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Mensen die niet verder dan de oppervlakte kijken, denken dat
gezondheid eigen is aan het leven, zij verwijten het hun gestel
als ze ziek zijn. Maar ik, die weet aan hoe ragfijne draden dat
weefsel hangt, verwonder mij, dat we niet altijd ziek zijn. En als
ik de duizenden poorten zie die tot de dood leiden, dank ik God
dat wij maar één keer kunnen sterven.
Sir Thomas Browne, Brits filosoof 16051682

V

raag een willekeurig iemand naar wat zijn kostbaarst
bezit is, en het antwoord zal zijn: mijn gezondheid. En
ongetwijfeld stemmen wij daar dan onmiddellijk mee
in. Alleen, op hetzelfde moment is gezondheid misschien ook
wel het antwoord op de vraag: wat is je kwetsbaarste bezit?
Juist die kwetsbaarheid maakt ons bezorgd. Dat maakt ook een
goede zorgvoorziening noodzakelijk. En het besef daarvan is
niet van vandaag of gisteren. Van oorsprong af is de mensheid al
bezig zieke mensen te genezen. En zeker de laatste honderden
jaren weten we meer en meer saamhorigheid en wetenschap in
te zetten om mensen zo lang mogelijk in leven en gezond te
houden.
Daarover gaat het hoofdzakelijk in deze Kroniek. In bescheiden
verband uiteraard, toegespitst op de ontwikkeling van de zorg
in onze dorpen. Niet volledig, want daarvoor is één nummer
veel te klein. Maar op een aantal karakteristieke onderdelen.
En als één ding duidelijk wordt uit de artikelen, dan is het wel dat
belangrijke delen van de zorg lang afhankelijk geweest zijn van
particuliere en kerkelijke initiatieven. De participatiemaat
schappij avant la lettre zou je kunnen zeggen.
Al lezend kijk je onwillekeurig ook terug op wat je zelf hebt mee
gemaakt; geschiedenis in de tijd dat gezondheidszorg nog
overzichtelijk leek. Dokter Vegter, zuster Van de Griend, Heiltje
de baker; en Hannes Rietveld om het geld op te halen. Dat was
het zo ongeveer in de tijd dat ik opgroeide. Met natuurlijk een
maal per week drie uren de tandarts, achter een gordijn in de ou
de raadszaal. En niet te vergeten de dokteres; de vrouwelijke
schoolarts zonder naam.
Herinneringen in een notendop. Uit die voorbije tijden leven
natuurlijk nog tal van heugenissen; verhalen die ook eens ge
boekstaafd zouden moeten worden. Om op een later moment
weer een nieuwe Kroniek mee te maken.
Met dank aan de auteurs, die voor hun boeiende artikelen veel
onderzoek hebben gedaan, wens ik u voor nu veel leesplezier.
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Speciale uitgave
Voor u ligt een speciale uitgave van de Lek en Huibert Kroniek,
die vrijwel geheel is gewijd aan onderwerpen over gezondheidszorg
met de focus op Lexmond en Hei en Boeicop.
Leven in een goede gezondheid is een groot
goed. De zorg levert daar een belangrijke
bijdrage aan. Ruim honderd jaar geleden was
dat nog bescheiden, nu is de zorg overal
aanwezig en maken we er uitgebreid gebruik van.
In dit nummer onder andere aandacht voor de Spaanse
griep die honderd jaar geleden de wereld teisterde, de
geschiedenis van ziektekostenverzekeringen,
de EHBO en het werk van de gemeentegeneesheren,
onder wie P. Bon, W. Siddré, P. Schuckink Kool,
S. Vegter en J. van der Wind. In eerdere uitgaven
werd al aandacht besteed aan Het Groene Kruis.

Gezondheidszorg door de jaren heen
Marianne Wittebol
Algemeen
e ontwikkelingen op het gebied van de
lokale gezondheidszorg zijn niet te be
grijpen zonder enige kennis van de ont
wikkelingen in Nederland in het algemeen.
Veel voorzieningen die we in Lexmond en Hei
en Boeicop kennen, zoals kruisvereniging,
wijkzusters, kraamzorg en EHBO, vonden hun
oorsprong in het Engeland van de 19de eeuw.
De zware en slechte werkomstandigheden
tijdens de industrialisatie vroegen om een
reactie. Tegelijkertijd werden door de ontwik
kelingen in de wetenschap nieuwe behandel
methoden of geneeswijzen ontdekt.
Armoede en ondervoeding, lange zware werk
dagen en kleine vochtige en tochtige behuizing
leidden ook in Nederland tot een verzwakking
van de bevolking. Dat leverde een extra
voedingsbodem op voor de regelmatig terug
kerende epidemieën zoals cholera, tyfus en
pokken. Tuberculose was daarbij doods
oorzaak nummer één.

D

De pleidooien om maatregelen te nemen en zo
epidemieën te voorkomen, namen toe. Vooral
van de kant van de zogenaamde hygiënisten.
Dat ging om geneeskundigen die de nadruk leg
den op het voorkomen van besmettingen door
hygiënische maatregelen.
Dat was in het politiek liberale en tegelijkertijd
steeds verder verzuild rakende Nederland geen
gemakkelijke zaak. De discussies tussen 1850
en pakweg 1910 gingen er meestal niet over dat
er iets gedaan moest worden, maar meestal
over hoe het gedaan moest worden. Daardoor
duurde het lang eer er wetten werden aange
nomen en maatregelen getroffen.
Uit ongeduld over het uitblijven van actie zagen
maatschappelijke initiatieven het licht, zoals
kruisverenigingen, de Vereniging ter bestrij
ding van de tuberculose, wijkverpleging en
meer. Dat leidde tot een explosieve groei van
het maatschappelijk middenveld eind 19de
eeuw en de eerste decennia van de 20ste eeuw.
Drie wetten hebben in de 19de eeuw de meeste
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invloed gehad op het handelen van gemeenten.
Dat was allereerst de 'Wet regelende de
uitoefening der geneeskunst' uit 1865,
waarmee het artsenexamen geregeld werd en
er een einde kwam aan diversiteit en ni
veauverschil tussen artsen en geneesheren.
Verder de Wet op de Lijkbezorging van 1869 en
de Wet op de Besmettelijke ziekten. Gemeen
ten werden daarmee gedwongen maatregelen
te nemen: het aanstellen van gemeentegenees
heren en zorgen voor gratis vaccinaties.
Lexmond en Hei en Boeicop kregen daarbij,
net als veel andere plattelandsgemeenten,
sterk te maken met de gevolgen van de instel
ling van één artsenexamen. Lange tijd onstond
een tekort aan artsen, waardoor de jaarweddes
omhoog gingen en er meer voorzieningen ge
troffen moesten worden om de dokters naar de
dorpen te lokken. Daaronder het bouwen van
een dokterswoning, die dan gratis ter beschik
king werd gesteld.

