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oals  al  bekend  uit  een  vorig  nummer  van  de  Kroniek 
heeft onze vereniging de voormalige aula bij de begraaf
plaats van Lexmond aan de Kortenhoevenseweg van de 

gemeente Zederik in bruikleen gekregen. Het traditionele ge
bruik van de aula, voor uitvaarten of voor opbaring in de koel
ruimte,  was  mede  door  sterk  toegenomen  alternatieve 
mogelijkheden  dusdanig  afgenomen,  dat  gemeentelijke 
exploitatie niet langer verantwoord was. 
Wij prijzen ons gelukkig dat het gebouw behouden blijft en aan
 ons ter beschikking is gesteld. Wij zien dat niet slechts als een 
royaal gebaar van de gemeente, maar evenzeer als een erken
ning van de plaats van onze vereniging in de samenleving. Voor
 beide zijn we het gemeentebestuur erkentelijk. 

Op dit moment wordt er hard gewerkt om het gebouw vanaf 
juni volledig in gebruik te kunnen nemen. Het houtwerk aan de
 buitenkant wordt vervangen, het schilderwerk volgt wellicht 
wat later in de tijd, en het interieur wordt opgefrist. Het begrip
 aula, daar doen we afstand van. We geven het onderkomen een
 nieuwe naam waarvan we hopen dat die snel ingeburgerd zal 
zijn. De naam wordt bij de ingebruikname op 1 juni aanstaan
de bekend gemaakt. Een uitnodiging om daarbij te zijn is u al 
toegestuurd; vergeet niet u aan te melden. 

Als eerste evenement op de nieuwe plek organiseren we met 
veel enthousiasme de expositie 'in verVoering', waarover ver
derop in dit nummer meer. Ondanks dat ook de voorbereidin
gen daarvan druk leggen op bestuur en meewerkende leden, 
zijn we er toch ook weer in geslaagd een nieuwe Kroniek samen
 te stellen. Met naast een informatief artikel over ons vervoer in
 de vorige eeuw, tal van andere interessante onderwerpen en 
wetenswaardigheden.
Op 7 maart hielden wij onze ledenvergadering. Tijdens die ver
gadering zijn Amel de Wit en Jan de Jong  met algemene in
stemming  voor  de  komende  vier  jaren  herkozen  als 
bestuurslid. Ook vanaf deze plaats wil ik ze beiden danken voor
 de inzet en de samenwerking in de afgelopen jaren, en voor de 
bereidheid hun werk voort te zetten. Daarbij wens ik ze veel 
wijsheid en voldoening!

Aansluitend  wens  ik  u  veel  plezier  bij  het  lezen  van  deze 
Kroniek en zie u graag snel bij een bezoek aan Kortenhoevense
weg 28 in Lexmond.

Z
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Vervoer in  vroeger tijd
ichte spullen kun  je wel dragen, maar 
voor zware spullen heb je toch echt een 
vervoermiddel nodig. Omdat er in onze 

regio  zo  veel  goed  bevaarbare  sloten,  we
teringen en vlieten waren,   werden daarvoor 
aanvankelijk vooral vaartuigen gebruikt. Toen 
de  wegen  beter  werden,  ging  men  meer  en 
meer  wagens  gebruiken.  In  droge  perioden 
ging  dat  goed,  maar  in  natte  perioden,  die 
vooral in de herfst en de winter voorkwamen, 
werden de wegen en paden zo modderig, dat 
rijdend vervoer niet meer te doen was. Het was
 een hele verbetering toen in 18121814 het deel
 VianenGorinchem  van  de  Grote  Weg  nr.  7 
werd aangelegd. Deze was geheel bestraat en 
het verkeer met paard en wagens, diligences en
 rijtuigen  ging  daar  dankbaar  veelvuldig  ge
bruik  van  maken.  Ook  Lexmonders  profi
teerden  daarvan  en  in  mindere  mate  de 

Vervoer in Lexmond en Hei en Boeicop
Walter van Zijderveld

L
inwoners van Hei en Boeicop. Op het eind van
 de negentiende en vooral in het begin van de 
twintigste  eeuw  nam  het  vervoer  van  zowel 
goederen als personen in onze regio snel toe.
In het volgende stukje zal de ontwikkeling van 
het  landvervoer  in beide gemeenten  in grote 

Tentoonstelling In VERVOERing

Tijdens de komende Zederikdagen – op de zaterdagen 2, 9 en 16 juni – houdt de Vereni
ging  Historisch Lexmond en Hei en Boeicop (VHLHB) een tentoonstelling over de ver
voermiddelen en het vervoer in de kernen Lexmond en Hei en Boeicop over de periode 
19201970. Het laatste jaar is min of meer willekeurig gekozen, waardoor de moderne 
auto’s buiten beeld blijven. Het gekozen tijdperk beslaat ruwweg de periode van de mas
sale overgang van de door mens of dier voortbewogen voertuigen tot die
 waarbij de motor het zware werk overnam.  
In het nieuwe verenigingsgebouw
aan de Kortenhoevenseweg 28 in 
Lexmond  worden veel foto’s, 
modelletjes en voorwerpen 
tentoongesteld.  U zult er veel 
bekende namen, personen en 
vervoermiddelen tegenkomen. 
Het is beslist de moeite waard de 
expositie met een bezoek te vereren. 
Dit artikel is alvast een opwarmer 
met een klein deel van de foto's die
op de expositie in het groot te zien zijn.

Bokkenkar voor het  vervoer van melkbussen. 
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lijnen  worden  beschreven.  Hierdoor  zal  niet 
alles en iedereen aan bod kunnen komen.

Draagjukken en kruiwagens
In de agrarische gemeenten Lexmond en Hei 
en Boeicop waren veel paarden aanwezig. Be
halve  voor  ploegen  enz.  werden  zij  gebruikt 
voor het trekken van wagens, karren en rijtui
gen. Ook na de komst van de auto bleven zij 
lang  in  gebruik.  Uiteindelijk  werden  de 
paarden vervangen door tractoren.
Het simpelste vervoer was natuurlijk gewoon 
dragen.  Emmers  met  melk  of  water  werden 
meestal  op  die  manier  vervoerd,  maar  daar 
kreeg je wel lamme armen van. Een betere en 
minder vermoeiender manier was het gebruik 
van een houten juk. Dit juk werd achter de nek
 op de schouders gedragen en aan beide uitein
den kon aan een ketting of touw een mand of 
een emmer worden gehangen. Dat deden  niet 
alleen boeren en boerinnen die de gemolken 
melk vervoerden of water uit de sloot haalden. 
Ook de Lexmonders die op het dorp woonden 
deden dat, maar dan vooral emmers water die 
ze bij de dorpspomp op de Dorpsstraat vulden.
Voor  kleine  vrachtjes  over  korte  afstanden 
werd gebruik gemaakt van houten kruiwagens.
 Later kwamen de stalen kruiwagens en daarna
 die van kunststof, die de houten nu bijna ge

heel hebben verdrongen. Door de boeren werd
 de kruiwagen vooral gebruikt voor het vervoer 
van mest. Maar niet alleen boeren maakten ge
bruik  van  kruiwagens,  ook  particulieren    en 
soms ook middenstanders. Op bouwplaatsen 
en voor grondverzet was de kruiwagen ook een
 graag en veelvuldig gebruikt, zelfs onmisbaar 
vervoermiddel.

Winkeliers
Winkeliers,  ook  wel  aangeduid  als  midden
standers,  hadden  het  vroeger  niet  zo  breed. 
Evenals  de  arbeiders,  moesten  ze  van  een 
schamel  inkomen  zien  rond  te  komen.  Geld 
voor  een  flinke  winkel  met  een  groot  as
sortiment  aan  goederen  was  er  niet  en  ook 
hadden ze geen geld om een  paard en wagen te
 kopen   en die te onderhouden  om daarmee 
hun goederen naar de klanten te brengen.
Behalve met kruiwagens en draagjukken, ver
voerden ze hun koopwaar ook in kastjes met  
laatjes, die ze op hun rug droegen, of een soort 
rugzak of een bak die ze voor hun buik torsten.
 Zo liepen zij in de regio langs de deuren, maar 
na verloop van tijd hadden ze hun vaste klant
jes en konden ze de andere deuren wel voorbij 
lopen. Zij waren een soort marskramer.
In  de  twintigste  eeuw  kwam  hier  langzaam 
maar zeker verandering in. De eerste vooruit

Heiltje de Ruiter heeft bij
 de dorpspomp water ge
haald (1934). 

Wijnand Hamerling op 
pad met een hondenkar 
rond 1925. 

Arie Kersbergen 
brengt   rond 1932 kolen
 weg. 

Slager Gerrit de Jong 
in Hei en Boeicop op 
zijn mandfiets. 
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Een stalen kruiwagen voor het rijden van mest. 
Ook kruiwagens zijn veranderd in de tijd. Te
genwoordig zijn ze licht en van kunststof. 

Henk de With (r) met zijn melkkar op zijn bezorg
 ronde door Lexmond. Hij wordt geholpen door 
zijn maatje Arie Keppel. 

gang werd gemaakt met de hondenkar. Dit was
 een kar waar een hond onder of voor was ge
spannen en die zo de kar voorttrok. De koop
man kon nu veel meer meenemen dan hij zelf 
kon  dragen.  Was  hij  al  gewend  om  met  een 
kruiwagen of handkar de boer op te gaan, dan 
scheelde de bijdrage van de trekhond hem veel
 geduw  en  gesjouw.  Voor  de  honden  was  het 
minder leuk, maar in die tijd keek men daar 
toch iets anders tegenaan. Er moest brood op 
de plank komen en luxe problemen als dieren
rechten telden veel  minder dan tegenwoordig.
 Behalve honden werden er ook wel bokken in
gezet als trekdier.
Het was al een hele verbetering toen de fiets in 
het begin van de twintigste eeuw steeds meer 
betaalbaar en handiger werd. Het meest een
voudige was de fiets met een mand of een rek 
voorop. Meestal werden hiermee bestellingen 
naar  de  klant  gebracht.    Eén  of  twee  dagen 
tevoren  was  de  kruidenier,  de  slager,  de 
groenteboer, of welke koopman of zijn knecht 
dan ook,  bij zijn klanten langs geweest om de 
bestelling  op  te  nemen.  Tegenwoordig  moet 
men  extra  betalen  wanneer  de  aankopen 
worden thuisbezorgd, maar vroeger was dat in
 de  prijs  inbegrepen.    Zou  een  koopman  het 
hebben  gewaagd  om  voor  het  thuisbezorgen 
iets extra’s te rekenen, dan zou dat meteen de 

laatste  keer  zijn  geweest  dat  hij  iets  aan  die 
klant mocht leveren.
Er kwamen ook bakfietsen op de markt en die 
waren vooral handig voor winkeliers die zware 
of uitgebreide handelswaar hadden. Te denken
 valt aan melkboeren, die diverse soorten melk 
en melkproducten aan de deur verkochten en 
aan  groenteboeren  die  vele  soorten  groeten, 
fruit en aardappelen te koop aanboden.
Een enkele winkelier had een paard en wagen, 
maar dat waren er niet veel. Waren je klanten 
verspreid over een uitgebreide regio, dan was 
dit  eigenlijk  de  enige  oplossing  om  met  de 
koopwaar bij de klanten langs te gaan. Met een
 handkar zou dat teveel tijd en energie vergen.
Het was een grote verbetering toen na de Eers
te Wereldoorlog betaalbare vrachtauto’s op de 
markt kwamen. Voor de meeste winkeliers wa
ren ze toch nog veel te duur in aanschaf en on
derhoud,  zodat  de  paard  en  wagen,  de 
hondenkar,  de  handkar,  de  bakfiets  en  de 
mandfiets nog gewoon het straatbeeld bleven 
beheersen.  Pas  na  de  Tweede  Wereldoorlog 
maakten de winkeliers meer en meer gebruik 
van  gemotoriseerde  vervoersmiddelen.  Er 
kwamen  ook  speciale  winkelwagens,  waarin 
een  heel  winkelassortiment  werd  meege
nomen. In Lexmond had de supermarkt ’t Lam
 een grote wagen en in Hei en Boeicop heeft 
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jarenlang een winkelwagen van Jan de Bakker 
de  inwoners  van  de  nodige  levensmiddelen 
voorzien.

