank werd
geplaatst. In de gemeenteraad kwam in 1968
tot 1970 de bank herhaaldelijk ter sprake. Het
gedoe om de bank had wel iets los gemaakt in
de gemeente, want de gemeenteraad besloot
in februari 1968 om meerdere banken in de
gemeente te plaatsen, zoals hierboven verteld.
Het comité had een schets laten maken voor
de bank, maar die kwam zeer kostbaar uit. De
gemeentearchitect, de heer van de Griend,
werd door het comité te hulp geroepen en
ontwierp een andere, goedkopere bank. Pel
likaan was toen al 2½ jaar weg! Het college
van B&W vond het ook allemaal erg lang du
ren. Op 9 september 1969 is er door b. en w.
ook al over gezucht. Het was ook niet de ver
antwoordelijkheid van de gemeente. Die kon
alleen wat zachte aandrang uitoefenen op het
comité. Het duurde toen nog een jaar voordat
de halfronde bank gereed kwam. In april 1970
werden de betonnen poten gegoten en in juli
werd het houtwerk gemaakt door timmerman
C. de Jong. Eindelijk kwam, na 3½ jaar, de
bank gereed.
Het comité, onder voorzitterschap van G. de
With, dat voor het geschenk van de burgerij
had gezorgd en het plan voor de bank zou re
aliseren, had oudburgemeester Pellikaan

hoek van het pad dat loopt achter de huizen
Zuidernes 43 t/m 31 wordt ook regelmatig
benut. Tot het voorjaar van 2014 stond
halverwege het pad, dat toen nog doorliep tot
aan nr. 5, ook een geliefd bankje. Doordat
aanwonende huiseigenaren hun tuin ver
grootten tot aan de vliet, verdween dit pad en
dus ook het bankje.
Momenteel staan de andere standaardbank
jes bij het middelste appartementengebouw
aan de Weth.J. de Jongstraat, bij het plant
soen van De Laakse Hof, op het einde van De
Laak in het plantsoen bij het verzetsmonu
ment, vóór Kortenhoevenseweg 15 en twee
langs de haven.

De heer G.B. Pellikaan werd op 6 januari 1949
geïnstalleerd als burgemeester van Lexmond,
nadat hij de dag ervoor als burgemeester van
Vianen was geïnstalleerd. Hij zou 18 jaar
burgemeester van Lexmond blijven.
Bij zijn afscheid als burgemeester van de
gemeente Lexmond kreeg Pellikaan in de
buitengewone raadsvergadering van donder
dagmiddag 30 maart 1967 een geschenk van
de burgerij aangeboden. In onderling overleg
werd gekozen voor een bank, die een plaatsje
zou krijgen in de toekomstige uitbreiding van
De Nes. Er werd meteen bij verteld dat het nog
een tijdje zou duren voordat dit geschenk kon
worden gerealiseerd, want pas een paar
maanden eerder was men begonnen met het



uitgenodigd de bank te onthullen. Dat ge
beurde op woensdagavond 2 september 1970.
Uiteraard ging dat gepaard met de nodige
toespraken, o.a. door de dorpsdokter S.G.
Vegter. De bank werd door het comité
overgedragen aan de heer Pellikaan, die deze
daarna direct overdroeg aan de gemeente
Lexmond. Door burgemeester Visser werd,
namens het gemeentebestuur, dit geschenk
gaarne aanvaard. Op de bank was een koperen
plaatje bevestigd met de tekst: ‘G.B. Pellikaan,
burgemeester der gemeente Lexmond 1949
1967’.
In maart 2015 heeft de gemeente de bank en

het plaatje geheel vernieuwd. De bank kan nu
weer jaren mee!

J.D. van der Wind begon eind november 1970
als huisarts in Lexmond, als opvolger van S.G.
Vegter, die met pensioen ging. Zijn 25jarig
jubileum als huisarts werd op zaterdag 7 de
cember 1995 gevierd met een rijtoer door het
dorp en een receptie. Zijn patiënten gaven
hem een hoekbank met gemetselde tafel
cadeau, die was geplaatst op het kerkplein
naast de dorpspomp, aan de Dorpstraat. Door
het bevestigen van een gedenkplaatje met als
tekst ‘1995 dokter J.D. van der Wind 25 jaar
huisarts te Lexmond’ nam Van der Wind de
bank nog diezelfde dag in gebruik. Hij droeg
de bank meteen op aan de Lexmondse oude
ren. De praktijk was echter dat bijna uitslui
tend de jeugd gebruik maakte van de centraal
in het dorp gelegen bank.

Aan de kop van de havendam is in de laatste
jaren van de vorige eeuw een stenen ronde ta
fel geplaatst met op het blad de richtingen ge
graveerd waar de omliggende dorpen lagen.
Rond deze tafel was een stenen zitbank aan
gebracht. Momenteel ontbreekt het blad.
Op het nieuwe ‘Dorpsplein’ aan de Kor
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tenhoevenseweg is in 2014 rond de Willem
Alexanderboom een ronde bank geplaatst.
Deze zal meer dienen als bescherming van de
boom dan als prettige zitbank.

De stichting Goed Wonen Zederik, de
opvolger van de Woningbouwvereniging De
Goede Woning, bestond in december 2010
tien jaar. Dat moest worden gevierd en daar
moesten ook de inwoners van de zeven
kernen, dus ook Lexmond, voordeel van
hebben. Goed Wonen Zederik had daarom het
plan opgevat om elke kern een betonnen
zitbank te schenken, die door de inwoners zelf
moest worden betegeld met mozaïeksteentjes.
Er werden 29 buurtverenigingen
aangeschreven met het verzoek een ontwerp
voor het tegelwerk op de bank aan te leveren.
In Lexmond werd de buurtvereniging
Middenin, van de Midden Nes, de winnaar
met een ontwerp van Chr. Streefkerk. De kale
‘social sofa’ werd op zaterdag 24 september
(Burendag) overhandigd aan de
buurtvereniging. Gedurende de koude
winterperiode werd in de deel van de
leegstaande boerderij De Laak 27 de bank
door een aantal buurtbewoners betegeld.
Op zaterdag 24 maart 2012, precies een half
jaar later, werd de bank geplaatst op het
trottoir op de hoek van de Berkenlaan en de
Lijsterbeslaan en door burgemeester C.J.J.
van Ee onthuld. Op een betegeld stuk in het
grasveld had de bank beter tot zijn recht

gekomen, zoals bij het bankje in de buurt van
het oorlogsmonument. Helaas hadden de
buurtbewoners daar geen zeggenschap over.
Goed Wonen Zederik plaatste bij de bak ook
een afvalbak, waarvan de kleuren niet bepaald
in overeenstemming zijn met die van de bank.
In het trottoir kwam een mozaïektegel die
vermeldde dat de bank was geschonken door
Goed Wonen Zederik.

De tijd dat creatieve en actieve Lexmonders in
de nieuwjaarsnacht het dorpscentrum
‘aankleedden’ ligt al ver achter ons. Dat was
nog niet het geval in de nieuwjaarsnacht van
1996. Toen de Lexmonders op die 1e januari
1996 bij de kerk kwamen, zagen zij een hele
verzameling banken, stoelen en krukjes. Ze
waren allemaal voorzien van een naam:
• Een bank met een bundel stro:

Frans de Toeterbank
• Een tafel met stukken hout erop:

Kees van Woutbank
• Een houten bank met roodgevlekte

proppen watten:
Bloedbank

• Een veldbed met wat attributen:
Spermabank

• Een kruk met een jeneverfles:
Joost van Ieperenkruk

• Een zitbank:
Hanny en Hermien postbank

• Een tuinstoel:
Ds. Stark preekstoel



• Het voorschot van een ledikant:
Vrijbank

• Een stoel op de dokter Van der Windbank:
Ans van der Wind stoel

• Twee gestapelde fruitkisten:
Piet van Zessenbank

• Tuinstoel:
Ds. Cysouw biechtstoel

• Bij de kerkdeur:
Kerkbank

• Een met roet besmeurde zitbank:
Rabobank
en tweede bordje: Bankroet

U ziet, een hele verzameling zitmeubilair,
maar daar had de Lexmondse gemeenschap
alleen maar lol en geen gemak van.
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rijwel geruisloos gaan Zederik, Leer
dam en Vianen op in een nieuwe
gemeente die vrijwel zeker Vijfhee

