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Rinus Langerak

Z

oals u al hebt kunnen zien op de voorzijde van deze
Kroniek hebben wij na plezierig en constructief overleg
met wethouder Arie Donker en de betrokken ambtena
ren van de gemeente Zederik, de beschikking gekregen over de
voormalige aula bij de Lexmondse begraafplaats als huisves
ting voor onze historische vereniging. Wij zijn de gemeente
daarvoor bijzonder erkentelijk en hopen er vele jaren gebruik
van te kunnen maken. Wij hebben goede afspraken kunnen
maken over permanent gebruik en over wat daar van vereni
gingskant tegenover moet staan.
Op de pagina's 28 en 29 van deze editie kunt u meer lezen over
ons nieuwe onderkomen. Het biedt ons nieuwe en uitgebreide
mogelijkheden en daar zijn we heel gelukkig mee. Vooral om
dat het de kans biedt u als lid nog beter te bedienen en bij de
vereniging te betrekken. In het artikel schrijven we ook over
plannen die we al hebben met ons verenigingsgebouw en over
wat we tegenover het kosteloze gebruik aan verplichtingen
hebben afgesproken. Voor die plannen en het nakomen van de
verplichtingen is de hulp en inzet van u onontbeerlijk.
Een aparte vermelding verdient het knekelhuisje op de be
graafplaats. Het karakteristieke gebouwtje is in de loop der ja
ren bouwvallig geworden maar blijft, na overleg met onze
vereniging, bewaard. Zichtbare gebreken worden op korte
termijn hersteld en de afspraak is dat de vereniging dan in
combinatie met de aula verder het onderhoud, denk bij
voorbeeld aan buitenschilderwerk, verzorgt.
Het zal duidelijk zijn dat we nu en straks veel aandacht zullen
besteden aan onze nieuwe huisvesting. Juist om er een open en
gastvrij gebouw van te maken dat historisch verantwoord bij u
en bij ons past. Om die reden schenken we er ook in dit nummer
aandacht aan.
Dat neemt niet weg dat deze Kroniek ook weer tal van andere
interessante artikelen en wetenswaardigheden brengt. Zoals
over 500 jaar reformatie, de kerkscheuring die tot op de dag
van vandaag de identiteit en de geschiedenis van onze dorpen
zo nadrukkelijk mee bepaald heeft. En over heel veel andere
zaken met een vaak aanzienlijk kortere historie.
Met dank aan auteurs en samensteller van dit nummer wens ik
u veel leesplezier. En vanzelfsprekend hoop ik u binnen afzien
bare tijd welkom te kunnen heten in ons nieuwe onderkomen.
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De Reformatie
in Lexmond en Hei en Boeicop
Walter van Zijderveld

De kerkelijke situatie vóór 1566
e dorpen Lexmond en Hei en Boeicop
lagen in het gebied waar de bisschop
van Utrecht het voor het zeggen had.
Die had zijn verantwoordelijkheid voor het
kerkelijke gebeuren meestal weer uitbesteed
aan andere organisaties. In beide plaatsen was
dat het kapittel van Oudmunster die het daar
voor het zeggen had. Beide dorpen hadden ook
dezelfde wereldlijke eigenaren: de heren van
Brederode, die heersten over het Land van Vi
anen en Ameide.
Nadat Luther op 31 oktober 1517 zijn stellingen
op de deur van de slotkapel van het Duitse Wit
tenberg had gespijkerd, bleef het in het Land
van Vianen nog lang rustig.
In de Zuidelijke Nederlanden was de situatie
totaal anders. Daar werd in Antwerpen in 1555
de eerste protestantse gemeente gesticht, die
echter in het geheim moest opereren. Het pro
testantse geloof verspreidde zich daarna snel
in die streek en op 12 juli 1562 werd op het
kerkhof van de WestVlaamse plaats Boesche
pe de eerste calvinistische openluchtdienst ge
houden. De leer van Calvijn had toen al meer
aanhangers dan die van de meer gematigde
Luther.
Hendrik III van Brederode, die ook wel de Gro
te Geus werd genoemd, was intussen om po
litieke redenen uitgegroeid tot de voorman van
het Nederlandse verzet tegen Spanje. In 1564
bekeerde hij zich weliswaar tot het protes
tantisme, maar of dat geheel uit geloofsover
tuiging was, is nog maar de vraag. Hij liet wel
oogluikend toe dat in Vianen, als enige Noord
Nederlandse stad, ketterse boekjes en zelfs een
bijbel werden gedrukt. Willem van Oranje was
in die tijd nog roomskatholiek. De Spaanse in
quisitie bestreed het protestantisme toen al op
een fanatieke manier.

D

Luther timmerde op 31 oktober 1517 zijn 95 stel
lingen aan de deur van de slotkapel van Wit
tenberg. Schilderij van Hugo Vogel.

De protestanten kwamen in opstand
In het Land van Vianen was aanvankelijk
slechts weinig te merken van het protestantis
me. In 1558 had Hendrik III van Brederode een
plakkaat uitgebracht waarin hij Vianen een
toevluchtsoord maakte voor ketters, zoals de
protestanten toen werden genoemd. Daar
werd aanvankelijk echter weinig gebruik van
gemaakt. Of hij toen zelf al protestant was, is
niet duidelijk, maar hij legde protestanten in
elk geval geen strobreed in de weg. Het zullen
veel meer politieke motieven zijn geweest die
hem tot deze keuze hebben geleid.
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Op deze moderne kaart is met een rode lijn de omvang van het Land van Vianen en Ameide getekend.
De blauwe lijnen geven de grenzen van de verschillende schoutambten aan. De hoge heerlijkheid
van Vianen bestond uit de stad Vianen met de polders Bloemendaal, Bolgerije en Autena en de dorpen
Hei(en Boei)cop, Lexmond/Achthoven en Lakerveld. De hoge heerlijkheid van Ameide bestond uit
de stad Ameide en het dorp Tienhoven. Bij de landen van Ameide behoorde ook de hoge heerlijk
heid Meerkerk en de bijbehorende polder Quakernaak, gelegen aan de oostzijde van de Zederik.
Kleine foto: Hendrik III van Brederode, de Grote Geus. Gravure van Hans Liefrinck.

Op 5 april 1566 presenteerden zowel protes
tantse als katholieke edelen het Smeekschrift
der edelen aan de Spaanse landvoogdes
Margaretha van Parma, dat was opgesteld op
kasteel Batestein te Vianen. Margaretha zegde
een matiging van de kettervervolging toe, maar
moest nog wel toestemming daarvoor hebben
van de Spaanse koning Philips II. Die kreeg ze
niet, maar toen was de geest al uit de fles. De
protestanten roken hun kans en in de Zuidelij

ke Nederlanden organiseerden ze preken bui
ten de stadswallen, omdat dit daarbinnen
streng verboden was. Deze zogenoemde ha
genpreken begonnen daar eind mei 1566.
In de Noordelijke Nederlanden werd ander
halve maand later, op 14 juli, de eerste hagen
preek gehouden. Dat gebeurde iets ten
noorden van Amsterdam, in het rechtsgebied
van Hoorn. Een week later in Overveen bij
Haarlem en in de Bergermeer bij Alkmaar.
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Boven: De Beeldenstorm in een denkbeeldige kerk, getekend
door Dirck van Delen in 1630.
Rechts: Grof geweld bij de Beeldenstorm. Tekening van J. Buys.

Al deze gebieden waren eigendom van Hendrik
III van Brederode. Wel een bewijs hoezeer hij
achter de reformatie stond. In het Land van Vi
anen en Ameide werden de hagenpreken
echter niet gehouden. Hier leefde de reforma
tie dus niet zo erg.
Geen beeldenstorm in het Land
van Vianen en Ameide
Op 10 augustus 1566 hield iemand een oprui
ende preek bij Steenvoorde in Vlaanderen,
waarna een groepje toehoorders de beelden in
het nabijgelegen klooster kapot sloeg. Dit was
het begin van de Beeldenstorm.
Hendrik III had niet veel bezwaar tegen het
verwijderen van beelden uit de kerken en
kloosters, maar dat moest dan wel door het be
voegde gezag worden gedaan en niet door ‘het
volk’. Zo wist hij de bestorming van de abdij
van Egmond te voorkomen en om dergelijke
taferelen in het Land van Vianen en Ameide te
voorkomen, liet hij daar op 25 september 1566
de beelden, schilderijen en voorwerpen, die
bestemd waren voor de roomskatholieke ere
dienst, zoals bijvoorbeeld het altaar, verwijde
ren. Hij borg ze op in slot Batestein te Vianen.

Dat zijn vrees voor een Beeldenstorm in zijn
gebied niet ongegrond was, bleek wel, want in
Everdingen en Zijderveld vond die wel plaats.
Die dorpen lagen overigens niet in zijn gebied.
Nog geen week na het verwijderen van de
beelden werd in het Land van Vianen en Amei
de de eerste protestantse preek gehouden, en
wel op 1 oktober 1566 in de kerk van Vianen.
Hendrik III was ook tolerant tegenover andere
geloven. Zo kregen de katholieken de voor
malige gasthuiskapel toegewezen, die achter
het stadhuis was gelegen.
Het protestantisme in 1566 in beide dorpen
Het aantal protestanten zal in 1566 in het stad
je Vianen relatief groot zijn geweest. Vianen
was een centrum van verzet tegen de Span
jaarden en daardoor een toevluchtsoord van
gevluchte ketters.
In de steden was het aantal calvinisten erg
klein en de mensen die moesten vluchten zul
len meestal fanatieke lieden zijn geweest.
Evenals tegenwoordig zijn pressiegroepen
meestal klein, maar fanatiek, en hebben daar
om een onevenredig grote invloed op het be
stuur.
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Het zoveelste plakkaat dat Hendrik III van Brederode,
op 17 september 1563, uitvaardigde tegen de
roomskatholieken. Het werd, evenals de
vorige plakkaten, bijna niet nageleefd.

