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n een dynamische tijd als de onze, waarin  zo ongeveer per 
dag geschiedenis wordt geschreven, kan het een verade
ming zijn een moment terug te blikken. Je gedachten even 

verplaatsen naar een tijd waarin niet alles gehaast was, waarin 
niet iedereen voortdurend en onafgebroken alert moest zijn. Ik 
hoop dat dit nummer, met daarin onder andere een boeiend 
verhaal van Arie Blommers over veldwachters in Lexmond,  u 
daarin weer tegemoet komt.

Tijdens  onze  jaarvergadering  zijn  Marianne  Wittebol  en 
Ronnie Hendriks met algemene instemming voor de komende 
vier  jaren  herkozen  als  bestuurslid.  Vanaf  deze  plek  wil  ik 
 beiden bedanken voor de samenwerking en inzet in de afgelo
pen jaren, en voor de bereidheid hun werk voort te zetten. De 
voorzitter van de vereniging, in 2015 voor een termijn van twee 
jaar aan de slag gegaan,  is eveneens herkozen.

Door toenemende activiteiten op het digitale vlak, denk aan 
verbetering van de website,  onze ambities voor een beeldbank 
en het gebruik van de sociale media als Facebook, ontstond be
hoefte  aan  meer  en  bredere  kennis  daarvan  in  het  bestuur. 
 Arie van der Zouwen gaat  zich voor de genoemde taken inzet
ten. Op de ledenvergadering is hij tot bestuurslid gekozen. Ik 
wens hem daarbij veel voldoening en succes.

Voor de opzet van een beeldbank zijn we intensief bezig met 
het uitwerken van plannen in overleg met de historische ver
enigingen van Ameide en Meerkerk. De materie is wat inge
wikkeld  en  systemen  kostbaar,  vandaar  dat  we  gezamenlijk 
oplossingen zoeken. Op een later moment vertellen we daar 
meer over. Nu al kan de fotowerkgroep uitbreiding gebruiken 
om onze vele, vele foto’s te rubriceren.

Graag vestig ik de aandacht op de koninklijke onderschei
ding voor ons langjarig bestuurslid Peter Kleppe. Elders in dit 
nummer vindt u meer informatie daarover. Graag feliciteer ik 
hem vanaf deze plaats van harte met deze welverdiende blijk 
van waardering. Een decoratie om trots op te zijn. In zijn toe
spraak bij de uitreiking roemde burgemeester Bonthuis Peters 
jarenlange inzet in vrijwilligerswerk voor onder meer de kerk 
en onze VHLHB. ,,Een actieve, waardevolle en bloeiende ver
eniging'',  memoreerde  de  burgemeester  en  richtte  zich  ver
volgens  tot  de  aanwezige  wethouders  met  de  opmerking: 
,,Daar moeten we nog een mooi onderkomen voor regelen.''

Extra hoopvol gestemd door deze laatste mededeling zetten 
we de gesprekken met de gemeente over huisvesting op korte 
termijn voort. En u houden we daarvan op de hoogte.

I
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De veldwachter of ‘garde champêtre’ was een uitvinding van de 
Franse Revolutie. Hij was belast met de handhaving van de open
bare orde. Zijn instructies kreeg hij van de burgemeester. Dagelijks
doorkruiste hij het dorp om  te waken tegen overtredingen 
op het land, maande hij de jeugd  tot rust en controleerde hij
of de voorgeschreven sluitingstijden van de cafés wel werden
nageleefd. Hij moest vreemdelingen in de gaten houden, 
bedelaars, stropers en smokkelaars in de kraag grijpen. 
Wie denkt dat een veldwachter goed betaald werd, heeft het 
                  mis. De negentiendeeeuwse veldwachters moesten
                  zien rond te komen van een hongerloontje waardoor 
                   velen van hen moesten bijklussen.

Eén van de Franse innovaties op gebied van 
politie en justitie was voor het boerenland de 
introductie  van  een  garde  de  champêtre  of 
plattelandspolitie. En hiermee treedt de figuur 
van de gemeenteveldwachter in het licht van 
onze dorpsgeschiedenis. 

Handhaving  van  de  openbare  orde  en 
toezicht was lange tijd een zaak van gemeenten 
in de 19de eeuw. Een stad als Nijmegen had 
hiervoor  bijvoorbeeld  torenwachters,  poort
wachters, nachtwachten en voor het buitenge
bied  veldwachters  en  boswachters.    Kleine 
plattelandsgemeenten zoals Lexmond behiel
pen zich lange tijd met een gemeentelijke veld
wachter en nachtwakers, al dan niet aangevuld 
met assistentveldwachters. Later was er een 
in  de  gemeente  gedetacheerde  rijksveld
wachter.  Als  er  grootschalige  onrust  uitbrak 
dan kon de burgemeester een beroep doen op 
militaire bijstand of er in ieder geval flink mee 
dreigen.

oen in 1813/1814 de Fransen wegtrok
ken  uit  de  Nederlanden  en  de  Hol
landers  weer  ‘baas  op  eigen  erf’ 

werden, was er wel het een en ander veranderd 
op gebied van bestuur en rechtspraak. Neder
land had kennisgemaakt met centralisatie van 
de  overheid  en  de  kersverse  Oranjevorst 
Willem I zag daar zeker de voordelen van in. 

Nederland was kennelijk rijp om van boven
af geleid te gaan worden en de organisatie en 
wetgeving van het Franse bestuur werden in 
grote  lijnen  overgenomen.  Provincies  waren 
niet langer soevereine gewesten en ook op lo
kaal vlak had de gemeentenieuwestijl wortel 
geschoten. De maire werd weliswaar nog een 
poosje schout genoemd, maar al snel werd hij 
de  burgemeester,  die,  bijgestaan  door  as
sessors,  later  wethouders  genoemd,  en  door 
een  raad  der  gemeente  voor  advies  en  be
sluitvorming,  de  lokale  bestuursmacht  uit
maakte.

A.A. Blommers

Veldwachters in Lexmond (18151940)

T

Links een collectebusje voor de veldwachters. 
Het bewijs dat de meesten het niet breed hadden.
Rechts het modeluniform van de veldwachter 
in 1815. Zo chique gingen ze echter niet gekleed.

Garde de champêtre
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De veldwachters in het begin van onze peri
ode waren vooral de oren en ogen van het be
voegd  gezag.  Ze  bewaakten  het  platteland, 
haar bewoners en ‘de vrugten van het veld’. 

In deze begintijd werden veldwachters ge
woonlijk gerekruteerd uit de lokale bevolking. 
Soms waren ze herkenbaar aan een armschild
je  en  qua  bewapening  werden  ze  soms 
voorzien van niet meer dan een knoestige stok 
of met een zwaardachtige sabel, waarmee het 
gezag kon worden afgedwongen. 

De benoeming werd gedaan, waarschijnlijk 
op voordracht van de burgemeester, door de 
gouverneur des konings, later de commissaris 
van de koning(in) genaamd. De betaling van 
de veldwachter was in ieder geval voor de des
betreffende gemeente. 

Ook in Lexmond zijn de eerste veldwachters 
gewoon uit het dorp afkomstig. In 1815 komen 
we  tenminste  de  naam  tegen  van  Koenraad 
Plieger, die gezien het feit dat een groot aantal 
kinderen van hem in Lexmond gedoopt zijn, al 

enige tijd hier woonde. Jammer genoeg sterft 
hij in juni van dit jaar, 52 jaar oud, dus zo erg 
lang kan hij het niet geweest zijn, er van uit
gaande dat de veldwachter vanaf 1810 in het 
straatbeeld verscheen. 

Het  heeft  er  alle  schijn  van  dat  zijn  zoon 
Gijsbert nog even de honneurs heeft waarge
nomen, maar ook niet zo heel lang. 

Waarschijnlijk moest deze Gijsbert nog zijn 
dienstplicht  vervullen.  We  treffen  hem    niet 
veel later aan in de vestingstad Naarden, waar 
hij trouwt en zijn leven verder slijt. Maar niet 
als veldwachter. 

Veldwachter lijkt in de eerste halve eeuw na 
Waterloo geen beroep met veel aanzien of een 
hoge  beloning.  Mislukte  veldwachters  vallen 
snel terug in de ‘arbeidende stand’ (herhaalde 
dronkenschap was vaak de aanleiding tot ont
slag) en bijster populair zullen ze ook niet ge
weest zijn. Wel nodig, zoals we later nog zullen 
zien. 

Een met goed gevolg afgesloten periode als 
militair  was  een  plus  voor  een  loopbaan  als 
veldwachter. Dat is ook wel logisch. Het waren 
mannen  die  wat  verder  van  huis  waren  ge
weest dan hun eigen dorp of stadje. Soms zelfs 
helemaal  in  de  Oost  (Indonesië).  Ze  hadden 
geleerd om gehoorzaam te zijn, met discipline 
om te gaan en last but not least waren ze ge
oefend in de omgang met wapens. 

Zo legt op 5 november 1846 Dirk David van 
Dijk, ‘gepasporteerd militair’ de eed af in han
den van de kantonrechter te Vianen vanwege 
zijn benoeming tot  ‘veldwagter’  te Lexmond. 
Een  nog  jonge  man,  waarmee  de  gemeente 
Lexmond een uitstekende keus lijkt te hebben 
gedaan. In 1848 treedt hij zelfs in het huwelijk 
met Engelina Kamperman. Maar helaas, op 28 
juli  1850,  op  31jarige  leeftijd,  legt  ook  deze 
sterke arm van het wettig gezag het af en sterft, 
een arme weduwe en kind achterlatend. 

In het midden van de 19de eeuw lijkt Lex
mond  niet  zo  veel  geluk  te  hebben  met  zijn 
veldwachters.  Eenduidige  redenen  zijn  hier
voor  moeilijk  te  geven.  Wel  was  Lexmond, 
Achthoven en Lakerveld een vrij uitgestrekte 
gemeente en zeker voordat  fietsen algemeen 
werd, moest bijna alles  te voet worden afge

in de linkerhelft van het witte huisje op de Laak, 
naast  de kerk, woonde veldwachter Kloet. In de 
huurovereenkomst uit 1867 is sprake van 'de 
noordelijke helft'.  



19de jaargang nr. 2, mei 2017 5

legd. Er viel in ieder geval veel in de gaten te 
houden.  Lexmond  lag  niet  alleen  langs  een 
steeds drukker bevaren grote rivier, maar ook 
aan het Merwedekanaal en langs de doorgaan
de  tolweg  tussen  Breda  en  Utrecht.  Bepaald 
geen  geïsoleerd  gebied,  bovendien  met  veel 
velden, akkers, later boomgaarden, watergan
gen  en  griendpercelen.  Een  ideale  plek  voor 
landlopers, zwervers, bedelaars, stropers, fui
kenlichters  en  ander  gespuis  met  oneerbare 
bedoelingen. 

Wat wellicht ook meespeelde was de wat ka
rige  beloning  van  de  Lexmondse 
gemeenteveldwachter,  al  heb  ik  daarover 
weinig vergelijkingsmateriaal. Maar een veld
wachter die zich kon verbeteren, zoals dat toen 
heette, zal dat ook wel gedaan hebben en Lex
mond had dan het nakijken.

In mei 1855 is in ieder geval Johannes Pau
lus  Kaasschieter  de  veldwachter.  Hij  krijgt 
hiervoor 180 gulden per  jaar plus 35 gulden 

voor  onderhoud  en  aanschaf  van  bovenkle
ding. Dat laatste was zeker geen extravagante 
luxe voor een vak dat primair in de buitenlucht 
werd uitgeoefend.  