te kunnen betalen. Deze fondsen ontstonden
vooral in de grote steden en de kleinere indu
striesteden en golden alleen voor arbeiders in
vaste dienst.
De toenemende industrialisatie bracht ver
schuivingen in de opvattingen over ziekte en
werkloosheid teweeg: er was niet enkel meer
behoefte aan een slecht betaald 'lompenprole
tariaat', makkelijk vervangbaar bij uitval. In
toenemende mate was behoefte aan gezonde,
geschoolde en daarmee vaste werknemers.
Daarmee groeide vooral in de grote steden en
de kleinere industriesteden op verschillende
manieren georganiseerde ziekenfondsen. Die
fondsen vergoedden gedurende een korte peri
ode de uitval bij werk en de kosten van dokters.
Familieleden waren veelal niet meeverzekerd.
Dezelfde elites die zich druk maakten over de
volksgezondheid, maakten zich ook druk over
de verzekeringen. Maar ook toen vrijwel het ge
hele politieke landschap
ervan overtuigd was dat
Ziekenfondsen
er een verplicht zieken
Onder
invloed
van
de
fonds moest komen,
centraliseringsgedachten on
vanaf ongeveer het eers
der Napoleon werden tijdens
te decennium van de
de Bataafse Republiek de sinds
20ste eeuw, lukte het
de Middeleeuwen bestaande
niet de politieke be
‘gildenbussen’
opgeheven.
sluitvorming rond te
Het was een vorm van verzeke
krijgen.
ring die leden beschermde te
De opvattingen over de
gen het risico van verlies van
wijze van organiseren
inkomen als gevolg van ziekte
liepen te ver uiteen:. van
of werkloosheid en het risico
door de overheid geor
van medische uitgaven.
ganiseerd tot overlaten
In het nieuwe onafhankelijke
aan het inmiddels ver
Nederland (vanaf 1813) ont
der verzuilende par
stonden in de tweede helft van
ticulier initiatief. De
de 19de eeuw zorgverzeke
Nederlandse
Maat
ringen in diverse vormen: Boeken met de verordeningsbladen die schappij voor de Ge
commerciële fondsen, de fond de bezetter uitvaardigde, onder meer
neeskunde speelde in de
sen van artsen, bedrijfsfond over de gezondheidskosten.
discussies een belangrij
sen, vakbondfondsen, enz. De
ke rol. De vereniging be
welstandsgrens die de meeste van deze fondsen
pleitte een splitsing in de verzekering, namelijk
hanteerden, bracht een onderscheid aan tus
een verzekering tegen loonderving bij ziekte en
sen de lagere inkomens, die lid van het fonds
een verzekering voor ziektekosten. Daarmee
mochten worden, en degenen die geacht
liep zij ver op de tijd vooruit. Uiteindelijk was
werden de kosten van dokter en apotheker zelf
het de Duitse bezetter die in 1941 de knoop
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doorhakte. Er moest eenzelfde
verdeling van kosten komen tus
sen werkgevers en werknemers,
zoals die in Duitsland. Maar ook
toen bleef het een ziekenfonds
dat alleen gold voor mensen met
vast werk, waarbij nog steeds
een beperkt aantal medische be
handelingen werd vergoed.
In 1956 werd de Wet op de
Ziekenfondsverzekering voor
Bejaarden van kracht. Het was
een sterk gereguleerde vrijwil
lige verzekering voor 65plus
sers van wie het inkomen niet
meer dan (omgerekend) €
1547 per jaar bedroeg. Be
jaarden met een lager in
komen betaalden een premie
die gelijk was aan een kwart
van de werkelijke premiekos
ten. Voor degene met een hoger in
komen gold een premie die de helft dekte. Het
resterende deel werd aangevuld door de over
heid en het zogenaamde Vereveningsfonds.
In 1966 werd de Ziekenfondswet ingevoerd en
in 1968 de Algemene Wet Bijzondere Ziek
tekosten. Tezamen met de invoering van de
Algemene Bijstandwet in 1965 kwam daarmee
in alle opzichten definitief een einde aan de tijd
dat mensen met een laag inkomen waren aan
gewezen op de armenzorg als zij medische ver
zorging nodig hadden. Hetgeen tot in ieder
geval in de jaren 50 in Lexmond en Hei en Bo
weicop
voor
verschillende
mensen
noodzakelijk bleek.
Gezondheidsraad
Een aparte positie nam de in 1902 opgerichte
Nationale Gezondheidsraad in. Zij was tegelij
kertijd adviesorgaan voor de regering op het
terrein van de volksgezondheid én ver
antwoordelijk voor de inspectie op de uitvoe
ring van alle uitvoeringsterreinen van de
volksgezondheid. Dat laatste bleek uiteindelijk
een combinatie die niet goed werkte en in 1920
1
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In 1927 bestond de ge
zondheidscommissie Go
rinchem een kwart eeuw.
De commissie adviseer
de en inspecteerde de
gemeenten.

werd de raad omgevormd
tot enkel adviesorgaan.
Bij de invoering waren er
ook plaatselijke en regio
nale gezondheidsraden
opgericht die gemeenten
moesten adviseren en in
specteren.1
Zo was er in Gorinchem een
regionale
Gezondheids
commissie, waarbij in ieder
geval gemeenten uit de Al
blasserwaard en Vijfhee
renlanden waren aange
sloten.
Archief
Archief Burgerlijk Armbestuur Lexmond

Bronnen
Website Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn
en Sport
Website Kenniscentrum Historie Zorgverzekeraars

Literatuur
Hoeven, H.C. van der en E.W. van der Hoeven, Om
welzijn of winst. 100 jaar ziekenfondsen en Sociale
Zekerheid
Rigter, R.B.M., Met raad en daad. De geschiedenis
van de Gezondheidsraad 19021985. Rotterdam,
1992
Roebroek, J.M. en Hertogh, M. De beschavende
invloed des tijds. Twee eeuwen sociale politiek,
verzorgingsstaat en sociale zekerheid in Neder
land, Den Haag 1998
Velden, G.H.M. ten en J.A. Knotterus, 100 jaar Ge
zondheidsraad. Inleiding, in Nederlands Tijdschrift
voor Geneeskunde, 2005, pag. 18871890
Velden, van der H., Financiële toegankelijkheid tot
gezondheidszorg in Nederland, 18501941,
Amsterdam, 1993

Iedere gemeente boven de 15.000 inwoners diende over een onafhankelijke gezondheidsraad te beschikken.
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Gemeentegeneesheren in
Lexmond (en Hei en Boeicop)
Marianne Wittebol

Geneesheer J.A. van Effen
n 1865 was de eerste centrale regeling voor
het artsenberoep tot stand gekomen. Op
het platteland had die niet direct invloed.
Daar mochten de lager opgeleide geneesheren
hun beroep blijven uitoefenen. De invoering
van de Wet op de Lijkbezorging in 1869 had wel
direct invloed op de gemeentelijke politiek.
Burgemeester W.N.J. van Slijpe1 meldt op 12
augustus 1869 de consequenties aan de raad,
namelijk dat er een geneeskundige moet
worden aangewezen als er geen dokter bij het
overlijden aanwezig is geweest. Hij stelt voor
om de plaatselijke geneesheer J.A. van Effen2
daarvoor te benoemen.
De raad wil eerst weten wat dat gaat kosten. In
de vergadering van 4 september 1869 komt aan
de orde dat geneesheer Van Effen fl. 3, per lijk
schouw wenst. De raad gaat daarmee akkoord
op voorwaarde dat de schouwing van lijken uit
gezinnen waar genoemde geneesheer voor
een of ander armbestuur of met consent3 prac
tiseert, de bedoelde schouwing gratis zal moe
ten hebben plaatsvinden.
Uit berichten bij zijn overlijden blijkt Van Effen
voor de beide armbesturen ook de 'armenprak
tijk' uitgevoerd te hebben in de gemeente Lex
mond. Bij zijn overlijden is hij 40 jaar
geneesheer in Lexmond geweest.

I

Zoektocht naar een dokter
Direct na het overlijden van Van Effen regelt de
burgemeester, in overleg met de armbesturen,
dat dokter Van Nes uit Meerkerk de armen
praktijk (tijdelijk) overneemt. Van Slijpe be
pleit in de gemeenteraad de wenselijkheid van
een in Lexmond gevestigde dokter. Daarover
wordt in maart 1880, zoals Van Slijpe in de no
tulen schrijft, breedvoerig van gedachten ge
wisseld. Op dat moment is niet de hoogte van
het traktement aan de orde (fl. 500, per jaar),

Het bericht over het overlijden van de voormali
ge arts J.A. van Effen.