Transport en bodebedrijven
Een in Lexmond bekend transportbedrijf was 
dat van Leen de Ruiter, later overgegaan in Ge
broeders  de  Ruiter.  Het  waren  loonwerkers, 
die ook transportwerk deden en hebben dat al
tijd gedaan met paard en wagens. Een auto was
 voor hen veel te modern.
In  Lexmond  onderhield  in  het  begin  van  de 
twintigste  eeuw  Aai  Kersbergen  een  bode
dienst met Utrecht en Gorinchem. Dat deed hij
 met een paard en een tweewielige kar. Na zijn 
overlijden  begon  Jan  Chaigneau  Wzn  een 
dergelijke bodedienst met een tweedehands T
Ford vrachtauto.  Na de Tweede Wereldoorlog 
breidde de zaak zich uit en werd de naam CITO
 (Chaigneau Internationale Transport Onder
neming). Van pure bodedienst heeft de onder
neming  zich  ontwikkeld  tot  een  groot 

transportbedrijf  met  veel  moderne  vracht
auto’s.
In  Lexmond  was  ook  Willem  Boef  actief  als 
transporteur. Aanvankelijk met paard en wa
gen, maar daarna met een vrachtauto. Ook Jan
 Termaat was een bekende transporteur.
Hei en Boeicop heeft relatief veel transportbe
drijven gekend. Een bekende naam in die we
reld was die van Holl. Met name Jan (J.L.) Holl
 was  erg  bekend.  Hannes  de  Jong,  Daan  de 
Bruin, Cees Westerhoud en Jo van Dijk zijn an
dere, niet meer bestaande transportbedrijven. 
Er waren ook speciale melkrijders. Hannes de 
Jong, Aart den Hartog, Wim van den Berg en 
Gertie  den  Hartog  waren  wel  de  bekendste. 
Eerst vond dat transport plaats met paard en 
wagen,  maar  al  snel  werden  die  vervangen 
door een vrachtauto. Tegenwoordig bestaan in
 Hei en Boeicop nog de volgende transportbe
drijven: Van Es, Gebr. de With, Gebr. ’t Lam, 
J.K. Transportbedrijf en Bert de Jong. Hei en 
Boeicop heeft, vooral in het verleden, nog meer

Jan Middelkoop uit Hei en Boeicop
 brengt met  paard en wagen 
kruidenierswaren aan de man. 

Nico Cats uit Hei en Boeicop bij
 zijn driewieler met  huishoudelijke
 artikelen. 

Leen de Ruiter met zijn twee
wielige wagen op de Dorps
straat in Lexmond.

Een vrachtauto van bodedienst CITO (Chaigneau
 Internationale Transport Onderneming).

In het midden staat JanTermaat voor zijn vracht
auto, geladen met de romp van een Duits vliegtuig.
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transportbedrijven gekend, maar dit zijn wel 
de meest bekende.

Personenvervoer
Heel vroeger vond personenvervoer plaats in 
rijtuigen, en bij gebrek daaraan, gewoon op een
 boerenwagen, die wel of niet overdekt was. Zo
wel in Lexmond als Hei en Boeicop waren er 
personen waarvan men wist dat zij een rijtuig 
verhuurden.  Vaak  waren  dat  herbergiers  of 
caféhouders. Daar kon men meestal ook een 
paard huren.
Na  de  Eerste  Wereldoorlog  kwamen  er  ook 
taxi’s. Vaak waren het garagehouders die 
ook een taxidienst begonnen. In Lexmond 
was dat garage Burggraaff, later over
genomen door Walter Ott. Ook garage 
Stok had een taxidienst en daar kon men
ook  een  auto huren. 
In Hei en Boeicop had Lucas Holl een taxibe
drijf. Hei en Boeicop heeft nooit een eigen au

tobusonderneming  gehad,  Lexmond  echter 
wel. Hier richtte in  1922 Dirk Rietveld een au
tobusdienst  VianenGorinchem op, maar die 
heeft maar enkele maanden bestaan.  De auto
busondernemer  C.  Boom  uit  Ameide  exploi
teerde de dienst VianenGorinchem over Hei 
en Boeicop en heeft van 1926 tot ongeveer 1928
 in Lexmond gewoond. Personen konden zich 
ook zelf vervoeren. Eerst per paard, daarna per
 rijtuig en nog later per auto of motorfiets. Voor
 de  minder  gefortuneerde  particulier  was  de 
fiets  het  aangewezen  vervoermiddel,  later 
gevolgd door de   brommer, bromscooter en de 

verschillende soorten elektri
sche fietsen.

Een vrachtauto van J.L.Holl. Een bekende trans
porteur uit Hei en Boeicop, waar meer transport
bedrijven gevestigd waren.

Melkrijder Aart Bastiaan den Hartog uit Hei en 
Boeicop met zijn paard en wagen, bespannen 
met twee paarden rond 1962.

In Hei en Boeicop had Lucas Holl een
 taxibedrijf.

Garage Stok in Lexmond had een taxidienst
 en daar kon men ook een auto huren. 

J. Bikker op zijn 
berinibromfiets. 

De Opel omnibus 
waarmee Dirk 
Rietveld  de dienst 
VianenGorinchem
 onderhield. 
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n een radiopraatje in 1946 vertelde Mies 
Boissevainvan Lennep – ze was voor de 
Tweede  Wereldoorlog  strijdster  voor 

vrouwenrechten en in de oorlog verzetstrijd
ster  –  hoe  ze  drie  jaar  eerder  in  haar  cel  in 
Scheveningen op het idee kwam voor de feest
rok,  ook  wel  bevrijdingsrok  of  oranjerok  ge
noemd.

,,Het  was  augustus  1943.  Het  was  in  de  cel 
smoorheet. De vloer was van steen. De ramen
 van matglas. De deur van ijzer. Een klaptafel
tje, krukjes, een plankje met kroezen, een ton 
achter  een  schermpje,  een  lelijk  spiegeltje, 
waarin je een mismaakt beeld van jezelf kon 
zien.  Lelijk,  lelijk,  alles  is  lelijk  en  kaal.  Na 
veertien dagen komt de waszak, heerlijke af
leiding.  Iemand  heeft  onder  in  de  zak  een 
lappendasje gestopt: een reep aan elkaar ge
naaide lapjes, bont dooreen, fleurig, fleurig, 
fris. Lapjes die ik ken uit kinderjurkjes en ja
ponnen,  zorgvuldig  gerangschikt  en  tot  een 
geheel  geworden  onder  de  handen  van  ie
mand die van mij houdt. Opeens is er kleur ge
komen in ons celbestaan.”
Het  lappendasje,  gemaakt  door  familie  en 
vrienden, was troost in het treurige celbestaan.

Met het dasje, waarbij  ieder  lapje een herin
nering was, veranderde de sfeer  in die cel  in 
Scheveningen: ,,Er kwam contact. Stemming.
 Alles veranderde. De das was een les in saam
horigheid.”
Het initiatief voor de nationale feestrok nam ze
 direct,  nadat  ze  via  Zweden  uit  het  con
centratiekamp  Ravensbruck  was  terugge

Nationale feestrok
Marianne Wittebol

I

Lapjes
De nationale feestrok (ook wel  bevrijdingsrok, 
levensrok of oranjerok genoemd) 
is een kledingstuk dat door
vrouwen gedragen werd  na de
bevrijding  van de Duitse bezetting 
in Nederland in 1945. Het idee van de  feestrok
was afkomstig van Mies Boissevainvan Lennep (foto rechts).
Na de oorlog  nam Mies namens de commissie van feest en 
gedenkdagen het initiatief om van verschillende lapjes
rokken te maken. Deze konden door vrouwen op speciale dagen 
gedragen worden. 

In musea zijn nog nationale feestrokken te zien 
uit de periode 19451955.
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keerd:  'een  uit  de  rampspoed  van  de 
oorlog  geboren  feestelijk  saamhorig
heidsgevoel',  maar  vooral  ook  als 
symbool  van  de  wederopbouw  en  het 
zelfbewustzijn van vrouwen.
Een  rok,  waarbij  de  kleurige  lapjes  ge
naaid op een ondergrond, een gebeurte
nis  of  herinnering  uit  de  oorlog 
verbeeldde en aangevuld werd met nieu
we  gebeurtenissen.  Eenheid  in  ver
scheidenheid. Een vrouwelijke variant op 
de doorbraakgedachte van vlak na de oor
log. 
Mies Boissevain zag graag dat politieke en 
persoonlijke ervaringen in de rok werden 
vervlochten,  want  'vrouwen  konden  thuis 
noch in de wereld worden gemist en dienden 
zich met beide te bemoeien'. De rok moest dan 
gedragen worden bij hoogtijdagen, maar in elk
 geval op 5 mei.
Boissevain – door haar rol  in verzet en con
centratiekamp –   door velen    “Mammie” ge
noemd, trok onvermoeibaar door het land om 
bij vrouwenorganisaties van links tot rechts en

van conservatief tot liberaal, het maken van de
 rok  te bepleiten. Er zijn heel wat rokken ge
maakt. Zo’n 4.000 rokken zijn geregistreerd, 
maar er zijn er heel wat meer gemaakt.
De feestrok was niet zo’n lang leven beschoren.
 Na  1950  raakt  de  rok  uit  beeld.  Hoogtepunt 
vormde het rokkendefilé op 2 september 1948 
in Amsterdam, waar duizenden vrouwen aan 

Poster uit 
1946  
waarmee 
werd opge
roepen om 
op 5 mei 
1946 een 
feestrok te 
dragen.

Duizenden vrouwen liepen op 2 septem
ber 1948 mee in het rokkendefilé in Am
sterdam.
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meededen en waarvoor het speciale rokkenlied
 was geschreven:

Vlecht in Uw rok het patroon van Uw leven
Vrouwen en meisjes van dorp en van stad.

Lichtend symbool van het vrouwelijk 
streven,

Draagt het verheugd, als de bloem draagt 
haar blad.

Eenheid in veelheid van lijnen en kleuren,
Vormt met Uw rok het saamhorig verband,

In het geheel van historisch gebeuren,
Tooit het ontwerp met Uw hart en Uw hand.

Stempelt Uw rok met het merk Uwer dagen,
Voert dat wat Was en Is in Uw vaan.

Heden – Verleden, blijmoedig gedragen,
Siere Uw kleed, Uw gezin, Uw bestaan.

Vrouwen tonen hun feestrokken. De foto is helaas niet in kleur beschikbaar.

Een aantal rokken is bewaard gebleven en zijn 
te  zien  in  diverse  musea,  verspreid  over  het 
land.  Onder meer in het Rijksmuseum in Am
sterdam, Gemeentemuseum in Den Haag, het 
Openluchtmuseum  in  Anhem,  het  Centraal 
Museum Utrecht en het Grebbelinie Museum 
in Veenendaal. Het Museum Het Stadhuis te 
Nieuwpoort heeft drie exemplaren. 

Bronnen
1001 vrouwen uit de Nederlandse geschiedenis, 
samengesteld door Els Kloek, Nijmegen 2013
Withuis, Jolande; Opoffering en heroiek. Amster
dam, 1990
Withuis, Jolande, Een rok als nationaal symbool,  in
 De  jurk van de kosmonaute, pag 6084, Amster
dam, 1995.
Wikipedia.
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Naamgeving
ornelis werd  in  1630 geboren als  zoon 
van  Cornelis  Gijsberts  (Cornelius 
Comen Ghysen) en Jannegien Jans. Zijn

 vader was koopman en werd ook wel Cornelis 
Coman Gijssen genoemd (waarbij Coman voor
 koopman staat). Het idee is dan ook dat Coman
 Gijssen een soort achternaam is geworden en 
werd samengetrokken tot Comegys. In Ame
rika komen beide namen voor, waarbij het pa
troniem Cornelissen (voornaam van de vader) 
als achternaam werd gebruikt.  Volgens de au
teur, Robert G. Comegys, had zijn voorvader 
Cornelis drie broers  (Jan, Remmert en Gijs
bert) en een zuster Gerrichgen. Verderop in dit
 artikel komt aan de orde hoe zij bekend ston
den in Lexmond anno 16301660.