In de dorpen in Het Land van Vianen en Amei
de zal het aantal protestanten zeer klein zijn
geweest. De inwoners waren gewend aan een
bepaalde manier van leven en aan de kerkelij
ke tradities. Het oude ritme van de missen zal
zeker niet van de ene op de andere dag zijn ge
wijzigd. De plaatselijke pastoors bleven hun
werk doen, zoals ze dat al hun leven lang
hadden gezien van andere pastoors en daarna
zelf hadden gedaan. Mogelijk is wel de vorm
van de sacramenten aangepast. De wij
waterbekkens, de altaren en altaarattributen
en misschien ook de miskelken waren niet
meer aanwezig en de kerk zonder de vertrouw
de beelden voelde koud en kil aan. Enkele kan
delaars zullen in 1566 zijn achtergebleven. Er
moest immers licht in de kerk blijven. Dat alles
was voor de pastoors een handicap om de
roomse gebruiken te handhaven. Ondanks alle
wijzigingen en beperkingen zullen de diensten
in de dorpen niet veel zijn veranderd en leken
ze op de vroegere katholieke diensten. Er was
nog geen protestantse organisatie die de pas
toors voorschreef hoe ze te werk moesten gaan,
dus moesten ze zelf maar improviseren.
Er ontstond een gezagsvacuüm
Hendrik III van Brederode had in het verzet te
gen de Spanjaarden veel samengewerkt met
Willem van Oranje. Ze hadden veel aanhang bij
de hoge adel en voelden zich sterk in hun strijd
tegen Spanje. Het was ook meer een politieke
dan een godsdienstige strijd. Na de Beelden
storm hadden veel hoge edelen zich afgekeerd
van het protestantisme. Mogelijk omdat deze
‘volkse’ beweging hun machtspositie op de
lange duur zou kunnen ondermijnen. Ze
steunden daarom weer de Spaanse regering,
dus de te Brussel zetelende landvoogdes
Margaretha van Parma. Hendrik III verloor
hierdoor een groot deel van zijn aanhang. In
tussen had de Spaanse koning Philips II extra
geld ter beschikking gesteld aan landvoogdes

Margaretha, die daarmee nieuwe soldaten kon
werven. Bovendien waren er geruchten dat er
een groot Spaans leger naar de Nederlanden
zou worden gezonden. Zo was de situatie in de
herfst van 1566.
Hendrik III begon Vianen te versterken en sol
daten in dienst te nemen. Die werden gelegerd
in de stad en op slot Herlaer in Tienhoven. De
Spaansgezinde troepen hadden ook niet stil
gezeten en zij namen op 28 februari 1567
Utrecht in en even later Vreeswijk. Hendrik III,
die zelf de leiding had in Vianen, was intussen
de dag ervoor naar Amsterdam vertrokken om
op verzoek van Willem van Oranje die stad te
verdedigen tegen de Spanjaarden. De soldaten
in Vianen stonden nu onder bevel van een
plaatsvervanger, maar deze kon hen niet in be
dwang houden. Het gevolg was dat ze twee
maanden lang de dorpen in de omgeving van
het Land van Vianen en Ameide plunderden.
Waarschijnlijk hebben ook Lexmond en Hei
en Boeicop onder hun acties geleden, alhoewel
ze in hun 'eigen' gebied lagen.. Rond 30 maart
1567, kort na Pasen, haalden de losgeslagen
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Ameide en Lexmond naar Vianen en be
legerden die stad. Tien dagen later, op 3 mei
1567, trokken de in Vianen achtergebleven sol
daten van Hendrik III van Brederode weg. Ook
veel protestantse burgers namen toen de
vlucht. Op 5 mei 1567 trokken de Spaanse troe
pen Vianen binnen. Alle achtergebleven in
woners moesten de eed aan de Spaanse koning
afleggen en de nieuw gemaakte bolwerken
werden weer gesloopt. Vianen, en daarmee het
gehele land van Vianen en Ameide, was daar
mee weer Spaans gebied geworden, waar al
leen de roomskatholieke godsdienst werd
geaccepteerd. Indertijd gevluchte katholieken
keerden daarop weer terug naar het Land van
Vianen en Ameide. De parochies kregen hun in
Batestein opgeborgen kerkelijke voorwerpen
weer terug en zo werden in Lexmond en Hei en
Boeicop na zeven maanden de katholieke ere
diensten weer hervat.
Nog diezelfde maand mei 1567 hadden de
Spanjaarden alle Nederlandse steden weer in
hun bezit. De opstand was mislukt.
Willem van Oranje op een schilderij van Michiel
Jansz van Mierevelt uit 1632, in 1841 gekopieerd
door Cornelis Kruseman.

soldaten van Hendrik III de twee grote klokken
en een klein klokje uit de Lexmondse kerkto
ren. Uit de kerk zelf namen ze een grote en
enkele kleine metalen lichtkronen mee en ook
nog twee grote en vier middelgrote kandelaars.
Het werd nu wel erg kaal in de Lexmondse
kerk. Over plunderingen van de kerk van Hei
en Boeicop is niets bekend.
Het Land van Vianen werd in 1567
weer roomskatholiek
Na anderhalve maand zonder een sterke lei
ding te zijn geweest en verveeld van hun plun
dertochten, trok een deel van de opstandige
soldaten van Vianen naar Amsterdam om daar
bij Hendrik III hun achterstallige soldij op te
eisen. Dat was een buitenkansje voor de
Spaanse troepen die aan de noordkant van de
Lek gelegerd waren. Op 24 april 1567 staken zij
de rivier over en namen slot Herlaer in. Daarna
trok het Spaanse leger over de Lekdijk via

De Spaanse periode 15671577
en een doodvonnis
De Spaanse bevelhebber Alva met zijn 10.000
man aan troepen bereikte op 22 augustus 1567
Brussel en nam de macht over van landvoog

Alva op een anoniem schilderij dat hangt op Kas
teel van Gaasbeek.
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des Margaretha van Parma. Hendrik III en
Willem van Oranje weken uit naar Duitsland.
Hendrik stierf op 15 februari 1568 op slot
Harnsdorf te Recklinghausen.
Spanje nam alle bezittingen in de Lage Landen
van Willem van Oranje in beslag. Willem van
Oranje was altijd van mening geweest dat de
problemen op het diplomatieke vlak moesten
worden opgelost. Nu besloot hij toch maar de
plaats van Hendrik III als leider van de mili
tante opstand over te nemen. Het was het begin
van de Tachtigjarige Oorlog.
Alva voerde een waar schrikbewind in, met het
doel alle protestanten te doden of te verdrijven
en het roomskatholieke geloof weer in ere te
herstellen. Dat was ook in Lexmond merkbaar.
Rond 1567 had de Lexmonder Adriaen
Willemsz zich thuis laten dopen door een
rondtrekkende doopsgezinde prediker. Als
kind was hij al eens gedoopt, maar dat was nu
opnieuw gebeurd. De doopsgezinden of
wederdopers leerden namelijk dat men de
doop bewust moest ondergaan en niet als baby
worden opgelegd. Adriaen had verder nooit
contact gehad met de prediker, maar zijn doop
zal in Lexmond niet onopgemerkt zijn ge
bleven. Waarschijnlijk werd hij eind septem
ber 1568 voor deze ‘misdaad’ gevangen
genomen. Op 3 oktober 1568 legde hij een
schriftelijke bekentenis en verklaring af.
De Viaanse drossaard Steven de Witt ver
oordeelde hem in naam van de Spaanse koning
Philips II tot de brandstapel. Al zijn bezittin
gen, waaronder enkele percelen land in
Langerak, werden in beslag genomen. De Vi
aanse schepenbank vond verbranden echter
een te zware straf en veroordeelde hem bijna
vijf maanden later, op 22 februari 1569, tot
onthoofding met het zwaard. Zijn lichaam zou,
samen met zijn afgehakte hoofd, worden be
graven in de uiterwaard. Dat was de plaats
waar vroeger misdadigers werden begraven.
Ook Adriaen Willemsz werd tot de misdadigers
gerekend en mocht dus niet bij of in de kerk
worden begraven. Op 22 maart werd hij gege
seld en op 6 mei 1569 terechtgesteld, in het
bijzijn van de schepenen van Vianen.
Van Hei en Boeicop zijn geen martelaren

Deze nissen in het koor van de kerk te Lexmond
herinneren nog aan de tijd dat er roomskatholieke
missen werden opgedragen.

bekend en zullen er ook niet zijn geweest. Wel
hebben in een onbekend jaar, waarschijnlijk
tussen 1568 en 1577, een aantal soldaten inge
broken in de kerk en hebben daar uit de kist,
waarin allerlei documenten en registers
werden bewaard, veel spullen meegenomen.
Een aantal registers zijn later door de secre
taris Gijsbert Woutersz teruggehaald uit Via
nen, maar daarna weer verloren gegaan.
Op 8 november 1576 werd de Pacificatie van
Gent gesloten, waarin de Noordelijke en de
Zuidelijke Nederlanden overeenkwamen ge
zamenlijk de Spanjaarden te verdrijven. De
reden daarvoor had niets met religie te maken.
Spanje had namelijk geen geld meer om haar
troepen te betalen, met als gevolg dat de
Spaanse soldaten in de Zuidelijke Nederlan
den al plunderend en moordend door het land
trokken. Dat was men beu. Spanje trok daarop
haar troepen terug uit de Zeven Provinciën.
Het duurde nog tot 7 december 1567 voor de
macht in het Land van Vianen en Ameide was
overgedragen en pas op 10 februari 1577 ver
trokken de vijandelijke troepen. Het Land van
Vianen en Ameide was dus bijna tien jaar in het
bezit van de Spanjaarden geweest.
Vanaf 1577 werd het Land van Vianen
en Ameide protestants
De Spanjaarden waren in 1577 nu wel vertrok
ken, maar dat betekende niet dat meteen daar

19de jaargang nr. 4, november 2017

9

Heycop, met rechts de kerk, die toen nog een zeshoekige afsluiting had, getekend in 1750 door Jan de Beyer.

na de bevolking de protestantse godsdienst
ging belijden. Wel werd meteen de gere
formeerde godsdienst, zoals de protestantse
godsdienst toen officieel werd genoemd, inge
voerd en de katholieke godsdienst verboden.
Dat gebeurde ook in Meerkerk en Noordeloos,
die toen onder de jurisdictie van de Van
Brederodes vielen. Door een zwak bestuur
kwam van de handhaving van het verbod op de
katholieke godsdienst echter weinig terecht. In
Vianen zelf waren ook al direct katholieke
geestelijken actief die onder het kerkvolk mis
sioneerden. Dat kwam doordat het gezag in de
Landen van Vianen te wensen overliet. De
oorzaak was dat Hendrik III van Brederode
kinderloos was overleden. Er ontstond ruzie
over de erfenis tussen Geertruida van Bronk
horstBatenburg, die een dochter was van
Hendriks zuster Johanna II van Brederode, en
Willem van Oranje. Ook de weduwe van Hen
drik III, zijnde Amalia van Neuenahr (Nieuwe
naar), wilde haar deel hebben. De Staten van
Holland zonden toen een klein legertje naar
Vianen en bezetten de stad. Nu was Willem van

