
19de jaargang nr. 3, augustus 2017

Periodiek van de Vereniging Historisch Lexmond en Hei en Boeicop

Lek en Huibert Kroniek

Nieuwsbrief   
> pagina 3335 

>>  ppaaggiinnaa  331111
HHeeii--  eenn  BBooeeiiccooppsseewweegg  8800--8822

Groene Kruis
Lexmond  
  
> pagina 1223 



Lek en Huibert Kroniek2

Rinus Langerak

Van het bestuurVERENIGING HISTORISCH
LEXMOND EN 
HEI EN BOEICOP
Opgericht 14 oktober 1998

Beschermheer:
Dr. M. Bijleveld van Lexmond

Bestuur:
M.J. Langerak, voorzitter
M.H. Wittebol, vicevoorzitter
M.J. van de Graaf, secretaresse
A. de Wit, penningmeester
R.A. Hendriks, redacteur
L.P. Kleppe
J. de Jong
J.A. Schaafsma
A. van der Zouwen 

Secretariaat:
M.J. van de Graaf
Hei  en  Boeicopseweg 4
4126 RJ in Hei en Boeicop
Email: van_de_graaf@zonnet.nl

Ledenadministratie:
A. de Wit
Kortenhoevenseweg 32
4128 CR in Lexmond
Tel: 0614150946
Email: adewit1@solcon.nl

Redactie
Lek en Huibert Kroniek:
R.A .  Hendriks
Hei en Boeicopseweg 116
4126 RL in Hei en Boeicop
Email: rhendriks@ziggo.nl

Website: www.vhlhb.nl
Email: info@vhlhb.nl

Contributie 2017:
Leden           € 18,00
Steunleden €   6,00
Buitenleden € 24,00
Rekeningnummer: 
NL49 RABO 0336 0325 87

ugustus, hartje zomer en voor velen nog vakantietijd. 
Precies  die  vakantietijd  maakte  me  op  enig  moment 
weer bewust van de snelheid waarmee de wereld om ons 

heen verandert. Immers, waar we tot voor kort kaarten koch
ten om de weg naar onze vakantiebestemming uit te stippelen, 
hoeven we nu alleen het  reisdoel in te tikken. Ons navigatie
systeem  vertelt  ons  vervolgens  waar  we  heen  moeten  en 
hoeveel tijd we daarvoor nodig hebben. 
Daarmee is iets wat tijden lang normaal en gangbaar was, in 
hoog tempo geschiedenis geworden. Geen geworstel meer met 
een kaart in de auto, maar een stem die ons de weg wijst.  Kun
nen we straks überhaupt nog wel kaartlezen is een vraag die 
daarbij in me opkomt, maar dat terzijde.

Het Groene Kruis was tot niet heel lang geleden een voorname 
pijler van onze gezondheidszorg. De wijkverpleging van die 
vereniging  was  in  onze  streek  niet  minder  dan  een  begrip. 
Maar ook dat is in korte tijd tot historie geworden. Over het hoe 
en waarom daarvan gaat een belangrijk deel van dit nummer.

Behalve het verzorgen van de Kroniek zijn verschillende ver
enigingsleden  druk  bezig  met  andere  activiteiten.  Dat  is 
natuurlijk  bekend,  maar  twee  daarvan  wil  ik  hier  toch  kort 
noemen.
Aan de opzet van een beeldbank wordt intensief gewerkt door 
de fotowerkgroep. Alleen al het opnemen van de digitale foto’s 
in een gegevensbank is een fikse klus. Daarbij moeten niet al
leen trefwoorden worden benoemd, waarmee de foto’s  later 
weer zijn op te zoeken, maar ook moeten de foto's worden be
schreven. Dat vraagt veel tijd en uitzoekwerk. Leden die van
ouds bekend zijn met personen en omstandigheden in onze 
dorpen kunnen daarbij helpen en gelukkig weten we die te vin
den. Een volgende keer hoop ik dan wat uitvoeriger te kunnen 
vertellen over de vorderingen en de verdere ontwikkelingen.
Voor de huisvesting van de vereniging zijn wij al enige tijd in 
overleg met de gemeente Zederik en het ziet er op dit moment 
veelbelovend uit. Naar verwachting kunnen op korte termijn 
besluiten worden genomen en hopelijk ook stappen gezet. Hoe 
mooi  zou  het  zijn  als  ik  in  het  novembernummer  van  de 
Kroniek  zou  kunnen  melden  dat  we  weer  over  permanente 
huisvesting beschikken. 
Tot die tijd wens ik u een mooie nazomer en veel leesplezier in 
deze Kroniek.

A
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Bij die bezoeken aan Heicop leerde ik Sijgje 
van  Dieren  kennen;  zij  was  van  ongeveer 
dezelfde  leeftijd  en  woonde  met  haar 
ouders in het achterhuis, waar ook de stal 
was. Ook daar was ik welkom en heb ik vast 
wel eens wat gedronken en gekeuveld. 
Nu, meer dan zestig jaar later en zelf al be
hoorlijk op leeftijd, kwam de gedachte op 
eens  uit  te  zoeken  wat  de  geschiedenis  is 
van  dit  rijksmonument  en  van  zijn  be
woners door de eeuwen heen. 
Eerst zal ik ingaan op het leven van Henk de 
With,  de  oudere  inwoners  van  Hei  en 
Boeicop  hebben  vast  nog  wel  herin
neringen  aan  hem.  Daarna  komt  de 
boerderij aan de beurt. Zoals zal blijken uit 
dit verhaal zijn er drie families die een be
langrijke rol hebben gespeeld als eigenaars 
en bewoners: De With, Van Dieren en De 
Wildt. Die drie families krijgen in het ver
haal  vervolgens  nadere  aandacht,  zij  het 
dat de nadruk op de familie De With valt.
Als  bronnen  heb  ik  een  aantal  archieven 
geraadpleegd  en  enkele  personen,  die 
Henk de With beter hebben gekend dan ik 
zelf. 

Inleiding
n mijn jeugdjaren zo rond 1950 ging ik 
nog wel eens op bezoek bij ome Henk en 
tante Jans in Hei en Boeicop. Ze woon

den in een oude boerderij vlak bij de Bosse
heul. Op de fiets was het van mijn 
woonadres op Achthoven goed te doen; als 
je een beetje doortrapte en niet al teveel te
genwind had, was je er gemakkelijk binnen 
een uur. En gevaarlijk was het toen nog niet 
zo op de Achthovense dijk, er reden wel wat 
auto’s maar die scheurden niet zo als nu. 
Ik kende verder niemand in Heicop maar ik 
had  al  gauw  door  dat  ome  Henk  (ook  wel 
Hink van Guffe genoemd) een bekende per
soonlijkheid was in het dorp. Een soort he
renboer, die er vrijwel altijd netjes gekleed 
uitzag met zijn haren strak over het hoofd 
gekamd. Ook tante Jans straalde een zekere 
voornaamheid uit, gekleed in het zwart en 
omgeven door een wolk van eau de cologne. 
Zij vond het altijd leuk als haar jongste neef
je (van de Bikkerkant) op bezoek kwam. Ik 
kreeg zelfs op een keer een doos met oude 
ansichtkaarten van haar, die ze  in de  loop 
der jaren verzameld had. Of ik daarom ge
vraagd heb weet ik niet meer; ik heb ze nog 
steeds en kijk er wel eens naar. 
Ook de boerderij, ze woonden in het voor
huis, zag er voornaam uit. Een fraaie gevel 
met versieringen, dat zag  je op Achthoven 
niet. Voor mijn begrip was het voorhuis def
tig ingericht maar je moest wel voorzichtig 
zijn, want er mocht niets kapot gaan. Vooral 
de opkamer intrigeerde mij, die hadden wij 
thuis  niet.  Ik  geloof  niet  dat  ik  daar  ooit 
toegelaten ben. Maar ja een mens kan niet 
alles hebben nietwaar…

Teun Bikker

De boerderij van Henk de With Gzn

I

Eigenaars en bewoners van 
Hei en Boeicopseweg 80/82

Henk de 
With.
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Henk de With
Henk de With werd in 1894 in Vreeswijk gebo
ren. Al op jonge leeftijd verhuisde hij met zijn 
ouderlijk gezin naar Hei en Boeicop; zij gin
gen  wonen  en  werken  op  de  boerderij  waar 
Henk het grootste deel van zijn leven zou ver
toeven (thans nr. 80/82). Over zijn jeugd is mij 
verder niets bekend.
De  ouders  van  Henk  waren  Govert  de  With 
Hzn  en  Elisabeth  Bogaard.  Zij  trouwden  in 
1892 in Hei en Boeicop, waar ze beiden gebo
ren  waren  en  woonden.  Govert  en  Elisabeth 
kwamen  na  hun  huwelijk  eerst  in  Vreeswijk 
terecht maar in 1904 verhuisden ze naar hun 
geboortedorp. 
Henk  had  twee  broers  Cornelis  (1895)  en 
Willem (1907). Er was ook een zuster Neeltje 
Maria  (1901);  zij  vertrok  in  1923  naar  Lex
mond, na haar huwelijk met Aart van Mever. 
Er  waren  nog  wel  enkele  andere  kinderen 
maar  die  zijn  niet  oud  geworden.  De  oudste 

kinderen werden in Vreeswijk geboren, de an
deren  in  Hei  en  Boeicop.  Henk  was  dus  de 
oudste  van  het  stel.  Cornelis  is  eerder  ge
storven  dan  Henk,  Willem  heeft  hem  over
leefd. 

Het huwelijk
In 1926 trouwde Henk met Jannigje (Jansje) 
Bikker, afkomstig uit Helsdingen onder Via
nen.  Ze  zijn  in  Vianen  getrouwd.  Kinderen 
hebben ze niet gekregen. 
Opvallend is dat zowel de moeder van  Jansje 
Bikker (Merrigje) als een van de grootmoeders 
van Henk (Neeltje) afstamden van de familie 
Veen.  En  dat  bleken  zusters  te  zijn,  beiden 
kinderen van Jan Veen en Merrigje de Vor uit 
Lexmond. Er was een groot  leeftijdsverschil: 
Neeltje werd in 1839 geboren en Merrigje pas 
in 1859! Henk en Jansje waren dus familie van 
elkaar, iets tussen neef/nicht en achterneef/
nicht in. 

De boerderij 
aan de 
Hei en 
Boeicopse
weg 80
in 1966.

De boerderij 50 jaar later. Ramen 
en deur zijn aangepast en de lui
ken zijn verdwenen.
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Sijgje van Dieren herinnert zich het echtpaar 
nog heel goed. Ze kwam vaak bij hen over de 
vloer.  Jansje  was  een  soort  tweede  moeder 
voor haar en leerde haar breien en versjes zin
gen.  Ze  kende  heel  veel  versjes,  zowel 
christelijke als algemene, vrolijke kinderlied
jes.  Ook  las  ze  veel,  staat  Sijgje  bij,  vooral 
boeken  van  zogenaamde  oude  (christelijke) 
schrijvers. 
Henk en Jansje waren lid van de Hervormde 
kerk  in  het  dorp  maar  bezochten  soms  ook 
meer  bevindelijke  predikers  in  de  omgeving 
als  dat  zo  uitkwam.  Een  kerkelijke  functie 
heeft  Henk  voor  zover  bekend  niet  vervuld. 
Wel heeft hij in het polderbestuur  van Heicop 
gezeten.
In  1971  is  Jansje  overleden,  ondanks  haar 
broze bestaan toch nog 77 jaar oud. Na haar 
dood heeft Henk nog een aantal jaren alleen in 
het voorhuis gewoond. Later vertrok hij naar 
zijn broer Willem in Meerkerk. Tenslotte be

landde hij in het verzorgingstehuis in Ameide. 
Henk  zou  zijn  vrouw  13  jaar  overleven;  hij 
stierf in 1984, op de respectabele leeftijd van 
90 jaar, in het ziekenhuis te Gorinchem. Hun 
huwelijk heeft ruim 45 jaar geduurd. 

Beroep
Henk was een boerenzoon en zou zelf ook vee
houder  worden.  Volgens  familieverhalen 
pachtte Henk voor de oorlog de boerderij van 
zijn moeder Elisabeth Bogaard, die sinds 1932 
weduwe was van Govert de With. En zoals dat 
vaker het geval was, kwam er onenigheid over 
de pachtsom. Het werd zo ernstig dat moeder 
en zoon niet meer met elkaar spraken, terwijl 
ze op hetzelfde erf woonden. 
Naast  zijn  werkzaamheden  in  het  boerenbe
drijf verkocht Henk ook veevoer aan boeren in 
de buurt om zijn inkomen op peil te houden. 
Bovendien  gaf  dat  de  gelegenheid  om  met 
buurtgenoten nieuwtjes uit te wisselen, want 

Henk en Jansje de With in hun woonkamer (met trapje naar opkamer). Henk de With op jonge leeftijd.
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Henk hield er wel van een praatje te maken en 
hij was meestal goed op de hoogte wat er  in 
Heicop en omgeving gebeurde of werd verteld.
In 1948 stopte Henk met de boerderij, 54 jaar 
oud. Wel verzorgde hij nog een aantal jaren de 
verkoop van veevoeder. In beide gevallen nam 
Henk van Dieren zijn zaken over. 
Henk ging dus al op vroege leeftijd ‘rentenie
ren’. Wellicht hadden de problemen met zijn 
been daar mee te maken. Het boerenwerk en 
het  sjouwen  met  zakken  meel  of  balen  stro 
vergde veel van zijn lichaam. 
 