Ruim 8 jaar later schrijft veldwachter Gerrit 
Jan Lintveld een nogal onderdanige en vooral 
huilerige brief aan de raad der gemeente (of hij 
laat hem schrijven) waarin hij uiteenzet met de 
beste  wil  van  wereld  niet  rond  te  kunnen 
komen van zijn  ‘tractement’ en of hij (je ziet 
hem bijna staan met de pet in de hand) wellicht 
een verhoging kan krijgen. Eerder was daar al 
negatief op beslist, maar bang is hij kennelijk 
niet. Iemand anders heeft op het verzoek f 20 
geschreven, zodat het lijkt dat hij in ieder geval 
een gratificatie heeft gekregen dit keer. 

Soms waren dorpspolders ook wel genegen 
om  de  veldwachter  wat  geld  toe  te  stoppen, 
voor het toezicht op hun bezittingen en water
lopen.  In 1866 duikt als naam voor een veld
wachter een zeker De Wit(h) op, van wie wordt 

De Lexmondse veldwachter Jan Herrema (rechts) houdt een oogje in het zeil als er voor de 
'Uitspanning' in de Dorpsstraat een foto wordt gemaakt. In de deur van café De Drie Snoeken staat 
Marinus van Luijt met zijn vrouw.
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beweerd dat hij na 10 uur ’s avonds zich nog in 
een  zekere  herberg  bevond,  al  kan  dit  ook 
kwaadsprekerij zijn. Anderzijds hadden veld
wachters  soms  ook  een  nauwe  band  met 
Schiedam  (waar  de  jenever  werd  geprodu
ceerd) en wellicht werden ze zo aan de praat 
gehouden, zodat elders het toezicht ontbrak. 
Wie zal het zeggen. 

Uiteindelijk lijkt het gemeentebestuur toch 
eieren voor z’n geld te kiezen, want vanaf 1873 
komen  we  nog  slechts  drie  gemeenteveld
wachters  tegen  in  Lexmond,  waarvoor  beter 
gezorgd wordt dan in de eerste 50 jaar van hun 
functionele  verschijnen.  Hun  huisvesting 
wordt afdoende geregeld, omdat de gemeente 
in 1867 een langjarig huurcontract afsluit voor 
het onderdak van de veldwachter en zijn gezin. 
En ook de beloning vertoont een stijgende lijn. 

Vanaf  juli  1873  wordt  Kornelis  Kloet  de 
gemeenteveldwachter  te  Lexmond.  Geboren 
in  Krabbendijke,  Zeeland  op  10  december 

1841, Nederlands hervormd en gehuwd, haalt 
hij zijn pensioen zelfs in Lexmond. Zijn jaar
wedde bedraagt 240 gulden, benevens toela
gen voor kleding (50 gulden) en vrije woning 
(39 gulden). Als hij op 1  januari 1906 eervol 
ontslagen wordt, wacht hem nog een pensioen 
van 200 gulden, zodat hij van zijn welverdien
de rust ook echt kan gaan genieten. 

Toch buigt de gemeenteraad zich met enige 
regelmaat  nog  over  de  uitrusting  en  kleding 
van de gemeenteveldwachter. Dat laatste zegt 
ook iets over de kleinschaligheid, ja de intimi
teit bijna van het lokale gemeentebestuur. 

Zo wordt er gesproken over de aanschaf van 
een  lantaarn  voor  de  veldwachter  in  de 
gemeenteraad  van  17  december  1870.  Veel 
openbare  straatverlichting  zal  Lexmond  nog 
niet  gekend  hebben,  zodat  dit  bepaald 
noodzakelijk lijkt. 

Ook de kleding van veldwachter Kloet houdt 
de  vroede  vaderen  van  Lexmond  nogal  eens 

'Leksmond bij Nacht'. 
Het begin van de bege
leidende tekst luidt: 
'Drinkt men des s'avonds 
een propje of vier en dan 
voor de dorst een paar 
kruikjes bier, dan begint 
op het laatst heel het dorp 
te draaien...'
Carnavaleske toestan
den in het meestal zo 
rustige Lexmond. De 
veldwachter, links van 
de toren, probeert al 
zwaaiend met zijn sabel 
handelend op te treden.. 
Het was één van de eer
ste taken van de veld
wachter: Het toezicht  op 
herbergen, kroegen en 
huizen waar verdachte 
personen  zich konden 
bevinden.
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bezig.  Op  9  januari  1875  en  op  4  november 
1880  is  het  weer  onderwerp  van  beraad. 
Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 12 
augustus 1893 besluit men de veldwachter ter 
ere van zijn 20jarig jubileum te Lexmond de 
broodnodige nieuwe overjas te verstrekken. In 
de raad van 6 november 1900 wordt weer een 
krediet aangevraagd voor een nieuwe overjas, 
die  tegen  regen,  wind  en  koude  beschermen 
moest. 

We hopen inmiddels maar dat het hamer
stukken zijn geweest, die nieuwe overjas voor 
de veldwachter, al kan het best enige discussie 
opgeleverd hebben, want in deze tijd moesten 
de gezeten burgers en boeren een groter deel 
van  de  gemeentebegroting  zelf  bekostigen 
door  middel  van  lokale  belastingen,  dan  te
genwoordig  het  geval  is.  De  al  dan  niet  ver
strekte  overjas  zal  in  ieder  geval  met 
‘eerbiedige  dankbaarheid’  ontvangen  zijn, 
want we leefden toen nog in een tijd dat rangen 

en standen vanzelfsprekend waren en  ieder
een zijn of haar plaats kende. Wellicht kon er 
bij gelegenheid nog een goede feestsigaar af, 
die echter niet onder diensttijd mocht worden 
opgerookt. 

Intussen  werpt  zich  de  vraag  op,  of  onze 
Kornelis Kloet dit werk allemaal in z’n eentje 
kon  behappen.  Het  antwoord  lijkt  ontken
nend. Zoals gezegd lag Lexmond niet bepaald 
in een geïsoleerde uithoek van het land en qua 
uitgestrektheid was het eigenlijk ook niet voor 
1 man te belopen en te overzien. Er werden di
verse maatregelen overwogen en uitgevoerd. 
Zo  worden in  januari  1889  J.A.  van  Mourik, 
J. Verhoef, C. Tukker en A. Heijkoop door ‘den 
heer  commissaris  des  konings’  tot  assistent
veldwachters benoemd. 

Een  andere  maatregel  die  geregeld  wordt 
toegepast  is het aanstellen van onbezoldigde 
rijksveldwachters.  In  1906  valt  deze  eer  te 
beurt aan H. Stravers en H. Verhoef. Maar toch 

De muzikanten van Excelsior poseren  met hun instrumenten voor de fotograaf in de fraai versierde 
muziektent en worden  links en rechts 'bijgestaan' door de hermandad: links agent Hoogendijk en 
rechts Klaas Schrijvershof.
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voelt de gemeente Lexmond eigenlijk wel de 
noodzaak tot een tweede voltijds veldwachter. 
Echter  liever  niet  op  gemeentekosten.  In  de 
raad van 30 oktober 1886 wordt derhalve be
raadslaagd over het verzoek om een rijksveld
wachter gestationeerd te krijgen in Lexmond. 
Dit was een politiemacht die viel onder en be
taald  werd  door  de  minister  van  Justitie  en 
aanvullend kon worden ingezet in de vele plat
telandsgemeenten. Een stukje zelfstandigheid 
werd  zo  wel  uit  handen  gegeven  door  Lex
mond, maar het blijkt toch de oplossing bij uit
nemendheid. 

Wijnand Groen  is waarschijnlijk de eerste 
rijksveldwachter in Lexmond geweest tussen 
1888 en 1891. Na zijn vertrek naar Schiedam 
lezen we over een zekere Johan Hendrik Prins, 
die echter in 1895 al weer overgeplaatst wordt 
naar Dreumel in het Land van Maas en Waal. 
Andere namen die  ik  in de  loop van het on
derzoek  tegenkwam  waren:  P.  Lanting  (tot 
1910),  P.  van  Brakel  en  de  rijksveldwachter 

zonder  vrees  of  blaam  Frederik  Hendrik 
Beckerman,  die  een  lange  periode  gestati
oneerd was in Lexmond en uiteindelijk vertrok 
naar Zuilichem in de Bommelerwaard. 

Wie de lijst verder kan aan en invullen, daar 
hoor ik graag van. Er valt stellig nog een hele 
nieuwe monografie te schrijven over de rijks
veldwacht in de gemeente Lexmond, maar dat 
is wellicht stof voor een volgend artikel. Feit is 
dat ze een belangrijk deel van de politiezorg in 
Lexmond en wijde omgeving op zich hebben 
genomen en zo de gemeenteveldwachter ont
lastten. 

Herrema
Na de Zeeuw Kloet treedt een onverschrokken 
Fries  aan  als  gemeenteveldwachter  in  Lex
mond.  Hij  heet  Jan  Herrema,  is  geboren  in 
Berlikum op 25 februari 1863 en in functie ge
treden op 1 januari 1906. Hij was  Nederlands 
hervormd,  was  eerder  gemeenteveldwachter 
te Ammerstol en oudsergeant bij het OostIn

Tot de uitrusting 
van de 
gemeenteveld
wachter be
hoorden onder 
andere een sabel, 
een revolver en 
de handboeken 
van W. Köster 
Henke.
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disch Leger. Verdiende hij aan de overkant van 
de Lek nog 300 gulden per jaar, in Lexmond is 
zijn  aanvangssalaris  50  gulden  hoger  plus 
benefits, zijnde 50 gulden voor bovenkleding 
en  75  gulden  als  tegemoetkoming  in  de 
woninghuur. 

Helaas voor Lexmond breekt in 1914 de Eer
ste  Wereldoorlog  uit  en  hoewel  Nederland 
buiten deze oorlog weet te blijven, slaat wel de 
duurte toe, een woord dat toen gebezigd werd 
voor  inflatie,  stijgende  prijzen  dus.  In  1919 
verdient Herrema al 625 gulden per jaar. 

Herrema  lijkt  het  niet  helemaal  vol  te 
houden  tot  aan  zijn  pensioen.  Volgens  aan
tekeningen in het gemeentearchief wordt op 1 
juli 1924 Nicolaas Schrijvershof benoemd als 
de nieuwe gemeenteveldwachter en deze blijft 
dit  ook  de  rest  van  onze  periode.  Hoewel  ik 
ergens gelezen heb dat hij uit OudBeijerland 
kwam (of is hij daar zijn loopbaan bij de politie 
wellicht begonnen), is deze Nicolaas geboren 
in  Ameide  op  26  december  1892,  gehuwd, 

hervormd en alhier benoemd op een jaarwed
de van 1.400 gulden. Over inflatie gesproken! 

Oudere Lexmonders zullen zich deze veld
wachter nog wel herinneren. Hij woonde aan 
de  (nu) Kortenhoevenseweg nummer 38   en 
hij liet met name in de Tweede Wereldoorlog 
merken dat hij uit het goede ZuidHollandse 
hout gesneden was. 