Cornelis  Cornelissen Comegys (16301708)
Teun Bikker

De eerste 25 jaar heeft Cornelis in Lexmond bij
 zijn familie doorgebracht. Veel is daarover niet
 bekend.  Zijn  moeder  stierf  al  in  1634,  toen 
Cornelis nog een kleine jongen was. 
Zijn vader was een ondernemer en schipper. In
 1613 kocht hij een vissersboot voor 454 gulden.
 Zijn broers kochten huizen en namen daarvoor
 een hypotheek. Robert Comegys ziet hierin een
 leerschool  in  het  ondernemen  voor  de  jonge 
Cornelis. Die zou daar in latere jaren de vruch
ten van plukken. 
Volgens  Robert  Comegys  waren  er  in  het 
midden van de zeventiende eeuw in Lexmond 
en omgeving weinig kansen voor een onder
nemende  jongeman.  Vandaar  dat  hij  zocht 
naar kansen buiten de grenzen van zijn dorp en
 zelfs van zijn land. 

Het tijdschrift Halve Maen.

Jongeman van Lexmond emigreerde 360 jaar geleden naar Amerika

Speurend in de archieven kwam ik de naam
Cornelis Cornelissen Comegys tegen, die zo’n
300 jaar geleden  Lexmond verliet om z’n 
geluk elders te zoeken. 
Over deze ouddorpsgenoot is door een van 
zijn nazaten, de geschiedkundige Robert 
G. Comegys1, een artikel geschreven in het 
blad Halve Maen2 van de vereniging van 
oudHollandse emigranten te New York.
Ik werd verrast door deze  publicatie over 
een Young Man from Lexmond. 
Al lezend steeg mijn verbazing over wat deze
Cornelis heeft meegemaakt en bereikt in zijn
leven overzee. Een American dream ontrol
de zich, met horten en stoten, maar zeer zeker 
succesvol. Cornelis Cornelissen Comegys
overleed eeuwen geleden. Zijn nageslacht leeft  voort
in de Verenigde Staten. Daaronder enkele 
gevestigde namen.  Hun voorvader Cornelis 
Comegys wordt daar nog altijd herinnerd
en geëerd. 

C
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Emigratie
In1648 is de Tachtigjarige Oorlog beëindigd en
 is de handel met het buitenland sterk  in op
komst. De Hollandse en Zeeuwse schepen va
ren alle richtingen op, naar de Baltische Zee, 
naar de Oost en de West. Kort daarvoor was een
 nieuwe nederzetting gesticht door de WestIn
dische  Compagnie  (WIC),  genaamd  Nieuw 
Amsterdam. Daar resideerde gouverneur Pe
ter Stuijvesant, die zijn handen vol had aan het
 in toom houden van de lokale bevolking (indi
anen). 
De WIC was actief op zoek naar nieuwe krach
ten voor het opbouwen van Nieuw Amsterdam.
 Er moesten huizen gebouwd worden, handels
kantoren bemand en boerenland ontgonnen. 
Er werden in de steden, zoals Amsterdam en 
Utrecht, agenten aangesteld om emigranten te
 ronselen. De voorwaarden waren niet slecht. 
Vaak werd de reis door de WIC betaald als je 
een contract afsloot om enkele jaren in dienst 
te treden. 
Of het ook zo met Cornelis is gegaan, weten we
 niet. Hij had een behoorlijk bedrag geërfd van 
zijn moeder: 300 carolus guldens. Het kan dus
 ook zijn dat hij op eigen rekening en risico is 
vertrokken rond 1655.
Aangekomen  in  Nieuw  Amsterdam  (thans 
New York en destijds een ‘stadje’ van ca 1000 
inwoners) stortte hij zich in de handel om geld 
te  verdienen.  Waarschijnlijk  handelde  hij  in 
bevervellen en tabaksbladeren, net als vele lot
genoten. 
Het  is    interessant  om  te  lezen  hoe  Robert 
Comegys  zich  Nieuw  Amsterdam  in  die  tijd 
voorstelde:  ongeveer  120  huizen  op  de  punt 
van Manhattan, deels van hout en deels van 
steen. Varkens wroetten de straten om, geiten 
verwoestten de tuinen. Veel soldaten en kolo
nisten vermaakten zich in de cafés. Indiaanse 
mannen  en  vrouwen  probeerden  hun  pro
ducten op straat te verkopen.

Boerderij
Cornelis  ontmoette  Willemijntje,  een  jonge 
vrouw, die in Barneveld was geboren en trouw
de daar mee. In 1658 kocht hij een boerderij op
 Manhattan van ca 90 acres (ca 24 ha) van ene 

Pieter van der Linde. Hij beloofde de koopsom
 binnen een jaar te betalen. De boerderij lag een
 paar  kilometer  buiten  Nieuw  Amsterdam, 
midden in de bushbush. Of er sprake was van 
een soort wurgcontract of van  tegenvallende 
handel  is  onduidelijk,  het  lukte  Cornelis  en 
Willemijntje in elk geval niet om de aflossing 
op tijd te doen. Ze waren genoodzaakt te ver
trekken.

Verhuizingen
In 1659 vertrokken ze van Manhattan naar Vir
ginia  in de buurt van Jamestown  om hun ge
luk  in  de  verbouw  en  handel  van  tabak  te 
beproeven. Die reis zullen ze waarschijnlijk per
 schip hebben afgelegd, want Jamestown ligt, 
evenals New York, aan de oostkust van de VS. 
Maar wel ruim 400 km naar het zuiden. 
Ook hier bleef het succes uit en enkele jaren la
ter pakten ze weer hun biezen en gingen naar 

Nazaten van Cornelis Comegys vochten mee in
 vele oorlogen, zoals Cornelius M. Comegys. Hier
 poseert hij kort na de belangrijke zege van de 
Noordelingen in de Slag bij Vicksburg (1863).
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het  iets  noordelijker  gelegen  Maryland,  ook 
een gebied waar tabak werd geteeld. 

In 1661 werden Cornelis, Willemijntje en hun 
zoon Cornelius ingeschreven als burgers van 
Kent County; daar zouden ze de rest van hun 
leven doorbrengen en nog drie kinderen krij
gen. Binnen circa 5 jaar was het Cornelis gelukt
 om als jongeman van Lexmond via een avon
tuurlijke reis over zee, enkele jaren op Manhat
tan  en  een  tussenstap  in  Virginia  een  vaste 
nieuwe plek te veroveren.  
Met Willemijntje kreeg Cornelis twee zoons en
 twee  dochters.  Nog  voor  1679  stierf 
Willemijntje.  Cornelis  zou  daarna  nog  twee 
keer trouwen. Eerst met een onbekende Mary, 
die hem een zoon schonk. Later met een gefor
tuneerde  weduwe  Rebecca  Smith.  Samen 
kregen ze nog twee zonen en vier dochters. In 
totaal  had  Cornelis  dus  elf  kinderen  op  de 
(Amerikaanse) wereld gezet. Een goede basis 
voor een sterk familiebedrijf.

Bedrijf
Bij zijn komst in Maryland was Cornelis 31 jaar
 oud.  In  de  volgende  47  jaar  van  zijn  leven 
bouwde hij zijn bedrijf op en werd hij een rijk 
man.  Die  rijkdom  verkreeg  hij  vooral  door 
nieuw  land  te  ontginnen  en  daarop  tabak  te 
verbouwen. Land was er in overvloed en men 
had daar weinig last van indianen, zo schrijft 
Robert Comegys. En als de  'roodhuiden' een 
keer lastig waren, werden ze een kopje kleiner 
gemaakt. 
Door hard te werken nam Cornelis steeds meer
 bosgrond  in bewerking. Voeg daarbij nog de 
bruidschat van zijn derde vrouw Rebecca en 
het laat zich raden dat Comegys succes had. Hij
 werd grootgrondbezitter en was een gerespec
teerd man in zijn omgeving.
Op het eind van zijn leven gaf hij ca 600 ha weg
 aan zijn kinderen en bleef er nog ruim 1300 ha
 over om te verdelen. Aan geld liet hij ruim 334 
Engelse ponden na. Wat je daarmee kon doen 
in die tijd, is mij niet bekend. 
Zakelijk was het Cornelis goed gegaan. Hij wist
 zich  goed  te  handhaven  tussen  de  andere, 
overwegend  Engelse  kolonisten.  Dat  kwam 

door  zijn  voorzichtige  opstelling  in  politieke 
kwesties en bovendien kon hij (enigszins) le
zen en schrijven (resultaat van zijn opvoeding 
in  Lexmond).  Hij  trad  op  als  getuige,  werd 
regelmatig als jurylid gekozen bij rechtszaken 
en nam zitting in commissies. Zo werd hij een 
man van status.

Labadisten
Een apart verhaal is het bezoek van een aantal 
labadisten aan zijn regio. Dat waren volgelin
gen van Jean de Labadie (waar ook Anna Maria
 van Schurman toe behoorde), die op zoek wa
ren naar een nieuwe vestigingsplaats in Mary
land.  Comegys  ontving  hen  hartelijk  maar 
raadde hen sterk af zich in de buurt te vestigen
 en  adviseerde  hen  om  naar  Kaap  de  Goede 
Hoop te vertrekken. Kennelijk verwachtte hij 
dat  deze  mensen  problemen  zouden  ver
oorzaken in zijn omgeving en daar zat hij niet 
op te wachten!
Wat niet geheel duidelijk wordt is zijn houding

De weg die Cornelis Cornelissen Comegys volg
de van New York, via Jamestown naar Kent County.
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ten aanzien van slavernij. Het lijkt er op dat er 
ook zwarte mensen bij hem hebben gewerkt, 
alleen  de  condities  waaronder  zijn  niet  zo 
duidelijk. Wel heeft dit als resultaat gehad dat 
er ook gekleurde mensen zijn in Amerika die de
 naam Comegys dragen.

Nakomelingen
Zijn talrijke nageslacht leverde vele beroemde 
personen op. Te veel om op te noemen. Onder 
hen gouverneurs, Congresleden, professoren, 
sporters et cetera. 
Enkele grote huizen verwijzen nog naar altijd 
naar  Comegys.  Enkele  nazaten  hebben 
gevochten  in de Vrijheidsoorlog  tegen Enge
land en later in de Burgeroorlog, zowel bij de 

noordelijken als de Zuidelijken. En misschien 
ook nog wel in de Tweede Wereldoorlog. Som
migen bleven trouw aan de Anglicaanse kerk 
(waar  Cornelis  zich  bij  aansloot),  anderen 
werden volgelingen van de Quakers.
J. Heniger van de historische vereniging  Land
 van Brederode uit Vianen heeft gezocht  in de 
Lexmondse  archieven  naar  de  roots  van 
Cornelis Comegys. Nazaat R.G. Comegys deed 
dat in de Amerikaanse archieven. Daarover is 
het artikel   Cornelius Comegys (16301708), 
jongeman  van  Lexmond.  Zijn  loopbaan  en 
zijn  familie  in  Amerika  verschenen  in  Het 
Land van Brederode, nr. 1/2 , 1990.
Na  1683  is  de  naam  Comegys  niet  meer  in 
Nederlandse archieven te vinden. 

Voetnoten
1 De Halve Maen was het schip van de Vereenigde 
Oostindische Compagnie dat, onder leiding van ka
pitein Henry Hudson, in september 1609 de haven 
van New York binnenvoer.
2 Robert G. Comegys, ‘CorneliusComegys (1630
1708): Young man from Lexmond; His career and 
his family’ in: Halve Maen (1988) Vol. 61 nr 4 (611),
 Vol. 62 nr. 1 (810),  Vol. 62 nr. 4 (1213).
 

