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egin deze maand was het 65 jaar geleden dat de waters
nood grote delen van Zeeland, ZuidHolland en West
Brabant teisterde. Veel oudere leden van onze vereni

ging  bewaren  nog  persoonlijke  herinneringen  aan  die 
gebeurtenissen; al was het maar aan wat je er in onze streek van
 meebeleefde zoals de hoge waterstand in de Lek, hulpverlening
 die  op  gang  kwam  of  de 
huisvesting van evacués. 
Inmiddels  prijzen  we  ons 
gelukkig dat we al vele jaren 
achter  veilige  dijken  voor
alsnog  onbedreigd  leven. 
Maar dat dit geen vanzelf
sprekendheid  is,  maakten 
alleen al de vele terugblikken op de ramp duidelijk. Op tal van 
plaatsen werd de wrede geschiedenis tijdens herdenkingen in 
herinnering  geroepen.  En  eens  temeer  werd  duidelijk  hoe 
kostbaar het kan zijn om de herinnering aan wat voorbijgegaan
 is, te koesteren.

Op een schaal daarmee volstrekt onvergelijkbaar, koesteren 
wij op een bescheiden wijze onze lokale historie. Met oog voor 
afkomst en achtergrond spannen we ons in om te behouden 
wat waardevol is en om de kennis over wat aan ons voorafging 
beschikbaar te houden voor volgende generaties. 
We krijgen daarvoor nu met onze nieuwe huisvesting, aanzien
lijk uitgebreider mogelijkheden. Op dit moment zijn we nog 
druk met het aanpassen van de inrichting van het lokaal. Daar
bij is er ons veel aan gelegen er een gastvrije ruimte van te ma
ken waar bezoekers zich welkom voelen. En waar vooral ook 
van tijd tot tijd de mogelijkheid geboden wordt om kennis over
 het verleden van onze dorpen te delen, te verbreden of te ver
diepen.
Intussen zitten we ook op andere vlakken niet stil. Zo wordt er 
gewerkt  achter de schermen  aan de vernieuwing van de web
site. Een pril begin van een beeldbank, waaraan we samen met
 de verenigingen van Ameide en Meerkerk werken, komt even
eens dichtbij. En met bijzonder genoegen presenteren we hier
bij  deze  Kroniek,  met  weer  nieuwe  oude  verhalen  en  met 
vanouds vertrouwde rubrieken. 
Op  woensdag  7  maart    is  de  ledenvergadering  in  Huis  het 
Bosch, waar ik velen van u hoop te ontmoeten. Tot die tijd wens
 ik u veel leesplezier. 

B
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et  rechthuis  dat  tot  1960  zijn  functie 
vervulde,  bevond  zich  schuin  tegen
over de kerk aan de Hei en Boeicopse

weg  29.  Het  roodbakstenen  gebouw  was 
vrijwel vierkant en had een rieten schilddak. 
In 1827 werd de eerste steen ingemetseld door
 de  zoon  van  de  toenmalige  ambachtsheer, 
waarvan de tekst luidt:

 
 DE EERSTE STEEN IS

GELEGT DOOR  ADRIANUS 
CATHARINUS  VAN HALL 

OUD 7 JAREN 1827 

Vaak waren het in die tijd herbergen die dien
den tot rechthuis. In Lexmond was het recht
huis  gevestigd  in  de  Drie  Snoeken  aan  de 
Dorpsstraat,  in  Schoonrewoerd  was  dat  in 
herberg Het Princewapen. 
Hei en Boeicop vormde een uitzondering en 
kreeg  een  eigen  rechthuis.  Behalve  een 
rechtszaal  waren  in  het  gebouw  ook  een 
herberg, een kleine winkel en een stal geves
tigd. Het café had de ingang aan de straatzijde.
 Aan  de  achterzijde  zaten  twee  deuren, 
waarvan er een toegang tot het winkeltje bood. 
 Aan de linkerzijde bevond zich een trap naar 
de rechtskamer. Onder die ruimte bevond zich
 een kelder waar o.a. biest en dranken voor het 
café werden bewaard. Naast de trap zat de gro
te deur die toegang gaf tot de paarden en koei
enstal.

Het rechthuis in Hei en Boeicop
Zwier van der Schagt

Gesloopt
De naam 'Oude Regthuys' prijkt op de gevel van 
het huis aan de Hei en Boeicopsewweg 29 in de 
dorpskern. Die herinnert eraan dat op die plek het 
rechthuis annex raadhuis stond, dat  tot verdriet 
van veel inwoners  in 1996 werd gesloopt. Een 
straatje met nieuwbouw achter het voormalig 
gemeentehuis van Hei en Boeicop verwijst  ook   
naar het verdwenen gebouw.

H

Aan de linkerzijde van het rechthuis bevond 
zich een gemetselde trap naar de ingang van 
de trouwzaal.  'Menig stelletje beklom het 
trappetje naar de trouwzaal met knikkende 
knieën om elkaar voor altijd trouw te beloven, 
in goede en kwade dagen'. Aan de gevel bij de
 trap naar de raadzaal hing het oude gemeentelijk
 aanplakbord. Links onderaan staan nog twee 
melkbussen met het nummer 252 van Jakob de
 With. Waarschijnlijk waren ze al teruggebracht
 door melkrijder Aart de Hertog.
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Melk  werd  vervoerd  naar  de  melkfabriek  in 
Schoonrewoerd.  Door  automatisering  en  de 
steeds  strenger  wordende  eisen  moesten  de 
boeren  omstreeks  1975  overstappen  op  ge
koelde melktanks. Omstreeks 1980 waren alle 
melkbussen uit het straatbeeld verdwenen. De
 originele melkbussen waren toen een zeer ge
liefd vintage artikel. Menigeboer kon toen voor
 tientallen guldens zijn laatste melkbussen ver
kopen. Maar ook de echte 'carbidschieter' had 
het liefst zo’n ouderwetse melkbus.
Over recht en gerechtigheid schrijft Johan de 
With zeer uitgebreid in zijn boek Aengaende 
den dorpe van Heycop. Het boek verscheen in
 het jaar 2000 in een oplage van 100 exempla
ren en was in zeer korte tijd uitverkocht, waar
na nog een herdruk volgde.. Voor wie interesse
 heeft in de geschiedenis van Hei en Boeicop is
 het een aanrader. Maar het zal niet meevallen 
een exemplaar te vinden. 

Het café
Het  café  had  verschillende  namen:  café  Het 
Rechthuis en het café van Job de With. De in
gang was via een deur aan de straatzijde. De be
zoeker liep dan tegen een halfronde bar aan. 
Onder het genot van een slok(je) werd in het 

café  het  laatste  dorpsnieuws  met  elkaar  ge
deeld. Omstreeks 1960 werd het café gesloten.
Stemmen ging iedereen er vroeger ook. Er wa
ren twee afgescheiden stemhokjes. Natuurlijk 
was er voor controle het stemcomité. De kas
telein deed er vast goede zaken.
Het café was zes dagen per week geopend tot 

De achterzijde van het 
pand met de stal. Jakob
 de With boerde in het 
begin met één koe. Van
 lieverlee breidde hij zijn
 veestapel uit. De deur 
geheel links gaf toe
gang tot de groep;  door
 de deur middenin kwam
 men in de boerderij. Ge
heel rechts, bijna on
deraan, is nog het wc 
raampje zichtbaar. On
der het rieten dak was 
de hooizolder. In het 
midden onder de dak
rand zijn nog twee 
deurtjes naar de 
hooizolder zichtbaar.

Ansichtkaart van het voormalige rechthuis die 
in 1939 is verzonden. Achter de twee ramen links
 was het café en de slijterij. In het café werd bier 
van Oranjeboom getapt.



20ste jaargang nr. 1, februari 2018 5

Het trouwboekje van Jakob de With (19092000) en Geertje Pesselse (19111995).  De ambtenaar van
 de burgerlijke stand was J. Bikker. Uit het huwelijk werden vier zonen en  een dochter geboren.
Arie, Thomas, Dirkje Jantje, Jan en Jakob.

Heicopper Jan Bogerd (18651938 ) gaat op zijn
 klompen het café binnen om te stemmen.  Op 
een plaatje op de deurstijl  staat het toenmalige
 huisnumer 121. 

Pietje van der HagenVerrips was winkelierster,
 kosteres van de hervormde kerk en baakster. Ze
 heeft zojuist haar stem uitgebracht en wordt ver
gezeld door haar dochter Keetje.
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zaterdagavond laat. Had je iets te vieren, dan 
bestelde  je  de  drank  in  het  café.  Ook  voor 
bruiloften en partijen was daar van alles ver
krijgbaar. Omstreeks de jaren 60 was Thomas 
de With, zoon van Jakob de With,  de kastelein.
 Was het erg druk, dan kreeg hij hulp van zijn 
broer Jan. Het moet altijd een sfeervol cafeetje
 zijn  geweest,  want  er  werd  vroeger  veel  ge
zongen.

Het wapen van Hei en Boeicop
Het  oorspronkelijke  wapen  van  Hei  en 
Boeicop is door de Hoge Raad van Adel nim
mer erkend. De gemeente heeft het wapen tot 
1943 gevoerd. Het   stamt nog uit de tijd dat 
Hei en Boeicop een heerlijkheid was. Hoe oud
 het is, valt moeilijk na te gaan. Wel is bekend 
dat het wapen voorkomt op een lakzegel onder
 een testament van Mr. Jan Willem van Hoog
straten, Raad in den Hove van Holland, Zee
land en WestFriesland, heer van Heijkoop en 
Boeikoop,  getekend  op  24  november  1758  te
 ’sGravenhage.  Het  wapen    heeft  aan  de 

linkerzijde twee gouden dwarsbalken op een 
rode  achtergrond  en  rechts  twee  zwarte 
dwarsbalken op een zilveren ondergrond. 
Het tweede wapen van Hei en Boeicop werd 
op  26  oktober  1943  bij  besluit  van  de  waar
nemend  secretarisgeneraal  van  het  de
partement  van  Algemene  Zaken  aan  de 
gemeente Hei en Boeicop verleend. Het was 
een combinatie van de familiewapens van Van
 Beusichem (de schuine balken) en het wapen 
van Brederode. Beide geslachten waren lange 
tijd heren van het land van Vianen, waarvan de
 ambachtsheerlijkheid Hei en Boeicop in 1729
 is afgesplitst.
Op 12 november 1969 is op basis van nieuwe 
inzichten  er werden oude zegels van de heer
lijkheid  gevonden    op  verzoek  van  de 
gemeente  bij    Koninklijk  Besluit  een  nieuw 
wapen toegekend. Dit wapen is een combina
tie  van  de  wapens  van  de  geslachten  Hoog
straten  en  Terwen  (Jan  Willem  van 
Hoogstraten  en  echtgenote  Maria  Johanna 
Terwen waren 'Heer en Vrouw van Heicop, en

Op bijgaande afbeelding prijkt aan de rechterzijde van de ingang naar het café een schild met het 
gemeentewapen. De kaart is verzonden in 1907 door arts P. Bon uit Lexmond.
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het gebouw grondig op te knappen. Het pand  
werd met de grond gelijkgemaakt. De boerde
rij er achter en de oude hooischuur uit 1910 
moesten het ook ontgelden. Het winkeltje van 
'Keetje' bleef.
Een oudinwoner van het dorp, AriePiet den 
Besten, die het zeer ten harte ging, zond er een
 schrijnend  verslag  over  in  Het  Kontakt  van 
woensdag 31 juli 1996:

Heicop huilt waar het eens heeft gelachen, nu
 deze week het zo beeldbepalende pand het 
“Oude Regthuys”  zijn einde vond in een 
rigoreuze sloop, waarbij de stenen voorgoed 

Boeicop'). De kroon is uniek en is afkomstig 
van  een  achttiendeeeuws  lakzegel.    De  om
schrijving van dit wapen luidde:„Gedeeld; I in 
keel twee dwarsbalken van goud; II  in zilver 
twee dwarsbalken van sabel, waartussen twee 
zuilen van hetzelfde. Het schild gedekt met een
 gouden kroon van elf paarlen
Ook  in  lakzegels  of  lakstempels  kwam  het 
gemeentewapen voor. Lakzegels werden werd 
vroeger  gebruikt  als  sluitzegels  om  te  voor
komen dat een document of een belangrijke 
brief door iedereen gelezen kon worden en om
 de  authenticiteit  van  een  document  te 
waarborgen.
De  gemeente  is  altijd  een  dorp  geweest.  In 
1986 werd Hei en Boeicop opgenomen in de 
toen  nieuw  gevormde  gemeente  Zederik, 
waarvan het gemeentehuis in Meerkerk is .