Eén document zullen we hier nog over hem 
laten spreken. Hij maakte op een bepaald mo
ment samen met burgemeester Pot een staat 
op  van  ‘wapens  en  goederen  der  gemeente 
Lexmond, behorende bij de uitrusting van den 
gemeenteveldwachter’.  Het is een teken dat de 
eens  wellicht  wat  eenvoudige  koddebeier  na 
ruim een eeuw is uitgegroeid tot een welhaast 
professionele politieman. Hier volgt de lijst:

 1 revolver met foedraal 
 2 sabel met koppel en plaat
 3 klewang met singel
 4 gummi wapenstok

Frederik Hendrik Beckerman en zijn vrouw zijn 
in de bloemen gezet. Links voor het 25jarig hu
welijksfeest in 1936 en boven waarschijnlijk voor 
het gouden jubileum een kwart eeuw later.
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 5 twee paar handboeien
  6 vouwbare handboei (1 paar)
  7 transportketting
  8  zakdreg
  9 electrische lantaarn
10 actetasch
11 stalen schuifmaat
12 houten maatstok
13  twee dreggen met touw
14 lantaarn
15  verz(ameling) wetboeken 

Schaafsma en Brouwer
 
De  revolver  wordt  in  november  1933  ver

vangen door een Browning 9 mm pistool met 
houder. Nummer 15 op de lijst is het handboek 
geschreven  door  W.  Köster  Henke  en  uitge
geven onder de  titel Wetboek van Strafrecht 
met  aantekeningen  en  verklaringen  ten 
dienste van de politie. Het boek beleeft tijdens 
het interbellum herdruk op herdruk en is nog 
steeds  voor  liefhebbers  en  verzamelaars  te 
koop op internet. 

Register
Intussen dringt zich de vraag op waarmee de 
veldwachters  in  en  rondom  Lexmond  het  zo 
druk  hadden?  Vooropgesteld  dat  louter  hun 
aanwezigheid  waarschijnlijk  al  preventief 
werkte  op  gauwdieven,  ongure  elementen, 
zwervend  volk,  jeugdige  straatslijpers  en 
dronken  kermis  en  paardenmarktgangers, 
vinden we hierover twee bijzonder rijke bron
nen.  Want  in  het  archief  van  de  voormalige 
gemeente Lexmond treffen we onder meer aan 
het 'Register der processenverbaal van poli
tieovertredingen,  wanbedrijven,  misdaden, 
enz. te Lexmond', bijgehouden vanaf 1861 tot 
1878 en een soortgelijk register van processen
verbaal tussen 1935 en begin 1943. Ik veron
derstel dat er van de tussenliggende jaren ook 
zulke overzichten zijn geweest, maar deze be
vinden zich misschien nog op een Lexmondse 
zolder of zijn onachtzaam vernietigd. Wie zal 
het zeggen. 

Uit  het  oudste  register  doe  ik  slechts  een 
greep van aangiften, verbalen en opmerkelijke 
zaken zonder verder namen te noemen. Som

mige zijn een beetje tijdgebonden, andere zijn 
nog steeds opvallend actueel. Zoals mishande
ling,  onderlinge  twist  (belediging  met 
woorden),  diefstal,  dronkenschap,  aanhou
ding  en  bekeuring  van  een  straatmuzikant, 
diefstal van 50 ponden paling, nachtelijk bu
rengerucht, het inkopen van militaire kleding
stukken, overspel, onbevoegd uitoefenen van 
de geneeskunst en het toedienen van genees
middelen  tegen  betaling,  klacht  tegen  veld
wachter,  mishandeling  van  veldwachter(s), 
jachtovertredingen, verboden vervoer van vee, 
bedreiging  van  brandstichting,  loslopende 
honden,  dronken  soldaten,  dobbelen  op  de 
publieke straat, ‘belediging van woorden den 
burgemeester  aangedaan  op  de  openbare 
straat’,  jachtdelict,  laster, overtreding bij het 
herijken  van  maten  en  gewichten,  bedelarij, 
trekhonden die niet gemuilkorfd zijn, de veld
wachter  neemt  een  guldenstuk  in  beslag  op 

Rijksveldwachter Frederik Hendrik Beckerman 
in een kenmerkende pose met de fiets aan de hand.
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verdenking  van  vervalsing  en  als  klap  op  de 
vuurpijl de aangifte door een landbouwer van 
de vermissing van zijn net bevallen dienstbo
de. Let wel: de dienstbode is weggelopen met 
achterlating van de baby bij de boer. 

Het  vooroorlogse  overzicht  laat  zich  wat 
moeilijker  duiden,  want  hier  worden  vooral 
artikelen  aangehaald  uit  het  wetboek  van 
strafrecht, op grond waarvan de overtredingen 
zijn geconstateerd. Opvallende nieuwe zaken 
zijn  hier  economische  delicten,  bekeuringen 
vanwege het verfoeide rijwielbelastingplaatje, 
ondeugdelijke fietsverlichting en ongelukken 
en  aanrijdingen  door  de  toename  van  het 
moderne snelverkeer.

 
Processenverbaal
Nog wat statistisch materiaal tot slot: in 1935 
worden  152  PV  (processenverbaal)  opge
maakt, wat vrij veel is t.o.v. de jaren daarna. 
Wellicht is dit nog de nasleep van de economi
sche crisis van de vroege jaren 1930? In 1936 

en 1937 zijn er resp. 89 en 91 PV. Om in 1938 en 
1939 weer te stijgen tot 103 en 99 PV. In 1940 
knalt het naar 180 PV, al worden er dan veel 
uitgeschreven aan bewoners van omliggende 
gemeenten.  Waren  er  in  Lexmond  andere 
bijzondere  maatregelen  in  oorlogstijd  van 
kracht of had het met nieuwe bezettingsvoor
schriften  te  maken  die  nu  eenmaal  ook  ge
handhaafd  moesten  worden?  Opvallend  is 
verder  dat  er  tussen  eind  april  en  eind  mei 
1940 geen PV geregistreerd werden. De drei
ging en het uitbreken van de oorlog had waar
schijnlijk  een  dempend  effect  op  de 
geregistreerde  misdaad.  Het  register  breekt 
ook abrupt begin 1943 af, maar dat heeft een 
andere reden, zoals we zullen zien. 

Dat de veldwachters in Lexmond niet alleen 
geroepen waren om law and order te handha
ven, maar ook to serve and protect bewijst een 
bloemlezing  uit  het  archief  en  vooral  de 
kranten  uit  die  dagen,  waarmee  we  dit 
overzicht  willen  besluiten.  Al  in  1867  wordt 

Met zijn allen op jacht en na afloop op de foto, met een bescheiden vangst. Geheel links velwachter Beckerman
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veldwachter Lucas Gerrit van den Bosch aan
gesteld  als  ‘curator’  over  een  arme, 
krankzinnige dorpsgenoot zonder verdere fa
milie  en  verwanten.  Veldwachter  Kloet  gaat 
enige  malen  met  een  intekenlijst  rond  om 
armlastige families letterlijk weer onder dak te 
helpen. In 1899 is Kloet ook aangesteld als tel
ler  bij  de  10jarige  volkstelling,  samen  met 
twee dorpsonderwijzers. 

Herrema lost in 1908 een fietsendiefstal op, 
misschien wel een van de eersten in Lexmond. 
In de zomer van 1927 gaat een groepje kinde
ren uit Jaarsveld zwemmen in de Lek, maar ze 
komen in nood. De veldwachter uit Lexmond 
vordert een roeiboot en schiet te hulp.

 In 1929 weet de gemeenteveldwachter maar 
liefst 70 nieuwe leden te werven voor de lokale 
afdeling van het Groene Kruis. “FLINK ZOO!” 
prijst de verslaggever van dit nieuws. Ook voor 
gevonden  voorwerpen  kan  men  bij  de  veld
wachter terecht. Zo zijn in 1935 een autoband, 
een krik en een hooivork te bevragen bij het 
bevoegd gezag. 

En in 1936 neemt de veldwachter gaarne ou

de rijwielplaatjes in ontvangst ten bate van de 
tbcbestrijding. 

Eén van de laatste beraadslagingen over de 
gemeenteveldwachter  vindt  plaats  in  april 
1940. Er ligt een voorstel van burgemeester en 
wethouders  betreffende  de  vaststelling  van 
een verordening,  regelende de eisen van be
noembaarheid en de bezoldiging van de veld

,,Zij moeten trachten door een ijverig en 
voortdurend toezicht het plegen van mis
daden, wanbedrijven en overtredingen te 
voorkomen. Uit dien hoofde zullen zij een 
bijzonder toezicht houden op herbergen, 
kroegen en huizen waar verdachte perso
nen huisvesten, beschonken lieden naar 
hunne woningen geleiden of zoveel 
mogelijk zorgen dat deze voor zich zelven 
en anderen onschadelijk zijn, en twisten
de partijen trachten te bevredigen.”
,,Zij moeten zoveel tegenwoordig zijn ter 
plaatse alwaar in de gemeente jaar, vee 
en paardenmarkten gehouden worden 
alsmede bij openbare verkopingen en 
volksverzamelingen, ten einde orde en 
rust te handhaven en verboden bedrijven 
en spelen te weren.”

,,Bij ontdekking of een vervolging van een 
misdrijf op heterdaad en in geval van 
moord, branstichting, zware verwonding, 
diefstal, oplichting, misbruik van vertrou
wen, bedelarij, landloperij, valsheid in ge
schriften, zullen de veldwachters de dader 
of verdachte voorlopig aanhouden en on
middellijk voor den Burgemeester bren
gen.”
,,De veldwachters zijn insgelijks verplicht 
deserteurs van de land en zeemacht, na
latige militieplichtigen en alle personen, 
door de bevoegde macht ter gevangenne
ming opgegeven of gesignaleerd, aan te 
houden en voor den Burgemeester te ge
leiden.”
Uit:   Instructiën voor de gemeentveld
wachters in de provincie ZuidHolland 

Instructieën voor de  gemeenteveldwachter

Feest in Lexmond begeleid door een veldwachter 
te paard (rechtsonder).
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wachter.  Hierin  werd  onder  meer  de 
beloningsstructuur  vastgelegd  voor  agenten 
van politie in dienst van de gemeenten. Het is 
niet duidelijk of dit de eerste verordening in z’n 
soort was, maar het lijkt erop dat de gemeente 
Lexmond hiermee eindelijk een stuk rechts
zekerheid  schiep  voor  zijn  gemeenteveld
wachter.  Echter,  het  is  in  zekere  zin  de 
zwanenzang  voor  het  instituut  dorpsveld
wachter,  want  enkele  weken  later  wordt 
Nederland overrompelt door de Duitse Wehr
macht  en  hoewel  de  veldwachter  ook  na  het 
begin van de bezetting weer trouw zijn ronden 
loopt of  fietst,  vormt deze periode het begin 
van het   einde van de gemeenteveldwachter. 
De Duitse bezetter slaat aan het reorganiseren 
en  centraliseren  en  heft  de  gemeenteveld
wacht eind 1942 op. Het gemeentelijk register 
met procesverbalen loopt nog een stukje door 
tot in 1943, maar dan valt definitief het doek. 
Staatspolitie en ‘gendarme’ (eigenlijk de Ma
rechaussee)  nemen  de  taken  over  en  het 
ministerie van Justitie is voor het hele politie
apparaat  verantwoordelijk.  Na  de  oorlog 
worden in het Politiebesluit van 1945, maar nu 
op Nederlands gezag, de gemeenteveldwacht 
en rijksveldwacht formeel opgeheven. Er ont
staat een structuur met Rijkspolitie voor nati
onale  taken  en  groepen  agenten  in  kleinere 
gemeenten  zonder  eigen  korps.  Grotere 
gemeenten kunnen een eigen gemeentepolitie 
blijven opzetten. Daarmee verdwijnt de ‘eigen’ 
gemeenteveldwachter  uit  de  straten  en  an
nalen  van  de  gemeente  Lexmond.  Voor 
meerdere  generaties  was  hij  een  vertrouwd 
gezicht, gewaardeerd en gerespecteerd bij hen 
die zijn bescherming genoten, gevreesd door 
deugnieten en wetbrekers. Een sociaal  insti
tuut  ook,  dat,  achteraf  bezien,  wel  iets  meer 
waardering zou mogen ontvangen. Een monu
mentje is misschien wat veel gevraagd, maar 
wellicht valt het te overwegen om een voetpad 
ergens in Lexmond om te dopen tot een mooi 
Veldwachterslaantje. Als eerbetoon aan al die 
mannen die plichtsgetrouw en braaf hun niet 
altijd even makkelijke plicht vervulden in de al 
zo oude gemeenschappen van Lexmond, Acht
hoven, Kortenhoeven en Lakerveld.  