De boerderij 
Al  in  mijn  jonge  jaren  was  ik  geïmponeerd 
door de fraaie voorgevel van de woning, waar
in ook nog wapens verwerkt waren. Dat waren 
anderen kennelijk ook, want  inmiddels  is de 
boerderij gepromoveerd tot rijksmonument.
Wat opvalt aan de voorgevel zijn de sierankers, 
de  bogen  boven  de  ramen  en  een  gebeeld
houwde wapenleeuw. Op de foto op de omslag, 

Een van Henks lief
hebberijen was het 
houden van paarden. 
Al op jonge leeftijd 
ging Henk met 
paarden om zoals 
blijkt uit deze foto uit 
1923; hij was toen 
eind twintig en nog 
niet getrouwd.

Later zien we hem ook nog op een afbeelding 
met een paard maar nu in werkkleding; kennelijk 
is hij met het paard aan de slag geweest. Ook hier 
is de achtergrond weer interessant. We zien de 
‘keet’ van het Rode Kruis afdeling Hei en Boeicop, 
waarin wellicht zijn vrouw Jansje heeft gelegen. 
En let ook op de bonenstaken in de moestuin.  
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uit 1941, zien we dat de gevel aan de onderkant 
was gewitseld en gezwartseld. We zien Sijgjes 
moeder Geertje van Dieren aan het werk in de 
voortuin.
Volgens Monumentenzorg stamt de boerderij 
uit de zeventiende eeuw en zag de gevel er oor
spronkelijk anders uit, namelijk als trapgevel. 
Die moet al lang geleden gewijzigd zijn in de 
huidige  puntgevel;  het  is  mogelijk  dat  dit  in 
1878 is gebeurd, toen de boerderij herbouwd 
is.  In 1929 is  het rieten dak vervangen door 
een pannendak; de dakconstructie was eigen
lijk te licht gebouwd voor het (zwaardere) pan
nendak, waardoor er op den duur verzakkin 
gen ontstonden.
Behalve de voorgevel is ook de indeling van de 
boerderij interessant. Het gebouw was inder
tijd  in  tweeën  bewoonbaar;  in  mijn  jeugd 
woonden Henk de With en zijn vrouw Jansje in 
het voorhuis en de familie Van Dieren achterin 
zoals dat heette. 

Indeling
In het voorhuis kwam je binnen in een klein 
portaal aan de zijkant. Daar was ook een trap 
naar boven. Vervolgens kwam je in de woon
kamer met rechts een soort alkoof, waar een 
bedstee was, afgesloten met schuifdeuren.  En 
er was een trapje naar de opkamer, die als op

slagruimte werd gebruikt. Als logee mocht ik 
op de voorzolder slapen. 
Het achterhuis bestond uit een woonkeuken, 
keuken,  kamer  en  slaapkamer  op  de  begane 
grond. Ook de kelder, die onder de opkamer 
zit, werd gebruikt door de bewoners van het 
achterhuis; het is een met een booggewelf. Ook 
nu  nog  zit  er  een  prachtige  schouw  in  het 
achterhuis, compleet met een vrijstaande pot
kachel.
Achter het woongedeelte was de stal voor de 
koeien  en  paarden.  Aansluitend  aan  het 
achterhuis  was  een  houten  hooischuur  ge
bouwd  met  aan  de  zijkant  dubbele  hoge  in
rijdeuren, waar met een voer hooi naar binnen 
kon worden gereden. Boven die deuren is een 
uitgebouwd zadeldakje.   
In de loop der jaren hebben er veel verbouwin
gen en restauraties plaatsgevonden. Naast de 
eerder genoemde herbouw in 1878 herinnert 
Sijgje zich dat er in de jaren 1960/1970 twee 
dakkapellen werden geplaatst en dat de muren 
en de vloeren van binnen werden   gemoder
niseerd. In 1980 is de voorgevel gerestaureerd. 
In 1993 heeft er een grondige restauratie/ver
bouwing  plaats  gevonden,  waarbij  o.a.  de 
rechterzijmuur  en  het  pannendak  zijn  ver
nieuwd. Tenslotte is het huis geschikt gemaakt 
voor de bewoning door drie gezinnen. 

De indeling van de boerderij  rond 1962.
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Eigenaars en bewoners
Zoals  eerder  vermeld,  woonde  rond  1950 
Henk  de  With  in  het  voorhuis  en  Henk  van 
Dieren in het achterhuis.  Henk van Dieren is 
in de  jaren 1960 eigenaar geworden van het 
pand  en de grond. Hij zette het boerenbedrijf 
van Henk de With voort en later ook de handel 
in veevoer. Na het vertrek van Henk de With 
naar  Meerkerk  ging  Sijgje  van  Dieren,  in
middels  getrouwd  met  Bart  de  Wildt,  in  het 
voorhuis wonen. Samen hebben ze het voor
huis opgeknapt. 
Toen Henk van Dieren stopte met de boerderij 
rond  1982  was  er  geen  opvolger  voor  het 
boerenbedrijf. Door de schaalvergroting in de 
sector was het bedrijf  ook niet meer rendabel 
voor  de  toekomst.  Bovendien  had  Bart  de 
Wildt  een  baan  als  kaasmaker  in  de  melk
fabriek te Schoonrewoerd. Sinds de dood van 
de ouders van Sijgje staat de boerderij op naam 
van de familie De Wildt. Sijgje woont er nog, 
nu met de gezinnen van haar zoon en dochter.  

Bastiaan de Wildt
De oudste eigenaar die ik heb kunnen vinden 
was  Bastiaan  de  Wildt  (17761829).  Hij  was 
een  zoon  van  Thomas  de  Wildt  en  Johanna 
Kortlever,  geboren en opgegroeid in Heicop. 
Bastiaan is twee keer getrouwd geweest; eerst 

met Cornelia Bogaard en later met Teuntje van 
Os. 
In 1829 stierf Bastiaan en in 1835 zijn tweede 
vrouw  Teuntje  van  Os.  De  nalatenschap  be
stond uit een hofstede met huis, tuin, schuur, 
berg en circa 12 bunder  land  langs de Nieu
weweg, van de dijk tot aan de Achterkade. Ver
der  nog  uit  een  aantal  bunders  land  in  de 
buurt.  
Bastiaan  liet  6  kinderen  na,  die  de  erfenis 
moesten delen. Twee uit zijn eerste huwelijk: 
Thomas  de  Wildt  en  Johanna  de  Wildt  (ge
trouwd  met  Willem  Bogaard  Fzn).  De  vier 

Links de dakconstructie in het achterhuis 
anno 1992. 

Inrijdeuren van buiten (2017) en van binnen (tijdens 
restauratie in 1993)

De schouw in het achterhuis anno 2017
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kinderen van Teuntje van Os luisterden naar 
de  namen  Alewijn,  Deliana,  Beligje  en  Dirk 
Thomas de Wildt. Waarschijnlijk was geen van 
de  kinderen  van  Bastiaan  in  staat  om  de 
boerderij van zijn of haar vader over te nemen. 

Pieter den Hartog
Op 15 april 1836 werd de boerderij verkocht 
aan Pieter den Hartog. Hij woonde toen nog in 
Leerdam, samen met zijn vrouw Klazina van 
Vlissingen  en  minstens  drie  kinderen.  Kort 
daarna  verhuisden  ze  naar  hun  nieuwe  be
doening. Het geluk lachte Pieter niet toe want 
het  jaar  daarop  (1837)  overleed  zijn  vrouw 
Klazina, nog maar 39 jaar oud.  Pieter stierf in 
1853 op 56jarige leeftijd. Twee jaar later werd 
de  boerderij  verkocht  aan  Goverd  de  With, 
zoon van Govert Huigz de With (17361807) en 
Eigje Dirks Veen (17341809). 

Goverd de With
Goverd de With en Lambertje Bogerd trouw
den in 1820 in Hei en Boeicop. Goverd was 
toen  ruim 40 jaar oud en al weduwnaar, Lam
bertje nog maar 29 lentes jong. Goverd woon
de toen in Hei en Boeicop op nummer 58  en 
was bouwman van beroep. Uit zijn eerste hu
welijk  met  Geertje  het  Lam  had  Goverd  al 
kinderen: Govert Gzn, Peter en Ida. 

Goverd en Lambertje kregen 3 kinderen: Jas
per, Dirk en Hendrik (1823). In 1825 kwam er 
ook nog de tweeling Huig en Lambert maar dat 
liep  droevig  af.  Moeder  Lambertje  stierf  in 
datzelfde  jaar  en  weer  was  Goverd 
weduwnaar. De beide kinderen stierven niet 
veel  later,  kort  achter  elkaar.  Huig  werd  16 
maanden oud en Lambert 19.
Uit het bevolkingsregister leren we dat de oude 
Goverd rond 1850 woonde op nummer  72 (la
ter  75).  Dit  is  zeer  waarschijnlijk  de  huidige 
boerderij Hei en Boeicopseweg 25/27, waar 
ook nu nog een familie De With woont. Zijn 
zoon Hendrik sr en schoondochter Willemtje 
van Os kwamen daar ook wonen na hun huwe
lijk in 1852. Ze kregen op dit adres hun eerste 
kinderen (tussen 1853 en 1859).  
Goverd heeft goed geboerd;  toen hij  in 1864 
stierf, 84 jaar oud, bezat hij drie boerderijen in 
Hei en Boeicop en veel land. Voor drie van zijn 
zonen heeft hij een boerderij nagelaten (die ze 
zelf waarschijnlijk mee hadden verdiend). De 
andere kinderen kregen land (en geld neem ik 
aan).  Zoon Dirk bleef op het ouderlijke spul, 
Govert Gzn boerde een paar huizen verder  in 
Boeicop. Zoon Hendrik sr. erfde de boerderij 
bij de Bosseheul (sectie A428), waar hij toen al 
woonde. Hij was de grootvader van Henk de 
With. 

De eigendommen van Bastiaan de Wildt  omvat
ten het huis, erf en schuur (428), tuin (427) bouw
land (429/430/432) en weiland (431)

De lijst van eigenaars en bewoners van de boerde
rij vanaf 1823 tot heden. Hendrik de With Goverdz 
was eigenaar van 1935 tot 1961.
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Hendrik de With
Grootvader  Hendrik  de  With  sr  en  groot
moeder Willemtje van Os trouwden in 1852 in 
Hei en Boeicop, waar ze ook geboren en opge
groeid waren. Ze kregen samen zeven kinde
ren:  Alewijn,  Lambertje,  Govert  jr,  Cornelis, 
Willempje, Hendrikje en Ida. 
Het  echtpaar  woonde,  waarschijnlijk  vanaf 
hun huwelijk, maar in ieder geval tussen 1860 
en 1900 op de boerderij, die onderwerp is van 
dit verhaal, toen bekend onder nummer 17. 
Willemtje overleed in 1872, nog maar 42 jaar 
oud en Hendrik achterlatend met 6 kinderen 
(Ida was jong gestorven).  Hendrik sr overleef
de zijn vrouw 39 jaar en stierf in 1911 op 87ja
rige  leeftijd.  In  het  bevolkingsregister  wordt 
Hendrik de With sr aangemerkt als veehouder 
en akkerbouwer. 

Govert de With
De oude Hendrik had zijn bezittingen al voor 
zijn dood verdeeld, want zijn erfenis bestond 
uit ‘slechts’ 500 gulden. Zoon Govert, de vader 
van Henk, had recht op een zesde deel daarvan 
maar was al wel eigenaar van de boerderij!
Govert  de  With  Hzn  en  Elisabeth  Bogaard 
trouwden in 1892 in Hei en Boeicop waar ze 
beiden geboren waren en woonden. Govert en 
Elisabeth  kwamen  na  hun  huwelijk  eerst  in 
Vreeswijk terecht, maar in 1904 verhuisden ze 
naar de boerderij in hun geboortedorp. 

Henk de With
Henk de With heeft bijna zijn hele leven door
gebracht  op  de  boerderij,  vanaf  zijn  prille 
jeugd tot aan zijn vertrek naar Meerkerk.  In 
1904 kwam hij samen met zijn ouders op het 
spul wonen. 

Hendrik van Dieren
Henk van Dieren (1917) kwam uit Lexmond. 
zijn  ouders  waren  Hendrik  (18661917)  en 
Sijgje (18751946) van Dieren. Ze woonden in 
De Laak. Als boerenzoon werkte hij in zijn jon
ge jaren bij zijn moeder en broer op de boerde
rij  in  Lexmond.  In  1940  trouwde  hij  met 
Geertje  den  Hartog  uit  Hei  en  Boeicop.  De 
bruid werkte in die tijd enkele dagen per week 
bij Henk en  Jansje de With, haar buren. Daar
door wist ze dat het voorhuis leeg stond bij de 
familie De With. Na een opknapbeurt kwamen 
Henk en Geertje op het erf wonen, waar ze hun 
hele leven lang zouden blijven. 
Tijdens  de  oorlogsjaren  werd  dochter  Sijgje 
geboren; daar zou het bij blijven, wat kinderen 
betreft. Sijgje  trouwde met Bart de Wildt en 
kreeg een zoon en een dochter. Na de dood van 
Henk van Dieren ging de boerderij over op de 
naam De Wildt. 

Bart de Wildt en Sijgje van Dieren
Door zijn huwelijk met Sijgje van Dieren werd 
Bart  de  Wildt  medeeigenaar.  Velen  zullen 
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Bart nog wel gekend hebben. Naast kaasmaker 
in de melkfabriek van Schoonrewoerd was hij 
graag bezig met het bewerken van het land bij 
zijn huis en met het verzorgen van zijn dieren. 
Bart  heeft  overigens  een  familierelatie  met 
Bastiaan de Wildt, de oudst bekende eigenaar. 
Hij stamt af van Jacob de Wildt, een broer van 
de  oude  Bastiaan.  Beiden  hebben  als  ge
zamenlijke  voorouders  Thomas  de  Wildt  en 
Johanna Kortlever.