maar de te vragen bijdrage van de diaconie. De
raad verlaagt het voorstel van de burgemeester
met fl. 50, naar fl. 200, per jaar.
Op 1 juni 1880 wordt besloten een nieuwe
advertentie te zetten, waarbij vermeld zal
worden dat het huis van de voormalige genees
heer in percelen verkocht zal worden en dat de
mogelijkheid bestaat om de apotheek over te
nemen. De krapte op de arbeidsmarkt van art
sen als gevolg van de wetgeving in 1865 speelt
Lexmond kennelijk parten.
Toch is er halverwege die maand een kandi
daat, een net afgestudeerde dokter met goede
referenties, die vraagt om een hogere jaarwed
de. Er volgt overleg tussen raad, kerkenraad en
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predikant. Resultaat is dat de diaconie op basis
van consent de dokter de armenpraktijk wil la
ten uitvoeren en de rekening daarvan aan de
gemeente zal vergoeden. De gemeenteraad
stemt in met een jaarwedde van fl. 700,. Niet
temin trekt de kandidaat zich terug.
Voor een nieuw te plaatsen advertentie wordt
door de raad de jaarwedde weer verlaagd naar
fl. 400,. In augustus van 1880 wordt duidelijk
dat er wel sollicitanten zijn, maar dat allen uit
eindelijk weer afhaken wegens het ontbreken
van fatsoenlijke huisvesting. De burgemeester
zal niet voor de laatste keer bepleiten een
woning te kopen, zodat een kleinere jaarwedde
kan worden verstrekt met vrije woning. De no
tulen vermelden dan: Dit denkbeeld vindt geen
bijval en men is er in ’t algemeen bepaald te
gen.
Als dokter B.H. van Nes uit Meerkerk in sep
tember 1880 vraagt om van de armenpraktijk
in Lexmond ontslagen te worden, doet de
burgemeester nogmaals een poging de
dringende behoefte van de vestiging van een
geneesheer alhier onder de aandacht te bren
gen en nog eens in overweging te nemen een
woning aan te kopen omdat het anders niet
gaat lukken. (...) enkele leden denken hier an
ders over daar er toch elders geneeskundige
hulp te verkrijgen is en vele ingezetenen ge
bruiken toch andere doctoren al is er een ge
neesheer hier ter plaatse gevestigd enz enz.
Van Slijpe heeft bij de vermelding van enz enz
een vooruitziende blik.
Bovenstaande discussie tussen hem en de raad
zal zich in de loop der jaren verschillende keren
herhalen. Hij deelt zo af een toe een steek uit aan
de raad, door te melden dat het begrote bedrag
voor genees, heel en verloskundige hulp, vac
cinaties
en
lijkschouwingen
wordt
overschreden en de post op de begroting moet
worden verhoogd. Maar tot 1884 komt de
discussie over de aanstelling en vestiging van
een eigen gemeentearts niet meer terug.
Nadat de samenstelling van de raad is ge
wijzigd, stelt de burgemeester een eigen arts
opnieuw aan de orde, met voorlezing van het
besluit aan van juni 1880, waarbij een jaarwed
de van fl. 700,, waarvan fl. 300, voor rekening
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van de diaconie4. Dat de raad later de jaarwed
de naar fl 400, had verlaagd wordt niet
gemeld. De wenselijkheid van een eigen arts
wordt nu onderschreven. Bij de kerkenraad zal
bevestiging van het besluit van 1880 worden
gevraagd en twee leden van de raad gaan op
zoek naar een huis.
De gehele eerste helft van 1884 gaat gemoeid
met heen en weer gediscussieer over de hoogte
van de wedde en of de gemeente wel of niet moet
voorzien in een woning. Daarbij krijgt de
burgemeester iedere keer steun van in ieder
geval één raadslid, t.w. F.J. Swets. Maar ook nu
haken de sollicitanten af op het niet beschik
baar zijn van een woning.
Huren of kopen van een bestaande woning is tot
nu toe niet gelukt en daarmee komt opnieuw op
de agenda zelf een woning te bouwen. Het lukt
niet tegen een redelijke prijs bouwgrond te vin
den. Het vinden van een dokter lukt evenmin.
Eind 1886 is er weer een kandidaat, de jaarwed
de wordt flink verhoogd, maar ook nu haakt de
kandidaat af op het ontbreken van behoorlijke
woonruimte. Het lukt ook in 1887 niet een dok
ter te vinden. Ondanks het feit dat de
burgemeester in 1887 kan meedelen dat de
armbesturen van Hei en Boeicop de armen
praktijk in Lexmond zullen onderbrengen, als
zich daar een dokter vestigt.
Twee 'tussenpausent
De burgemeester had na het betrekken van een
nieuwe woning, zijn oude woning te huur aan
geboden voor de huisvesting van een arts.
Daarmee lukt het per 1 oktober 1988 F.P.
Schuitemaker als gemeentegeneesheer5 aan te
stellen. Geregeld werd dat dokter F.J. van den
Berg uit Ameide de armenpraktijk en de
patiënten op consent per die datum overdraagt.
En de notulen vermelden: De burg. zegt dat hij
niet kan nalaten den wensch uit te spreken dat
op het besluit van de heer Schuitemaker en het
besluit van de raad, Gods onmisbare zegen
rusten zal.
Lang blijft dokter Schuitemaker niet. In april
van het volgende jaar solliciteert hij naar
elders. Overleg om zijn wedde te verhogen leert
dat dit niet het verschil zal maken. Omdat Van
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den Berg uit Ameide en Van Nes uit Meerkerk al
jaren een groot deel van de praktijk in Lexmond
in beslag nemen, heeft Schuitemaker maar half
werk en ziet hij geen vooruitzichten om te
groeien. En al is hij op zich tevreden in Lex
mond, de halve praktijk maakt dat hij per 1 juni
1890 vertrekt. Weer moet men op zoek naar een
dokter. En weer komt in de raad verzet tegen
het beschikbaar stellen van een woning, dit
maal door raadslid Jasper Vink. Het lukte de
burgemeester de voorwaarden – een jaarwed
de van fl. 700, en vrije woning – te handhaven.
En per 15 juni iss er een nieuwe arts, J.M. van
Olst uit Utrecht, op dezelfde voorwaarden als
Schuitemaker aangesteld. Met zijn komst
wordt de instructie voor de dokter bij afwezig
heid op het dorp aangescherpt.
Tussen Van Olst en de gemeente gaat het al snel
mis over de kwaliteit van zijn huisvesting in de
voormalige burgemeesterswoning. Burge
meester en raad zijn verontwaardigd over de
klachten. Gezamenlijk beantwoorden ze de
klacht van Van Olst schriftelijk met de nodige
onderstrepingen: … ‘wordt door u gezegd dat
het door de gemeente gehuurde huis 'niet be
woonbaar is, zonder opoffering van gezond
heid en schade door bederf aan inventaris.’
Daardien het door u bewoonde huis alles be
halve bouwvallig is en goed wordt onder
houden, waarvan u zelf in ’t adres laat blijken,
schijnt alleen de kwestie te zijn dat uw huis
‘vochtig’ is. De raadsleden bleken echter bij de
behandeling van uw adres, eenstemmig van
oordeel te zijn dat alle huizen in de kom der
gemeente aan dit euvel mank gaan, en dat de
nu wellicht iets meerdere vochtigheid is toe te
schrijven aan de eenvoudige omstandigheid
dat wij in de laatste drie jaren geen enkele
drooge zomer hebben gehad.
Hem wordt nog aangeboden dat de
burgemeester bereid is enkele verbeteringen
aan te brengen en de mogelijkheid geboden zelf
een huis te bouwen of te kopen en ontslagen te
worden van de verdere huur van de oude
burgemeesterswoning. Ook wordt meegedeeld
dat het de burgemeester niet is gelukt de ver
goeding voor de armenpraktijk in Hei en
Boeicop hoger beloond te krijgen.

Bericht uit de Nieuwe Gorinchemsche Courant
van 15 oktober 1891.

Wat voor Lexmonders gewoon is, vochtige hui
zen, ook bij de elite, is voor Van Olst niet accep
tabel. Hij vertrekt per 15 november 1891 naar
Ophemert.
Burgemeester Van Slijpe is duidelijk teleurge
steld en meldt dat de beschuldigingen over de
woning hem verdriet hebben gedaan en zijn in
ziens onterecht zijn. De affaire heeft hem ken
nelijk beschadigd: Teneinde te voorkomen dat
alle lasterlijke praat dat hij op zoek is naar een
gemeentegeneesheer alleen om zijn woning te
verhuren… Hij stelt voor de jaarwedde te ver
hogen en geen woning beschikbaar te stellen.
Van de lasterlijke praat is in de krant niets te
merken. Alleen het vertrek van Van Olst wordt
in een kort zakelijk bericht gemeld.
Dokterloze periode
Weer breekt een dokterloze periode aan. Elke
keer haken mogelijke kandidaten af wegens het
ontbreken van behoorlijke huisvesting. In 1892
dient zich een 62jarige kandidaat met goede
getuigschriften aan, die op dat moment arts is
in Bodegraven. Op basis van burgemeesters
verbazing, dat je op die leeftijd nog zou willen
verhuizen, worden extra inlichtingen inge
wonnen. De kandidaat blijkt roomskatholiek.
Het komt tot een ontmoeting tussen de raad en
de kandidaat. Zonder opgaaf van redenen
wordt besloten de arts niet te benoemen.
Opnieuw begint de discussie over het wel of niet
bouwen van een dokterswoning. En weer pro
beert de burgemeester een doorbraak te force
ren, nadat er in 1893 een nieuwe samenstelling
van de raad is. Hij wijst de raad op het begin
selbesluit uit het verleden om een dokters
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woning te bouwen, waar het nooit van gekomen
was. En ja: Over ’t algemeen is men er niet voor
om deze groote en kostbare stap te doen… De
raadsleden willen de nieuwe advertentieronde
afwachten. En ook nu haken alle kandidaten af
op het ontbreken van een woning, op één na.
Deze arts wordt echter niet benoemd, omdat hij
Israelies is.
Intussen doemen nieuwe wolken op. De
kerkenraad en het armbestuur van Hei en
Boeicop zijn een overeenkomst aangegaan met
dokter Holl uit Schoonrewoerd en blijken zich
niets te herinneren van het contract dat in 1887
met Lexmond is aangegaan. Van Slijpe is in
middels geen burgemeester meer van Hei en
Boeicop. Zijn schoonzoon Joost Pot is hem daar
opgevolgd. Dit betekent dat sollicitanten alleen
de verkrijging van de armenpraktijk in Lex
mond in de toekomst in het vooruitzicht kon
worden gesteld. En weer kan men het in de raad
het niet eens worden over het bouwen en be
schikbaar stellen van een woning. Van Slijpe
gooit het dan over een andere boeg in de raad:
Burg. zegt dat hij zich nu al jaren moeite ge
troost tot het verkrijgen van een eigen genees
heer omdat de behoefte daaraan wezenlijk
zeer groot is, en dat wij niets vorderen en dat
hij daarom het beramen van plannen tot het
bouwen of koopen eens aan de overige raads
leden zal overlaten en zodra hij een uitnodi
ging van 3 raadsleden ontvangt met spoed een
raadsvergadering zal beleggen. Dan besluit
de raad dat de burgemeester sollicitanten mag
melden dat er uitzicht op een woning bestaat.
Als in januari 1894 nog geen nieuwe dokter
gevonden is, stelt een der raadsleden voor een
nieuwe advertentie te plaatsen. Raadslid Swets
maakt daartegen bezwaar, omdat het wegge
gooid geld is zonder de beschikbaarheid van
een huis. In de notulen wordt genoteerd:
Volgen beraadslagingen; dat op ’t oude en ’t
zelfde terecht komt. Toch wordt in ieder geval
besloten dat er vanaf nu middelen op de begro
ting zullen worden geraamd ter verkrijging van
een dokterswoning. Een door raadslid Swets
geforceerd besluit.
Uiteindelijk wordt in juni 1894 de bouw van een
dokterswoning aanbesteed, vindt transport
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van de grond plaats en wordt besloten een
lening voor de bouw af te sluiten
Een nieuwe tussenpaus
In oktober 1894 kan per 1 november van dat
jaar J.W.H. Wijsman op een jaarwedde van fl.
550, en vrije woning worden benoemd. De ge
bleken gebreken aan het huis worden opgelost.
(Maar goed dat er 300 van de aanneemsom is
ingehouden voor termijnonderhoud, meldt
het raadsverslag van januari 1895). Dit kan niet
voorkomen dat nog geen jaar later Wijsman
zijn ontslag heeft ingediend per 1 oktober 1895.
Naar de reden moeten we raden. Het raadsver
slag meldt niet anders dan dat raadslid Pot
(burgemeester van Hei en Boeicop) niets ziet
in het voorstel van de burgemeester nog eens
met Wijsman te praten. Van Slijpe noteert gela
ten: Geen enkel lid schijnt er voor te zijn. Over
Wijsman in de kranten geen woord.