De naam van de Lex
mondse emigrant is op
 vele plekken terug te 
vinden. Dit is het 'Come
gys House', gebouwd 
in 1709. Met een prachtig
 uitzicht op de Upper 
Chester River en het 
omliggende land, was 
dit zeldzame exemplaar
 van de Nederlandse 
architectuur de 
thuisbasis van Dr. F. N.
 Sheppard en zijn vrouw.
 Mevrouw Sheppard is 
een afstammeling van 
Alethia. dochter van 
William Comegys,die 
het huis liet bouwen en
 die de tweede zoon was
 van de emigrant.

Nazaat Cornelius Parsons
 Comegys (1780 1851) 
was van 1837 tot 1841 
gouverneur van de staat
 Delaware.



20ste jaargang nr. 2, mei 2018 15

Het alcoholprobleem
Alcoholgebruik is altijd een probleem geweest.
 Vooral in tijden waarin veel armoede was, werd
 veel naar de alcohol gegrepen om de dagelijkse
 ellende even te kunnen vergeten. Alcohol liet 
de drinker in een prettiger stemming komen en
 even was hij zijn problemen kwijt. Meestal wa
ren het mannen die zo voor een korte tijd de 
rauwe werkelijkheid trachtten te ontvluchten. 
Dat  het  thuisfront,  dus  vrouw  en  kinderen, 
daar de dupe van werden, was op zo’n moment
 voor de drinker van minder belang. Deze man
nen, die voor het gezinsinkomen moesten zor
gen, verdronken zo een deel van hun toch al 
schamele loon. Hierdoor werden de financiële 
problemen voor hen en hun gezinnen almaar 
groter.
Niet alleen vrouw en kinderen werden door de 
dronkenschap  gedupeerd.  Ook  anderen 
hadden er last van. Er waren personen die ‘een
 kwade dronk’ hadden en gewelddadig werden 
wanneer ze te diep in het glaasje hadden ge
keken.  Die  veroorzaakten  bovendien  extra 
overlast voor hun omgeving.

Buitenshuis werd het meest gedronken
Tegenwoordig wordt thuis veel alcohol genut
tigd,  maar  dat  was  vroeger  anders.  Rijkere 
mensen  hadden  geld  om  een  voorraad  wijn, 
bier of sterke drank in te slaan en dronken die 
thuis tijdens maaltijden en ‘gezellige’ samen
komsten. De gewone man had daar de finan
ciële middelen niet voor en dronk zijn bier of 
sterke drank in café’s of herbergen. Daar waren
 niet alleen alcoholische dranken te koop, het 
was er vaak ook gezellig. Het waren ontmoe
tingsplaatsen waar men andere gelijkgestem
de lieden kon ontmoeten. Men doodde de tijd 
voornamelijk met praten en kaarten. Natuur
lijk werd er veel gedronken en kwamen er vaak
 vechtpartijen voor. Wanneer ze al of niet dron
ken waren, kwam er toch een moment dat ze 
weer  naar  huis  moesten.  Dat  gebeurde  dan 
vaak al zwalkend en luid pratend of schreeu

wend, vreedzaam of agressief en leverde veel 
overlast op. Veel burgers ergerden zich daar
aan.

Er kwamen verenigingen om het 
drankmisbruik tegen te gaan
De kerken, vooral de protestantse, zijn altijd al
 tegen  drankmisbruik geweest. Vanaf de kansel
 werd daar voortdurend tegen gewaarschuwd. 
Rond 1800 voegde de  ‘Maatschappij  tot Nut 
van’t Algemeen’ zich bij deze bestrijders. De af
delingen  van  deze  instelling  waren  hoofd
zakelijk in de steden gevestigd. Daar was het 
probleem  ook  groter,  vooral  in  de  armere 
arbeidersbuurten. Er waren in de eerste helft 
van de negentiende eeuw ook nog andere in
stellingen  of  verenigingen  die  paal  en  perk 
wilden  stellen  aan  het  drankmisbruik,  maar 
deze  waren  lokaal,  soms  regionaal,  geor
ganiseerd.
In 1842 werd de ‘Nederlandsche Vereeniging 
tot Afschaffing van Sterken Drank’ opgericht. 
Dit  was  de  eerste  landelijke  vereniging.  De 
strijd was vooral gericht tegen sterke (gedis
tilleerde) drank, waarbij speciaal jenever als de

Vereniging tegen drankmisbruik
Walter van Zijderveld

Vechtende boeren in een herberg, getekend door
 Adriaen van Ostade (16101685). 
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grote boosdoener werd beschouwd. Wijn was 
vaak te duur, maar bier was in die tijd goed
koop. Het werd overal, ook thuis, veel gedron
ken. Het goedkope bier werd door sommigen 
zelfs  als  gezond  aangemerkt.  Waarschijnlijk 
kwam  dat  doordat  drinkwater  vaak  niet  ge
zond was en men daarom vaak bier dronk in 
plaats van water. Het bier bevatte toen trou
wens  een  lager  percentage  alcohol  dan  te
genwoordig.
De  ‘Nederlandse  Vereeniging  tot  Afschaffing 
van Sterken Drank’ was tot het einde van de ne
gentiende eeuw een overwegend protestants
christelijke  organisatie.  In  de  periode  1890
1900 ging de vereniging zich steeds meer soci
aaldemocratisch  opstellen,  met  een  sterke 
sympathie voor de SDAP. Ook de doelstelling 
werd  verruimd  en  ook  bier  en  wijn  werden 
terecht gezien als boosdoeners. Dit resulteerde
 erin dat de vereniging ook haar naam aanpaste
 en in 1899 werd herdoopt in ‘Nederlandsche 
Vereeniging  tot  Afschaffing  van  Alcohol
houdende  Dranken’.  Er  ontstonden  vanaf 
1880  tot  aan  de  Tweede  Wereldoorlog  veel 
aparte  verenigingen  die  zich  vanuit  een  be
paalde  godsdienstige,  politieke  of  maat
schappelijke  overtuiging  tegen  het 
drankmisbruik keerden. Zo waren er protes
tantse, roomskatholieke, humanistische, so
cialistische,  communistische,  liberale  enz. 
verenigingen. Het leefde wel bij de bevolking, 
want rond 1900 waren er zeker 20.000 men
sen lid van zo’n vereniging en dat aantal werd 
in de 20e eeuw alleen maar groter. Na de Twee
de  Wereldoorlog  nam  het  aantal  leden 
drastisch af en de meeste verenigingen zijn in
tussen opgeheven.
In de volksmond werden leden van de vereni
gingen  ‘lid  van  de  Blauwe  Knoop’  genoemd. 
Dat  kwam  omdat  ze  vaak  een  blauw  insigne 
droegen.  Blauw  was  de  internationale  kleur 
van drankbestrijdingsorganisaties1.

De Nederlandsche Vereeniging tot 
Beperking van Openbare Dronkenschap
Op zondag 17 november 1872 verscheen in het 
weekblad De Vijfheerenlanden (dat op vooraf
gaande zaterdagavonden al werd bezorgd) on

der  Binnenlandsch  Nieuws  het  volgende  be
richt. De heer J.F. Schuld, geneesheer te Meer
kerk, ook bekend door vele geschriften om het 
misbruik  van  sterken  drank  tegen  te  gaan, 
heeft  met  vier  andere  heeren  eene  ver
gadering belegd te Rotterdam, teneinde daar 
te beraadslagen over:
1e. Maatregelen  ter beperking van de dron
kenschap.
2e. Voor te stellen wat gedaan kan worden in 
dit opzigt door een Vereeniging.
3e. De inrigting en wijze van werking der Ver
eeniging vast te stellen.
De heren waren het al snel eens dat er een ver
eniging  moest  komen  en  deze  werd  spoedig 
daarna opgericht. Op 21 december 1872 werd 
te Utrecht een reglement vastgesteld. Om haar
 doel te bereiken werden de volgende middelen
 genoemd:
a.  Het  trachten  te  verkrijgen  van  wettelijke 
bepalingen tegen de openbare dronkenschap.
b. Idem op drankverkoop.

Een gelukzalige drinkende vader met een boze
 en vertwijfelde moeder met haar kind, getekend
 door Louis Raemaekers, 1927. 
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c. Het in de hand werken ter verkrijging van 
gezonde en voldoende volksdranken.
Deze vereniging was dus geen vereniging voor 
geheelonthouders,  maar  voor  personen  die 
met  mate  een  slokje  konden  waarderen.  Ze 
kantten zich echter sterk tegen het overmatig 
gebruik van alcohol.2

De naam van de vereniging zullen we afkorten 
tot NVBOD. Het was een liberale organisatie. 
Het liberalisme was in die tijd sterk gekant te
gen  het  kapitalisme.  Het  stelde  de  mens 
centraal. Deze was verantwoordelijk voor zijn 
eigen daden. Mensen moesten daarom worden
 aangespoord om zelf, binnen de maatschappe
lijke mogelijkheden, hun leven zin te geven en 
het beste uit zichzelf te halen. Dus niet leunen 
op de overheid, maar zelf initiatief ontplooien 
en karakter tonen.

In Lexmond kwam een afdeling van de NVBOD
De  grote  stimulator  in  Lexmond  was 
burgemeester  W.N.J.  van  Slijpe.  Hij  was  de 
contactpersoon  van  de  landelijke  vereniging 
en  werd  correspondent  genoemd.  Er  waren 
reeds vijf Lexmonders die hij lid had weten te 
maken,  toen  op  24  september  1873  in  het 
schoollokaal  de  eerste  vergadering  van  de 
‘Nederlandsche Vereeniging tot beperking van
 Openbare Dronkenschap’ (NVBOD) werd ge
organiseerd.  De  Meerkerkse  huisarts  J.F. 
Schuld,  die  als  medeoprichter  lid  van  het 
landelijk  bestuur  was  geworden,  hield  een 
goed  uitgewerkte  krachtige  rede  over  het 
hand  over  hand  toenemende  misbruik  van 
sterke dranken. Tijdens de bijeenkomst wer
den 13 Lexmonders lid, zodat het totale aantal 
leden op 19 kwam.
In een ingezonden brief werd door een zekere 
O.  aan  deze  bijeenkomst  gerefereerd  en  hij 
voegde daar aan toe: Ieder weldenkend Neder
lander zal het met den spreker eens zijn dat het
 eene  schande  is  voor  onze  natie,  dat  in  ons 
kleine  Nederland  de  accijns  op  het  gedis
teleerd in 1872 ruim 16 miljoen gulden heeft 
opgebracht.  En  door  wie?  Dat  geld  wordt 
grootendeels  opgebracht  door  hen,  die  van 
den vroegen morgen tot den laten avond in het
 zweet huns aanschijns hun brood moeten ver

dienen, door hen, die bijna dagelijks klagen 
over dure tijden en bijna dagelijks roepen om 
loonsverhooging.
Nederlanders!  Laten  wij  de  handen  ineen
slaan, laten wij den heer Schuld en allen, die 
tot de vereeniging zijn toegetreden, steunen, 
opdat  die  ellendige  drankduivel,  die  reeds 
zooveel  ellende  te  weeg  bracht  en  nog  da
gelijks zooveel offers eischt, eens voor goed ten
 onder worde gebracht.
Dat  dronkenschap  ook  in  Lexmond  een 
probleem was, bleek wel uit een berichtje  in 
diezelfde krant. Wat was het geval? Op zater
dag  21  september  1873  moeten  eenige  be
schonken  jongelieden  uit  deze  gemeente, 
zekere K.V., welke in Mei jl. zich alhier vestig
de,  ernstige  verwondingen  aan  het  hoofd 
hebben toegebragt. De zaak wordt vervolgd. 
De  nieuwkomer  viel  bij  deze  Lexmondse 
jongens kennelijk niet in de smaak!

