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an het begin van deze historisch warme en droge zomer
hebben we onder grote belangstelling ons Historium in
gebruik kunnen nemen. Met veel voldoening kijken we
daarop terug, vooral ook omdat daarvoor door tal van vrijwilli
gers veel werk is verzet. Dat geldt evenzeer voor de prachtige
expositie over vervoer in de vorige eeuw, die aansluitend aan de
opening tijdens de Zederikdagen tot een succes werd. In onze
Nieuwsbrief staan we daar uitgebreider bij stil, maar ook van
af deze plaats: hulde voor allen die zich daarvoor ingezet
hebben.
De Nieuwsbrief vindt u traditioneel achter in deze Kroniek,
herkenbaar aan de blauwe pagina’s. Graag vestig ik daar even
de aandacht op. Want hoewel we ons uiterste best doen om
steeds opnieuw een interessante en boeiende Kroniek te pre
senteren, wordt vanzelfsprekend niet alles meteen na ont
vangst door iedereen gelezen. In de Nieuwsbrief echter staan,
naast ander nieuws, onze geplande activiteiten voor de komen
de periode. En die verdienen niet alleen ieders aandacht, maar
vinden soms ook al snel plaats na het verschijnen van de
kroniek. Om die reden wil ik hier graag een aansporing doen;
hou in de gaten wat op het programma staat, onderneem zelf
actie waar nodig en lees daarvoor eerst en vooral de Nieuws
brief!
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Als bestuur gaan we na de vakantieperiode stug door met alles
wat nuttig en nodig is. Daarbij zijn de mogelijkheden die we
met het Historium gekregen hebben een extra stimulans; on
miskenbaar leiden zij tot nieuwe perspectieven en initiatieven.
U zult er nog van horen. En van opkijken wellicht.
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Ter kennismaking met ons mooie multifunctionele vereni
gingslokaal hebben wij ook tijdens de Lexmondse jaarmarkt op
25 augustus de deuren open. Weet u welkom, kom (ook uit Hei
en Boeicop), kijk, koop wat u nog mist uit onze verzameling
boeken en tijdschriften en speel mee met onze traditionele ver
loting van een schilderij van Ruth Bogaard.
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Tot slot zou ik u, gezien het historisch watertekort in ons land,
wat ook leidt tot tal van zorgen in onze streek, nu een hele nat
te herfst kunnen toewensen. Beter is wellicht dat ik daarvan af
zie; niet alles wat historisch is vraagt mijn bemoeienis.
Van harte wens ik u veel genoegen en leesplezier met deze toch
weer bijzondere Kroniek en graag tot ziens op 25 augustus in
het Historium.
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De overzetveren van Lexmond
Walter van Zijderveld
Overzetveren waren onmisbaar
verzetveren zijn oeroud. Zij zijn on
derdeel van doorgaande landwegen.
Wanneer men onderweg een water te
genkwam, was een overzetveer de meest een
voudige en snelste manier om dit over te
steken. Ook om vanuit een dorp naar de ande
re kant van de rivier te komen, waren ze onmis
baar. De meeste overzetveren hebben dan ook
een heel lange historie. Ook die uit onze regio.
In de tijd dat onze streek werd ontgonnen ging
veel vervoer over water. De Lek kon alleen per
schip worden overgestoken. Voor een brug was
deze rivier veel te breed en te onberekenbaar.
De Vijfheerenlanden, de Alblasserwaard, de
Lopikerwaard en de Krimpenerwaard werden
vanuit de rivier ontgonnen. Daar ontstonden
langs de kaden of dijken de eerste dorpen. De
bewoners waren vooral gericht op het achter
land, daar moesten ze hun brood verdienen en
niet aan de overkant van de rivier. Om daar te
komen had men bovendien een boot nodig en
die had maar een enkeling. Er waren al snel
dorpsbewoners die wel geld zagen in een
overzetveer en daar dan mee begonnen. Voor
al in de dorpen waar min of meer belangrijke
wegen op uitkwamen, was de kans groot dat
ook een handelaar of een andere reiziger de ri
vier over wilde steken.

O

De eigenaren van de overzetveren
Een overzetveer beginnen kon niet zomaar.
Daar had men toestemming voor nodig van de
heer van dat gebied, want het veerrecht was
een ‘heerlijk recht’. Voor de heer was het
overzetten namelijk ook interessant. Het bezit
van een overzetveer, zeker van een wagenveer,
was van strategisch belang en een machtsfac
tor. De heer kon wijzigingen in de veerdienst
aanbrengen of het veer uit de vaart nemen. Dat
laatste was belangrijk wanneer er gevaar
dreigde en vijandige elementen of troepen de
rivier wilden oversteken.
Waren beide oevers in het bezit van dezelfde

De gebroeders Ottens gaven op hun kaart uit
1741 geen enkel Lexmonds veer aan. Wel is aan
de noordoever in de Grote Inlage de geknikte
veerdam of –weg van het Lauw Jacobsveer
aangegeven.

leenheer dan was er niets aan de hand. Dan be
zat hij het hele veerecht. Dat was anders wan
neer één van de oevers aan een andere leenheer
behoorde. Dan ontstonden er problemen,
want beiden hadden dan wel het veerrecht naar
de overkant, maar niet terug. Dat wil zeggen
dat ze op de terugweg geen passagiers mochten
meenemen. Dat recht bezat dan de heer van de
andere oever. Dit werd het halve veerrecht ge
noemd. De heren van Vianen bezaten in hun
gebied beide oevers van de Lek, dat was vanaf
Hagestein tot aan Langerak. Zo bleven ze ver
schoond van dit soort problemen. Dat was ook
wel zo veilig.
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Overzetveren
Op de Lek waren in de Landen van
Vianen en Ameide de volgende
overzetveren:

Riviergezicht bij Lexmond, ca. 1800, getekend
door N. Wicart. De omgeving is gefantaseerd.
Alleen de roeiboten kunnen waarheidsgetrouw zijn.

In 1725 werden de Landen van Vianen en
Ameide verkocht aan de Staten van Holland en
WestFriesland, die ze op 17 maart 1729 in de
len doorverkochten aan particulieren. Zo ont
stonden ook de aparte ambachtsheerlijkheden
Lexmond, Lakerveld, Hei en Boeicop enz. Dit
waren daarvóór aparte gerechten geweest. De
overzetveren waren echter niet in de koop be
grepen. Die bleven eigendom van de Domei
nen.1
Later blijken ze toch eigendom te zijn van ver
schillende ambachtsheren. Hierbij waren
soms ook veren die niet bij hun ambachtsheer
lijkheid hoorden. Zo behoorden de veren van
Kersbergen en Jaarsveld aan de ambachtsheer
van Tienhoven.
In 1795, het begin van de Franse tijd, vervielen
alle veerrechten aan de staat. Het leenrecht
werd een eigendomsrecht, maar in de praktijk
veranderde er niet veel. Aan de verpachters
van de veerrechten, vroeger dus de leenheren
en daarna de ambachtsheren, werden schade
loosstellingen beloofd, maar de Bataafse Re
publiek was niet in staat die ook uit te betalen.
Op 21 oktober 1811 werd per keizerlijk decreet
de wet weer gedeeltelijk ongedaan gemaakt.
Alleen bij nieuwe veren moest een concessie
worden aangevraagd bij de overheid. Na de
Franse overheersing werd Nederland eind
1813 weer onafhankelijk en in 1814 gaf koning
Willem I de veerrechten weer terug aan de ou
de eigenaren.2

Bij Vianen:
 Het pontveer
 Het voetveer, beter bekend als het
pinnemakersveer.
 Het voetveer tegenover het Klaphek,
waar de Lekboten aanlegden
Bij Lexmond:
 Het Lauw Jacobs voetveer, later
vervangen door het havenvoetveer
 Kersbergse voetveer
 Jaarsveldse voetveer
Bij Ameide:
 Ameidense voetveer
Bij Tienhoven:
 Tienhovense pontveer
 Koekoekse voetveer

Soorten veren en waar ze lagen
Er waren in principe twee soorten veren:
schuiten of voetveren en wagen of pontveren.
Schuiten of voetveren werden bediend door
roeiboten, waarmee alleen personen en klein
vee werden overgezet. Wagen of pontveren
gebruikten platte ponten, geen normale
vrachtschepen. Vrachtschepen waren in die
tijd klein en meestal ongeschikt om paarden en
andere grote dieren, wagens, geschut enz. van
de ene naar de andere oever te brengen. Dat
kon alleen met platte, niet diep stekende pon
ten. Die konden ook op strandjes of taluds hun
vracht relatief gemakkelijk laden en lossen.
Om er goed controle op te houden wat aan
wagens enz. over de rivier ging, was het voor de
landheer zaak om zo weinig mogelijk pontve
ren te hebben. In de Landen van Vianen en
Ameide waren daarom in de 16e tot de 19e eeuw
maar twee wagenveren: bij Vianen en bij Tien
hoven. Ertussen lagen vier voetveren: bij Lex
mond (iets ten oosten van het dorp), bij
Kersbergen, bij Jaarsveld en bij Ameide.
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Het Kersbergse, het Jaarsveldse, het
Ameidense en het Koekoekse voetveer en het
Tienhovense pontveer waren van 1729 tot 1864
in handen van de Heer of Vrouw van Tienho
ven. Deze vier voetveren werden de bij of on
derhorige veren van het Tienhovense pontveer
genoemd.
In het land van Vianen bestonden alleen bij de
Lek overzetveren. Over de Zederik (later Zede
rikkanaal en nog later Merwedekanaal) waren
voldoende bruggen, dus was een overzetveer
niet nodig.
Reglement op de overzetveren van 1847
Alle veren in Nederland hadden in de eerste
helft van de 19e eeuw nog steeds hun eigen re
glement, bepalingen en tarieven. Daar wilde de
provinciale overheid meer eenheid in brengen.
In 1847 verscheen daartoe een reglement op de
overzetveren van de provincie ZuidHolland.
Hieraan hadden alle overzetveren zich te
houden. Voor de gelegenheidsveren, dus de
veren die niet op bepaalde vaste tijden voeren
maar alleen wanneer zich één of meerdere
reizigers meldden, kon op bepaalde punten
vrijstellingen worden verleend. Ze moesten
dan wel een eigen reglement met tarieven ter
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goedkeuring aan de provincie overleggen. Dat
is alleen gedaan voor het Kersbergse veer, om
dat de andere veren daar te klein voor waren.
Alle ponten en schuiten die in een overzetveer
werden gebruikt, moesten jaarlijks in mei
worden gekeurd en de veerschippers of de hen
vervangende knechten moesten minimaal 25
jaar oud zijn. De andere knechten minimaal 16.
Er werd ook bepaald dat de toegangen naar de
veren en de plaatsen waar de veerschuiten af
en aanvaren, steeds in goede orde zullen moe
ten onderhouden worden.
Van deze bepaling zullen de Lexmondse en
Jaarsveldse veerschippers zich niet veel
hebben aangetrokken. Die toegangen gingen
namelijk dwars door grasland, zonder een pad.
3

Nederlandse Verenwet, 5 juli 1921
Dit was de eerste landelijke wet. Vóór die
datum werden de overzetveren provinciaal ge
regeld. Alle oude veerrechten werden gehand
haafd, maar wanneer een veer vijf jaar niet was
onderhouden, waren de veerrechten vervallen
verklaard. Nog bestaande veren verloren hun
veerrecht wanneer ze langer dan één jaar uit de
vaart zouden zijn.

Op deze topografische kaart uit 18471848 zijn de overzetveren in rood aangegeven. 1=Pinnenmakersveer,
2=Pontveer Vianen, 3=Veer bij Klaphek, 4=Lauw Jacobsveer, 5=Kersbergse veer, 6=Jaarsveldse veer,
7= Ameidense veer, 8=Tienhovense pontveer en 9=Koekoeksveer. In dit artikel worden alleen de
Lexmondse overzetveren (4, 5 en 6) beschreven.
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Over de dichtgevroren
rivier heeft men hier in
de winter 1933/1934
planken gelegd om zo
een goed begaanbaar
pad te creëren. Dat zal
zeker aan de walkanten
nodig zijn geweest, maar
of dat midden op de rivier
ook is gedaan kunnen we
niet zien. Waarschijnlijk
is de foto genomen bij
het Kersbergse veer.