renlanden gaat heten. Waar in 1986 heftige
reacties loskwamen bij de vorige gemeen
telijke herindeling, verloopt de bestuurlijke
herschikking dit keer opvallend rustig. Slechts
de keuze van de provincie waartoe Vijfhee
renlanden gaat behoren  Utrecht of Zuid
Holland  leidt soms tot enige beroering.
Barricades worden echter niet opgeworpen.
Schaalvergroting door herindeling is al bijna
twee eeuwen onderwerp van (veel) discussie.
In 1840 telde Nederland nog 1220 gemeenten,
begin dit jaar was dat aantal geslonken tot
393. Het streven van de rijksoverheid is
gericht om gemeenten te vormen van meer
dan 100.000 inwoners. Voorlopig blijkt die
herschikking te ambitieus. De nieuwe
gemeente Vijfheerenlanden telt ruim 53.000
inwoners.
In september 2013 stelde de regio
Alblasserwaard  Vijfheerenlanden de Com
missie Schutte in om zelf de regie te kunnen
voeren over de bestuurlijke vormgeving van
de regio. Op 13 februari 2014 heeft de
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commissie een bestuurlijke fusie geadviseerd
van de gemeenten Zederik, Leerdam en
Vianen, eventueel aangevuld met de
gemeente Lingewaal.
In opdracht van de gemeente Zederik voerde
Bureau Berenschot in 2014 de 'Strategische
verkenning bestuurlijke toekomst gemeente
Zederik' uit. Ook voor de andere gemeenten
werd een schets gemaakt.
Daarna ging het snel. Er volgde een haalbaar
heidsstudie waarin het sein voor een fusie op
groen werd gezet en geadviseerd werd te kie
zen voor de provincie Utrecht. De gemeenten
Zederik (7649 ha  13.656 inwoners), Leerdam
(3518 ha  20.590 inwoners) en Vianen (4.237
ha  19.596 inwoners) zijn over enige tijd his

torie. De bewoners worden
straks welkom geheten in Vijf
heerenlanden.

Het gebied Vijfheerenlanden
dankt zijn naam aan de heren
van Arkel, Ter Leede, Hage
stein, Everdingen en Vianen
die in de 15de eeuw het gezag
kregen over het gebied. De
geografische eenheid van het
gebied kreeg twee eeuwen
daarvoor al vorm toen maat
regelen werden genomen om
de wateroverlast vanuit de
Geldersche Betuwe in te

dammen. De Zijdewende (oftewel de Zou
wendijk, die is aangelegd in 1277) beschermde
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de Alblasserwaard tegen overstromingen,
maar leverde de inwoners van de Vijfheeren
landen juist wateroverlast op. Overtollig
water kon vanwege de nieuwe dijk niet langer
gemakkelijk worden afgevoerd.
Om de wateroverlast vanuit het Gelderse ge
bied tegen te gaan, werd op 11 april 1284 in de
kerk van Everdingen door twee Utrechtse
kapittels (Dom en Oudmunster) en elf be
langhebbende heren in de Vijfheerenlanden
een overeenkomst gesloten. Daarin werd
vastgelegd dat ze samen waterwegen en dij
ken gingen aanleggen en onderhouden. De
afspraken uit 1284 leidden onder meer tot het
verstevigen van dijken langs de Lek en de
Linge, het verhogen van de ‘diefwech’ tot de
diefdijk en het graven van de Huibert (ge
noemd naar Hubert van Everdingen).
Door het completeren van de dijkring werden
de grenzen van de Vijfheerenlanden duidelijk,
aanvankelijk als waterstaatkundig gebied, la
ter ook bestuurlijk. De Lek vormt de noord
grens, de Diefdijk de oostgrens en het
Merwedekanaal met de Oude Zederik de
westgrens. De zuidgrens ligt bij de Linge,
hoewel oorspronkelijk een gebied ten zuiden
van de rivier, bekend als de 'oneigenlijke Vijf
heerenlanden', ook tot de streek behoorde.
Door de fusie gaat 'de streek' bestuurlijk over
in een gemeente.
Op het gebied van de waterhuishouding
maakt de Vijfheerenlanden sinds 2005 deel
uit van het Waterschap Rivierenland, toen het
Hoogheemraadschap van de Alblasserwaard
en de Vijfheerenlanden aan dat schap werd
toegevoegd.
De huidige drie gemeenten in de Vijfheeren
landen werken voorts nauw samen met de
gemeenten Gorinchem, Giessenlanden,
HardinxveldGiessendam en Molenwaard in
de zogenoemde Gemeenschappelijke Rege
ling AlblasserwaardVijfheerenlanden.

Drie decennia geleden vond een ingrijpen
de herschikking plaats,waarbij sommige
oude gemeenten werden opgedeeld over
meer dan één gemeente.

• Ameide > Zederik
• Arkel > Giessenlanden
• Asperen > Vuren (Gelderland)
• Bleskensgraaf en Hofwegen >

Graafstroom
• Brandwijk > Graafstroom
• Everdingen > Vianen
• Giessenburg > Giessenlanden
• Goudriaan > Graafstroom
• GrootAmmers > Liesveld
• Hagestein > Vianen
• Hei en Boeicop > Zederik en Vianen
• Heukelum > Vuren (provincie

Gelderland), Leerdam,
Gorinchem en Giessenlanden

• Hoogblokland > Giessenlanden
• Hoornaar > Giessenlanden
• Kedichem > Leerdam, Zederik

en Giessenlanden
• Langerak > Liesveld
• Leerbroek > Zederik
• Lexmond > Zederik
• Meerkerk > Zederik en Giessenlanden
• Molenaarsgraaf > Graafstroom
• Nieuwland > Zederik en Giessenlanden
• Nieuwpoort > Liesveld
• Noordeloos > Giessenlanden
• Ottoland > Graafstroom
• OudAlblas > Graafstroom
• Schelluinen > Giessenlanden
• Schoonrewoerd > Leerdam en Vianen
• Streefkerk > Liesveld
• Tienhoven > Zederik
• Wijngaarden > Graafstroom

• Zederik > Vijfheerenlanden
• Vianen > Vijfheerenlanden
• Leerdam > Vijfheerenlanden



In de Lek en Huibert Kroniek van au
gustus 2014 werd de geschiedenis van
de gebroeders de Ruiter en verdere fa
milieleden verteld. Op pagina 20 werd
daarin verhaald hoe een paard van hen
in 1958 ten gevolge van een verkeers
ongeval het leven liet. Dat was een
ramp voor de broers, want geld om
een nieuw paard te kopen hadden ze
niet. Dat wisten ook twee Lexmon
ders die begaan waren met hun lot.
Zij begonnen een bliksemactie om
geld bij elkaar te krijgen en
benaderden enkele dorpsgenoten
om geld voor een paard te geven.
Dat lukte. Op vrijdag 7 maart was
het ongeluk gebeurd en reeds een
dag later, op zaterdag 8 maart,
hadden zij f 1000 bij elkaar! In die
tijd een flink bedrag. Het was een
voorbeeldig staaltje van dorps
saamhorigheid. Nog diezelfde dag werd het
geld naar de Lexmondse Coöperatieve
Boerenleenbank gebracht, waar het op de
rekening van G. de Ruiter werd gestort. Op
maandag 11 september kwam daar nog f 10 bij,
zodat het totaal uit kwam op f 1010. Dit
voorval geeft wel aan dat het werk van de ge
broeders de Ruiter hoog gewaardeerd werd.
Ze hebben in elk gaval niet lang moeten
tobben over het verlies van hun paard en
daarmee van inkomsten.

De gebroeders De Ruiter moesten ook ge
dwongen voor de Duitsers rijden. Behalve bij
het maken van de Paasdam (pag. 17), moesten
ze ook andere ritten maken voor de Duitsers.
Een keer moesten ze met hun paard en wagen
goederen helemaal naar Rotterdam brengen.
Dat was een heel eind en ze zullen wel lang
onderweg zijn geweest.

De broers waren jarenlang lid van de Gere
formeerde Jongelingsvereniging ‘Waakt en
Bidt’. Gijs is daarvan ook bestuurslid geweest.
Van de drie broers was Gijs degene die ook
van andere verenigingen actief lid is geweest.
Zoals vermeld op pag. 22 was Gijs ook jaren
lang lid van de Chr. Zangvereniging ‘Hosan
na’. Op het politieke vlak maakte hij zich
verdienstelijk als lid van de Arjos, dat was de
jongerenclub van de Anti Revolutionaire Par
tij, en was later ook lid van de Anti Revolutio
naire Kiesvereniging te Lexmond.
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In augustus van dit jaar overleed Martha de
VorBeems, 87 jaar oud. In april van dit jaar
was ze 55 jaar lid van de vrouwenbond, ofte
wel de Nederlandse Bond van Plattelands
vrouwen, tegenwoordig ‘Vrouwen van nu’.
In oktober 2014 vierde de Lexmondse afde
ling haar 65jarig bestaan.
De Lexmondse afdeling werd in 1949 op
gericht door de vrouw van dokter Vegter en de
vrouw van het hoofd van de openbare school,
mevrouw ten Berge. Ter gelegenheid van dat
65jarige bestaan eerde de vereniging haar
oudste lid Martha de Vor met een speciaal
voor haar gekweekt leverbloempje, dat de
naam ‘Martha 65’ kreeg.
Martha werd lid na haar huwelijk met Hen
drik de Vor in 1960. Ze was een actief lid. Ze
deed mee aan de donderdagse fietstochtjes,
zong in het koor, deed mee aan de jaarlijkse
uitvoeringen en schreef daarvoor ook ge
dichtjes en liedjes. Ze schreef vaak het
openingslied voor de jaarlijkse uitvoering. Ter
gelegenheid van de herindeling in 1986
schreef ze het ‘Zederiklied’. Voor de sketches
werd voor de kleding vaak gebruik gemaakt
van de voorraad op Martha’s zolder. Zij had
namelijk gedurende 30 jaar al haar kleding
bewaard!