Dokter P. Bon op zijn motor.

Dokter Petrus Bon
De tijden zijn duidelijk veranderd. In korte tijd
melden zich drie sollicitanten, één trekt zich te
rug en de overige twee worden aan de
gemeenteraad voorgedragen. Gekozen wordt
voor P. (Petrus) Bon, net twee maanden afge
studeerd en 30 jaar oud, op een jaarwedde van
fl. 550,. Dokter Bon kan het kennelijk goed met
burgemeester Van Slijpe vinden, want het aan
leggen van een regenput bij de woning vrijwel
direct na zijn komst, vormt geen enkel
probleem. Een jaar later, bij het verzoek om een
persoonlijke toelage omdat de praktijk nog
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Dokter Bon was van 1896 tot 1934 gemeentelijk
geneesheer voor Lexmond en omgeving.

In memorium door
C. Spijkerboer in
het Nederlands
Tijdschrift voor
Geneeskunde.
Bericht over de af
scheidsbijeenkomst
van dokter Bon.

niet van dien aard is dat hij van het traktement
na aftrek van alle medicijnen welke hij aan de
armen moet leveren kan bestaan, is het even
min een probleem de toelage voor vier jaar toe
te kennen. Hij behoudt de toelage zelfs tot hij in
1934 met pensioen gaat.
Uit raadsverslagen en notulen van Het Groene
Kruis valt op te maken dat dokter Bon ook met
de opvolger van burgemeester Van Slijpe,
burgemeester Pot, goed op kan schieten. Waar
schijnlijk ook niet zo vreemd. Ze zijn ongeveer
van dezelfde leeftijd. Veel 'elite' kende Lex
mond niet. Ze zullen elkaar dus ongetwijfeld
vaker hebben gezien, dan alleen bij officiële ge
legenheden.

Op het terrein van de gezondheidszorg is dok
ter Bon in Lexmond en Hei en Boeicop actief.
Als dokter, bij Het Groene Kruis (in beide plaat
sen op zijn initiatief opgericht), bij 'Draagt
elkanders lasten' en het ziekenfonds.
Landelijk is hij lid van de Vereniging ter bestrij
ding van de kwakzalverij. Hij zal ongetwijfeld
ook lid zijn geweest van de Nederlandse Maat
schappij voor de Geneeskunde. Daarnaast is hij
vertegenwoordiger van de ANWB in Lexmond.
Hij bezoekt zijn patiënten op zijn motor. Daar
gaat het verhaal over dat een fietser hem nog in
kan halen, zo rustig rijdt dokter Bon.
Op de foto’s oogt hij vriendelijk en zachtaardig.
Maar aan het begin van zijn carrière in Lex
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De arts P. Bon en zijn opvolger W.J. Siddré waren lid van de
Vereeniging tegen de kwakzalverij. Rechts de advertentie
waarin de wisseling van de wacht werd aangekondigd.

mond is hij flink voor zichzelf opgekomen. De
verbetering aan de woning, de extra toelage en
de wijze waarop hij aanvankelijk binnen Het
Groene Kruis en ook bij de burgemeester (in
middels J. Pot) tegenhoudt dat er een wijkzus
ter komt. Dokter Bon heeft lang volgehouden
dat er onvoldoende werk zal zijn voor een
wijkzuster. Niet uitgesloten moet worden dat
de dokter bang is inkomsten te derven met de
komst van een wijkzuster. Misschien geen on
terecht argument, omdat het aanvankelijk
moeite kost de praktijk uit te bouwen.
Er is een paar keer wat gemopper geweest, zo
wel binnen Het Groene Kruis als in de raad, dat
de dokter sommige arbeiders achter zou
stellen. Het wordt steeds ontkend en als laster
beschouwd. Bon kan wat dat betreft altijd op de
steun van burgemeester Pot rekenen. Tegelij
kertijd is het ook moeilijk voorstelbaar dat
sprake zou zijn geweest van structurele achter
stelling. Als hij bij het 25jarig jubileum van het
ziekenfonds in 1934 verhaalt van zijn motieven
om tot oprichting van het zieken
fonds te komen, spreekt daaruit
juist alleen maar zorg voor de no
den van de slecht verdienende
arbeiders.
En daar waar de dokter een echte
dorpsdokter lijkt te zijn geworden,
kiest hij er na zijn pensioen toch
voor om richting Den Haag te ver
trekken. Dokter Bon heeft slechts
twee jaar van zijn pensioen geno
ten. Afegevaardigden van de
gemeente en Het Groene Kruis
zijn bij zijn begrafenis aanwezig.

Dr W.J. Siddré
Zodra bekend is dat dokter Bon met pensioen
zou gaan, adverteert de gemeente voor een ver
vanger. Dat levert 28 sollicitanten op. Het
college draagt vier kandidaten voor aan de
raad, die besluit W.J. Siddré te benoemen.
Siddré is 25 jaar oud en heeft sinds drie maan
den het artsendiploma op zak als hij op 2 janua
ri 1934 zijn praktijk in Lexmond begint. Zijn
jaarwedde van fl 400, is aanmerkelijk lager
dan die van dokter Bon (550 met een toelage
van 50 gulden).
Siddré valt met zijn neus in de boter, want kort
na zijn aantreden staat Het Groene Kruis Lex
mond in de landelijke belangstelling vanwege
het lage salaris dat geboden wordt om een wijk
verpleegster aan te stellen. Siddré vestigt zijn
naam door, zoals Overhagen bij het 40 jarig ju
bileum van Het Groene Kruis vermeldt, samen
met burgemeester Hoogenboom door tactisch
manoeuvreren meesterlijk de lastige klip van
het salaris en de benoeming van de zuster (Van
Een exemplaar van
het proefschrift van
Johan Willem Siddré
bevindt zich in Het
Groene Kruis archief
in het Regionaal
Archief Gorinchem
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Leeuwen) te omzeilen. Beiden, nieuwe
burgemeester en nieuwe arts, hebbenn er mis
schien wel belang bij om na de lange dienstver
banden van Pot en Bon (40 jaar) te laten zien
wat ze waard zijn. Erg gelukkig loopt het niet af.
Want al in 1937 vertrekt de zuster weer en moet
Het Groene Kruis op zoek naar een nieuwe zus
ter.
Dokter Siddré staat aan de wieg van de EHBO
in Lexmond en is daar zeer geliefd. Eind 1938
krijgt hij een functie aangeboden bij het Rönt
genologisch Instituut van het Diaconessenhuis
te Utrecht en vertrekt hij uit Lexmond. Bij de
EHBO blijft hij vele malen terugkeren, ook na
dat hij naar Zwolle is verhuisd.
Dokter P. Schuckink Kool
Eind 1938 neemt dokter Schuckink Kool de
praktijk van Siddré over. Zijn start is wat onge
lukkig. Bij het bezoeken van een patiënt breekt
hij zijn enkel. Gedurende de ziekenhuisop
name wordt hij vervangen door dokter Siddré.
Als hij na een paar dagen terugkeert, wordt hij
vervangen en geholpen door G.M.H. Vee
neklaas. Kranten, EHBO en Groene Kruis
melden dat het gaat om de bekende arts uit de
ItaliaansAbessijnse oorlog6. Zowel Het Groe
ne Kruis als EHBO maken van die gelegenheid
gebruik om hem daarover te laten vertellen en
zo het programma van hun jaarvergaderingen
na de pauze te vullen.
Schuckink Kool wordt in augustus 1939 gemo
biliseerd, dus veel tijd hebben de dokter en de
inwoners in die eerste periode niet om aan
elkaar te wennen. Eerst wordt hij vervangen
door zijn vader dr. A. Schuckink Kool. Op 15
september 1939 vraagt hij bij de Inspecteur van
de Geneeskundige Dienst der Landmacht
overplaatsing aan naar Vianen of Juthpaas.
Ook wijst hij erop dat zijn vader op basis van
zijn leeftijd hem niet lang zal kunnen vervan
gen. De praktijk is uitgebreid en omvat geheel
Lexmond en Hei en Boeicop en delen van
Schoonrewoerd, Zijderveld, Everdingen, Ha
gestein en Vianen. De overplaatsing gaat ken
nelijk niet door, want op 3 november wordt J.A.
Govers tijdelijk benoemd als gemeentege
neesheer.