De overtocht bij toegevroren rivier
Wanneer de rivier geheel was dichtgevroren
kon men zo van de ene naar de ander oever lo
pen. Een overzetveer was dan niet meer nodig.
Voor de veerman was dat natuurlijk niet leuk,
want dan had hij geen inkomsten meer. Soms
werd geprobeerd die toch te krijgen door een
pad vrij te maken over het ijs door de ergste
kanten van de vastgevroren schotsen af te ha
len en de sneeuw weg te schuiven, indien die er
lag. Volgens het provinciale reglement van
1847 was de veerschipper zelfs verplicht zo’n
pad te maken. Hij mocht aan de gebruikers
daarvan veergeld vragen, volgens een apart te
maken veertarief. Dat is Lexmond echter, zo
ver bekend, nooit gebeurd. Voetgangers kon
den zo’n pad namelijk gemakkelijk omzeilen
en zo gratis naar de overkant komen. Maar
wanneer men met een kruiwagen of handwa
gen naar de overkant moest, was het toch wel
prettig om een min of meer gebaand pad te
hebben. In januari 1893 was de rivier dichtge
vroren en werd een pad gemaakt. Ook het jaar
daarop zat de rivier potdicht en werd een pad
over de dichtgevroren rivier gemaakt. Ook in
andere jaren zal het regelmatig zijn voorge
komen.
Het was en bleef een gemoedelijke bedoening,
waar de gemeente zich niet mee bemoeide.
Heel anders was dit bij grote veren zoals Dor
drechtZwijndrecht en DordrechtPapen
drecht. Daar werd alles streng gereguleerd.4

De veerlui hadden onaangename ervaringen
Veerlui zaten regelmatig op het water en
hadden ook goed zicht op de oevers. Het is her
haaldelijk gebeurd dat zij een lijk in het water
of op de oever aantroffen. Dit werd door hen
meestal geborgen, al of niet in opdracht van de
gemeente.5

HET LAUW JACOBSVEER
De ligging en de eigenaren
Bij het dorp Lexmond zal altijd wel een
overzetveer zijn geweest. Doordat in de loop
der tijd de geulen en eilanden in de rivier steeds
wijzigden, zal ook het veer steeds een ander be
gin en eindpunt hebben gehad en een andere
route hebben gevolgd. Men zal altijd wel dicht
bij het dorp hebben kunnen opstappen, maar
dat veranderde toen rond 1623 de rivierarm,
die langs het dorp stroomde, werd afgedamd
en de hoofdstroom van de Lek gedwongen
werd om ongeveer de huidige loop te gaan
volgen.6
Vanaf die tijd werd het veer verlegd naar een
verder gelegen punt aan de rivier. Het nieuwe
veer lag iets ten oosten van het dorp en van de
Bolswaard. In het oostelijk deel van de Bols
waard had het geslacht van Brederode van
Bolswaert haar huis staan en daar mocht het
veer natuurlijk niet aanleggen. De aanleg
plaats lag daarom nog verder naar het oosten.
Men kon het bereiken door de Lekstraat, het
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brugje over en dan over de kadeweg naar de ri
vier. Daar lag oostelijk een kleine waard, die de
Lauw Jacobswaard werd genoemd. Hiernaar is
het veer genoemd. Vanaf de Bolswaard was de
Lauw Jacobswaard via een dam bereikbaar. Op
deze waard lag ook de steenoven Het
Kinderwerk. Waarschijnlijk is de Lauw Ja
cobswaard later Santwaard genoemd.
Het Lauw Jacobswaardje met het Kinderwerk
en het Hooiwaardje is in 1729 door het Domein
verkocht. Volgens burgemeester Van Slijpe
kwamen in 1869 die waardjes op de Domein
kaarten echter niet (meer) voor.
De eerste vermelding van dit veer dat in de ar
chieven is gevonden, dateert van 31 juli 1722.
Het werd toen in erfpacht gegeven aan Johan
Carel Adolf van Brederode, Heer van Bols
waert. Het veer was over en weder over de ri
viere de Lek, sonder dat hetselve ooijt tot een
pontveer sal mogen werden gemaekt. Er werd
niets vermeld over een vergoeding die moest
worden betaald. Dit zal wel hebben betekend
dat de inkomsten uit dit overzetveer gering wa
ren. Johan Carel Adolf kreeg toen ook het recht
van visserij.
Op 23 april 1725 kreeg hij het overzetveer in
eeuwigdurende erfpacht, wat iets meer zeker
heid voor de toekomst gaf.7 Mogelijk kwam dat,
omdat er toen waarschijnlijk reeds onder
handelingen werden gevoerd om de Landen
van Vianen en Ameide te verkopen aan de
Staten van Holland. Dat vond inderdaad plaats
via een stroman op 3 september 1725. Op 6 de
cember 1728 werd hij opnieuw met het veer be
leend.8
Johan Carel Adolf van Brederode van Bols
waert heeft niet veel plezier van zijn overzet
veer gehad, want op 31 oktober 1731 werd de
Bolswaard executoriaal verkocht. Ook het
overzetveer raakte hij kwijt. Omstreeks die
datum zal de belening van het veer zijn overge
gaan op Arien Hendrikse Speltenburg, die in
Kortenhoeven woonde en boer was. Na diens
overlijden ging het overzetveer over op zijn
weduwe Ariaentje Dirkse van Rietveld, die
hiermee op 4 april 1740 werd beleend.
Zij bezat het veer 35 jaar en na haar overlijden
ging de belening van het veer op 4 februari 1775
over op haar gezamenlijke erfgenamen.

7

Op de kaart van de Lopikerwaard van D.W.C.
Hattinga, gemaakt in 1771, zijn de toegangswegen
aan beide oevers van het Lauw Jacobsveer goed
te zien. Aan de noordoever is ook het veerhuis
getekend. Daarvandaan stak het veer waarschijnlijk
recht over en kwam dan op de Lauw Jacobswaard
terecht, hier gemerkt met ‘De’. Dat was het begin
van de later gebruikelijke naam De Santwaard.

Dat waren:
 Hendrik Ariense Speltenburgh, meerderjarig
bejaard jongman (dus ongetrouwd), wonend
in Lexmond
 Gijsbert Bijen, getrouwd met Hillichje Arien
se Speltenburgh, wonend in Vianen
 Teuntje Ariense Speltenburgh, weduwe van
Dirck den Hartogh, wonend in Vianen, moeder
en voogdes van
 Arien den Hartogh, minderjarig, wonend in
Lexmond.
Dat gezamenlijke eigendom duurde maar twee
dagen, want reeds op 6 februari 1775 ging het
veer over op Hendrik Ariens Speltenberg, de
zoon van de overleden Arien Hendrikse Spel
tenburgh en Adriaentje Dirkse van Rietveld.
Waarschijnlijk is Hendrik kort daarna overle
den, want op 4 december van datzelfde jaar
werd Teuntje Ariens Speltenberg de eige
naresse van het Lauw Jacobsveer.9
Merk op dat de achternamen steeds ver
schillend werden gespeld.
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Het Lauw Jacobsveer in de negentiende eeuw
In een onbekend jaar werd het veerrecht door
Dirk den Hartogh gekocht van de Domeinen.
Daarna werd het eigendom van Teunis den
Hartogh, die het weer doorgaf aan zijn neef
Arie den Hartogh. Dit was de situatie in sep
tember 1869. Het veer was toen al helemaal in
onbruik geraakt. Het werd nog maar eenmaal
per jaar gebruikt: bij gelegenheid van de Lex
mondse paardenmarkt, die jaarlijks op de
maandag na de vierde zondag in augustus werd
gehouden. De reiziger werd op die dag met een
roeiboot overgezet en dat kostte hem 5 cent. Er
was toen geen officiële aanlegplaats meer.
Sterker nog, men wist niet meer dat er vroeger
een veerdam of weg en een veerhuis waren ge
weest en men kon ook de plaats van de aanleg
plaatsen niet meer aangeven.
Het was altijd dezelfde veerman die deze jaar
lijks terugkerende klus klaarde. Eind augustus
1879 deed hij dat voor de vijftigste maal, reden
genoeg voor de krant om daar het volgende
stukje over op te nemen. Een inwoner van
Leksmond bediende maandag l.l. voor de 50ste
maal een particulier overzetveer, waarop hij nu
bij gelegenheid van 50 jaarmarkten zelf de
marktbezoekers heeft overgebracht en deed
dit vermoeiende werk ook l.l. maandag nog
even flink als altijd. Grote kans dat deze man
Arie den Hartogh is geweest.
Het veer werd zo weinig gebruikt, dat er nooit
een reglement voor is gemaakt.10

wezig. Die roeiboten waren soms ook nodig om
in bijzondere gevallen naar de Lekboten te va
ren.
Aan de overkant was geen weg, dus moesten de
passagiers door het gras van een breed stuk ui
terwaard naar de dijk zien te komen. Dat was
meestal geen prettige wandeling. Er was daar
ook geen bel opgehangen en roepen was niet
mogelijk. Daarvoor was de rivier te breed. De
enige mogelijkheid zal zijn geweest dat iemand
van de Utrechtse kant op afspraak werd opge
haald. Telefoons waren er in die tijd nauwe
lijks, dus alles moest van te voren worden
geregeld. Het zal daarom niet vaak zijn voorge
komen dat iemand van de andere kant moest
worden opgehaald.
Nog voor het begin van de Tweede Wereldoor
log in 1940 zal met het overzetten zijn gestopt.11

HET HAVENVEER
Het Havenveer was het jongste veer van Lex
mond. Dit veer ontstond pas nadat de nieuwe
haven in december 1887 was opgeleverd. Ei
genlijk was het geen overzetveer, want er was
nooit vergunning voor aangevraagd en dus ook
niet verleend. De gemeentebode, tevens ha
venmeester Jan Kleijn, zette op verzoek men
sen over. Later werd dit gedaan door Gert
Veen, die in het Veerhuis van de Lekboten
woonde (Kom Lekdijk 51/53), en daar ook een
café had. Hij liet het overzetten ook regelmatig
door een jongen doen. Dat overzetten gebeur
de alleen overdag, wanneer het licht was. In
1917 waren er twee roeiboten bij dit veer aan

De landingsplaatsen van de oversteek van het
Kersbergse veer liggen op deze kaart van Hattinga
uit 1771 recht tegenover elkaar. Aan de noordoever
is zelfs een veerkade te zien, maar geen veerhuis.
Dat stond waarschijnlijk aan de dijk.

HET KERSBERGSE VEER
Het Kersbergse veer tot ca. 1850
Het Kersbergse veer bestond waarschijnlijk al
vóór 1500. Het lag een kwartier lopen vanaf het
dorp. De allereerste maal dat in de archieven
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iets over het Kersbergse veer is gevonden, was
een ongeluk. Niet met een veerschuit, want
toen het ongeluk gebeurde was het hartje win
ter en was de Lek geheel dichtgevroren. Een
roeiboot had men toen niet nodig om van de
ene naar de andere oever te komen. Zelfs met
wagens kon men over de Lek rijden. Maar deze
moesten dan niet al te zwaar zijn, want dan
ging het mis.
Dat ondervond in januari 1646 ook Gerrit Jans
Sporensoon. Hij wilde met een wagen vol hooi,
getrokken door twee paarden, naar de over
kant rijden. Toen hij zo’n 15 à 19 meter uit de
kant was, zakten wagen en paarden door het
ijs. Er waren vele personen in de buurt, maar zij
konden niet voorkomen dat Gerrit verdronk.
Levenloos werd hij aan wal gebracht. De
schout en twee schepenen werden inderhaast
opgetrommeld en konden niet anders dan
vaststellen dat Gerrit de verdrinkingsdood was
gestorven.12
De eigenaren van het Kersbergse veer tot 1864
Het Kersbergse veer was vanouds, evenals alle
andere veren in Lexmond, in het bezit van de
heren van Vianen. Na de verkoop van de Lan
den van Vianen en Ameide in 1725 aan de
Staten van Holland en WestFriesland waren
de Staten de eigenaren. Het gebied bestond uit
verschillende heerlijkheden en in 1729 ver
kochten de Staten deze aan particuliere gega
digden. Behalve het Viaanse pontveer, was het
Tienhovense pontveer het belangrijkste veer
van de regio. Op een gegeven moment zijn het
Koekoekse, het Ameidense, het Jaarsveldse en
het Kersbergse voet of schuitenveer eigendom

Het portret van Daniël Gerard van der Burgh,
geschilderd door F. Jacquin in 1821. Het schilderij
bevindt zich in kasteel Loenersloot.

van de ambachtsheer van Tienhoven ge
worden. Deze veren werden bijveren van het
Tienhovense pontveer genoemd. Zeker is dat
deze situatie reeds vóór 1811 bestond, maar het
beginjaar is onbekend. Voorlopig nemen we
aan dat dit 1729 is. Dat betekent dat de am
bachtsheer of vrouw van Tienhoven de eige
naar van het Kersbergse veer en de andere
onderhorige veren was.
Het echtpaar Arnoud van den Bergh (1669

Onderstaand de eigenaren van de heerlijkheid Tienhoven, dus ook van het Kersbergse veer, waar
bij is aangegeven hoe zij in het bezit van de heerlijkheid kwamen: k=koop en e=erfenis.
k
k
e
e
k
e