Oranje de stadhouder van Holland en zo kreeg
hij het in het Land van Vianen en Ameide toch
feitelijk voor het zeggen. Na enkele gerechtelij
ke processen won Geertruida. De soldaten van
Willem van Oranje vertrokken op 29 juni 1584.
Daarna kon er in het Land van Vianen en
Ameide eindelijk orde op zaken worden ge
steld. Twaalf dagen later werd Willem van
Oranje op 10 juli 1584 in Delft vermoord. Geer
truida overleed in 1590 en Walraven III van
Brederode volgde haar op.
De protestanten hadden na 1577 ruim baan ge
kregen, maar daarvan zullen er in Lexmond
maar enkele zijn geweest. Predikanten waren
er ook nog niet, want pas in 1575 was in Leiden
de eerste theologische faculteit opgericht.
Hei en Boeicop werd protestants
De laatste pastoor in Hei en Boeicop was Jo
hannes Judoci van Ruemst of Rumpst, met
roepnaam Jan. Hij was al pastoor in 1535 en in
1569 wordt hij voor het laatst genoemd, dus
twee jaar nadat het Land van Vianen door de
Spanjaarden was bezet geweest.
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De gereformeerde godsdienst zal in de
boerengemeenschap van Hei en Boeicop niet
snel wortel hebben geschoten. Daarvoor zijn
agrariërs in het algemeen te conservatief.
Door het wegvallen van de missen en de
zielzorg door de pastoor, zal er onge
twijfeld een gat zijn gevallen in de
geestelijke verzorging van de Hei en
Boeicoppers. Er was toen geen enkele
geestelijke meer waarbij zij bij geboorten,
huwelijken en overlijden terecht konden.
Ook christelijke feestdagen zullen waarschijn
lijk niet in de kerk zijn gevierd. Hoe de in
woners toch aan geestelijke bijstand konden
komen is onbekend. Misschien trad één van
hen soms op als een soort vervanger, wie zal het
zeggen. Op kerkelijk gebied was het in elk geval
een duistere tijd.
Omdat de roomskatholieke leer verboden
was, richtten de Hei en Boeicoppers zich
noodgedwongen op de protestantse leer. Uit
die hoek konden ze nog de meeste geestelijke
bijstand verwachten. Mensen op het platte
land leefden dicht bij de natuur en een religieus
besef zal zeker bij veel inwoners aanwezig zijn
geweest. Dat konden ze cultiveren in de kerk.
Wanneer dat niet meer op de rooms
katholieke manier kon, dan maar op de protes
tantse wijze.
De eerste onderwijzers in Hei en Boeicop
In 1586, negen jaar nadat de protestantse kerk
leidend was geworden in het Land van Vianen
en Ameide, drong de drost van Vianen er bij
Amalia van Neuenahr op aan om een predikant
of schoolmeester in Hei en Boeicop aan te
stellen. Die waren er nog steeds niet. School
meesters waren in die tijd geletterde lieden en
konden in geval van nood ook bepaalde taken
van de predikant waarnemen, zoals preek of
bijbellezen. De protestantse synode van 1574
had al bepaald dat schoolmeesters moesten
worden aangesteld, die natuurlijk wel de pro
testantse godsdienst moesten aanhangen. Zo
voorkwam men dat katholieke of onkerkelijke
ideeën werden onderwezen. Het was het begin
van het christelijk onderwijs. De drost schreef
ook: alsoo die jeucht daer op wasschen als die

Het stempel van de
protestanse kerk
van Hei en
Boeicop met een
latijnse rand
tekst. In de
protestantse
kerk is het ge
bruik van latijn
ongebruikelijk.

wilde luyt ende blyft die jeucht ongeleert,
soodat metter tyt wel Heydenskoop soude
moegen genoempt worden. Vrij vertaald: De
jeugd groeit daar op als wilde en ongeletterde
lieden, zodat men over enige tijd wel eens over
Heidenscop kan praten (in plaats van over
Heicop).
Behalve een schaarste aan predikanten en on
derwijzers, was vooral geldgebrek in Hei en
Boeicop de reden die de aanstelling van zo’n
functionaris verhinderde. Weer tien jaar later,
in 1596, blijkt er toch al een onderwijzer in Hei
en Boeicop te zijn. Hij is waarschijnlijk echter
zonder toestemming van de classis benoemd.
Hij was mogelijk ook niet zo erg geschikt. In elk
geval wilden de Hei en Boeicoppers in dat jaar
1596 nu eindelijk wel eens een eigen predikant.
Misschien zou dat met financiële steun van de
heer van Brederode wel mogelijk zijn. De Vi
aanse predikant bracht dat in de classis
vergadering van 9 juli 1596 ter sprake. In naam
van de Heicopse protestanten stelde hij als
mogelijke oplossing voor om de Viaanse
schoolmeester Wilhelmus op zondag in Hei
en Boeicop als voorlezer te laten optreden. Hij
studeerde al voor predikant, dus hij had al
meer theologische kennis dan de doorsnee on
derwijzer en kon dan later als predikant funge
ren. De classis vond dit een goed idee, maar de
Heicopse onderwijzer niet. Die wilde zelf wel
dat betaalde werk van voorlezer doen. Mis
schien deed hij dit al, maar dat lijkt niet waar
schijnlijk. Hoe dan ook, er ontstond
onenigheid en de classis werd ingeschakeld om
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Vertaling van de latijnse tekst:
Jacobus Engberti van Lexmond
(is) toegelaten tot de wijdingen
als subdiaken en diaken op titel
van patrimonium (=vaderlijk erf
goed) door decreet wegens (te
lage) leeftijd. (Archief Bisschop
pen van Utrecht)

dit probleem op te lossen. Die wist daar ook
geen raad mee en schakelde de synode in. Wat
die adviseerde is niet bekend en ook niet hoe
dit probleem intern is opgelost. Van de school
meester, van wie ook de naam onbekend is,
werd echter verder niets meer vernomen. Hij
zal wel zijn vertrokken. We horen later nog wel
van ene Wilhelmus, die zeer waarschijnlijk
Wilhelmus van der Walle heette.
De eerste predikant van Hei en Boeicop
Deze Wilhelmus van der Walle had eind 1596
of begin 1597 zijn theologieexamen gehaald
en was predikant geworden in Lienden, in de
Betuwe. De Hei en Boeicoppers vroegen in de
classisvergadering van 3 juli 1597, via de Vi
aanse dominee, of ze een predikant mochten
beroepen, die dan f 300 per jaar zou verdienen.
Hij moest voor dat bedrag ook als schoolmees
ter dienst doen. Bij voorkeur zou dat de in Hei
en Boeicop al bekende Wilhelmus van der Wal
le moeten zijn. Dat vond de classis een goed
plan en zo werd Wilhelmus van der Walle de
eerste predikant van Hei en Boeicop.
Hij moest echter eerst nog toestemming krij
gen van zijn gemeente in Lienden en dat ging
kennelijk niet zo vlot. Een jaar later was hij toch
in functie en op 19 augustus 1598 werd hij
toegelaten tot de classisvergadering. Hij was
de attestatie van zijn vorige gemeente vergeten
mee te nemen, zodat hij de classis geen bewijs
kon overleggen dat zijn vorige gemeente hem
vrijwillig had laten gaan. Niettemin mocht hij

blijven en deelnemen aan de discussies.
Nog geen jaar later diende de dominee in juni
1599 een klacht in bij de classis dat hij niet voor
zijn werk als onderwijzer werd betaald. De
Hei en Boeicoppers stelden dat dit bedrag in
zijn salaris was begrepen, maar dat ontkende
hij. Een afvaardiging van de classis en zelfs
Walraven III van Brederode moesten eraan te
pas komen om een compromis te bereiken. Dat
bestond erin dat hij ongeveer f 20 trak
tementsverhoging kreeg, die betaald moest
worden uit de jaarlijkse opbrengsten van de
gilden of broederschappen Sint Anthonis en
Maria Magdalena. Wilhelmus van der Walle
moest dan wel beloven vier jaar in Hei en
Boeicop te blijven. Vier jaar later kreeg hij in
april 1603 een beroep naar Giessen in Brabant
en vertrok in juni, precies vier jaar na zijn
belofte. De Hei en Boeicopse schoolmeester
Fredrick IJsbrants werd toen voorlezer. Hij
was intussen al bezig theologie te studeren en
legde op 14 juli 1605 met succes examen af.
Daarna werd hij bevestigd als de tweede
predikant van Hei en Boeicop.
Niet elke Hei en Boeicopper werd protestant
Er zullen altijd inwoners zijn geweest die, om
wat voor reden dan ook, niet overgingen naar
het protestantse geloof. Zij zullen het in de
gemeenschap niet gemakkelijk hebben gehad
om als eenlingen een onderdeel van het dorp te
blijven. Er waren echter rondtrekkende
priesters en klopjes[1], zodat ze toch geestelijke

Klopjes waren ongehuwde vrouwen die hand en spandiensten verleenden in de katholieke kerk en daar
voor ook een gelofte hadden afgelegd.
[1]
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zorg konden ontvangen. Mogelijk hielden de
katholieke Hei en Boeicoppers ook contact
met de roomskatholieke parochie te Vianen.
Die was weliswaar verboden, maar werd oog
luikend toegestaan.
Uit een verslag ven de reizen van een rondtrek
kende priester weten we dat hij de sacramen
ten toediende, dus ook kinderen doopte. In
Hei en Boeicop werden in 1613 zo de volgende
kinderen gedoopt: Gerardus, met als ouders
Jan Francquen en Janneken Jans, en Wal
raven, met als ouders Hendrick Herbertsen en
Mariken Jans.
De kerk in Lexmond bleef voorlopig rooms
In Lexmond was de situatie totaal anders dan
in Hei en Boeicop. Hier stond sinds 1564 pas
toor Jacobus Engelberti. Hij woonde daarvoor
ook al in Lexmond en is daar mogelijk ook ge
boren uit een niet onbemiddelde familie.
Waarschijnlijk was hij een bastaardkind van
een Van Brederode. Het was in die tijd normaal
dat, wanneer een belangrijk persoon bij een
vrouw van het lagere volk een kind had ver
wekt, hij dat kind niet eigende. Hij zorgde dan
wel voor het kind en wanneer het de juiste
kwaliteiten had, kon het kind het ook ver
schoppen op de maatschappelijke ladder. Het
kind kreeg echter niet de achternaam van de
vader, in dit geval Van Brederode, maar die van
de moeder of de ‘stiefvader’. Voor onze pastoor
is de ‘stiefvader’ waarschijnlijk Engbert Hend
ricxz. Dit was de man die in 1567 als kerkmees
ter de geroofde klokken, kroonluchters en
kandelaars terug kreeg van de Spaanse bezet
ters. Deze verwantschap verklaart waarom Ja
cobus Engelberi tot aan zijn dood door de
protestantse Van Brederodes de hand boven
het hoofd werd gehouden.
Jacobus Engelberti werd eerst pastoor in Alm
kerk en volgde in 1564 in Lexmond de zittende
pastoor Adrianus Henrici op. Hij is geen vol
bloed pastoor gebleven, want op latere leeftijd,
in 1596, woonde hij samen met een vrouw, die
Mariken Jansdochter heette. Zij had een
dochter, maar of Jacobus Engelberti daarvan
de vader was, is niet bekend.
Twee jaar nadat hij in 1564 pastoor in Lex

De brief van Jacobus Engelberti uit 1586 met
zijn handtekening.