Dokter
Schuckink
Kool was van
1945 tot 1949
voorzitter van
de voet
balvereniging
De Lekvogels.

Aanvankelijk had Schuckink Kool het niet
gemakkelijk. Het botert in het begin niet met de
EHBO, maar het komt uiteindelijk goed en on
der zijn leiding behaalt de EHBO meerdere ho
ge prijzen. Wel is duidelijk dat hij zich kritisch
opstelt ten aanzien van de deelname aan de
EHBOcursussen Deelnemers moeten echt
wat voor het EHBOwerk voelen. Ook binnen
het Groene Kruis is in de notulen gewag gedaan
van zijn kritische opstelling als het ging om de
beloning van zuster Van de Griend.
De Tweede Wereldoorlog is ook op het terrein
van gezondheid een moeilijke periode. De
Duitsers willen alles 'gelijkschakelen', zoals dat
in 1941 al met het ziekenfondsbesluit is ge
beurd. Aan het eind van 1941 is er ook de
'Artsenverordening', waarbij alle artsen die
fondspatienten behandelen automatisch lid
worden van de Artsenkamer. Tegelijkertijd
wordt de Nederlandse Maatschappij voor Ge
neeskunde opgeheven. Artsen zijn vanaf dat
moment niet strafbaar meer als ze inlichtingen
over patiënten verstrekken aan nietartsen.
Een landelijke actie komt op gang. Artsen laten
zich uitschrijven, maar werken wel gewoon
door en melden hun patiënten langs te komen
bij een 'kwakzalver'. Zoals uit een brief in het
gemeentearchief blijkt heeft Schuckink Kool
zich op 24 maart 1943 bij die actie aangesloten
door de burgemeester te berichten afstand te
hebben gedaan van het beroep van arts volgens
art 5 sub 2 van de artsenverordening: Ik ver
zoek u, bericht te mogen ontvangen of u
wenscht, dat ik onder deze omstandigheden en
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met de beperkingen, die de nieuwe toestand
mij oplegt, mijn werkzaamheden als gemeen
tearts van de gemeente Lexmond blijf
voortzetten. De gemeente steunt hem, want zo
wel in 1944 als '45 ontvangt hij bericht dat hij is
aangewezen voor het verrichten van de dood
schouw. Van enige inkomsten blijft hij op deze
wijze verzekerd.
Schuckink Kool vertrekt in 1947 naar
Maartensdijk.
Dokter S. Vegter
Schuckink Kool wordt opgevolgd door dokter
S. Vegter, die tot zijn pensioen in 1970 in Lex
mond blijft. Over Vegter zijn er nauwelijks be
richten in de krant tot aan zijn afscheid. Het was
een lofzang op de dokter, die niet alleen als een
goed arts wordt omschreven, maar … ook op het
psychologisch gebied vele kwaliteiten had.
Velen kwamen met deze kant van de dokter in
aanraking. En voor velen was hij de dokter, zo
nodig de psychiater en de biechtvader… De
man die een onbeperkt vertrouwen genoot bij
zijn patiënten. En dat waard was. Een be
scheiden man die een hekel had aan al te veel
aandacht, aldus de krant.
Volgens de verhalen is Vegter, voormalig mili
tair arts, ook wel een aparte. Hij doet veel zelf en
haalt er niet snel een specialist bij. Aan de ande
re kant zegt hij tegen vervangers: Als ze bellen
direct gaan, want ze bellen hier pas als ze met
één been in de doodskist staan.

Dokter Vegter was tevens apotheker.

Voetnoten
Dokter J.D. van der Wind
Dokter J.D. van der Wind begint zijn praktijk in
1970 en beëindigt die eind 1998. Over hem zijn
er geen gegevens in de gemeentearchieven.
Hij stond erom bekend dat hij zijn patiënten al
tijd eerst geruststelde, voordat de klachten be
sproken werden. Goede herinneringen worden
bewaard aan zijn droge humor.
Bronnen
Gemeentearchief Lexmond
Gemeenteraadsnotulen Lexmond
De Vijf Rivieren
De Nieuwe Gorinchemsche Courant
De Vijfheerenlanden

1

Burgemeester is op dat moment Willem Nicolaas Johannes van
Slijpe. Burgemeester van Lexmond van 18601900. Van 1871 tot
1892 ook burgemeester van Hei en Boeicop. Tegelijk met zijn
burgemeesterschappen was hij in beide gemeenten ook gemeen
tesecretaris.
2
Vermoedelijk is Van Effen geen academisch opgeleide dokter,
omdat de term geneesheer wordt gebruikt.
3
Waar consent (toestemming) nu inhoudt dat een patiënt
uitdrukkelijk toestemming geeft voor een medische behandeling,
betrof het indertijd de toestemming van de gemeente, diaconie of
armbestuur om voor kosten van de gemeente of armbestuur een
medische behandeling te doen verrichten.
4
In 1880 wilde de kerkenraad geen vast bedrag betalen, maar op
basis van consent, dus per klant en verrichting.
5
De gemeente Lexmond blijft de gemeenteartsen consequent
gemeentegeneesheer noemen.
6
Dokter Veeneklaas maakte onderdeel uit van een groep artsen
die met de “Nederlandsche ambulance” voor Het Rode Kruis
slachtoffers van die oorlog hebben geholpen.
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Een eigen ziekenfonds
Walter van Zijderveld
Van gildebus naar ziekenfonds
e middeleeuwse ambachtsgilden
waren de eersten die een soort
ziektekostenverzekering
hadden. Er waren gilden van timmerlie
den, smeden, voerlieden, bakkers enz.
De gildebroeders moesten periodiek of
afhankelijk van hun verdiensten een
bedrag in de gildebus storten. Het geld
dat zo werd verzameld werd onder an
dere gebruikt om aan zieke gilde
broeders een bijdrage te verstrekken.
Wanneer je niet bij een gilde hoorde,
en dat waren er velen, dan kreeg je bij ziekte
geen cent. De verdere familie moest dan maar
zorgen dat er geld op tafel kwam. In die gevallen
sprongen vaak de burgerlijke en kerkelijke
armbesturen bij.
Rond 1770 ontstonden de eerste ziekenfond
sen. Ze werden opgericht door artsen, apothe
kers, liefdadigheidsorganisaties en vermogen
de particulieren. Het waren verenigingen die
de aangesloten personen tegen een premie van
een paar centen per week verzekerde van medi
sche hulp door een arts en van medicijnen, die
werden geleverd door een apotheker. Dit zullen
ook sociaal bewogen medici zijn geweest. Al
leen arme personen konden lid worden van
zo’n ziekenfonds. Die aansluiting was op geheel
vrijwillige basis. De premie werd wekelijks
geïnd door een bode. Dit soort ziekenfondsen
ontstonden alleen in steden.

D

Ziekenfondsen in de negentiende eeuw
In de negentiende eeuw kwamen er ook echte
commerciële bedrijven op de markt. Die waren
weliswaar gericht op mensen met een laag in
komen, maar hadden ook duidelijk een ander
uitgangspunt. Een voorbeeld hiervan is het in
1846 in Amsterdam door artsen en apothekers
opgerichte Algemeen Ziekenfonds Amsterdam
(AZA). Behalve armere lieden, konden ook
meer welgestelden lid worden. Die moesten

De bodepenning van AZA
uit 1876.