30101725
17031729
04011735
??121765
05091799
20031811








17031729
† ????1734
† 03121765
† 04041799
† 19071810
† 19011864

k 08071865  † 29031892

Staten van Holland en WestFriesland
Arnout van den Bergh en Margaretha van Eijk
Johanna Leers en mr. François van der Hoeven
Dirk Jan van der Hoeven
Ignatia Maria Bichon en Mr. Daniël Gerard van der Burch
Albertina Helena Elisabeth Ram, gehuwd met
met mr. Laurent Théodore Nepveu.
Willem Nierstrasz
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1733) en Margaretha van Eijk (16741734) was
kinderloos gebleven. Zij testeerden daarom de
nicht van Arnoud, Johanna Leers (16971765),
die was getrouwd met mr. François van der
Hoeven (16851765), met de heerlijkheid
Tienhoven. Anna van den Bergh, een andere
ongetrouwde nicht van Arnoud, had volgens
het testament het vruchtgebruik gekregen. Dat
betekende dat Johanna weliswaar formeel ei
genaresse was van de heerlijkheid, maar dat de
inkomsten gingen naar (haar zus?) Anna. Ze
moest de heerlijkheid intact houden en mocht
die, of een deel daarvan, ook niet verkopen.
Anna overleed in 1745 en vanaf dat moment
kon Johanna pas vrij over haar bezit beschik
ken.
Haar man François overleed op 3 december
1765 en Johanna acht dagen later, op 11 decem
ber 1765. Hun zoon Dirk Jan van der Hoeven
erfde de heerlijkheid Tienhoven. Hij bleef on
gehuwd en liet ook geen nakomelingen achter,
zodat de heerlijkheid bij zijn overlijden in 1799
vrij kwam.13
Tot het einde van de 18e eeuw was het pontveer
van Tienhoven met de onderhorige veren dus
in handen van Dirk Jan van der Hoeven van
Tienhoven, die in Rotterdam woonde. Hij
overleed op 4 april 1799. Zijn erfgenamen lie
ten op de erfenis geen gras groeien, want nog
net in de 18e eeuw, op 5 september 1799, werd
door hen de ambachtsheerlijkheid van Tien
hoven verkocht aan Mr. Daniël Gerard van der
Burch (17551824), kanunnik van de Dom te
Utrecht, en zijn vrouw Ignatia Maria Bichon
(17551810). Zij was de weduwe van Mr. Jan
Wijnand Ram (17551789) en had van hem nog
twee in leven zijnde kinderen.14 In de koop wa
ren ook het pontveer en de onderhorige veren
begrepen. Gezien het verdere verloop van de
historie is het waarschijnlijk dat Ignatia Maria
de ambachtheerlijkheid heeft betaald en dus
eigenaar was.
Twee weken later kochten Daniël Gerard en Ig
natia Maria op 17 september van de erfge
namen voor f 400 ook nog aan de overkant van
de Lek een huis op de Erexoyerwaard, zijnde
het veerhuys. Dit moet dus het veerhuis van het
Kersbergse veer zijn geweest.15
Daniël Gerard van der Burch en Ignatia Maria

Het wapen van Dirk Jan van der Hoeven

Bichon waren, zoals gebruikelijk in de betere
kringen, op huwelijksvoorwaarden getrouwd.
In de praktijk betekende dit veelal dat bij her
trouw van een weduwe het vermogen van haar
en haar kinderen apart gehouden werd en zij
daarover kon blijven beschikken. Daniël Ge
rard van der Burch overleed op 19 maart 1824,
maar Ignatia Maria Bichon was hem al veertien
jaar eerder voorgegaan.
Toen zij op 19 juli 1810 overleed, eisten de
kinderen uit haar eerste huwelijk hun deel van
de erfenis op. Dat zal onder andere hebben be
staan uit de heerlijkheid Tienhoven. Zo kwam
de heerlijkheid, en ook het pontveer met de bij
behorende veren, in handen van haar dochter
Albertina Helena Elisabeth Ram (17881864).
Er was door de erfgenamen nog geprobeerd de
heerlijkheid Tienhoven in maart 1811 open
baar te verkopen, maar uiteindelijk werd
Albertina Helena Elisabeth Ram toch de eige
naresse. Het kan zijn dat zij de heerlijkheid op
die verkoping al of niet ondershands heeft ge
kocht. Zij was getrouwd met Laurent Théodore
Nepveu (17721839), die zich ook Heer van
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Tienhoven noemde en liet noemen, terwijl hij
dat in werkelijkheid niet was, maar zijn vrouw.
Zo vermeldt bijvoorbeeld een brief van de Lex
mondse burgemeester aan de gouverneur van
de provincie dat het Kersbergse veer toebe
hoorde aan den Heere L.T. Nepveu, Ambagts
heer van Ameide en Tienhoven.
Na het overlijden van Albertina Helena Eli
sabeth Ram op 19 januari 1864 werd de heer
lijkheid Tienhoven verkocht aan Mr. Willem
Nierstrasz (18261892). De onderhorige veren
(en waarschijnlijk ook het Tienhovense pont
veer zelf) waren daar niet bij inbegrepen. Die
werden apart verkocht.
Mr. Jean Ignatius Daniël Nepveu, de zoon van
L.T. Nepveu en A.H.E. Ram, verkocht uit de er
fenis van zijn moeder, mede in naam van de
overige erfgenamen, op 4 februari 1864 het
Kersbergse veer aan Cornelis den Hartog Cz.
Deze bezat reeds het veerhuis (Kad. A131) en
de veerdam (Kad. A1226, tussen de Rijks
kribben nr. 21 en 22).16
De veerlieden tot ca. 1850
Over het Kersbergse veer in de 17e en 18e eeuw
is niet veel bekend. Uit doopboeken en uit het
rechterlijk archief van Lexmond weten we wel
enkele namen van veerlieden en details.
De eerst bekende veerman is P(i)eter Gerrits.
Hij was zeker tussen 1645 en 1657 veerman op
Kersbergen. Hij was de voorvader van het ge
slacht De Bruyn (later De Bruin) dat na 1685
naar de Lopikerwaard vertrok. Het was deze
Peter de Veerman die in 1648 een dochter liet
dopen in de Lexmondse kerk.17
Zijn (directe?) opvolger was Peter Cornelisz.
Op 24 mei 1666 liet hij in de Lexmondse kerk
zijn dochter dopen. Hij was getrouwd met
Neeltien Lambertsd. In juni 1674 liet Peetjen,
opt veer het kind van zijn dochter en
schoonzoon dopen. In april 1683 waren Peter
Cornelisz en zijn vrouw Jacobje Petersd beiden
al overleden en werd op de 17e van die maand
de erfenis verdeeld en verkocht. Behalve een
huis, bezaten ze ook twee overvarende schuy
ten, met ’t huys ofte getimmer, staende op de
grondt van hr. Hendrick van der Vecht in een
vaste erfcoop aengenomen bij Willem Petersz.
Hij moest daarvoor f 250 betalen. Deze Willem

Het aanplakbiljet van de openbare verkoping van
het slot Herlaer en de ambachtsheerlijkheid
Tienhoven op 13 en 20 maart 1811. Bij de heerlijkheid
was ook begrepen ‘het ponteveer en aanhorige
bijveren over de rivier de Leck’.

Petersz was de broer van Jacobje, dus de
zwager van de veerman. Hij werd de nieuwe
veerman.
Op 2 december 1705 was Willem leggende
sieckelijck te bedde. Het werd tijd om een tes
tament te maken en Willem en zijn vrouw Ar
jaentgen Jansz lieten de notaris komen, op het
Kersbergse veer. Beveelende haare zielen in de
grondelose genade van Godt almachtich, be
paalden zij dat de langstlevende alles zou erven
en de voogdij over de kinderen zou krijgen.
In 1735 komen we Leendert de Veerman tegen,
die iets koopt op een openbare verkoping.
Weer 23 jaar later haalde op 30 mei 1758 de
veerman Steven van Beek een lijk uit het water.
Dat gebeurde aan de overkant van de Lek om
trent het Lexmontse veerhuijsje. (Dus niet:
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Veerhuis) Er stond daar in die tijd kennelijk
een veerhuisje, dus schuilhokje. Er staat niet
vermeld dat dit bij het Kersbergse veer was, zo
dat het ook bij het Lauw Jacobsveer kan zijn
geweest.18
In 1668 liet de veerman Willem Ariensz Ver
steegh een zoon dopen, maar het is niet zeker
of hij bij het Kersbergse veer hoorde.19
De roeiboten en de overtochten tot ca. 1850
In 1826 moest een opgave naar de provincie
worden gezonden van alle veren die in Lex
mond aanwezig waren. In deze opgave werd al
leen het Kersbergse veer genoemd. Als
opbrengst werd toen f 24 opgegeven. Na aftrek
van een derde deel voor de kosten van het on
derhoud van de schuiten, bleef er een be
lastbaar inkomen over van f 16. Er voer toen
maar één roeiboot in het veer. Dat was ook nog
zo in 1836 en 1844.20
In 1836 kon de aanwezige roeiboot zes passa
giers vervoeren en duurde de overtocht zes mi
nuten. Dat was in 1844 nog niet veranderd,
maar toen werd opgegeven dat de overtocht
tien minuten duurde. Bij laagwater was de ri
vier daar 100 à 120 meter breed en bij hoog
water 500 à 550 meter. Gemiddeld was de
breedte 350 meter.21
Het Kersbergse veer van ca. 1850 tot 1941
In 1864 voer er nog steeds slechts één roeiboot
in het veer. Het tarief bedroeg overdag hoog
stens vijf cent en tussen ’s avonds negen uur en
vier uur ’s nachts tien cent. Vroeger was het
tarief gekoppeld aan dat van Tienhoven, maar
dat was toen allang niet meer het geval en het
was ook niet officieel vastgesteld.
Het overzetten gebeurde rechtover, maar waar
precies de roeiboot aanlegde was in oktober
1869 niet bekend aan burgemeester W.N.J.
van Slijpe. Daar was volgens hem in elk geval
geen veerdam.22
Het reglement van 1849/1850
In 1849 was het Kersbergse veer eigendom van
de in Utrecht wonende Vrouwe van Ameide en
Tienhoven A.H.E. Ram, de weduwe van L.T.
Nepveu. Op verzoek van de Gouverneur van de
Provincie ZuidHolland liet zij een Bijzonder

De handtekening van mevrouw A.H.E. Ram, de
weduwe van L.T. Nepveu, vrouwe van Ameide en
Tienhoven, onder het reglement van 16 september
1849.

Reglement voor het kleine of voetveer, ge
naamd het Kersbergsche Veer, over de Rivier
de Lek maken. Het veer zou moeten worden
bediend met tenminste één roeiboot van min
stens 5 meter lang en 1,30 meter breed. Bij
mooi weer mochten daarmee maximaal tien
personen zonder bagage tegelijk worden over
gezet en bij harde wind maar vijf. Hadden de
reizigers bagage bij zich, dan moest in evenre
digheid met de omvang en het gewicht van de
bagage het aantal passagiers worden ver
minderd. Dat was een vage omschrijving,
evenals het begrip ‘harde wind’. Wanneer de
reiziger dat wilde, moest de veerschipper een
kwitantie geven wanneer hij het hoge tarief in
rekening bracht.
Normaal werd de roeiboot geroeid door 1 per
soon, maar bij harde wind, bij ijsgang of wan
neer de rivier was dichtgevroren en de
overtocht door een open geul moest plaatsvin
den, moesten twee roeiers de klus klaren.
De eigenaar van het veer (in die tijd een voor
naam en rijk persoon) hoefde uiteraard niet
zelf te roeien, maar mocht dit overlaten aan een
veerschipper en één of twee knechten. De be
noeming van de schipper en zijn knecht(en)
moest wel door het plaatselijke bestuur van
Lexmond worden goedgekeurd.
Om er zeker van te zijn dat eventuele boeten en
de aan de schuiten en aan derden toegebrachte
schade altijd konden worden betaald, moest de
veerschipper een borgtocht betalen van f 50.
Op de achterstevens van de boten moest met
olieverf op een wit vlak met minstens vijf
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Op deze kaart uit 1866
is de plaats van het
veerhuis bij
Kersbergen
aangegeven, maar het
veer zelf niet. Dit is
wel gedaan bij het
Jaarsveldse voetveer.