Een affiche voor de Blauwe Week.
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een  rede  voor  de  on
geveer  honderd  aan
wezigen, waarna zich 35
 personen  zich  opgaven 
als  lid.  Ook  hier  kwam 
een  plaatselijke  afde
ling, die in oktober 1874 
35 leden had.4

De plaatselijke NVBOD
Reeds bij de oprichting op
 26  november  1873  was 
besloten  dat,  hoewel  het 
hoofddoel  der  vereeni
ging  en  dus  ook  der  af
deeling steeds is en blijft de
 bestrijding  der  dronken
schap, toch de te bespreken
 punten  op  de  vergade
ringen niet enkel en alleen 
daarop betrekking te doen 
hebben, maar deze van eene

 aangename afwisseling te doen zijn, en eenige
 malen in de winter openbare vergaderingen 
te houden waarin dan een der leden of door ie
mand  anders  die  dat  welwillend  op  zich 
neemt,  een  spreekbeurt  zal  worden  vervult. 
Dat was een verstandig besluit, want elke ver
gadering alleen dronkenschap praten zou snel 
vervelen.  In  het  reglement  kwam  als  tweede 
doelstelling  daarom  te  staan:  In  eigen  kring 
nuttig werkzaam te zijn, o.a. door het houden 
van  volksvoordragten.  Het  werd  dus  tevens 
een vereniging die zich tot taak stelde de Lex
monders  wat  algemene  ontwikkeling  bij  te 
brengen. Het bestrijden van openbare dron
kenschap kwam daardoor in de verdrukking. 
Dat was trouwens in de praktijk ook moeilijk 
uitvoerbaar.  Hoogstens  kon  men  met  een 
landelijke  vereniging  wettelijke  maatregelen 
bepleiten, maar lokaal was in een dorp niet veel
 te verrichten. Een mogelijkheid was om  als een
 soort  maatschappelijke  organisatie  de  dron
ken lorren met praten en andere middelen pro
beerde op het rechte (niet slingerende) pad te 
houden. Maar daar was de tijd niet rijp voor.
De  contributie  voor  de  landelijke  vereniging 
bedroeg  f 0,50  en  voor  de  afdeling  Lexmond

De omslag van het 
notulenboek van
 de afdeling 
Lexmond van de 
‘Nederlandsche 
Vereeniging tot 
Beperking van 
Openbare 
Dronkenschap’ 
(NVBOD). 

Op  26  november  1873  werd  een  ver
gadering belegd waarin een plaatselijke afde
ling  van  de  NVBOD  werd  opgericht.  Uit  de 
vijftien aanwezige leden werd het volgende af
delingsbestuur gekozen:
Voorzitter   W.N.J. van Slijpe
Secretaris     Jhr. W. van Loon Jz Jr
Penningmeester  J. Vink
Bestuurslid     F. Swets Jz
Bestuurslid     G. Kortenhoeven
De andere aanwezigen waren: W.H. Arentsen, 
Verkerk  Glinderman,  K.  van  der  Heiden, 
Wink, A. Kooijman Sr, A. Kooijman Jr, H. de 
Jong,  A.  van  Kalkeren,  P.  Versluis  en  C.  de 
Jong. Uit het volgende verslag bleken ook de 
heren Dorsman, Bodde en Zorn lid te zijn.
Na aftrek van de contributie aan de landelijke 
vereniging en de onkosten bleek er nog f 1,62 in
 kas te zijn.
Op  19  december  werd  opnieuw  een  ver
gadering  belegd  en  hierin  werd  een  huis
houdelijk reglement goedgekeurd.3

In Vianen werd drie dagen eerder, op 16 de
cember 1873, een eerste bijeenkomst van de 
Nederlandsche Vereeniging tot Beperking van 
Openbare Dronkenschap georganiseerd. Ook 
hier hield de Meerkerkse huisarts J.F. Schuld 
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f 0,25. Samen f 0,75, wat in die tijd een flink be
drag was. Door daar andere zaken tegenover te
 stellen,  zoals  leerzame,  nuttige  en  prettige 
avonden, hoopte men de leden iets meer dan 
alleen een goed gevoel  te kunnen bieden. Er 
zouden jaarlijks vier van deze openbare avon
den worden georganiseerd en wel alleen in de 
wintermaanden november, december, januari 
en februari, telkens bij lichte maan. Dan kon 
men tenminste nog zien waar men liep op de 
onverlichte  wegen.  Zo’n  avond  duurde  niet 
zomaar een uurtje, nee, hij begon om zes uur en
 duurde tot uiterlijk 10 uur.
We  leefden  toen  nog  in  een  echte  mannen
maatschappij, want de leden der afdeeling zul
len  op  iederen  zoodanige  vergadering 
vrouwen en meisjes boven den leeftijd van 16 
jaren mogen introduceeren, doch zonder door
 leden te zijn geïntroduceerd, zullen geen vrou
wen of meisjes worden toegelaten. Mannen en
 jongelingen  boven  den  leeftijd  van  16  jaren 
zullen,  ook  geen  leden  zijnde,  de  openbare 
vergaderingen zonder introductie mogen bij
wonen.
Er moest ook orde heersen op de avonden. Ge
durende de lezing zullen geen pijpen of ciga
ren  mogen  worden  gerookt  en  steeds  zal, 
zoowel gedurende de lezing als bij het houden 
der  bijdragen,  de  grootste  stilte  moeten 
worden in acht genomen.
Na de lezing werden de teugels weer wat ge
vierd, want dan zal door een daartoe door het 
bestuur  geschikt  te  achten  persoon,  bier, 
warme of koude melk en koffie mogen worden
 verkocht. Bier was bij deze vereniging dus nog 
niet verboden.
De  bijeenkomsten  werden  gehouden  in  het 
schoollokaal  aan  de  Kortenhoevenseweg. 
Hoofdonderwijzer J. Vink getroostte zich tot 
aan de laatste vergadering telkens vele moeiten
 voor het in orde brengen van het vergader
locaal.5

De eerste twee openbare vergaderingen
De Lexmondse afdeling van de NVBOD was in 
januari 1874 al gegroeid tot bijna 30 leden. De 
eerste openbare vergadering tot het doen van
 volksvoordragten  vond  plaats  op  vrijdag  30 

januari  1874.  De  Lexmondse  hoofdon
derwijzer J. Vink hield een goed uitgewerkte 
rede over de oorsprong, het gebruik en vooral
 de misbruiken van verschillende sterke dran
ken of bedwelmende vochten, van de vroegste
 eeuwen af tot op onzen tijd toe. De rede viel 
goed in de smaak en Vink werd na afloop daar
van zeer toegejuicht.
Na de pauze kwamen de bijdragen van diverse 
personen  aan  bod.  De  heer  Arentsen  begon 
met een schoon vers voor te dragen, getiteld 
‘De  Ingebeelde Kwaal’, daarna de heer Van 
Loon, die een vers getiteld ‘Heldenmoed’ voor
las. Vervolgens trad de heer Schuld van Meer
kerk  op  die  de  vergadering  vergastte  op 
eenige dichtregels van De Genestet, tot hoofd
inhoud hebbende: werken, denken en leeren. 
Om  daarna  op  een  indrukwekkende  wijze 
voor  te  dragen  het  bekende  prachtige  vers 
‘Rabbi Meijer’. De heer Vink droeg daarna een 

Afbeelding tegen drankmisbruik, ca. 1900. Onder
 ‘De Nederlandsche Gifboom’ verdringen zich 
personen uit allerlei rangen en standen om maar
 genoeg alcohol te kunnen bemachtigen. 
Alcoholmisbruik was beslist niet alleen een 
probleem van de arbeidersklasse. 
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prachtig  vers  ‘Morgen’  voor,  wat  werd  be
loond door een toejuiching. Voorzitter (burge
meester) Van Slijpe volgde met een vers van 
Rhijnvis Feith, getiteld ‘De storm op de Gallile
sche Zee’, wat hij op voortreffelijke wijze deed.
 Na uitgebreide bedankjes kwam aan deze eers
te avond een einde. Het publiek verliet de bij
eenkomst  tevreden,  met  den  eenparigen 
wensch dat men op deze wijze nog menigen 
genoegelijken en aangenamen avond smaken
 zal. 
De volgende avond vond plaats op vrijdag 27 
februari  1874.  Voor  een  zeer  talrijk  publiek 
hield de Meerkerker J.F. Schuld een rede over 
‘De  Weelde  en  uitgaven  boven  vermogen’. 
Natuurlijk kwamen hierbij de overbodige uit
gaven  aan  sterke  drank  ter  sprake.  Daarna 
volgden nog bijdragen van de heren Van Loon 
(2x), Vink (2x), Arentsen (2x), Schuld en Van 
Slijpe. Ook deze avond was een succes.6

Het tweede seizoen, winter 1874/1875
Het eerste seizoen was een succes geweest. De 
bijeenkomsten  waren  geslaagd  en  iedereen 
had  zijn  contributie  betaald.  Die  was  geïnd 
door  de  veldwachter.  Hij  kreeg  hiervoor  en 
voor andere bewezen diensten een belooning 
van f 2,50. De inkomsten bedroegen f 22,87 en
 de   uitgaven   f 11,325,   zodat   het  batig  saldo
f 11,545 bedroeg.7 Er waren toen nog halve cen
ten.
Het tweede seizoen begon met een openbare 
vergadering  op  vrijdag  20  november  1874. 
Burgemeester van Slijpe hield een lezing over 
de dagelijksche vraag: Is het wel met U? Het 
was een succes. Dat kwam ook omdat de wel
sprekenheid en vooral de ongedwongen wijze
 van zich uit te drukken, welke haren achtba
ren  voorzitter  op  gewone  vergaderingen 
steeds in zoo ruime mate ten toon spreidt, hem
 ook aan den catheder niet verlaat. Na de pauze
 werden gedichten en stukjes proza voorgele
zen door de heren Vink (2x), de bezoeker D.H. 
van  Kalkeren  uit  Gorinchem  (2x),  Arentsen 
(2x) en Van Slijpe.
De  tweede  bijeenkomst  werd  gehouden  op 
vrijdag 18 december 1874. De heer Th.J. van 
Slijpe uit Oosterwijk hield een lezing over het 

thema ‘Schep vreugde in ’t Leven’. De nadruk 
lag daarin op de vreugde die men krijgt wan
neer men anderen helpt. De luide toejuichin
gen die deze lezing achtervolgden, getuigden 
van  den  goeden  indruk  welke  sprekers 
woorden  op  alle  aanwezigen  gemaakt 
hadden. Na de pauze lazen de heren Vink (2x),
 G. Lemmen (2x), Van Loon (2x) en Van Slijpe 
(2x) gedichten of stukjes proza voor.
In 1875 werd de eerste bijeenkomst gehouden 
op vrijdag 22 januari. Het was zeer slecht weer,
 maar ook nu viel de opkomst beslist niet tegen.
 De secretaris Jhr. W. van Loon Jz Jr hield een 
lezing  over  de  registers  van  de  Burgerlijke 
Stand. Hij memoreerde ook het overlijden op 
22 december 1874 van de 45jarige Meerkerk
se dokter J.F. Schuld, die voorzitter was van de
 landelijke NVBOD. Na de pauze werden de ge
bruikelijke bijdragen geleverd door de heren 
Vink  (2x),  G.M.  de  Vries  (2x),  Van  Slijpe, 
Arentsen (2x), Lemmen en Van Loon (2x).
Het was bij elke avond de gewoonte aan de aan
wezigen te vragen of er nog een volgende open
bare bijeenkomst zou worden georganiseerd. 
Dat hadden de aanwezigen altijd gewild. Het 
bestuur had met algemene stemmen besloten 
om  in  februari  geen  bijeenkomst  te  houden 
omdat de avond dan reeds zoo laat invalt, dus
 het langer licht bleef en men langer door kon 
werken. De leden waren het daar niet mee eens
 en stelden voor om de bijeenkomst een uur la
ter te beginnen, dus om zeven uur. Er werd een
 stemming  gehouden  en  alle  leden  stemden 
voor.  Zo  zou  er  toch  nog  een  bijeenkomst 
worden gehouden in februari. Dit besluit werd 
door  alle  aanwezigen  toegejuichd.  Wel  een 
bewijs dat de avonden op prijs werden gesteld.
 Of het bestuur ook nog zo enthousiast was, valt
 te betwijfelen.
De spreker op 26 februari 1875 was de hoofd
onderwijzer J. Vink. Hij besprak het hart en de
 hartkwalen, waarbij ook de slechte invloed van
 sterke drank ter sprake kwam. Ook de figuur
lijks betekenis van het hart kwam uitgebreid 
ter  sprake.  Na  de  pauze  leverden  de  heren 
Arentsen (2x), De Vries, en Vink hun bijdra
gen.  Alles  werd  volgens  de  krant  met 
onverdeelde  aandacht  en  groot  genoegen 
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aangehoord.  Desondanks  zou  het  de  laatste 
openbare bijeenkomst zijn.8