mond was geworden, werd het protestantisme
voor de eerste maal in het Land van Vianen en
Ameide ingevoerd. Dat gebeurde meer in
naam dan in daad en toen de Spanjaarden het
Land van Vianen en Ameide van 1567 tot 1577
bezet hielden, had hij helemaal geen
problemen met het uitoefenen van zijn
kerkelijke taken.
Hij kreeg pas problemen in 1580, toen de sol
daten van Willem van Oranje het Land van Vi
anen en Ameide kwamen bezetten. Op
8 november van dat jaar werd een classis
vergadering gehouden, waarschijnlijk om te
beoordelen hoe de verschillende plaatselijke
geestelijken tegenover het protestantse geloof
stonden. Zij die zich van rooms naar protes
tants wilden bekeren, kregen zo een kans te be
wijzen dat ze dit ook echt meenden. Den paepe
van Lexmond was echter niet op komen dagen.
Dat was tegen de regels, want alle kerkelijke
voorgangers in de classis waren verplicht de
classisvergadering bij te wonen. Er werden
twee afgevaardigden naar de drossaard van
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Vianen gezonden, met het verzoek de paepe[2]
voor zijn verzuim op het matje te roepen. Dat
verzoek zal niet hebben geholpen, want vier
maanden later werd op 14 maart 1581 opnieuw
een classisvergadering gehouden en ook daar
verscheen hij niet. Bekeerd had hij zich al he
lemaal niet. Opnieuw werden twee afgevaar
digden naar de drossaard gestuurd om
opnieuw te klagen dat de Lexmondse geestelij
ke zich nog steeds niet aan de protestantse leer
hield. Dit keer hadden de afgevaardigden meer
succes. Willem van Oranje verplichtte de pas
toor om examen in de protestantse leer te doen,
anders zou hij uit zijn dienst worden ontslagen.
De priester weigerde echter. De zaak bloedde
verder dood, mede als gevolg van het ge
zagsvacuüm dat was ontstaan ten gevolge van
de ruzie over de opvolging van Hendrik III van
Brederode, zoals reeds verteld.
De Van Brederodes hielden de pastoor
de hand boven het hoofd
Pastoor Jacobus Engelberti was een neef van
de Viaanse predikant Gerrit van Swieten. Deze
werd in de verslagen van de classis in 1581 nog
paap genoemd, maar hij ging daarna over naar
de gereformeerde godsdienst en werd in 1586
door de classis als predikant aangenomen.
Jacobus Engelberti had daar helemaal geen zin
in. Naar de classis toe deed hij het voorkomen
dat hij de overgang wel wilde maken, maar elke
keer verzon hij een uitvlucht om niet naar de
classisvergadering te hoeven gaan. Zo liet hij in
1586 zijn neef Gerrit van Swieten de schriftelij
ke boodschap overbrengen dat hij zoveel last
van jicht had, dat hij geen stap kon verzetten en
dus ook niet naar de vergadering kon komen.
In de jaren daarna bleef hij dwarsliggen. Hij
vertikte het om het vereiste examen af te leg
gen. Geertruida van BronkhorstBatenburg,
de vrouw van Vianen, werd herhaaldelijk ge
vraagd hem te ontslaan, maar dat deed ze niet.
Toen zij in 1590 overleed, erfde haar neef Wal
raven III van Brederode het Land van Vianen
en Ameide. Ook hij was er niet toe te bewegen
om Jacobus Engelberti weg te sturen. De syno
[2]

Walraven III van Brederode.

de begon zich er ook mee te bemoeien en stuur
de jaarlijks een brief naar Walraven III. Ook
dat hielp niet. Ook de Staten van Holland kon
den niets uitrichten. De heren van Brederode
voelden zich namelijk soevereine vorsten in
het Land van Vianen en Ameide, waar de
Staten van Holland volgens hen geen enkele
zeggenschap over hadden.
Pastoor Jacobus Engelberti was niet
weg te krijgen
In 1596 schreef een roomskatholiek geestelij
ke een brief waarin hij Engelberti omschreef
als een zoon van de kerk van Rome. Zijn ere
diensten zullen dus ook gewoon missen zijn
geweest. Waarschijnlijk hadden de Lexmon
ders daar ook niet zo’n probleem mee. Ze wa
ren gewend aan de rituelen van de katholieke
kerk en zullen er niet zo’n behoefte aan hebben
gehad om die in te ruilen tegen de soberder ri
tuelen en kerkdiensten van de protestanten.

Met paepe, pape of paap werd een roomse geestelijke bedoeld.
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Van protesten uit de Lexmondse gemeenschap
over het aanblijven van pastoor Engelberti is
dan ook niets bekend.
De pastoor had nog veel te zeggen in Lexmond.
Zo verbood hij in 1598 de onderwijzer om de
kinderen psalmen te leren zingen. Dat was een
protestantse bezigheid en paste dus helemaal
niet in het straatje van de pastoor.
De brieven die de classis en de synode schreven
hadden geen enkel effect. In 1599 kwam weer
een afvaardiging van de synode bij Walraven
III op bezoek en ditmaal boekten ze een klein
succes. Hij beloofde zijn best te doen om in
Lexmond de protestantse godsdienst in te voe
ren. De pastoor zou echter niet worden ontsla
gen. De classis kwam toen met het plan om na
te gaan hoe hoog het traktement van de paep
was. Die werd deels betaald door het kapittel
van Oudmunster. Dat kapittel was niet langer
roomskatholiek, maar beheerde de bezittin
gen en kwamen de verplichtingen van het ka
pittel na. De heer van Brederode zal de
betaalregeling zeker zo hebben willen houden.
Het voorstel was nu om een deel van het trak
tement van de pastoor in te houden en dat be
drag te gebruiken om predikanten uit andere
plaatsen bij toerbeurt de suyvere leer des
H. Evangelie in Lexmond te laten verkon
digen. De pastoor kon dan gewoon aanblijven.
Wanneer de heer van Brederode een betere op
lossing wist, was die natuurlijk ook van harte
welkom.
Er gebeurde echter niets met het plan van de
classis. In 1600 besloot de synode daarom haar
handen van het geval af te trekken. De classis
moest het zelf maar oplossen. De classis nam
verder ook geen actie meer en liet de kwestie
verder uitsterven. Dit gebeurde ook letterlijk
toen pastoor Jacobus Engelberti, die oud en
ziekelijk was, in juli of augustus 1604 overleed.
Philips Petersz van Hoorn werd de
eerste predikant van Lexmond
In 1601 was in Lexmond een onderwijzer, Jan
Heyndrickzn, die wel predikant wilde worden.
Hij diende bij de classis een verzoek daartoe in.
Dat was akkoord, maar dan moest hij eerst
examen doen en proefpreken houden. Die

De brief uit 1604 van de schouten van Lexmond
en Lakerveld aan het kapittel van Oudmunster,
waarin zij melden dat pastoor ‘Jacob Engbertsz’
is overleden. Zij verzoeken een predikant aan te
stellen en een deel van zijn traktement voor haar
rekening te nemen.

examens werden afgenomen door andere
predikanten. In 1603 deed hij examen, maar
zakte. Of hij later toch nog predikant is ge
worden is niet bekend. In Lexmond verdween
hij in elk geval uit beeld.
Twee maanden na het overlijden van de pas
toor dienden de schouten van Lexmond/Acht
hoven en Lakerveld in 1604 een verzoek in bij
de kapittels om, na goedkeuring door de heer
Van Brederode, een predikant te benoemen.
De Lexmonders waren intussen vertrouwd ge
raakt met de protestantse kerkdiensten, want
de predikanten van Vianen hadden al enige tijd
zondags de preek gehouden. Mogelijk hadden
ze dat ook al gedaan tijdens de laatste jaren van
de pastoor.
Er ontstond toen onenigheid tussen het kapit
tel van Oudmunster en de heer Van Brederode
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over de betaling van het traktement. Dat werd
opgelost en in oktober 1605 keurde de classis
goed dat Philips Petersz predikant werd van
zowel Lexmond/Achthoven als Lakerveld. Hij
kwam uit Delft. De eerste predikant kwam hier
veel later dan in de overige plaatsen in de Vijf
heerenlanden en de Alblasserwaard. Alleen
Schoonrewoerd (1606) was nog later.
Van Hoorn bleef maar drie jaar in Lexmond.
Hij vertrok in december 1608 en werd in mei
1609 opgevolgd door Julius Aysonius Husin
ga. Deze tweede predikant bleef tot zijn over
lijden in 1660 te Lexmond.
Lexmond had voorname katholieke inwoners
Katholieken zijn altijd in Lexmond gebleven.
Ondanks de verboden had in 1612 de Jezuïet
Joannes Robbe zich in Vianen gevestigd.
Daarvanuit trok hij twee jaar lang door de wij
de omgeving om contacten met de rooms
katholieken te onderhouden en de sacramen
ten toe te dienen. Daarna werd hij opgevolgd
door andere priesters. In Lexmond werden in
1615 een kind van Teunis Teunissen en Lisken
Emers en een kind van Gerrit Korssen en Maij
ken Jacopsen gedoopt. Ongetwijfeld zullen er
nog meer in Lexmond en Lakerveld zijn ge
weest.
Behalve deze burgers waren Quintijn van der
Noot, die dijkgraaf van het Land van Vianen
was en op Killesteyn woonde, en de familie Van
Brederode van Bolswaert, die op de Bol (Bols
waard) woonde, roomskatholiek gebleven.
Beiden waren in het Land van Vianen en Amei
de in hun kerk heimelijk zeer actief. Vooral de
Van Brederodes van Bolswaert ontpopten zich
als beschermers van de roomskatholieken.
Hendrik, en later zijn zoon Frederik Lodewijk,
waren drossaard van Ameide en Tienhoven en
waren in dat gebied machtige mannen. Hen zal
bij het uitoefenen van de ‘illegale’ activiteiten
niets in de weg zijn gelegd. Zowel Van der Noot
als Hendrik van Brederode van Bolswaert
hadden vaak roomskatholieke geestelijken in
huis en bij hen werden ook kerkdiensten ge
houden. Dominee Husinga protesteerde her
haaldelijk bij de classis, maar dat had geen
enkel effect.
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De grafsteen
van de familie
Van Brederode
van Bolswaert,
die vroeger de
grafkelder in
het koor van de
Lexmondse
kerk bedekte.
Ook nadat de
kerk protes
tants was ge
worden,
konden rooms
katholieken in
de kerk worden
begraven.

Het merendeel van de Lexmonders en Laker
velders is echter overgegaan naar de protes
tantse, calvinistische godsdienst. Rooms
katholieken werden echter nog steeds in de
kerk begraven.
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Bodemschatten

A.A. Blommers

Archeologische vondsten langs de Laak

Op het terrein achter de bebouwing aan de Laak in Lexmond hebben archeologen enkele maanden
onderzoek gedaan naar sporen uit het verleden.