Ook in het plaatselijke blaadje schreef ze ge
dichtjes. Ter gelegenheid van het landelijke
thema ‘milieu’ in 1995, dichtte Martha:

Koop niet alles wat de reklame U biedt,
Want zo gezond is het altijd niet!
Je hebt het zelf in de hand,
Dus koop steeds met verstand!
Dan zegt men: “Dat is een wijze Griet”!!!

De zuinigheid van Martha was legendarisch.
De donderdagse fietsclub heeft daar meerdere
keren mee te maken gehad. Vanwege totaal
versleten banden had ze nog wel eens een lek
ke band. Toen Martha al wél een nieuwe fiets
had gekocht, kwam ze op een donderdag toch
op haar oude barrel. En ja hoor: Martha kreeg
weer een lekke band. Toen de dames daardoor
een keer de weg blokkeerden, heeft de wijk
agent, na aandrang van de vrouwen, Martha



thuisgebracht. Haar fiets werd later door een
van de echtgenoten opgehaald.

In de Lexmondse afdeling vervulde Martha
diverse bestuursfuncties. Al het typewerk
voor diverse clubjes werd door Martha ge
daan.
Martha kon heel bazig en zeer aanwezig zijn.
Wanneer ze op haar praatstoel zat, was ze
nauwelijks te stoppen. Een rechtvoorzijn
raapbenadering, zoals zij zelf ook deed, hielp
daarvoor altijd. Dat kon ze goed hebben.
Waardering was er voor haar grote betrok
kenheid bij de vrouwenbond en de vele daar
uit voortkomende initiatieven, zoals Tafeltje
Dekje, nu Maaltijdvoorziening Ouderen,
waarbij vele organisaties betrokken waren.
Activiteiten die voortkwamen uit de gedachte
dat er ook algemene voorzieningen moesten
zijn voor diegenen die niet kerkelijk waren.

Hoe zag het leven van Martha de Vor eruit,
voordat ze zo actief was in het Lexmondse
verenigingsleven? Martha Beems werd op 20
maart 1928 geboren als kruideniersdochter te
Meerkerk. Martha had een oudere zuster.
Beide meisjes konden goed leren. Haar zuster
ging naar de hbs. Maar toen de hoofdmeester
ook voor Martha de gang naar de hbs kwam
bepleiten, was haar vader duidelijk: ,,De vori
ge is tegen mijn zin gegaan en deze kan ik veel
te goed gebruiken.” Zo kwam Martha op haar
dertiende van school en in de winkel van haar
vader te staan. Dat heeft ze vijfenhalf jaar ge
daan, totdat de winkel werd verkocht.
Ondertussen was Martha cursussen gaan
volgen in Gorinchem: machineschrijven, ste
no en handelscorrespondentie.
In 1947/48 kreeg Martha verkering met Hen
drik de Vor. Hendrik was zes jaar ouder dan
Martha en boer op Lakerveld. Op een avond,
toen Martha in Gorcum was, ging Hendrik

haar hand vragen bij haar vader. Maar ook
hier stak vader Beems een stokje voor het
leven dat zijn dochter koos. Hij weigerde. Hij
wenste zijn dochter geen leven als boerin toe
en Hendrik geen burgervrouw. De verkering
werd uitgemaakt. Wat dat voor haar beteken
de, daarover liet ze zich niet uit. Zo ging dat
gewoon. Geen van de vrouwen waarmee ze
intensief heeft samengewerkt, kende dit deel
van haar geschiedenis.

Martha’s zuster werkte bij een verzeke
ringskantoor in Amsterdam. Daar was een
personeelstekort. Omdat Martha al cursussen
volgde, kon ze daar direct aan de slag. Ze heeft
er elf jaar gewerkt en woonde bij familie in
Amsterdam. In de weekenden ging ze haar
huis en kwam dan ook bij haar zus in Vianen.
In Vianen kwam ze Hendrik op het ijs weer
tegen. Hendrik kwam haar daarna opzoeken
in Amsterdam en zo zijn Martha en Hendrik
elf jaar na hun eerste verkering getrouwd.

Hendrik was zes jaar ouder dan Martha en een
bekend figuur in het dorp. Later ook raadslid
voor de VVD. Hij was donateur van de platte
landsvrouwen. In haar tweede verkeringstijd
ging Martha met hem mee naar de jaarlijkse
uitvoering van de vrouwenbond. Daar werd ze
gevraagd lid te worden als ze op Lexmond
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kwam wonen. Ze trouwde Hendrik in februari
1960 en werd in april van dat jaar lid van de
vrouwenbond .
Naast alle activiteiten voor de vrouwenbond
maakte Martha, samen met Hendrik, heel wat
reisjes, o.a. met de boerenbond.

Haar emotionele kant was haar medebe
stuursleden al eerder opgevallen. Bij
voorbeeld bij begrafenissen. Martha sloot dan
pas aan in de rij als de kist naar het graf ge
dragen werd. Alle afscheidsrituelen meema
ken, kon ze emotioneel niet aan.
Voor Hendrik heeft ze lang gezorgd. Haar ei
gen kwaal moest daarvoor wijken. In een be
handeling daarvan geloofde ze overigens niet
echt. Bovennatuurlijke krachten moesten
haar hier doorheen helpen, zoals door Jo
manda ingestraald water.
Na het overlijden van Hendrik is ze naar
Batenstein verhuisd. De heimwee naar
Lakerveld is altijd blijven knagen.

In de Lek en Huibert
Kroniek van augustus
2015 las ik het verhaal
over het Kersbergsche
veer. Nu is mijn over
grootmoeder Teuntje
den Hartogh, gebo
ren op 1581861, een
dochter van veerman
Cornelis den Hartogh.
Ik heb in mijn verza
meling een aantal
foto's van haar gezin;
zij is op 1391888
getrouwd met Willem
de Groot. Mijn opa Peter Hugo Veen is in 1918
getrouwd met Teuntje de Groot, een dochter
dus van Teuntje den Hartogh.
Bijgaand een foto van Teuntje den Hartogh en

zoon Teunis de
Groot.
Ik weet nog goed
dat zoon Teunis
een galanterie
zaak had in
Zijderveld. De
veerboot kan ik
me nog goed
herinneren uit de
jaren '50 toen ik
als jong kind
logeerde bij mijn

opa Hendrik Schep
in Lopik. Ik ging

dan op pad en het kostte nogal wat moeite de
veerman aan te roepen. Toen al niet veel
activiteiten meer.
(Peter Veen, Nunspeet)



iet Versluis van de Pluckmolen en
Pietertje den Hartog van het Kersberg
sche Veer trouwden in november 1923,

beiden 27 jaar oud. Ze huurden het voorhuis
van een boerderij in Lakerveld.
Daar werden de eerste twee kinderen gebo
ren, Bastiaantje Paulina (Sjaantje) op 1 janu
ari 1926 en Cornelis in juni 1929. Op
Bastiaantjes geboortedag stond het water drie
traptreden van de kruin van de Lekdijk. Voor
een dijkdoorbraak werd gevreesd. In het
Veerhuis moet het water in het onderhuis
hebben gestaan. De dijk brak bij het veerhuis
niet, maar het Land van Maas en Waal over
stroomde wel. Het was de laatste keer dat
Nederland een dijkdoorbraak meemaakte ten
gevolge van opperwater.
Kort na de geboorte van Cornelis kwam er op
Achthoven een huis te koop met 1 ha grond.
Pietertje zag de voordelen van het kopen van
een eigen ‘spul’. Het huis werd gekocht met

n de Lek en Huibert van
mei en augustus 2015 pu
bliceerden we delen van

het levensverhaal van Piet
Versluis, zoals opgetekend in
het familieboek ’t Is goud wat
er valt' door zijn kleinzoons
Luuk en Herman Oevermans.
Het eerste deel stond vooral in
het teken van de 'meulen' en
Piets jonge jaren. De tweede
aflevering handelde over
Pietertjes jonge jaren aan het
Kersbergsche veer. Deze der
de en laatste aflevering gaat
over Piet en Pietertje op
Achthoven.