Het einde van de NVBOD
De openbare vergaderingen waren steeds goed
 bezocht, vooral door nietleden. Het aantal le
den nam echter eerder af dan toe en dat was een
 zorgwekkende ontwikkeling. De heer J. Vink 
zag dat met lede ogen aan en vroeg of hij aan het
 bestuur een plan mocht presenteren om deze 
ontwikkeling  te  stoppen.  Op  29  september 
1875  werd  daarom  een  bestuursvergadering 
belegd, waar Vink zijn plan uiteenzette. Hij be
gon te zeggen dat, om het hoofddoel van de ver
eniging te bereiken, het nodig was dat deze veel
 leden zou moeten hebben. Dat was helaas niet 
het geval, wat vooral werd veroorzaakt door de
 hoge contributie van f 0,75 per jaar. Daarvan 
moest  f  0,50  worden  afgedragen  aan  het 
hoofdbestuur.  Hiervan  zou  men  zijn  verlost 
wanneer de afdeling zich los zou maken van de
 landelijke  organisatie  en  zelfstandig  verder 
zou  gaan.  Bovendien  was  het  nog  maar  de 
vraag of de landelijke organisatie nog wel be
stond.  Na  het  overlijden  van  voorzitter  J.F. 
Schuld  had  men  daar  niets  meer  van  ver
nomen.  Bovendien  was  in  1875  de  liberale 
‘Multapatiorsbond’ opgericht, die ook ten doel
 had drankmisbruik te bestrijden. In 1882 werd
 deze moeilijke naam gewijzigd in ‘Volksbond 
tegen Drankmisbruik’. In korte tijd was in 1875
 de  ‘Multapatiorsbond’ sterk gegroeid. Verge
leken  daarmee  stelde  de  NVBOD  niets  meer 

voor.  Waarschijnlijk  ook  een  reden  voor  het 
landelijke bestuur om de zaak maar dood te la
ten bloeden.
Vink stelde daarom voor de afdeling Lexmond 
af te scheiden van de ‘Nederlandsche Vereeni
ging  tot  Beperking  van  Openbare  Dronken
schap’. Dit voorstel zou op 13 oktober 1875 aan
 de leden worden voorgelegd. Het organiseren 
van de openbare bijeenkomsten zou echter ge
woon  door  blijven  gaan  en  de  eerste  zou  op
 5 november worden gehouden.
Verder  werd  besloten  dat  veldwachter  Kloet 
opnieuw een beloning van f 2,50 zou krijgen, 
omdat hij als bode het nodige voor de vereni
ging had gedaan.9

De NVBOD, afd. Lexmond, werd nu 
‘Vereeniging voor Volksbelang’
Op woensdag 13 oktober 1875 begon om zeven
 uur de ledenvergadering. Aanwezig waren 19 
leden: Van Slijpe, Swets, Kortenhoeven, Vink, 
Arentsen, Muijlwijk, Van Kalkeren, Ipenburg, 
Zorn,   Kleijn,   Bikker,   Burggraaff,   Lemmen, 
S. de Vries, A. de Vries, Decken, Boer, Van Ef
fen en Van Loon.
Het afgelopen jaar waren er acht nieuwe leden 
bijgekomen, maar de heren H. de Jong en C. de
 Jong hadden aan de bode te kennen gegeven 
dat zij voor hun lidmaatschap bedanken.
Met algemene stemmen werd daarna het voor
stel  aangenomen  om  de  afdeeling  Lexmond 
der Nederlandsche Vereeniging tot Beperking
 van  Openbare  Dronkenschap  te  doen  op

De ondertekening van 
de notulen van 
13 oktober 1876, waarin
 de afdeling Lexmond 
van de NVBOD werd 
opgeheven en de 
‘Vereeniging 
Volksbelang’ werd 
opgericht. 
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houden te bestaan en een nieuwe vereeniging 
tot het houden van volksvoordrachten en tot 
bevordering van het volksbelang, in den geest
 van  de  vroegere  afdeeling,  op  te  rigten.  De 
nieuwe  naam  zou  worden  ‘Vereeniging  voor 
Volksbelang, gevestigd te Lexmond’. Het be
stuur was hetzelfde als dat van de NVBOD.
Het bestuur had al een reglement opgesteld en
 dit werd meteen goedgekeurd, waarbij de con
tributie werd vastgesteld op f 0,35 per jaar. Om
 te onderstrepen dat de vereniging het volksbe
lang ten doel stelde, werd met 19 tegen 1 stem 
besloten dat de  toegang tot de openbare bij
eenkomsten  voor  nietleden  gratis  zou  zijn. 
Hierdoor hoopte men zoveel mogelijk bezoe
kers  te  trekken.  Met  dit  besluit  werd  ook 
duidelijk dat de leden zich tot de Lexmondse 
elite rekenden. 
Over het afgelopen  jaar 1874/1875 waren de 
inkomsten f 36,295 en de uitgaven f 18,20, zo
dat er een batig saldo was van f 18,095. Toch 
nog een aardig bedrag.10

De Vereeniging voor Volksbelang,
gevestigd te Lexmond
De vereniging had dezelfde soort avonden als 
de exNVBOD. Dus voor de pauze een lezing en
 daarna bijdragen van diverse leden. De lezin
gen waren:
 5  november  1875,  W.  van  Loon  over  den 
onvoldoenden  toestand  der  handwerksklas
se, vooral wat betreft de weinige ontwikkeling
 en over het schoolonderwijs als het eenige en 
noodzakelijke middel waardoor te deezen op

zigte  verbeteringen  kunnen  worden  aange
bragt.
 10 december 1875, burgemeester Van Slijpe 
over ‘Waar zal uw plaats zijn’.
 21  januari  1876,  W.H.  Arentsen,  die  het 
verhaal ‘Teun de Jager’ van Hildebrand voor
las.
 18 februari 1876, hoofdonderwijzer Vink over
 ‘Eene werkstaking’, welke afkeuringswaardi
ge  manifestatie  der  handwerkslieden  in 
meerdere  plaatsen  in  ons  vaderland  door 
spreker werd om en beschreven in de vorm 
van de geschiedenis van een handwerksman, 
die lid werd van een der zoogenaamde sociale
 vereenigingen, door onbekwame  leidslieden 
bestuurd.  Ofschoon  spreker  geen  bepaalde 
ethische beschouwingen, noch ook wenken of 
teregtwijzingen  geleverd  heeft,  bevatte  het 
stuk  veel  moraal  en  viel  er  vooral  voor  de 
handwerksklasse veel uit te leeren, en bevatte 
het geheel eene aanpassing tot vlijtigen arbeid
 en gepaste ondergeschiktheid aan de bazen. 
Om kort te gaan, alle toehoorders waren, zon
der  onderscheid,  over  het  gehoorde  uiterst 
voldaan. 
Deze beschrijving geeft een goed beeld van de 
toenmalige  sfeer  in  het  dorp.  In  de  grote 
steden, zoals Rotterdam en Amsterdam, begon
 het  socialisme  al  op  te  komen,  maar  op  het 
platteland  bleef  alles  nog  lang  bij  het  oude. 
Hier had de elite het meestal wel goed voor met
 de armere medeburgers, maar het standsver
schil was en bleef nog erg groot. Daarmee ook 
de  geldende  normen  en  waarden.  Voor  deze 

Het programma van de vierde 
en tevens laatste avond op 
18 februari 1876 van de 
‘Vereeniging voor Volksbelang,
 gevestigd te Lexmond’. 
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laatste avond was er, in vergelijking met vorige
 vergaderavonden, vrij talrijk publiek. Dat zal 
nog niet veel zijn geweest, want meestal waren
 er zeer weinig belangstellenden.11

Na een jaar werd de Vereeniging voor 
Volksbelang al opgeheven
In de zomer  van 1876 had het bestuur voldoen
de tijd om na te denken over de toekomst van 
de  vereniging  en  kwam  tot  de  conclusie  dat 
doorgaan nooit een bloeiende vereniging zou 
opleveren. Bij gebrek aan voldoende financiële
 middelen moest het programma steeds door 
dezelfde personen worden ingevuld. Dat legde 
niet alleen veel beslag op deze personen, maar 
was ook niet aantrekkelijk voor de aanwezigen.
 Op  vrijdag  24  november  1876  werd  daarom 
een  ledenvergadering  belegd  om  te  spreken 
over de wenschelijkheid om de vereeniging op
 te heffen of te doen voortbestaan, aangezien 
dezelve in zeer kwijnenden staat verkeert. Het
 meerendeel der leden was komen opdagen en 
op enkele stemmen na werd eenparig tot de 
opheffing besloten.
In kas was nog f 14,65. Besloten werd dit te be
steden als bijdrage in de kosten van onderwijs
 en  verpleging  van  een  doofstom  dochtertje 
van Frans de Jong, arbeider alhier.12

Zo  kwam  een  eind  aan  een  drankbe
strijdingsvereniging,  die  later  een  soort 
educatieve  vereniging  werd.  Het  was,  zoals 
overal  in  ons  land,  een  particulier  initiatief, 
waar de overheid niet aan te pas kwam.

Drankbestrijding in de twintigste eeuw 
in Lexmond
De gemeente had zich tot 1929 niet bemoeid 
met  de  bestrijding  van  openbare  dronken
schap. Pas op 16 oktober 1929 kwam dit on
derwerp bij de behandeling van de begroting 
van  1930  ter  sprake.  Op  voorstel  van 
burgemeester Pot werd hierin f 10 subsidie op
genomen  voor  de  landelijke  vereniging  van 
drankbestrijding.  Van  de  zeven  raadsleden 
waren er twee tegen: G.T. Scherpenzeel en C. 
van Luyt. Op 9 april 1930 kwam de verdeling 
van het bedrag ter sprake. Burgemeester Pot 
stelde voor dit te verdelen tussen de ‘Blauwe 
Vaan’  (Nederlandsche  Vereeniging  tot  Af
schaffing van Sterken Drank) en de ‘Algemene 
Nederlandsche GeheelOnthouders Bond’. Op 
voorstel van Jac. de Jong werd de laatste ver
vangen  door  de  ‘Nationale  Christen  Geheel
onthouders Vereeniging’.13

Het  onderwerp  leefde  kennelijk  niet  erg  in 
Lexmond.