centimeter hoge zwarte letters het woord
‘Leksmond’ worden geschilderd, met daar
achter een volgnummer.
In het veerhuis moesten een exemplaar van het
provinciaal reglement en van dit Bijzonder Re
glement aanwezig zijn. Ook van een laatste be
wijs van keuring. Het gedrukte of duidelijk
geschreven tarief moest duidelijk zichtbaar
worden opgehangen. Er moest ook een door de
burgemeester getekend klachtenregister aan
wezig zijn. Daarin konden de reizigers hun
klachten opschrijven. De veerschipper moest
ervoor zorgen dat daarvoor pen en inkt aan
wezig waren. Het register moest elk kwartaal
aan de burgemeester worden getoond. Of daar
in de praktijk veel van terechtgekomen is, is
nog maar de vraag.
De overtredingen werden bestraft volgens het
provinciaal reglement.
Op 5 april 1850 werd het reglement door Ge
deputeerde Staten goedgekeurd en kon het of
ficieel in werking treden.23
De familie Den Hartog
Enkele leden van de familie Den Hartog
hebben vanaf het midden van de 19de eeuw een
grote rol gespeeld in het Kersbergse veer. De
‘stamvader’ en de hoofdrolspelers van de drie
daarop volgende generaties heetten allemaal
Cornelis, met als roepnaam Cees. In de vierde

generatie was er ook één die Christiaan heette
en Chris werd genoemd. Om verwarring te
voorkomen zullen we de Cornelissen een volg
nummer (I t/m IV) geven.
De oorsprong van de familie lag in het begin
van de 19e eeuw in Everdingen. We beginnen
met Cornelis I (17771831), die op 36jarige
leeftijd trouwde met de 19jarige Elisabeth
Peek. Hun geluk duurde niet lang, want reeds
drieënhalve maand later overleed Elisabeth,
op 5 april 1814. Ruim acht maanden later
trouwde Cornelis op 14 december 1814 met een
nicht van Elisabeth: de 24jarige Maaike Peek
(17901875). Zij was weduwe van Hermanus
van den Boomgaard.
Het echtpaar kreeg vijf kinderen, waarvan de
middelste Cornelis II (18201884) was. Zijn
oudere zussen Teuntje en Aaltje werden in
Everdingen geboren, Cornelis zelf in Lexmond
en zijn twee jongere broers in Meerkerk. Het
gezin koos uiteindelijk toch voor Lexmond en
hier trouwde de 24jarige Cornelis op 30 okto
ber 1845 met Gerrigje Vroon. Elf dagen later
werd hun dochtertje Maaike geboren, dat maar
bijna drie maanden heeft geleefd. Gerrigje
overleed ruim een jaar later.
Vijftien jaar later hertrouwde Cornelis II op
15 juni 1860 met de 27jarige Teuntje van der
Vlist uit Jaarsveld. Tot nu toe waren de Den
Hartogen aangeduid als ‘bouwman’, dus boer,
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De vereenvoudigde stamboom van de familie Den Hartog, voor zover relevant voor dit verhaal.
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maar Cornelis II stond na zijn huwelijk te boek
als ‘veerman’. Soms ook als bouwman. Het
veerbedrijf combineerde hij dus met boer zijn.
Dat kon ook gemakkelijk met zo’n gelegen
heidsveer.
Het echtpaar kreeg zes kinderen, waarvan de
eerste twee, Maaike en Teuntje, een tweeling
waren. Cornelis III (18731941) was de hek
kensluiter van het gezin. Hij trouwde op
24 september 1891 als 18jarige jongeman met
de 20jarige Poulina de Jong. Drie maanden
later werd hun eerste dochter geboren: Teun
tje. In januari 1893 werd hun tweede dochter
geboren, die de naam Pietertje kreeg. Een jaar
later overleed zij, maar nog datzelfde jaar werd
in december hun derde dochter geboren, die
ook de naam Pietertje kreeg. Daarna volgden
de zonen Cornelis IV, Christiaan en Jan
Willem. Cornelis IV en Christiaan zijn altijd
vrijgezel gebleven. In het verdere verhaal zul
len we ze Cees en Chris noemen, zoals de Lex
monders ze kenden en noemden.24
In 1864 werd Cornelis II den Hartog Cz
eigenaar van het Kersbergse veer
Zoals reeds verteld had Mr. J.J.D. Nepveu op
4 februari 1864 het Kersbergse veerrecht ver
kocht aan Cornelis II den Hartog Cz.
Hij had in de jaren daarvoor het veer waar
schijnlijk al gepacht, want in 1861 en 1863 liet
hij bij aangifte van de geboorte van zijn
dochters Maaike en Emmigje optekenen dat
hij veerman was.
Woensdag 2 oktober 1867 was een droevige
dag voor het Kersbergse veer. Op die dag ver
dronk Willem Soer, de knecht van de veerman.
Hij moest iemand overzetten en wilde daar
voor de boot, die zoals gewoonlijk op de Lek bij
de krib dreef, naar de kant halen. Hij liep de
krib op en denkende dat de bodem naast de
krib niet diep lag, gaat hij daaraf om de boot te
grijpen, maar hij verdween in de diepte en ver
dronk. De verdronkene kon niet zwemmen en
was een mensch met zeer bekrompene geest
vermogens. Een andere lezing van deze trage
die is dat hij iemand wilde overzetten, doch de
veerboot was losgeraakt en dreef reeds midden
op de rivier. Soer liep ineens toe, sprong zonder
zich te ontkleden in de Lek, blijkbaar om de

Cornelis III den Hartog met klompen, pet, ringbaardje
en sigaar op de fiets.

boot zwemmende te bereiken, doch verdween
vermoedelijk door den sterken stroom achter
een krib, plotseling in de diepte. Pas zeventien
dagen later werd zijn lichaam achter een krib
bij Jaarsveld gevonden.25
Cornelis III den Hartog (18731941)
Cornelis II overleed op 9 december 1884. Zijn
zoon Cornelis III was toen elf jaar oud. Het is
niet waarschijnlijk dat hij meteen het veerbe
drijf heeft overgenomen. Dat zal pas enkele ja
ren daarna het geval zijn geweest. In die
tussentijd zal ongetwijfeld een vervanger het
veer hebben bediend, maar zal ook Cornelis III
de nodige keren mensen hebben moeten
overzetten. Kinderarbeid was in die tijd de
normaalste zaak van de wereld.
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Cornelis staat overal te boek als bouwman
(landbouwer). Dat was zijn hoofdberoep, maar
daarnaast deed hij veel andere dingen. Zo is hij
in zijn jeugd parlevinker geweest. Met zijn
roeiboot ging hij de passerende schepen langs
om zijn waren te slijten. Hij verkocht dan on
der andere zijn eigen melk en eieren. Het
schijnt eens te zijn gebeurd dat hij bij het
wegvaren, om een onbekende reden, de eieren
weer naar zijn hoofd kreeg gegooid. Waar
schijnlijk is hij tot ergens in de jaren dertig van
de vorige eeuw parlevinker geweest. Er gaat
ook een verhaal dat hij al was gestopt in
1915/1916, dus midden in de Eerste Wereld
oorlog. Alles was toen schaars en veel werd ge
rantsoeneerd.
Hij was een echte handelaar en handelde in van
alles en nog wat. Vooral in hooi, riet en teen.
Veel daarvan haalde hij van zijn land in de ui
terwaarden, ook aan de overkant van de Lek,
dat hij langdurig van de Domeinen had ge
pacht. Het hooi van de overkant werd over
gevaren met een gehuurde ca. 10 m lange
roeiaak, die dan werd geroeid door twee man.
Het hooi werd in schelven geladen, overgeva
ren en uitgeladen. Pas daarna werden ze door
een kar verder vervoerd en weer op schelven
gezet. Al met al veel werk! Later werd voor het
hooivervoer ook wel de eigen grote roeiboot
gebruikt.
De roeiaak werd ook gebruikt voor het overzet
ten van koeien. Er konden vier koeien tegelijk
worden overgezet. Dit werd zo tot in de Twee
de Wereldoorlog gedaan. Koeien werden ook
overgezet door ze met een touw achter de
roeiboot aan te laten zwemmen.
Cornelis III handelde ook in paarden. Hij was
goed in het africhten van deze dieren. Daarom
kocht hij vaak wilde exemplaren, temde ze en
verkocht ze weer. Hij had ook altijd een goede
stier om te dekken.
Hij schijnt nogal een vrijbuiter te zijn geweest
en was nergens bang voor. Hij had bakke
baarden, droeg altijd een petje met een knopje
erop en had altijd een ouderwetse broek met
een klep aan.
Naast al die werkzaamheden was hij ook nog
veerman. Omdat Cornelis III veel van huis was,
werd het overzetten vaak gedaan door zijn

De kadastrale kaart uit 1832 waarop het
oorspronkelijke Kersbergse veerhuis is getekend.
Daaronder, langs de dijk, het huis perceel 131,
dat later werd vervangen door het nieuwe veerhuis.

kinderen. Van de wettelijke bepalingen over
minimum leeftijd trok Cornelis zich niets aan.
Zodra ze sterk genoeg waren moesten ze de
passagiers in de roeiboot overzetten. Dat gold
zowel voor zijn zoons als voor zijn dochters.
Zijn drie zoons bleven bij hem werken en
hebben ook vaak moeten invallen als veerman.
De samenwerking tussen vader en zoons was
niet altijd goed. Hij had vaak ruzie met hen.
Cees en Chris zijn altijd ongehuwd gebleven,
maar Jan Willem werd fruitkweker, trouwde in
1929, kreeg kinderen en ging als buurman op
zichzelf wonen.26
Cornelis III overleed plotseling op 11 februari
1941, 67 jaar oud.
Het oorspronkelijke veerhuis
Halverwege de dijk en de rivier lag vroeger een
boerderij (Kad.nr. 132) van waaruit het veer
werd bediend. Op de kadastrale kaart van 1832
wordt dit het Kersbergsche Veerhuis genoemd.
Het complex bestond uit een boerderij, een
hooiberg en twee schuren. Aan de Lexmondse
kant lag een boomgaard en langs de rivier was
een Bosch met opgaande bomen. Dit gebied,
dat bestond uit drie kadastrale percelen, was
eigendom van de bouwman Cornelis den Har
tog. Dit zal Cornelis I zijn geweest, die op 3 de
cember 1831 was overleden, enkele weken
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voordat de kadastrale legger in werking trad.
Waarschijnlijk was daarom het register op dat
moment nog niet aangepast. Na het overlijden
van Cornelis I in 1831 kwam het in handen van
zijn weduwe Maaike Peek en hun kinderen. In
1850 werden de boerderij, de twee schuren en
de hooiberg gesloopt. In de plaats daarvan
werd aan de dijk een nieuw huis gebouwd,
haaks op de dijk. De opvolger van dit huis heeft
nu het adres Achthoven 30.
Aan de westkant stond een huis met een stuk
land dat zich uitstrekte van de dijk tot aan de
Lek, met als kadastrale nummers 130 en 131.
Deze waren eigendom van Maaike Bor, de
weduwe van Arie den Hartog. De laatste zal on
getwijfeld familie zijn geweest van Cornelis I.
Waarschijnlijk kocht Cornelis II dit huis in
1865 van de erfgenamen van Maaike Bor, liet
het in 1872 afbreken en bouwde toen een nieuw
huis evenwijdig aan de dijk. Dat werd het nieu
we veerhuis, inclusief een gelagkamer. Intus
sen voeren er al raderboten van de Reederij op
de Lek die passagiers van de Lekstreek naar en
van Rotterdam brachten. Waarschijnlijk is in
die periode ook een steigertje bij Kersbergen
gebouwd. In elk geval was er een aanlegplaats
waar een stoomboot kon aanleggen. Daarvan

Op deze kadastrale kaart uit 1929 is later opgetekend
dat Achthoven 31 onbewoonbaar was en het
schuurtje een krot. Deze aantekeningen zullen
dateren van ongeveer 1970.
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Op het knikpunt van de Lekdijk is een aanlegplaats
gemaakt voor het laden en lossen van schepen.
Westelijk daarvan ligt het voetveer.

dacht Cornelis II te kunnen profiteren, zoals
we verderop zullen zien. Cornelis II werd ook
eigenaar van de percelen 130, 132 en 133. Deze
eigendommen zijn verder in de familie ge
bleven. Het grootste deel van het voormalige
perceel 132 kwam door vererving uiteindelijk
in handen van Jan Willem en van de rest
werden Cornelis IV en zijn broer Christiaan
(Cees en Chris) de eigenaars.27
Het ‘nieuwe’ veerhuis
Het veerhuis stond op een terp, waarbij de
vloer van het huis vroeger iets hoger lag dan de
dijk. Dat was op het laatst, door de dijkverho
gingen, net andersom. Voor het huis stonden
drie leilinden. De voor en achtergevel liepen
evenwijdig aan de dijk en de zij en binnenmu
ren evenwijdig aan de oostelijke kavelgrens,
die schuin op de dijk stond. In het voorhuis wa
ren een gelagkamer (4,80 x 3,70m), een gang
en een kleine (slaap)kamer. In het achterhuis
waren een woonkeuken met schouw en een
slaapkamer (later berging) met twee bed
steden. Aan de westzijde was een stal. Alleen
beneden het woongedeelte was een onderhuis.
Dit bestond uit drie ruimten van ongelijke
grootte. De grote ruimte aan de dijkzijde werd
gebruikt voor huishoudelijk gebruik en de klei
ne als wijn en bierkelder. De ruimte aan de ri
vierzijde diende als voorraadkelder in de tijd
dat Cornelis nog parlevinker was. De zolder
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Luchtfoto van het huis met het stenen schuurtje. Foto dateert uit 19651970.