Bronnen
 Archief van de Rijksdienst Cultureel Erfgoed 
   te Amersfoort
 Bevolkingsregister Hei en Boeicop te Zederik
 Burgerlijke stand Zederik
 Kadaster, OAT Hei en Boeicop 1823 en
Digilegger

 Memories van Successie Vianen
in het Utrechts Archief
 Monumentenregister, monument nummer 21336
 Notariële archieven in het Regionaal Archief 
ZOUtrecht te Wijk bij Duurstede

Ik wil Jan Bikker, Piet den Hertog, Peter Veen en 
Sijgje de Wildtvan Dieren bedanken voor hun me
dewerking.

Tot nog toe heb ik de geschiedenis van het huis 
kunnen terughalen tot 1823 maar er moet nog meer 
te ontdekken zijn. Op de valreep ontving ik aan
tekeningen van Jo de With, die daar vroeger ook 
onderzoek naar gedaan heeft. Daar zal ik later nog 
eens  over verhalen. 
Mocht iemand  iets weten over de jaren voor 1823 
dan hoor ik dat graag: 03455154450

Henk de 
With en 
Jannigje 
de With
Bikker

Boven de 
stamboom 
van Hendrik 
de With. 
Links de 
familie
relatie 
tusen 
Bastiaan 
en Bart 
de Wildt.
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Oprichting
et  Groene  Kruis  Lex
mond  werd  opgericht 
op  7  april  1908.  Iets 

minder  dan  een  maand  daar
voor,  op  19  maart,  was  een 
voor bereidingscomité bijeen 
geweest, bestaande uit dokter 
P.  Bon,  burgemeester  J.  Pot,
A.  Kooijman,  J.  Schakel,
J.  Vink  en  A.P.  van  Hens
bergen,  om  statuten,  huis
houdelijk  reglement  en  de 
vergadering van 7 april voor 
te bereiden. Een razendsnel
le actie in het anders toch zo bedaarde Lex
mond van die jaren. Bovendien melden zich bij 
die  eerste  algemene  vergadering  87  leden. 
Over  de  wijze  waarop  het  voorbereidings
comité dat voor elkaar heeft gekregen vertel
len  de  archieven  en  oude  kranten  niets.  En 

vanzelf  zullen  die  87  leden 
niet zijn komen aanwaaien.
Naast  een  aantal  praktische 
zaken  wordt  op  die  eerste 
vergadering  het  bestuur  ge
kozen,  waarbij  het 
voorbereidingscomité  als  be
stuur  wordt  benoemd  en 
W.J.C.  van  Ewijk  daaraan 
wordt toegevoegd. Kortom, de 
top van de Lexmondse samen
leving:  de  dokter  (Bon),  de 
burgemeester  (Pot),  een  voor
malig schoolhoofd (Vink), twee 
schoolhoofden  (van  Hensber
gen  en  Schakel),  een  school

meester  (Van  Ewijk)  en  de  postmeester 
(Kooijman).  Deze  Lexmondse  'elite'  bestond 
uit drukbezette heren. Burgemeester Pot was 
eveneens burgemeester van Hei en Boeicop, 
gemeentesecretaris  in  beide  gemeenten[1] en, 
zoals  uit  de  archieven  van  het  Groene  Kruis 
blijkt, ook verzekeringsagent. En daar had de 
vereniging profijt van toen er een brandverze
kering  op  de  inboedel  afgesloten  moest 
worden.
Dokter Bon had zich in 1895 als arts in Lex
mond gevestigd en was dat tevens in Hei en 
Boeicop. Hij was ook gemeentegeneesheer in 
beide gemeenten. In 1898 werd hij benoemd 
als armmeester in het Burgerlijk Armbestuur[2] 
van Lexmond en is dat in ieder geval tot en met 
1916. Vanuit die functie had hij waarschijnlijk 
een goed zicht op de situatie van de arbeiders 
in Lexmond, die vaak ’s winters werkloos wa
ren en dan op de bedeling waren aangewezen. 
Ook was hij lid van de Vereniging tot Bestrij

Het Lexmondse Groene Kruis 19081940
Marianne Wittebol

De uitnodiging voor de oprichtingsvergadering 
van Het Groene Kruis in Lexmond.

[1] Dat betekende verantwoordelijk voor de lijkschouwingen en de ziekenzorg voor de armen, die zelf een dokter niet 
konden betalen.
[2] Het Burgerlijk Armbestuur was verantwoordelijk voor de zorg voor armen die niet bij de kerkelijke diaconieën 
terecht konden. Een armmeester was lid van het bestuur, en bezocht ook de armen thuis om te beoordelen of zij 
recht op bedeling hadden.
[3] Van die vereniging was o.a. ook ds. Fleischer lid, die samen met dokter Poolman het Groene Kruis oprichtte.

H
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ding  van  de  Kwakzalverij[3]  en  consul  van  de 
A.N.W.B.  in  Lexmond.  Beide  heren  waren 
tevens voorzitter, resp. vicevoorzitter van het 
Groene Kruis in Hei en Boeicop. En dan heb ik 
vast nog het een en ander overgeslagen. Kooij
man  was  naast  postmeester  ook  nog  ambte
naar op het gemeentehuis in Lexmond. En ook 
de  hoofden  van  scholen  en  meesters  zullen 
zich niet onbetuigd hebben gelaten in het Lex
mondse verenigingsleven.
Wat dreef deze drukke heren om te starten met 
een  vereniging  die  zich  ten  doel    stelde  het 
bevorderen  van  ziekenverpleging  in  eigen 
woning en het behartigen der algemeene ge
zondheidsbelangen.  En dat te doen door arti
kelen voor ziekenverpleging aan te schaffen en 
beschikbaar  te  stellen,  maar  ook  door  het 
bevorderen  van  reinheid  en  ontsmetting  en 
het verbreiden van kennis aangaande de een
voudigste eischen der gezondheidsleer.
De oprichting van het Groene Kruis Lexmond 

leek uit de lucht te komen vallen. Geen aan
wijzingen  in  kranten  of  gemeenteraadsnotu
len,  die  erop  duiden  dat  er    een  dergelijke 
vereniging zat aan te komen. Het Groene Kruis 
was nieuw in Lexmond, maar niet  in de rest 
van  het  land.  In  1910  vierde  het  landelijke 
Groene Kruis haar tienjarig bestaan en de eer
ste Witte Kruisvereniging dateert van 1875. De 
voorgeschiedenis  van  de  kruisverenigingen 
ligt bij de ontwikkeling van de medische we
tenschap in de 19e eeuw, de hygiënisten en de 
specifieke  Nederlandse  politieke  omstandig
heden.

Gezondheidsleer en de hygiënisten
De leefomstandigheden van de arbeiders ver
slechterden  bij  het  begin  van  de  industriali
satie, met lichamelijke verzwakking tot gevolg. 
Samen met de kleine en vochtige huisvesting, 
veroorzaakten slechte hygiëne in heel Europa 
vanaf  1830  een  aantal  grote  epidemieën  – 

Deze foto van omstreeks 1908 is genomen bij het 
huis van dokter Bon. Achter de bank staan dienst
bode Wien Molenaar en dokter P. Bon. Op de bank 
zitten de rondbrenger van de geneesmiddelen 
Jan Kersbergen met klompen aan, dochter 
Fransien Bon en mevrouw Bon. Vooraan zit Fran
ciens vriendin Adriana van den Heuvel

Vier leden van het eerste bestuur van het Groe
ne Kruis Lexmond. Met de klok mee: schoolmees
ter W.J.C. van Ewijk, burgemeester J. Pot, voormalig 
schoolhoofd J. Vink en schoolhoofd A.P. van 
Hensbergen. De andere leden waren dokter 
P. Bon, schoolhoofd J. Schakel en postmeester 
A. Kooijman.
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pokken, cholera en tyfus – met grote sterfte als 
gevolg.  Dit  gaf  de  medische  wetenschap  een 
extra  impuls.  Oorzaken  van  ziekten  raakten 
bekend en er werden nieuwe methoden voor 
genezing  ontwikkeld.  Maar  vooral  hygiëne 
stond bij deze medici hoog in het vaandel als 
preventief  middel.  Zij  werden  “De  Hygië
nisten” genoemd. Door hen werd een nieuwe 
aanpak gepropageerd, waarbij steeds dezelfde 
punten terugkwamen: frisse lucht, goed eten 
en drinken, een schoon lichaam en een schone 
omgeving,  goede  kleding  en  vol
doende rust.  Riolering en water
leiding  hoorden  bij  de 
verbeteringen die werden bepleit 
en  het  verspreiden  van  kennis 
over hygiëne.
De beweging van hygiënisten ont
stond  in  Nederland  rond  1850 
door  de  latere  industrialisatie. 
Veel kon van Engeland en Frank
rijk  worden  afgekeken.  Maar  de 
geheel  andere  politieke  situatie 
vroeg om een eigen strategie. Een 
centralistisch  staatsbestel  als  in 
Engeland  en  Frankrijk  was 
Nederland vreemd. Het zou zelfs 
op weerstand stuiten. De politiek 

werd  gedomineerd  door  liberalen  pur  sang: 
niet ingrijpen, geen sociale wetgeving, en dus 
geen voorschriften voor de volksgezondheid. 
Geen steun van vakbonden, zoals in Engeland 
en Frankrijk, want die ontstonden pas aan het 
eind van de 19e eeuw. Wel steun ondervonden 
ze van de onderzoeksrapporten die halverwe
ge de 19e eeuw begonnen te verschijnen over 
de  zgn.
sociale quaestie: gegoede burgers die zich het 
lot  begonnen  aan  te  trekken  van  het 

arbeidersproletariaat.

Van diacones tot wijkzuster
In dezelfde periode dat de be
weging  van  de  Hygiënisten 
ontstaat,  komt  ook  de  thuis
verpleging  op.  De  eerste 
'wijkverpleging'  is al  in 1836 
ontstaan in Duitsland uit het 
diaconessenwerk:  ziekenver
zorging  aan  huis  vanuit 
christelijke naastenliefde.
Via Florence Nightingale (die 
in Duitsland in de leer was ge
weest)  verspreidde  de  huis
verpleging  zich  naar 
Engeland.  

Dokter P. Bon had zich in 1895 als 
arts in Lexmond gevestigd en was 
dat tevens in Hei en Boeicop.

De 'Statuten en Huishoudelijk 
Reglement van de vereniging 
,,Het Groene Kruis'' te Lex
mond'.
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'Vader der wijkverpleging'  was William Rath
bone. Een rijke koopman die bekend was van
wege zijn  liefdadigheidswerk en de ellendige 
toestanden  in  de  arme  stadsbuurten  kende. 
Toen  een  verpleegster  zijn  vrouw  thuis  had 
verpleegd op haar sterfbed, vond hij dat ook 
armen zulke goede verpleging nodig hadden. 
Hij stimuleerde de ontwikkeling en zorgde er
voor dat er ook opleidingen voor wijkverpleeg
sters kwamen.
Aafke  Gesina  van  Hulst,  dochter  van  een 
doopsgezinde dominee in Harlingen, is de pi
onier van de wijkverpleging in Nederland. Zij 
begon in 1894 met wijkverpleging en richtte in 
1896  een  vereniging  voor  wijkverpleging  op 
met eenzelfde lidmaatschapssysteem als later 
het Groene Kruis had. In 1902 sloot deze ver
eniging zich aan bij het Groene Kruis. Zij is een 
onvermoeibaar  pleitbezorgster  van  wijkver
pleging en het Groene Kruis geweest.

Het Witte Kruis
Nederland liep op het terrein van de volksge
zondheid door de late industrialisering en de 
liberale  regeringen  behoorlijk  achter  bij  de 
ontwikkelingen  in  Duitsland,  Engeland  en 
Frankrijk.  De  regering  voelde  weinig  voor 
centrale regelingen op welk  terrein dan ook. 

Maar na de grote choleraepidemie van 1866 
werden  in overleg met de Amsterdamse arts 
Jacobus Penn, aangesloten bij de Hygiënisten, 
een aantal vernieuwingen in het gezondheids
beleid doorgevoerd. Eén daarvan was in 1872 
de Besmettelijke Ziektenwet. Toen bleek dat 
deze wet onvoldoende was om besmettelijke 
ziekten te voorkomen, richtten geneeskundige 
inspecteurs in NoordHolland de NoordHol
landsche Provinciale Vereeniging 'Het Witte 
Kruis' tot Afwering van epidemische Ziekten 
en Hulpbetoon tijdens epidemieën op. De ver
eniging  richtte  zich  op  voorlichting  over  ge
zondheid en hygiëne, ontsmettingsactiviteiten 
en  bestrijding  van  pokken.  Er  kwamen 
magazijnen  met  matrassen,  lakens,  dekens, 
urinalen  en  andere  benodigdheden  voor 
thuisverpleging.