Bronnen
 Notulenboek NVBOD, afd. Lexmond
 Nieuwe Gorinchemsche Courant (NGC)
 Weekblad De Vijfheerenlanden (DVHL)
 Notulen gemeenteraad Lexmond

Voetnoten
1  Wikipedia
2  DVHL 17 nov. en 29 dec. 1872
3  Not. boek 24 sept., 26 nov. en 19 dec. 1873; 
   DVHL 28 sept. 1873; SC 28 sept. 1873
4  DVHL 21 dec. 1873, 1 nov. 1874
5  Not. boek 19 dec. 1873, 24 nov. 1876
6  Not. boek 30 jan. en 27 febr. 1874; DVHL 8 febr.
   en 8  mrt. 1874; SC 8 febr., 8 mrt. en 5 apr. 1874
7  Not. boek 6 en 23 okt. 1874
8  Not. boek 20 nov. en 18 dec. 1874, 22 jan. en 
   26 febr. 1875; DVHL 22 nov., 20 en 25 dec. 1874,
   31 jan. en 28 febr. 1875
9  Not. boek 29 sept. 1875; Wikipedia
10 Not. boek 13 okt. 1875
11 Not. boek, 5 nov. en 10 dec. 1875, 21 jan. 
   en 18 febr. 1876; NGC 15 dec. 1875
12 Not. Boek, 24 nov. 1876
13 Not. Gemeenteraad 16 okt. 1929 en 9 apr. 1930

De kwitantie die na opheffing van de ‘Vereeniging 
Volksbelang’ werd afgegeven bij overmaken van f 
14,65 aan het Algemeen Armbestuur als bijdrage 
in de kosten van verpleging en onderwijs van de 
doofstomme Josina de Jong.
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In de vorige kroniek is verhaald van de sloop 
van het Oude Regthuys in Hei en Boeicop. Wat
 daarna  restte  was  het    oude  winkeltje  van 
Pietertje van der Hagen (19041987). Ze was 
gehuwd met Bartlelomeus Quint (19001987).
Pietertje  was  een  dochter  van  kleermaker 
Meijer  van  der  Hagen  uit  Leerbroek  (1863
1954)  en  Pieternella  Aleida  Verrips  (1869
1942). In de winkel was het hoognodige voor 
het dagelijkse leven te koop. 
De  winkel  van  Pietertje  werd  overgenomen 
door dochter Cornelia Goudina van der Hagen,
 op het dorp bekend als 'Keetje'. Na haar over
lijden  in  1969  begonnen  Arie  en  Corrie  de 
Leeuw  daar hun winkel.

Winkeltje van Pietertje van der Hagen
Zwier van der Schagt

Meijer van der Hagen was kleermaker van beroep. Samen met zijn zoon Peet zit hij voor het raam 
achter de kleermakerstafel, rechts van de winkel.Boven de twee ramen prijkt  het reclamebord van 
Niemeijers tabak. Inzetfoto:  Cornelia Goudina van der Hagen, op het dorp bekend als 'Keetje'.

Meijer van der Hagen achter zijn naaimachine in
 de winkel. Geheel rechts staat nog een strijkbout
 op zijn werktafel.
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Arie  Geerlof  de  Leeuw  (19312001)  was  ge
huwd met Cornelia (Corrie) Rietveld (geboren 
in1933.    Uit  hun  huwelijk  werden  dochter 
Cornelia  Goudina  (1962)  en  zoon  Cornelis 
(1965) geboren.
De winkel van Arie en Corrie voorzag de  in
woners  van  het  dorp  in  de  eerste  levensbe
hoeften. Ook veel mensen uit de regio wisten 
deze super te vinden. De winkel had de naam 
'Klimop'. Boven de winkelruit hing veel klim
op, wat de naam verklaart.
Tegenover het pand bevond zich  een bushalte 
van de  'Twee Provincien'.   Bewoners die van 
verder  weg  kwamen,  konden  daar  mooi  ge
bruik  van  maken.  Het  ene  uur  was  de  route 
naar Leerdam, het andere uur richting Utrecht
 over Lexmond en Vianen. 
In de zomer van  1969 vond er een interne ver
bouwing plaats en werd de winkel  aangepast 
aan de eisen van toen. In 1997 besloten Arie en
 Corrie de winkel te sluiten. 

Op de foto linksboven gaan burgemeester P. Visser, Arie en Corrie de Leeuw, zoontje Kees en dochter
 Ketij op weg naar de winkel. Na de opening door Visser, konden bezoekers een kijkje nemen.
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J.L.E. Bassa  de Jong

Uit de krant van
65 jaar geleden

HEI EN BOEICOP

Bericht van 16 april 1953
Vee voor verdronken gebied
Opnieuw  zijn  twee  stuks  jongvee  beschik
baar  gesteld  voor  de  vee
houders  in  het  getroffen 
gebied.  Zij,  die  eveneens  op 
deze manier steun willen ver
lenen aan hen , die tijdens de 
watersnood  alles  verloren, 
kunnen  zich  in  verbinding 
stellen met dhr. A.J. Stravers.

Geen gezamenlijke Chr. lijst
Door de groep Prot. Christelijke kiezers is ge
tracht  met  de  S.G.P.  en  A.R.  tot  overeen
stemming  te  komen  over  het  gezamenlijk 
indienen  van  een  candidatenlijst  voor  de 
nieuwe gemeenteraad. De S.G.P. en de A.R. 
meenden  evenwel  hier  geen  gevolg  aan  te 
kunnen geven.

Bericht van 23 april 1953
Verkeersverbetering
Door het gereed komen van de nieuwe beton
brug aan de oostelijke zijde van de Kanaaldijk
 onder  deze  gemeente  (richting  Vianen)  is 
deze weg voor alle verkeer opengesteld. Nu is
 men  echter  begonnen  met  ’t  leggen  van 
eenzelfde brug aan de Zuidelijke zijde van de
 Kanaaldijk  (richting  Meerkerk)  en  is  deze 
weg  thans  voor  alle  verkeer  behalve  wiel
rijders en voetgangers afgesloten.

Bericht van 30 april 1953
Houtschillen
Door enkele personen is reeds  ’n begin ge
maakt met het schillen van hout. De natuur 
vergemakkelijkt dit werk nog niet, daarom 
wordt er met verlangen uitgezien naar een 
mildere natuur.

Bericht van 7 Mei 1953
Koe in de sloot
Vorige week werd mej. S. aan de Kanaaldijk 
om 3 uur wakker door hevig geloei van koei
en. Zij toog op onderzoek uit en ontdekte een

 koe in de sloot. Daar zij zag, 
dat het beest  in doodsnood 
verkeerde,  heeft  zij  nog  ge
ruime tijd de kop van het dier
 boven  water  weten  te 
houden, doch daar geen ver
dere  hulp  aanwezig  was, 
moest  zij  noodgedwongen 
de  kop  loslaten  waarna  het 
beest  is  verdronken.  Zij  is 

toen direct de eigenaar, dhr. S. gaan waar
schuwen, die op zijn beurt hulp heeft inge
roepen,  waarna  de  koe  op  het  droge  werd 
gehaald. Hierna werd het beest direct naar de
 noodslachting te Vianen vervoerd, en voor de
 consumptie goedgekeurd. Dit was een kleine
 verzachting voor dhr. S. voor wie het verlies 
een grote schadepost betekent, temeer daar 
het  zijn  beste  melkkoe  was.  Vermoedelijk 
leed  het  dier  aan  kopziekte.  Vorige  week 
werden  nog  twee  koeien  van  andere  vee
houders, die op dezelfde wijze de dood von
den, naar de noodslachtplaats gebracht.

Scheepvaartverkeer
De  afgelopen  maand  bedroeg  het  aantal 
schepen, dat in op en afwaartse richting de 
Zwaanskuikenbrug  door  het  Merwedeka
naal  passeerde,  1039.  De  maand  daarvoor 
bedroeg dit aantal 995 schepen.

Benoemd
De  hulpbrugknecht,  dhr.  A.A.  Witkamp  te 
Vianen,  is  benoemd  tot  brugknecht  op  de 
Zwaanskuikenbrug, zulks in de plaats van de
 brugknecht H. Heikoop, die als sluisknecht 
te Vianen is benoemd.
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Bericht van 28 Mei 1953
Uitslag  stemming  der  gemeenteraad  1953: 
SGP 46. Prot. Chr. Gr. 49, Herv. Groep 187, 
AR 132.
Zetelverdeling: SGP 1, Prot. Chr. Gr. 1, Herv. 
Groep 3, AR 2.
Zetelverdeling 1949: SGP , Prot. Chr. Gr. 1, 
Herv. Groep 3, AR 3.

Bericht van 30 Mei 1953
Vergadering Polders
Dinsdag 26 Mei jl. werd in het Oude Recht
huis alhier een vergadering gehouden door 
de Stemgerechtigde Ingelanden der Polders. 
Voorz. was dhr. W. de Jong. Na de notulen 
volgde het vaststellen van de rekeningen over
 het dienstjaar 1952. Hieruit bleek dat: 1e de 
rekening van Polder NederHeicop ’n batig 
saldo heeft van ƒ 4703,56½; 2e de rekening 
van de Polder NederBoeicop sloot met een 
batig saldo van ƒ 264,45; 3e de rekening van 
de  Polders  NederHeien  Boeicop  met  een 
batig saldo van ƒ 792,92½; 4e de rekening 
van de Polders Nederen OverBoeicop een 
batig saldo van ƒ 1672,54 had. De commissie 
en  plaatsverv.  comm.  van  onderzoek  der 
rekeningen over het jaar 1953 werden bij ac
clamatie benoemd. Vervolgens werd machti
ging  aan  het  bestuur  verleend  voor  de 
onderhandse levering van grindzand en voor
 de nodige af en overschrijving en opneming 
van kasgeld voor de Polders en ook tot het 
bijdragen in de ziektekostenverzekering van 
het personeel.
De  begroting  van  de  Polder  NederHeicop 
werd hierna in uitgaaf en ontv. vastgesteld op
 ƒ 8305,45½ met een omslag van ƒ 7 per ha
en    een   post    onvoorziene    uitgaven    van 
ƒ 405,95½. Die van Polder NederBoeicop 
op ƒ 1134,48 met een omslag van ƒ 2 per ha en
 een post onvoorziene uitgaven van ƒ 169,98. 
Die van de Polders NederHeien Boeicop op
 ƒ 5161,55½ met een omslag van ƒ 3 per ha en
 een post onvoorziene uitg. van ƒ 1372,53½ . 
Die van de Polder Neder en OverBoeicop op
 ƒ 7543,73 met een omslag van ƒ 8 per ha en 
een post onvoorziene uitg. van ƒ 456,23. Er 
werd  ook  nog  besloten  om  de  voorjaars

schouw op 12 Juni a.s. te houden en de Neder
Boeicopse  Middenwetereing  in  de  maand 
October a.s. op wijdte en diepte te schouwen.

Bericht van 27 Juni 1953
Emigreren
Donderdag 2 Juli a.s. zal het jonge echtpaar 
P.  VerkerkMeskes  naar  Australië  vertrek
ken. Dhr. Verkerk hoopt zich daar een nieu
we  toekomst  te  scheppen  in  een 
landbouwbedrijf.

LEXMOND

Bericht van 18 April 1953
Melk niet duurder
Een  verhoging  van  de  prijs  van  consump
tiemelk, die Maandag wordt vrijgelaten,  is, 
naar van bevoegde zijde wordt medegedeeld,
 in het algemeen niet te verwachten.
Eventuele gevolgen van de nieuwe prijsvor
ming  zullen    namelijk  worden  opgevangen 
door subsidie van Rijkswege. Waar prijsver
hogingen zouden kunnen optreden, worden 
deze zoveel mogelijk ongedaan gemaakt.
Aangezien  er  door  de  vrije  prijs  ook  meer 
concurrentie zal ontstaan, zijn geringe prijs
verschillen hier en daar wel mogelijk, maar 
een  verhogende  tendenz  is  van  de  nieuwe 
regeling in geen geval te verwachten. Hier
van zou pas sprake zijn, indien de regering de
 subsidiëring van de melkproducten zou in
trekken en dat ligt thans niet in de bedoeling.

Bericht van 18 april 1953
1 april
Per 1 April kwamen er op de Openbare lagere
 school 10 nieuwe leerlingen bij. Vijf leerlin
gen verlieten de school, zodat nu het totaal 
aantal leerl. 65 bedraagt.