Wellicht zou dit voetpad of een ander ommetje 
door het dorp omgedoopt kunnen worden tot een 
Veldwachterslaantje

  Verantwoording

Het archief van de voormalige 
gemeente Lexmond bleek ongedacht 
een rijke bron van informatie over de 
gemeenteveldwachters die hier hun 
voetstappen hebben gezet. Veel meer 
dan hier in kort bestek is verteld, valt 
nog te vinden in raadsnotulen, 
gemeenterekeningen en corres
pondentie over dit onderwerp.
Oude kranten vertellen ons daarnaast 
ook het een en ander over het wel en 
wee van de dorpsveldwachters in Lex
mond, zoals uitgaven van de Goudsche 
en Schoonhovensche Courant. 
Er zijn redelijk veel foto’s bekend waar 
de veldwachters aanwezig zijn op fees
ten, jubilea, optochten of andere 
memorabele gebeurtenissen. Dat is 
niet zo verwonderlijk, want het was één 
van hun hoofdtaken om zo een en an
der ordelijk te laten verlopen.  
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ort na de Tweede Wereldoorlog ont
stond  de  familiebreiclub  Stravers. 
Deze club bestaat nog steeds, nu zo’n 

70 jaar. Uiteraard niet meer met de dames van 
de  begintijd.  Nu  zijn  het  de  dochters  en 
schoondochters van de vrouwen van het eers
te uur en inmiddels twee kleindochters. 

Over  de  oorsprong  en  de  bijzondere  ge
schiedenis van de breiclub praat ik met Janny 
den  Besten,  Teuni  van  Muijden,  Drika 
Stravers en Janny Kon op een avond in maart 
van dit jaar.De verhalen worden verteld, ver
zamelde foto’s tevoorschijn gehaald en anek
dotes verteld.

De breiclub ontstond vanuit het gezin van 
opa  en  opoe  Jannigje  Straversvan  Gulik.  Al 
begon het niet als breiclub, maar als vrouwen
netwerk,  zoals  we  dat  nu  zouden  noemen. 
 Opoe Stravers was hartpatiënt en was zeer be
perkt  in  haar  mogelijkheden  om  het  huis
houden te doen. Dochter Truus kwam daarom 
weer  thuis  wonen  om  dat  van  haar  over  te 
nemen. Opoe wilde niet dat Truus alleen maar 
 thuis was en stimuleerde haar om tante Ger 
StraversKersbergen op te zoeken en dan haar 

Marianne Wittebol
Een bijzondere breiclub

D

zuster Nel en schoonzusters Clara, Dit, Marrie 
en Bets mee te vragen. Om zo ook de familie
band te onderhouden.

 Al snel kwamen de vrouwen in de winter om 
de 14 dagen bij elkaar, volgens een rouleersys
teem.  In  april  was  het  afgelopen:  de  grote 
schoonmaak vroeg dan alle aandacht. En dat 
was vroeger heel wat meer en zwaarder werk 
dan tegenwoordig, zoals matrassen luchten en 
kloppen, evenals de kleden.

Als de vrouwen bijeenkwamen, kon dat  in 
die tijd niet gewoon een avondje gezellig zitten 
zijn. Zoals vroeger werd gezegd: Een vrouwen
hand  en  een  paardentand  mogen  nooit  stil
staan.  Er  werd  dus  gebreid.  En  zo  werd  de 
'breiclub'  geboren.  Geen  frivoliteiten,  want 
daar waren vlak na de oorlog de spullen ook 
niet  voor.  'Gebruiksdingen',  zegt  Janny  den 
Besten:  sokken,  shawls,  wanten  en  truien, 
maar vooral heel veel sokken.

,,De  grote  motor  van  de  breiclub  was  en 
bleef heel lang tante Truus”, zo zeggen beide 
Janny’s, Drika en Teuni. Met haar warme be
langstelling voor iedereen, ook buiten de brei
club om, stimuleerde ze om bij elkaar te blijven 

De breiclub met v.l.n.r.: Hermien Molenaar, Tineke StraversKramer, Teuni van MuijdenStravers, 
Janny KonStravers, Betty Spekde Jong, Janny den BestenSpek, Mieke de GansSpek, Marjan
ne WillemseKon, Linda BreureKon. Drika Stravers ontbreekt.

K
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komen. En zo de band met elkaar te behouden 
en nieuwtjes uit te wisselen. Voor de kinderen 
in  het  gezin  waar  de  vrouwen  op  bezoek 
kwamen  was  het  feest:  ‘Er  werden  snoepjes 
meegebracht!’

Geleidelijk  aan  kwamen  er  ook  uitstapjes. 
En daarbij werd vaak gebruik gemaakt van alle 
mogelijkheden  die  de  uitgebreide  familie 
bood. Een dagje uit naar de Keukenhof ging 
met de limousine van een aangetrouwde neef 
met een autobedrijf voor rouw en trouw.

Janny  Kon  herinnert  zich  uit  de  verhalen 
van haar moeder de keer dat de breiclub naar 
Prinsjesdag  ging.  Willem  Stravers,  jachtop
ziener bij Wisboom (grootgrondbezitter), had 
via Wisboom gereserveerde plaatsen geregeld 
langs de route die de Gouden Koets reed. Op 
het  moment  dat  de  koets  eraan  kwam,  viel 
tante Ger, schoonzus van opoe, flauw. Dat gaf 
paniek en ze werd snel het Mauritshuis inge
dragen.  Met  als  gevolg  dat  de  vrouwen  de 
Gouden  Koets  en  de  koningin  niet  gezien 
hebben.

Jarenlang kwamen de vrouwen met kinde
ren  en  een  enkele  echtgenoot  ook  voor  een 

Foto gezin 
stravers in 
1924. Oudste 
zoon Henk en 
opa zijn 
werken. V.l.n.r.: 
staand: Alewijn 
en Nel, zittend 
Dina, Truus, 
Dries, Gert, 
Jan, Aaltje en 
Opoe
Straversvan 
Gulik.

Tante Truus Stravers in haar eigen stoel.
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picknick bij elkaar op de eendenkooi van oom 
Gert aan de Zouwendijk. Dan werden pannen
koeken gebakken en een boottochtje op de wiel 
gemaakt. Tante Truus was er altijd bij.

Tante Truus was altijd met haar broer ome 
Dries in het ouderlijk huis blijven wonen. Tot
dat het niet meer ging en ze samen een woning 
in de Bastiaan Bosstraat hebben betrokken.

De mede door de breiclub ontstane nauwe 
banden maakten dat, toen tante Truus het niet 
meer zelf aan kon, twaalf nichten de zorg op 
zich namen, later met steun van de thuiszorg. 
Iedere dag kwam iemand langs om schoon te 
maken, boodschappen te doen, tante Truus te 
douchen, de was te doen en kleren te naaien, 
want tante Truus kon de deur niet meer uit om 
zelf mee kleren te kopen. Janny Kon:  ,,Toen 
tante Truus ziek was en opgenomen werd in 

Open Vensters, ging er iedere dag iemand met 
ome Dries naar haar toe en vrijdags werd dan 
op de terugweg soep gehaald bij tante Marrie.”

De dochter van Dina die al lang in Australië 
woonde, kwam een keer over. Er werd een ex
tra breiclub gehouden, zodat er op één avond 
veel familie ontmoet kon worden. Ze zei toen: 
,,Dit heb ik al die jaren gemist.”

Bij de dochters en schoondochters van opoe 
Stravers  hebben  zich  hun  dochters,  schoon
dochters  en  inmiddels  twee  kleindochters 
aangesloten.  Nog  altijd,  eenmaal  in  de  drie 
weken,    komen  ze  bij  elkaar.  ,,Die  klein
dochters laten ons de nieuwste creaties zien op 
brei en haakgebied”, zegt Janny den Besten. 
De ouderen breien niet zo veel meer: Een paar 
uur ontspanning is nu – anders dan vroeger – 
ook goed.

De leden van de breiclub kwamen regelmatig bij elkaar voor een picknick op de eendenkooi aan de 
Zouwendijk. Tijd voor pannenkoelen en... breien.
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ei  en  Boeicop  wordt  op  de  vroege 
ochtend van dinsdag 20 juni 1905 op
geschrikt door een uitzonderlijke ge

beurtenis. In het anders zo stille dorp komt het 
nieuws  aan  als  een  donderslag  bij  heldere 
hemel. ,,Er is iemand vermoord!'' 

Het nieuws verspreidt zich razendsnel over 
het dorp en reikt al snel tot ver in de regio. Een 
moord? In Heikoop?  Het gewone leven komt 
 even geheel tot stilstand. Wat is er gebeurd? 
Wie  is  het?  Een  geruchtenstroom  komt  op 
gang. Inmiddels is de politie gearriveerd  twee 
man sterk  en de jacht op de dader wordt in
gezet.  Diezelfde  middag  wordt  hij  gepakt  en 
overgebracht naar Tiel.

De Leerdammer, een nieuwsblad dat  twee 
keer per week verschijnt,  brengt de volgende 
dag het nieuws al: 

'Een  vreeselijke  gebeurtenis  brengt  ons 
stille dorp in opschudding. Een jongeman is in 
het  hooiland  door  den  stiefvader  van  zijn 
vrouw  vermoord.  Brood  en  koffie  aan  den 
vermoorde en een daggelder brengende, zou 
de  eerste  zijn  zeis  scherpen  met  een  haar
hamer. Onverwachts ontrukt de moordenaar 
hem  den  zeis  en  brengt  zijn  slachtoffer 
daarmede dodelijke wonden toe, voordat den 
daggelder  tussenbeide kon komen.Heel kort 
daarna  overleed  hij.  Diepe  ontsteltenis  ver
wekte  het  gerucht  van  den  moord  en 
medelijden met het slachtoffer en diens fami
lie.  Hij  was  eenige  zoon  en  slechts  enkele 
maanden getrouwd. Bij het afzenden van dit 
bericht was de moordenaar nog op de vlucht, 
doch reeds was men hem op het spoor.' 