Het Groene kruis
Dokter  Poolman  had  als  arts  in  NoordHol
land  kennis  gemaakt  met  het  Witte  Kruis. 
Toen hij in ZuidHolland terecht kwam, mistte 
hij de voordelen van het kruiswerk. De doops
gezinde  dominee  Fleischer  bezocht  doops
gezinden  door  het  hele  land  en  propageerde 
overal de ideeën van het Witte Kruis. Poolman 
en Fleischer hebben samen met hulp van loka

Links: Aafke Gesina van Hulst, de pionier van de wijk
verpleging in Nederland. Boven: Dominee F.C. Fleischer 
(l) en dokter W. Poolman waren de drijvende krachten 
achter de oprichting van Het Groene Kruis.
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Verslag van het boekjaar 
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le  afdelingen  van  de  Maat
schappij tot Bevordering van 
de  Geneeskunst  en  Flei
schers  netwerk  van  doops
gezinde  notabelen  het 
Groene  Kruis  opgericht. 
Plaatselijke  afdelingen  en 
een  provinciale  ZuidHol
landse  overkoepeling.  De 
ideeën werden ook naar an
dere  provincies  verspreid 
en  ook  elders  in  het  land 
kwamen  lokale  Groene 
Kruis  afdelingen  van  de 
grond.
Onderling en met de rijks
overheid  zijn  er  heel  wat 
verwikkelingen  geweest. 
Maar er kwam ook veel van 
de grond. Zoals professionele opleidin
gen  voor  wijkzusters,  waarvoor  de  eisen  in 
1921 in wet werden vastgelegd. Het Witte en 
Groene Kruis waren algemene verenigingen, 
maar uiteindelijk deed de verzuiling ook in het 
kruiswerk  haar  intrede  door  eerst  de  op
richting van een katholieke kruisvereniging en 
vervolgens  in  1938  van  een  protestant
schristelijke kruisvereniging.
Mogelijk verklaart de landelijke ontwikkeling, 
waarbij gebruik gemaakt werd van bestaande 
netwerken, zoals bijvoorbeeld de Maatschap
pij  tot  Bevordering  van  de  Geneeskunst,  de 
snelle oprichtingsakte in Lexmond. Hoe pre
cies is niet duidelijk. Wel is duidelijk dat dok
ter  Bon  met  zijn  lidmaatschap  van  de 
Vereniging tot Bestrijding van de Kwakzalverij 
en  het  consulschap  van  de  ANWB,  over  een 
landelijk netwerk beschikte. Het verklaart niet 
het directe succes bij de aanvang met een start 
van 87 leden, onder wie ook vele arbeiders, zo
als het eerste jaarverslag vermeld. Daar moet 
toch vooral Bon’s lokale netwerk als voormalig 
armmeester bij geholpen hebben en zijn func
tie als gemeentegeneesheer.

Het Groene Kruis Lexmond: de eerste jaren
Terug naar Lexmond. De geschiedenis van het 
Lexmondse Groene Kruis is terug te vinden in 

dikke  handgeschreven 
boeken met notulen van 
de  bestuurs
vergaderingen  en 
algemene  ver
gaderingen  én  kleine 
schriftjes  met  jaarver
slagen,  een  handge
schreven  concept  van 
een  toespraak  die  B.A. 
van Overhagen hield bij 
het  40jarig  bestaan  in 
1948  en  enkele 
krantenberichtjes.  De 
verslagen van bestuurs 
en  jaarvergaderingen 
zijn  droog  en  kort.  De 

jaarverslagen tot eind jaren 30 van de vorige 
eeuw zijn bloemrijk en uitgebreid. De ene se
cretaris is wat uitbundiger dan de ander. Ver
gaderingen  gingen  er  zonder  de 
communicatiemiddelen  van  nu,  anders  aan 
toe. Een jaarverslag werd op de algemene ver
gadering door de secretaris voorgedragen en 
die wilde de aanwezigen kennelijk, naast het 
geven van informatie, er ook een beetje mee 
vermaken.
De eerste secretaris Kooijman zet de toon. In 
dat  eerste  jaarverslag  vergelijkt  hij  de  op
richting van het Groene Kruis met de geboorte 
van een kind, waarbij de rol van de dokter zich 
in dit geval beperkte tot het houden van een 
redevoering. En over de aanwezigen op de bij
eenkomst: 'Wat vervolgens de massa belang
stellenden  betreft,  die  zich  in  of  nabij  de 
kraamkamer  bevonden,  op  hun  gezichten 
stond te lezen de bekende welkomstgroet van 
Klaartje aan haar kleine zusje

Welkom, lieve kleine zus!
Welkom in dit leven!
Baker! Mag ik niet een kus
Aan mijn zusje geven?'

En  zo  gaat  dat  bladzijden  door.  Met  een 



19de jaargang nr. 3, augustus 2017 17

voorraad  zijn,  het  voorbereiden  van  de 
algemene vergaderingen eenmaal per jaar, de 
controle  van  kas  en  magazijn,  het  opstellen 
van het jaarverslag en  verslag van de penning
meester en het regelen van de opvolging van 
volgens rooster aftredende bestuursleden.
Passend in een vereniging die de hygiëne wil 

bevorderen bepleit men dat er een 
dorpspomp  moet  komen.  Van 
Hensbergen,  toenmalig  secre
taris, schrijft trots in zijn jaarver
slag  1909/1910:  'En  weet  ge 
waartoe  onze  afdeling  ook  een 
steentje  bijgedragen  heeft?  Tot 
het  slaan  van  eene  pomp.  Een 
jaar geleden gaf dr Bon als zijne 
meening te kennen, dat we nu al 
lang  genoeg  Lekwater  gedron
ken hadden, dat een goede pomp 
nog wel wenschelijk was, en alsof 
het spel zoo sprak, daar komt met 
de  choleravrees  verleden  zomer 
het voorstel krachtdadig steunen 
en als het nu weer zomer is, dan is 
de pomp de Beurs geworden van 
water halende vrouwen en meis
jes. Dan mankeert er alleen nog 
maar een bank.'

Algemene vergaderingen
De ledenaantallen stijgen gestaag 
– in 1930 zijn het er 275  , terwijl 
de opkomst bij de algemene ver
gaderingen  steeds  verder  dalen. 
1923, '24 en '25 vormen het diep
tepunt met naast de aanwezigheid 
van het bestuur 6 of 7 leden. Het 
zijn de jaren dat er geen lezing van 
dokter Bon was en de agenda be
stond uit het verslag van de secre

taris, penningmeester en bestuursverkiezing. 
Bepaald  geen  aantrekkelijke  agenda,  omdat 
het  erop  lijkt  dat  de  bestuursverkiezingen 
redelijk voorgekookt waren.

speciale  vermelding  dat  direct  bij  de  op
richting aan het lijdende  [4] echtpaar Verhoef 
een tweepersoonsligtent [5] werd verstrekt. Die 
werden niet betaald werd uit de kas van de ver
eniging. Geld voor de eerste materialen werd 
verkregen via een intekenlijst onder meer ge
goede leden. Kooijman veronderstelt dat dit is 
bedoeld  als  saluut  aan  de 
arbeiders,  die  de  oprichting 
van de vereniging ondersteun
den door in groten getale lid te 
worden.
Om het magazijn met artikelen 
te realiseren had de vereniging 
bij  de  oprichtingsvergadering 
een  lening  uitgeschreven  van 
 350 gulden oftewel 35 stukken 
van 10 gulden tegen 3 procent 
rente.  Het  heeft  een  jaar  ge
duurd  eer  er  daadwerkelijk 
een magazijn beschikbaar was 
om de verpleegartikelen in op 
te slaan. Een thema dat het be
stuur dat eerste jaar iedere be
stuursvergadering bezighield.
Behalve  de  statutenwijziging 
voor  bestuursverkiezingen, 
waren  er  die  eerste  jaren 
weinig  bijzondere  discussies. 
Met  een  uitschieter  in  1912, 
toen  dokter  Bon  van  voor
keursbeleid  bij  het  uitlenen 
van materialen werd beschul
digd: het dorp gonsde van de 
geruchten. De dokter werd, zo 
blijkt  uit  de  notulen,  op  de 
algemene vergadering gereha
biliteerd.  Het  bestuur  hield 
zich verder bezig met het uitle
nen van materiaal (uitbesteed 
aan  een  magazijnmeester),  de  aanschaf  van 
nieuw materiaal, wel of niet een nieuwe ligtent 
aanschaffen en wat voor één dan (kopen of zelf 
laten maken), hoeveel ligtenten moesten er in 

[4] Met lijdend wordt bedoeld, lijdend aan tbc.
[5] Een ligtent was in die tijd een belangrijk middel dat gebruikt werd bij de behandeling van tbcpatiënten die 
zich geen verblijf in een sanatorium konden veroorloven.



Lek en Huibert Kroniek18

Vele jaren had men de vergaderingen aantrek
kelijk gemaakt met een educatief  tintje door 
lezingen  van  dokter  Bon.  Onderwerpen  die 
aan de orde kwamen: Gebruik en misbruik van 
alcohol,  kwakzalverij,  1e  hulp  bij  drenkelin
gen, ongelukken en brandwonden, oorlog aan 
de  vliegen,  luizen  en  vlektyphus,  lijdensge
schiedenis van een rheumatieklijder en roken. 
Een voorlichtingsfilm over tbc. Onderwerpen 
die een praktische óf een opvoedende  inslag 
hebben  op  het  gebied  van  volksgezondheid. 
Als  dokter  Bon  uitgeput  is  in  onderwerpen 
geeft hij nog een keer een humoristische voor
dracht, zoals het verslag zegt, over een inge
beelde  zieke.  In  1928  wist  dokter  Bon  geen 
nieuwe onderwerpen meer te bedenken.
Een oud voorstel de bezoekersaantallen te ver
hogen door aan het eind van de vergadering 
een kistje sigaren te verloten, lag weer op tafel. 
Burgemeester Pot had dit vele jaren weten te
gen te houden. In 1929 ging hij overstag. Drie 
jaar nadat dokter Bon een lezing over de geva
ren van het roken heeft gehouden. Het eerste 
jaar neemt de gelukkige winnaar het kistje mee 
naar huis. In 1931 wint Van Kekem het kistje 
sigaren  en  presenteert  de  aanwezigen  een 
sigaar. De secretaris zegt in zijn verslag: 'en zoo 
in  toepassing  brengt:  gedeelde  vreugd,  is 
dubbele vreugd'.  Alle volgende winnaars van 
een sigarenkistje laten de overige aanwezigen 
meegenieten,  zo  ook  in  1932:  'De  heer  Van 
Dieren  presenteerde  nu  de  aanwezigen  van 
z’n  aangevulde  voorraad,  zoodat,  toen  de 
voorzittershamer viel, we onder ’t genot van 
een Groene Kruissigaar onze woningen weer 
opzochten'.   In 1934 wordt de verloting weer 
afgeschaft.
Toch stijgen geleidelijk de bezoekersaantallen 
weer.  Met  de  komst  van  burgemeester  Hoo
genboom  lijkt  de  sfeer  op  de  vergaderingen 
wat informeler te worden. Er wordt vaker ge
bruik gemaakt van de rondvraag. Zo ook door 
SDAP'er Termaat, die in de gemeenteraad ook 
vaak de rondvraag gebruikt om sociale kwes
ties aan de orde te stellen: Het Groene Kruis 
zou wat aan de woningbouw moeten doen of 
een door het Groene Kruis op te richten ver
eniging  voor  ziekenhuisverpleging,  dan  wel 

het ondersteunen van de armen bij ziekte. On
derwerpen die niet passen  in de doelstelling 
van het Groene Kruis, zo wordt hem keer op 
keer  duidelijk  gemaakt.  In  navolging  van 
Termaat beginnen ook andere leden vaker van 
de rondvraag gebruik te maken. Even streng, 
als tegen Termaat,  is men wanneer de in 1937 
opgerichte  EHBO  vraagt  onderafdeling  van 
het Groene Kruis  te kunnen zijn. Vrees voor 
financiële risico’s zijn het belangrijkste argu
ment. Wel zal de EHBO jaarlijks met fl 5, ge
steund  worden,  mag  men  het 
zuurstofapparaat  gebruiken  en  worden  de 
jaarvergaderingen  gebruikt  voor  demonstra
ties door cursisten en diplomauitreikingen.

Financiën
Notulen en jaarverslagen zijn goed bewaard. 
Met de financiële informatie is het slecht ge
steld.  In  de  notulen  van  de  algemene  ver
gaderingen wordt altijd melding gemaakt van 
het voorlezen van het financieel verslag en de 
kascontrole die heeft plaatsgevonden. Maar de 
financiële verslagen zelf  zijn van het Groene 
Kruis  over  haar  gehele  bestaansperiode  als 
zelfstandige  vereniging  in  het  archief  niet  te 
vinden.
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In 1909 en 1910 vermeldt het jaarverslag nog 
de  inkomsten,  uitgaven  en  het  batig  saldo. 
Vervolgens  wordt  jarenlang  alleen  het  batig 
saldo  vermeld.  De  laatste  keer  in  1930:
fl  3191,62.  Daarna  treffen  we  in  de  notulen 
geen informatie meer aan over de financiën. 
1931  is  het  jaar  dat  de  eerste  gemeentelijke 
subsidie verkregen wordt ten behoeve van de 
aanstelling van een wijkzuster.
Dus hoe de vereniging in de jaren na haar op
richting  tot  1930  altijd  meer  inkomsten  kon 
hebben dan de binnenkomende contributies is 
niet duidelijk. Weliswaar verzamelden school
kinderen zilverpapier e.d. ten behoeve van het 
Groene Kruis, maar de keer dat daarover een 
melding wordt gedaan, gaat het om een bedrag 
van fl 5,85. Het kan ook niet het verhuren van 
ligtenten  zijn,  want  dat  gebeurde  aan  zus
terverenigingen soms gratis en later tegen een 
bedrag van fl 1, per maand.
Niettemin  lost  de  vereniging  de  lening  van
fl 350, (met rente) die zij bij haar oprichting 
afsloot om materiaal voor het magazijn te kun
nen aanschaffen, binnen drie jaar af en stijgt 
het batig saldo tot 1930 tot een niveau waar
voor je in die tijd een eenvoudig huisje kon ko
pen. Na 1930 wordt in de jaarverslagen en de 
notulen  van  de  jaarvergaderingen  geen  in
formatie meer aangetroffen over de financiële 

positie  van  de  vereniging.  Van  Overhagen 
meldt bij het 40jarig bestaan: 'In 1932 doet de 
heer C. van Luyt afstand van de Kas en wordt 
deze aan mij overgedragen. ‘k Moet echter tot 
m’n spijt bekennen dat deze in de afgelopen 15 
jaar heel wat lichter is geworden'. 