dan ook meer premie be
talen, maar kregen er
royalere voorzieningen
voor terug. De AZA voer
de meteen een inkomens
grens in om de twee
groepen te scheiden. De
meer welgestelden be
taalden zo ook een beetje
mee aan de medische ver
zorging van de armere groep. Deze scheiding
was het begin van de nog langer dan een eeuw
bestaand hebbende tweedeling tussen fonds
en particuliere patiënten.
De meeste Amsterdamse timmerlieden waren
verzekerd bij de AZA. In 1874 dienden zij bij het
bestuur een verzoek in om de premieopbreng
sten te investeren in arbeiderswoningen. Zo
zou het mes aan twee kanten snijden. De tim
merlieden zouden goed medisch verzekerd zijn
en er kwamen betaalbare goede woningen voor
hen beschikbaar.
Het bestuur van de AZA vond het maar niets dat
hun arbeidersklanten hen suggesties over het
beheer van het fonds deden. De elite wist het
zelf altijd beter en zij deden het voorstel af met
de woorden: “Laat de werklieden zich liever
toeleggen op hun werk dan op deze dagdie
verij!”
Dat schoot de timmerlieden natuurlijk in het
verkeerde keelgat en samen met andere
arbeiders richtten zij toen zelf het Algemeen
Onderling Ziekenfonds Voor en Door Werklie
den op.
Dit voorbeeld vond navolging, wat ook kwam
doordat de arbeiders door het opkomende so
cialisme steeds mondiger werden. Ook de vak
bonden begonnen hun deuntje mee te blazen in
de ziekenfondsen.
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De werkgevers lieten zich na verloop van tijd
ook niet onbetuigd en rond 1900 richtten zij de
eerste ziekenfondsen voor hun personeel op.
Ook lokaal een ziekenfonds
De voorgaande ontwikkelingen vonden al
lemaal plaats in de grote steden en waren aan
Lexmond en Hei en Boeicop voorbijgegaan.
Wettelijk was er ook nog helemaal niets ge
regeld. Dat begon pas in
1903, toen het kabinet on
der leiding van premier
Abraham Kuyper een
wetsvoorstel
indiende
voor een Ziektewet. Hier
in werd bepaald dat de
verzekering tegen ziek
Abraham Kuyper. tekosten verplicht zou
worden en een zo com
pleet mogelijk pakket van medische zorg zou
bevatten. Er waren in die tijd al zo’n 650 allerlei
soortige ziekenfondsen en deze veroorzaakten
een enorme discussie, waaraan ook artsen en
apothekers deelnamen. Het gevolg was dat dit
ambitieuze plan nog niet door de kamer was be
handeld toen het kabinet van Kuyper in 1905
ten val kwam. In 1913 kwam er weliswaar een
door minister Talma ingediende Ziektewet,
maar deze bevatte hoofdzakelijk een verplichte
verzekering tegen loonderving bij ziekte. Dat
gaf in elk geval toch een stuk zekerheid voor
zieke werknemers. Deze regeling stond echter
geheel los van de ziekenfondsen. Daarna bleef
het in Den Haag jarenlang stil.
In Lexmond en omgeving begon men zich ook
te realiseren dat een ziekenfonds broodnodig
was. Begin juni 1909 werd daarom ook hier een
ziekenfonds opgericht. De dorpsdokter, P.
Bon, was hierachter de drijvende kracht. Dok
ter Bon liep al een paar jaar met het idee rond
om een ziekenfonds op te richten. Wanneer de
kostwinner van een gezin ziek werd, was het
voor de dokter alleen de opgave de patiënt zo
spoedig mogelijk weer te genezen. Het gezin
was echter haar inkomstenbron kwijt en er
moest toch brood op de plank komen. Hoe
langer de ziekte duurde, hoe erger de situatie
werd. Met geleend geld werd de ergste nood ge

Dorpsdokter P. Bon  hier met zijn gezin  was de
drijvende kracht achter de oprichting van het
ziekenfonds voor Lexmond en omgeving.

lenigd, maar dat moest ook weer worden terug
betaald. Zo bleef het gezin ook na herstel van de
kostwinner nog lang onder de financiële
gevolgen gebukt gaan.
Door een vereniging op te richten waar uit de
kas een uitkering kon worden verstrekt, zouden
veel financiële problemen kunnen worden op
gelost. Hij vertelde er zelf dit over:
Spreker [Bon] heeft er toen met verschillende
vooraanstaande personen over gesproken,
doch kreeg overal bedenkelijke gezichten te
zien met de opmerking: “Dokter, begin daar
maar niet aan, want je haalt er je een heeleboel
narigheid mede op de nek” Door gebrek aan
steun zakte het idee toen weer weg, totdat, wat
men noemt een toevallige omstandigheid het
plan weer deed herleven. Zekere H.v.d. Heuvel
uit Vianen geraakte bij zijn werk in deze
gemeente [Lexmond] door een ongeluk ge
wond aan zijn hand en kwam bij spr. om ge
neeskundige hulp. Die hulp werd verleend en
genoemde v.d.H. vond het ’t beste dat spr. zijn
gewonde hand maar verder behandelde, daar
hij toch alle dagen in Lexmond moest zijn. Al
dus geschiedde en aan ’t eind der week vroeg de
patiënt aan spr. om een briefje voor het
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Ziekenfonds. De lust om hier ook zulk een fonds
te stichten, kwam bij spr. weer boven en nadat
het gevraagde briefje verstrekt was, heeft Bon
den man mee naar binnen genomen en ge
vraagd hoe of dit in Vianen geregeld was. Ge
noemde v.d.H. vertelde toen dat dit in Vianen
uitstekend liep. De contributie bedroeg 10 cent
per week, waartegenover bij ziekte een uit
keering stond van f 1 per werkdag. Met deze in
lichtingen heeft spr. Toen zijn winst gedaan en
het plan doorgezet. Met den heer Schakel werd
toen een actie op touw gezet en een op
richtingsvergadering uitgeschreven, op wel
ke vergadering een Ziekenfondsvereeniging
werd opgericht met aanvankelijk 40 leden.
Dit was dus een geheel ander soort ziekenfonds
als veel andere ziekenfondsen. In Lexmond
wilde men de financiële gevolgen van het ziek
zijn van de kostwinner onderling dragen,
terwijl veel andere ziekenfondsen zich richtten
op het vergoeden van de kosten voor genees
kundige hulp. Aan deze laatste vorm denken we
ook wanneer we tegenwoordig de term zieken
fonds horen.
Het Ziekenfonds Lexmond kreeg vorm
Na enkele weken hadden reeds zestig leden en
vijf begunstigers zich aangemeld. Eind juni
werd een ledenvergadering georganiseerd en
werd een bestuursverkiezing gehouden. Hier
werden de volgende heren (vrouwen kwamen
toen nog niet in aanmerking) gekozen:
P. Bon
Voorzitter
G. van Santen
2e Voorzitter
J. Schakel
Secretarispenningmeester
B.J. Rietveld
2e Penningmeester
E. van den Bosch
C.J. Verhoef Gz
H. Stravers Hz.
De naam van de vereniging werd Het Zieken
fonds Lexmond. Er is ongetwijfeld ook een re
glement en tarievenlijst geweest, maar die zijn
nog niet boven water gekomen. Uit latere ver
slagen weten we echter dat de contributie aan
vankelijk f 0,40 per week was. Het was
blijkbaar een fonds dat er vooral was voor
arbeiders in loondienst, landarbeiders, grond
en griendwerkers en kleine zelfstandigen. Be

jaarden, chronisch zieken en zwangere vrou
wen mochten geen lid worden. Dat zou een te
grote kostenpost zijn. Bovendien lag financiële
ondersteuning van deze groepen meer in het
werkgebied van de armbesturen. De zieke ver
zekerden konden niet gewoon een nota van ge
maakte medische kosten indienen die dan werd
vergoed, maar kreeg per ziektedag een uitke
ring van f 0,75. Het diende als een tegemoetko
ming in gederfd loon en men moest zelf de
medische kosten betalen . De uitkering was be
perkt tot dertien weken, dus een kwartaal. De
uitkering ging pas na drie dagen in, maar in ja
nuari 1914 werd dat terstond na de kennisge
ving en vaststelling. In 1916 of 1917 werd de
uitkering verhoogd van f 0,75 naar f 1 per dag.
Omdat het een verzekering tegen gederfd loon
was, werd alleen per werkdag uitbetaald, dus
slechts zes dagen per week. De zondag telde
voor de uitkering niet mee en ook de nationale
en christelijke feestdagen niet. Pas in februari
1936 werd besloten om ook op de christelijke
feestdagen een uitkering te verstrekken.
De ledenvergaderingen werden altijd op zater
dagavond gehouden. Dan waren de arbeiders
thuis, want veel van hen waren de gehele week
van huis. Het was een neutrale vereniging,
maar reeds in juli 1912 werd met meerderheid
van stemmen besloten de vergaderingen met
gebed te open en te sluiten. In januari 1913 ge
beurde dat door P. de Ruiter voor de eerste
maal.
De bestuursleden kregen voor hun werk geen
vergoeding, ook de secretarispenningmeester
niet, die van hen toch het meeste werk verzette.
In 1930 werd vanuit de leden geopperd dat hij
wel wat voor zijn vele werk mocht ontvangen,
maar gezien de financiën niet toelaten deze
functie te salariëren ging dat niet door.
De eerste jaren
Aan de leden werd elk halfjaar, later jaarlijks,
verslag gedaan over het reilen en zeilen van de
vereniging. Op zaterdagavond 12 februari 1910
vond de eerste halfjaarvergadering plaats. Het
was een gunstig halfjaar geweest, want er
hoefden slechts vier uitkeeringen te geschie
den, zodat het eerste [half]jaar met een aardig
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batig saldo sluit. Op dat moment waren er 82
leden. De correspondent eindigde zijn verslag
in de Nieuwe Gorinchemsche Courant met de
volgende oproep: Uw correspondent veroor
looft zich deze vereeniging in den steun van al
le weldenkende meergegoeden aan te bevelen.
Door als begunstigers toe te treden toont men
den belangloozen arbeid van voorzitter en se
cretarispenningmeester te waardeeren en
het streven der arbeiders om zich zelf te helpen,
al zal zulks ook maar gedeeltelijk kunnen, is op
prijs te stellen. Dat was een onverbloemde op
roep aan de rijkeren om hun armere dorpsge
noten bij te staan.
Een jaar na de oprichting werd de dagelijkse
vergoeding verhoogd van f 0,75 naar f 1 per
werkdag. Dat betekende voor iemand die een
week ziek was, een inkomen van f 6, want er
werd toen nog zes hele dagen per week gewerkt.
Na een jaar waren er al 93 mensen lid.
In 1912, het Lexmondse Ziekenfonds bestond
toen drie jaar, was er kennelijk ook een andere
tendens gaande. De burgerij offerde minder
aan de armenfondsen, in de verwachting dat
door het ziekenfonds er nu minder geld nodig
was voor de armen. In juli 1912 verscheen daar
om een stukje in de krant met onder andere de
volgende tekst. Intusschen meene nu niemand
dat er thans wel met minder liefdadigheid zou
kunnen worden volstaan. Er blijft voor den
barmhartige Samaritaan nog veel te doen
over. Het ziekenfonds neemt zeer zeker een