De redactie moest noodgedwongen drie da
gen  wachten  om  het  vervolg  te  melden:  In 
aansluiting bij het bericht uit het vorige num
mer zij gemeld dat de moordenaar 's middags 
is gevangen genomen en 's ávonds naar Tiel 
vervoerd werd. Vooraf was hij bij het lijk ge
bracht, zonder merkbaar ontroeren. Woens
dag was het gerecht ter plaatse en werd het 
lijk  gerechtelijk  geschouwd.  Omtrent  de  re

Ronnie Hendriks'Moord te Hijkoop'

den tot het plegen der noodlottige daad is nog 
niets met zekerheid te zeggen.

In de weken erna blijft het lang stil. De ver
dachte    zijn  initialen  A.  van  den  B.  zijn 
vrijgegeven  blijft vastzitten  in het huis van 
bewaring  in  Tiel  en  gedraagt  zich    volgens 
berichten  onrustig.  'De  gedetineerde  is  zeer 
onrustig. Men meent dat hij krankzinnigheid 
veinst', aldus het nieuwsblad. Voordat hij een 
half jaar later voor de rechter verschijnt, wordt 
de verdachte door deskundigen onderzocht en 
'toerekenbaar' verklaard. Die uitkomst wordt 
later enkele keren aangevochten.

Stiefschoonvader
Hei en Boeicop is nog altijd een rustig dorp, 
dat  laag  scoort  op  de  misdaadmeter.  Een 
vangst van 2.500 kilo illegaal vuurwerk, vorig 
jaar  in  een  opslagloods  in  het  dorp,  is  zo'n 
beetje het enige criminele feit dat in de afgelo

Hendrik de With was geliefd in het dorp. Hij werd 
op 22jarige leeftijd omgebracht door zijn stief
schoonvader.

H
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pen jaren wat betekenis had. Verder blijft het 
bij een enkele inbraak en autodiefstal. 

Duidelijk is dat het nieuws van de 'moord' 
 een  enorme  impact  had  en  de  gemoederen 
lange  tijd  bezighield.  Vele  verhalen  werden 
verteld, soms verzonnen, vaak aangedikt. De 
gebeurtenis liet het dorp en de omgeving niet 
los, getuige de gedichten en liederen die erover 
werden  geschreven.  Maar  de  geschiedenis 
sprak  dan  ook  tot  veler  verbeelding:  pleeg
vader maakt met een scherpe zeis een einde 
aan het leven van zijn stiefschoonzoon, slechts 
drie maanden na diens huwelijk.

De  22jarige  Hendrik  de  With,  zoon  van 
Cornelis  de  With  en  Aartje  Bronkhorst, 
trouwde op 24 maart 1905 in Hei en Boeicop 
met  zijn  buurmeisje,  de  negen  jaar  oudere 
Maagje  Goverdina  de  Wildt.  Zij  was  een 
dochter van Arie de Wildt (overleden in 1880) 
 en Maaike de With.  

Moggie,  zoals  ze  werd  genoemd,  was  de 
stiefdochter van Alewijn van den Berg die op 
  20 januari 1888 met haar moeder trouwde.
 Alewijn van den Berg is geboren op 12 januari 
1852 als eerste kind van Klaas van den Berg en 
Willemina  Bogaard  en  groeit  op  in  Hei  en 
Boeicop.  Volgens diverse getuigen was hij ze
ker  geen  makkelijk  heerschap.  Later,  als  hij 
voor de rechter staat, heeft de aanklager zelfs 
geen enkel goed woord voor hem over.  Hij zou 
vooral driftig zijn en bovendien uiterst jaloers. 
Twee eigenschappen die fataal zouden worden 
voor zijn stiefschoonzoon Hendrik.

Na zijn  huwelijk met Maagje werd Hendrik 
hoofd van de boerderij en restte voor Alewijn 
een bijrol. Dat vond hij moeilijk te verkroppen, 
ook al omdat Hendrik zijn eigen gang ging en 
zijn schoonvader niet om raad vroeg. Boven
dien vond er een boedelscheiding plaats, waar 
Alewijn niet erg gelukkig mee was en daarvan 
ook slapeloze nachten had.  Van zijn arts kreeg 
hij slaaptabletten.

Zeis
Op 20 juni 1905 gaat het mis. 's Morgens om 
acht  uur  zijn  Alewijn,  Hendrik    en  enkele 
arbeiders aan het werk op het hooiland, Het 
leek een dag te worden als alle andere.  Er werd 

gewerkt en gekletst. Alewijn  nam gewoon deel 
aan het gesprek, dat vooral ging over de ver
koop van varkens. Zijn  schoonzoon Hendrik 
bood hem wat te drinken aan, maar dat  wei
gerde hij omdat hij nog moest eten. Het maal 
werd op het veld genuttigd en daarna ging De 
With via een bruggetje naar de overzijde van 
de sloot om zijn zeis te scherpen. Hij plaatste 
een aambeeld en wachtte op Alewijn die hem 
volgde met de zeis. Op dat moment moet Ale
wijn  hebben  gewacbt  of  het  werd  hem  toen 
zwart voor de ogen en kwamen alle frustaties 
naar boven. Hij maakte enkele maaiende be
wegingen en bracht Hendrik een diepe wond 
toe onder de rechter knie, waardoor een pees 
doorsneden werd, terwijl de punt in de dij een 
slagader doorsneed. Daarop sloeg Alewijn zijn 
slachtoffer nog een paar keer met de punt van 
de zeis en schreeuwde ,,Dood moet hij!'

Eén  van  de  werkers,  Aai  Holl,  zag  het  al
lemaal gebeuren en sprong boven op Van den 
Berg. Die bedreigde hem daarop met een mes. 
Holl nam het af en ging vervolgens hulp halen. 
De naaste woning was een kwartier weg. Toen 
Holl na een half uur terugkwam was Hendrik 
de With overleden. Alewijn was na zijn driftbui 
uitermate kalm. Hij gebruikte bij het lijk een 
boterham, want hij had honger, zo verklaarde 
hij later.

Getuigen
Tijdens de de rechtszaak tegen Alewijn werden 
enkele getuigen en deskundigen gehoord. Niet 
alleen  wilde  de  rechter  precies  weten  wat  er 
was  voorgevallen  en  waarom,  ook  wilde  hij 
meer informatie over aard en karakter van de 
dader. Dat alles moest duidelijk maken of er 
sprake was van moord (met voorbedachte ra
de) of doodslag. Uit   de getuigenissen kwam 
naar  voren  dat  Alewijn  weliswaar  een  goede 
landbouwer was, maar verder een draak van 
een vent. Een lastige vent, die niet graag gezien 
was in Heikoop. Aai Holl was nog het meest 
positief over zijn voormalige baas, voor wie hij 
bijna acht jaar had gewerkt. Volgens zijn zeg
gen was Alewijn niet bazig, wel driftig en vielen 
er soms harde woorden. ,,Maar ik heb een bes
te  baas  gehad,’’  concludeerde  hij.  Ook  was 
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Alewijn goed voor dieren, al sloeg hij ze wel
eens.

Plaatsvervangend  officier  mr.  A.  Mijnlieff 
noemde  Van  den  Berg  in  hoge  mate  heers
zuchtig, brutaal en onzedelijk. ,,Hij  is een per
soon  van  gemeen  karakter.  Wie  hem  iets 
misdeed in zijn ogen, vergeeft hij niet licht. Hij 
wordt gauw driftig en is dan laag en gemeen. 
Hij  heeft  feitelijk  nooit  gedeugd  en  was  ge

vreesd. Vroeger was hij de schrik der meisjes 
uit het dorp en zelfs gedurende zijn huwelijk 
was  zijn  gedrag  ten  hoogste  laakbaar.  Zijn 
heerszucht ontaardde thuis in tirannie, welke 
zich uitstrekte over de kleinste kleinigheden. 
Op de bruiloft van zijn dochter met De With 
werd hij zo driftig dat hij de gasten de deur 
uitjoeg.’’ Volgens Mijnlieff heeft Alewijn zijn 
slachtoffer  enkele  dagen  voor  zijn  daad  nog 

De Leerdammer plaatste in 1905 een tekening, 
waarop de aanval van Alewijn van den Berg op 
Hendrik de With wordt uitgebeeld. Links komt de 
arbeider Aai Holl aanrennen. Het lukt hem om het 
slachtoffer te ontzetten. Hij gaat vervolgens hulp 
halen, maar bij terugkomst is Hendrik al overle
den aan een slagaderlijke bloeding. Het voorval in 
Hei en Boeicop maakte zo veel indruk dat  het ver
haald werd in gedichten en liederen. Van de tekening 
werd zelfs een briefkaart gemaakt.
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gewezen  dat  de  moeder  van  de  verdachte 
krankzinnig is gestorven en dat een tante van 
hem ‘gek’ was verklaard. Er werd dan ook ho
ger  beroep  aangetekend.  Daarin  speelde  de 
vraag of de dader toerekeningsvatbaar was een 
belangrijke rol. De drie geraadpleegde artsen 
waren  het  niet  eens  met  elkaar.  Bovendien 
wijzigden twee artsen, tot woede van de verde
diging, hun aanvankelijke mening en betoog
den in het hoger beroep dat Alewijn wel wist 
wat  hij  deed.  Het  Gerechtshof  veroordeelde 
Alewijn tot een celstraf van tien jaar. In cassa
tie werd die straf gehandhaafd. Van den Berg 

bedreigd iets aan te doen. Het zat hem enorm 
dwars dat Hendrik na de boedelscheiding heer 
en meester was op de boerderij.

De rechtbank concludeerde uiteindelijk dat 
er  geen  sprake  was  van  moord,  maar  van 
doodslag. De celstraf van 15 jaar die de officier 
eiste, werd teruggebracht tot 12 jaar (waarvan 
waarschijnlijk 2 jaar voorwaardelijk). 

Volgens de rechter had Alewijn in een op
welling, in een driftbui gehandeld.  Wel vond 
hij hem toerekeningsvatbaar voor zijn daad.

Daar was de verdediging het absoluut niet 
mee eens. Alewijns advocaat had er fijntjes op 

De Moord te Hijkoop

1. Er werd een drama afgespeeld, 
zeer wreed; 
Een vader bracht zijn zoon om 't leven,
Een moordenaarshand bracht hier 
het snoode leed. De dood om leven.

Refrein
En een ieder roept: O, wat een schand,
de vader maakt zijn zoon van kant.
Geen mensch op aard die hem dat ooit vergaf, 
maar spoedig kreeg hij zijn gerechte straf.
Geen mens op aard die hem dit ooit vergaf,
maar spoedig kreeg hij zijn gerechte straf.

De tijding van dit wreede moordtooneel,
bracht schrik in aller harte. 
Gelukkig hoort men van zoo iets niet veel;
Dit zou zijn veel smarten.

Refrein
Op Hijkoop werd hij dan toch gevat 
en in de boeien geslagen.
Zoo bracht men hem al naar de groote stad;
Dit kon hem niet behagen.

Refrein
Kom menschen, hoor dit nu eens even aan, 
wilt dit toch niet vergeten.
Veracht, gehaat is nu zijn naam, zijn faam,
want hij had nog niet gezeten.

Refrein
En als zijn levensavond daalt vol rouw;
De dood grijnst om 't leven.
Ziet hij de schimmen van zijn zoon nu weer
voor zijn stervenssponde zweven .

En allen roepen:
Weest vervloekt;
Het is de hel die hem thans roept.

En ginds al in die eenzaam stille cel
moest hij zich daar vervelen.
Het leven was voor hem nu toch een hel;
Hij heeft zijn straf  ontvangen.
Ja, hij werd malende om zijn straf, 
zijn misdaad was zoo laag en laf.