Propagandaacties
Het bestuur buigt zich in de eerste 25 jaar van 
haar bestaan regelmatig over de vraag hoe het 
ledental uitgebreid kan worden. Doelstelling is 
alle gezinnen van Lexmond lid te maken. De 
lezingen van dokter Bon tijdens de algemene 
vergaderingen  is  één  van  de  manieren.  De 
kookcursus  en  de  moedercursus  zijn  in
formatief bedoeld, maar zeker ook als propa
ganda. Evenals de vertoning van de film over 
tuberculose. Op die manier wil men laten zien 
hoe nuttig de vereniging kan zijn.
In 1925 gaan bestuursleden met de 'opweck'
blaadjes langs bij nieuwkomers in Lexmond. 
In  mei  1929  besluit  het  bestuur  dat  alle  be
stuursleden  de  ledenlijst  krijgen,  om  aan  de 
hand daarvan nog nietleden te bezoeken. Het 
jaarverslag  van  1929/30  meldt  dat  die  actie 
niet meer nodig is, '…want dankzij de ijverige 
propaganda van dhr. Schrijvershof zijn alle 
hoofden  van  gezinnen  op  een  kleine  uitzon
dering na lid'.

De ziekte tbc was 
slopend en slecht te 
behandelen. De enige 
remedie was goed eten, 
frisse lucht en veel rust. 
Voor dat doel beston
den er zogenoemde 
draaibare lighallen. Dok
ter Bon betoogde dat 
die voorziening wel de
gelijk behoorde tot het 
materieel van de 
ziekenverpleging en dus 
werd een lighal aange
schaft.
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De krant meldde dat de gemeenteveldwachter 
70 nieuwe leden voor het Groene Kruis had ge
worven. Na deze actie treffen we tot 1940 het 
onderwerp ledenwerving niet meer in de notu
len aan.

Uitlenen 'materialen' voor thuisverpleging
Ook  nu  zorgt  de  thuiszorg  nog  altijd  voor 
materialen  bij  thuisverpleging.  Sommige 
zaken  zijn  hetzelfde  gebleven,  zoals  bij
voorbeeld bedden. Maar heel veel is veranderd 
door  de  grotere  welvaart  en  het  verdwijnen 
van  ziekten.  Ligstoelen,  drinkbekers,  tocht
schermen, croupketels, kussens, beddengoed, 
sputumpotjes en de  ligtenten (lighallen) zijn 
niet  meer  van  deze  tijd,  maar  vroeger  heel 
noodzakelijk.
De lighallen waren kostbaar en vroegen daar
om  veel  aandacht  van  het  bestuur.  De  ver
strekking daarvan stond aan het begin van het 
bestaan van het Groene Kruis kennelijk nog ter 
discussie, zoals uit deze passage van bestuurs
notulen uit 1909 blijkt: 'Aan de orde was het 
aanschaffen van een lighal voor Grietje Daz
ler. De voorz. had enkele bezwaren tegen aan
schaffing; hij kon een lighal moeilijk brengen 
onder  verpleegmaterieel  en  de  kas  zou  er 
danig  voor  aangesproken  moeten  worden. 
Toen Dr Bon als zijn meening te kennen gaf, 
dat  een  lighal  wel  degelijk  behoord  tot 
materieel  voor  ziekenverpleging  en  het  de 
Vereeniging niet te doen mag zijn kapitaal te 
vormen  maar  te  helpen  waar  te  helpen  is, 
keurden alle het voorstel goed'. 
Het terugbrengen van de uit het magazijn ge
leende  spullen  bleek  door  de  jaren  een 
probleem. In haar vroege bestaan trad de ver
eniging, op voorspraak van de voorzitter, nog 
wel eens soepel op, zoals in 1913: 'Het bleek op 
de vergadering verder alweer, dat er toch nog 
wel  menschen  zijn  die  niet  over  ijs  van  één 
nacht  gaan.  Jan  Chaigneau  had  in  oct  1911 
aan het Bestuur een ledikant met toebehooren 
verzocht, wat hem was toegestaan. Hij zou, 
indien de proefneming hem beviel, uit eigen 
beurs  zoo’n  stelletje  aanschaffen.  Terecht 
waagde dr Bon de opmerking, of Chaigneau 
nu  haast  zou  kunnen  weten,  in  hoeverre  de 

proef  beantwoordde  aan  zijn  verwachtin
gen'. En tijdens de volgende vergadering: 'De 
voorzitter  had  Jan  Chaigneau  gesproken 
over zijn bevinding omtrent het ledikant. Nu, 
het beviel gelukkig goed, maar de prijs beviel 
hem niet. Hij kon dat niet betalen naar hij zei. 
De voorzitter raadde aan, de zaak maar op 
haar beloop te laten. Zoo kan de proefneming 
nog wat doorgaan'.
Een paar jaar later is de acceptatie op het late 
terugbrengen  van  materialen  verdwenen  en 
worden  de  teugels  aangetrokken.  In  1934 
komt weer aan de orde dat sommige leden de 
artikelen wel  jaren in bruikleen hebben. Om 
dit  te  voorkomen  wordt  een  betere  controle 
ingesteld. In 1929 wordt besloten tot aanschaf 
van een nieuwigheid: de hoogtezon. Er is vele 
jaren veel gebruik van gemaakt. Dokter Bon 
meldde dat het een goed effect had bij kinde
ren  met  bleekzucht,  slechte  eetlust  en 
klierzwellingen.  Ook  steenpuisten  bleken 
hierdoor minder welig te tieren.

Armenzorg
Op het pas lid worden wanneer materiaal uit 
het magazijn nodig was, stond een boete. Er 
werd echter regelmatig met de hand over het 
hart  gestreken,  door  bij  armoede  de  boete 
kwijt te schelden. In 1909 meende Van Hens
bergen dat, om dergelijk geschipper te voor
komen,  het  wenselijk  is  dat  het  Burgerlijk 
Armbestuur laat blijken in te stemmen met het 
streven van de vereniging door het geven van 
een  tegemoetkoming.  De  voorzitter,  bur
gemeester Pot, wijst erop dat het armbestuur 
“schraal” bij kas is, maar zal het met hen op
nemen. Hij neemt daar twee jaar de tijd voor. 
Het resultaat is dat de armbesturen jaarlijks fl 
5, bijdragen. En in 1933 bevestigdet het be
stuur nogmaals dat, als een lid zijn contributie 
niet kan betalen, er toch hulp verleend wordt 
als dat nodig is.

Kraamvrouwen en verzorging kinderen
Vanaf 1922 stelt dokter Bon met enige regel
maat de verpleging van kraamvrouwen en zui
gelingen  aan  de  orde,  omdat  die  naar  zijn 
mening  te  wensen  overlaat.  Hij  bepleit  het 
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geven van een cursus. Daartoe wordt besloten. 
Maar in 1924 is de cursus nog steeds niet van 
de grond gekomen. De kwaliteit is niet goed óf 
de prijs te hoog. Er wordt besloten 25 schriftjes 
te verspreiden met wenken voor jonge en a.s. 
moeders.[6] In 1926 komt een dergelijke cursus 
opnieuw ter sprake. Uiteindelijk wordt in 1930 
succesvol een moedercursus gegeven en is het 
bestuur  aanwezig  bij  de  laatste  les.  Besloten 
wordt:  'Op de laatste les zal een kopje koffie 
met  sinterklaasje  worden  geserveerd.  Voor 
de stemming'.
Vanaf wanneer Jantje Boef als baakster is op
getreden,  is  mij  niet  bekend.  Toen  Jantje 
weduwe werd, kreeg ze van de gemeente fl 5, 
om garen, band, mesjes, punaises enz. te ko
pen om mee langs de deur te gaan. Niet lang 
daarna vroeg dokter Bon haar te gaan bakeren. 
Ze ging een aantal keren met de dokter op pad 
en was vervolgens jarenlang baakster. En uit 
de overlevering blijkt: tot volle tevredenheid.

Komt er een wijkzuster?
In het jaarverslag over 1918/19 komt voor de 
eerste  keer  de  aanstelling  van  een  wijkver
pleegster aan de orde, als voorstel vanuit het 
landelijk bureau. Het bestuur had zich erover 
gebogen, maar op advies van dokter Bon ge
oordeeld dat zelfs al stelden 3 tot 4 verenigin
gen  samen  zo’n  verpleegster  aan,  er  niet 
genoeg werk zou zijn. Bovendien zijn wijkver
pleegsters duur en zou de kas het niet kunnen 
trekken[7].  De  discussie  is  daarmee  voorlopig 
afgedaan.
Op  de  jaarvergadering  van  1928  stelt 
gemeenteveldwachter Beckerman de vraag of 
het mogelijk  is een wijkzuster aan te stellen, 
eventueel samen met een zustervereniging. De 
voorzitter (Pot) antwoordt dat de tijd nog niet 
rijp is, maar dat hij het zal laten onderzoeken.
Tijdens een bestuursvergadering een jaar  la
ter,  die  dient  om  de  algemene  vergadering 
voor te bereiden, heeft burgemeester Pot een 

[6] Dit is niet het enige voorbeeld van traag werkende molens bij het Groene Kruis. De wens een kookcursus te geven over 
gezond en goedkoop voedsel heeft ook jaren op realisatie moeten wachten.
7] Wijkzusters waren inderdaad 'duur' zo blijkt uit diverse studies. De lobby om tot professionele thuisverpleging te komen 
die gebaseerd was op kennis en niet op naastenliefde, had ertoe geleid dat om wijkverpleegster te kunnen worden, eerst 
een opleiding tot verpleegster gevolgd en afgerond moest worden en vervolgens een extra opleiding tot wijkverpleeg
ster. Hoorde kraamzorg tot de taken, dan diende daar een aparte opleiding voor gevolgd te worden, evenals de zorg voor 
tbcpatiënten. Al die extra aantekeningen – zoals dat vroeger heette – brachten het officiële salaris van een wijkzuster op 
zo’n fl 800 à fl 900 per jaar. Een behoorlijk hoog salaris voor die tijd. Ter vergelijking: schoolhoofd Van Hensbergen ver
diende in die tijd fl 1050, per jaar en het salaris van een onderwijzer fl 850, per jaar.

Jantje de Boef (tweede 
van rechts) is, op deze 
foto uit 1925, bezig met 
de schoonmaak van de 
school samen met v.l.n.r.: 
Fina Verhoef, Bet de 
Zeeuw en geheel rechts 
Kristina Plieger. Jantje 
werd door dokter Bon ge
vraagd te gaan bakeren.
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oplossing  gevonden  voor  de  financiële  kant 
van  de  aanstelling  van  een  wijkverpleegster. 
Dokter Bon blijft tegen en blijft van mening dat 
er te weinig werk voor een zuster zal zijn, ook al 
denkt de voorzitter dat dat anders wordt, zo
dra het nut van de wijkverpleegster in de prak
tijk bewezen wordt. 
Niettemin: 'Het bestuur is dan van oordeel de 
plannen nog maar een jaartje te moeten laten 
rusten. Een uitgave van ca fl. 1500, waarvan 
de medicus niet overtuigd is, dat het noodig is, 
kan dan ook niet verantwoord worden'.[8] In 
de volgende bestuursvergadering wordt er nog 
een keer op teruggekomen, omdat dokter Bon 
bijgehouden heeft wanneer de  inzet van een 
zuster nuttig zou zijn geweest en volgens hem 
zou dat neerkomen op één visite per dag.
Tot mei 1931 wordt over de aanstelling van een 
wijkzuster  in  het  bestuur  niets  meer  ver
nomen. In de gemeenteraad komt het 15 janu
ari  1930  wel  ter  sprake,  doordat  raadslid 
Termaat bij de gewone omvraag[9] het nut van 
een wijkzuster bespreekt. Waarop de voorzit
ter  van  de  raadsvergadering  –  tevens  de 
voorzitter  van  het  Groene  Kruis    zegt  dat 
volgens het uitgebreide verslag van de genees
heer  dokter  Bon  in  de  vergadering  van  het 
Groene Kruis het niet verantwoord is om een 
subsidie  voor  een  wijkzuster  aan  te  vragen, 
daar de wijkzuster volgens de dokter Bon maar 
half werk zou hebben.
In de bestuursvergadering van mei 1931 ver
rast dokter Bon de overige bestuursleden met 
de  mededeling  dat  hij  een  oplossing  heeft 
gevonden voor de aanstelling van een wijkzus
ter. Bij een van zijn visites aan een patiënt trof 
hij  Mej.  Schouten,  die  haar  praktijk  als  ver
pleegster  opgaf  om  voor  haar  grootvader  te 

zorgen. Hij heeft een goede indruk van haar en 
zij zou door de zorg voor haar grootvader geen 
volledige baan nodig hebben. Met het al eerder 
door  burgemeester  Pot  geopperde  financie
ringsplan en de besluiten van beide gemeente
raden,  komt  het  tot  een  tijdelijk  aanstelling 
voor  een  jaar  van  mej.  Schouten  en  hebben 
Lexmond en Hei en Boeicop de lang verwach
te wijkzuster. Tijdelijk, omdat de subsidies van 
beide gemeenten ieder jaar verlengd moeten 
worden.[10]

Mejuffrouw  Schouten  functioneert  kennelijk 
zeer tot tevredenheid, want al in het boekjaar 
1932/33 krijgt de zuster een toelage van fl 25,
. Ook is ze aanwezig op het 40jarig jubileum 
van  het  Groene  Kruis  in  1948.  Kort  na  de 
pensionering van burgemeester Pot en dokter 
Bon,  het  aantreden  van  burgemeester  Hoo
genboom  en  dokter  Siddré,  kondigt  zuster 
Schouten aan dat zij gaat trouwen en per 1 ja
nuari 1935 ontslag neemt. Over het werk van 
de  zuster  wordt  met  waardering  gesproken. 
Over te weinig werk voor een wijkzuster wordt 
niet meer gesproken.