W

aar in het recente verleden van Lex
mond nog volop tuinbouw en fruit
teelt werd bedreven, fruitschuren,
een timmerwerkplaats en andere nijverheid
een plek vonden in het dorp, zijn recent grote
en diepe gaten gegraven als voorbereiding op
de jongste uitbreiding van het dorp Lexmond.
Op een terrein achter de voormalige Blauwe
Schuur en het voormalige Laakhuis worden, in
het ontwikkelingsproject De Laakse Weide, 27
woningen gebouwd.
Archeologen zijn hier een aantal maanden
bezig geweest om het oude verleden langs De
Laak (zowel een straatnaam, als ook de naam
van een gedempt veenriviertje) in kaart te
brengen. Ook gezien het verkavelingspatroon
liet zich vermoeden dat op dit historische
grensvlak zich interessante vondsten zouden

voordoen en daarin werden de archeologen
niet teleurgesteld.
Het riviertje De Laak heeft ongetwijfeld een rol
gespeeld in de vroegste ontginning en de be
woningsgeschiedenis van Lexmond, maar was
daarin vermoedelijk niet alleen bepalend. Ook
oude stroomruggen van reeds lang verdwenen
riviertjes hebben in de bodem hun sporen na
gelaten. Zo troffen de onderzoekers behalve de
teellaag, die uit zanderige kleigrond bestaat
(zavel), ook een relatief dunne laag veengrond
aan en verder plakken rivierklei, die dieper in
de grond geen water meer lijken door te laten.
Putten
Van die eigenschap profiteerden onze voorza
ten door bijvoorbeeld een put te slaan, waarbij
wel wanden van hout en steen werden opge
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Uiterst voorzichting wordt de grond in laagjes verwijderd om geen sporen te missen of voorwerpen
te beschadigen. Rechtsboven en onder enkele gevonden scherven en voorwerpen.

trokken, maar geen bodem of fundering nodig
leek. De grond was hier stabiel en stevig genoeg
en het (regen)water bleef zo in de put staan.
Vondsten
Tijdens het archeologisch onderzoek zijn in
eerste instantie funderingsresten aangetrof
fen en werden onder meer scherven en pij
penkopjes gevonden. De herkomst daarvan
gaat terug tot de 14de en 15de eeuw. Een aantal
vondsten dateert zelfs uit de 11de eeuw. Dat
kan betekenen dat er rond het jaar 1000 al
menselijke activiteit was bij De Laak.
Al het 'afval' wordt nader bekeken, beschreven
en geïnterpreteerd. Dit gebeurt in het provin
ciaal archeologisch depot van de provincie
ZuidHolland in Alphen aan de Rijn. Binnen
nu en 2 jaar moet er een rapport verschijnen.

De voorwerpen worden na onderzoek
verzegeld en opgenomen in het gemeentelijk
depot. De gemeente heeft dankzij het
archeologisch onderzoek ook meer inzicht
gekregen in de bodemopbouw en de
historische opbouw van de verschillende per
celen.
Hoe het dorp, het Lakerveld en het hogerop ge
legen Kortenhoeven er precies hebben uit
gezien en wanneer er sprake was van bewoning
en bewerking van de grond is in hoge mate spe
culatief. Maar nadat het Karolingische Rijk in
de tiende eeuw was opgelost in de protostaten
Frankrijk en Duitsland en de Nederlanden in
wording zich manifesteerden, werden de gron
den tussen de grote rivieren verder ontgonnen
en voor bewoning geschikt gemaakt. Het is niet
onmogelijk dat er vanaf dat moment sprake is
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Op het terrein achter de bebouwing aan de Laak in Lexmond hebben archeologen enkele maanden
onderzoek gedaan naar sporen uit het verleden. De bouwvoorbereidingen zijn nu hervat.

van een permanente bewoning (in
de omgeving) van Lexmond. De re
cente vondsten geven daar wel een
indicatie van.
Toch dateren de meeste vond
sten langs de Laak uit de Nieuwe
Tijd, dus na 1500. We moeten
dan denken aan funderingen,
alledaagse
gebruiksvoor
werpen, aardewerk, afvalresten
en misschien wel een enkele
munt die verloren is geraakt of
verstopt. Over de bewoning van
dit gebied in de laatste 500 tot
600 jaar is uit archievenon
derzoek al veel duidelijk ge
worden.
Er staan nog enkele wat oudere

boerenhoeven, maar er is in het nabije ver
leden ook het een en ander gesloopt en op
nieuw gebouwd en nu wederom gesloopt.
Dat zal het oude bodemarchief ook mede
verstoord hebben.
Aan de hand van oude kadastrale kaar
ten kan nog gereconstrueerd worden
hoe dicht de bebouwing langs de oos
tkant van de Laak is geweest, gezien
vanaf de dorpskerk in de richting van
het Lakerveld. Het oude verkavelings
patroon roept hierbij de nodige vragen
op, omdat een aantal kavels niet lood
recht op de Laak staat, maar juist onder
Een groot deel van een kruik van circa
20 centimeter hoog is bewaard gebleven.
Een van de vondsten op het bouwterrein.
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Luchtfoto van het bouwterrein met onder
de Nieuwe Rijksweg en rechtsboven de kerk.

een schuine hoek. Was dit ooit een aparte
polder of is er toch vanuit een andere
richting ontgonnen? Wellicht dat de ar
cheologische vondsten ook daar een ant
woord op kunnen geven, als ze onderzocht
en beschreven zijn. In ieder geval was dit
een unieke kans voor Lexmond om vanuit de
bodem het verleden tot ons te laten spreken.

Indeling van de Laakse Weide met 27 woningen.
Links de Laak. De toegangsweg is op de plek
waar tot voor kort de Blauwe Schuur stond.

Artist's impressions van de nieuwe woningen in de wijk de Laakse Weide.
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Een eeuw algemeen kiesrecht
Pacificatie van 1917
Dit jaar is het honderd jaar geleden dat
er een einde kwam aan de jarenlange
schoolstrijd in Nederland en er voor
mannen het algemeen kiesrecht werd
ingevoerd, twee jaar later gevolgd door
het vrouwenkiesrecht. Deze omslag
staat bekend als de Pacificatie van 1917.
Een grondwetswijziging hield in dat het
bijzonder onderwijs voortaan evenveel
recht op geld van de overheid had als
het openbaar onderwijs. De kiesrecht
wijziging bepaalde dat voortaan alle
mannen ouder dan 23 jaar mochten
stemmen. Vrouwen kregen passief
kiesrecht  konden dus gekozen worden
 en mochten vanaf 2019 ook zelf naar
de stembus. In dit artikel wordt aan
dacht besteed aan de invoering van het
algemeen kiesrecht en de gevolgen voor
de gemeentepolitiek in Lexmond.

Internationale situatie
e Eerste Wereldoorlog was in 1917
haar derde jaar ingegaan. Nederland
was neutraal, maar had wel te maken
met de gevolgen van de oorlog. Veel producten,
zoals graan en olie, waren afhankelijk van in
voer. Nederland zat ingeklemd tussen de
strijdende partijen en er ontstond grote
schaarste als gevolg van de vele blokkades en
het stilvallen van de handel. De regering moest
overgaan op distributie. De kranten stonden
vol met berichten over afhaalpunten voor bij
voorbeeld kolen en 'regeringskaas'. Nadat de
'onbeperkte duikbotenoorlog' begin 1917 was
gestart en de Duitsers veel boten tot zinken
brachten, stagneerde de invoer van graan en
werd de 'broodkaart' ingevoerd. Toen de Ver
enigde Staten aan de oorlog gingen deelnemen
en de export verbood van steenkool, stookolie,

D

Marianne Wittebol

granen, bloem, veevoeder, kunstmest en staal,
werd de situatie nog nijpender. Nederland
voerde weliswaar geen oorlog, maar veel man
nen werden wel opgeroepen voor dienstplicht.
Ook daarvan waren de gevolgen voelbaar in de
achterblijvende gezinnen.
1917: een bewogen jaar
Hoe stonden de grote opponenten uit de latere
Koude Oorlog er in 1917 voor? Rusland was een
absolute monarchie. De tsaar, met zijn kliek
aan raadgevers, had absolute macht. Rusland
wilde een wereldmacht zijn. Daarvoor moest
de economie enigszins gemoderniseerd
worden. Die economische modernisering
stond haaks op de ondemocratische structuur
van het land. Als lid van de geallieeerden ver
liep de oorlog, na enkele beginsuccessen, voor
de Russen dramatisch. Twee miljoen Russi
sche soldaten stierven op het slagveld. Er wa
ren hoge inflatie, stijgende prijzen en
verdubbeling van de kindersterfte. Dit
wakkerde de onvrede aan en droeg bij aan de
februarirevolutie, waarbij de tsaar werd afge
zet en een voorlopige regering werd gevormd.
Er gingen steeds meer stemmen op om een
staakthetvuren af te spreken met Duitsland.
De Duitsers hielpen die stroming een handje
door Lenin vanuit Zwitserland in een ge
pantserde trein door Duitsland naar St Peters
burg te vervoeren. Bij de oktoberrevolutie
kwamen de bolsjewisten onder leiding van
Lenin inderdaad aan de macht. Een staakt
hetvuren verdrag met Duitsland werd geslo
ten.
De oktoberrevolutie was lange tijd, maar zeker
in de beginperiode, van grote invloed op de
arbeidersbeweging in veel Europese landen.
In de Verenigde Staten was het een stuk rusti
ger. Daar werd president Woodrow Wilson be
gin 1917 voor een tweede ambtstermijn
beëdigd. Hij won de verkiezingen, mede omdat
hij voorstander was van Amerikaanse neu
traliteit. Niettemin moest hij daar een maand
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Protestbijeenkomst Amsterdam september 1916.

na zijn beëdiging op terugkomen, onder ande
re vanwege de duikbotenoorlog die Duitsland
was gestart. De VS verklaarde Duitsland de
oorlog.
Sociale onrust was er meer dan genoeg in de
VS. Tijdens de beëdiging van Wilson demon
streerden vrouwen buiten het Witte Huis voor
de invoering van het landelijke actieve vrou
wenkiesrecht. Het passieve kiesrecht hadden
vrouwen al wel, maar daar werd tot 1917 geen
gebruik van gemaakt. In dat jaar werd Jeanet
te Rankin voor Montana in de Senaat gekozen.
Wilson voerde veel maatregelen in ter verbe
tering van de positie van de arbeiders. Maar in
het zuiden van de VS waren lynchpartijen op
zwarten aan de orde van de dag. Ook waren er
stakingen, onder meer door het spoorwegper
soneel dat een 8urige werkweek afdwong.
De Pacificatie van 1917
Kiesrechtbeweging en schoolstrijd zijn onder
de term pacificatie onlosmakelijk met elkaar
verbonden geraakt. Dat kwam zo. Bij de grond
wetsherziening van 1848 werd een
parlementaire democratie ingevoerd met een
echt kiesstelsel. Het kiesrecht gold tot dan niet
voor alle Nederlanders. Er was sprake van cen
suskiesrecht, waarbij eisen gesteld werden aan
o.a. inkomen en vermogen. De verkiezingen
waren gebaseerd op het districtenstelsel. Po
litieke partijen ontbraken nog, parlements
leden verenigden zich in informele allianties
en kiesverenigingen. De liberalen waren van