I

P



Lek en Huibert Kroniek

steun van Pietertjes vader, voor een voor die
tijd flink bedrag van fl. 5.000,. Het bijbeho
rende griendperceel werd direct doorver
kocht.
Met de aankoop van het huis op Achthoven
ging de familie Versluis er qua maatschappe
lijke positie behoorlijk op vooruit. In Laker
veld werkte Piet als los arbeider, vooral bij de
boeren.
Op Achthoven konden er wat koeien, varkens
en kippen worden gehouden. Er was ook een
boomgaard. Het boerderijtje werd voor
namelijk gedreven door Pietertje. Zij was per
slot van rekening de boerendochter. Zij molk
de koeien (dat heeft Piet nooit geleerd), karn
de boter en maakte kleine kaasjes. En ze deed
de administratie. Alles van de varkens werd
bewaard in één enveloppe met het opschrift
‘zoggenbeweging’. Jaarlijks was er in novem
ber, net als overal, een huisslachting van een
van de varkens.
Opa deed op de boerderij het akkerwerk,
maaien, hooien en slootwerk. En verder was
hij vooral in de grienden aan het werk. Dat
was werk bij de grootgrondbezitters. Naast
hakken, was er het schillen en het wieden. Piet
Versluis had daar altijd werk, vanwege zijn
harde werken en lage prijs. Hij zou nu een
zzp'er zijn. Door het harde werken, de lange
uren en het klussen voor de boeren kon de fa
milie Versluis  behalve in de zware crisisjaren
 de ergste armoede, zoals andere losse
arbeiders kenden, vermijden. Maar een vetpot
was het niet.

Maar al was de maatschappelijke status van
Piet en Pietertje gestegen, het was hard
werken voor een schraal loon. In de ergste
crisisjaren  begin jaren '30  was het flink
sappelen. Producten brachten weinig op en de
rekeningen moesten toch worden betaald. De
meelboer werd een keer betaald met het
gouden tientje dat Sjaantje cadeau had ge
kregen van haar grootvader aan het veer.
Toen Sjaantje een tijdlang behoorlijk ziek was
en de dokter regelmatig langs kwam, werd
met zorg naar de rekening uitgekeken. Bij een
van de bezoeken vroeg de dokter aan vader

iet Versluis stond in de omgeving
bekend om zijn ijver en werkkracht.
Van jongsaf was hij gewend aan

zware arbeid en lange dagen. Toen hij
twaalf jaar oud was, ging hij al wekenlang
mee hout schillen aan de overkant van de
Lek op Jaarsveld. ’s Maandagsmorgens om
half vijf verliet hij de molen om met enkele
anderen met een roeiboot de Lek over te
steken. Daar bleven ze de hele week en
schilden hout van ’s ochtens vijf tot
’s avonds zeven. ,,Ik kon het al best hoor en
ik dee 9 of 10 bossen op een dag, een vol
wassene schilde er 12 of 13, hooguit 14. We
kregen 11 cinten de bos , 6 gulden in de
week, dus dat was een best loôn. We
schilden tot zaterdagmiddag half vier en
leefden van broôd en koffie. We sliepen op
een paar bossies strooi en de hêle week
gien werm eten. En ’s hertst ging ik erpels
rooien bij die de Hartogge, 2 kwarties op
een dag, jaâ en ook van den donker tot de
donker hoor. As’t een schoft regende, hief
tie er twaolfeneenhalve cint af en veur een
halve een kwartie.''
Zo ging het vrijwel altijd. Werken op stuk
loon, per bos of per bunder of een schraal
dagloon. Als je het goed machtig was, kon
je op een lange dag een halve bunder gras
maaien met de zeis. Dat leverde dan drie
gulden op. Vergeleken met ander werk een
dubbel loon. Al was de maaier in de maai
tijd weinig meer dan een slaaf. Het werk in
de zomerhitte was slopend, maar men wist
niet beter.
,,Sogges vier uur waren we al in het land, je
mos veur de hêle dag eten en drinken mee
nemen, je zèès nog haren, zeuven uur wa

P



ren we weer thois; dan is ’t teugewoordig
mar speule. As die minse van toen nog nog
es kaike konden, die konden het op deuze
wèreld nie houe hoor, belneènt!’’

Tijd was kostbaar en moest worden benut.
Aart ’t Lam van Achthoven herinnerde
zich, dat als ze ’s morgens in het donker
zaten te melken in de polder, Piet Versluis
al langs kwam varen met z’n schouw op
weg naar de griend. Daar werd gewacht op
het eerste daglicht om te beginnen met het
werk. Zo ging er geen minuut werktijd ver
loren. Maan ’t Lam, een andere boer langs
de dijk, was eens op zoek naar Piet Versluis
achter de eenenkooi om hem voor het
hooien te vragen. Hij was daar alleen aan
het griendwieden. Toen Maan hem
eindelijk gevonden had, sprak hij er zijn
verbazing over uit dat hij de hele dag in z’n
eentje achterin de griend zat. ,,Kdoe nie
liever,’’ antwoordde Versluis. De liefde

voor het griendwerk probeerde hij over te
brengen op zijn zoons Kees en Arie. Ze
werden al vroeg meegenomen om het
griendwerk te leren, maar de vonk sloeg
echter niet over. Zoon Kees zei later: ,,Ik
wis al lang da ‘k de griend niet in wou.’’ En
Arie: ,,Je zag de hêle dag niks dan bramen
ranken en meuzels en pa maar deur, net zo
hard as’t halen kin.’’
Jan Zwijnenburg, een kennis die wel eens
aankwam, merkte tegen de jongens op:
,,As je de helft doet van je vader bin je evel
nog een geweldig werker.’’
Gert den Braber van het poldergemaal
langs de Kaai, het ‘masjien’, zei ooit tegen
Kees: ,,Je vader het ’t veur ons bedurven.
Hij dee altijd zo hard mogelijk, veur zo wê
nig mogelijk.’’
Tot op hoge leeftijd spitte opa Versluis het
grote bouwland om achter de boerderij van
zijn zoon. Zijn kracht was, ondanks zijn
arbeidzame leven, nog niet vergaan.
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Versluis, die hout zat te schillen, wat zo’n bos
opleverde. ,,Zes cent dokter,’’ antwoordde
Versluis. ,,En hoeveel maak je er dan op een
dag?’’ ,,Vijftig op een dag dokter.’’
De rekening viel mee. Kennelijk was de dokter
geschrokken van het karige loon en hield hij
daar rekening mee.
Sjaantje heeft als oudste dochter de crisisja
ren bewust meegemaakt. Ze was een jaar of
zeven. De herinnering eraan is nooit wegge
gaan. Ze kon ook later niet anders dan zuinig
leven: een kopje koffie op een terras was ver
spilling. Bij uitstapjes ging de koffie mee in
een thermoskan.
Op Achthoven werden nog drie kinderen ge
boren: Arie, Pieter en Paulina. Pieter overleed
elf dagen na de geboorte. Sjaantje en Kees
zouden zich altijd het beeld blijven herinne
ren van vader Versluis, die samen met twee
buren, lopend het kistje naar de begraafplaats
in Lexmond bracht.

Eind jaren ’30 wierp de naderende oorlog
haar schaduwen al vooruit door de ontwikke
lingen in Duitsland. Op Achthoven had men

nauwelijks enig besef van wat er in de wereld
gebeurde. Een radio was er niet. Af en toe las
men de Schoonhovensche Courant, die de fa
milie Versluis van de buren kreeg. Toen de
oorlog uitbrak op 10 mei 1940 ging het leven
en het werken gewoon door. Na enkele dagen
zag men in de verte de inktzwarte hemel bo
ven Rotterdam als gevolg van het bom
bardement. Dat maakte wel indruk.
Ook in de oorlog ging het leven zo goed als
mogelijk zijn gewone gang. Op het boerderij
tje op Achthoven werd de schaarste voelbaar.
Steeds meer goederen vielen onder de dis
tributie en waren op de bon. Honger werd er
nooit geleden door de opbrengsten van het
eigen land. Af en toe werden de uitzendingen
van Radio Oranje beluisterd bij buurman
Daan Kool.
In 1944 kwam het oorlogsgeweld dichtbij. Op
Dolle Dinsdag werd op de Lek, recht tegen
over hun huis, de Lekboot aangevallen door
Engelse vliegtuigen. Hierbij kwamen twee
mensen uit Ameide om het leven. De kogels
vlogen door de lucht. Uit lijfsbehoud dook
Sjaantje weg in de greppel. Het rieten dak van
buurman De Kruijk (waar de familie Oever
mans nu woont) zat vol met kogels.
In de laatste oorlogswinter waren de leefom
standigheden zwaar. Het land stond onder
water, omdat er geen brandstof meer was voor
de gemalen. De winter was streng en er was
aan alles een tekort. Om ’s avonds toch wat
licht in huis te hebben werd er een fiets binnen
gezet waarop door één van de jongens getrapt
moest worden, zodat de dynamo ervoor zorg
de dat de fietslantaarn enig licht verspreidde.
Soms kwamen er mensen aan de deur. Als er
wat gemist kon worden, werd er wat gegeven:
een liter melk of een half pondje boter.
Op Achthoven kwam een evacué uit Tiel in
huis: Bep van Straten. Ook het gezin Kruithof
uit Rotterdam, met vijf kinderen, woonde een
aantal maanden bij de familie Versluis. Het
was een zware opgave om al die monden te
voeden. De voorraad aardappels en knollen
van eigen land moest in dagelijkse porties
worden afgemeten om het voorjaar te kunnen
halen. Soms was er de beschikking over wat
kolen of olie afkomstig van de familie aan het