Bronnen
Florence Nightingale Instituut, website: canon ver
pleging
Groene Kruis archief, in het Regionaal Archief Go
rinchem, archief VHLHB
Gemeente Lexmond, notulen gemeenteraad 1908
1940 en B&W, 19081937

Interviews
Riet Lemmen, mei 2017
Marry van Zessen, juni 2017
Arrietta de Jong, mei 2017
Walter van Zijderveld, juni 2017

[8] Uit de studies naar de geschiedenis van de Kruisverenigingen blijkt dat zeker een derde van de artsen aanvankelijk 
tegen de aanstelling van een wijkverpleegster is, omdat zij bang zijn hierdoor werk te verliezen. Terwijl de andere artsen 
juist aangeven dat zij er meer werk door krijgen, vanwege de propaganda voor deskundige medische begeleiding door 
de wijkzuster. Of dokter Bon behoorde tot diegenen die bang waren er werk door te verliezen, verhaalt de Lexmondse 
geschiedenis niet.
[9] Omvraag = rondvraag
[10] In 1931 neemt de gemeenteraad van Lexmond een besluit over de subsidie. In de daaropvolgende jaren heb ik in de 
notulen van de gemeenteraad van Lexmond tot aan Wereld Oorlog II geen besluiten over de jaarlijkse subsidie aan Het 
Groene Kruis meer kunnen vinden.
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Oproep
Wie heeft nog herinneringen aan zuster 
van der Griend of foto's uit haar tijd als 
wijkzuster?
Graag contact openemen met Marianne 
Wittebol: mh,wittebol@hetnet.nl
 of 0347342221.

Aartje van Genderen:
  Familiedrukwerk.
  Foto van ingang van het oude 
Dorpshuis.

Adri de JongSchep:
  familiedrukwerk.
  oranje blanje bleuvlag (prinsenvlag)
   van vóór 1930.
  gedichten van Frans de Jong uit 1930.
  geografische kaart van de gemeente
   Lexmond uit 1867.
  tegeltje met toren van Lexmond 
n.a.v. 50 jaar Oranjevereniging.

Geertje den Hertog – den Hartog, Vianen:
 13 Rouwkaarten, 2 aanzeggings
kaarten, 1 bedankkaart en 
4 ondertrouwkaarten.

Fam. Aantjes  den Besten:
 22 geboortekaartjes.
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.

Mevr. Ter Hennepe
  Persoonlijk archief van G. ter Hennepe 
van de Commissie tot Weering van 
Schoolverzuim vanaf 1922 van de
openbare lagere school Prinses

Wilhelmina te Lexmond. 
Gerrit Westerhoud:
 'Officieel gedenkboek', t.g.v. 
25jarig  regeringsjubileum
koningin Wilhelmina
in 1923.

 'De Hervormde Kerk van 
Lexmond'.

  Kalender 2000 van de 
Alblasserwaard
en Vijfheerenlanden.

  Kalender 2000 van VHLHB.
  Diverse krantenknipsels
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ie  had  dat  op  1  september  1967 
kunnen  denken  dat  de  toen  op
gerichte  muziekclub  50  jaar  zou 

bestaan? Waarschijnlijk niemand, of je moest 
wel  een  heel  grote  optimist  zijn.  Vanaf  on
geveer 1963 werd op de openbare lagere school 
Prinses Wilhelmina blokfluitles gegeven. Dat 
gebeurde door het hoofd der school, G.J. ter 
Hennepe.  Sommige  leerlingen  deden  daar 
graag aan mee en ook een paar leerkrachten 
werden enthousiast om mee te doen. Muziek 
maken werd een geliefde bezigheid.
Om  het 40jarig jubileum van de Lexmondse 
afdeling  van  de  landelijke  Vereniging  Volks
onderwijs  te  vieren,  werd  besloten  om  door 
leerlingen en oudleerlingen een opvoering te 
laten verzorgen.  Van het één kwam het ander 
en al snel werd het idee geopperd om iets met 
muziek te doen.  Er werd een combo gevormd 
met  verschillende  instrumenten.  Daarin  de
den Hermine  (Govers) de Jong, Joke  (Burg
graaf) de Jong en Gerrit de Vaal mee. Onder 
leiding van Nico van der Burg werden door on
geveer  twintig  muzikanten  een  aantal  num
mers ingestudeerd. 
Het optreden op 17 maart 1967 werd een dave
rend succes. In maart werd nog tweemaal op
getreden  en    daarna  werd  het  ‘schoolorkest’ 
ontbonden. Maar niet voor lang. In juni en au
gustus trad het schoolorkestje, ook combo ge
naamd,  toch nog op. Als dirigent had de heer 
Nico  van  der  Burg  de  leiding.  Het  orkestje 
kreeg  het  druk  en  in  augustus  gingen  er  al 
stemmen  op  om  van  het  schoolorkestje  een 
echte vereniging te maken. 
Op 1 september 1967 zou burgemeester P. Vis
ser worden geïnstalleerd en ook hier speelde 
het  schoolorkestje.  Tijdens  dit  optreden 
maakte Ter Hennepe bekend dat er met ingang 
van  vandaag  een  muziekvereniging  was  op
gericht waarin een ieder, die een passend in
strument  bespeelt,  van  harte  welkom  is, 
ongeacht zijn jeugd, zijn ouderdom, zijn kleu

Klank en Vreugd 50 jaar
Walter van Zijderveld

ren, zijn godsdienst, zijn ras, zijn afkomst enz. 
Een muziekvereniging voor de hele gemeen
schap. Ik stel u voor het Lexmonds orkest. De 
vereniging begon die dag met 27 leden en de 
volgende dag kwam er nog een lid bij. Behalve 
de al genoemde drie leden, waren ook Riekie 
ter  HennepeLutje  Beerenbroek,  Corrie  (de 
Jong) van Genderen, Jopie van der Hagende 
Kruijk  en  Adriaan  de  Vaal  lid.  Dat  zijn  deze 
zeven personen na vijftig jaar nog steeds!
Er kwam al snel een bestuur en een reglement, 
maar het duurde nog vijf maanden voordat de 
vereniging een naam kreeg. Dat werd de nog 
steeds gehandhaafde naam ‘Klank en Vreugd’.

Trouwe leden en dirigenten
De oprichting van Klank en Vreugd was een 
schot  in  de  roos.  Het  aantal  leden  nam  toe, 
maar  na  drie  jaar  stabiliseerde  dat  rond  de 
dertig leden. Na tien jaar begon het aantal le
den  fors  toe  te  nemen  tot  rond  de  vijftig  in 
1985.  Daarna  daalde  het  geleidelijk  tot  on
geveer  vijfentwintig  leden,  om  in  de  jaren 
daarna  ongeveer  op  dat  niveau  te  blijven. 
Sinds  een  aantal  jaren  is  dat  nu  zeventien, 

Voorzitter Gerrit ter Hennepe en dirigente Her
mien Govers in 1995

W
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waarvan zestien actief zijn. Bij zo’n hechte club 
verbaast het niet dat er  liefst zeven personen al 
vanaf het begin lid zijn!  Nu dus vijftig jaar, en 
nog steeds wekelijks spelen, af en toe optreden 
en jaarlijks een uitvoering geven. Van de overi
gen zijn er velen ook tientallen jaren lid.
Nico van der Burg is zeventien jaar dirigent ge
weest. Door ziekte moest hij in 1984 noodge
dwongen stoppen. 
Hij werd opgevolgd door Hermine Goversde 
Jong, die  29 jaren, met een onderbreking van 
ruim drie  jaar, bijna tweemaal zo lang dirigent 
was.  In  het  voorjaar  2013  moest  ze  noodge
dwongen door ziekte stoppen. Martine Asmus 
nam letterlijk het stokje over en bleef dirigent 
tot eind 2016. Ze is toen verhuisd naar Nun
speet. Hermine Goversde Jong pakte daarna 
de dirigeerstok weer op. De financiële vergoe
ding voor de dirigenten is altijd minimaal ge
weest, waardoor het mede mogelijk was dat de 
vereniging  het  zo  lang  heeft  kunnen  vol
houden.
Muziekstukken  kunnen  niet  zomaar  door 
Klank en Vreugd vanaf een gekocht muziek
blad worden gespeeld. Daarvoor is de samen
stelling van de gebruikte muziekinstrumenten 
bij  Klank  en  Vreugd    te  exclusief.  Om  alle 
muziekinstrumenten  een  rol  te  geven  in  het 
muziekstuk, moet dit voor diverse instrumen

ten  worden  herschreven.  Dit  transcriberen 
heeft Hermine Govers  bijna vanaf het begin 
van Klank en Vreugd voor haar rekening ge
nomen.

Dirigente Hermien Govers in actie in 1992. Er waren nog veel jonge fluitisten lid. Ze zitten vooraan en 
op de tweede rij.

In 1992 zien we hier dirigente Hermine Govers 
met haar voorganger Nico van der Burg.
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Een bloeiende vereniging
In de loop der jaren heeft Klank en Vreugd ve
le malen gespeeld op bijeenkomsten van ande
re verenigingen en organisaties. De vereniging 
 was  daar  een  graag  geziene  gast,  die  zorgde 
voor  een  gezellige  en  vrolijke  sfeer.  Er  werd 
veel opgetreden in bejaarden en verpleeghui
zen in de nabije en zelfs verre regio. Ook aan de 
culturele  avonden  die  in  Lexmond,  en  later 
ook elders in de gemeente Zederik werden ge
organiseerd, deed Klank en Vreugd graag en 
vol overgave mee. Vele jaren zijn er ook kerst
uitvoeringen gegeven, die voor eenieder toe
gankelijk waren.
Niet  alleen  in  zalen  en  zaaltjes  werd  opge
treden, maar ’s zomers ook in de open lucht. 
 Een favoriete plaats daarvoor was het A.M. van 
Schuurmanplein.  Ook  tijdens  de  jaarmarkt 
werd buiten gespeeld. Dat gebeurde dan op de 
Dorpsstraat.
Jaarlijks werd ook in het voorjaar een uitvoe
ring gegeven. Het waren drukbezette avonden. 
Dat  mocht  ook  wel,  want  de  vereniging  be
steedde er veel aandacht aan. Vaak was zo’n 
avond  opgebouwd  rond  een  bepaald  thema, 

zoals een bepaald land, een jaargetijde enz. Er 
werden  door  de  leden  speciale  decors  ge
maakt, speciale kleding gemaakt en gedragen, 
kortom, er was altijd een feest om ernaar te kij

Burgemeester Den Breejen probeert in 1992 de 
fluit van het meisje.

Het was bij de uitvoeringen vaak een gezellige en vrolijke  boel en het publiek in de zaal werd daar 
graag bij betrokken. Hier strooien Marianne van Dijk en Martine Asmus confetti over het publiek.
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ken en de verrichtingen van Klank en Vreugd 
te volgen.
In  verschillende  feestweken  heeft  Klank  en 
Vreugd  met  een  eigen  gemaakte  praalwagen 
meegereden in de optocht. In 1997 werd zelfs 
een tweede prijs verdiend.
In de vereniging kenden de leden elkaar door 
en door.  Aan het eind van het seizoen werd de 
samenhang  benadrukt  door  het  houden  van 
een speciale avond waarop niet werd gemusi
ceerd, maar  iets geheel anders werd gedaan. 

Jeugdleden
Tot ongeveer 1996 heeft Klank en Vreugd ook 
jeugdleden  opgeleid.  Zoals  voor  al  dit  soort 
zang en muziekverenigingen liep de interesse 
van de jeugd voor Klank en Vreugd in het laatst 
van de twintigste eeuw sterk achteruit. Het op
leiden  van  jeugdleden  is  toen  gestopt.  Het 
gevolg was dat het ledenbestand vergrijsde.

Meer weten? In het boek Een eeuw zang en muziek in 
Lexmond, uitgegeven door onze vereniging, kunt u 
nog veel meer lezen over Klank en Vreugd.

Het orkest in 2007.

 Feestavond
Op vrijdag 29 september is er  ter ge
legenheid van het 50jarig bestaan van 
Klank en Vreugd in het Dorpshuis Het 
Bosch een feestavond gepland. 
Daar geeft de vereniging mogelijk de 
laatste grote uitvoering. 

Met deze praalwagen behaalde Klank en Vreugd 
in de optocht van de  feestweek 1997 de tweede prijs.
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waren uit het mandje, sloeg het aan en smeet 
het daarna weer op de toonbank. Dat smijten 
was  zijn  handelsmerk.  Hij  deed  het  kundig, 
hard en altijd zonder schade. Misschien zat er 
niets achter, maar ik zag er altijd een daad in 
van verzet. Alsof hij zich opgesloten voelde in 
zijn kleine winkel.