boven de stal werd gebruikt als hooizolder. De
vloeren van het woongedeelte en de zolder wa
ren van hout, in de stal van steen. In de stal
stonden aan de dijkzijde 6 à 8 koeien.
Westelijk van het huis stond een rechthoekige
schuur van 5x6 meter. Deze werd ook als stal
gebruikt. Hierin stonden paarden en koeien.28
De tapperij in het veerhuis
De boten van de Reederij op de Lek legden,
waarschijnlijk vanaf ongeveer 1867, in Kers
bergen aan, tegenover de boerderij van Van
Zessen, de meest oostelijke boerderij van de
drie boerderijen in de dijkbocht. Er was daar
ook een steiger gebouwd bij de krib en alle
goederen, dieren en passagiers voor Acht
hoven en Lexmond gingen daar van en aan
boord. In 1861 woonde Cornelis II in het huis
nr. 29, later in nr. 30. Het is niet duidelijk wat
de latere huisnummers waren. In dat laatste
huis kwam ook zijn neef Steven den Hartog te
wonen. Hij had als beroep tapper. Het is goed
mogelijk dat hij het café in het veerhuis be
heerde.
Passagiers voor de Lekboot, onder wie veel
veehandelaren, moesten in Achthoven op de
Lekboot wachten en dat ging in een café veel
gerieflijker dan buiten op de dijk. Cornelis zag
daar wel brood in en bestemde de voorkamer
van het huis (later Achthoven 31) als gelag
kamer. Hij kreeg een drankvergunning en kon

De plattegrond van de begane grond en van het
onderhuis van het veerhuis, Achthoven 31. De
zijmuren zijn evenwijdig aan de erfscheidingen,
waardoor een trapeziumvormig gebouw ontstond.
Het toegangswegje naar het veer begon aan de
rechterzijde, tussen de erfscheiding en de muur.
Links het schuurtje. De tekening is gemaakt in 1980.

zo wat bijverdienen. Op een gegeven moment
stond hij in de boeken zelfs vermeld als kas
telein, bouw en veerman. De gelagkamer was
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Op 18 februari 1868 werd aan het Kersbergse
veer, waarschijnlijk in het veerhuis, een partij
wilgen verkocht.

Op 7 mei 1897 werd in het Veerhuis het herstellen
van de kade achter het Kersbergse Veerhuis
aanbesteed.

vanaf de dijk bereikbaar via een gangetje, dat
tevens diende als klompenhok.
Toen in 1888 de nieuwe haven in Lexmond in
gebruik werd genomen, werd in Kersbergen
door de Lekboten alleen nog vee geladen en
gelost, dus de veekooplieden bleven komen.
Toen de Lekboten een tijd later helemaal niet
meer bij Kersbergen aanlegden, veroorzaakte
dat een flinke terugval in het cafébezoek. De
passagiers van het overzetveer leverden hem
niet veel omzet op en van de buurtbewoners
moest hij het al helemaal niet hebben.
Daarbij kwam nog dat door de toename van het
aantal fietsen er minder van Lexmond naar
Ameide of verder werd gelopen. Hierdoor ver
minderde de noodzaak en behoefte om onder
weg bij een café, in dit geval het veerhuis van
Den Hartog, aan te gaan. Door gebrek aan
klandizie verliep het café. Dat zal in de periode
19201925 zijn geweest.
Tot 1915/1920 werden in de gelagkamer de be
stuursvergaderingen van de polders Acht

hoven en Kersbergen gehouden, maar ook die
inkomstenbron was opgedroogd.
Na het overlijden van Cornelis II in 1884 nam
zijn zoon Cornelis III het bedrijf over. Op een
gegeven moment had hij de vergunning laten
verlopen, maar schonk aan de weinige bezoe
kers nog wel sterke drank.
Op een dag kreeg Cees bezoek van een con
troleur, die zich voordeed als een gewone voor
bijganger en een borrel bestelde. Die kreeg hij,
dronk hem op en wilde betalen. Cornelis, ook
niet gek, vertrouwde het niet en zei dat hij altijd
gratis schonk. “Daar kun je toch niet van
leven?” zei de controleur, waarop Cornelis ant
woordde: “Dat hoeft ook niet, want de mensen
betalen voor het gebruik van de stoel!”
Het veerhuis werd keurig onderhouden door
Poulina de Jong, de vrouw van Cornelis III. Zij
was erg proper en zeer precies. Na haar over
lijden in 1936 werd steeds minder onderhoud
gepleegd. Dat verergerde na het overlijden van
Cornelis III in 1941.29

20

Lek en Huibert Kroniek

Het veer werd begin 1929 opgeheven
Het veer was geen vetpot, zoals blijkt uit het
volgende krantenstukje. Voor een gering be
drag kon men zich over de Lek laten brengen
door veerman Veer, hetwelk voor velen, vooral
zakenmenschen, een groot gerief was. Hoewel
af en toe menschen worden overgezet, is het
veergeld, dat er totaal mee wordt verdiend,
toch niet van dien aard dat de veerman hiervan
zich groote onkosten aan zijn overzetmateriaal
of bijbehooren kan veroorloven. En tot dusver
was dat ook niet nodig. Een eenvoudige, doch
solide boot was voldoende om den schreeuwer
van “Haal ooooverrrr” naar deze kant te halen
of omgekeerd. Het is niet duidelijk wie in dit
krantenbericht met ‘veerman Veer’ werd
bedoeld. Het kan een knecht zijn die Veer heet
te, maar daarvoor zijn verder geen aanwijzin
gen gevonden. Waarschijnlijker is dat hiermee
gewoon de veerman werd bedoeld.
De eenvoudige manier van werken zoals de fa
milie Den Hartog die hanteerde, werd in 1929
verboden. In dat jaar werd een nieuwe wet in
gevoerd waarin de eisen, waaraan een overzet
veer moest voldoen, werden aangescherpt.
Een veer moest volgens de nieuwe regeling
door advertenties in kranten allerlei gegevens
bekendmaken, de boten moesten aan strenge
re eisen voldoen, aan beide oevers moest een
wachtlokaal komen, er moest een bel of tele
foonverbinding komen, tariefkaarten enz.
Voor een druk overzetveer was dit geen
probleem, maar veel kleinere veren konden
daar niet aan voldoen. Simpelweg omdat de
jaarlijkse kosten voor zo’n ‘modelveer’ groter
zouden zijn dan de opbrengsten van het
veergeld.
Veerman ‘Veer’ zag het dan ook niet meer zit
ten om het overzetveer voort te zetten en zette
er rond 1 februari 1929 een punt achter. Wilde
men toch naar de overkant, dan kon men over
de schipbrug bij Vianen of de pont bij Tienho
ven nemen. Voor veel mensen was dat een eind
om!30
Het ongemak duurde gelukkig slechts zesen
halve maand. Op 18 september 1929 werd de
veerdienst hervat, zoals in de volgende Lek en
Huibert Kroniek zal worden verteld.
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EEN IDYLLISCH DORP
Medewerker De Vijf Rivieren
Bij de Voorplaat (pagina 21)

De Vijf Rivieren

Hei en Boeicop
Een onzer medewerkers (van het dagblad De
Vijf Rivieren, red.) schrijft over het dorpje Hei
en Boeicop:
‘k Herinner me nog heel goed, hoe ik voor
eenige jaren terug den weg ernaar toe moest
vragen… Het was in den tijd, toen de
verbinding met deze kleine plaatsen zeer
slecht was. Dit is intusschen wèl veranderd.
Plaats na plaats is, dank zij de goede
verkeersmiddelen, uit haar isolement verlost.
Zoo ook Hei en Boeicop. Een dagelijksche
busdienst, GorcumVianen, passeert dit
aardige dorp. ‘k Mocht er geruimen tijd als
opvoeder der jeugd werkzaam zijn en had
toen ruimschoots gelegenheid de bevolking te
leeren kennen. En die kennismaking heeft me
nooit berouwd, doch we enkel veel geleerd!
Want deze bevolking, levende van veeteelt in
hoofdzaak, bezit een in onzen tijd steeds
minder wordende eigenschap, n.l. de liefde
voor het oude, vàderlijke. Eenvoud en
krachtige zekerheid des levens gaan hier
wonderlijk samen. Wie haar weet te
ontdekken, kan de Hei en Boeicoppers
naderen. Vindt in hen wàrme vrienden. Zoo
heb ik ze al dien tijd gezien en leeren kènnen:
wars van opschik en bluf, trouw aan het
vaderlijk bedrijf en bewust van de taak die zij
in het leven te vervullen hebben.
Men spreekt in het buitenland van Hollands
zindelijkheid en properheid. Welnu, om ze
goed te zien, moet ge door Hei en Boeicop
fietsen! Keurig liggen de erven – stichten –
naast de boerderijen, kraakhelder de
waterstoepjes, blank geschuurde kannen en
melkbussen schitteren u van verre reeds
tegen.
En als de zon, hoog aan den hemel, door de
boomen valt en lichtplekken werpt op de
groenbemoste boerderijdaken en

De eerste Gorcumse krant verscheen in
1830, maar hield ook al snel weer op te
bestaan. Ook in de daaropvolgende
decennia verschenen er kranten in
Gorinchem, maar hiervan zijn slechts
enkele exemplaren bewaard gebleven.
Op 4 oktober 1871 verscheen de Nieuwe
Gorinchemsche Courant. De titel werd
in 1934 veranderd in De vijf Rivieren,
een krant die nieuws bracht uit het
rivierengebied, en werd uitgegeven tot
december 1940.
Op 2 maart 1935 bracht een mede
werker van De Vijf Rivieren een ode aan
het dorp Hei en Boeicop. Ondanks de
persoonlijke toon, blijft de schrijver
anoniem.

De naam Dagblad De Vijf Rivieren prijkt
nog op de gevel van een pand in Gorinchem.

glinsteringen toovert op de stille, droomerige
vliet links van den weg, dan is een tochtje door
dit lange dorp een der heerlijkste, welke er in
dezen omtrek te maken zijn. Dan stapt men
onwillekeurig even af en bewondert in stil
genieten deze schoonheid.
Vèr strekken zich de groene, mollige
weilanden uit, waarin des zomers blank vee
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rustig graast. De rust dezer velden bekoort en
boeit. Een enkele hengelaar zit stil langs den
weg en staart naar zijn snoer in het donkere
water. Boven u, Hollands hemel, met zijn
aldoor wisselende lucht, zijn optorende
wolken, zijn diepblauw; voor en achter u in de
verte de golvende lijn van de horizon.
Gij stapt weer op uw rijwiel en vervolgt uw
weg, links en rechts genietend van de propere
boerderijen, de stille, ernstige bevolking en in
u komt een weldadige rust.
Dan komt ge voorbij het mooie kerkje,
smetteloos wit gepleisterd, midden in het
groene land. Een overgetelijk schoon gezicht.
Ge weet niet, wat ge meer bewonderen zult, de
kleurschakeeringen, het schaduwspel, de
spiegeling in het donkere vlietwater of het
gebouw.
De bevolking is overwegend Protestant en
bezoekt trouw de godsdienstoefeningen.
Sedert jaren heeft het geen eigen voorganger
meer. De wereldlijke gemeente staat thans, na
het heengaan van den beminden oud
burgemeester Pot, onder het beleid van de
burgemeester van Schoonrewoerd. Hei en
Boeicop heeft een zelfstandig
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gemeentebestuur, bestaande uit zeven leden.
De arts woont in Lexmond. Verder zijn er twee
scholen, een bijzondere en een nieuw
gebouwde openbare, waar facultatief
godsdienstonderwijs gegeven wordt. Mijn
voorganger destijds was gedurende veertig
jaren aan deze school werkzaam en een der
bekendste inspecteurs van het lager
onderwijs zat indertijd bij hem op de
schoolbank.
Tegenover de kerk staat de z.g. Rechtzaal, een
café, bewoond door den heer de Gans, dat
tegelijkertijd de plaats is waar het
gemeentebestuur vergadert.
Wanneer ge uw weg verder vervolgt, komt ge
tenslotte aan de brug over het kanaal,
het ,,Zwaanskuiken’’ en hebt ge een prachtig
uitzicht over deze belangrijke
waterverbinding van Gorcum 
Amsterdam. Nog een klein eindje en ge zijt op
den straatweg AntwerpenAmsterdam.
Wie in den zomer een mooi fietstochtje wil
maken en genieten van ècht landelijke rust,
volge bij de z.g. ,,Blauw Bijl’’ (een boerderij
iets buiten Schoonrewoerd) den weg linksaf.
De tocht zal hem niet berouwen.