deel van der armbesturen taak over, maar ook
niet meer dan een deel. Wie denkt hier niet aan
de arme zieken wier lijdensduur het tijdperk
van dertien weken dat de uitkeering van het
Ziekenfonds duurt, verre, zeer verre
overschrijd. Aan ouden en invaliden , aan de
huismoeders die ziek zijn en zoo slecht gemist
kunnen worden.
Tijdens hun ziekte hoefden de leden geen
premie te betalen, vandaar dat de inkomsten
van de vereniging niet evenredig waren aan het
aantal leden, maar afhing van het aantal
patiënten. Was iemand na dertien weken nog
niet genezen, dan moest hij toch weer premie
gaan betalen. In 1929 werd deze regeling geluk
kig opgeheven
In 1913 werd besloten dat leden, die tengevolge
van een ongeval, in een verzekeringsplichtig
bedrijf gekregen, op niet meer dan 50 pct der
gewone uitkeering zullen hebben te rekenen.
Bij de in 1901 in werking getreden Ongevallen
wet was namelijk al geregeld dat deze personen
een uitkering zouden krijgen. Bovendien was
het ziekenfonds primair opgericht om steun
aan zieken te geven en daar hoorden slachtof
fers van ongelukken niet bij. Die laatste groep
zou ook langdurige ondersteuning nodig
hebben en dat kon het fonds wel eens tot te gro
te financiële uitgaven verplichten.
In augustus 1918 werd nog voorgesteld om de
uitkeringsperiode te verlengen van 13 naar 26
weken, maar dat voorstel werd weggestemd.
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Het zou een te groot beslag leggen op de kas.
Ook een voorstel om de uitkering met f 0,25 te
verhogen haalde het niet. Later, waarschijnlijk
in 1930, werd de dagelijkse uitkering verhoogd
van f 1 naar f 1,50, zonder de contributie te ver
hogen. Dat ging echter te veel ten kosten van de
reserves, zodat na enkele jaren de contributie
met vijf cent per week moest worden verhoogd.
Tot 1914 werd elk half jaar een ledenverga
dering gehouden, maar vanaf januari 1915
werden dat jaarvergaderingen.
Het ledental schommelde tussen de 104 en 116
Dat laatste was bijvoorbeeld in 1928 het geval,
maar werd voor een ziekenfonds toch aan de la
ge kant gehouden. Er werd besloten om te pro
beren leden te werven en daartoe een circulaire
te doen drukken.
Een greep uit de kas
Op 26 augustus 1924 verdween opeens F.M, die
sinds augustus 1918 secretarispenningmees
ter was van de vereniging Het Ziekenfonds Lex
mond. Er verscheen van hem een signalement
in de kranten en op 6 september werd hij in Tiel
door de politie aangehouden wegens ver
duistering van f 200,, behoorende aan een
ziekenfonds. Uit alle berichten over dit voorval
kiezen we het volgende, dat gepubliceerd werd
op 13 september. Het is een discreet en nogal
emotioneel verhaal.
Nu in andere bladen allerlei verhalen omtrent
de geheimzinnige verdwijning van zekeren
F.M. alhier de rondte doen, mogen wij niet na
laten onze lezers over deze zaak iets mee te dee
len. Te meer, wijl men nu van het terrein der
gissingen op dat der werkelijkheid kan
overgaan. F.M., die een flink en doorgaans op
passend werkman is, schijnt in een paar dolle
buien meer verteerd, of althans kwijtgeraakt
te zijn, dan de gewone middelen toelaten. De
kasgelden van het Ziekenfonds, waarvan hij
penningmeester was, schijnen toen niet ge
noeg afzonderlijk gehouden te zijn. Zeker heeft
het voornemen bestaan om het tekort spoedig
aan te zuiveren. Doch toen F.M. na een her
nieuwde run tot de verbijsterende conclusie
kwam dat leenen veel gemakkelijker gaat dan
teruggeven, toen raakte hij uit zijn evenwicht.

Het bericht over de aanhouding van de penning
meester verscheen in veel kranten, zoals de Pro
vinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche
Courant

Hij vergat zijn oude moeder, die in doodsangst
achter bleef, en ging er vandoor. Totdat de
bezinning kwam, en deze verloren zoon tot zijn
tachtigjarige moeder, die zonder slaap en
voedsel op haar kind wachtte, wederkeerde.
Neen, wij mogen het kwaad niet goed noemen
en het goede kwaad, maar liever dan steenen
opnemen om den schuldigen te treffen, willen
wij ons verheugen met de oude moeder dat
haar kind voor zelfmoord bewaard bleef en
met berouw wederkeerde.
1927 was een bewogen jaar voor het ziekenfonds
In 1927 waren er problemen met een lid die dat
dacht recht op een uitkering te hebben, terwijl
het bestuur daar geheel anders over dacht. Het
ging over een uitkering die J. Uittenbogaard
niet kreeg. Het ging waarschijnlijk over een
vergoeding bij een chronische ziekte. Wat er
precies aan de hand was is niet bekend, maar
waarschijnlijk ging het over de maximale uit
keringsduur van 13 weken. Hoe dan ook, de ge
moederen liepen hoog op. Er werd door de
klager zelfs een Utrechtse advocaat inge
schakeld, maar tot een rechtszaak is het toch
niet gekomen. Dat had het bestuur wel graag
gewild, omdat dan gebleken zou zijn dat het
recht aan de zijde van het Bestuur was. De actie
ging als een nachtkaars uit, maar het treurige
gevolg was wel dat ongeveer 25 personen als lid
bedankten. Het had zo’n impact, dat het geval
twee jaar later nogmaals ter sprake kwam.
Het fonds boerde meestal goed
Het bestuur van het Lexmondse ziekenfonds
had niet de neiging om een rijke vereniging te
worden. Zo werd in 1917, toen de kas er goed
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voor stond, maar het leven door de Eerste We
reldoorlog steeds duurder werd, besloten om in
april van dat jaar geen contributie te heffen. Dat
was weer een kleine meevaller voor de aange
sloten arbeiders.
De inkomsten varieerden met het aantal leden
en begunstigers en de uitgaven met het aantal
ziektegevallen. Uit de weinige beschikbare ge
gevens komen we te weten dat per jaar de ont
vangsten groeiden van ongeveer f 560 in
1913/1914 tot ongeveer f 770 in 1934. Premie
verhogingen zijn hier natuurlijk ook debet aan.
Bij de uitgaven moesten bij de uitkeringen ook
nog worden opgeteld de kosten voor de admini
stratie, zaalhuur voor de ledenvergaderingen
en het bodeloon. Ze varieerden grofweg tussen
f 300 en f 650 per jaar. Uitschieters waren de ja
ren 19291939, toen er ongeveer f 800 tot f 930
werd uitgegeven. Toch was er altijd nog geld in
kas, waarbij f 1.000 à f 1.500 een normaal be
drag was. Het laagst bekende kassaldo was f 691
in 1932. Al met al was het geen rijk ziekenfonds,
maar dat was ook niet de bedoeling.
De laatste jaren van het ziekenfonds
Dokter Bon stopte in januari 1934 als huisarts
van Lexmond. Op 3 maart 1934 nam hij af
scheid als voorzitter. Hij had toen 25 jaar het
Ziekenfonds geleid. Hij werd opgevolgd door
C. Spek. Bij het afscheid van dokter Bon werd
ook op bescheiden wijze intern het vijfentwin
tigjarig jubileum van Het Ziekenfonds Lex
mond gevierd. Begin maart 1943 nam C. Spek
na negen jaar afscheid als voorzitter. Wie zijn
opvolger was is niet bekend.
W. Stravers, de jachtopziener uit Lakerveld, is
waarschijnlijk vanaf 1927 secretarispenning
meester geweest. Hij is dat gebleven tot het
ziekenfonds werd opgeheven.
Wie de bodes van het ziekenfonds waren is niets
bekend, totdat in februari 1935 Joh. Rietveld
tot bode werd benoemd.
Het laatst gevonden levensteken van Het
Ziekenfonds Lexmond dateert uit februari
1944. De financiële toestand van de vereniging
was goed en er werden enkele bestuurlseden
herkozen. De vereniging ging daarna als een
nachtkaars uit.
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De aankondiging van het Duitse Ziekenfondsbesluit.