In 1936 werd op Achthoven de
waterleiding aangelegd . Tot die tijd
waren de bewoners op de pomp of de
sloot aangewezen. In huize Versluis was
geen pomp, zoals bij buurman Daan
Kool, die een grote boerderij bezat. Het
benodigde water werd dus uit de sloot
gehaald. Voor drinkwater ging men met
een juk en twee emmers naar de sloot aan
de andere kant van de dijk. Deze
watergang in de uiterwaard bevatte nog
het beste water om te drinken. Beter dan
binnendijks. Voor het gebruik werd het
water door een flanellen lap in een Keulse
pot gegoten om er het vuil uit te filteren..
Soms zag de doek rood van alle luizen en
andere insecten die op het water dreven.



Kersbergsche veer. De broers van Pietertje
bedreven op de Lek een levendige smokkel
handel met passerende schepen. Ook werd
door de jongens van schapenwol draad ge
sponnen met het spinnewiel. Hiervan werden
truien en borstrokken gemaakt.
Op 5 mei kwam er een einde aan de oorlog.
,,Het wier taid.’’ zei vader Versluis, want alles
was op. De gebeurtenis ging in huize Versluis
zonder veel plichtplegingen voorbij. Kees en
Arie gingen nog wel naar het bevrijdingsfeest
in Lexmond, maar kort, omdat hun ouders het
eigenlijk als ‘werelds’ beschouwden en liever
niet hadden dat ze gingen.

Na de oorlog hervatte het leven zijn loop op
Achthoven. Er werd weer in de griend gewerkt
en het boerenbedrijf breidde zich van lieverlee
uit. Economisch vormde de oorlog een over
gangstijd. De diepe armoe van voor de oorlog

werd door de wederopbouw overwonnen. En
al was er nog wel veel schaarste voor heel wat
producten, toch kregen mensen het steeds
beter. Ook in deze streek. De bouw en indus
trie namen ook in deze streek toe en veel
mensen, die voorheen afhankelijk waren van
de lokale economie  boerenbedrijf, fruitteelt
en landbouw  vonden daar nu werk. Het werk
in de grienden zou voorlopig doorgaan, vooral
door de grotere vraag naar rijshout voor zink
stukken bij waterwerken. De vraag naar teen
voor de mandenmakerijen zakte in, door de
opkomst van plastic verpakkingsmateriaal.
De kinderen Versluis groeiden op. Doorleren
was alleen weggelegd voor Arie, die naar de
ambachtschool ging. Sjaantje kon goed leren,
maar was al in 1939 van school gekomen en
ging werken in het kinderrijke gezin van ome
Gertjan en tante Hanna op de ‘Kaai’. Ze ver
diende twee kwartjes per dag. Ook Kees
kwam van school en ging met zijn vader de

Toen op 10 mei 1940 de oorlog uitbrak zou
in Ameide het 50jarig bestaan van de
School met den Bijbel gevierd worden. De
bedoeling was om een foto te maken van
alle leerlingen met de onderwijzers samen
en de leden van het schoolbestuur. Arie
Versluis herinnert zich die dag nog precies.
,,Kees en ik gingen die dag rustig naar
school veur een grote foto. We kwamen op
school maar er ging niks deur natuurlijk.
We gingen weer naar huis. Vader zee, trek
je ouwe kleer mar an. Toen hebben we de
hele dag hout staan schillen. De vliegtuigen
kwamen over en we stonden omhoog te
kijken en pa schilde gewoôn deur net zo
hard as’t halen kin.’’ Kees: ,,We werden
vermaand niet omhoog te staren maar deur
te werken, hij had er heêl gien erg in dat het
oorlog was.’’
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griend in. Hij kwam al snel tot de conclusie,
hoewel hij niet graag naar school ging, dat het
daar toch beter was: ,,Zeker as ie met pa
werken mos, ik was nog gien veertien. Ik hè
me toen beklaagd.'' Ook Paulien ging na de
lagere school in de huishouding werken, on
danks aandrang van het hoofd van de school
om haar door te laten leren.
De kinderen trouwden in de jaren '50, maar
bleven in de buurt wonen. Opa en Opoe Ver
sluis werden ouder, kregen 20 kleinkinderen
en vanaf begin jaren '60 gingen ook zij profi
teren van de toegenomen welvaart. Aan
vankelijk waren er aarzelingen om de in 1957
ingevoerde AOW aan te nemen. Je hand op
houden deed je niet. Op aandrang van de
kinderen gebeurde dat wel.
Opa Versluis bleef tot op hoge leeftijd zijn
zoon Kees op de boerderij helpen. Achter zijn
huis spitte hij elk jaar enkele grote bouw
akkers om. Hij verbouwde voornamelijk
aardappels, bieten, knollen en de benodigde
groenten. Omdat opa veel meer aardappels
verbouwde dan hij zelf ooit op kon, aten ook
anderen mee. Kleinzoon Luuk haalde om de
zoveel weken op de fiets een kist aardappels
bij opa. De kist werd buiten bij de achterdeur
gezet. Vervolgens lag hij plat op zijn buik voor
de bedstee de aardappels in een wit emaille
schaaltje te grabbelen, waarmee opa heen en

weer liep om de kist te vullen. Na wat drinken
en een chocolaatje vertrok hij dan weer, fiets
en kist de dijk op zeulend, op weg naar huis.
De hoogstamfruitbomen voor en achter de
boerderij werden door opa Versluis gekoes
terd. Over de te verwachten oogst was opa
meestal niet zo optimistisch. Hij kwam dan
vroeg in het jaar, enkele weken na de bloei,
mismoedig binnen. Hij had wat in de boom
gaard rondgelopen. ,,Ik zie niet eên appeltie,''

Tabakpruimen was heel gebruikelijk voor mannen, toen Piet Versluis jong was. Hij bleef het
zijn hele leven doen. Tijdens het werk werd een dot tabak in een mondhoek gestopt en daar
werd de hele dag op gekauwd. Af en toe werd er met een grote boog een straal tabaksap
weggespuugd of in streektaal: ‘weggespogen’. Tijdens koffiedrinken of eten werd de dot even
uit de mond gehaald en op de schoorsteen of een andere veilige plek gelegd om na afloop
weer in de mond te verdwijnen. Tijdens rustiger momenten dan het jachtige werken werd
een goede sigaar opgestoken of een pijpje gerookt.
Op zijn bruiloft in 1923 kreeg hij een koperen tabakspot, die stond op de schoorsteenmantel.
Hierin werd de pruimtabak bewaard. Pruimtabak was kennelijk toch enigszins verslavend.
Volgens zoon Kees zou hij zeker van het werk terugkeren om het te halen als hij het vergeten
was. Eten en drinken kon nog makkelijker worden gemist. Bij sommige mannen was
duidelijk te zien dat ze pruimden. Piet zijn broer Gertjan, met de bijnaam ‘kottebeir’, kreeg
er op afstand een zichtbare bolling van in z’n wang. Tijdens de oorlog lag alle import van
tabak stil, de benodigde tabak werd zelf verbouwd. Deze ‘eigen teelt’ zorgde ervoor dat de
roker of pruimer toch aan zijn trekken kwam.



Achterin de polder
Achthoven over de tweede
‘wittering’ ligt een perceel
land genaamd ‘Kooimans
Kampie’. Honderd jaar
geleden was het een
griend. Later werd de
griend gerooid en werd er
een boomgaard geplant.
De naam zal ongetwijfeld
te maken hebben met een
vroegere eigenaar. Toen
Piet Versluis tien jaar oud
was, nam hij al ’s morgens
vanaf de ‘meulen’ op weg
naar school ‘het
schouwgie’ mee naar
Kooimans Kampie. Hij was
dan halverwege zijn tocht
naar school. ’s Middags op
de terugweg naar huis,
laadde hij een vracht
griendhout en voer die
vervolgens naar huis. Dat
was in 1906.