Sloop
De sloop van dit historische gebouw heeft veel
 emoties bij de inwoners van Hei en Boeicop 
en de regio teweeggebracht. De sloop begon in
 juli 1996. Het complex was aan een grondige 
renovatie toe. Het rieten dak bijvoorbeeld was
 zo lek als een mandje. Maar dat niet alleen, er 
zullen  wel  veel  meer  mankementen  zijn  ge
weest. Er was waarschijnlijk geen budget om 

De drie wapens van Hei en Boeicop op een rij. 
Het eerste was tot 1943 in gebruik, het tweede van 
1943 tot 1969 en het meest rechtse van 1969 tot de 
opheffing van de gemeente in 1986. Het wapen werd 
onder meer verwerkt in lakstempels waarmee officiële 
documenten werden verzegeld. Rechts een zegel uit
de Koffie Hagalbums van Sytze Gerke van der Laars. 
Links een van de zes stoelen voor de Heicopse raads
leden, waarin het wapen is uitgesneden.

Het winkeltje van 'Keetje' bleef staan. 
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het zwijgen werd opgelegd. Een gebouw dat 
zijn emotionele waarde ontleende aan de vele
 gemeentelijke en sociale functies die er 
plaatsvonden tussen de jaren 1827 en 1950.
Zo was de bekende raadskamer waar B&W 
en de Raad de belangen van “het volk” be
hartigden. Deze deed ook dienst als trouw
zaal, zodat menig stelletje met knikkende 
knieën het trapje naar dit zaaltje beklom om 
elkaar voor altijd trouw te beloven in goede 
en kwade dagen.
Ook deed deze kamer dienst als onderzoek
kamer van de schoolarts, als consultatiebu
reau en tevens als polderkamer voor het 
bestuur van de polders Over en Neder
Heicop en Over en NederBoeicop.
In het 'Oude Regthuys' waren verder gehuis
vest een boerderij en een café, voor zowel de 
dorstige passant als de postbode, de venter 
van garen en band en de biggencastreur, die 
er vele jaren – zelfs toen het café allang geen 
café meer was – zijn borreltje vóór en na de 

Een ansichtkaart van vóór 1950 van het 'Oude Regthuys' met de winkel van 'Keetje'. De trouwauto
 van de Familie De With staat voor het rechthuis geparkeerd. Rechts is de boerderij van Aart Uit
tenbogerd te zien. Deze boerderij dateert vermoedelijk uit de 17de eeuw. Vóór de sloop van het  'Ou
de Regthuys' was deze boerderij al gesloopt.

Tussen 1960 en 1965 is het  oude rechthuis tot 
woning verbouwd. Het rechtergedeelte omvat 
een kleine zitkamer, twee slaapkamers en een 
keuken. Nieuw is de indeling van de kozijnen en
 er kwam een zijdeur met een stoep. Achter de 
twee ramen links van de deur  bevond zich  de 
raadzaal. Achter de brede deur geheel links was
 het achterhuis. Daar werden o.a. in de winter de
 bieten opgeslagen en  waren enkele toiletten. 
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verrichte arbeid achterover sloeg. Ook de 
jachtheren en hun drijvers kwamen er bij 
elkaar, bespraken er hun missers, toonden 
hun buit op het kledingrek van de bewoners en
 nuttigden er de maaltijd: de heren in de 
raadskamer en de drijvers in het café.
Verder deed het “Oude Regthuys” ook bijna 60
 jaar dienst als woning van de familie De With,
 als winterstalling voor de koeien en als hooi

   Laatste groet van het rechthuis  

berging. Zie hier de multifunctionaliteit van 
het “Oude Regthuys” en daarom huilt Heicop 
waar het eens heeft gelachen.

Raadhuis
Het rechthuis werd in de volksmond ook wel 
het raadhuis genoemd. Die naam staat ook op 
enkele ansichtkaarten. Burgemeester en wet
houders  vergaderden  in  de  raadkamer.  De 
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Tussen het nieuwe raadhuis en het recht
huis stond een grote schuur, gebouwd
 in 1910. Die is op beide foto's zichtbaar. 

laatste  openbare  raadsvergadering  werd  ge
houden  op op 11 augustus 1959. Twee maan
den later werd het nieuwe raadhuis geopend, 
dat dicht bij het oude was gebouwd. Op 27 no
vember vergaderde de raad op de nieuwe loca
tie.De  voorzitter  memoreerde  dat  bij  de 
opening  van  het  nieuwe  gemeentehuis  mel
ding was gemaakt van het feit dat de heer D. J. 
Brouwer op 20 oktober 1959 40 jaar onafge
broken lid was geweest van de raad en meerde
re  malen  wethouder  was  geweest.  De 
burgemeester reikte die dag  aan de heer Brou
wer  een  gouden  eremedaille  in  de  Orde  van 
Oranje Nassau uit. Op initiatief  van wethouder
 De Jong werd in de raadsvergadering ook nog 
een oude bijbehorende draagmedaille door de 
voorzitter opgespeld. 
De commandant  van  de  brandweer,  de  heer 
A. J. Stravers, overhandigde de voorzitter van 
de raad een mooie wandklok voor het nieuwe 
gemeentehuis.
Op de plek van het voormalige rechthuis,  de 
schuur en de oude boerderij staat nu een rijtje 

huizen. In de gevel van de woning aan de Hei 
en Boeicopseweg 29 is een steen met de tekst 
Oude  Regthuys  ingemetseld.  De  andere 
woningen hebben de huisnummers 29A, 29B 
en 31 (in 1993 gebouwd op de plek van de oude
 boerderij) . Achter deze woningen bevindt zich
 de nieuwbouw aan de straat Oude Regthuys. 

Bronnen
 Aengaende den dorpe van Heycop, Johan de With
 Met het oog op de Kerk, Johan de With
 Het Kontakt, 31 juli 1996
 Hei en Boeicop en Schoonrewoerd, 
   toen opa en oma nog jong waren, 
   J. P. de Leeuw en M. Molenaar Azn.
 Rijksarchief ZuidHolland
 Archief van de voormalige gemeente Hei en
   Boeicop 1930 t/m 1985 (opgenomen in de 
   archiefbewaarplaats van de gemeente Zederik,
   Pr. Marijkeweg 1, Meerkerk).
Interviews: 
 Mevrouw C. de LeeuwRietveld
 De heer T. de With

De woningen 
aan de Hei en 
Boeicopseweg
 29, 29A, 29B en
 31. Op de foto 
geheel links is
 de ingemetsel
de steen zicht
baar.
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van de volksgezondheid… Het bestuur  legde 
de brief terzijde. Ook het blad de Christelijke 
Ambtenaar  deed  een  duit  in  het  zakje:  Wij 
dachten bij eerste leezing aan een zetfout en 
wachtten op een mogelijke rectificatie. Even
wel,  we  konden  wachten  tot  Sint  Juttemis, 
verbetering bleef uit. Zoo zout hadden we het 
toch nog nooit gegeten. En het blad vroeg zich 
af: Is onder de leden van de groenekruisver
eniging alle sociaal inzicht zoek en mag b.v. 
het gemeentebestuur, dat ongetwijfeld subsi
die geeft, zulke toestanden tolereren?
Of Lexmond de enige gemeente was met een 
'laag salaris'[1] valt te betwijfelen, want er werd 

een enquête onder wijkverplegenden bepleit.
De brief van de ZuidHollandse Inspecteur der
 Besmettelijke Ziekten J.A. Putto, kon niet ge
negeerd worden, want daarin wordt op straffe 
toon  gesteld:  Indien  de  persoon,  niet  gedi
plomeerd  zijnde,  zich  wijkverpleegster 
noemt, zal ik eene vervolging wegens overtre
ding van de Wet van 2 Mei 1921 5702 doen in
stellen  tegen  haar.  Het  spijt  mij,  deze 
advertentie geplaatst te zien door eene Groe
ne Kruisafdeeling.”
Dokter  W.J. Siddré,  de  opvolger  van  dokter 
P. Bon, schreef een reactie en beloofde dat de 
naam  'wijkverpleegster'  vermeden  z0u 
worden,  maar  hij  meldde  ook  dat  het  een 

Zuster Schouten vertrok
Bij haar vertrek schreef De Vijfheerenlanden: 
'Stonden  de  inwoners  aanvankelijk  bij  hare 
benoeming wat schuchter tegenover de hulp 
van een vreemde in tijd van nood, reeds bij de 
eerste verpleging had zij hare onmisbaarheid
 getoond.  En  het  was  al  spoedig  bekend  op 
welk  een  kundige  wijze  zij  de  patiënten 
behandelde,  waardoor  veel  leed  werd 
verzacht. Behalve dit, wist zij ook door hare 
zachte en aangename omgang zich spoedig in
 te  burgeren,  zodat  het  vele  zal  spijten  dat 
zuster  Schouten  ons  gaat  verlaten'.  De 
vereniging  moest  op  zoek  naar  een  nieuwe 
wijkzuster. Daarmee begon een roerige perio
de.

Roerige tijden en een landelijke rel
Met een advertentie in drie bladen werd een 
zuster gezocht voor een salaris van fl. 600 per 
jaar met vier jaarlijkse verhogingen van fl. 50 
en een  fiets en kleedvergoeding van fl. 42 , en 
de vermelding 'eventueel ongediplomeerd'. 
Deze advertentie maakte landelijk veel los . De
 Nederlandsche  Bond  van  Wijkverpleegsters 
schreef het bestuur: Uit deze advertentie blijkt
 wel, dat de afd. Lexmond niet op de hoogte is 
van  de  betekenis  van  wijkverpleging;  was 
men dit wel, dan had men zich eerst in verbin
ding  gesteld  met  autoriteiten  op  het  gebied 

Inleiding

In de kroniek van augustus 2017 is het 
eerste deel van de geschiedenis van het 
in Lexmond in 1908 opgerichte Groene 
Kruis beschreven. Het verhaal eindigde 
met het  aangekondigde vertrek van de 
eerste zuster, mejuffrouw Schouten per 
1 januari 1935. 

Het Groene Kruis Lexmond (2)
Marianne Wittebol

[1] Zie over de  salarissen noot 7 bij het eerste deel van de geschiedenis van het Lexmondse Groene Kruis. Al stelde Jan
 van Dieren in 1983 bij zijn terugblik dat fl. 650,: “Ook voor die tijd een bedrag was waar niet redelijk van te leven viel.”

De advertentietekst die veel boosheid opriep 
werd ook afgedrukt in de Christelijke Ambtenaar.
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bloeden ten gerieve van zuster van Leeuwen 
die naar buiten de indruk maakt wel iets roy
aal te leven. 
Na nog meer gedoe nam zuster van Leeuwen in
 1937 ontslag.