Boerderij Blauwbijl aan de Kortgerechtweg in Schoonrewoerd voor de brand in 1937.
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Privacy: nu en toen
Marianne Wittebol

Privacy: een actuele discussie
Privacy was een belangrijk thema in de po
litieke discussie afgelopen jaar. Meest recent
door de invoering van de Algemene Veror
dening Gegevensbescherming (AVG), die de
privacywetgeving in heel Europa gelijktrekt.
Maar eerst was er het afgelopen jaar de zoge
noemde 'sleepwet', waarbij de inlichtin
gendiensten meer bevoegdheden kregen tot
tappen via de kabel. Een wet waarover nog
een referendum werd gehouden. Voor
standers steunden de ruimere bevoegdheden
met als argument dat politie, justitie en inlichtingendiensten ver achter lagen op het
mediagebruik van criminelen en terroristen. Tegenstanders wezen op de vergaande be
voegdheden en het gevaar van aantasting van de privacy, met name in veranderende po
litieke omstandigheden. Wij zijn niet verbaasd over verzet tegen dergelijke wetgeving,
maar voor 1970 en vooral voor de Tweede Wereldoorlog lag dat in Nederland anders.

Lexmondse gewoonten voor WOII
Wij zouden gruwen van de gewoonten die onze
voorouders erop na hielden. Wij zijn er aan ge
wend geraakt dat, als je ondersteuning nodig
hebt, er regels zijn en dat je aanvraag aan de
hand daarvan door een ambtenaar wordt be
oordeeld. Je naam komt niet aan de orde in een
openbare raadsvergadering. Dat was voor de
Tweede Wereldoorlog wel anders. De bijstand
en officiele door de raad vastgestelde minima
regelingen waren er niet. Lonen voor arbeiders
waren laag. Had je geen werk dan was je in de
meeste gevallen aangewezen op de bedeling
door de kerk en in uiterste nood door het
Burgerlijk Armbestuur. Honger werd er op het
platteland niet altijd en door iedereen geleden,
omdat men vaak groenten en aardappels kon
verbouwen op een eigen stukje grond. Dat was
ook in Lexmond de praktijk. Maar extra kosten
zoals schoolgeld of geld voor de bus naar een
verder weg gelegen opleiding in Gorinchem,
was nauwelijks op te brengen. Vrijstelling van
schoolgeld of vergoeding van kosten van de

bus, om het je kinderen mogelijk te maken naar
school te gaan of een vervolgopleiding te
volgen, moest dan bij de gemeenteraad worden
aangevraagd. En vervolgens kwam met naam
en toenaam je verzoek in een openbare raads
vergadering aan de orde. En die kon op die
manier ook in de krant komen: verslagen van
de raadsvergaderingen in de kranten konden
in die tijd zeer uitgebreid zijn. In de raadsnotu
len van pakweg 1910 tot 1940 zijn er vele
voorbeelden van te vinden. Namen laat ik hier
achterwege, omdat veel mensen nog altijd niet
graag herinnerd worden aan de vaak vernede
rende situaties. Eén wil ik er noemen, namelijk
de situatie die mij het meest schokte. Als het
ging om vrijstelling van schoolgeld of een bij
drage in het busgeld, dan vroegen de vaders
van de leerlingen dat aan. Zo niet in het geval
van de zoon van SDAPraadslid Jan Termaat.
Hier moest de zoon het aanvragen en mocht de
vader niet meestemmen. Eén keer leidde dat
tot het staken der stemmen en moest het in een
volgende vergadering terugkomen.
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En dan waren er de discussies in de
raad over de jaarwedde van mensen
die een (deeltijd)baantje voor de
gemeente verrichtten. Dan moest je
zelf om loonsverhoging vragen, want
een automatische indexering, zoals
dat nu zou heten was er niet. Bij
voorbeeld de vrouw die de openbare
school schoonmaakte. In 1919 voor
een 'loon' van fl 1, per week en een ver
hoging naar fl 1,50 vroeg. Of de
gemeentebode, die in datzelfde jaar
vroeg zijn jaarwedde van fl 20, naar fl
50, te verhogen.
In 1929 is er een verzoek van een Lex
mondse inwoner voor vrijstelling van
schoolgeld. Het verzoek wordt afge
wezen, omdat er geen geldige reden is
die toe te kennen daar de betreffende
persoon is aangeslagen voor rijks en in
komstenbelasting.1
De consulent voor arbeidsbemiddeling, die
tevens correspondent was voor een aantal
kranten, publiceerde uitgebreide werk
loosheidscijfers in de krant. In een kleine
gemeenschap als Lexmond, hoefden namen
niet genoemd te worden, om te weten om wie
het ging door de vermelding van de beroepen.
Later ging men er toe over, alleen het totaal
aantal werklozen te vermelden.

Nieuwe Gorinchemse Courant 11121933. Weinig
privacy voor de werklozen was toen normaal.

Veranderende opvattingen na WOII
Hoe zijn de veranderingen tot stand gekomen?
Na de Tweede Wereldoorlog heerste op veel
terreinen in Europa en de Verenigde Staten
een andere sfeer. Er mocht nooit meer oorlog
komen en dat moesten we via internationale
samenwerking zien te voorkomen. Door het
invoeren van van sociale verzekeringswetten
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In zijn boek 1984 geeft
George Orwell al de
waarschuwing 'Big
Brother is watching you'

moest worden voor
komen dat er nog
maals zulke grote
armoede uit zou
breken als in de
crisisjaren voor de
oorlog het geval was
geweest.
Privacy was nog niet
zo aan de orde. Wel
was er de discussie
dat het deporteren
van
Joden
in
Nederland
mede
was verergerd door de nauw
gezette bureaucratische administratie.
De eerste waarschuwingen kwamen uit de lite
ratuur: George Orwell waarschuwde met zijn
boeken Animal Farm en 1984 voor de werking
van totalitaire systemen. Vooral 1984 is een
bittere satire op een politiek systeem dat een
perfecte greep heeft op het doen en laten van de
onderdanen. De enige politieke partij beheerst
de ziel van de mens en dus het hele mechanis
me van liefde en haat. De uitspraak Big brother
is watching you is legendarisch geworden.
Maar een kritische discussie over de bescher
ming van de privacy moest in ieder geval in
Nederland nog wachten tot de jaren 70.
Nieuwe Volkstellingswet in 1970
In Nederland kwam, onverwachts, voor de po
litieke elite in 1970 de vrees voor 'Big Brother'
omhoog. Aanleiding was niet de invoering van
een nieuwe Volkstellingswet, maar de uitvoe
ring daarvan.
De wet was aanvankelijk soepel door de Twee
de Kamer geloodst. Alleen de Boerenpartij, de
Communistische Partij Nederland (CPN) en
de Pacifistisch Socialistische Partij (PSP)
stemden tegen.
Typerend was een opmerking van Kamerlid
Goudsmit van Democraten '66 (D66), die stel
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de dat mensen 'het in het algemeen leuk vinden
om aan enquêtes mee te doen'. Gedwongen
deelname leek haar daarom overbodig  ,,Als
men het een beetje aanlokkelijk voorstelt, zal
het risico dat men niet antwoordt gering zijn.''
Niettemin werd de verplichting de vragen te
beantwoorden, op straffe van een geldboete
van maximaal 500 gulden of ten hoogste twee
weken hechtenis, uiteindelijk ook door de
D66fractie aanvaard.
De volkstelling was bedoeld gegevens te ver
zamelen voor o.a. het beleid ten aanzien van
huizen en scholenbouw.
Juridisch redacteur Kuitenbrouwer van de
NRC boog zich over de wet, met als resultaat
het artikel Big Brother is een bureaucraat in
de NRC van 10 oktober 1970. Kuitenbrouwer
wees op de gevaren van een ongebreidelde ge
gevensvergaring door overheid en bedrijfs
leven. Hij noemde o.a. het Tielse Bureau
Kredietregistratie, dat de kredietwaardigheid
van een kleine miljoen Nederlanders con
troleerde, zonder dat de betrokkenen daarvan
weet hadden.
Meer artikelen volgden, o.a. van Martin van
Amerongen op 17 oktober in Vrij Nederland,
waarbij expliciet
werd verwezen
naar de arbeits
einsatz en het af
voeren van de
Joden.
Veel
bekende
Nederlanders
uitten zich in ste
vige bewoordin
gen tegen de
nieuwe Volkstel
lingswet.
Zij
maakten daarbij vaak gebruik van gegevens die
door de advocate en oudverzetstrijdster Lau
Mazirel2 (foto) waren verzameld over de de
portaties van de Joden.
Goed gecoördineerde acties volgden door het
Amsterdamse Comité Waakzaamheid Volks
telling. Desondanks – waarschijnlijk vanwege
de hoge boete – weigerden 'slechts' 250.000
mensen de volkstelling in te vullen.
Maar omdat velen de telling met opzet foutief

Protest tegen de volkstelling van 1971.

invulden, liep de verwerking grote vertraging
op. Na weer een manifestatie liet minister van
Justitie Van Agt weten dat de weigeraars een
generaal pardon kregen.
'De regering heeft uiteindelijk schoorvoetend
toegegeven dat de telling geen succes was, en in
1988 is definitief het besluit genomen niet
meer op deze wijze een volkstelling te houden,'
zegt Holvast, coordinator van het Waakzaam
heidscomité. Toch ziet hij dit niet als het groot
ste succes van zijn actiegroep. 'Het
belangrijkste is dat er in Nederland een be
wustwordingsproces rondom het begrip
'privacy' op gang kwam.
In 1972 werd de staatscommissieKoopmans
ingesteld, die een algemene privacywetgeving
moest voorbereiden.' 3
Het werk van deze commissie leidde tot de Wet
Persoonsregistratie (WPR, nu Wet Bescher
ming Persoonsgegevens) en de instelling van
de Registratiekamer (nu College Bescherming
Persoonsgegevens). En dan nu de AVG.
Bronnen
 Blessing, M., Het verzet tegen de Volkstelling van
1971. 'Dus ik ga de computer in? Wat gebeurt er
dan met me?' in Historisch Nieuwsblad 8/2005
 Gemeente Lexmond, notulen gemeenteraad
19101940