In later jaren werd het
perceel eigendom van zijn
zoon Arie die het als
boomgaard gebruikte. Tot
in de jaren zeventig van de
vorige eeuw was de
boomgaard uitsluitend
over water met de schouw
bereikbaar. Alles werd
over water
getransporteerd. Mest
werd aangevoerd en met
de hand onder de bomen
verspreid. Het geoogste
fruit werd afgevoerd in de
schouw. Ook werd de
bomenspuit in de schouw
geladen en vanuit de
middensloot varend,
konden zo ongeveer de

meeste bomen worden
bespoten.
De ene helft van Kooimans
Kampie was beplant met
pruimenbomen. Er
groeiden ‘ellies, sarren en
fikken’, pruimensoorten
die vanaf juli na elkaar
werden geoogst. De
pruimentijd begon al in de
schoolvakantie en
daardoor waren veel
kinderen van de familie bij
de oogst betrokken.
’s Morgens werden de

pruimen geplukt en direct
op de harp uitgezocht om
vervolgens naar de veiling
in Gorcum te worden
vervoerd. De andere dag
werd de veilingbrief
bezorgd en werd duidelijk
wat de prijs was.
In september werden de
peren geplukt die op de
andere helft van de
boomgaard te vinden
waren. Ook dit fruit werd
met de schouw afgevoerd.
De laatste jaren dat de
boomgaard nog als
zodanig werd gebruikt
werden er enkele dammen
aangelegd zodat de
bereikbaarheid over het
land verbeterde.
Door de ruilverkaveling is
het perceel nu in bezit van
de Stichting het Zuid
Hollands Landschap en
maakt het deel uit van het
natuurreservaat
Achthoven. De voormalige
boomgaard is nu een
wildernis.
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was zijn oordeel. Een aantal weken later
maakte hij weer een inspectieronde, de ver
wachting was iets beter: ,,Toch nog hier en
daar een appeltie.'' In de zomer werd de prog
nose opnieuw omhoog bijgesteld: ,,'k geloof
da’k nog een half gewas het.'' En na de pluk
constateerde opa: ,,Ik heb nog nooit zo’n goeie
oôgst gehad.''

Door de tijd waarin ze opgroeiden was
met vakantie gaan
nietietswaaropaen
opoe Versluis zich
mee bezighielden.
Eenavondjebuurten
bijfamilieopdefiets
was wel zo
ongeveer alle
ontspanning. Bij
zo’n bezoek was
het ook gewoon om buiten
alles te bekijken en de stand van de
gewassen in ogenschouw te nemen.
‘Bouwen’ werd dat genoemd. En voor de
kinderen een belevenis om meerijdend
op de stang van de fiets een grote
mensenbezoek mee te maken.
Toen opa ouder werd vond hij het af en
toe wel leuk om een dagje met één van
zijn kinderen mee te gaan. Zo was de
familie Oevermans een keer op vakantie
op de Veluwe. Arie, Bets en hun kinderen
kwamen een dagje op bezoek en opa
kwam mee. Gekleed in zijn zwarte pak en
zwarte pet zal hij op de camping een
opvallende verschijning zijn geweest.
Het bezoek vond plaats in een
uitzonderlijk droge periode, maar
uitgerekend op de dag dat de familie op
bezoek kwam, regende het pijpenstelen.
Bij aankomst werd er met z’n allen koffie
gedronken in de voortent. Moeder Sjaan
keek enigszins mistroostig naar buiten
en sprak haar teleurstelling uit over het
regenachtige weer. Opa dacht echter aan
zijn bouwland en de naar vocht
smachtende gewassen en keek juist met
veel genoegen van onder het tentzuil uit
naar de neerstromende regen en sprak
daarom: ,,’t Is goud wat er valt.’’



Veel percelen, met name grienden in de polder Achthoven, waren alleen varend bereikbaar.
Een schouw was daarom een vertrouwd beeld in de polder. Door de vele sloten en
weteringen kon men overal varen. Geoogste producten, zoals griendhout, maar ook hooi en
fruit, konden naar de plaats van bestemming worden vervoerd en daar worden opgeslagen
voor verdere verwerking. Transport over water kon ook in natte perioden, als land en
polderkaden onbegaanbaar werden, gewoon doorgaan.
Piet Versluis was van jongsaf vertrouwd met dit vaarwerk en ook op hoge leeftijd handig met
vaarboom of kloet. De schouw werd tevens gebruikt om op familiebezoek te gaan. In de jaren
dertig, toen de familie Versluis van Lakerveld naar Achthoven verhuisde, gingen ze met de
schouw naar hun ouders op de ‘meulen’. Toen Arie en Bets trouwden en op de molen gingen
wonen, werd de schouw gebruikt om de hooioogst naar binnen te halen. Dat was een
arbeidsintensieve manier waarbij het hooi eerst in de schouw geladen werd en bij de molen
uit de schouw naar de zolder werd gedragen. Zo ging het tot eind jaren vijftig, begin jaren
zestig.
Toen vanwege de ruilverkaveling steeds meer dammen en bruggen werden aangelegd en de
polder werd opgedeeld in verschillende peilgebieden werd het moeilijker om overal te varen.
Bovendien raakten veel schouwen in verval. Omdat ze niet meer nodig waren, bleef het
noodzakelijke onderhoud, zoals het jaarlijks teren, achterwege.
Nadat de schouw zijn economisch nut had verloren, werd hij nog wel veelvuldig gebruikt
voor vaartochtjes in de polder. Opa Versluis fungeerde dan veelal als schouwvoerder, iets
wat hij met veel plezier deed. Met grote handigheid hanteerde hij de ‘kloet’.
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De veeh. de L. werd op zijn land aan de
Achterkade overvallen door een regenbui.
Om een onderkomen te vinden, ging hij er
per rijwiel vandoor. Toen hij zich op de
Achterkade bevond, kwam hij de veeh. B.
tegen die op weg was om koeien naar zijn
land te brengen. Hiervoor moest de L. uit
wijken, waarbij hij de macht over zijn stuur
verloor en in de diepe wetering verdween.
Met veel moeite wist B. , die daar nog voor te
water moest, hem op ’t droge te brengen.

Deze week is de vernieuwing van de oude
heul over de Schinkel aan het z.g.n.
benedeneind dezer gemeente gereed ge
komen. Hiermede is weer iets tot stand ge
bracht, dat een grote verbetering betekent.
De oude, smalle, hoge brug is thans verlaagd
en zodanig verbreed dat deze geheel aan de
eisen van het drukke verkeer beantwoordt.
Eenzelfde verbetering ondergaat thans het
smalle schuin liggende bruggetje aan de
Heicoppersteeg zodat het verkeer voor
voertuigen over die weg voorlopig blijft ge
stremd.

De O.L.S. alhier hield haar ouderavond. Na
opening sprak het hoofd der school, dhr
A.H. Pot er zijn grote tevredenheid over uit,
dat bijna alle ouders aanwezig waren. In zijn
terugblik over 1949 memoreerde hij, dat de
schoolver. opgericht was, die al mooi werk
had gedaan door een projectiestoestel ter
beschikking te stellen. Besloten werd het St.

Nicolaasfeest af te schaffen. Een poging om
tot geregeld zwemmen in het Lingebad te
Leerdam te komen, was niet gelukt. Ver
volgens besprak spr. het sedert 1 April inge
voerde onderwijssysteem. In zeer
belangrijke mate wordt thans aandacht be
steed aan de opvoeding. De school is ge
worden een vrije kindergemeenschap. De
kinderen kiezen een eigen bestuur. Er wordt
uitsluitend gewerkt in taakvorm en de
kinderen zijn volkomen vrij in hun bewe
gingen en handelen. Deze vrijheid leidt tot
zelfdiscipline, zelfstandigheid en gemeen
schapszin. Op de laatste schooldag werd een
leerlingenvergadering gehouden, die een
waar succes is geworden. De ervaringen van
een half jaar hebben geleerd dat de werk
ijver en de resultaten sterk gestegen zijn.

Op het kruispunt nabij hotel Vianen stapte
mevrouw De Wit met haar drie kinderen uit
de bus waarmee zij uit Ameide kwam om bij
de halte, nabij het kruispunt over te
stappen in een bus naar Hei en Boeicop waar
zij woonachtig is. Op onverklaarbare wijze
is tijdens het uitstappen van een der kinde
ren, het 4jarig zoontje onder de bus geraakt
en door de in beweging gaande autobus on
der een der voorwielen terecht gekomen,
waardoor het wiel over zijn onderlichaam
ging. Nadat dr Koopman de eerste hulp had
verleend, werd het kind direct naar de
Rijksklinieken vervoerd waar een bekken
fractuur en een beenbreuk werden gecon
stateerd. De toestand van het kind is
zorgwekkend.