de parlementsleden in de Tweede Kamer wel
het duidelijkst te onderscheiden als politieke
stroming en hadden daar in de loop van de
tweede helft van de 19de een behoorlijke
overmacht veroverd. Daarnaast waren er
conservatieven. Het ontbrak aan een samen
hangende ideologie. Het grootste deel bestond
uit een ongeorganiseerde middengroep van
conservatiefliberaal gematigden.
Vanaf 1868 domineerden de liberalen. Tegelij
kertijd ontstonden emancipatiebewegingen.
De katholieken streden met de protestanten
om gelijkberechtiging. De sociaaldemocraten
en andere linkse groeperingen wilden de posi
tie van de arbeiders verbeteren. Vooral de
schoolstrijd droeg bij aan partijvorming van
protestanten en katholieken. Een belangrijk
deel van de liberalen en de partijen ter
linkerzijde, waarvan de SDAP de grootste was,
streden voor invoering van het algemeen kies
recht.
Na jarenlange strijd vonden de partijen elkaar
in het roerige jaar 1917. Op 12 december 1917
viel het besluit de Grondwet te wijzigen en het
algemeen kiesrecht voor mannen vanaf 23 in te
voeren. Tegelijkertijd werd de evenredige ver
tegenwoordiging ingevoerd. De Tweede
Kamer werd rechtstreeks gekozen.Tegelijker
tijd werd de financiële gelijkberechtiging van
de bijzondere scholen vastgelegd.
De weg werd ook vrijgemaakt voor het vrou
wenkiesrecht, maar dat werd pas in 1919 inge
voerd. Vrouwen kregen in 1917 wel passief
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kiesrecht. Alleen de SDAP maakte daarvan ge
bruik en Suze Groeneweg kwam in 1918 voor
die partij in de Tweede Kamer.
Welke verschuivingen vonden er plaats in 1918
bij de Tweede Kamerverkiezingen? De RKSP
(Roomsch Katholieke Staatspartij) won 5 ze
tels en kwam uit op 30 zetels, de ARP (Anti
Revolutionaire Partij) kreeg er 3 bij en stond op
13, de CHU (Christelijk Historische Unie) ver
loor er 3 en behaalde 7 zetels. Samen kwamen
de drie grote christelijke partijen met de stem
men van twee kleine christelijke partijen uit op
een meerderheid van 52 zetels. (De Kamer tel
de toen nog 100 zetels.)
De Liberalen verloren flink: van 39 zetels voor
de drie liberale partijen ging men in 1918 naar
15 zetels. De SDAP (SociaalDemocratische
Arbeiderspartij) won minder dan ze had ge
hoopt. De partij ging van 15 naar 22 zetels. De
Tweede Kamer werd van liberaal confessi
oneel.
Lexmond 1917
Waren het in 1917 in Lexmond ook zulke roeri
ge tijden? Het lijkt er niet op. Volgens de
gemeenteraadsverslagen uit die tijd gaan de
zaken hun gewone gang.
Die gang is dan wel anders dan tegenwoordig.
Wethouders deden het werk er in de avondu
ren bij, naast hun gewone werk. Raadsleden
kregen een convocatie voor de vergadering. De
te bespreken onderwerpen werden ter ver
gadering mondeling toegelicht.
Slechts eenmaal komt zijdelings de oorlogssi
tuatie aan de orde: de collectieve steenkolen
vereniging, opgericht om gezamenlijk
goedkoper de schaars geworden kolen in te ko
pen, vraagt subsidie aan. Uit de Leerdammer
weten we dat de vereniging in april 1916 is op
gericht en dan direct zo’n 100 leden heeft. De
krant meldt dat het een initatief is van de
arbeidersbevolking. De subsidie wordt afge
wezen, omdat zich onder de leden vele welge
stelden bevinden.
Van de rondvraag wordt in die tijd in de raads
vergadering nimmer gebruik gemaakt. De ver
slagen maken gewag van het onderwerp,
vermelden of er veel of weinig discussie is ge

Vrouwen kregen in 1917 passief kiesrecht. Al
leen de SDAP maakte daarvan gebruik en Suze
Groeneweg kwam in 1918 in de Tweede Kamer.

weest en schrijven welk besluit is genomen.
Slechts een enkele keer wordt, zoals hiervoor
bij de steenkolenvereniging, een reden voor
het besluit vermeld.
In de lokale kranten De Vijfheerenlanden en de
Leerdammer is dat wel anders. Vooral in de
Leerdammer wordt uitgebreid verslag gedaan
van het verloop van de oorlog. Er zijn heel wat
aankondigingen waar en wanneer de distribu
tiekolen te verkrijgen zijn en advertenties van
winkeliers dat er weer 'regeringskaas' te ver
krijgen is.
Heel veel komen we uit de kranten in die tijd
niet te weten over hoe het in Lexmond is. Ver
geleken met andere dorpen om ons heen is het
aantal berichten miniem. Bericht uit de
gemeenteraad is er slechts één keer. Vanaf 1917
neemt het aantal berichten iets toe. Maar ken
nelijk hebben de Leerdammer en de Vijfhee
renlanden dezelfde correspondent, want de
berichten zijn meestal identiek. Over het
algemeen verkondigen ze in nette bewoordin
gen ook een duidelijke mening, die niet altijd
positief is over het rijksbeleid. De meeste be
richten handelen over de landbouw of de
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Zo stemde Lexmond voor de Tweede Kamerver
kiezingen in 1918.

opbrengst van de nieuwjaarscollecte en de be
noemingen in de polderbesturen.
De enige verwijzing naar veranderende po
litieke tijden in Lexmond treffen we aan in De
Vijfheerenlanden van 15 december 1917 die be
richt: 'Naar wij vernemen is alhier (bedoeld
wordt Lexmond, red.) tot stand gekomen een
afdeeling van de SDAP, aanvankelijk met 36
leden'. Verder een bijeenkomst van de SDAP
waar de veranderingen in het kiesrecht werden
toegelicht en een bijeenkomst waar de
christelijk sociale beginselen werden toege
licht.
Gemeenteraadsverkiezingen Lexmond
Of er verkiezingsactiviteiten zijn geweest
rondom de gemeenteraadsverkiezingen van
1919 is uit de kranten niet te achterhalen. Zijn
er affiches geplakt? Werden er strooibiljetten
verspreid? Uit de kranten blijkt dat niet.
De uitslag van de verkiezingen zag er als volgt
uit:
Lijst 1 SDAP
87 stemmen
Lijst 2 ARP
137 stemmen
Lijst 3 CHU
91 stemmen
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Enkele leden van de gemeenteraad van Lexmond
in 1919. Linksboven H. de Jong (SDAP), linkson
der B. Ipenburg (ARP) en op de foto rechts J.
Termaat (S.D.A.P.) staand achter J. Pot, bur
gemeester van Lexmond en Hei en Boeicop.

Lijst 4 Alg. Belang 76 stemmen
Voor de ARP kwamen B. Ipenburg, H. Rietveld
en J. Goemaat in de raad. Voor de CHU was dat
H. van Dieren Jzn. Voor de SDAP J. Termaat en
H. de Jong en voor Algemeen Belang P. van
Iperen. Ipenburg en Van Dieren werden ge
kozen als wethouder.
Nieuw in de raad waren de beide SDAPleden.
Dat is met zekerheid vast te stellen, want de
plaatselijke afdeling was in 1917 opgericht. In
hoeverre sprake was van grote verschuivingen
tussen de christelijke partijen en de liberalen
heb ik niet kunnen vaststellen. Bij de raadsver
slagen worden alleen de namen van de raads
leden vermeld (en zelfs dat niet altijd in later
jaren). Uit die tijd zijn in het archief van de
voormalige gemeente Lexmond geen kieslijs
ten en verkiezingsuitslagen bewaard gebleven.
Uit de kranten heb ik maar gedeeltelijk de par
tijsamenstelling van de gemeenteraad van
vóór 1919 kunnen vaststellen. De raad was in
1916 als volgt samengesteld: J. de Vor en C. de
Jong, beiden wethouder. Zij hadden zich even
als raadslid J. Vink (CHU) in 1919 niet meer
verkiesbaar gesteld vanwege hun hoge leeftijd.
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Verder zaten nog in de raad H. Rietveld en B.
Ipenburg voor de ARP. En T. van Dieren. Tot
welke partijen ze behoorden was niet
makkelijk vast te stellen. Zoals gezegd ver
melden de gemeenteraadsverslagen het niet
en uit de kranten blijkt het evenmin.
Tot het algemeen kiesrecht ook voor de
gemeenteraad ging gelden in 1919, waren er
niet, zoals wij nu gewend zijn, eenmaal in de
vier jaar gemeenteraadsverkiezingen. Er was
een soort rooster van aftreden, waarbij steeds
enkele plaatsen in de raad ver of herkiesbaar
waren. Vermoed wordt dat De Vor bij de libe
ralen hoorde en T. van Dieren bij de CHU. C. de
Jong zal dan wel van de ARP zijn geweest.
De verschuiving in partijen is dus niet direct
vast te stellen. Al lijkt het er op dat het landelijk
beeld wordt gevolgd. Een toename voor de
ARP, een daling voor de CHU en de komst van
de SDAP. Op basis van de gemeenteraadsver
slagen is vast te stellen dat de sfeer met de
komst van beide sociaaldemocraten  en dan
vooral Jas Termaat  direct veranderde. Werd
daarvoor nooit gebruik gemaakt van de rond
vraag (toen omvraag geheten), met de komst
van Termaat in de raad werd daar meteen ge
bruik van gemaakt. Na enkele vergaderingen
volgden de andere partijen hem daarin. Al di
rect bij de installatievergadering roerde
Termaat zich. Bij de jaarlijkse vaststelling van
de gratificaties voor de rijksveldwachters stel
de hij voor om die te verdubbelen. Dat voorstel
haalde het niet. De Jong stelt dan voor de grati
ficaties met fl 1, te verhogen. Dat voorstel
haalde het wel, waarop de burgemeester voor
stelde dat dan ook voor de bode en de
gemeenteveldwachter te doen.
Na alle discussies vroeg Ipenburg of er geen
spreektijd van maximaal 10 minuten voor een
onderwerp door dezelfde spreker kon worden
vastgesteld. Besloten werd daarop terug te
komen als mocht blijken dat de vergaderingen
uit de hand liepen. Ik heb niet kunnen vinden
dat daar ooit op is teruggekomen.
Het zal voor beide sociaaldemocraten niet al
tijd makkelijk zijn geweest. De vergadertijden
waaraan de raad gewend was, pasten niet bij
het werkritme van arbeiders. Dus moest