NB: Vrijwel letterlijk overgenomen uit
een oud schoolschrift van Jan Brouwer
uit Hei en Boeicop en slechts ontdaan
van enkele spel en schrijffouten.

Fragment van de tekst uit het oude 
schoolschrift van Jan Brouwer.
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Maagje de Wildt her
trouwt in 1909 met Hen
drik Frederik de Jong.

Geheel links graf 193 
waar het slachtoffer Hen
drik de With ligt begraven 
op de begraafplaats in 
Hei en Boeicop.

moest zijn straf uitzitten in de gevangenis van 
Leeuwarden.

Als de dader zeven jaar van zijn straf erop 
heeft zitten, bericht De Leerdammer nogmaals 
over de zaak: ‘Naar de “Alblasserwaard” ver
neemt heeft de dader van de ijselijke moord 
voor enige jaren in het naburige dorp Heicop 
bedreven, belangrijke strafvermindering ge
kregen,  zoodat  hij  vermoedelijk  nog  dit 
seizoen uit de gevangenis te Leeuwarden zal 
worden ontslagen. Naar de reden deze kwijt
schelding wordt wel gegist, maar hen 
die  met  de  droeve  daad  bekend  zijn 
blijft deze gratieverlening vooralsnog 
onbegrijpelijk.  Hebben  verminderde 
gezondheidstoestand  of  betoond  be
rouw, of die beide, ertoe geleid? Hoe 
het zij; met diepe ontroering is de tij
ding dezer aanstaande  invrijheids
stelling  in  deze  streek  ontvangen’. 

De  strafvermindering  heeft  Alewijn  van  den 
Berg niet geholpen. Hij overlijdt op 17 augus
tus  1913  in  de  gevangenis  van  Leeuwarden. 
Kort  voor  zijn  vrijlating  zou  hij  zich  van  het 
leven hebben beroofd.

Vier jaar na het overlijden van haar echtge
noot Hendrik de With hertrouwde Maagje op 4 
november  1909  met  de  30jarige  Hendrik 
Frederik de Jong uit Hei en Boeicop, zoon van 
Dirk de Jong en Jannigje Brouwer. Ze overlijdt 
op 28 oktober 1924 op 50jarige leeftijd.
Haar  partner  hertrouwt  op  8  juni  1926  met 

Dirkje Cornelia de 
With, dochter van 
Steven de With en 
Maaike  Bikker. 
Hendrik  Frederik 
overlijdt kort na de 
bevrijding op 9 mei 
1945. Hij is 66 jaar 
geworden.

Hendrik de With (enig kind) woonde aan de Hei en Boeicopseweg (nu nummer 3032, links) en trouw
de met zijn buurmeisje Moggie de Wildt (nu nummer 2628). Zij was eigenaar van de boerderij.
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Oudgemeentesecretaris van Hei en Boeicop 
J.P. de Leeuw was zeer geïnteresseerd in de ge
schiedenis  van  het  dorp  en  deed  daar 
regelmatig onderzoek naar. Onder  meer stel
de  hij  fotoboekjes  samen,  zoals  'Hei  en 
Boeicop  in  oude  ansichten'  (samen  met  J.C. 
Denninger) en 'Hei en Boeicop en Schoonre
woerd    toen  opa  en  oma  nog  jong  waren' 
(samen met M. Molenaar).

Het drama in Hei en Boeicop fascineerde 
hem.  In  september  1973    verzocht  hij  (als 
gemeentesecretaris)  bij  de  griffie  van  de  Ar
rondissementsrechtbank in Arnhem om inza
ge en toezending van de processenverbaal en 
andere relevante stukken. 

De  Leeuw  ving  bot,  omdat  dergelijke 

stukken in verband met de privacy pas na hon
derd  jaar openbaar mogen worden gemaakt. 
Een  uitzondering  geldt  slechts  voor  weten
schappelijk onderzoek. 

Die afwijzing was vooral formeel, omdat in 
september  1944  de  archieven  van  de  recht
bank in Tiel door brand waren verwoest.  De 
Leeuw  bleef  met  lege  handen  zitten  en 
verzamelde  nog  wel  zo  veel  mogelijke  in
fomatie over de doodslag. Zo vond hij diverse 
versies  van het 'moordlied'. Aan de hand daar
van reconstrueerde hij bovenstaande tekst.

Bronnen
De Leerdammer
Archief J. P. de Leeuw

1. Hoort vrienden, hoort mijn lied;
Wat duidelijk zal verklaren.
Wat eenmaal is geschied;
Al binnen Heicops palen.

2. Een jongeling, wel gesteld;
Bemint door wien hem kende.
Moest hier op 't maaiersveld;
Aldaar zijn leven ende.

3. Hij was geacht, bemind;
En leefde wel tevreden.
Al met z'n vrouw, zopas;
In 't huwelijk getreden.

4. Een zoone van een vader;
Wier enige zoon hij was.
Lag in zijn bloed te baden;
Daar hij aan 't maaien was.

5. Al met de zeis verslagen;
Die hem zo dierbaar was.
Een vrouw van weinig dagen;
In diepe rouw gebracht.

6. Vermoord door zijn schoonvader;
Die het gruwel heeft begaan.
Gelijk een beest der velde;
Nog nimmer heeft begaan.

7. Zijn werkman zeer kloekmoedig;
Hem nog zijn hulpe bood.
En zelf  zijn leven waagde;
In 't diepste van de nood.

8. Den woestaard werd gevangen;
En naar de cel gebracht.
Verlaten van zijn vrouwe;
Waar hem zijn straf  reeds wacht.

9. Ruim twee en twintig jaren;
Was deze jonkman oud.
Toen aan de schoot der aarde;
Zijn lijk werd toevertrouwd.

10. Men zal zijn naam gedenken;
Hier op dit aardse dal.
En ook dat hij in vrede;
hiernamaals rusten zal.

Drama te Hei en Boeicop

Lied door J.P. de Leeuw gereconstrueerd aan de hand van enkele overgeleverde oude versies. 
Wijs vermoedelijk als 'Het vrouwtje van Stavoren'. 
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Bestuurslid  Peter  Kleppe  (59)  uit  Lexmond 
heeft op de dag voor Koningsdag een konink
lijke  onderscheiding  ontvangen.  De  oud
secretaris en oudvoorzitter van de Vereniging 
Historisch Lexmond en Hei en Boeicop is be
noemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. 

Burgemeester André Bonthuis speldde hem 
het  lintje  op  tijdens  een  feestelijke  bij
eenkomst in Het Bosch. Peter Kleppe is mede
oprichter  van  de  historische  vereniging  en 
mag zich behalve  'lid 1' van VHLHB nu ook Lid 
van Oranje Nassau noemen.

Hij kreeg de onderscheiding voor zijn vele 
vrijwilligerswerk  voor  onder  andere  de 
Protestantse  gemeente  Lux  Mundi  in 
Lexmond, de Stichting Vrienden van Roeme
nië in Lexmond, Regionaal Mannenkoor ‘Deo 
Datus’  in  IJsselstein,  scouting  Batenstein  en 
Vianen en uiteraard de historische vereniging. 
Erevoorzitter Walter van Zijderveld prees hem 
voor zijn inzet en al zijn initiatieven.

 Gebruikelijk is dat een decorandus met een 
smoes naar de uitreiking wordt gelokt. Bij Pe
ter Kleppe was dat niet anders. Hij werkt als 
senior consultant riskmanagement bij Betaal
vereniging Nederland. Een werkgroep 'list en 
bedrog'  had  hem    met  hulp  van  zijn  baas   
 wijsgemaakt dat hij een overleg had over de in
voering van een nieuw betaalsysteem voor de 
toekomstige gemeente Vijfheerenlanden. 

Hij  trapte  er  met  open  ogen  in.  ,,Ik  was 
werkelijk stomverbaasd en verrast'', reageerde 
hij  na  afloop.  In  zijn  toespraak  ging  de 
burgemeester nog even op de smoes in. ,,Wel
licht  dat  we  u  binnenkort  toch  terugzien'', 
knipoogde hij.
Dit  jaar  werd  nog  een  Lexmonder  onder
cheiden.  Johannes  Godthelp  (69)  uit 
Lexmond werd benoemd tot Ridder in de orde 
van  Oranje  Nassau,  onder  andere  voor  zijn 
vrijwilligerswerk op sportgebied, voor de kerk 
en  de  Stichting  Road  Safety  for  all.  Deze 
stichting  poogt  om  de  verkeersveiligheid  in 
ontwikkelingslanden  te  verbeteren  door 
kennisoverdracht. 

Ronnie. Hendriks

Lintje voor lid nummer 1

Bestuurslid Peter Kleppe gaat, nadat hij toege
sproken en onderscheiden is,samen met zijn 
vrouw Ciska Stark op de foto, 
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DDee  kkeeuuzzee  vvaann......

AArriiee  vvaann  ddeerr  ZZoouuwweenn

DDee  LLeekkddiijjkk
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Een keer mocht hij meerijden op de kolenwa
gen van Kees van Zessen. Zijn moeder was bij 
thuiskomst niet echt blij. Alles, fiets en kleren, 
waren zwart. 

Hij  reed  eens  mee  op  de  paardenkar  van 
 Gijs  de  Ruiter:  ,,Jochie,  hoe  heet  je?”  vroeg 
Gijs.  Bij het horen van de naam: ,,Dan heb ik 
jouw opa nog gekend, die kon zo mooi spreken 
op  begrafenissen”.  Arie  heeft  zijn  opa  nooit 
gekend,  maar  weet  dat  hij  inviel  als  leken
predikant.

Toen  Arie  ooit  stond  te  schilderen  in  zijn 
toekomstige huis in Lexmond, praatte rooie Jo 
’t  Lam  zich  naar  binnen.  Die  verkocht  hem 
uiteraard een verzekering. ,,Lust je ook biest?” 
vroeg ’t Lam. Arie: ,,Zeker wel”. Voorin de Ford 
Capri van Arie werd een emmer biest gezet. En 
ja hoor. Toen hij de heul opreed, op weg naar 
Ameide, kukelde de emmer om. Thuis een gat 
geboord in de bodem om de biest eruit te laten 
lopen en poetsen om te voorkomen dat de auto 
naar  zure  melk  zou  gaan  ruiken.  Dat  is  niet 
gelukt. De geur bleef nog drie jaar hangen.

Vele bochten
De Lekdijk was altijd een tijdrovende barrière. 
 Arie begreep nooit waarom de dijk niet recht 
liep. ,,Welke malloot heeft al die bochten erin 
aangelegd”. Later begreep hij dat het door de 
zandruggen  kwam.  Die  dijk  stimuleerde  zijn 
fantasie:  ,,Zo’n  rechte  dijk,  daar  kon  je  een 
kabel langs spannen, die fietsers voorttrok.''
(Marianne Wittebol)

Die vermaledijde Lekdijk
Arie  is  geboren  en  opgegroeid  in  Ameide  en 
heeft heel wat kilometers op de Lekdijk liggen: 
lopend,  fietsend,  met  de  bus,  de  auto  en  de 
paardenkar.  Afhankelijk  van  de  situatie  zijn 
dat mooie of vervelende herinneringen. 