De komst van zuster Van der Griend
Het bestuur ging voort op de ingeslagen weg en
 adverteerde  voor  een  nieuwe  wijkzuster  met 
een aanvangssalaris van fl. 600 en vier jaarlijk
se verhogingen van fl. 50. Bij de selectiepro
cedure ging men grondig te werk om nieuwe 
problemen te voorkomen. Men zocht de vier 
kandidaten in hun eigen werkomgeving op. De
 keuze  viel  op  zuster  Van  der  Griend  uit 
Scheveningen, omdat zij  zo vermelden de no
tulen  –  de  beste  indruk  maakt.  Opvallend 
daarbij was wel dat onder de vier kandidaten in
 ieder geval één kandidaat was die de opleiding 
voor wijkverpleegster had gevolgd.[2] 
Zuster  Van  der  Griend  wilde  een  jaarsalaris 
van fl. 800  en daarin kwam het bestuur de zus
ter tegemoet. Zij bleef 28 jaar lang, tot aan haar

voortzetting was van een al vier jaar bestaande
 situatie.  De  nieuwe  zuster,  mevrouw  Van 
Leeuwen, werd daarom in de krant 'wijkzuster'
 genoemd.
Penningmeester  Overhagen,  (hoofd  van  de 
openbare school),  blikte 14 jaar later bij het 40
jarig  jubileum  terug:  Een  oproep  voor  een 
verpleegster voor een salaris van 600 gulden 
deed veel stof opwaaien, maar door tactisch 
manoeuvreren  van  onze  nieuwe  Voorzitter, 
die  de  Vereniging  gevonden  had  in  de 
opvolger  van  Burgemeester  Pot,  nl. 
burgemeester  Hoogenboom,  en  van  dokter 
Siddré werd deze lastige klip meesterlijk om
zeild en bekroond met de benoeming van Zr 
Van Leeuwen.”

Nieuwe problemen
Met  de  komst  van  zuster  van  Leeuwen  brak 
voor het bestuur geen rustige periode aan. In
tegendeel,  zuster  en  bestuur  botsten  nogal 
eens. Zo mocht zij geen cursus tbchuisbezoek 
volgen en vroeg zij al  snel meer salaris. Ook 
haar gedrag tijdens de algemene vergadering 
stuitte het bestuur tegen de borst. Buiten me
deweten van het bestuur om bepleitte ze de be
noeming van een vrouw in het bestuur en wilde
 ze aansluiting bij de Provinciale Vereniging ter
 Bestrijding van tbc, omdat Lexmond naar haar
 mening op dat punt achter liep. Een berisping 
volgde.
Hoewel de zuster de arbeidsvoorwaarden – in 
crisistijd – had aanvaard, vroeg zij een forse 
salarisverhoging  'omdat zij van haar salaris 
zonder  hulp  van  derden  niet  op  bescheiden 
voet kon leven en met opgewektheid de drukke
 taak die haar lief is geworden te verrichten'. 
Het bestuur wilde niet verder gaan dan het sa
laris in vier jaar naar fl.800  te verhogen. Toen 
de zuster daarna ook de hoogte van de vergoe
ding voor fiets, mantel etc. aankaartte, was de 
maat voor het bestuur vol.  De voorzitter zei het
 onaangenaam te vinden en wees erop dat ze de
 arbeidsvoorwaarden had geaccpeteerd en hij 
stelde …dat het Groene Kruis verder niet kan 

[2] Een gediplomeerde wijkverpleegster gaf, indien aangesloten bij de ZuidHollandse Groene Kruisvereniging, de 
mogelijkheid van rijkssubsidie op het salaris van de zuster

Zuster Van der Griend op bed bij Janny van Dijk
de Groot na de geboorte van dochter Willeke. 
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pensionering in 1965, wijkzuster in Lexmond 
(en Hei en Boeicop), al heeft zij nimmer de of
ficiële opleiding tot wijkzuster gedaan. 
Zuster en bestuur konden het – zo leek het   
goed met elkaar vinden. Al in mei 1938 werd de
 leden een contributieverhoging voorgelegd om
 het  salaris  van  zuster  Van  der  Griend  te 
verhogen. De argumentatie daarvoor: bij het 
vertrek  van  zuster  Schouten  –  die  geen 
volledige baan had en geen volledig salaris – is
 verzuimd om bij de aanstelling van de nieuwe 
zuster het salaris aan te passen aan dat voor een
 volledige  baan.  ,,Bovendien  was  voor  mej. 
Schouten, de toekomst een trouwdag, zoodat 
zij  nooit  voor  haar  oude  dag  behoefde  te 
zorgen,  en  een  pensioen  voor  de 
tegenwoordige verpleegster niet geregeld is.''
Advertenties uit andere plaatsen (ook kleine) 
werden  geciteerd,  waarbij  sprake  was  van 
salarissen van fl. 1.200 – fl. 1.600. De brieven 
van  twee  jaar  eerder  van  de  ZuidHollandse 
inspectie  en  de  Nederlandsche  Bond  van 
Wijkverpleegsters  –  én  het  stuk  uit  de 
Christelijke  Ambtenaar  –  werden  in  de 
discussie  ingebracht.  De  vergadering  ging 
akkoord   met   een   contributieverhoging  van 
fl. 1, naar fl 1.50 per jaar om het salaris van de 
zuster te  kunnen verhogen.

Pensioen
Zuster  Van  der  Griend  was  niet  opgeleid  tot 
wijkverpleegster en de afdeling was niet aan
gesloten  bij  de  ZuidHollandse  Vereniging 
'Het Groene Kruis'. De discussie over het sala
ris duurde daardoor voort. De afweging werd 
gemaakt dat het hogere salaris dat voor een ge
diplomeerde  zuster  zou  moeten  worden  be
taald,  niet  gecompenseerd  werd  door  de 
rijksubsidies die men op het salaris zou kun
nen krijgen. Pas in 1965, na de pensionering 
van  de  zuster,  toen  één  van  de  leden  vroeg 
waarom de vereniging zo weinig had gespaard,
 bleek dat in latere jaren 45 procent subsidie op
 het salaris van de zuster was misgelopen en dat
 ze niet aangesloten kon worden bij de provin
ciale pensioenvoorziening. Op kosten van de 
vereniging was daarom voor de zuster een ei
gen pensioenvoorziening afgesloten. 

Nadat Het Groene Kruis Lexmond zich in 1956
 alsnog aansloot bij de provinciale vereniging –
 ditmaal om in aanmerking te komen voor sub
sidies  voor  de  bouw  van  een  wijkgebouw  – 
werd alsnog geprobeerd subsidie op het salaris
 van de zuster te krijgen. Dat lukte niet, omdat  
de zuster geen wijkaantekening had. 
Omdat Lexmond zich pas laat bij de provincia
le vereniging aansloot, waren  veel voorzienin
gen  pas  later  beschikbaar  dan  in  andere 
plaatsen, zoals een consultatiebureau en een 
wijkgebouw. Maar er waren meer nadelen. Zo 
miste  de  zuster  een  vraagbaak,  waren  de 
mogelijkheden voor scholing beperkt en kon
der  er  bijvoorbeeld  geen  moedercursussen 
worden gegeven, omdat die door de provincia
le  vereniging  werden  verzorgd.  Aan  extra 
scholing  voor  de  tuberculosebestrijding  kon 
niet  worden  meegedaan,  terwijl  in  die  tijd 
tuberculose nog altijd een ernstige ziekte was 
die veel voorkwam en niet makkelijk te gene
zen was. Het bestrijden en voorkomen ervan 
vroeg derhalve om duidelijke richtlijnen voor 

Reclameplaatje gemaakt door Dick Bruna.
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hygiëne. De vereniging stelde wel ligtenten ter 
beschikking.  Ter  vergelijking  met  de  omge
ving:  In  Vianen  was  in  1936  al  een  gedi
plomeerde  wijkverpleegster  en  was  het 
consultatiebureau er in elk geval  in 1943. In 
ieder geval hadden Noordeloos, Hardinxveld, 
GrootAmmers  en  GiessenNieuwkerk  al  in 
1928 een wijkzuster. Dordrecht had al een con
sultatiebureau in 1919. Het eerste consultatie
bureau  was  in  1901  in  Den  Haag  opgericht. 
Lexmond moest tot 1952 wachten op het con
sultatiebureau.

De oorlogsjaren
Hoe is het Het Groene Kruis in de oorlog ver
gaan? In de notulen komt de oorlog nauwelijks
 ter  sprake.  Slechts  enkele  opmerkingen  ver
wijzen daarna, zoals in de nieuwjaarswens van
 de voorzitter in februari 1940: de hoop dat wij 
gespaard  worden  voor  de  verschrikkingen 
die thans in Europa spelen.
In  1940  en  1941  waren  er  net  als  altijd 
tweemaal per jaar een bestuursvergadering en 
één  algemene  vergadering.  Men  hield  zich 
bezig met de aanschaf van artikelen, eventuele
 nieuwe huisvesting voor het magazijn en een 
bestuursverkiezing.  Wel  ontstond  voor  het 
eerst in de geschiedenis van Het Groene Kruis 
een tekort door  gestegen sociale lasten van de 
zuster[3] en verminderde vrijwillige bijdragen. 
Ook  tegen  het  eind  van  de  oorlog  waren  er 
geen  bijzonderheden.  Op  de  algemene  ver
gadering gewaagt de voorzitter dat ons dorp 
verschoond  is  gebleven  van  grote  rampen, 
waarbij de vereniging zou hebben moeten op
treden…
Tijdens de eerste jaarvergadering na de oorlog,
 in april 1946, meldde de voorzitter dat de ver
eniging weer vrij is in haar handelen en het 
financiële  verslag  weer  vrij  behandeld  kan 
worden.  Speciaal  vermeld  werd  de  hulp  van 
Het Groene Kruis  en speciaal de hulp van de 
zuster    voor  evacuees:  Veel  evacués  waren 

vervuild en zaten onder de luizen. Zuster van 
der Griend heeft er veel werk aan gehad!
Ook bij de verdeling van ingezamelde kleding 
voor de evacuees speelde de zuster een rol.[4] De
 secretaris/dokter stelde nog voor om, net als 
elders, het hele bestuur te laten aftreden en de 
algemene vergadering een uitspraak te laten 
doen over het beleid en de personen van het 
bestuur.   Het werd in Het Groene Kruis niet 
nodig geacht. Het waarom van het voorstel van
 de dokter werd niet toegelicht, evenmin waar
om aftreden niet nodig werd geacht. 

Het werk van de eerste wijkzusters
Er  zijn  nauwelijks  Lexmondse  documenten 
waaruit blijkt waaruit het werk van de eerste 
wijkzusters bestond. Er was een in 1931 opge
stelde werkinstructie. Of daarbij gebruik is ge
maakt  van  voorbeelden  van  elders  is  niet 
duidelijk. Het week wel op onderdelen veel af 
van die van Vianen. Het boek waarin de zuster 
volgens de instructie haar bezoeken moest bij
houden en wekelijks laten aftekenen door de 
dokter,  zit  niet  in  het  archief.  Het  had  een 
mooie bron van informatie kunnen zijn. Vanaf 
1949[5]  wordt  in  de  jaarverslagen  vermeld 
hoeveel bezoeken de zuster aan hoeveel gezin
nen aflegt.  Dat ligt gemiddeld in Lexmond per
 jaar zo rond de 1.350 bezoeken aan tussen de 
65 en 7o gezinnen. Waaruit het werk van de 
zuster in de gezinnen bestond komen we in die
 jaren niets te weten. Een heel drukke praktijk 
lijkt  het  niet  te  zijn,  met  gemiddeld  door  de 
week nog geen vijf bezoeken per dag, ook als 
rekening gehouden wordt met de grote afstan
den die op fiets en later solex afgelegd moeten 
worden. Schucking Kool stelde daarom in 1944
 voor  om  de  zuster  extra  taken  te  geven, 
namelijk  wijkkraamverpleging  en  het  geven 
van een moedercursus en een cursus zuigelin
genzorg. In 1946 bij de bespreking van een ver
hoging van het salaris van de zuster vermelden
 de  notulen  dat  het  bestuur  het  hier  in  het 

[3] De Duitsers voerden verplichte aansluiting bij het ziekenfonds in en verhoogden de bijdragen 
voor invaliditeitsuitkeringen.
[4] W. van Zijderveld: In Lexmond gebeurde niets...
[5] Van 1937 tot 1949 is dokter Schucking Kool arts in Lexmond en secretaris van Het Groene Kruis. Van die gehele pe
riode ontbreken de jaarverslagen.
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algemeen mee eens is hoewel de secr. meent 
dat we niet te hoog moeten en hoeven gaan, 
daar  door  allerlei  omstandigheden  de 
wijkzuster hier geen drukke werkkring heeft, 
die  altijd  een  volledige  dagtaak  oplevert, 
zoodat hij niet bang is dat de wijkzuster mede 
gezien haar leeftijd spoedig een beter betaalde
 maar ook veel drukkere wijkverpleging elders
 zal ambiëren.