Kees
Meer nog dan Arie en Corrie, was er hun zoon 
Kees, die mij mateloos interesseerde. Net als 
zijn vader ging Kees gehuld in soort van tenue. 
In  zijn  geval  een  blauwe  spijkerbroek  met 
grijze  sweater.  Zijn  echte  handelsmerk  was 
zijn  lange  blonde  haar  dat  hij  altijd  in  een 
staartje droeg. Een staartje dat met de  jaren 
dunner werd, maar nooit verdween. 
Jaren later zou ik Kees ook leren kennen als 
voetballer  in  HSSC’614.  Een  leiderstype, 
altijd relaxed. Ik herinner mij een autorit. Het 
ging  over  de  dijk  richting  GrootAmmers. 
Kees’  vriendin  zat  achter  het  stuur.  Een 
filtersigaret  in haar mond. Ze reed minstens 
100 kilometer per uur. Ik stond doodsangsten
    uit,  maar  Kees  lag  rustig  achterover  in  de
   bijrijdersstoel een gitaarsolo op de radio te
    analyseren.     Al ver voordat ik Kees leerde 
kennen,  kocht  hij  een  elektrische  gitaar. 
Eigenlijk  kon  hij  niet  eens  gitaar  spelen, 
vertelde hij mij later, maar hij genoot zo van 
het machtige trillen door zijn lijf.
En  zo  kon  het  gebeuren  dat  Corrie  boter
hamworst  tot  plakken  versneed,  Arie  de 
boodschappen op zijn  toonbank smeet en er 
van boven een machtig gitaargeluid de winkel 
in  rolde.  En  boven  op  zijn  jongenskamer

droomde  Kees
             misschien wel
        van  kapotge
           slagen  hotel
                kamers, wil
                  de vrouwen
           en horden door
      gedraaide fans.

ls 12jarige verdiende ik wat geld in de 
winkel van Huib den Hertog in Hei en 
Boeicop.  Mijn  hart  lag  echter  bij  de 

winkel van Arie de Leeuw, een kleine honderd 
meter  verderop.  Dat  kwam  door  het  zoge
noemde nonfoodassortiment dat Arie voer
de.  Een  plank  achter  in  de  winkel  vol 
plastieken  prullaria  en  een  fikse  rij  Kamele
onboeken, die ik in die periode gretig verslond.
Eind jaren ’80 was in Heien Boeicop nog van 
alles te koop: fietsen bij Bert de Vos, bruin en 
witgoed bij Jo van der Leeden, van alles en nog 
wat bij Bets van Beek en natuurlijk de kruide
nierswaren bij Arie en Huib. 
En dan was er ook nog de 24 uurswinkel van 
Goofy.  Laat  in  de  avond  door  de  rotzooi 
achterom, iets van volluk roepen en daar was 
Goof, een gebocheld oud mannetje dat met een 
opvallend gemak een krat bier van de stapel 
greep. Hij verkocht ook bamboehengels. Een 
rijk winkelaanbod. Totdat ook Hei en Boeicop 
zwichtte  voor  de  lokroep  van  goedkoop  en 
meer, die klonk uit Vianen en Leerdam. 
Huib  en  Arie  voorzagen  de  mensen  in  hun 
meest  primaire  behoeften.  Waarom  mensen 
naar Huib of Arie gingen, weet ik eigenlijk niet. 
Beiden bezochten dezelfde kerk. Daar kon 
het dus niet aan liggen. Feit is, dat wij
thuis meer van Huib waren. Dat kwam, 
denk ik, doordat mijn opa in een grijs verle
den voor de schoonvader van Huib, meneer 
De Raad, had gewerkt. Bij Arie de Leeuw 
kwam ik zelden.
De winkel van Arie was echter levendiger 
dan die van Huib. Dat kwam natuurlijk 
door dat nonfood assortiment, maar 
vooral door de vleeswarenafdeling 
achter in de zaak. Die afdeling was
 het domein van Arie’s vrouw Corrie. 
Op krachtige wijze sneed ze de worst. 
Het afrekenen van de boodschappen 
was Arie zijn taak. Immer gekleed 
in een lichtblauwe stofjas, op zijn 
hoofd een platte pet, haalde hij de 

De winkel van Arie de Leeuw
JoostJan Kool

A
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n oude boerderijen werden vaak tegels 
gebruikt als wandversiering. Vooral in 
schouwen was het gebruikelijk om de 

achterwand daarmee te bekleden. Meestal 
waren dit tegels met voorstellingen erop of 
witte of effen gekleurde tegels, die dan werden 
onderbroken door een tegelplateau met een 
boerenvoorstelling, landschap, vogelkooi, 
bloemstuk enz. Veel figuratieve tegels waren 
wit met blauwe figuren, maar ook 
mangaankleurige tegels kwamen veel voor, 
vooral in tableaus. Er werden ook wel enkele 
kolommen met figuratieve gekleurde tegels in 
een tegelveld aangebracht om het vlak te 
breken. In het artikel De schijnwerpers op 
Lakerveld 192 van P. de Pater in de Lek en 
Huibert Kroniek van november 2014, staat 
een foto van een deel van een dergelijke 
kolom.
Aan het eind van de 19e eeuw werden 
tegelwanden vaak ouderwets gevonden. De 
tegels werden daarom weggebroken en er 
kwam een wand voor in de plaats die een 

Tegels in oude boerderijen
Walter van Zijderveld

moderne uitstraling had. Het kwam ook wel 
voor dat men er een houten wand voorzette. 
Soms werd deze voorzien van moderne tegels. 
Tegen deze voorzetwand kwam dan een 
schoorsteenmantel en ervoor de kachel. In 
deze boerderijen is de tegelwand later, door 
het afbreken van de voorzetwand, meestal in 
volle glorie teruggekomen.
In diezelfde periode waren er echter ook 
boeren die niet met deze trend meegingen en 
in nieuwbouw of verbouw moderne kleurrijke 
tegels en/of tableaus aanbrachten.
In het boek Utrechtse Tegels 16001900 staan 
enkele mooie voorbeelden, die we u niet willen 
onthouden. In een oude boerderij te Hei en 

Boeicop zijn enkele tegels 
opgenomen die zijn gemaakt in 
het bedrijf van de familie 
Ravesteyn te Westraven 
(Utrecht) aan de Vaartse Rijn 
in de periode 18901910. 

Tegeltableau met ploegende boer en een drinkend 
paard bij een herberg in een boerderij in Hei en Boeicop. 

Links en 
rechts: 
veelkleurige 
tegels met 
rivierland
schappen in 
een boerderij 
in Hei en 
Boeicop.

I

Peter Sprangers, Utrechtse tegels 1600
1900, Uitgeverij Stili Novi, 2013
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J.L.E. Bassa  de Jong

Uit de krant van
65 jaar geleden

Hei en Boeicop

Bericht van 7 Juni 1952
Hooioogst.  
Met de hooibouw is in deze gemeente een be
gin gemaakt. De opbrengst zal niet zo groot 
zijn  als  vorig  jaar,  daar  door  de  droge 
Meimaand  de  groei  van  het  jonge  gras  ver 
achter is gebleven.

Berichten van 12 Juni 1952
Drukke hooibouw
Om de hooioogst tot een goed einde te bren
gen, wordt er met man en macht gewerkt. Zo 
zag men begin dezer week een vreemd ver
schijnsel. Te omstreeks 11 uur  in de avond 
was de hooibouwer H. bezig met behulp van 
een  tractor,  waarvan  de  koplampen  fel 
brandden, het gras te maaien.

Eerlijk
Dat  men  ook  wel  eerlijk  kan  zijn  als  men 
haast heeft blijkt wel hieruit, dat de haastige 
motorrijder, die vorige week op eigen houtje 
benzine  tankte  uit  de  pomp  van  de  ex
pediteur De J. alhier en zonder betaling er 
ijlings vandoor ging, het bedrag der getankte 
benzine prompt aan de eigenaar heeft doen 
toekomen.

Berichten van 19 Juni 1952
De doorlichting
Het resultaat van de bevolkingsdoorlichting 
in deze gemeente op 9 Juni l.l. is als volgt:
Aantal inwoners: 755. Aantal personen, die 
niet deelnamen aan het onderzoek om de 
navolgende redenen: Te weten:
a. Doorlichting op het bedrijf of om
een andere reden 
reeds doorgelicht   13
b.Reeds eerder onder controle 
van het consultatiebureau 11

  
c.  Wegens  ziekte,  invaliditeit  of  leeftijd  (te 
oud of te jong)   38
d. Wegens gemoedsbezwaren   3
e. In militaire dienst   7
f. Om andere redenen   86
Het totaal aantal personen die deelnamen is 
597,  dus  79  procent.  Rekening  houdende 
met  het  feit  dat  7  personen  momenteel  in 
militaire dienst zijn en hoogstwaarschijnlijk 
enkele zieken zich later nog in de gemeente 
Lexmond  zullen  laten  doorlichten,  zal  het 
aantal deelnemers dus ongeveer 80 procent 
bedragen, wat voor deze gemeente een zeer 
gunstig resultaat betekent.

Schoolreisje
Begunstigd door fraai weer maakten de leer
lingen der Openb. School onder leiding van 
het onderwijzend personeel hun schoolreisje 
per autobus. In Hilversum werden de Studio 
en het Stadhuis bekeken. Vandaar naar Aals
meer, waar een bezoek werd gebracht aan de 
bloemenveiling. Hierna kwam Schiphol aan 
de beurt. Toen naar Halfweg, waar de speel
tuin  werd  bezocht  en  de  kettingbrug  vele 
natte rokken en broeken veroorzaakte. Tot 
slot  nog  een  bezoek  aan  IJmuiden  met 
rondvaart  in  de  haven  en  zelfs  op  de  zee, 
waar  de  sluizen  en  de  vishallen  werden 
bezichtigd.  Voorts  nog  gewandeld  tot  het 
eind van de Zuiderzeepier en op het strand 
geravot.  Daarna  kwam  het  sein  tot  vertrek 
naar huis. I OudValkenveen nog even in de 
speeltuin  en  verder  over  Soestdijk.  Om  10 
uur was men hoogst voldaan weer terug.

                      Bericht van 3  Juli 1952
                  Muizenplaag
                Evenals enkele jaren geleden worden
         ook thans verscheidene percelen hooi en
              weideland weer geteisterd door een
                    enorme  muizenplaag.
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Bericht van 19 Juni 1952
Varkenspest
Ook  in  onze  gemeente  is  de  gevreesde 
Varkenspest  gekomen.  Deze  ziekte  heeft 
reeds enkele dieren het leven gekost.

Bericht van 28 Juni 1952
“Meester Haafkens” jubileerde
Dezer dagen was het 40 jaar geleden, dat dhr. 
W.K. Haafkens, thans Hoofd der School met 
de  Bijbel  alhier,  zijn  loopbaan  als  on
derwijzer begon. De eerste plaats, waar hij 
een benoeming aannam, was Huizen. Hier 
bleef hij bijna negen jaren: van Juni 1912 tot 
1 Febr. 1921 en vanaf de laatste datum is dhr. 
Haafkens Hoofd van de School m.d. Bijbel te 
Lexmond. (...) Behalve Hoofd der School is 
de heer Haafkens voorz. of bestuurslid van 
tal  van  organisaties.  Van  de  commissie  tot 
wering van schoolverzuim, de ver. “Pro Re
ge”, die de stichting van Militaire Tehuizen 
beoogt, en de afd. Lexmond van het Nederl. 
Bijbelgenootschap.  Ook  was  de  jubilaris 
jarenlang  voorzitter  en  leider  van  de 
Zondagsschool “Maranatha”. Wij wensen de 
jubilerende  “Meester  Haafkens”  van  harte 
geluk met dit jubileum en hopen dat hij nog 
verscheidene jaren in Lexmond zal kunnen 
werken  met  die  grote  liefde  en  toewijding, 
die hem eigen zijn.

Berichten van 5 Juli 1952
Aardappels verwijderd
Bij  enkele  ingezetenen  werden,  onder 
toezicht  van  de  rijkspolitie,  door  daarvoor 
aangestelde personen, teveel geteelde aard
appelen uitgetrokken.

Betudo
Maandag en Dinsdag werd in onze gemeente 
de bevolking, door middel van röntgenfoto’s, 
onderzocht  op  t.b.c.  De  opkomst  was  on
geveer zoals men verwachtte, nl. plm. 73%, 
wat neerkomt op ong. 1320 personen. 
’s  Maandagmorgens  kwamen  de  school
kinderen in klasseverband, wat de vlotheid 
van  het  onderzoek  ten  goede  kwam.  Dins
dagmiddag  dreigde  echter  een  stagnatie, 

Bericht van 10 Juli 1952
Kordaat optreden
Toen zich de zware onweersbui van de vorige 
week  voor  de  tweede  keer  boven  ons  dorp 
ontlastte,  rook het gezin van dhr. Brouwer 
een schroeilucht. Toen men ondanks de zwa
re regenval op onderzoek uitging, ontdekte 
men dat de bliksem in een bergroede was in
geslagen en een brand had veroorzaakt. De 
spuiter  H.  bestreed  onmiddellijk  met  zijn 
sproeimachine het vuur. Ook de brandspuit 
was  spoedig  ter  plaatse.  Dhr.  B.  spoot  zelf 
met  een  slang  op  de  waterleiding.  Men 
smaakte de voldoening hooiberg en huis te 
behouden. De waterschade bleef slechts tot 
de hooiberg beperkt.

Bericht van 31 Juli 1952
Hooibroei
Bij dhr. De J. alhier werd hooibroei ontdekt 
in  een  2tal  schelven  staande  op  het  erf 
achter de woning. Daar de schelven moesten 
worden uiteengehaald en voor brand werd 
gevreesd, werd de brandspuit gealarmeerd. 
Dat  dit  goed  gezien  was  bleek  al  spoedig, 
daar  er  een  fikse  vuurhaard  tevoorschijn 
kwam, die de brandweer echter spoedig be
dwongen  had.  Ook  de  brandspuit  van 
Schoonrewoerd  was  gearriveerd,  maar  be
hoefde  geen  dienst  te  doen.  Beide  hooi
schelven,  bevattende  enkele  duizenden 
ponden hooi, gingen zo goed als verloren.

Lexmond

Bericht van 7 juni 1952
Beroep
De  kerkeraad  der  Geref.  Kerk  alhier  heeft 
een beroep uitgebracht op cand. Heinen van 
Heerlen.

Bericht van 14 Juni 1952
Bedankt
Ook  cand.  Heinen  van  Heerlen  bedankte 
voor het beroep naar de Geref. Kerk alhier. 
Cand. Heinen was de 12e predikant, op wie 
een  beroep  werd  uitgebracht  in  de  laatste 
vacature.
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toen het apparaat opeens niet meer werkte. 
Onmiddellijk werd een monteur uit Leiden 
opgebeld, die ruim een uur later arriveerde. 
(...)  Van  degene  die  opgeroepen  waren, 
bleven er plm. 45 zonder opgave van redenen 
weg,  terwijl  plm.  15  personen,  omdat  ’s 
middags  het  apparaat  stuk  was,  ’s  avonds 
niet meer konden komen.