Termaat vragen of er niet alleen op woensdag,
donderdag of vrijdagavond vergaderd kon
worden.
Uit de notulen komt naar voren dat het een
raadslid is die zich gedegen voorbereidde, veel
vragen stelde en opmerkingen maakte bij de
begrotingen, zich informeerde hoe het in om
liggende gemeenten toeging en welke
voorzieningen daar waren, om daar vervolgens
een vraag over te stellen. De rondvraag ge
bruikte hij om in zijn ogen bestaande misstan
den in Lexmond, zoals de vele onbewoonbaar
verklaarde woningen en voorzieningen voor
werklozen aan de orde te stellen.
Dat gebruik maken van de rondvraag deed hij
niet alleen in de raad, dat deed hij ook bij het
Groene Kruis. Daardoor verzuchtte de secre
taris in de notulen weleens: ,,De heer Termaat
berijdt weer zijn stokpaardje.” Als Jan van
Dieren in 1983 de algemene vergadering van
het Groene Kruis toespreekt met een terugblik
op haar geschiedenis zegt hij in een tussenzin
over Termaat: ,,de beste spreker van de raad!”
Er was met zijn komst in elk geval meer leven
in de brouwerij van de raad gekomen.
Als Termaat in 1936 overlijdt, is zijn opvolgster
op de lijst mej. M. v.d. Heuvelde Jong. Zij aan
vaardt haar benoeming niet en er komt weer
een man in de raad. Dat zal in Lexmond zo
blijven tot aan de herindeling tot gemeente Ze
derik. De raad van Lexmond is altijd een man
nenraad gebleven.
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Uit de krant van
65 jaar geleden
Hei en Boeicop
Bericht van 18 September 1952
Collecte
De collecte voor de ver. “Draagt Elkanders
Lasten” en de kerkelijke Protestantse
Stichting Zuid Ned. Sanatorium” heeft opge
bracht ƒ 126.
Bericht van 2 October 1952
De raad.
Op de agenda voor de onlangs gehouden
raadsvergadering kwam als ingezonden stuk
voor het schrijven van de schoolartsendienst
om i.v.m. het voorkomen van krop, vastge
steld bij een groot aantal kinderen, aan de
bakkers voor te schrijven, gejodeerd zout te
gebruiken in het brood.
Het verzoek van ’t C.B.E.T. om voor de leer
lingen, die uit deze gemeente de landbouw
school te Schoonrewoerd bezoeken, een
subsidie te verlenen, werd met algemene
stemmen goedgekeurd.
Aan het hoofd der Openbare Lagere school,
dhr. v. Oord, werd ontslag verleend per 1
Nov. a.s. B. en W. stellen voor in deze vacatu
re te benoemen dhr. W. Versluis uit Giessen
dam. Daar er slechts één geschikte candidaat
was, werd deze met algemene st. benoemd.
Besloten werd voorts, om grond aan te ko
pen, om er woningen op te bouwen, en wel
van dhr. Stravers voor de prijs van ƒ 1600.—
Voor dhr. Den Besten was de toelichting niet
erg duidelijk. De voorzitter antwoordde dat
de diaconie in principe geen grond verkoopt,
doch dat zij met grond van dhr. Stravers
wenst te ruilen tegen een even groot stuk.
Dhr. Verkerk vond de prijs wat hoog. De
voorzitter zeide, dat dit niet zo is. Men was
blij eindelijk grond ter beschikking te krij
gen. Dhr. de Jong merkte op, dat er altijd nog
de goedkeuring van het provinciaal bestuur
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voor nodig is. B. en W. vroegen voorts
machtiging om voorbereidende werkzaam
heden uit te laten voeren om tot het bouwen
van enkele woningen te kunnen komen. De
machtiging werd verleend.
Aan Pro Juventute te Dordrecht werd t.b.v. 6
kinderen uit deze gemeente, die onder haar
toezicht staan, een subsidie toegekend.
Bij de rondvraag vroeg dhr. Verkerk of het
mogelijk is premiekoopwoningen te bou
wen. Hij zou gaarne vernemen of daar ge
legenheid toe bestaat en bedoelde de z.g.
“huurkoopwoningen.” De voorzitter zeide,
dat de gemeente zeker medewerking wil ver
lenen als blijkt, dat er gegadigden zijn.
Dhr. Stravers vroeg naar de bedoeling van de
te bouwen woningen. Dat is toch zeker in de
eerste plaats die mensen te helpen, die er ook
werkelijk behoefte aan hebben. Voorzitter
zeide dat dit juist is. De bedoeling is om zo
mogelijk 2 woningen voor een klein gezin te
bouwen.
Dhr. Den Hartog vroeg naar het schilderwerk
van de huizen van ’t Burgerlijk Armenbe
stuur. Voorzitter zegde toe dit te zullen on
derzoeken.
Benoemd.
Door het bestuur van de Polder Heicop is met
ingang van 1 Januari a.s. tot machinist van
het electrische watergemaal van deze polder
benoemd dhr. Jan de Jong Az. alhier, zulks in
de plaats van G. de Gans, die als zodanig met
ingang van dezelfde datum op verzoek eervol
ontslag is verleend.
Bericht van 16 October 1952
Vroeg op stal.
Veel veehouders hebben reeds ’n groot ge
deelte van hun veestapels op de stal moeten
zetten als gevolg van de schaarste aan gras.
Deze schaarste is in hoofdzaak toe te
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schrijven aan het
maaien van kuilgras,
doch ook de talrijke
muizen hebben er het
hunne toe bijgedra
gen. Ook aan de tevel
de staande gewassen,
zoals bieten een aard
appelen, is door de
muizen grote schade
aangericht.
Bericht van 23 October 1952
Blindenavond.
Hedenavond zal door de Veren. Blinden
penning te Amsterdam in het Verenigingsge
bouw “Internos” alhier een Blindenavond
met lichtbeelden gehouden worden met me
dewerking van de Gem. Zangver. “De Lof
stem”. Aanschouwelijk en mondeling zal
behandeld worden “Christelijke Blindenzorg
in de practijk”.
Mogen velen, gedrongen door naastenliefde
en medegevoel voor deze blinden, van hun
belangstelling blijk geven.
Bericht van 30 October 1952
Practische verlichting.
Nu de nieuwe lantaarnpalen voorzien van
natriumverlichting zijn ontstoken, aan de
beide hoofden van de Zwaanskuikenbrug,
blijkt thans welk een grote verbetering dit
voor de scheepvaart betekent. Ook voor de
bewoners aan de beide kanten van de Ka
naaldijk is het een grote vooruitgang, temeer
daar deze verlichting ook des nachts blijft
branden.
Bericht van 20 November 1952
Schoolhoofd
De leerlingen van de O.L.S. hebben enkele
weken van een extra vacantie kunnen genie
ten omdat ’t nieuwbenoemde schoolhoofd
nog niet in functie was getreden. Dhr. Ver
sluis, vroeger werkzaam in Giessendam,
heeft zijn taak nu evenwel ter hand genomen,
zodat de vrijheid van de jeugd weer teneinde
is.
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Uit de krant Vijf
heerenlanden
van 22 novem
ber 1952.

Bericht van 27 November 1952
Benoemd.
Met ingang van 1 Maart a.s. is mej. I. van den
Heuvel, onderwijzeres aan de Bijz. school al
hier, in gelijke betrekking benoemd te Kapel
le aan den IJsel.

Lexmond
Bericht van 11 september 1952
“Willen is Kunnen”.
De wandelsportver. “Willen is Kunnen” al
hier nam Zaterdag jl. deel aan de Airborne
tochten te Renkum, die waren uitgeschreven
door de Politiesportvereniging “Renkum”.
“Willen is Kunnen” behaalde de 7e prijs.
Bericht van 18 September 1952
“Draagt Elkanders Lasten”.
De collecte voor het t.b.c.fonds van het
C.N.V. “Draagt Elkanders Lasten” heeft in
onze gemeente ƒ 249.06 opgebracht.
Uit boom gevallen.
De 9jarige G. Versluis uit Ameide, die Zater
dag 13 Sept. op Achthoven in een notenboom
geklommen was, viel van ongeveer 9 meter
hoog uit de boom. De jongen brak op twee
plaatsen een arm en een been. Mej. G. het
Lam verleende eerste hulp en Dr. Jesu, die
onmiddellijk was gewaarschuwd, liet de
knaap naar een Ziekenhuis overbrengen.
Bericht van 25 September 1952
Concours.
Zaterdag nam de Arb. Zangver. deel aan het
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concours te “Berg en Dal” bij Nijmegen. Zij
behaalde hier ‘n 3e prijs met 253 p. Voor de
2e prijs waren 260 punten nodig. Dat “Nieuw
Leven” niet meer punten haalde was te wijten
aan het feit, dat de helft der leden afwezig
was. Er waren o.a. slechts 3 sopranen.
Bericht van 27 September 1952
Arm gebroken.
De 7jarige Joost van Iperen kwam Woens
dag in de o.l.s. te vallen over een deurmat. Hij
liep een gebroken arm op en werd naar het
ziekenhuis gebracht.
Excelsior.
In 1953 hoopt de muziekveren. “Excelsior”
haar 55jarig bestaan te herdenken. Reeds nu
begint men aan de voorbereidingen van ’n
concours, dat omtrent Hemelvaartsdag en
Pinksteren ter gelegenheid van dit feit zal
worden gehouden. Het belooft een mooi pro
gramma te worden en reeds spoedig zullen
vele verenigingen een uitnodiging tot deel
neming aan het concours ontvangen.
Bericht van 9 October 1952
Het landbouwonderwijs.
Morgen vrijdag 10 Oct. a.s. houdt de
C.J.B.T.O., afd. Meerkerk en omstreken,
haar eerste vergadering te Lexmond. Als
spreker zal optreden dhr. A.R. Dijkema, di
recteur van de Chr. Landbouwwinterschool
te Gorinchem, met als onderwerp: De ont
wikkeling van het landbouwonderwijs en de
betekenis daarvan voor het platteland.
Bericht van 30 October 1952
Beroepen.
De kerkeraad van de Geref. Kerk alhier heeft
beroepen Cand. Cats van Hoogeveen.
Jubilerende bakkersknecht.
Onze dorpsgenoot Bart Quint is op 1 Novem
ber 25 jaar in dienst bij bakker J.W. Alting.
Gedurende deze lange reeks van jaren heeft
Bart zijn taak met grote toewijding vervuld
en is hij bij het publiek een gezien en ge
waardeerde figuur geworden.