Zuster Van der Griend
Zuster  Van  der  Griend  wordt  door  iedereen 
omschreven als een hardwerkende zuster
die stond voor haar vak. Daarin was ze
gedreven en geduldig. Zoals bij een zieke
vrijgezel uit Hei en Boeicop die niet
verzorgd wilde worden. Zij kwam
dan iedere dag langs om te
kijken of er nog iets nodig
was. Zorgzaam als een
moeder voor een pasge
trouwde hoogzwangere
jonge vrouw, die – 
inwonend bij haar schoon
ouders – de zorg voor 
haar ernstig zieke schoonmoeder kreeg.  
Maar niet iedereen mocht haar, vooral als ze te
 veel in het privéleven van mensen ging 'wroe
ten', zoals sommigen zeggen. Waar dat wroe
ten  dan  uit  bestond  wordt  niet  verteld.   
Mogelijk  wreekt  zich  hier  dat  in  de  werkin
structie stond dat ze moest toezien op hygiëne 
en reinheid, maar dat dit niet, zoals in Vianen, 
als doelstelling van de vereniging in de statuten
 was opgenomen. Ze was trots, overheersend. 
Voor haar gevoel maakte ze wel een beetje de 
dienst uit. Het moest gaan zoals zij in gedach
ten had. Of zoals iemand zei: Het waren altijd 
ongetrouwde vrouwen die niet wisten hoe het 
zat.
Mogelijk  een  vooroordeel,  maar  het  is  niet
temin een indicatie dat mensen in het hier en 
nu het nog zo voelen, dat de zuster niet bij ie
dereen een prettig gevoel heeft achtergelaten.
Van een zekere mate van eigenzinnigheid moet
 bij de zuster wel sprake zijn geweest. Want ie
dere keer als de discussie over een  telefoon
aansluiting voor de zuster wordt aangekaart, 

kapt  het  bestuur  die  tot  1958  af:  Niet  nodig 
want de zuster werkt op instructie van de dok
ter.
Haar eigenzinnigheid heeft later wellicht mee
gespeeld in het besluit van het bestuur dat zij 
na  haar  pensionering  niet  in  aanmerking 
kwam voor vervanging in vakanties en week
enden van de nieuwe zuster Boele ter bescher
                    ming van de zuster zelf,  zo werd ge
                   steld. Niettemin blijkt uit interviews
            dat zuster van der Griend ook na haar
                pensionering zo nu en dan actief was,
                 met steun en medeweten van dokter
                      Vegter, waarmee zij een zeer goede
                            band had.

                                  Solex
                                          In 1949 wordt de fiets ver
                                            vangen door een Solex.
                                                       Daar is regelmatig iets
                                                               mee aan de hand,
                                                              zoals blijkt uit het
                                                               jaarverslag 1951:
                De zuster heeft tot
                                                         aller tevredenheid
                                                  zonder onderbreking 
haar taak kunnen verrichten, mede dankzij de
 bromfiets. Ja die bromfiets! Die vertoonde in 
dit  jaar  ernstige  sporen  van  slijtage.  En  de 
zuster  heeft  hèèl  menselijk  wel  eens  lelijke 
woorden zo niet gezegd, dan toch gedacht.

Jarenlang  zijn  er  voorstellen  gedaan  om  de 
zuster een auto ter beschikking te stellen. Lang
 vond  het  bestuur  dit  te  duur.  Maar  in  1957 
kwamen  er  dan  toch  rijlessen.  Vervolgens 
maakte het bestuur zich in 1958 zorgen over de
 kosten van de rijlessen. In 1959 wordt gemeld 
dat de zuster haar rijbewijs heeft gehaald en in
 ruime mate van een huurauto gebruik mag ma
ken. In de interviews wordt verteld dat zij zich 
regelmatig liet rijden door garage Ott. Indien 
zij wel zelf reed, was er altijd wel wat en beland
de de zuster  in de sloot of reed ze  tegen een 
paaltje.  Desondanks was de voormalige zuster
 Van der Griend in alle staten toen zuster Boele 
en later zuster de Boer direct bij aantreden een
 auto kregen.
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Een gereguleerd persoonlijk leven
In de eerste instructie van de zuster stonden 
ook enkele regels ten aanzien van het leven van
 de zuster buiten diensttijd: Zij woont in eene 
woning, of neemt haar intrek in een gezin, na 
overleg met en goedkeuring van het bestuur 
der vereeniging. En zonder overleg mocht de 
zuster niet verhuizen. En Zij gedraagt zich in 
en buiten den dienst steeds zooveel mogelijk 
overeenkomstig  de  wenschen  van  het  be
stuur…  Hoever  die  bemoeienis  reikte  ver
melden  de  annalen  niet.  Wel  vertelde  zuster 
Van  der  Griend  (zoals  ze  genoemd  bleef 
worden) eens aan zuster den Boer, die haar een
 tijd  verzorgd  heeft,  dat  haar  huishoudelijke 
hulp absoluut niet uit Lexmond kwam, want 
daar werd zo gekletst. 

Hoofdpijndossier
De materialenvoorziening vormde een hoofd
pijndossier.  Steeds  keerde  in  bestuurs  en 
algemene  vergaderingen  de  discussie  terug 
over het te laat of helemaal niet terugbrengen 
van materiaal en over het in vervuilde toestand
 inleveren  van  het  materiaal.  Diverse  keren 
werden regels aangescherpt of kreeg de zuster 
de opdracht er beter op te letten. 
Kennelijk werd het lastig gevonden om dorps
genoten  in  een  kleine  gemeenschap  aan  te 
spreken.  In  1940  was  het  huishoudelijk  re
glement gewijzigd: Na een half jaar kon de ver
eniging een nieuw verwijsbriefje van de dokter
 eisen en anders het artikel weghalen. Ondanks
 die regel zei het bestuur bij een langer dan een 
jaar uitgeleend bed: Het bevalt kennelijk goed.
In 1954 stelde één van de leden een boeteregel 
voor. De voorzitter bleek dat lastig te vinden, 
want het bestuur kan moeilijk beoordelen wat
 te  lang  is.  Het  huishoudelijk  reglement  leek 
een wassen neus geworden. Dat blijkt ook uit  
het  jaarverslag  1958:  Het  bestuur  besloot 
enkele ligstoelen en houten ledikanten uit de 
circulatie te nemen. En het is daarin door één 
der leden van het Groene Kruis reeds gehol
pen,  want  naar  wij  uit  doorgaans  wel
ingelichte bron vernamen, heeft één der leden
 een ledikant omgetimmerd tot konijnenhok en
 wij hopen dat het volledig aan z’n nieuwe be

stemming zal beantwoorden.  In 1962 wordt 
aan de fam. Van Luyt een ledikant verkocht dat
 daar al jaren in gebruik was. Dit keer tegen de 
normale prijs.
Zelfs eind 1979 verzuchtte zuster den Boer nog
 op een bestuursvergadering wat ze aan moest 
met leden die na herhaald verzoek nog steeds 
het materiaal niet terugbrengen. De voorzitter 
beloofde zelf bij de leden langs te gaan. Een be
sluit dat begin 1980 herhaald werd. Wat het re
sultaat van de aktie is, vermelden de notulen 
niet. Met de komst van het centrale magazijn in
 Gorcum in 1989 waren de regels duidelijk. Die 
overgang gaf geen enkel probleem.

Het bestuur tussen 19451965
In 1947 en 1948 krijgt het bestuur te maken 
met het vertrek van de toenmalige burgemees
ter,  dokter  en  bovenmeester.  Als  vervolgens 
ook nog een bestuurslid overlijdt, bestaat het 
bestuur tijdelijk nog maar uit drie personen. 
Het werk ging gewoon door, zo werd gemeld. 
Met het aantreden van een nieuwe burgemees
ter en een nieuwe dokter is het bestuur weer 
compleet. 
Dat  het  penningmeesterschap  én  het  secre
tariaat bij meester Van Bekkum terechtkomt, 
bleek later niet zo’n gelukkige keuze te zijn ge
weest. Na zijn aftreden in 1962, toen ook weer 
een  vrijwel  geheel  nieuw  bestuur  aantrad, 
kwamen  belangrijke  nalatigheden  aan  het 
licht. De zustervereniging uit Hei en Boeicop 
zwengelde met een boze brief aan dat de Zuid
Hollandse Vereniging 'Het Groene Kruis' had 
bericht dat na vele verzoeken er geen begroting
 was  ontvangen  van  de  Lexmondse  penning
meester/secretaris. Die was nodig in verband 
met de subsidie. Besloten werd deze omissie 
snel te herstellen en secretariaat en penning
meesterschap niet meer te verenigen.
Bestuurslidmaatschappen  durden  over  het 
algemeen lang, 25jarige en 40jarige jubilea 
waren  geen  uitzondering.  De  samenstelling 
van het bestuur moest breed zijn en alle stro
mingen  in  het  dorp  vertegenwoordigen:  de 
kerken,  de  politieke  stromingen,  de  vakbon
den. Als er  iemand uit het bestuur ging, dan 
werd niet de betreffende organisatie gevraagd 
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iemand voor te dragen, maar moest degeen die
 vertrok zelf voor een opvolger zorgen uit eigen 
kring.

Vrouwen in het bestuur
In  1937  droeg  het  voorstel  van  zuster  Van 
Leeuwen om een vrouw in het bestuur te be
noemen nog bij aan haar vertrek en woede van
 het bestuur. In 1946 keerde het tij toen dokter 
Schucking  Kool  voorstelde  een  vrouw  in  het 
bestuur te benoemen. Daarop volgde de ver
kiezing van mejuffrouw C. van Luyt.
Na haar overlijden stelde dokter Vegter voor 
twee vrouwen in het bestuur te benoemen. Met
 als  resultaat  de  benoeming  in  1962  van  me
vrouw  de  Jongden  Hartogh  en  mevrouw 
Janssenvan  Weelderen.  De  dames  werden 
respectievelijk secretaresse en penningmees
teresse.   Een jaar later werd op de algemene 

vergadering nog wel geprotesteerd tegen deze 
benoeming, omdat die volgens sommige leden
 niet reglementair verlopen was. 
Dat een vrouw in het bestuur toen nog steeds 

De officiële opening in februari 1965 van het nieuwe Groene Kruisgebouw aan het Anna Maria van 
Schuurmanplein 33 in Lexmond.