Zaterdagavond ll. was het voor mondac



cordeonver. “Cremona” en de gem. zangver.
“De Lofstem” een belangrijke dag. De po
gingen om een verenigingsgebouw te krij
gen werden verwezenlijkt. Als men het
gebouw betreedt, komt men eerst in een
ruime serre waarachter een ruime cantine
van 1.40 x 3.75 m. is gelegen, daartegenover
een flinke garderobe van 1.80 x 3.75 m. Te
genover de ruimte bevinden zich de toilet
ten, terwijl er boven gelegenheid is voor het
plaatsen van een orgel, filmtoestel enz.
daarna komt men in de ruime frisse zaal ( 12
x 6 ½ m.) ruimte biedende aan ruim 200
personen, voorzien van prima ballonver
lichting. Het toneel dat een ruimte beslaat
van 5 x 6 ½ m. en is voorzien van T.L.ver
lichting, is zodanig gemaakt, dat het geheel
van de zaal kan worden afgesloten waardoor
het voor kleine vergaderingen kan worden
benut, terwijl het bovendien electrisch kan
worden verwarmd. De zaal was tjokvol toen
burgemeester mr. A.J. de Wolff de
openingsplechtigheid verrichtte. Hij sprak
er zijn vreugde over uit, dat in de gemeente
thans een verenigingsgebouw staat en feli
citeerde de ver. met dit succes. Hierna ver
klaarde de burgemeester het gebouw
“Internos” voor geopend.
Voorz. A. Peele beantwoordde de
burgemeester. Ook hij was verheugd, dat
door de vaste wil en doorzetting het ver.ge
bouw tot stand was gekomen. Hij dankte al
len, die mede gewerkt hadden aan de bouw
en zeide dat dit gebouw geplaatst was voor
de gehele gemeente. Hij bedankte in het
bijzonder timmerman B. de Gans, die een

prachtig stuk werk heeft afgeleverd
benevens het college van B. en W., dat zijn
volle medewerking gaf. Vervolgens felici
teerden vele afgevaardigden van buiten de
gemeente de Stichting met haar gebouw.
Stichting “Interos” bood tenslotte haar gas
ten een concert aan, dat uitgevoerd werd
door “Euterpe” van Vreeswijk, o.l.v. H. Al
tink en de mondaccordeonvereniging
“K.N.A.” van Schoonrewoerd o.l.v. de heer J.
B. van Izendoorn en door de gem. zangver.
“De Lofstem” o.l.v. de heer A.H. Pot. De
openingsplechtigheid was hiermede ten
einde.

Vóór de opening van het gemeentehuis had
Donderdag nog een plechtigheid plaats, nl.
de eerste steenlegging voor de bouw van vijf
arbeiderswoningen, welke plechtigheid
door de burgemeester werd verricht. De
voorzitter van de woningbouwvereniging
sprak zijn dank uit voor de medewerking
van het gemeentebestuur en hoopte, dat dit
mooie terrein in de loop der jaren volge
bouwd zal worden. Burgemeester Pellikaan
toonde zich verheugd over dit begin en ver
telde dat het historische grond was, waarop
de huizen thans verrijzen, omdat daar
vroeger een landgoed heeft gestaan, ge
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Lexmond en H.N. de With Czn. te Schoon
rewoerd.

De Herv. Gemeente, die aanwijzingen
meende te bespeuren, dat de beroepen
predikant, ds Baars uit Sluipwijk, er zeer
ernstig aan dacht om het beroep aan te
nemen, zag zich teleurgesteld, toen zij het
bericht ontving, dat ds Baars voor het be
roep bedankte. De vacature duurt thans
reeds 2 jaren en de kerkeraad werd reeds 13
maal teleurgesteld.
(En ook de volgende, cand. S. Gerssen te
Putten bedankte op 1 dec. )

( ………….. ) Voorts deelt de voorzitter mede,
dat een onderzoek heeft uitgewezen, hoe
hopeloos verouderd de politieverordening
wel is. Als men weet, dat daar nog in staat,
dat het verboden is op straat te lopen met
een pijp zonder dop, dan is verdere uitleg
overbodig.
Een der grootste veranderingen zal zijn de
uitbreiding van de kom der gemeente. Daar
de gemeente steeds groeit is het eigenlijk
nodig de komgrenzen te verleggen. De grens
op Achthoven zal blijven waar zij is, nl. bij de
heer G. Veen. In Lakerveld zal zij worden
doorgetrokken van de heer D. Bos tot de
Heicoppersteeg en in Kortenhoeven van de
heer C. Vink tot de heer T. Swets.

Het 4e elftal van Brederodes kwam Zondag
tegen Lekvogels 2 in het veld. Voor de pauze
bleek Bred. het droogste kruit te bezitten en
door Bloks, Kemp en v.d. Kuil namen zij een
13 voorsprong. In de
tweede helft waren de
Lexmondse vogels
schotvaardiger en wis
ten hun achterstand in
te lopen tot 33, waarbij
het tevens bleef.

naamd “Laakzicht” omgeven door een bos,
dat strekte tot de Zederik toe. Weth. De Jong
dankte de vroegere eigenaar voor zijn me
dewerking en vertelde, dat destijds getracht
was de grond voor het pompstation te ko
pen, wat de eigenaar niet wilde doen en het
geen toen een teleurstelling werd, welk
thans de oorzaak is, dat Lexmond een uit
stekend bouwterrein heeft gekregen voor
woningbouw. De aannemer, de heer
Woudenberg te Ameide, zegde toe er aan
mede te werken, dat de woningen nog dit
jaar in gebruik kunnen worden genomen.

Een Lexmondse personenauto werd aan
gereden door een luxe wagen, bestuurd door
de heer S. uit Gorinchem, die de bocht te
ruim nam, wat de aanrijding ten gevolge
had. De inzittenden van de eerste auto, eni
ge leden van de Chr. zangvereniging te Lex
mond, kwamen met de schrik vrij, maar hun
auto moest het gelag betalen. Het vooren
achterspatbord werd vernield, terwijl van de
treeplank de helft werd afgerukt. De politie
maakt procesverbaal op.

Hetty, dv Leendert L.A. Stok en
Pietertje Rietveld. Leendert Johan Thomas,
zv Bastiaan de Jong en Maria W. Lakerveld.

In de plaats van de commissie voor gemene
belangen van de Alblasserwaard met Arkel
beneden de Zouwe is thans het waterschap
de Diefdijklinie definitief tot stand ge
komen. Als dijkgraaf heeft zitting de heer F.
den Hartog uit Hoogblokland. Dijkraden
zijn de heren W. Kool uit Everdingen, A.
Volkers Lzn., te Sliedrecht, A.T. Kloek te
Peursum en Ant. De With Pzn te Hagestein.
De verenigde vergadering van het nieuwe
waterschap bestaat uit de heren G.H. Spek
te Tienhoven, E. den Breejen te Hardinx
veld, M. Mourik te Streefkerk, G. Verhoef
Czn. te Leerdam, G. Scherpenzeel J.Pzn. te



atuurlijk weet elke Lexmonder dat er
zoiets bestaat als het lied Om het
hoekje van de toren, geschreven door

Piet Horden Jzn. Zijn waarde heeft het nooit
verloren. Ooit zette Gerrit de Vaal het op
muziek. Zijn cd’s waren snel uitverkocht.
Lexmond heeft haar tradities, de paarden
markt bestaat niet meer. In 1931 werd deze
afgeschaft. Gebrek aan belangstelling?
Crisisjaren? Ik weet het niet. Als ik nu het
aantal paarden en pony’s in Lexmond ga tel
len, is het best een idee om deze markt te her
stellen. Dat zal niet gebeuren, dat weet ik ook
wel.
De paardenmarkt verdween, maar de
Hervormde Kerk introduceerde in 1977 de
zogenoemde rommelmarkt. Rommelmarkt is
eigenlijk een denigrerend woord, de reik
wijdte strekt veel verder en van heinde en
verre komen mensen naar het dorp. Sommi
gen op zoek naar koopjes, anderen op zoek
naar spullen die een aanvulling zijn voor een
verzameling. En die variëren enorm, van
boeken tot speelgoed en alles wat ertussen zit.
Weer anderen komen om dat dorp nog eens te
zien, waar ze ooit vandaan kwamen. Sommi
gen kwamen van heel ver en daarover gaat dit
verhaal.