Bericht van 6 November 1952
Gerf. Kerk krijgt een predikant.
Veel teleurstelling kreeg de Kerkeraad der
Geref. Kerk alhier reeds op de beroepen die
hij uitbracht, doch nu werd een beroep aan
genomen. Het is Candidaat W. Kats uit Hoo
geveen, die uit een vijftal beroepen dat van
Lexmond aannam. Cand. Kats, die 24 jaar
oud is, bedankte voor de gemeenten Neede,
Witmarsum, Oldemarkt en Westeremden.
Dit beroep was het dertiende, dat de Ger.
kerkeraad uitbracht na het vertrek van ds.
H.J. Knauff naar Rijsoord in Augustus.
Bericht van 8 November 1952
Onder de kap.
Het clubgebouwtje van de IJsclub “Door
Eendracht Vooruit” vordert, want Maandag
was het al on
der de kap.
Het
ge
bouwtje zal
16 November
klaar moeten
zijn, daar op
die tijd het water op het terrein wordt ge
bracht voor de baan.
Bericht van 22 November 1952
De IJsclub.
De ledenvergadering van de IJsclub
“D.E.V.”, welke Vrijdag werd gehouden,
droeg een stormachtig karakter. Onenigheid
in het bestuur was er de oorzaak van, dat de
bestuursleden Ten Berge en J.M. de Bruijn
zich als zodanig terugtrokken. Na herhaalde
stemmingen en felle discussies werden in
hun plaats gekozen de heren M. de Vaal en H.
de Vor. Herkozen werden de heren J.C. van
Dijk en C. Bassa. Wij willen in het conflict
geen partij kiezen, doch niet nalaten te ver
melden, dat de af
tredende penning
meester dhr. J.M. de
Bruijn, zich enkele ja
ren met grote toewij
ding aan deze taak
gewijd heeft.
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Goed nieuws: we zijn weer onderdak!
Na driekwart jaar zonder huisvesting te
hebben gezeten, is het nu toch echt zover: De
Vereniging Historisch Lexmond en Hei en
Boeicop heeft weer een eigen onderkomen!!
De gemeente Zederik heeft ons de voormalige
aula aan de Kortenhoevenseweg 28 in Lex
mond ter beschikking gesteld. Dat is geweldig
nieuws. Het pand ligt centraal, is uitstekend
toegankelijk en biedt voldoende ruimte om een
aantal ambities die wij al langer hebben, nu
ook echt te realiseren.
De VHLHB is een vereniging van en vóór alle
leden. Dankzij het eigen verenigingsgebouw
kunnen we vaker samen optrekken. We kun
nen daar in werkgroepen werken aan activitei
ten als fotoarchief en beeldbank, maar ook
kleine tentoonstellingen houden die dan bij
voorbeeld door schoolklassen worden be
zocht.
En stilletjes denken we al aan een plan om op
een vaste dag open te zijn en onze leden en be
langstellenden de mogelijkheid te bieden onze
krantenknipselmappen en onze eigen 'bibli
otheek' te raadplegen. Een klassieke leestafel
en een ouderwetse 'kletshoek' lijken ons
fantastisch. We kunnen dankzij het vereni
gingsgebouw nieuwe plannen maken en roe
pen u op ons daarbij te helpen .
Voordat we onze plannen daadwerkelijk kun
nen realiseren, moet er nog heel wat gebeuren.
De gemeente neemt het achterstallig onder
houd van het gebouw voor haar rekening en
begint daar op korte termijn mee. Ook zullen
maatregelen nodig zijn om het energiever
bruik te kunnen beperken.
Voordat wij echt kunnen verhuizen, moet er
binnen het nodige gebeuren om de ruimtes
aantrekkelijk en geschikt te maken voor ons
gebruik. Dat kunnen we als bestuur niet alleen.
Daar hebben we hulp van de leden bij nodig.
Op dit moment hebben we nog geen concrete
planning voor al dit werk wat ons te wachten
staat. Maar we willen wel al inventariseren wie
zich daar met ons voor in willen zetten. We no

Het knekelhuisje in Lexmond.

digen u uit om u daarvoor op te geven. Denk er
eens positief over na. Ook hier geldt: samen
werken is altijd leuk.
Als alles klaar is komt er natuurlijk een
prachtige opening. Daarover houden wij u op
de hoogte.
Zoektocht
De zoektocht van het bestuur naar een vervan
ging van Het Laakhuis is intensief geweest. Er
zijn heel wat panden in beeld geweest, maar
geschikte huisvesting zat daar niet bij. Het be
stuur was dan ook zeer verheugd dat in ge
sprekken met het gemeentebestuur de aula
aan de Kortenhoevenseweg 28 in beeld kwam.
De aula werd nagenoeg niet meer gebruikt als
ontmoetingsruimte bij begrafenissen. Over
heel 2016 werd de aula twee keer benut. De
aula is overbodig geworden door andere
voorzieningen die er in Lexmond zijn, zoals
dorpshuis Het Bosch.
Het is bijna overbodig te vermelden dat wij de
gemeente zeer erkentelijk zijn voor het in
bruikleen geven van de aula. Tegenover deze
bruikleen staat voor ons wel de verplichting het
gebouw te onderhouden. De gemeente voert
eerst nog achterstallig onderhoud uit en daar
na is het onze beurt. Het bestuur heeft er ver
trouwen in dat we met zijn allen goed voor ons
verenigingsgebouw zullen zorgen.
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De aula en het knekelhuisje op de begraaf
plaats blijven behouden en daar kan onze his
torische vereniging alleen maar tevreden zijn.

Vereniging Historische Lexmond en Hei en Boeicop (VHLHB). De officiële naam van
onze vereniging is behoorlijk lang en leent zich niet echt om op de gevel van ons nieuwe
onderkomen te zetten. Het bestuur schrijft daarom een prijsvraag uit. We dagen u uit om
een originele, toepasselijke naam te bedenken die straks op de gevel zal prijken. De naam
moet niet alleen betrekking hebben op het gebouw, maar de gehele vereniging omvatten.
Daarvoor heeft u tot 1 januari 2018 de tijd. Een deskundige jury zal de inzendingen be
oordelen en een leuke prijs bedenken. We schatten uw creativiteit hoog in!
Uw inzending kunt u, het liefst met vermelding van motivatie, sturen naar:
info@VHLHB.nl of per post of persoonlijk afleveren bij onze secretaris Marjan van de
Graaf, Hei en Boeicopseweg 4, 4126 RJ in Hei en Boeicop..
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Nieuwsbrief
Nieuwe leden
Sinds het uitkomen van de vorige Lek en Huibert Kroniek hebben zich vier nieuwe leden aan
gemeld bij onze vereniging.
Uit Lexmond: Mevrouw Saskia Stravers en mevrouw Linda de Jong
Uit Hei en Boeicop: de heer G.J. den Hertog
Uit Waardhuizen: de heer Jan Middelkoop
Door overlijden zijn drie leden ons ontvallen: Mevrouw Anneke de Kruik en de heren Jan Nobel
en Frits Kool
Voorjaarslezing op 10 januari 2018
Wat
Lezing: Radicale wederdopers en hun plannen voor het Nieuwe Jeruzalem
(15341536)
Wie
Dhr. Sander Wassing
Wanneer Woensdag 10 januari, 20.00 uur
Waar
Huis Het Bosch in Lexmond
‘De heiligen worden gered. Voor de ongelovigen is er geen ontkomen. Haast u om uw levenswil…De
bloedwreker is achter u’. Deze onheilspellende woorden werden in de mond gelegd van Jan van
Batenburg (14951538), een berooide edelman die in de jaren 30 van de zestiende eeuw aan het
hoofd stond van een groep radicale wederdopers. De Batenburgers, of ‘Zwaardgeesten’, trokken
rovend en moordend door de Nederlanden: alles was geoorloofd om de wereld te zuiveren van on
gelovigen en de komst van het Nieuwe Jeruzalem een handje te helpen. Deze vertegenwoordigers
van de ‘radicale vleugel van de Reformatie’ luisterden niet naar de wereldlijke en geestelijke over
heden. Wat dit betekende werd duidelijk toen wederdopers in 1534 de macht grepen in Münster.
Het bestuur ontspoorde volledig.
Nadat Münster heroverd was door de bisschop vielen de wederdopers in splintergroeperingen uit
een. Enkelen van hen pleegden in de periode 15351536 een reeks aanslagen in de Nederlanden,
ook in Amsterdam.
Over deze onrustige tijden, ook in onze regio, gaat de lezing.
Sander Wassing heeft geschiedenis gestuurd aan de Universiteit Leiden. Hij schreef zijn scriptie
over Alva’s Raad van Beroerten, waarover hij al eerder voor ons een lezing heeft gegeven.
Iedereen is welkom. De toegang is voor leden is gratis. Nietleden betalen € 2,50.
Contributie 2017
Helaas hebben nog niet alle leden hun contributie voor het jaar 2017 voldaan. Vandaar dus het
dringende verzoek om, indien relevant natuurlijk, uw contributie met spoed alsnog over te maken.
Het bespaart de vereniging de (porto)kosten van een aanmaning. Betaalinformatie vind u op pa
gina 2 van de Kroniek. 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 even contact met hem op via: 06–1415 0946.
Unieke voorjaarsexcursie op 24 maart 2018
Op zaterdag 24 maart bezoeken we Amsterdam. We gaan bezoeken de Hermitage voor de specia
le tentoonstelling Hollandse Meesters, oogappels van de tsaren. Voor het eerst in haar bestaan
heeft de Hermitage Amsterdam vele Hollandse Meesters uit de beroemde collectie in St.Peters
burg naar Nederland gehaald. De Keizersvleugel staat in het teken van de belangrijkste verzame
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ling Hollandse schilderkunst buiten Nederland: die van de Hermita
ge. Drieënzestig werken van vijftig schilders zijn nu in Amsterdam te
bezichtigen. Een buitengewone tentoonstelling, die de schilderijen
voor het eerst in tweehonderdvijftig jaar weer even ‘thuis’ brengt.Na
de lunch voert de excursie naar de Hortus Botanicus. Een van de oud
ste botanische tuinen ter wereld met zo’n 4.000 verschillende
planten met onder andere de Victoria amozonica, de grootste water
lelie. Uiteraard drinken we samen koffie en lunchen met elkaar.
Omdat de tentoonstelling in de Hermitage lang van te voren geboekt
moet worden, dient u zich voor 15 december 2017 op te geven bij:
Marianne Wittebol, mh.wittebol@hetnet.nl of tel. 0347342221. De
kosten voor de excursie bedragen € 70 voor mensen zonder muse
umjaarkaart en € 50 voor mensen met een museumjaarkaart.
Terugblik excursie naar de Grebbelinie
Na een boeiende lezing van Martin Wigtman uit Scherpenzeel in Internos togen wij op 14 oktober
naar het besproken slagveld, het deel van de Grebbelinie bij Woudenberg/Scherpenzeel. Na de tra
ditionele koffie en theetafel met een lokale lekkernij kregen we een audiopresentatie over de
totale Grebbelinie, die van Rhenen tot het IJsselmeer bij Spakenburg loopt.Daarna volgde een be
zoek aan het bijbehorend museum. Zeer indrukwekkend was ons bezoek aan een nagemaakte
loopgraaf, hier werden we door Wigtman doorheen geleid. Schietgaten, mitrailleursnesten en
krappe onderkomens. Brrr... blij dat we er weer uit waren.
Ook het bezoek aan Kasteel Doorwerth was zeker de moeite waard. Onze gids deed zijn uiterste
best om over het kasteel, zijn bewoners, de belegeringen en de verwoestingen te vertellen. Zeer ge
detailleerd en met smeuiige details. Het was een beetje te veel informatie op een late zaterdag
middag, maar dat mocht de pret niet drukken. De rondleiding door het kasteel, langs een
imposante keuken, fraaie verblijfsruimten, de wapenkamer en jachtkamer was leerzaam.
Opnieuw een welbestede dag om samen met elkaar wat cultuur op te snuiven en ook de inwendi
ge mens te verwennen. (Jan Schaafsma)

Met vriendelijke groet
Peter Kleppe, bestuurslid
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