Het voormalige Groene Kuisgebouw is in 1997 
geheel gerenoveerd. Het pand staat nu weer te koop.
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bijzonder was, blijkt uit de volgende citaten uit
 twee  opeenvolgende  jaarverslagen:  In  afwij
king van de goede oude gewoonte van vele ja
ren, ziet U vanavond niet een man maar een 
vrouw, om het jaarverslag te houden. En: Wat
 gaat  een  jaar  vlug  voorbij.  Het  is  vandaag 
precies 366 dagen geleden, dat na de vorige 
vergadering ik hier weer op mijn stoeltje zit 
om haar jaarverslag voor te lezen. Ik zal pro
beren duidelijk en vooral hard te praten, om
dat  er  vorig  jaar  mensen  waren  die  het 
gebrabbel  van  de  dames  bestuursleden  niet 
konden verstaan.
Het kopen van cadeaus bij jubilea viel de vrou
wen  in  het  bestuur  ten  deel,  evenals  het  be
zoeken van een congres over bejaarden. En  in 
1978  werd  mevrouw  Janssen  nog  extra  be
dankt  voor  het  vergaderen  bij  haar  thuis, 
temeer  omdat  het  plaatsvindt  in  de  drukke 
schoonmaaktijd. Tegelijkertijd bleven die twee
 plekken  voor  vrouwen  gehandhaafd.  Bij  het 
vertrek van mevrouw de Jong nam mevrouw 
de Wildde Hartogh haar plaats in.

Het Groene Kruisgebouw
Al  voor  de  Tweede  Wereldoorlog  kwam  de 
bouw van een eigen gebouw aan de orde, om
dat er problemen waren met de opslag van ver
pleegmaterialen. Keer op keer bleek dit te duur
 volgens  de  voorzitter  en  werd  voor  het 

magazijn een andere oplossing gevonden. 
In 1950 kwam een eigen gebouw weer aan de 
orde om de mogelijkheid te hebben een con
sultatiebureau te stichten, hetgeen door dokter
 Vegter zeer noodzakelijk werd gevonden. Maar
 weer  werd  geconstateerd:  Dit  is  echter  een 
weelde die nog buiten ons bereik ligt.  Met een
 bazar werd geprobeerd een startkapitaal bij
een te brengen. In 1956 verzuchtte dokter Veg
ter,  als  het  consultatiebureau  voor  baby’s  al 
vier jaar in zijn spreekkamer plaatsvindt, ,,hoe
 kunnen andere verenigingen met lagere con
tributie en subsidie, wel een eigen gebouw re
aliseren?'' Een antwoord kwam er niet. Wel zei
 de  voorzitter  –  Pellikaan  –  in  1961  op  de 
algemene vergadering dat hij plannen steeds 
had afgeremd, maar het nu de tijd achtte om er
 maar aan te gaan werken.  Het zal nog tot fe
bruari 1965 duren eer het gebouw geopend kan
 worden.
Het duurde dan nog wel een paar jaar, voordat
 het gebouw helemaal klaar is. Uit de notulen 
blijkt dat het onderhoud in de jaren daarna niet
 altijd vlotjes verloopt. De kwestie van de niet 
goed  functionerende  verwarmingsketel, 
waardoor  het  in  de  zusterswoning  voortdu
rend  te  warm  was  en  de  dokterskamer  niet 
warm te krijgen was, speelde jaren.
Desalniettemin liep het gebouw na een eerste 
aanloopperiode  snel  vol:  uiteraard  het 

Zuster Den Boer (l) assisteert dokter Van der Wind op het consultatiebureau en weegt de baby.
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magazijn met verpleegartikelen en de dokters
kamer voor het consultatiebureau. Maar ook 
een tandarts, diëtiste, een tijdlang een masseur
 en  in  later  jaren  de  zwangerschapsgym.  De 
tandarts breidde voortdurend zijn gebruik an 
het Groene Kruis gebouw uit.
Met zuster Boele kwam er een gediplomeerde 
wijkverpleegster. Het Groene Kruis is dan aan
gesloten bij de ZuidHollandse vereniging en 
kreeg subsidie op het salaris van de zuster. De 
vereniging  was  dan  wel  gebonden  aan  de 
landelijke  salarisregeling  en  arbeidsovereen
komst. Dit leidde tot enige discussie, met name
 over de passage van de 5urige werkdag. Maar 
5 jaar later als de discussie, ook met Ameide en
 Meerkerk naar aanleiding van de gezamenlijke
 vakantie  en  weekendregeling  weer  oplaait, 
beseften  de  besturen  dat  dit  niet  tegen  te 
houden viel, Het werd jammer gevonden dat 
o.a. door de vijfdaagse werkweek iets van het 
vrije en dienende van dit beroep verloren zal 
gaan. Meerkerk en Ameide dachten er net zo 
over. De functie werd op het platteland vooral 
als  dienend  gezien  en  niet  als  een  betaalde 
baan.  Ook  zuster  Boele  had  een  zekere  ei
genzinnigheid. Toen op voorstel van Hei en 
Boeicop  een  antwoordapparaat  bij  de  zuster 
was aangesloten, bleek dat zij niet van plan was
 die te gebruiken: daar had ze geen tijd voor.

Zuster Boele en zuster Den Boer
Halverwege 1972 werd het bestuur opgeschrikt
 door het bericht dat zuster Boele gaat trouwen 
en Het Groene Kruis zal verlaten.
Het duurde meer dan een jaar eer er een nieu
we zuster was gevonden. Dat werd zuster Den 
Boer. Zij volgde met enige regelmaat een cur
sus  of  bijscholing.  Haar  voorstellen  werden 
vrijwel  altijd  overgenomen.  Zo  ook  bij
voorbeeld het hooglaagbed dat zij, na een tijd
lang  aandringen,  als  eerste  in  de  regio  had. 
Nodig, want het werk vergde veel van iemands
 rug in een tijd dat er nog geen hulpmiddelen 
waren, z0als bedliften. Zuster den Boer blikt er
 tevreden op terug: ,,De samenwerking met het
 eigen Lexmondse bestuur was prettig. Ik kon 
er altijd iets kwijt over wat ik nodig had.” 
Zuster Den Boer is inmiddels al een aantal ja

ren gepensioneerd, maar ze vertelt nog altijd 
enthousiast over haar werk. De dag begon al
tijd  met  het  toedienen  van  insulinespuiten, 
omdat mensen pas een half uur daarna konden
 eten. En dan verder in de ochtend volgde het 
verzorgen van wonden, compressie zwachte
len,  blaas  spoelen,  medicijnen  toedienen,  de 
wasbeurten voor ouderen en andere patiënten,
 en het verzorgen van lichamelijke hulpmidde
len. De middag werd besteed aan de consul
tatiebureaus,  huisbezoeken  zuigelingen, 
overleg met de dokter, peuter en kleuterge
spreksgroepen organiseren, administratie en 
vergaderingen.
,,Het  fijne  aan  de  wijkverpleging  van  toen 
was dat het allround was en afwisselend, het 
was de zorg van de wieg tot het graf. Het ver
drietige en moeilijke werk wisselde zich af met
 mooie en vrolijker werk. Je was wel 24 uur per
 dag bereikbaar”, aldus zuster Den Boer. 
Een grote verandering voor bestuur en leden 
vond plaats in 1977: de overkoepelende kruis

 

Roken
Met alle antirookcampagnes van te
genwoordig zou je denken dat een or
ganisatie als het Groene Kruis het goede 
voorbeeld gaf op dat terrein. Dokter 
Bon had al in de beginjaren een lezing 
gehouden over de kwalijke gevolgen van 
roken. Niettemin is het een flink aantal 
jaren de gewoonte geweest om aan het 
eind van de algemene vergadering een 
kistje sigaren te verloten. En de dokter 
kreeg, als dank voor zijn adviezen, aan 
het eind van de vergadering een kistje 
met sigaren. Zoals één van de leden ver
telde ,,de zaal zag altijd blauw van de 
rook bij de algemene vergaderingen”. 
Dat verandert kennelijk halverwege de 
jaren 80, als één van de leden consta
teert ,,dat dit de eerste vergadering is 
die hij meemaakt waar niet gerookt 
wordt.”
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vereniging  had  vastgesteld  dat  het  afleggen 
van overledenen niet meer tot de taken van de 
wijkverpleegster, maar tot die van de begrafe
nisondernemer  behoorde.  Het  was  een 
moeizame acceptatie, de vertrouwde persoon, 
die  vaak  ook  zorg  had  geleverd  in  de  laatste 
levensfase, te moeten missen op een verdrietig
 moment.

Bestuur 19651992
Met zuster Boele en  vooral zuster Den Boer als
 gediplomeerde wijkverpleegsters, voer het be
stuur meer en meer op de kennis van de zus
ters.  Het  bestuur  kon  zich  daardoor  meer 
bezighouden met de zakelijke aspecten, zoals 
het onderhoud en de exploitatie van het eigen 
wijkgebouw. Allerlei klussen (klusjes) werden 
zoveel  mogelijk bij ondernemers in het dorp 
ondergebracht. Dat was gebaseerd op een sterk
 gemeenschapsgevoel:  zorgen  dat  het  geld  in 
het dorp bleef. Omdat het bij het onderhoud 
vaak om kleine klusjes ging, had dat bij de on

dernemers lang niet altijd prioriteit. En vaak 
zat het betreffende bestuurslid dat de taak op 
zich genomen had te zorgen voor afhandeling, 
er onvoldoende achteraan. Je  leest het  in de 
huidige  tijd  soms  met  verbazing.  Een  enkel 
voorbeeld:  De  bobbel  die  in  het  linoleum  is 
achtergebleven  na  de  verbouwing  van  het 
Groene Kruis gebouw, werd door het bestuur 
in  september  1989  vastgesteld.  Na  veel  ge
touwtrek kam het vrijwel twee jaar later in au
gustus  1991  in  orde.  Het  verhelpen  van  de 
vervuiling van het dak en het verwijderen van 
de daarop aanwezige vogelnesten, kostte het 
bestuur een jaar om het voor elkaar te krijgen.
De aanwezigheid van een tandartspraktijk op 
het dorp was een groot succes: het aantal dag
delen dat zitting werd gehouden breidde zich 
steeds verder uit. Wel vroeg het veel aandacht 
van het bestuur, omdat er na 1978 regelmatig 
malheur is rondom de tandarts. Aanvankelijk 
moest er iedere twee jaar een nieuwe tandarts 
worden gezocht. Bij één van de tandartsen was

Het bestuur Het Groene Kruis ten tijde van het 75jarig jubileum in 1983. Staand v.l.n.r. Walter van 
Zijderveld (vicevoorzitter), Henk de Vaal, Piet Keppel en Arie Hartman. Zittend v.l.n.r. Zuster Nieske
 den Boer (adviseur), mevrouw Marry de Wildden Hartogh (secretaris), Cees Vink (voorzitter), me
vrouw Joke Janssenvan Weelderen (penningmeester) en dokter J. D. van der Wind (adviseur).
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over de betaling van de huur en het verlaten 
van het Groene Kruisgebouw[6] een eindeloos 
gedoe, waarvoor zelfs gerechtelijke procedures
 nodig blijken.
Eén van die  tandartsen hield er een speciale 
manier  van  spreekuur  houden  op  na:  af
spraken  werden  niet  gemaakt.  Patiënten 
moesten  naar  het  inloopspreekuur  komen. 
Dan zat het bomvol en stuurde hij zijn patiën
ten op woensdag om 17.00 uur weg: voetbal
avond. Die hadden dan een hele middag voor 
niets zitten wachten.