Na de lagere school ging Arie naar de mulo 
in Vianen. Dat betekende flink fietsen! ,,Als je 
’s  morgens  tegenwind  had,  kon  je  er  bijna 
zeker van zijn, dat ’s middags de wind gedraaid 
was en je weer tegenwind had'', herinnert Arie 
zich.  Voor  als  het  regende  had  moeder  een 
regenpak meegegeven. ,,Zo’n plastic pak, dat 
niet ademt. En binnen een mum pufte je van de 
hitte. Deed je het pak uit, dan kwam je alsnog 
kletsnat op school en zaten we met z’n allen tot 
in de middag met dampende broeken. Soms 
 waaide het zo hard, dat je hele stukken moest 
lopen. En dat was ’n end. Later naar de havo en 
vervolgens  de  pabo  in  Utrecht.  Met  de  bus 
weer over dijk. De bus die niet kwam, overvol 
of te laat kwam.''

Ontmoetingen.
De Lekdijk was voor Arie ook de plek waar hij 
veel Lexmonders ontmoette en waar hij veel 
herinneringen heeft liggen. 

Toen hij eens een lekke band had, maar geen 
geld om voor het plakken te betalen, zei Anton 
Liefhebber tegen hem: ,,hier jochie, heb je een 
leenfiets”.  Arie  verbaasd:  ,,Maar  u  kent  mij 
niet”.,,Dâ kom wel goed jochie, die fiets ruilen 
we morgen om”. 

Naam:  Arie van der Zouwen
Geboren: 1431955  te Ameide
Woonplaats: Lexmond
Vader: Hermanus Gijsbertus van 
der Zouwen, Ameide
Moeder: Wilhelmina Woudenberg, 
Ameide

Ansichtkaart van de 
Lekdijk bij Ameide.
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J.L.E. Bassa  de Jong

Uit de krant van
65 jaar geleden

Hei en Boeicop

Berichten van 24 december 1951
Scheepvaartverkeer
Door het Merewedekanaal passeerden de af
gelopen maand in op en afwaartse richting 
1811  schepen    de  Zwaanskuikenbrug.  De 
maand daarvoor passeerden 1952 schepen.
Straatverlichting
Door de aangebrachte verhoging van de op
ritten ter weerszijden van de Zwaanskuiken
brug hebben de bewoners aldaar betonnen 
trappen voor hun woningen gekregen. Deze 
zijn bij avond zo moeilijk begaanbaar dat de 
bewoners  aan  de  Zuidzijde  der  brug  een 
adres  tot  B.  en  W.  hebben  gericht  met  het 
verzoek  tot  het  plaatsen  van  een  straat
lantaarn, evenals dit reeds aan de Oostzijde 
der brug is geschied.

Bericht van 27 maart 1952
Ingestort
Toen door de metselaar een betonnen brug
dek op de reeds bestaande betonnen wanden 
over de wetering in de polder Heicop was ge
legd, begon de daaronder bevestigde toog te 
zakken. Dit had tot gevolg dat ‘t gehele dek in 
de wetering verdween wat een grote schade
post betekent voor de aannemer. 

Bericht van 3 april 1952
Nieuwe cursus
Voor de nieuwe cursus zijn met 1 Aril op de 

Bijz. school toegelaten 14 leerlingen en ver
lieten 9 leerlingen de school. Voor de Open
bare school bedroeg dit aantal 3 toegelaten 
en 2 leerlingen de school verlaten.

Bericht van 13 april 1952
Eierenfeest
Ook thans werd de aloude traditie van het ei
erenfeest voor de leerlingen der beide scho
len  weer  gehandhaafd.  Op  zijn  Paasbest 
uitgedost  zag  men  kinderen,  elk  voorzien 
van een aantal eieren voor de meester en de 
juffrouw,  in  vrolijke  stemming  optrekken 
naar de school om hun goede gaven te over
handigen.  De  stemming  kwam  er  eerst  in 
toen het onderwijzend personeel zich even
eens niet onbetuigd liet.

Berichten van 24 april 1952
In functie
Het  nieuw  benoemde  schoolhoofd  van  de 
Bijz. school, dhr H. van Groen uit Rijnsburg 
bij Leiden, is na de Paasvacantie in functie 
getreden.
Kopziekte
Onder verschillende veestapels alhier komt 
de zozeer gevreesde kopziekte voor. Enkele 
dieren zijn er reeds aan gestorven.

Berichten van1 mei 1952
Straatverlichting
Aan  het  verzoek  van  de  bewoners  van  het 
Zuidelijk gedeelte van de Kanaaldijk aan het 
gemeentebestuur  tot  het  plaatsen  van  een 
straatlantaarn, is spoedig voldaan. De nieu
we lichtbron voldoet uitstekend, daar vooral 
de betonnen trappen worden verlicht. 
Zeldzaam
De arbeider M. alhier kwam tot de bijzonde
re ontdekking, dat zijn melkgeit 4 lammeren 
ter  wereld  had  gebracht,  wat  een  grote 
zeldzaamheid is in de geitenwereld.
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Toen kwam een niet alledaags voorstel van 
B. en W. aan de orde, nl. om een toga aan te 
schaffen voor de ambtenaar van de burger
lijke stand. De burgemeester moet voor een 
huwelijk op de fiets of met de bus uit Vianen 
komen, en kan dan slecht in het zwart ver
schijnen.  Wanneer  een  toga  wordt  aange
schaft,  kan  de  “verkleedpartij”  achterwege 
blijven en wordt het decorum verhoogd. De 
kosten zijn ongeveer ƒ 400.. De heer P. Riet
veld vond, dat zoiets in de stad meer tot zijn 
recht komt, maar de heer Jan de Jong voelde 
er wel voor, evenals de heer J.H.C. Rietveld, 
die het een prachtig idee vond. Weth. Jac. de 
Jong had er eerst ook om gelachen, zoals zo
velen deden, maar steeds meer ging hij er het 
doelmatige  van  inzien.  Besloten  werd  tot 
aanschaffen over te gaan.
B. en W. stelden voor bij de diverse bushal
ten (t.w. 5 in  Achthoven, 6 in Lakerveld, 1 in 
de Heicoppersteeg en 1 in Kortenhoeven) en 
bij de overgang van de Nieuwe Rijksweg bij ’t 

Lam een lichtpunt te laten aanbrengen. 
De plaatsingskosten bedragen ƒ 285,50, 
de  jaarlijkse  kosten  van  vastrecht,  on
derhoud en amortisatie ƒ 256,20 en het 
jaarlijkse stroomverbruik ƒ 33,60.

Bericht van 8 maart 1952
Uitreiking
De  burgemeester  heeft  de  eretekenen 
voor orde en vrede met een toepasselij
ke  toespraak  uitgereikt  aan:  E. 
Bogaard, G. Bos, H. Bubberman, A. van 
Dijk,  H.J.  Moll,  Ant.  Plieger,  Gov. 
Schep en Jac. van Zessen.

Berichten van 15 maart 1952
Beroepen
De Kerkenraad der Geref. Kerk alhier heeft 
beroepen candidaat Beukema van Midwol
de.
E.H.B.O.
Woensdag  werd  de  jaarlijkse  vergadering 
van de E.H.B.O. gehouden, die werd bijge
woond door de leden en cursisten met event. 
echtgenoten  (verloofden).  Op  deze  ver
gadering werd tevens herdacht, dat de ver
eniging  15  jaar  bestaat.  In  het  officiële 

Bericht van 8 mei 1952
Scheepvaartverkeer
Het scheepvaartverkeer beweegt zich in stij
gende lijn. 2346 schepen passeerden de af
gelopen maand in op en afwaartse richting 
door het Merwedekanaal de Zwaanskuiken
brug,  terwijl de maand daarvoor dit aantal 
2222 schepen bedroeg.

Berichten van 29 mei 1952
Doorlichting
In  deze  gemeente  zal  het  doorlichtingson
derzoek op tuberculose voor de gehele bevol
king plaats hebben op Maandag 9 Juni a.s. in 
de Openb. School. Gezien de gunstige resul
taten  van  opkomst  in  de  omliggende 
gemeenten twijfelen we er niet aan of velen 
zullen  aan  dit  onderzoek  deelnemen.  Voor 
hen die op de dag niet kunnen komen, wordt 
de gelegenheid alsnog opengesteld bij avond 
te Schoonrewoerd.
Gratis tanken
Een motorrijder, die blijkbaar nogal haast 
had,  kwam  in  deze 
gemeente tot de ontdek
king, dat zijn benzinetank 
leeg was. Hij  informeerde 
naar  een  benzinepomp  en 
werd  verwezen  naar  de  ex
pediteur  de  J.,  alhier.  Hij 
bleek goed met zulk een pomp 
te kunnen omgaan, daar hij zelf 
zijn tank vulde en haastig weg
reed, waarbij hij vergat de benzi
ne  te  betalen.  Getracht  wordt  de 
haastige  motorrijder  te  achterha
len.

Lexmond

Bericht van 4 maart 1952
Uit de gemeenteraadsvergadering
...De  wijziging  van  de  Kindertoeslagveror
dening  1951  en  de  Kinderbijslagveror
deningarbeiders 1951 werden goedgekeurd. 
Eveneens  werd  goedgekeurd  de  wijziging 
van  het  Ambtenarenreglement  en  het 
arbeidsovereenkomstenbesluit inzake door
betaling van loon bij tuberculose.
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gedeelte werd een terugblik geworpen op de 
voorbije 15 jaren. Bij de bestuursverkiezing 
werd de aftredende voorzitter, de heer J. van 
Dieren, herkozen.
Uit het verslag van de Penningmeester bleek, 
dat de financiële toestand van de vereniging 
geenszins rooskleurig  is. Het bestuur werd 
door de leden gemachtigd, de moeilijkheden 
in studie te nemen en zo mogelijk er een op
lossing voor te vinden. De rest van de avond 
werd met enige feestelijkheden gevuld.
Woningbouw
Het plan om dit jaar 16 woningen te bouwen, 
begint vastere vormen aan te nemen. Waar
schijnlijk  zal  de  aanbesteding  binnenkort 
plaats  vinden.  Het  is  de  bedoeling  11  “ei
genbouw”woningen te bouwen.
 

Bericht van 20 maart 1952
Uitzending van kinderen
De  afd.  LexmondHeien  Boeicop  van  het 
Centraal Genootschap voor Uitzending van 
Kinderen is in Lexmond enige jaren niet in 
werking  geweest.  Thans  is  deze  afdeling 
nieuw  leven  ingeblazen:  een  bestuur  werd 
reeds  samengesteld,  bestaande  uit  dhr.  G. 
ten Bergen, voorz. mej. van Rooyen, secr.es
se;  dhr.H.  de  Jong,  bestuurslid;  mej.  de 
Munnik, penning.esse en dhr. Van Oort, be
stuurslid.  De  vereniging  zal  nu  weer  actief 
gaan  werken  en  de  contributiekwitanties 
zullen een dezer dagen aan de leden worden 
aangeboden.  Wanneer  het  noodzakelijk  is, 
kunnen in het vervolg dus weer, met mede
werking  van  de  schoolarts,  kinderen  naar 
een kolonie worden uitgezonden.

Bericht van 3 april 1952
Verkoping
Zaterdag vond in cafè “De Drie Snoeken” de 
verkoping plaats van de nalatenschap van de 
Wed.  Van  DierenVerhoef.  Het  huis  in  de 
Dorpsstraat  werd  t.b.v.  P.  van  Zessen  uit
gemijnd  op  ƒ  5800.  (inzet  ƒ  4800.).  De 
waard,  groot  3.40 ha.,  werd uitgemijnd  op 
ƒ 10.500 door G. van Dieren (inzet ƒ 9000.) 
en de percelen in Lakerveld in combinatie, 
groot 4.20 ha., op ƒ 8350. (inzet ƒ 7750.).