Bericht van 2 mei 1953
Benoemd
Tot onderwijzeres aan de School m.d. Bijbel 
alhier  werd  benoemd  mej.  M.  Uiterwijk  te 
Appingedam. Zij zal haar werkzaamheden op
 1 Juli beginnen.
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Algemene vergadering Boerenleenbank
Dinsdag werd in café “De Gouden Leeuw” de 
algemene vergadering van de Coöp. Boeren
leenbank gehouden. 
De voorzitter, dhr. G. Scherpenzeel, heette de
 aanwezigen  welkom  en  sprak  een  kort 
openingswoord. Tot secretaris van de avond 
werd benoemd dhr. J. Stolk, notaris te Via
nen.  Na  de  notulen  werd  door  de  kassier 
rekening en verantwoording gedaan van de 
stand van zaken der bank. Het totaal van de 
rekening over 1952 kwam op ƒ 2.401,871,98 
en dat der balans op ƒ 2.071.871,98. 
Over 1952 kwam de  Bank  op  een  winst  van
 ƒ 7.977,57. ook het aantal spaarders en leden
 vertoonde vooruitgang. Van 1146 spaarders 
kwam men op 1170. Het aantal leden groeide
 van 328 tot 342. Het aantal rekeninghouders
 was op 1 Jan. 1953 173. Het vorig jaar 128. Het
 bestuur stelde voor, om , zoals alle banken 
doen, 1 % te reserveren voor buitengewone 
rampen.  Reeds  werd ½  %  of  ƒ  500,  ge
schonken  aan  het  Rampenfonds.  De  aan
wezigen hadden hiertegen geen bezwaar. De 
heren J.A. Bikker, bestuurslid en J. Stolk, lid
 van de Raad van Toezicht, beiden aftredend, 
werden  zonder  stemming  herkozen.  Met 
betrekking  tot  de  Centrale  Bank  vroeg  een 
der aanwezigen of men niet een gedeelte van 
het belegde geld op deze Bank voor langere 
tijd kan vastleggen en zodoende een hogere 
rente  kan  ontvangen.  De  Voorz.  zeide,  dat 
men dan beter kan overwegen deel te nemen 
aan b.v. een Staatslening. Bij de rondvraag 
werden enkele vragen gesteld, die door het 
Bestuur werden beantwoord.

Bericht van 13 Mei 1953
Tweede Bloesemtocht
Het was een vrolijke groep wandelaars, die 
Zaterdagmiddag  opgesteld  stond  bij  de 
O.L.S. in ons dorp. Bijna 350 deelnemers wa
ren er voor de  tweede Bloesemtocht, geor
ganiseerd  door  de  actieve  wandelsport 
vereniging “Willen is Kunnen” in Lexmond. 
Hiervan wandelden 159 personen individu
eel. Voor de tocht sprak burgemeester Pel
likaan  een  woord  van  welkom  tot  de 

deelnemers en wees hen erop, dat men naast
 de  sport  ook  oog  moet  hebben  voor  de 
natuur,  in  dit  geval  de  bloeiende 
appelbomen.  Helaas  was  het  weer  niet 
bijzonder gunstig te noemen. De koude, gure
 wind was een minder prettige gezel voor de 
tippelaars. Dit was ook een reden voor het 
bestuur,  de  route  van  de  groten  een  klein 
stukje te verkorten. Het parcours voor deze 
ging over Helsdingen, Hagestein, Vianen en 
langs de Kanaaldijk weer terug. De bedoeling
 was door de Heicoppersteeg Lexmond weer 
binnen  te  gaan.  Doch  men  ging  vanaf  de 
Bloemendaalse brug weer door Helsdingen 
terug.

Bericht van 19 Mei 1953
Grote schade door nachtvorsten
Het kwik  is  in verschillende delen van ons 
land in de nacht van 10 op 11 Mei aanzienlijk 
beneden de 0 graden Celsius gedaald. Hier
door  is  in  tal  van  tuinbouwbedrijven  zeer 
ernstige  schade  aangericht.  Vooral  in  het 
midden, Oosten en ZuidOosten van ons land
 zal de fruitoogst door de lage temperaturen 
kleiner zijn dan in voorgaande jaren.

Bericht van 28 Mei 1953
Uitslag  van  de  verkiezingen  voor  de 
gemeenteraad  1953:  PvdA  216,  A.R.  317, 
C.H.U. 202, SGP 151, VVD 129.
Zetelverdeling: PvdA 2, AR 2, CHU 1, SGP 1, 
VVD 1.
Zetelverdeling 1949: Alg. Bel. (VVD) 1, PvdA 
1, SGP 1, AR 2, CHU 2.

Bericht van 30 Mei 1953
Samenstelling der gemeenteraad
De raad werd samengesteld als volgt:
P.v.d.A.: Jan de Jong en A. v.d. Heuvel
A.R.: J.A. Bikker en F.A. den Hartogh.
C.H.: Jac. de Jong.
S.G.P.: J.H.C. Rietveld.
V.V.D.: Al. Scherpenzeel.

16 Juni 1953
Ambtsjubileum
De kantoorhoudster van de PTT alhier, mej. 
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diverse personen
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J. Kooijman, zal Woensdag a.s. haar 40jarig
 ambtsjubileum herdenken.

Bericht van 20 Juni 1953
Bevordering Bijenteelt
Het  bestuur  van  de  afdeling  Meerkerk  en 
Omstr. van de Ned. Ver. tot Bevordering van 
de Bijenteelt kwam bijeen, ten einde het ver
schijnsel te bespreken waarmede men in het 
hele land worstelt, n.l. het teruglopen van het
 aantal  leden,  en  wat  erger  is,  het  achter
uitgaan van de bijenteelt. Ook van regerings
wege  heeft  dit  feit  aandacht  getrokken  en 
waar de bijenteelt toch nog steeds een natio
naal belang wordt geacht – men denke aan de
 bestuiving van de vruchtbomen – wordt van 
Rijkswege een poging gedaan om de teelt van
 bijen  te  bevorderen,  door  een  subsidie  te 
geven aan nieuwe imkers. Het bestuur van 
bovengenoemde afdeling, dat haar leden in 
enige jaren tijds met pl.m. 35 % zag teruglo
pen, besloot om deze aangelegenheid aan te 
grijpen om in deze teelt nieuw leven te wek
ken. Er worden nu in den lande overal cur
sussen georganiseerd, waaraan iedereen die 
18  jaar  is,  of  jonger  zijnde  een  landof 
tuinbouwcursus gevolgd hebbende en in het 
bezit van een getuigschrift, kan deelnemen. 
De  lessen  worden  gegeven  door  een  gedi
plomeerd onderwijzer in de bijenteelt en de 
gehele cursus bestaat uit 12 theoretische en 4
 practische lessen. Van de deelnemers, die de 
cursus  tot  het  eind  volgen  en  een  diploma 
verwerven,  kunnen  zij  die  nog  geen  bijen 
houden een subsidie krijgen van ƒ 80, voor 
het aanschaffen van twee bijenkasten, welke 
subsidie eerst na aankoop en tegen overleg
ging van de bewijsstukken wordt uitbetaald.

Bericht van 25 Juni 1953
Woningbouw
Nu is het dan zover, dat de 16 
nieuwe woningen in “De Nes” 
practisch klaar zijn en de nieu
we Nesbewoners zich kunnen 
vestigen. Zaterdag hingen voor 
enkele  ramen al de gordijnen 
en dit gaf een prettig aanzien.

Kees en Truus Spek, Lexmond
 diverse boeken en schriftjes van de
   landbouwcursus van meester Haafkens
 diverse foto’s en kas en opschrijfboekjes
   en autoboeken(jes) van de voormalige
   garage Burggraaf/Ott.

Ria Veen, Odijk
 diverse receptenboeken van voormalige
   bakkerij Veen.

Mar Bikkerde Jong, Lexmond
 diverse documenten van voormalig 
  wethouder Jacob de Jong.

Marga Verbaan, Lexmond
 diverse damesbladen van vlak na de 
  oorlog  en bevrijdingskranten.

Herman Molenaar, Lexmond
 diverse krantenartikelen betreffende
  Hei en Boeicop + foto gezamenlijke
  schoolreis openbare en christelijke school
  Lexmond begin jaren 20.

Marianne Wittebol, Lexmond
15 delen Fibulareeks Algemene  
Geschiedenis der Nederlanden.
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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: de heer Nico Stok  uit  Ridderkerk en de heer. D.J.W.Morren  uit  Hei
en Boeicop. We heten ze van harte welkom.

Contributie 2018
Wanneer u de contributie voor 2018 nog niet hebt voldaan, wordt u  verzocht dit alsnog zo spoedig
 mogelijk te doen. Dat kunt u doen door het voor u geldende bedrag over te maken op bankrekening
 NL49 RABO 0336032587 t.n.v. de Vereniging Historisch Lexmond en Hei en Boeicop. De af
korting VHLHB volstaat ook.

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

Wilt u bij het overschrijven uw straat, huisnummer en postcode vermelden?
Eventueel kunt U de contributie contant betalen aan penningmeester Amel de Wit. Neem dan van
 tevoren even contact met hem op: 06–1415 0946.

Opening verenigingsgebouw
Op vrijdag 1 juni om 19.00 uur wordt ons nieuwe vereni
gingsgebouw  aan  de  Kortenhoevenseweg  28  in  Lex
mond officieel in gebruik genomen.  
Alle leden zijn daarbij van harte welkom en hebben ook 
een uitnodiging ontvangen. Wilt u deze feestelijke ge
beurtenis bijwonen, dan volstaat een aanmelding via 
een bericht naar rhendriks@ziggo.nl of een telefoontje 
naar 06 13120755. Daar kunt u ook om een uitnodiging 
verzoeken, als u deze niet heeft ontvangen.

Expositie in VERVOERing
Met het verenigingsgebouw wordt op vrijdag 1  juni 
tevens de expositie  'in VERVOERing' geopend over 
het vervoer in Lexmond en Hei en Boeicop in de vori
ge eeuw. De tentoonstelling met meer dan honderd 
prachtige foto's is te bezichten op de 'Zederikdagen', 
oftewel de zaterdagen 2, 9 en 16 juni, van 09.00 tot 
16.00 uur. We hopen u als lid van onze vereniging, te 
ontmoeten bij deze gelegenheden.

Met vriendelijke groet,
Peter Kleppe, bestuurslid

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



20ste jaargang nr. 2, mei 2018 31

Bedankt

Ons lid Arjen Kool uit Hei en Boeicop kan de Lek en Huibert Kroniek niet op de gewone manier 
lezen. Daarom ontvangt hij het blad in een andere vorm, die kan worden omgezet in braille. Hij
 is een enthousiast lezer van de Kroniek.

,,Bedankt voor de kronieken. Leuk om te lezen. 
Ik las dat verhaal over de moord in Heicop gelijk met die discussie over zwaarder straffen. Leuk te
 lezen dat je 100 jaar geleden bij moord ook na 7 jaar al weer op straat kon staan.''

Groeten 
Arjen.

Eitje
 
In de Lek en Huibert Kroniek van februari 2018 plaatsten we 
de tweede aflevering van het artikel over Het Groene Kruis
 Lexmond. Ter illustratie werd een zuster met haar Solex 
getoond. Gelukig heeft ons lid Ruus Boogaard uit 
Geldermalsen meer verstand  van voertuigen.

,,De getoonde fiets met hulpmotor, van zuster vd Griend, op pagina 15, is geen Solex maar een 
Berini. De Solex was een Frans ontwerp. De afgebeelde Berini hulpmotor was een Nederlands 
ontwerp.
De naam is afgeleid van de drie ontwerpers nl:  Bertus Rinus en Nico. Vandaar de naam Berini.
Werd vroeger ook wel het 'eitje' genoemd. Gezien de vorm van het benzinetankje.''
 
Met vriendelijke groet
Ruud Boogaard.

Correctie

Wijkzuster Nieske den Boer reageert ook op het artikel over Het Groene Kruis Lexmond. 
Zij brengt twee correcties aan.

,,Op pagina 19 in de eerste kolom gaat het over de 5urige werkdag. Dat is niet correct, het gaat om
 de vijfdaagse werkweek zoals iets verderop ook staat.''

,,Op pag 14 in de tweede kolom staat een berekening van het aantal bezoeken dat zuster van der 
Griend per jaar aflegde, hetgeen neerkwam op 5 bezoeken per dag. Zuster Den Boer tekent daarbij
 aan dat daar de bezoeken in Heien Boeicop wel bijgerekend moeten worden, rekening houdend 
met het feit dat alles op de fiets en later de Solex gedaan moest worden.''

Reacties van lezers
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