Jan van Dieren
In 1972 stopte de inmiddels als burgemeester 
gepensioneerde Pellikaan na 23 jaar met zijn 
voorzitterschap.  Jan  van  Dieren  volgde  hem 
als voorzitter op. Het was de eerste keer dat Het
 Groene Kruis geen burgemeester als voorzitter
 heeft.  Van  Dieren  was  op  dat  moment,  als 
gevolg  van  het  verlies  aan  stemmen  van  de 
CHU aan de ARP, in 1970 ook geen wethouder 
meer,  wel  nog  raadslid.  In  1974  keerde  hij 
tevens terug als wethouder. In 1982 trad hij aft
 als  voorzitter,  na  een  20jarig  bestuurs
lidmaatschap van Het Groene Kruis, waarvan 
10 jaar als voorzitter. Tot op de dag van van
daag  wordt  hij  alom  geprezen  voor  de  wijze 
waarop  hij  het  voorzitterschap  vervulde,  C. 
Vink  verwoordde  het  bij  het  afscheid  als 
volgt: ,,Moeilijk om een zo veelzijdig man en 
goed spreker toe te spreken. Als er iets was, 
even aan Van Dieren vragen, die wist wel een 
oplossing.  Uw  kameraadschap,  diplomatie, 
zorg voor goede verhoudingen in een bestuur 
wat toch uit personen bestaat van verschillen
de achtergronden, kortom we zullen u missen 
al is de reden van uw heengaan wel begrijpe
lijk en acceptabel.”
Behalve met de dagelijkse beslommeringen als
 het magazijn, de jaarvergadering en het roos
ter van aftreden, hield het bestuur zich in die 
tijd  vooral  bezig  met  de  vraagstukken  van 
samenvoeging  van  kruisverenigingen  en 
regionalisering. Allereerst was daar in 1971 het

opgaan van alle (verzuilde) kruisverenigingen 
in Interkruis. Het Lexmondse bestuur vindt – 
als  niet  verzuilde  dorpsorganisatie    de  vor
ming van Interkruis op zich een goede zaak, 
maar maakt zich wel zorgen over de bijkomen
de  discussies  over  regionalisering  en  vraagt 
zich af: Waar blijft de zelfstandigheid van de 
wijkverpleegster en de besturen?  Al was men 
ervan overtuigd dat dit op termijn niet viel te
gen  te  houden,  want  op  alle  terreinen  gaat 
men ‘in het groot doen’ ' En in het jaarverslag 
over 1973 staat: 'we vragen ons af, hoelang zal
 onze vereniging nog als zelfstandige vereni
ging bestaan?'
Vanaf  eind jaren 70 treedt een nieuw tijdperk 
in. De discussies op landelijk niveau over de in

[6] Noodzakelijk geworden vanwege de extra ruimte die het Groene Kruis nodig had door de nieuwe werkwijzen als gevolg
 van de invoering van de AWBZ.

Voorzitter Jan van Dieren spreekt de ledenver
gadering van Het Groene Kruis toe. Tot de dag 
van vandaag wordt hij geprezen voor de wijze 
waarop hij het voorzitterschap vervulde.
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voering van de AWBZ (Algemene Wet Bijzon
dere Ziektekosten), de regionalisering en uit
eindelijk fusies hielden het bestuur veel bezig. 
Voor het onderbrengen van het werk van de 
kruisverenigingen  in de AWBZ per  1  januari 
1980 moest worden deelgenomen in de regio
nale  kruisvereniging  'De  Vijfheerenlanden', 
maar  zoals  met  uitroepteken  werd  vermeld: 
met behoud van de eigen zuster! 
Een en ander leidde tot steeds verdere centrali
satie,  waarbij  de  administratie  in  1988  naar 
Leerdam verhuisde. In 1987 was nog het 25ja
rig jubileum gevierd van het penningmeester
schap van mevrouw Janssen van Weelderen. 
Ter gelegenheid daarvan memoreert voorzit
ter Vink:  'U hebt de penningen vroeger wel
eens twee keer moeten omkeren, alvorens ze 
uit te geven, maar het is altijd uitstekend voor
 elkaar gekomen.'
Daarna  werd  gewerkt  aan  een  nog  groter 
samenwerkingsverband  van  de  drie  erkende 
regionale  kruisverenigingen  De  Vijfheeren
landen, AlblasserwaardWest en Papendrecht
Sliedrecht tot 'Lek en Merwede'. Die kwam op 
1 januari 1988 tot stand kwam. In het 80ste  
jaarverslag kijkt men met dankbaarheid terug 
op het kroonjaar, maar nogmaals met gemeng
de gevoelens: 'want hoelang zal onze vereni
ging  nog  blijven  bestaan,  gezien  de  steeds 
verdergaande fusering?'  

Fusie
In  1990  vroeg  het  bestuur  zich  af,  hoeveel 
jaarverslagen  er  nog  zullen  volgen,  nu  ver
schillende kruisverenigingen in de regio al ge
fuseerd  waren  met  Lek  en  Merwede  en  het 
Lexmondse bestuur zich ook voor die vraag ziet
 gesteld.  Vervolgens  wordt  in  december  1991 
besloten om per 1 januari 1992 te fuseren. Bij 
de ledenvergadering waarop dit wordt beslo
ten, zijn al geen leden meer aanwezig.
Waarom  er  huiver  bestond  om  te  fuseren 
wordt uit de notulen niet echt duidelijk. Walter
 van  Zijderveld,  die  in  die  tijd  vicevoorzitter 
was  en  de  regionale  vergaderingen  bezocht, 
geeft daarover inzicht. De angst van het toen
malige  bestuur  was,  dat  door  de  fusies  en 
specialisaties de wijkzorg te ver van de mensen

waarom het ging, zou komen te staan. De vaste
 wijkzuster  kende  samen  met  de  dokter  de 
mensen in het dorp, wisten welke mensen echt
 hulp  nodig  hadden.  Men  was  bang  dat  de 
zwakkeren en gebrekkigen zelf de weg in de bu
reaucratie niet zouden kunnen vinden en zorg 
te kort zouden gaan komen. Eigenlijk een heel 
moderne discussie. Om die reden heeft men de
 fusie zolang mogelijk uitgesteld, totdat het echt
 niet langer kon
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e tijd gaat snel, bedenk dat wel!' Een 
wat zoetsappig gezegde. Toch doet het
 ons allen wat als de 31e december op 

ons afkomt. Tijd om even stil te staan. Tijd om 
even om te zien. 
Het bevolkingstal  is teruggelopen. Het  juiste 
cijfer  is uiteraard op deze 16e december nog 
niet te geven, maar wel te benaderen. Op 1 ja
nuari telden we 2033 inwoners. 
Er werden 58 kinderen geboren (in 1966 : 52), 
20 inwoners stierven (22), 50 personen vestig
den zich (47) en 84 personen vertrokken (61), 
per saldo 2037. Maar met vertrouwen zien we 
1968 tegemoet, omdat we dan rekenen op een 
belangrijk  aantal  gereedkomende  woningen. 
Het aantal huwelijken bereikte een rekord : 23 
(1966 : 19)

Op 30 maart namen raad en bevolking afscheid
 van hun burgemeester G.B. Pellikaan, die de 65
jarige  leeftijd  bereikte.  Vijf  maanden  later 
werd de nieuwe burgemeester P. Visser, reeds 
burgemeester van Hei en Boeicop en Schoon
rewoerd, ingehaald. Het raadslid M. Bos ver
trok naar Dronten; zijn plaats werd ingenomen
 door E. Spek.
De oudste inwoner, G. Bos, mocht zijn 94e ver
jaardag vieren. P. de With zijn 92e verjaardag 
en  zijn  zuster  mevr.  D.  van  Zessende  With 
haar 90e verjaardag, maar enige tijd later over
leed zij. Ook overleed de oudgemeentewerk
man J. Bogaard. Mevr. M.J. KooymanVerrips
 werd slachtoffer van het verkeer.
Bij diverse vieringen van een zoveeljarig huwe
lijk noteren we even de 'toppers' : het echtpaar 

Lexmond in 1967
G. Janssen

'D

Lexmond is op 8 augustus 1967 landelijk in het nieuws als Mr. Pieter van Vollenhoven op de Rijksweg
 een botsing veroorzaakt. Hij rijdt met zijn sportwagen achter op een busje met Israelische vakantiegangers.
 Alle kranten schrijven erover.
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J. van Dijk – D. ’t Lam was 65 jaar in de echt 
verbonden,  het  echtpaar  H.  Schotman  –  P. 
Horden 55  jaar. En vanzelf komen we dan bij 
de  jubilea  van  verenigingen:  Volksonderwijs 
afdeling Lexmond herdacht haar 40jarig be
staan,  evenzo  de  Algemene  Nederlandse 
Bouwbedrijfsbond afdeling Lexmond. De da
mes  van  de  Chr.  Plattelandsvrouwenbond 
stonden stil bij de 15e verjaardag.
Nog verder terug, dan komen we bij de geboor
ten.  Het  Jeugdorkest  van  Lexmond  presen
teerde  zich  officieel  en  de  Chr. 
schoolzangvereniging  werd  opgericht.  We 
vierden onder leiding van de Oranjevereniging
 de geboorte van prins WillemAlexander met 
het planten van een boom en een lampionop
tocht.  Joh.  de  Jong  kreeg  bij  zijn  40jarig 
dienstverband  bij  het  Hoogheemraadschap 
een  eremedaille  behorende  bij  de  Orde  van 
Oranje Nassau opgespeld.
Aan de Chr. kleuterschool werd afscheid ge
nomen van de leidster mej. Oostwoud en mej. 
van Dis begroet. Mej. Botje kwam voor een half
 jaar de plaats van mevr. BolwijnSwaan als on
derwijzeres aan de Prinses Wilhelminaschool 
innemen.  J.D.  Vlot  kwam  in  dienst  als 
gemeentewerkman.
In  de  wielersport  is  Lexmond  een  gevreesde 
naam:  Arie  Versluis  behaalde  het  Utrechts 

kampioenschap  bij  de  wieleramateurs.  Hij 
won  ook  met  Gerrit  Plieger  als  tweede  de 
(kletsnatte) eerste wielerronde van Lexmond, 
onderdeel van het feest van de Oranjevereni
ging. Van het feest gesproken: spelen voor en 
traktatie van de schoolkinderen, een allegori
sche optocht en een concert van de Meerkerk
se fanfare onder leiding van Willy Schobben en
 van de Meerkerkse Boerenkapel.
De  bloemenwandeltocht  van  W.I.K.  had  een 
geweldig succes: 1.287 deelnemers. ’ s Avonds 
een show van de Glasstaddrumband.
De  jaarlijkse  tocht van bejaarden bracht dit
maal 61 ouderen naar de Holterberg. De Plat
telandsvrouwen bakten oliebollen om de kas 
weer  wat  op  te  peppen.  Eten  voor  Lexmond 
dus, maar ook een bliksemaktie Eten voor In
dia: f 2185 in de bussen. En om bij de algemene
 collecten te blijven: f 2370 voor Israël.
De jongerengespreksgroep van Hervormden 
en Gereformeerden discussieerde in het open
baar met ds. P. Heinen uit Utrecht.
Met beide predikanten en “Hosanna” werd een
 kerstwijding in de Hervormde kerk gehouden.
Ook  Lexmond  deed  mee  aan  de  Kamerver
kiezing, M.W. Schakel kwam de A.R.gedach
ten verstevigen en mr. W. Scholten liet horen 
dat hij een C.H.Nederlander was.
Voor de brandweer was alleen wat kleingoed 
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weggelegd,  gelukkig  ook  maar:  twee  maal 
brand in een woonwagen, een broeiende hooi
berg en een brandende turfstrooiselauto Het 
jongere  personeel  werd  na  een  cursus  gedi
plomeerd.
De  Raiffeisenbank  Lexmond  nam  de  Spaar
bank  te  Vianen  over  en  heet  voortaan  Raif
feisenbank  LexmondVianen.  Het  tiende 
miljoen aan spaargelden werd bereikt.