Het was druk op het dorp, alles was de moeite
waard. Bij het hoekje van de toren bevond zich
de bekende Lexmonder C.P. (Cees) Bassa. Hij
zag een man op leeftijd alles aandachtig be
kijken. Alle panden in de Dorpsstraat hadden
zijn aandacht. Ook 'De Drie Snoecken' bekeek
hij aandachtig.
Cees Bassa liep naar de man toe: ,,Volgens mij
bent u een oudLexmonder,'' zei Cees. ,,Dat
klopt, sprak de man. Mijn naam is Paul de
Haan. Ik ben in 1954 met mijn familie naar
Amerika gegaan.
Toen Cees hem vertelde dat hij nog jeugdfo
to’s in bezit had, waarop ze beiden stonden in

N
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1952 was het gespek natuurlijk aan de gang.
En daar stonden ze: Paul 77 jaren oud, en Cees
79 jaar oud. Dan werd het tijd voor oude fo
to’s.

Oorspronkelijk kwamen ze uit Rotterdam,
vader Henk was zeer breed. Hij was rent
meester en opzichter in Rhoon. Ook gaf hij
tuinbouwlessen in Lexmond, samen met de
bekende Willem Karel Haafkens.
Blijkbaar vond Henk Lexmond een mooie
plaats, want later woonde hij met zijn familie
op het adres Kortenhoevenseweg 100102,
goede keuze zou ik zeggen. Adres met als bij
naam 'De Horst', en in Lexmond.
Ze kregen zeven kinderen: Jannie, Sjaak,
Maggie, Nelly, Paul, Adriana en Piet. Veel
oudere Lexmonders zullen deze namen ken
nen, vooral omdat de kinderen De Haan de
nodige contacten hadden. Met Cees Bassa,
maar ook met zijn zus Dirkje Bassa.
In 1954 werden de contacten verbroken. Henk
emigreerde met zijn gezin naar Amerika.
Het waren niet alleen boeren die emi
greerden, mensen met talloze andere beroe
pen zochten hun toekomst in andere delen
van de wereld.

De Rommelmarkt was financieel een succes,
belangrijk natuurlijk. Maar er iets anders: de
inzet van dorpsgenoten, samenbinding in zo’n
kleine gemeenschap en de ontmoetingen zijn
misschien net zoveel waard. Je ontmoet
mensen, die je jaren niet gezien hebt. Je haalt
oude herinneringen op. Wat dit betreft vind ik
de ontmoeting tussen Cees Bassa en Paul de
Haan toch een mooie gebeurtenis op zo’n
rommelmarkt. Dat talloze mensen een voor
werp vonden, dat in de verzameling paste, is
meegenomen. Al gaat het maar om een stukje
speelgoed. En dat bijvoorbeeld een stuk
antiek meer geld opbracht, dan men vermoed
had, is ook al goed voor het onderhoud van dat
oude Lexmondse gebouw, waaraan elke Lex
monder waarde hecht, gelovig of niet.
Schrijver hoopt dat de rommelmarkt nog lang
mag bestaan.
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Nieuwsbrief

Vereniging historisch Lexmond
en Hei- en Boeicop

Sinds het uitkomen van de vorige Lek en Huibert Kroniek hebben de volgende leden zich aan
gemeld bij onze vereniging: De heren A. Langerak, A. Blommers, B. Kwint, W. van Kley, C. Ver
heij en mevrouw B. de Zeeuw (allen uit Lexmond), de heer E. Kooyman (Hei en Boeicop) en de
heer M. Veen (Odijk). We hopen dat zij zich snel thuis zullen voelen binnen onze vereniging.
Om diverse redenen hebben de volgende leden hun lidmaatschap opgezegd:
Mevrouw I. Kuiper en mevrouw I. Koenheim en de heren W. Keppel en E. van der Ham.
Door overlijden is mevrouw M. de VorBeems ons ontvallen. Zij was een markant lid van onze
vereniging, die vanaf het allereerste begin van onze vereniging haar grote betrokkenheid toonde.
We zullen haar bij onze activiteiten missen.

Lezing: 250 jaar GLAS in Leerdam door dhr. Teunis Blom
Huis Het Bosch in Lexmond

: Woensdagavond 21 januari 2015, 20.00 uur
Het was dit jaar 250 jaar geleden dat er in Leerdam een 'Glas en Flesse Blaserije' werd opgericht.
Het begin van Leerdam als 'Glasstad'. Een feit waaraan door middel van een groot aantal activi
teiten ruimschoots aandacht geschonken is.
In de lezing wordt de historie van drie Leerdamse glasfabrieken belicht. Enerzijds de in 1765 ge
stichte fabriek die later de naam Flesschenfabriek Jeekel & Co zou krijgen, de in 1816 opgerich
te fabriek van de Firma Grijns en Pelgrim en tenslotte de uit 1875 daterende fabriek van de Firma

Jeekel, Mijnssen & Co. Deze laatste fabriek
kennen we tegenwoordig als Royal Leerdam.
Naast de ontwikkeling van deze bedrijven in de
18e en 19e eeuw zal ook aandacht geschonken
worden aan de arbeidsomstandigheden in de
fabrieken en de huisvesting van de arbeiders.
Hierover zal de heer Blom, specialist op dit ge
bied en voorzitter van de historische vereni
ging van Leerdam, een ongetwijfeld boeiende
lezing houden.
Iedereen, lid of geen lid, is van harte welkom.
De toegang is gratis.

Zoals bekend, zijn we ruim vijf jaar gehuisvest in Het Laakhuis aan De Laak. We weten dat deze
huisvesting tijdelijk is. Daarom zijn we voortdurend op zoek naar alternatieve huisvesting. Onze
wens is een ruimte die verwarmd kan worden, goed toegankelijk is, ongeveer 2530 m2 groot en
vanzelfsprekend niet te duur. En aanvullende wensen zijn, dat we graag ook een keukenblokje
ter beschikking hebben, en dat het mogelijk moet zijn om een internetkoppeling te realiseren.
Wilt u met ons meedenken? U hoeft zelf niet iets te hebben, maar misschien hebt u gehoord dat
elders een ruimte beschikbaar komt. Kortom: houdt uw ogen en oren open en neem contact met
één van de bestuursleden op als u iets hoort of weet. We stellen uw meedenken zeer op prijs.



Wij vertrokken 's morgens om negen uur met een groep van 48 mensen vanuit Lexmond met de
bus naar Enkhuizen. Het beloofde een prachtige dag te worden, wat voor een gedeeltelijk buiten
programma vanzelfsprekend erg prettig is. We
reden via de polder over de Oostvaardersedijk
en de Houtribdijk. Het laatste stukje deden we
via een pontje.
In het Zuiderzeemuseum stond het gebak al
klaar. Even later werd de koffie ook ingeschon
ken en na het tweede bakje koffie stonden de
gidsen van het museum al klaar voor ons. Zij
lieten ons een gedeelte van het buitenmuseum
zien en, omdat ze het heel mooi konden vertel
len aan de hand van allerlei verhalen en anek
dotes, was de tijd om voor wij er erg in hadden.
De lunch stond dan ook al klaar, zodat wij direct
konden aanschuiven. Hierna hadden wij tot
vier uur de tijd om het museum alsnog uitgebreider te bekijken. We hadden keus tussen het bui
ten en het binnenmuseum. Allebei de moeite waard. De tijd vloog om en het was tijd om ons bij
de afvaart van het pontje te melden.
Via een andere snelweg dan op de heenreis kwamen wij om zes uur weer aan in Lexmond.
Mede door de goede organisatie en het mooie weer was het een zeer geslaagde dag.

)

Van de excursie heeft ons lid Walter Huisman uitgebreide videoopnamen gemaakt, die hij op
dvd heeft gezet. Hij heeft aangegeven dat hij bereid is, om kopieën van deze dvd tegen kostprijs
beschikbaar te stellen aan onze leden. Als u daar belangstelling voor heeft, richt u zich dan
rechtstreeks tot hem, via het mailadres: walterhuisman@msn.com

Verkoop boeken
Het Laakhuis in Lexmond

: Zaterdagochtend 21 november van 10.0 tot 12.30 uur.
De laatste paar jaar hebben we een verkoopochtend gehouden in ons Laakhuis. Dat bleek aan een
grote behoefte te voldoen. Daarom stellen we u ook dit jaar weer in de gelegenheid om, vlak voor
de feestdagen, boeken te kopen die onze vereniging in de loop der jaren heeft uitgegeven. Welke
boeken het betreft kunt u lezen op onze website of kunt u bekijken in Het Laakhuis.

Met vriendelijke groeten,
L.P. Kleppe, bestuurslid
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Boekenverkoop, 21 november van
10.00 tot 12.30 uur in Het Laakhuis