Voetnoten
1

Belasting werd in de tijd alleen boven een bepaalde
inkomensgrens en/of bezit geheven.
2
Een van de organisatoren van de aanslag op het
Amsterdamse Bevolkingsregister in 1943
3
Historisch Nieuwsblad 8/2005
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Uit de krant van
65 jaar geleden
Hei en Boeicop
Bericht van 9 Juli 1953
Geschenk
Door de afdeling Heien Boeicop van de Gei
tenfokvereniging “Verbetering zij ons Doel”,
zijn vier jonge geiten geschonken aan
arbeidersgezinnen te Ouddorp, die door de
watersnood alles verloren.
Deze vereniging heeft al eerder twee exem
plaren aan bewoners van het rampgebied ge
schonken.
Zonnesteek
Tijdens het hete weer is de veehouder Den H.
in het hooiland door een zonnesteek getrof
fen.
Bericht van 16 Juli 1953
Geslaagd
Dhr. J. de Leeuw Az. ambtenaar ter secre
tarie te Schoonrewoerd, is bij de gehouden
examens te ’s Gravenhage geslaagd voor het
diploma gemeenteadministratie.
Bericht van 23 Juli 1953
Gegund
Het bijbouwen van een leslo
kaal aan de Bijz. School met bij
komende werken is gegund
aan de laagste van de zes in
schrijvers, dhr. A.J. Stravers.
Naar concours
De gem. zangver. “De Lof
stem” behaalde op het con
cours, uitgeschreven door de
Chr. gem. zangver. “Zingt
den Heer” te HoogSoeren
onder leiding van haar diri
gent dhr. Fennick, in de eers
te afd. een tweede prijs met
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298 punten. Daar de voormiddag van die dag
voor ’t concours bestemd was, werd de na
middag besteed om de fraaie omgeving te
bezichtigen.
Bericht van 28 Juli 1953
Aanbesteding
De aanbesteding van het bouwen van drie
woningen voor rekening der gemeente, ar
chitect dhr. W. van der Laan te Papendrecht,
had het volgende resultaat:
A. Smits, Leerdam
ƒ 39.650
A.J. Stravers, Heien Boeicop
ƒ 39.675
L. v.d. Pol, Everdingen Hagestein ƒ 39.200
G. ’t Lam, Leerdam
ƒ 38.780
W. van Baaijen, Culemborg
ƒ 38.950
H. Stravers, Lexmond
ƒ 35.690
Bericht van 30 Juli 1953
Hooibouw
De hooibouw is in deze gemeente zo goed als
gedaan. Alleen de laatste oogst is door de
weersomstandigheden niet zo goed binnen
gehaald. Overigens is zowel de
kwaliteit als de kwantiteit goed
te noemen.
Petroleum vervangen
Nu zijn ook de oude petroleum
lampen op de Zwaanskuiken
brug door electrische lampen
vervangen, waardoor thans de
brug geheel electrisch wordt
verlicht.
Oude sluis van Huibert ontdekt
Op de plaats waar de Huibert,
komend van Everdingen, in het
Zederik kanaal loost door middel
van een gemaal, is ontdekt, dat de
Huibert vroeger een eigen schuts
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sluis rijk was. De fa. van Straten uit Everdin
gen, die daar een nieuw watergemaal gaat
bouwen, ontdekte tijdens graafwerkzaam
heden restanten van sluisdeuren en men
heeft toen de gehele sluis uitgegraven. De
sluisdeuren waren nog opmerkelijk intact en
het metselwerk had vrijwel nog niets gele
den. De deuren, die nu uit de sluis zijn gelicht,
meten rond 3 bij 3 meter.
Geitenkeuring
De geitenkeuring op het terrein van dhr. Jac.
de With Az. werd goed bezocht. Aangevoerd
werden 33 geiten, en de dekbok der vereni
ging. Als keurmeesters fungeerden de heren
Bats en De Jong en als arbiter dhr. Ver
hoeven, Rijksveeconsulent.
De prijzen vielen ten deel aan.
Rubriek I Lammeren: 1e prijs C. Speijer; 2e
prijs A. den Braven; 3e prijs Pietje de Jong; 4e
prijs Jacob v. Hemert.
Rubriek II éénjarige geiten: 1e prijs werd niet
toegekend; 2e prijs werd niet toegekend; 3a
prijs N. Rozeboomde Vries; 3b prijs Cor
Kooiman.
Rubriek III 2 jaar en oudere geiten; 1a prijs A.
den Braven; 1b prijs C. Speijer; 2a prijs J.
Middag; 2b prijs Alb. Versluis; 3a prijs Ma
rietje de Jong; 3b prijs Marietje de Jong.
Na afloop van de keutring dankte dhr. De
Jong de gevers van lammeren, die geschon
ken zijn aan de getroffenen in de gemeente
Ouddorp.
Bericht van 8 Augustus 1953
Collecte
De collecte voor de herbouw van de Ned.
Herv. Kerk te Ameide heeft opgebracht een
bedrag van ƒ 367.28.
Bericht van 13 Augustus 1953
De raad bijeen
Vorige week vergaderde de raad onder
voorzitterschap van burgemeester A.J. de
Wolff. Wethouder Brouwer was wegens een
ernstige ziekte absent. De voorzitter sprak in
zijn openingswoord de wens uit, dat hij spoe
dig zou herstellen.
Na het traditionele onderzoek van de ge

loofsbrieven werd tot toelating van de nieuw
benoemde raadsleden besloten.
Van de gemeente Wijngaarden was een
schrijven ontvangen waarin dank werd
gezegd voor de hulp, na de watersnood ont
vangen.
Beide schoolhoofden, de heren W. Versluis
en H. van Groen, werden benoemd tot leden
van de Commissie tot wering van
schoolverzuim. Er werd – na uitvoerige be
sprekingen – besloten met de gemeente
Schoonrewoerd een wegwijzer te plaatsen bij
Blauw Bijl.
De Prot. Chr. Lectuurraad, afd. Hei en
Boeicop, had voor de plaatselijke bibliotheek
om een subsidie gevraagd. De raad was
algemeen van oordeel, dat dit geld goed be
steed zou zijn, maar om te bepalen hoe groot
de subsidie zal worden, zal eerst naar de
financiële omstandigheden geïnformeerd
worden.
De aanvraag van de afdeling Leerdam tot be
scherming van dieren om ƒ 25, subsidie voor
het dierenasyl aldaar, werd gedeeltelijk inge
willigd. Met 4 tegen 2 besloot de raad n.l. ƒ 10
beschikbaar te stellen. De heren Verkerk en
Den Besten stemden tegen. Pro Juventute
kreeg zonder discussie ƒ11.85. Het
landbouwverlof zal voortaan alleen gegeven
mogen worden in de periode van 15 Juni tot
14 Juli. Dhr. Verkerk vond deze regeling niet
billijk. Hij wilde de mogelijkheid om kinde
ren vrijaf te geven voor landbouwwerkzaam
heden ook open zien in de aardappeltijd.
Dhr. F. de Jong werd eervol ontslag verleend
als voorzitter van het Burgerlijk Armenbe
stuur.
Bericht van 15 Augustus 1953
Verkocht
Het huis van Wijlen P. Broere ( Nova Cura,
jle ) is uit de hand gekocht door L. den Hart
og Jac.zn.
Bericht van 3 September 1953
Raadsvergadering
Op de Dinsdagavond gehouden eerste ver
gadering van de nieuwe Raad waren alle le
den aanwezig, t.w. de heren De Wildt,
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Verkerk, Den Besten, Stravers, Middelkoop,
Den Hartog en Brouwer. Nadat de voorz. de
vergadering met gebed geopend had, sprak
hij enige woorden van welkom tot de nieuwe
raad. In ’t bijzonder richtte hij zich tot de heer
Brouwer, die, ondanks het feit dat hij nog niet
geheel hersteld van ziekte, toch aanwezig was
en die hij een spoedig geheel herstel toe
wenste en tot de heer Middelkoop, het nieu
we raadslid, waarvan hij hoopte dat hij de
plaats van de heer G. de Jong, die hij inneemt,
op waardige wijze zal vervullen. Hierna leg
den alle leden de vereiste eden af.
Bij de hierna volgende wethoudersver
kiezingen werden bij de vacature Th. de
Wildt 5 stemmen uitgebracht op de heer De
Wildt en 2 op A.J. Stravers. Bij de vacature
D.J. Brouwer 5 stemmen op D.J. Brouwer en
2 op de heer A.J. Stravers. Beide oudwet
houders werden dus herkozen. De voorzitter
wenste de beide heren geluk met hun benoe
ming. Vervolgens werd het voorstel van B. en
W. behandeld om de salarisverordening in
dier voege te wijzigen, dat de 2e ambtenaar,
wat de salariëring betreft, evenals de eerste
ambtenaar aan het Rijksplafond komt. Dit
houdt voor Heien Boeicop in een verhoging
van ƒ 125, per jaar. De voorzitter lichtte toe,
dat tegenwoordig van de tweede ambtenaar
practisch evenveel werk en kunde geëist
wordt als van de 1e ambtenaar en acht de
verhoging alleszins gerechtvaardigd. De heer
De Wildt vroeg, of deze salarisregeling ook
geldt t.a.v. een nieuw te benoemen 2e
ambtenaar, als de huidige vertrekt. De voorz.
antwoordde, dat een nieuwe ambtenaar kan
beginnen tegen het minimumsalaris. Als
men daar onder zou blijven, zou men zeker
geen ambtenaar kunnen aantrekken. Na nog
enige discussie werd besloten de
verordening overeenkomstig het voorstel
van B. en W. te wijzigen. Bij de Rondvraag in
formeerde dhr. Den Hartog er naar waarom
de nieuwe woningen nog niet uitgezet zijn en
waarom er nog niet aan gewerkt wordt. De
voorz. antwoordde, dat men vandaag of mor
gen zal beginnen met graven. De heer
Middelkoop zeide, dat de bewoners van de
Nieuweweg wel erg van behoorlijke ver
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lichting verstoken zijn. Men heeft weliswaar
de daar staande paal verhoogd, maar het ef
fect is niet groot. De voorz. vroeg de heer
Middelkoop van deze kwestie een punt te
maken ter behandeling bij de begroting. Spr.
deelde mede, dat de komende begroting geen
ongunstig beeld vertoont. Tot slot van de ver
gadering dankte weth. De Wildt, ook namens
zijn collega Brouwer, de leden voor het in hen
gestelde vertrouwen. Hierna sluiting met ge
bed.
Bericht van 15 September 1953
De drie gemeentewoningen
Met de drie gemeentewoningen is een aan
vang gemaakt. Donderdag, (10 september) is
een begin gemaakt met heien.
(Overigens werd de bouw van deze woningen
gegund aan H. Stravers te Lexmond voor een
bedrag van ƒ 35.690.)

LEXMOND
Bericht van 4 Juli 1953
Raadsvergadering
Vorige week kwam de raad voltallig bijeen.
De voorz., burgemeester G.B. Pellikaan,
opende met gebed. De heren J.H.C. Rietveld,
Jan de Jong en A.F. den Hartogh onderzoch
ten de geloofsbrieven van de nieuwgekozen
raadsleden en bevonden alles in orde.
Dat de sluitingsuren voor zaken nogal eens
moeilijkheden opleveren, bewijst het punt
van de agenda, dat een voorstel van B. en W.
inhield, het sluitingsuur voor kapperszaken
te bepalen op uiterlijk 8 uur. Voor velen is het
moeilijk overdag een kapperszaak te be
zoeken, vooral op een dorp. De raadsleden
stemden met dit voorstel in.
Het volgende punt handelde over een kwes
tie die een ieder interesseert, n.l. de verbe
tering van de Dorpsstraat. Voorzitter
vertelde, dat de begroting van de verbetering
van de Dorpsstraat ƒ 35.350 bedraagt. Men is
van het volgende plan uitgegaan: eerst een
trottoir van ca 2 m. onderbroken door zij
straatjes en bedrijfsgebouwen, dan ca 2 m.
straat, vervolgens een groenstrook van 1 ½
m. beplant met dorpslinden, daarnaast een
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Lexmond doet in 1953 mee aan een onderzoek naar de zelfkazerij.

hoofdrijbaan van 6 m. en één baan van 5 m.
met tenslotte weer een trottoir van 2 m.
Daarnaast dient ook de electrische leiding
een metamorphose te ondergaan. De leidin
gen, die als grote spinnewebben boven de
Dorpsstraat bengelen, moeten door onder
grondse vervangen worden en natuurlijk
komen er dan nieuwe lichtmasten. De ra
ming van het G.E.B. was als volgt: verkave
ling ƒ 12.000 en masten ƒ 1650, zodat het
volledige plan op ƒ 48 – 49.000 begroot kan
worden.
Bericht van 28 Juli 1953
Diploma behaald
Het Middenstandsdiploma, waarvoor het
examen gehouden werd te Bilthoven, werd
behaald door de heren Jan Smit en Wim
Chaigneau.
Bericht van 15 Augustus 1953
Zeer belangrijk onderzoek
De zelfkazerij vraagt in deze maand de aan
dacht.
Veel boeren uit onze omgeving zullen er ver
moedelijk ooit weinig bij stil gestaan hebben
dat het kaasmaken op de boerderij van lie
verlede minder wordt in ons land en zelfs in
gehele provincies niet meer voorkomt, ja ei
genlijk alleen nog van betekenis voorkomt in
de provincies Utrecht en ZuidHolland. Met
het verdwijnen van de zelfkazerij gaat er een
wezenlijk onderdeel van het veehouderijbe