H. de With verbouwde zijn winkel tot super
markt  en  deed  zijn  melkbezorging  over  aan 
A.J. Molenaar.
Gepaard met een reeks van steeds wisselende 
verkeerssituaties kregen we onder de Rijksweg
 door een viaductje voor voetgangers en klein 
verkeer (bukken). Zeer ingrijpend worden de 
plannen voor de nieuwe Rijksweg richting Hei
 en Boeicop, liefst 12 gezinnen is aangezegd dat
 zij binnen het jaar hun pand moeten verlaten.
Er kwamen 6 nieuwe woningen (1 wegens krot
opruiming) van particulieren gereed, 4 zijn er 
in aanbouw. De woningbouwvereniging liet de
 fundering leggen  voor 24 eensgezins en 14 be
jaardenwoningen,  te  voorzien  van  centrale 
verwarming. Bovendien zijn de plannen rond 
voor nog 21 premiewoningen van de Woning
stichting  Centraal  Nederland.  Vooraf  is  het 
bouwterrein Grote Nes geheel gereed gemaakt 
en  zijn  twee  rioolpersgemaaltjes  gemaakt  in 
Kortenhoeven en in de Nes. De voetbalvereni
ging Lekvogels opende vol trots het door de le
den in hun vrije tijd gebouwde clublokaal op 
het sportveld.
Gaarne wil ik dit korte overzicht van hetgeen 
zich in het bijkans voorbije jaar voordeed be
sluiten met de wens dat 1968 voor de gemeente
 Lexmond en haar inwoners een zegenrijk jaar 
Mag worden.

Bericht uit de Trouw van 23 augustus 1967 over
 de benoeming van P. Visser.

Uit het Nieuwjaarsblad
 19671968, Meerkerk 
en Omstreken
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J.L.E. Bassa  de Jong

Uit de krant van
65 jaar geleden

Hei en Boeicop

Bericht van 5 februari 1953
De storm
De  Noordwesterstorm  heeft  in  deze 
gemeente zeer weinig schade aan huizen en 
bomen aangericht. Daar deze gemeente tot 
op heden ook voor watersnood is gespaard 
gebleven, konden de veehouders de behulp
zame hand uitsteken door veel geëvacueerd 
vee  uit  verschillende  in  watersnood  verke
rende gebieden in de omtrek onder te bren
gen. Ook de inzameling van geld en goederen
 is met spoed ter hand genomen.

Bericht van 6 Februari 1953
Kuilvoer en zuivelproducten
De  maximumgift  kuilvoer  mag  niet  hoger 
zijn  dan  2025  kg.  Bovendien  moet  daar
naast 7 kg hooi gegeven kunnen worden. Te 
grote kuilgiften naast een te geringe hooigift 
verslappen  het  vee  en  verstoren  de  vi
taminenvoorziening.  Kuilvoer  dient  na  het 
melken te worden verstrekt. Vele veehouders
 menen hieraan ’s namiddags niet te kunnen 
voldoen.  Er  zullen  ongetwijfeld  bedrijven 
zijn,  die  door  de  omstandigheden  in  deze 
richting  gedwongen  worden.  Toch  blijkt 
meermalen, dat een verandering in het werk
schema mogelijk is. Het is in het belang van 
de zuivelbereiding – dus ook in het belang 
van de veehouder zelf – dat op ieder bedrijf 
de dagelijkse werkzaamheden in de stal eens 
onder de loupe worden genomen en waar no
dig de gewenste veranderingen worden aan
gebracht.

Bericht van 7 Februari 1953
Opbrengst collecte watersnood
De in deze gemeente gehouden lijstcollecte 
ten bate van de slachtoffers van de waters
nood heeft opgebracht ƒ 3160.50. Bovendien

werd  door  de  inwoners  nog  een  grote 
hoeveelheid kleding en schoeisel afgestaan. 

Bericht van 12 Februari 1953
Kerkcollecte
De Zondag in de Ned. Herv. Kerk gehouden 
collecte tijdens de dienst bracht ƒ 1490, op.
De evacuatie
In de gemeente bevonden zich de eerste da
gen  ±  400  stuks  vee,  behalve  varkens  en 
schapen.  Ruim  70  geëvacueerden,  het  me
rendeel uit de Alblasserwaard, vonden even
eens  onderdak.  De  laatste  dagen  zijn  weer 
velen  vertrokken  en  ook  het  meeste  vee  is 
weer teruggebracht.
Loop der bevolking
Op 1 Januari 1952: 356 vrouwen en 392 man
nen, totaal 748 inwoners. Op 31 Dec. 1952: 
359 vrouwen en 401 mannen, totaal 760 in
woners. Geboren 24, gevestigd 19. Overleden
 3, vertrokken 28.

Bericht van 21 Februari 1953
Oudste inwoner overleden
Na  een  kortstondig  ziekbed,  is  in  de  nacht 
van Maandag op Dinsdag de oudste inwoner 

Ook in Hei en Boeicop en Lexmond vond veel 
geëvacueerd vee onderdak.
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dezer  gemeente  dhr.  Jan  Keijts  overleden. 
Tot het  laatst heeft de overledene over een 
goede gezondheid mogen beschikken, terwijl
 hij bovendien nog goed ter been was. De ont
slapene zou 7 Maart a.s. de leeftijd van 90 jaar
 hebben bereikt. Door dit sterfgeval is thans 
dhr. Meijer van der Hagen de oudste inwoner
 geworden. Op 4 mei a.s. hoopt hij de 90jari
ge leeftijd te bereiken. Ook deze oude baas is 
bijzonder kras. Nog dagelijks kan men hem 
zijn  werkzaamheden  als  kleermaker  zien 
verrichten.

Bericht van 11 April 1953
Candidatenlijst
In de jl. gehouden vergadering van de A.R. 
Kiesvereniging  alhier  werd  de  volgende 
candidatenlijst voor de komende verkiezing 
voor de gemeenteraad vstgesteld.
1. Th. de Wildt; 2. G. de Jong; 3. T. den Bes
ten; 4. A.B. de Raad; 5. A.F. Kool; 6. W. de 
Leeuw;  7.  L.  den  Hartog;  8.  H.  de  Wildt; 
9 . J. de Lange; 10. J. van Beek.

Bericht van 16 april 1953
De gemeenteraadsverkiezingen
Door onderstaande kiesverenigingen zijn de 
candidatenlijsten  voor  de  a.s. 
gemeenteraadsverkiezingen vastgesteld:
Hervormde Groep: 1. D.J. Brouwer; 2. A.C. 
den Hartog; 3. M. Verkerk; 4. B. Stravers; 5. 
P. den Hertog; 6. H. de With, Gzn; 7. J. v.d . 
Linden;  8.  St.  Hekman;  9.  C.  den  Hertog; 
10 C. Kooijman; 11. J. Middag.
S.G.P.:   1.   J.   Middelkoop;   2.   C.   ’t  Lam;  
3.  H.  den  Braven;  4.  L.  Brouwer;  5.  W. 
Spronk; 6. L. v.d. Linden.
C.H.U.: 1. A.J. Stravers; 2. A.F.N. de Heer; 3.
 D. de Jong Jzn.; 4. C. de Gans; 5. H. de Lange.

Bericht van 24 April 1953
Het Groene Kruis
Vorige week werd de algem. Verg. gehouden 
door  “Het  Groene  Kruis”  in  het  lokaal  van 
dhr.  Jac.  de  With.  De  opkomst  was  bevre
digend.  De  voorz.  Dr.  S.  Vegter  sprak  een 
welkomstwoord  waarna  de  secretaris,  dhr. 
A.C. den Hartog de notulen las. Hierna volg
de het verslag van de penningm. Dhr. B. Bik

ker    waaruit    bleek    dat    het    batig    saldo 
ƒ 1215.42 bedroeg. Bij de verkiezing wegens 
periodieke  aftreding  van  de  bestuursleden 
B.  Bikker  en  F.  de  Jong  werden  deze  met 
meerderheid  van  stemmen  herkozen.  Op 
voorstel  van  het  bestuur  werden  de  heren 
H. van Groen en W. Versluis bij acclamatie 
benoemd. De voorz. deelde hierna mee dat de
 Veren.  fl.50,    in  ’t Rampenfonds heeft ge
stort. Dhr. Buijzerd bracht namens de com
missie  voor het materiaal verslag uit. Van de
 rondvraag werd druk gebruik gemaakt o.m. 
vroeg dhr. J.C. Zijderveld naar de mogelijk
heid om Zr. V.d. Griend telefonisch bereik
baar  te  maken.  De  voorz.  zou  dat  in 
overweging  nemen  en  dit  met  de  afdeling 
Lexmond bespreken. Hierna sluiting.

Bericht van 28 April 1953
Nieuw speelterrein
Het  nieuw  aangelegde  speelterrein  van  de 
Bijz.  School  is  haast  gereed.  Het  terrein  is 
thans geheel betegeld en omringd met een 
betonnen wand, waarop ’n ijzeren hekwerk is
 geplaatst.

Lexmond

Bericht van  15 december 1952
Vergadering C.B.T.B.
Woensdagavond werd in de Chr. school een 
ledenvergadering van de afd. Lexmond van 
de C.B.T.B. gehouden. Er waren bijna twintig
 leden  aanwezig.  Er  vond  een  bestuursver
kiezing plaats, waarbij de voorzitter, de heer 
W.  K.  Haafkens,  die  aftredend  was  met 
algemene stemmen werd herkozen. Tevens 
werd  er  gesproken  over  de  te  bouwen 
landbouwhuishoudschool  in  Vianen. 
Voorzitter zei dat er nog geen officiële toe
stemming is gegeven, doch wanneer deze wel
 wordt gegeven, zou men de school graag nog 
in 1953 bouwen en in 1954 openen.

Bericht van 5 Januari 1953
Teraardebestelling
De  belangstelling  bij  de  begrafenis  van  ds 
C.C.  Klerkx,  die  Nieuwjaarsmiddag  plaats
vond en bij de voorafgaande rouwdienst, was
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enorm  groot.  Het  kerkgebouw  der  Ned. 
Herv. kerk te Lexmond werd om één uur geo
pend  en  behalve  de  leden  der  kerkelijke 
gemeente,  die  in  grote  getale  waren  opge
komen, was er veel belangstelling van de Ge
reformeerde kerk ter plaatse en van velen uit
 naburige gemeenten(...)
De rouwdienst werd geleid door ds. Stelwa
gen uit Hilligersberg.

Bericht van  18 Januari 1953
Loop der bevolking
Op  1  Januari  1952  telde  de  gemeente  Lex
mond 934 mannen en 908 vrouwen, totaal 
1842. Gedurende het afgelopen jaar werden 
20 jongens en 14 meisjes geboren, terwijl 10 
mannen  en  8  vrouwen  overleden.  Voorts 
vestigden  zich  16  mannen  en  19  vrouwen, 
daarentegen  verlieten  16  mannen  en  20 
vrouwen Lexmond. Dientengevolge waren er
 op 1 Jan. 1953: 944 mannen en 913 vrouwen,
 totaal  1857.  Er  werden  12  huwelijken  vol
trokken.  Echtscheidingsvonnissen  werden 
niet  ingeschreven.  De  gemiddelde  leeftijd 
der overledenen was 67 jaar (1951: 70 j.) 

Bericht van 24 Januari 1953
Beginsel in de politiek
Hierover sprak vorige week in de Geref. Kerk
 alhier voor de ARJOS prof. S.U. Zuidema uit 
Amsterdam.  De  vergadering,  die  goed  be
zocht  werd,  stond  onder  leiding  van  de 
voorzitter, dhr. P.C. Manschot. In een klaar 
en helder betoog besprak prof. Zuidema ver
schillende lijnen in het politieke leven, over 
de  souvereiniteit  in  eigen  kring  enz. 
waardoor  vele  dingen  voor  de  aanwezigen 
duidelijk  werden.  Van  de  gelegenheid  tot 
vragen  stellen  werd  een  ruim  gebruik  ge
maakt.