Het onweer van Donderdagavond 
Het onweer dat Donderdagavond (3 juli) om 
ca. 8 uur boven MiddenNederland losbarst
te en tot diep in de nacht voortduurde, heeft 
op  verschillende  plaatsen  schade  ver
oorzaakt. 
Lexmond.  Hier  sloeg  de  bliksem  in  twee 
boerderijen. Het eerste bij dhr. J. Kortlever. 
Toen de plaatselijke brandweer op weg was 
naar  deze  boerderij  ontdekte  men  tevens 
brand bij dhr. T. van Buuren. Men besloot 
eerst daar de reddende hand te bieden. Het 
voorste deel van de boerderij kon behouden 
blijven, maar het meubilair – ook dat van de 
inwonende J. van Dieren – ging geheel ver
loren.  Intussen  was  de  Meerkerkse  brand
weer met een nieuwe spuit gearriveerd bij de 
heer Kortlever. Hier was toen evenwel niets 
meer te redden. De gehele inboedel ging ver
loren. In het veld werden enkele koeien ge
dood en het fruit kreeg hagelschade.

Bericht van 17 Juli 1952
“W.I.K.” trok er weer op uit
Zaterdag nam de wandelsportver. “Willen is 
Kunnen” deel aan de wandeltocht te Nieuw
poort.  W.I.K.  was  goed  vertegenwoordigd, 
want er gingen maar  liefst drie ploegen op 
reis. De Senioren behaalden de vierde prijs. 
De  Junioren  legden  beslag  op  de  tweede 
prijs. De adspiranten lieten zich niet onbe
tuigd  en  behaalden  ook  een  tweede  prijs. 
Vooral voor de laatste groep een heel mooi 
resultaat,  want  het  was  de  eerste  keer,  dat 
men een tocht meeliep.

Bericht van 26 Juli 1952 
Excursie
De afdeling Lexmond van de Ned. Bond van 

Plattelandsvrouwen  had  het  bestuur  der 
Waterleiding  verzocht  het  pompstation  te 
Lexmond  te  mogen  bezoeken.  Het  bestuur 
heeft dit verzoek gaarne ingewilligd, omdat ’t 
er naar streeft een nauwer contact te leggen 
tussen  de  aangeslotenen  en  het  bedrijf  en 
daartoe ’n bezoek aan het pompstation mede 
dienstig kan zijn.
Het bezoek heeft plaatsgevonden op 21 Juli 
1952. De dames werden ontvangen door de 
voorzitter  der  Waterleiding,  dhr.  W.  Ge
leedst,  burgemeester  van  Meerkerk,  Leer
broek  en  Nieuwland.  Deze  heeft  eerst  een 
uitvoerige  beschouwing  gehouden  over 
water en waterleiding, waarna aan de hand 
daarvan het pompstation werd bezichtigd. 
Naar wij vernemen is de voorzitter bereid om 
voor verschillende Vrouwenverenigingen, in 
elk der 23  tot het verzorgingsgebied beho
rende gemeenten, kosteloos ’n inleiding over 
water en waterverbruik te houden, om mede 
daardoor te komen tot een beteugeling van 
onnuttig gebruik van het door de waterlei
ding geleverde water.

Bericht van 18 Augustus 1952
Concert 
Zaterdagavond  werd    in  de  kersenboom
gaard van dhr. Van Buuren een groot avond
concert  gegeven  door  de  Culemborgse 
Harmonie “Pieter Aafjes”. 
Dit  concert  was  georganiseerd  door  de 
muziekveren.  “Excelsior”  alhier.  Er  waren 
plm.  600  bezoekers.  Allereerst  werd  een 
rondgang  gemaakt  door  de  kom  der 
gemeente, en daarna werd op het terrein een 
keurig  programma  afgewerkt,  dat  door  de 
bezoekers zeer werd gewaardeerd. Een aar
dige verrassing was het, toen de Harmonie 
als extra nummer de bekende Posthoornga
lop speelde. Wel in het bijzonder had de gro
te  militaire  taptoe 
aan  het  einde  ie
ders belangstelling. 
Een  prachtig  stuk 
dat een waardig be
sluit  was  van  dit 
mooie concert.
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Nieuwe leden
Sinds het uitkomen van de vorige Lek en Huibert Kroniek hebben zich vier nieuwe leden aan
gemeld bij onze vereniging. Dat zijn Adriaan van Dijk uit Lexmond, Corné den Hertog  en Berry 
Liefhebber uit Heien Boeicop en Pleun Verheij  uit Culemborg. We heten ze van harte welkom.
 Door overlijden zijn twee leden ons ontvallen: dhr. Henny Blokland  en  dhr. Dirk de Wild uit  Lex
mond .

Jaarmarkt Lexmond op zaterdag 26 augustus
Natuurlijk is onze vereniging daarbij present, waarschijnlijk op de bekende plaats. Op onze kraam 
bent u weer in de gelegenheid om oude Kronieken te kopen. We bieden ook diverse tweedehands 
geschiedenisboeken over de streek en algemene geschiedenisboeken te koop aan. Daarnaast kunt 
u ook weer inschrijven op de ets ‘Achter het dorp’ van Theo Tukker. Iedereen is van harte welkom!
 
Najaarslezing op woensdag 27 september
Wat Lezing: De Grebbelinie
Wie Dhr. Martin Wigtman uit Scherpenzeel
Wanneer Woensdag 27 september, 20.00 uur
Waar Internos in Hei en Boeicop

Voorafgaand aan de excursie van 14 oktober (zie ver
derop) organiseren we een lezing over de Grebbeli
nie, zodat we goed voorbereid de Linie kunnen 
bezoeken. Martin Wigtman (bestuurslid van de his
torische vereniging van Scherpenzeel) is vrijwilliger 
bij de Stichting Grebbelinie in het Vizier. Hij verzorgt 
ook de rondleiding tijdens onze najaarsexcursie. Hij 
heeft zich o.a. enorm ingezet voor het weer zichtbaar 
en toegankelijk maken van de Duitse bunker R703. 
Voor al zijn werk is hij dit jaar koninklijk on
derscheiden. 
Iedereen is welkom. De toegang is voor leden is gratis. Nietleden betalen € 2,50.

Nationale Archeologiedag
Op verzoek van de Archeologische Werkgemeenschap Nederland, afdeling Lek en Merwestreek, 
plaatsen we de volgende informatie: Op 14 oktober wordt de Nationale Archeologiedag gehouden, 
met een aantrekkelijk scala aan activiteiten voor jong en oud op het kasteelterrein van het Huis te 
Merwede in Dordrecht. Een gedetailleerd programma vindt u op awnlekmerwestreek.nl

Najaarsexcursie zaterdag 14 oktober naar de Grebbelinie en Kasteel Doorwerth
We beginnen de dag met een kopje koffie op historische hofstede Hoeve de Beek. Gelegen in het 
hart van de Gelderse Vallei. De hoeve ligt naast het bezoekerscentrum van de Grebbelinie. 
De Grebbelinie is meer dan tweehonderd jaar één van onze verdedigingslinies geweest. Dankzij de 
inspanningen van Stichting Grebbelinie is het sinds 2011 Rijksmonument geworden.
Hoewel er na de Tweede Wereldoorlog delen van de linie verloren zijn gegaan, is het belangrijkste 
element nog grotendeels aanwezig: de liniedijk, die de verschillende forten en waterkeringen met 
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elkaar verbindt. In het bezoekers
centrum bekijken we een korte film 
over de geschiedenis van de Grebbe
linie. Daarna worden we rondgeleid 
door Martin Wigtman, die in sep
tember een lezing voor ons verzorgt.
De  loopafstanden  zijn  bij  elkaar 
rond de 500 m.
Bij slecht weer wordt een alternatief 
programma geboden.
Daarna gebruiken we een uitgebrei
de lunch in Hoeve de Beek en ver
trekken vandaar naar Kasteel 
Doorwerth. We krijgen daar een 
rondleiding. Gekozen kan worden 
voor een rondleiding door het kasteel of een rondleiding door de bijenstal.

Programma excursie:
09.00 uur Vertrek Dorpshuis het Bosch
10.00 uur Aankomst Hoeve de Beek voor koffie met koek
10.45 uur Bezoek museum + vertoning film

Bezoeken loopgraaf
Bezoeken Fort Franse tijd

13.00 uur Lunch hoeve De Beek
14.00 uur Vertrek richting kasteel Doorwerth
14.30 uur Keuze uit rondleiding door het kasteel of rondleiding door de bijenstal
16.15 uur Vertrek richting Lexmond

De kosten voor de excursie bedragen € 55,00 bij deelname van minimaal 30 personen.
U kunt zich voor de excursie opgeven bij Marianne Wittebol vóór 30 augustus 2017.
Tel. 0347342221 of mh.wittebol@hetnet.nl
Wilt u bij de opgave vermelden of u wilt deelnemen aan de kasteelrondleiding of een rondleiding 
door de bijenstal?

Najaarslezing in november
Wat Lezing: Invoering van het algemeen kiesrecht in 1917
Wie Mw. Prof. Monique Leyenaar
Wanneer medio november 2017 *
Waar Huis Het Bosch in Lexmond 
De vertegenwoordigende democratie zoals we die nu in Nederland 
kennen bestaat in deze vorm precies 100 jaar. Dat wil zeggen, dat 
in 1917 het algemeen mannenkiesrecht werd ingevoerd en het 
algemeen passief kiesrecht (gekozen kunnen worden) voor vrou
wen. Voor vrouwen werd het algemeen actieve kiesrecht twee 
jaar later, in 1919, ingevoerd. 
Passief wil zeggen, dat je jezelf als kandidaat beschikbaar stelt bij 
verkiezingen, en actief wil zeggen dat je zelf mag kiezen op een 
kandidaat.
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De invoering van het algemeen kiesrecht kent een lange en woelige voorgeschiedenis, die inte
ressant genoeg is om daar een lezing aan te wijden. 
De spreekster heeft veel onderzoek gedaan op dit gebied en kan daar boeiend over vertellen.
Iedereen is welkom. De toegang is voor leden is gratis. Nietleden betalen € 2,50.
* De spreekster heeft toegezegd een lezing voor ons te willen geven, maar we hebben nog geen de
finitieve overeenstemming over de datum. Als de precieze datum is vastgesteld, zal dat worden ge
communiceerd. Als uw mailadres bekend is bij de penningmeester krijgt u de laatste info per mail. 
En anders: houdt ook Het Kontakt in de gaten.

Met vriendelijke groet
Peter Kleppe, bestuurslid
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Afscheid van Het Laakhuis

Onze vereniging heeft afscheid genomen van Het Laakhuis in Lexmond. Jarenlang hebben vrijwilli
gers en bestuursleden er een fijne werkplek gehad. Met de naamsticker nog op de deur werd de  lege 
kantoorunit op een vrachtwagen geladen en naar een andere bestemming gebracht. Henk Spek en 
Cees Bassa legden die operatie vast. Laakhuis en ook De Blauwe Schuur moesten wijken voor een 
nieuwbouwproject. Aan de Laak worden 27 eengezinswoningen gebouwd in het plan De Laakse Weide.



Lek en Huibert Kroniek36

Inhoudsopgave

Herkomst illustraties

Van het bestuur..............................................2
De boerderij van Henk de With Gzn...........311
Lexmondse Groene Kruis 19081940.....1223
Ontvangen van............................................23
Klank en Vreugd 50 jaar..........................2427
De winkel van Arie de Leeuw..............  ........28
Tegels in oude boerderijen...........................29
Uit de krant van 65 jaar geleden.............3032
Nieuwsbrief  VHLHB...............................3335
 

© Overname van 
artikelen of 
gedeelte 
daarvan voor 
publicatie
doeleinden, is 

alleen toegestaan met schriftelijke 
toestemming van de auteur en/of 
redactie. Onder voorwaarden van 
duidelijke bronvermelding en 
toezending van een exemplaar aan 
auteur en redactie.

DRUK: BLADNL.NL

Voorpagina Boerderij in 1941 Rijksdienst Cultureel Erfgoed
Pagina 3, 5 en 11 Henk de With en echtgenote T. Bikker
Pagina 4 Boerderij in 1966 Rijksdienst Cultureel Erfgoed
  Boerderij in 2017 Ronnie Hendriks
Pagina 6 Henk de With met paarden  J. Bikker
Pagina 7 Indeling boerderij  Rijksdienst Cultureel Erfgoed
Pagina 8     Dakconstructie/ deur in 1993  Adviesbureau Lakerveld

Schouw Mevr. B. BikkerDe Wildt
Deur in 2017   T. Bikker

Pagina 911  Kad. kaart, staatjes   T. Bikker
Pagina 1,12,14 en 16 Documenten Archief VHLHB, Groene Kruis
Pagina 1, 12,14,17 en 18 Prenten Groene Kruis enz. '125 jaar thuiszorg', H.Jamin
Pagina 13 en 14 Bestuursleden, famillie dr. Bon in tuin,

Dr. Bon op motor H. Molenaar
Pagina 15 Aafke Gesina van Hulst Florence Nightingale Instituut

F.C. Fleischer en W. Poolman 'Wijkverpleging in historisch perspectief'
Pagina 19 tbchuisje '125 jaar thuiszorg', H.Jamin
Pagina 21 Schoonmaaksters H. Molenaar
Pagina 23 Bord wijkverpleegster flickr.com
Pagina 23 Jubileumboek VHLHB
Pagina 2427 Klank en Vreugd   Walter van Zijderveld
Pagina 28 Gitaar, boterhamworst gitaartabs.nl/ mijnslager.info
Pagina 29 Tegels Uitgave 'Utrechtse tegels'
Pagina 30      Muis Telegraaf.nl
Pagina 33      Kaartje Grebbelinie Bunkerinfo.nl
Pagina 34      Kasteel Doorwerth raym.deds.nl

     Poster kiesrecht  Stedelijk Museum Amsterdam
Pagina 35 Afscheid Laakhuis  Cees Bassa en Henk Spek

Kopij voor het volgende nummer kan tot 15 oktober 2017 worden ingeleverd.  