Bericht van 8 april 1952
Schoolnieuws
Op 1 April kwamen er op de O.L.S. 14 nieuwe 
leerlingen bij, terwijl er 1 de school verliet. 
De school telt nu 62 leerlingen. Op de school 
m.d. Bijbel was het aantal nieuwe leerlingen 
16.  Er  werden  20  leerlingen  afgeschreven. 
Het totaal aantal leerlingen is nu 126.

Bericht van 10april 1952
25 jaar Polderbode
Dhr.  G.  Veen  alhier  hoopt  dezer  dagen  te 
herdenken,  dat  hij  voor  25  jaar  benoemd 
werd tot bode van de Polder Achthoven. Dhr. 
Veen heeft steeds deze taak met grote trouw 
en toewijding vervuld. Het bestuur zal daar
om deze dag niet ongemerkt  laten voorbij
gaan.

Bericht van 19 april 1952
Wandelen 
De wandelvereniging ''Willen is Kunnen” al
hier nam op 2e Paasdag deel aan een mars in 
Lekkerkerk en kwam weer goed uit de bus. 
De senioren behaalden een 1e prijs met lof 
van de jury, terwijl de junioren een 2e prijs 
verwierven.  W.I.K.  heeft  nu  zelf  ook  een 
tocht  uitgeschreven  en  wel  een  “Bloesem
tocht” op 10 Mei over afstanden van 25 en 15 
km. Het is te hopen voor W.I.K., dat het weer 
die dag goed is, zodat velen aan deze tocht 
zullen en kunnen meedoen en zo kunnen ge
nieten van het schoon in onze streek.

Bericht van 2 mei 1952
Teertank in de Vliet te Lexmond
Woensdagavond omstreeks half elf geraakte 
een grote teerwagen van de Joh. de Jong uit 
Hei en Boeicop, met een inhoud van 10 ton 
wegenteer, in Lakerveld nabij de woning van 
de  heer  Verrips,  te  water.  Het  ongeluk  ge
beurde toen de kabel, die de wagen verbond 
aan een andere auto, brak en de chauffeur 
daardoor de macht over het stuur verloor. De 
wagen kwam eerst tegen een boom terecht 
en ging toen de Vliet in. 
(...)  Persoonlijke  ongelukken  kwamen  niet 
voor.
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Bericht van 8 mei 1952
Herdenking Gevallenen
Zaterdagavond werd voor de 2 minuten stilte 
koraalmuziek  van  de  toren  gegeven  door 
enkele leden van de Muziekvereniging “Ex
celsior”. Van veel huizen hing de vlag half
stok, ter herdenking van de gevallenen.

Bericht van 15 mei 1952
De Bloesemtocht
Zaterdag  werd  in  ons  dorp  de  “Bloesem
tocht” gehouden, die door W.I.K. was uitge
schreven.  Het  was  schitterend  wandelweer 
en nadat Burg. Pellikaan een kort openings
woord gesproken had, waarin hij o.a. zeide 
het een goede gedachte van W.I.K. te vinden, 
door  middel  van  deze  tocht  velen  van  de 
natuur in onze streek te laten genieten, togen 
de wandelaars vol moed op pad. Het was wel 
heel jammer, dat zo weinig groepen aan deze 
tocht deelnamen. Velen, die een uitnodiging 
van W.I.K. gekregen hadden, lieten verstek 
gaan. In het geheel wandelden zes groepen, 
n.l. drie Senioren en drie Junioren groepen. 
Wel  waren  er  veel  individuele  wandelaars, 
n.l. 127. In het geheel namen 259 personen 
aan deze wandeltocht deel. (…) Een eervolle 
vermelding  verdienden  de  heren  Lemmen 
en Boogaard, klompenmakers, die 25 km op 
klompen meewandelden.

Bericht van 17 mei 1952
Hagelschade
Maandagmiddag 
ontlastte zich 
boven ons dorp 
een onweersbui, die 
gepaard ging met hevige 
hagelslag.  De peren kregen 
behoorlijk  schade,  de  appels  die  nog  niet 
lang gezet zijn, kwamen er beter af. Ook de 
vruchten op ’t land, b.v. bieten, moesten het 

ontgelden. 
Dat  de  bui  hevig 
was  kon  men  ook 
zien  aan  het  vele 
stukgeslagen  blad, 
dat  onder  de 
bomen lag.

Annie Haag
 Melkmonsterschepje. Met de eerder
  geschonken monsterflesjes is de set
  nu compleet.

Familie AantjesDen Besten
 22 geboortekaarten.

Henk Stravers
 Serie foto's (digitaal) van de
  eendenkooi.

Adri de JongSchep
 Boekje Laeckervelt; geschreven 
  door Henny LakerveldSlappendel.
 Familiedrukwerk van familie De Jong.
 Brief van Piet Horden 4 nov. 1950.
 Wegwijzer maart 1967 met artikel 
  over afscheid van burgemeester
  Pellikaan op 3 maart 1967.
 Foto van een boerderij.
 Programma's van zanguitvoeringen
  Hossana en kinderkoor Het
  Nachtegaaltje  1933 en 1935.

 
Truus, Margot en Nel van Eck,  
Marry van Zessen
 65 kaarten familiedrukwerk.
 schoolfoto ter herinnering aan het 
zilveren jubileum van de School met de 
Bijbel te Lexmond.

Mevrouw J. KonStravers uit Ameide
 Zondagschoolboekje: 
  'Toen Piet 
  kwam 
  logeeren', 
  van uitgeverij
 Callenbach. 
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Nieuwsbrief
Nieuwe leden
Sinds het uitkomen van de vorige Lek en Huibert Kroniek hebben zich drie nieuwe leden aan
gemeld, allen uit Lexmond. Dat zijn Jaap en Els van Dijk, Rens Wolterman en Trudy van Santen
de Jong. Door overlijden hebben we twee leden verloren: mevrouw Slagboomvan Dijk en de heer 
Teun Molenaar.

Extra excursie op zaterdag 10 juni, 13.00 uur naar Museumwerf Vreeswijk
In november vorig jaar heeft Ko Blok ons tijdens een lezing enthousiast verteld over zijn passie 
voor zelflossers en ons meegenomen in de wereld van zand, grind en de historische binnenvaart.
Na afloop van de lezing hebben wij afgesproken de scheepswerf in Vreeswijk te bezoeken.
De scheepswerf in het oude schippersdorp Vreeswijk is een uniek binnenvaartmuseum. Je wordt 
hier meegenomen in de historie van de binnenvaart. Er wordt aandacht besteed aan het leven op 
een schip, werken op de werf en het bouwen van de schepen. De werf is nog altijd in bedrijf voor 
restauratie van unieke schepen. Er is een bezoekerscentrum dat een beeld geeft van het oude 

schippersdorp Vreeswijk en een expositie
centrum met een overzicht van de bin
nenvaart. Hart van de werf vormt de 
dwarshelling met de draaierij, ijzerwerkloods, 
timmerloods en instrumentenmakerij. Daar
naast is er een collectie van twaalf historische 
binnenschepen.
We krijgen een rondleiding door het museum 
en drinken wat met elkaar. Bij mooi weer kun
nen we op de fiets en voor diegenen die slechter 
ter been zijn wordt autovervoer geregeld. 
De kosten zullen ongeveer € 10 bedragen, con
tant te betalen bij vertrek.
U kunt zich tot 30 mei opgeven bij Marianne 
Wittebol: tel 0347342221 of 
mh.wittebol@hetnet.nl

Oproep: leden voor de fotowerkgroep
Sinds vorig jaar hebben we een actieve fotowerkgroep. Die is bezig foto’s die al gedigitaliseerd zijn 
te rubriceren en te inventariseren. Ook worden 'nieuwe' foto's gedigitaliseerd. Het doel is te 
komen tot een beeldbank van foto’s die de geschiedenis van Lexmond en Hei en Boeicop illustre
ren. We willen van belangrijke foto’s weten hoe oud die zijn, welke gebouwen erop staan, welke 
personen geïdentificeerd kunnen worden etc. En omdat we inmiddels honderden, zo niet meer 
dan duizend foto’s in bezit hebben, is dat een omvangrijke klus. Vandaar ook deze oproep. 
Vindt u het ook leuk om te helpen bij dit werk? Op dit moment komt de werkgroep op een vaste dag 
in de maand bij elkaar. Een deel van het werk kan thuis gedaan worden. Wanneer we in de toe
komst weer over eigen huisvesting beschikken, willen overgaan op een vaste dag voor activiteiten. 
Er zit dus ook zeker een gezelligheidsaspect aan vast. Kent u uw eigen dorp en zijn bewoners, en 
hebt u enige praktische ervaring in het werken met computers: meldt u dan aan. 
Dat kan bij Marianne Wittebol: tel 0347342221 of mh.wittebol@hetnet.nl
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Contributie 2017
Helaas hebben nog niet alle leden hun contributie voor het jaar 2017 voldaan. Maar de uitgaven 
van de vereniging gaan natuurlijk wel gewoon door. Vandaar dus het dringende verzoek om, in
dien  relevant  natuurlijk,  uw  contributie  met  spoed  alsnog  over  te  maken  op  bankrekening 
NL49RABO0336032587 t.n.v. Ver. Hist. Lexmond en Heien Boeicop.

Leden met de postcode 4128 en 4126 betalen... €   18
Leden met een andere postcode betalen……..... €   24
Steunleden betalen …........………………..…..... €      6

Wilt u bij het overschrijven uw straat, huisnummer en postcode vermelden?
Eventueel kunt U de contributie ook contant betalen aan penningmeester Amel de Wit. 
Neem dan van te voren contact met hem op: 061415 0946.

Huisvesting: gesprek over aula
Zoals we u op de laatste algemene le
denvergadering gemeld hebben, hebben we 
 ons vertrouwde Laakhuis inmiddels verla
ten. Slopers zijn er nu druk in de weer.
Van onze zoektocht naar nieuwe huisvesting 
kunnen we u een tipje van de sluier lichten. 
We zijn met de gemeente in gesprek over de 
aula aan de Kortenhoevenseweg. Vanzelf
sprekend hopen wij op een positief resultaat 
van dit gesprek. Er zijn nog veel zaken die 
doorgesproken moeten worden, maar we 
hopen toch, dat we u in de volgende 
Nieuwsbrief concreter kunnen informe
ren. Het zou natuurlijk prachtig zijn wan
neer wij de beschikking zouden kunnen 
krijgen over een gebouw op zo’n mooie 
locatie, midden in het dorp. Het is goed 
voor onze vereniging wanneer we zo zicht
baar zouden zijn, en dat
is dus ook goed voor 
Lexmond.

Met vriendelijke groet
Peter Kleppe, bestuurslid

Vereniging Historisch Lexmond en Hei en Boeicop  Opgericht: 14 oktober 1998  Beschermheer: Dr. M. Bijleveld van Lexmond 
Ingeschreven bij KvK Dordrecht onder nummer: 11044338  Bankrekeningnummer: NL49 RABO 0336 0325 87

De aula aan de Kor
tenhoevenseweg wordt 
mogelijk de nieuwe thuisha
ven van de vereniging.

Het Laakhuis (en dus ook 
het Laak huis plein) zijn ver
leden tijd.
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