Bericht van 27 Januari 1953
Het probleem der oude boomgaarden
Door de N.F.O., de A.B.T.B., en de C.B.T.B., 
en  de  Holl.  Mij.  Van  Landbouw  zijn  reeds 
verschillende bijeenkomsten gehouden met 
enkele  organisaties  van  oudleerlingen, 
i.v.m.  rooiacties.  Het  doel  van  deze  ver

gaderingen is, het probleem der oude boom
gaarden met elkaar te bespreken en te wijzen
 op noodzaak van rooien. In Lexmond werd jl.
 Dinsdagavond  een  dergelijke  vergadering 
gehouden in café “De Drie Snoeken”. Er was 
een opkomst van 60 personen. Dhr. P. van 
Rooyen,  fruitteler  te  Vianen,  opende  deze 
vergadering namens de samenwerkende or
ganisaties, waarna het woord werd gegeven 
aan  dhr.  G.F.  van  ’t  Sant,  assistent  van  de 
R.T.V.D.    (rijkstuinbouwvoorlichtings
dienst, jle) te Vianen. Deze gaf in ’t kort een 
uiteenzetting van de economische moeilijk
heden  waarin  momenteel  de  fruitteelt  ver
keert.  Vooral  na  1945  is  de  productie  van 
appels en peren sterk gestegen. Alleen een 
kwaliteitsproduct  kan  de  markt  veroveren. 
Hierna hield dhr. H. de Haan van Lexmond 
een lezing, met de titel: “Wat nu?”. Het jaar 
1952 is voor veel telers en pachters om niet 
meer  te vergeten. De enorme oogst, 6 mil
lioen kg.; 2e fust tekort; 3e slechte prijzen. 
Wat  waren  de  oorzaken  dat  de  prijzen  zo 
slecht waren: 1e oude versleten percelen; 2e 
rassen van 5080 jaren leving; 3e gemengde 
percelen  met  oude  en  nieuwe  rassen.  Wat 
nu? Ons bezinnen en trachten spoedig ver
andering te brengen! Het geheel was een in
teressante avond. 

Na 1945 is de productie van appels en peren sterk
 gestegen met 1952 als topjaar.
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Bericht van3 Februari 1953
Gemeenteraad
Vorige week w erd ten gemeentehuize de eer
ste openbare gemeenteraadsvergadering ge
houden  in dit  jaar. Alle  leden zijn present. 
Voorzitter:  Burgemeester  G.B.  Pellikaan. 
“Het is gewoonte”, zo zei de voorzitter, “dat 
men bij het ingaan van het nieuwe jaar het af
gelopen jaar nog eens beziet en een blik in de
 toekomst poogt te werpen. (...) 
 Wij kunnen dankbaar zijn voor het feit, dat 
in het afgelopen jaar 21 woningen werden ge
bouwd, een aantal, waarschijnlijk nog nim
mer in één jaar in onze gemeente gezet. Doch
 dit betekent niet dat we er zijn. Er is op het ge
bied van de woningbouw nog genoeg werk
Tijdens  de  rondvraag  vraagt  weth.  Jac.  de 
Jong waar de banken aan de haven blijven. 
Voorz. zegt dat reeds een model is vastgesteld
 en  ze  binnen  niet  al  te  lange  tijd  zullen 
worden geplaatst. Ook weth. Bikker heeft een
 vraag. De haven wordt zo ondiep. Er wordt 
vuil ingegooid enz. Kan dit geen grote belem
mering zijn voor het invloeien van water op 
de uiterwaarden? En heeft de gemeente hier
over te beslissen? Voorz. zegt dat dit inder
daad een bezwaar is. Bij droge zomers zijn de
 inlaatmogelijkheden zeer klein, vooral daar 
de Lek steeds zakt. Weth. Jac. de Jong zegt, 
dat het hier eigenlijk een zaak van de polder 
“De Eendracht” betreft. De heer P. Rietveld 
vindt,  dat  het  uitdiepen  van  de  Kil  een 
mogelijkheid tot betere inlating zou kunnen 
vormen. De heer Jan de Jong is van mening 
dat er bij vloed nog wel water kan worden in
gelaten, doch dit komt natuurlijk niet tot het 
eind, daar de waarden oplopen en in Vianen 
wel een halve meter hoger liggen.

Bericht van 14 Februari 1953
Voor het rampenfonds
In onze gemeente werd voor 
het Nationaal Rampenfonds 
ƒ 19.340 gecollecteerd. Daar
bij komt nog ƒ 978, gecollec
teerd in de Ned. Herv. Kerk 
en ƒ 400 van de Geref. Kerk. 
Dit is ruim ƒ 11 per inwoner.

 Ziekenfonds Lexmond
 en ziekenverpleging
Van 1909 tot waarschijnlijk 1945 heeft 
de vereniging Het Ziekenfonds 
Lexmond bestaan. Behalve in kranten, 
is hierover in archieven niets 
gevonden. Heeft u op zolder of in een 
kast soms notulenboeken, kasboeken, 
jaarverslagen of andere documenten 
van deze vereniging liggen, dan 
zouden we die graag willen inzien. Of 
misschien kunt u nog iets over deze 
vereniging vertellen.
Hetzelfde geldt voor de Ver. 
Ziekenhuisverpleging Draagt 
elkanders Lasten, die in 1938 werd 
opgericht en werkzaam was in 
Lexmond en Hei en Boeicop.
Uw reacties graag naar de redactie of 
naar W. van Zijderveld, 034734166, 
email: w.vanzijderveld@hetnet.nl

Oproep

Ina Brouwer, Hei en Boeicop
 Oude wasstamper.

Henk Manschot, Lexmond
 Alblasserwaard Vijfheerenlanden. 
   Een  uniek polder en riviergebied in
   het hart van Nederland,
   UItgegeven in 1951 
   t.g.v.  bezoek Koningin
   Juliana en  Prins 
   Bernhard.
 Glas van w.s.v.
   Willen is Kunnen, 
   Lexmond.
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Nieuwsbrief
Nieuwe leden
Sinds het uitkomen van de vorige Lek en Huibert Kroniek hebben de volgende personen zich aan
gemeld bij onze vereniging: 
Mevrouw Margriet Boervan Zessen en de heren T. Verhoef en  Wim C. het Lam. 
De volgende leden zijn ons ontvallen: mevrouw Klazien Hartman en de heren Ben Kwint en 
W.B. van Zessen.
De volgende leden hebben per 1 januari 2018 hun lidmaatschap opgezegd: Mevrouw K. Renes en 
de heren Harry Stam, Thijs Schilt en Steven de Jong.
Op 31 december 2017 had onze vereniging 357 leden. Op 31 december 2016 waren dat er 353.

Contributie 2018
De contributie is ongewijzigd gebleven.
Leden met de postcode 4128 en 4126 betalen..  €   18     
Leden met een andere postcode betalen………. €   24
Steunleden betalen …………………..………......…. €     6       
Wilt u het juiste bedrag vóór 1 april 2017 overmaken op rekening: NL49RABO0336032587 t.n.v. 
Ver. Hist. Lexmond en Heien Boeicop onder vermelding van uw straat, huisnummer en postcode. 
Eventueel kunt U de contributie ook contant betalen aan de penningmeester. 

Lezing op woensdag 7 maart
Wat: Lezing 'De pracht van middeleeuwse 

miniaturen'.
Wie: Dhr. Hans Saan.
Wanneer: Woensdag 7 maart, 20.45 uur 

(na afloop van de algemene ledenvergadering).
Waar: Het Bosch in Lexmond.

Gedrukte boeken hebben we  sinds 1450. Daarvoor waren 
alle boeken handgeschreven. We noemen ze manuscrip
ten. Wie een modern boek over de middeleeuwen open
slaat, of een website raadpleegt, ziet ongetwijfeld de kleurrijke afbeeldingen van miniaturen, die 
de luxere versies van dergelijke handschriften versierden. In de loop van de tijd zijn die manuscrip
ten steeds veranderd, aangepast aan de smaak en de mode van hun opdrachtgevers.
In deze lezing maken we een reis langs 1000 jaar manuscripten. We bespreken de verschuiving van
 papyrus naar perkament en we gaan na hoe perkament gemaakt wordt. Dan komen de schrijvers 
en tekenaars aan de orde in hun  ateliers. We zullen zien hoe de kloosters eerst het monopolie 
hadden, maar dat geleidelijk commerciële werkers een rol gaan spelen. We zien hoe boeken ver
anderen van formaat en inhoud. Naast liturgische boeken komen er ook Getijdenboeken (gebeds
boeken voor leken), encyclopedieën en ridderromans voorbij. Op het laatst bespreken we de 
overgang naar het gedrukte boek.

Hans Saan heeft altijd een grote interesse gehad in (kunst)geschiedenis, met name Hieronymus 
Bosch en zijn tijd: de late Middeleeuwen. Na zijn pensionering heeft hij de studie van Hieronymus
 Bosch weer opgepakt en kwam op zoek naar diens bronnen terecht in de fascinerende wereld van 
de middeleeuwse manuscripten en miniaturen.

    Getijdenboek Katherina van Kleef
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Lezing op dinsdag 3 april
Wat: Diapresentatie over de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden.
Wie: Dhr. Klaas Verbaan uit Noordeloos.
Wanneer: Dinsdag 3 april, 20.00 uur.
Waar: Internos in Hei en Boeicop.

De bekende natuurfotograaf Klaas Verbaan geeft een 3Ddiapresentatie. Door te kijken door een 
speciaal brilletje, dat zal worden uitgereikt voor de lezing, kunt u mee genieten van de natuur van 
de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden, en de speciale 3Deffecten. Het is lastig om in deze 
nieuwsbrief daarvan een plaatje te tonen van zo’n 3Ddia; u moet gewoon met eigen ogen komen 
kijken op 3 april. Klaas Verbaan heeft een aantal jaren geleden ook al eens een presentatie voor ons
 gegeven, en vanwege de vele enthousiaste reacties toentertijd hebben we hem nogmaals gevraagd.
 We hopen en rekenen op net zo’n groot succes als destijds.
Voor alle lezingen geldt: de toegang voor leden is gratis. Nietleden betalen € 2,50.

Tentoonstelling Zederik in VERVOERing
Traditiegetrouw worden op de eerste drie zaterdagen 
van juni de Zederikdagen gehouden. Voor ons is dat 
aanleiding om een tentoonstelling in ons nieuwe on
derkomen te organiseren. Thema is: 'Lokaal transport'. 
En dat is transport in de meest brede zin van het woord. 
Er komt heel wat bij kijken, om zo’n tentoonstelling te 
organiseren, maar we hopen alles op tijd klaar te 
hebben. De organisatoren zullen de komende tijd een 
flink aantal mensen benaderen, waarvan we hopen dat 
die leuk en interessant materiaal hebben. We zoeken 
foto’s en materiaal van de garages die er op beide 
dorpen zijn geweest, of van vervoers en transportbe
drijven. En dat kan heel breed zijn: Transport kan ook de hondenkar zijn, of de wagens van de ge
broeders de Ruiter, of van de man op de fiets met een steun voor zijn houten been etc. Kortom, we
 hebben er nu al vertrouwen in, dat het een heel leuke en boeiende tentoonstelling gaat worden. 
Volgt u de berichten op onze website en in de volgende Nieuwsbrief.

Interessante websites
Binnen de plaatsen Lexmond en Hei en Boeicop hebben in de loop der eeuwen talloze (van) 
Middelkoop personen geleefd, die deel uit maakten van verschillende families. Eén van de perso
nen met deze familienaam, namelijk Jan Middelkoop, heeft een totaaloverzicht gemaakt van alle 
bekende Middelkoopfamilies. Wellicht is dat overzicht interessant voor onze leden. Meer informa
tie is te vinden op internet. 
De website heet Middelkoop Project: http://middelkoopworldwide.jouwweb.nl/

Een andere interessante website is die van de Werkgroep Genealogie Alblasserwaard: 
www.genealogiealblasserwaard.nl  Daarin worden ook veel families uit Lexmond genoemd. De
 werkgroep streeft geen enkele commercieel doel na en zij wil graag zoveel mogelijk mensen in de 
gelegenheid stellen om gratis naar hun voorouders te zoeken.

Met vriendelijke groet,
Peter Kleppe, bestuurslid

   Transportauto van de fam. Van Tienhoven
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