drijf verloren en ook economisch gezien be
tekent dit in feite een achteruitgang op onze
bedrijven. Deze aangelegenheid van zo groot
belang voor de veehouderij in deze streek,
waar gelukkig de zelfkazerij nog vrij
algemeen voorkomt en kazen worden ge
maakt met pracht reputatie, heeft ook de
aandacht getrokken van prof. Hofstee, hoog
leraar te Wageningen, die over dit punt con
tact had met het bestuur van de van de Bond
van Kaasproducenten. Daaruit is voortge
vloeid, dat besloten werd, door een zijner as
sistenten een onderzoek te laten instellen
naar de zelfkazerij. Hierbij vragen twee
zaken de aandacht: 1. Hoe komt het, dat de
zelfkazerij juist in deze gebieden bleef voort
bestaan en 2. (en dit is vooral voor de betref
fende boeren van belang) Wat is de toekomst
van de zelfkazerij voor zover dat valt te be
palen uit de door onderzoek beschikbaar
komende gegevens. In overleg met
voornoemde Bond werden drie gemeenten
uitgekozen, zijnde Bergambacht, Kamerik en
Lexmond, in welke plaatsen men de voor
naamste gegevens zal trachten te krijgen.
Onder leiding van drs. G.A. Kooy komt een
zestal vergevorderde Wageningse studenten
naar Lexmond, om door vraaggesprekken
met alle boeren in deze gemeente die 5 ha. en
meer grond gebruiken, de gewenste ge
gevens te verkrijgen. Lexmondse ingezete
nen zullen deze groep gedurende twaalf
dagen gastvrijheid bieden. Dit zéér belang
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rijke onderzoek, dat van grote betekenis is
voor de boeren, en door het bestuur van de
Bond van Kaasproducenten van grote waar
de wordt geacht, kan pas goed slagen, indien
volledige medewerking wordt verleend.
Daarom stellen we onze lezers gaarne van dit
komende onderzoek op de hoogte en twijfe
len er niet aan dat de gevraagde inlichtingen
vlot zullen worden verstrekt. Op de Lex
mondse boeren werd nimmer ’n tevergeefs
beroep om medewerking gedaan en waar het
hier een zuivere boerenaangelegenheid be
treft, waarbij de boerenstand het meeste be
lang heeft, vertrouwen we, dat de
Wageningse studenten hier met genoegen
hun onderzoek zullen kunnen verrichten.
Bericht van 5 September 1953
Raadsvergadering
Dinsdag kwam de raad der gemeente bijeen
ter installatie van de nieuwe raadsleden.
Voorzitter, burgemeester Pellikaan.
Na de opening werd door alle raadsleden, nl.
de heren A. v.d. Heuvel en Jan de Jong
(P.v.d.A.) J.A. Bikker en F.A. den Hartogh
(A.R.) Jac. de Jong (C.H.) J.H.C. Rietveld
(S.G.P.) en A. Scherpenzeel (Alg. Bel.) de eed
afgelegd. Hierna sprak de voorzitter de nieu
we raad toe. Spr. wees op de taak, die de leden
door het afleggen van de eed op zich hebben
genomen. Spr. hoopte, dat God kracht geeft
de juiste woorden te spreken en tot juiste da
den te komen. Het zijn het meest bekende
gezichten in de nieuwe raad, behalve de heer
Scherpenzeel. Spreker vertrouwde dat hij
ervan overtuigd is , dat de raad alleen als één
heid kan werken en daartoe ook zal bijdra
gen. Dhr v.d Heuvel is een oude bekende. Wij
weten aan hem een goed raadslid te hebben.
Tenslotte sprak de voorz. de hoop uit, ge
zamenlijk in de komende periode opbou
wend te kunnen werken.
Dan volgde de verdeling der wethoudersze
tels. De eerste stemming wees uit, dat dhr.
Bikker met vijf van de zeven stemmen werd
gekozen (de anderen voor Jac. de Jong). De
uitslag van de tweede stemming was Jac. de
Jong vijf, Jan de Jong 1 en blanc 1, zodat de
heren J.A. Bikker en Jac. de Jong de eerste 5
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Ontvangen van
diverse personen
Historische Vereniging
Arkel en Rietveld:
 boeken: Arkel, het
water en zijn stoom
gemalen, J. van Daalen,
deel 1 en 2
 boek: Aannemersbedrijf
J. van Daalen: Al meer
dan 150 jaar.
Historische Vereniging
Het land van Brederode:
 boek: Hendrik van Brederode en de
Beeldenstorm, door Sander Wassing.
Historische Vereniging Ameide
en Tienhoven
 vier kaarsen met afbeeldingen
van Ameide en Tienhoven.
Van een schenker uit Vianen:
 een fietscarbidlamp.
Van Nico Stok uit Ridderkerk:
 twee litho's van auto's uit de
periode 19461948 en 19491952.
Van H. Liefhebber uit Lexmond:
 boek: In Lexmond gebeurde niets,
Walter van Zijderveld.
 twee groepsfoto’s.
jaar Lexmond als wethouders zullen bestu
ren. Voorz. sprak z’n vertrouwen in de beiden
uit en hoopte op een prettige samenwerking.
Op voorstel van B. en W. werd de veror
dening
“koopavond
voor winkels” voor
onbepaalde tijd ver
lengd. De winkels zullen
dus op Donderdag
avond tot 10.00 uur
open mogen blijven.
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Vereniging Historisch Lexmond en Hei- en Boeicop

Nieuwsbrief
Nieuwe leden
Sinds het uitkomen van de vorige Lek en Huibert Kroniek hebben de volgende personen zich aan
gemeld bij onze vereniging: Margriet Boer van Zessen ( Nieuwland), Nico Stok (Ridderkerk),
D.W.J.Morren (Hei en Boeicop), G.Kortlever (Brandwijk), Jan de With (Hei en Boeicop),
R.H.J.van Schaik( Hei en Boeicop), Marga Verbaan(Lexmond), Corrie Oosteromvan Vuren
(Lexmond), Didy BosBos(Lexmond), Gratia den OudstenWesterhoud (Hei en Boeicop),
Jan de Bruyn (Lexmond), Jan Tukker (Lexmond), Ruud Zwolschen (Hei en Boeicop),
en mevrouw M.P.H.BronkMeijdam ( Bruchem). We heten ze van harte welkom.
Door overlijden is ons ontvallen de heer B.J.Manschot uit Maarssen.
Zomerfair Hei en Boeicop op woensdag 22 augustus
Tijdens de feestweek in Hei en Boeicop (1725 augustus)
houdt de oranjevereniging een zomerse markt. De fair
wordt dit jaar groter opgezet. Meer standhouders, meer
variatie in spullen, gezellige muziek en een terras waar
verschillende hapjes en drankjes kunnen worden genuttigd.
De Vereniging Historisch Lexmond en Hei en Boeicop is
daar natuurlijk present.
Binnen staan 20 kramen en buiten nog eens 25. De fair start
om 14.00u en eindigt om 17.00u. De locatie is de feesttent
en parkeerterrein bij sporthal ‘De Copper’ in Hei en Boeicop.
Jaarmarkt Lexmond op zaterdag 25 augustus
Kom met de jaarmarkt eens kijken hoe het Historium
(aan de Kortenhoevenseweg 28 in Lexmond) is ingericht, drink een kopje koffie of thee. Er valt van
alles te beleven. We draaien de Lexmondse film uit de jaren 50. De tijdschriften van collega
verenigingen zijn in te zien. Er is een leeshoek. En in onze vitrinekasten is een minitentoonstelling
te bewonderen. Uiteraard zijn onze kronieken en andere publicaties te koop en wordt in het His
torium een schilderij van Ruth Boogaard verloot.
Terugblik expositie In VERVOERing
Met de opening van ons verenigingsgebouw Historium werden ook de deuren tot onze eerste
tentoonstelling opengezet. De organisatoren hadden verrassend veel beeldmateriaal uit Lexmond
en Hei en Boeicop bij elkaar gezocht. Onze lokale geschiedenis blijkt daarbij onvermoed rijk te
zijn. Van allerlei transportbedrijven, vaak al niet meer bestaand, kwam nog veel fotomateriaal
tevoorschijn en dat werd op 25 professionele tentoonstellingsborden over het voetlicht gebracht.
Daarbij toelichtende teksten die door de bezoekers spontaan werden aangevuld én gecorrigeerd.
In drie vitrinekasten was een prachtige verzameling modelautootjes bijeengebracht. Smullen
voor de liefhebbers.
En we hebben de tentoonstelling niet voor niets georganiseerd! Er was op alle drie de zaterdagen
veel aanloop, en er kwamen ook heel veel reacties op de foto’s. Sommige bezoekers waren gewoon
niet weg te slaan, die bleven rustig meer dan twee uur rondkijken en vertellen.
Op de pagina hiernaast vindt u nog wat sfeerplaatjes van de expositie. Het was een goede start in
ons nieuwe onderkomen, en hoewel er altijd kleine leerpuntjes zijn, waren de reacties van de be
zoekers positief.
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Op de openingsavond was het al direct druk in het Historium. De drie zaterdagen erna werd de
expositie door veel belangstellenden bezocht.

Beheer Historium
Met het in bruikleen krijgen van ons nieuwe onderkomen, zijn we ook aan het nadenken over het
openstellen van het gebouw voor onze leden. Dat zou bijvoorbeeld een dagdeel per week kunnen
zijn. Hoe we dat precies gaan organiseren,verneemt u later.
Voor de rol van beheerder van het gebouw hebben we ons bestuurslid Marianne Wittebol bereid
gevonden. Dus mocht u vragen hebben over iets betreffende het Historium, dan kunt u zich tot
haar wenden. Haar contactgegevens zijn: m.h.wittebol@hetnet.nl of mobiel telefoonnummer
06 – 2504 4686.
Contributie 2018
Het is in de afgelopen maanden zeer warm geweest en met die intense hitte vergeten we wel eens
iets. Een derde van de leden heeft helaas de contributie nog niet voldaan. We verzoeken u dit
alsnog zo spoedig mogelijk te doen op bankrekening NL49 RABO 0336032587 t.n.v. de Vereni
ging Historisch Lexmond en Hei en Boeicop. De afkorting 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.
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Nieuwsbrief

Inname giften
Het gebeurt regelmatig dat we goederen krijgen aangeboden. Dat kunnen boeken zijn,
getuigschriften,foto’s, gereedschappen en nog veel meer.We gaan de inname van deze giften
stroomlijnen. Dat voorkomt dat we dubbele voorwerpen krijgen, of voorwerpen die eigenlijk geen
betrekking hebben op onze lokale historie. Bestuurslid Marianne Wittebol coördineert de inname.
Wilt u iets aan de vereniging geven – wij zijn daar altijd heel blij mee – dan kunt u met haar con
tact opnemen.
Lezing woensdag 3 oktober
Wat
Lezing: Willem van Oranje
Wanneer Woensdag 3 oktober, 20.00 uur
Wie
door Jeroen Punt, conservator bij het Nationaal Militair Museum.
Hij is historicus en schreef het boek Willem van Oranje.
Waar
Gebouw Internos in Hei en Boeicop
Historicus Jeroen Punt deed onderzoek naar het leven van Willem van Oranje. ,,Willem bleek een
uitermate geschikte edelman. Hij was charmant, spitsvondig, aardig, intelligent en sprak zijn
talen. Spaans, Italiaans, Duits, Latijn, Frans en Nederlands.”
De lezing is een mooie opwarmer voor de excursie van zaterdag 13 oktober
Najaarsexcursie zaterdag 13 oktober naar de expositie Willem
De geboorte van Nederland
In 2018 is het 450 jaar geleden dat de Tachtigjarige Oorlog begon. Willem van Oranje speelde hier
een belangrijke rol in. Hij legde de basis voor het ontstaan van de Republiek van de Zeven
Verenigde Nederlanden. De tentoonstelling
Willem geeft een uniek beeld van het leven van de
jonge Willem van Oranje en zijn onbekende jaren
als veldheer voordat de Tachtigjarige Oorlog
uitbrak.
Voor deze grote internationale tentoonstelling
over Willem van Oranje en in het bijzonder diens
jonge jaren, is een grote hoeveelheid objecten bij
elkaar gebracht, waarvan vele nooit eerder voor
het publiek te zien zijn
geweest. Van de objecten
uit het buitenland zijn de
meeste nooit eerder in
Nederland geweest.
Topstukken zijn onder
meer de bevelhebbers
staf, die in 2016 werd
teruggevonden en die in
Rome aan koning WillemAlexander werd getoond.
Het levensverhaal van Willem van Oranje is opmerkelijk te noemen. Hij
trouwt vier keer, zijn zoon Filips Willem wordt naar Spanje ontvoerd en
drie van zijn broers sneuvelen op het slagveld.
Om u op te geven voor deze excursie kunt u bellen met bestuurslid Arie van der Zouwen op
nummer 06 18188357 of mailen naar arievanderzouwen@hetnet.nl
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Opening Historium
Met de onthulling van de naam Historium opende voorzitter Rinus Langerak op 1 juni ons nieuwe
verenigingsgebouw in Lexmond. Na ruim een jaar is de Vereniging Historisch Lexmond en Hei
en Boeicop weer onderdak. Het vorige onderkomen, Het Laakhuis, moest wijken voor nieuwbouw
in De Laakse Hof. Ondanks de dreigende regen was de belangstelling van de leden voor de opening
overweldigend. Ook waren er vertegenwoordigers van een aantal zusterverenigingen.
Zederiks wethouder Arie Donker liet weten blij te zijn met de nieuwe bestemming voor de voor
malige aula. Hij overhandigde het wapenbord, met daarop het wapen van de voormalige
ambachtsheer van Lexmond, Anthony van den Bergh, dat lange tijd in de voormalige raadszaal
heeft gestaan. Vermoedelijk is het aan het einde van de achttiende eeuw vervaardigd. Daarnaast
schonk de wethouder het gemeentewapen dat de voorgevel van het gemeentehuis heeft gesierd.
Historium wordt een clubhuis voor bestuursvergaderingen, educatie en presentaties. Ook wordt
er een deel van het archief ondergebracht, zoals boeken en kronieken.
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
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