Duitse Ziekenfondsbesluit
Het Ziekenfonds Lexmond was geen echt
ziekenfonds waar men zich tegen ziektekosten
kon verzekeren, maar tegen verlies van loon.
Niettemin is het aardig om de ontwikkeling van
de ‘echte’ ziekenfondsen elders in het land kort
op een rij te zetten.
Na de val van het kabinet Kuyper in 1905 volg
den er tientallen jaren waarin nog enkele po
gingen werden ondernomen om een verplichte
ziektekostenverzekering in te voeren. Ze liepen
allemaal schipbreuk op de verschillende belan
gen van bestaande commerciële en ideologi
sche ziekenfondsen en de artsen en apothekers.
Zo ook een wetsvoorstel voor een Ziektewet dat
in 1930 door de kamer werd behandeld. De
ziekenfondsverzekering bleef een vrijwillige
aangelegenheid. De premies waren weliswaar
laag, maar dat hield in dat ziekenhuisverple
ging, specialistische hulp en tandheelkundige
zorg niet of nauwelijks in de zieken
fondspakketten waren opgenomen. Bij op
name
in
een
ziekenhuis
moesten
onvermogenden dan een beroep doen op de Ar
menwet. Toch was in 1940 ongeveer tweederde
(volgens anderen 45%) van de Nederlandse
bevolking op vrijwillige basis in meer of minde
re mate verzekerd tegen medische kosten. Er
waren toen ongeveer 658 ziekenfondsen.
De op 10 mei 1940 in Nederland binnengeval
len Duitsers voerden op 1 november 1941 het
Ziekenfondsbesluit in. Het was deels ge
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Een oogarts aan het werk in het ziekenhuis. De foto dateert van rond 1935. Vaak werd door de oogart
sen het befaamde ziekenhuisbrilletje voorgeschreven.

baseerd op de al in Duitsland bestaande Kran
kenkasse. Het was niet een gevoel van welda
digheid dat de Duitsers ertoe bracht om een
verplichte ziektekostenverzekering in te voe
ren, maar puur eigenbelang. De Nederlandse
arbeiders moesten nu ook allemaal premie be
talen en daardoor waren ze niet goedkoper dan
Duitse arbeiders. Toch een tikkeltje vreemde
redenering van de bezetter.
De loongrens werd vastgesteld op een jaar
inkomen van f 3.000. Wie als werknemer
minder verdiende, werd verplicht zich aan te
sluiten bij een erkend ziekenfonds. De dekking
was veel beter dan bij de vroegere kleine
ziekenfondsen. Behalve voor de huisarts en
medicijnen, was ook specialistische en tand
heelkundige hulp verzekerd, alsmede opname
in ziekenhuis en sanatorium. Al met al een gro

te vooruitgang. Wie meer verdiende, kon zich
zelf vrijwillig bij een verzekeringsmaatschappij
of erkend ziekenfonds verzekeren. Zo kwam er
een wettelijk verschil tussen fonds en par
ticuliere verzekerden.
Het aantal ziekenfondsen daalde ook drastisch.
Van 658 in 1940 tot 204 in 1942. Door fusies
nam dit aantal steeds verder af. In 2006 waren
er nog maar dertig over.
Bronnen
De Leerdammer
De Vijfheerenlanden
Nieuwe Gorinchemsche Courant
Schoonhovensche Courant
Weekblad De Alblasserwaard en Vijfheerenlanden.
Wikipedia
H. Stravers†. Brief april 2001

Pokkenepidemie 1871
Nederland werd in 1871 geteisterd door een pokkenepidemie die ook in Lexmond hard
toesloeg. De meeste bronnen melden 185 dodelijke slachtoffers in één jaar op een bevolking
van 1500 mensen. De meeste doden zouden zijn gevallen in de kern van Lexmond. In het
buitengebied had mogelijk een 'natuurlijke vaccinatie' plaatsgevonden door het drinken van
melk van koeien die licht besmet waren met de koepokken. Vooral kinderen werden
getroffen. Ook dochters van de dominee en de burgemeester raakten besmet en overleden. In
sommige gezinnen stierven veel en soms alle kinderen. De burgemeester achtte zich
verplicht het vaccineren aan te bevelen. Dit echter door middel van een publicatie waarbij
geen enkele verplichting wordt opgelegd, vanwege de bezwaren die in grote mate leven tegen
het inenten. Die bezwaren werden vooral ook geuit door de nieuwe dominee N. de Jonge. Een
standpunt dat nog lang zijn doorwerking heeft gehad. Officieel diende vanaf 1823 iedereen
voor toelating op school een pokkenbriefje te overleggen. (MH)
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Draagt elkanders lasten
Ziektekosten
egenwoordig is een opname in een
ziekenhuis de gewoonste zaak van de
wereld, zonder dat je je zorgen hoeft te
maken over de kosten. Alle of in elk geval de
meeste kosten van het verblijf zijn sinds 1 janu
ari 2006 gedekt door de verplichte basisverze
kering. Daarnaast kan men een aanvullende
ziektekostenverzekering afsluiten die nog veel
meer medische zaken dekt.
Zo’n honderd jaar geleden, in het begin van de
twintigste eeuw, was er nog geen verplichte
verzekering. Die werd pas in 1941 door de
Duitsers ingevoerd. Dat betekende dat ieder
een zijn ziekenhuiskosten zelf moest betalen.
Kon men dat niet, dan sprong meestal een ar
menkas bij.
Er zijn lichamelijke, maar ook geestelijk zieken
die worden opgenomen. Die laatsten gaan naar
een psychiatrisch ziekenhuis. Vroeger heetten
die krankzinnigengestichten en later inrichtin
gen voor geestesziekten. Deze patiënten ver
bleven veel langer in zo’n inrichting dan
lichamelijk zieken, waardoor de verpleegkos
ten veel hoger waren dan die voor ziekenhuis
patiënten. Vaak nam de gemeente die dan ook
voor haar rekening omdat ze meestal een te
grote last zouden vormen voor de armenfond
sen.
In 1924 nam de gemeente Lexmond daarom
ook alle verpleegkosten van P.W., die in het
krankzinnigengesticht te Utrecht verpleegd
werd, voor haar rekening. Dat moest ook wel,
omdat zijn eigen geld verbrand is.
Had je wel geld, dan moest dat eerst worden op
gemaakt voordat de gemeente bijsprong. Dat
overkwam in datzelfde jaar 1924 P.van B. Hij
was in het krankzinnigengesticht te Utrecht
verpleegd geweest en had daarvoor een
rekening van f 1260,42 ontvangen. In die tijd
een groot bedrag. Hij diende een verzoek in of
de gemeente de verpleegkosten wilde betalen,
maar daar voelde de gemeenteraad niets voor.

T
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B&W hadden voorgesteld dat hijzelf f 900 zou
betalen en de gemeente de resterende f 360,42,
maar uiteindelijk moest P. van B alles uit eigen
zak betalen.
Het was in die tijd daarom zaak om, indien
mogelijk, ervoor te zorgen dat je niet in een
ziekenhuis terecht kwam.
Verenigingen voor Ziekenhuisverpleging
Een opname in een ziekenhuis was in het begin
van de twintigste eeuw dus een dure aange
legenheid voor de patiënten. Mensen zonder
financiële reserves kwamen daardoor al snel in
financiële problemen. In Ameide werd daarom
op 15 december 1924 de Vereeniging voor
Ziekenhuisverpleging in Ameide en Tienhoven
opgericht. Dit was een initiatief van de kort
daarvoor geïnstalleerde burgemeester C.W.
Luyendijk. Als officiëler oprichtingsdatum
werd 1 januari 1925 aangehouden. In de jaren
twintig en dertig werden er in Nederland
regelmatig van dit soort verenigingen op
gericht.
In Lexmond bleef het echter stil. Het eerste be
richt over de Lexmondse vereniging Zieken
huisverpleging dateert van 1935. Er was medio
oktober van dat jaar in Meerkerk een druk be
zochte vergadering belegd door de Ver. Zieken
huisverpleging uit de navolgende plaatsen:
Goudriaan, Ottoland, Meerkerk, Lexmond,
Leerbroek, Hoornaar, Nieuwland, Noorde
loos, Peursum, GiessenNieuwkerk, Schellui
nen, Dalem, Vuren, Herwijnen en Gorinchem,
teneinde te beraadslagen over de stichting van
een streekverband. De leiding was in handen
vanden heer Joh. Boon, voorzitter van de
Ziekenhuisverpleging Meerkerk c.a.
Er werd besloten een definitief verband op te
richten met een contributie van 30 cent per 100
leden. Een bestuur zal worden gekozen uit de
personen die door de afdeelingen zullen
worden afgevaardigd, uit elke vergadering
één. Tot algemeen voorzitter werd benoemd
de heer Joh. Boon alhier. De taak die het
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streekverband zich ten doel stelt, is te komen
tot verlaging van de dokters en verpleegkos
ten. Spoedig zal wederom een vergadering
worden gehouden. Vreemd is dat Ameide en
Tienhoven niet op deze vergadering waren ver
tegenwoordigd. Mogelijk ging het om belang
stellenden die in hun woonplaats nog een
vereniging moesten oprichten.
Ook Vianen ontbrak aan het lijstje deelnemers.
In die gemeente werd een jaar later, in oktober
1936, de Vereeniging voor Ziekenhuisverple
ging voor Vianen en Omstreken opgericht. Op
1 december begon de vereniging met haar ver
zekering. Personen uit Lexmond konden zich
ook aansluiten, maar of dat is gebeurd is niet
bekend.
Ook in Lexmond en Hei en Boeicop
In Lexmond kwam drieënhalf jaar na de ver
gadering in Meerkerk eindelijk schot in de zaak.
De initiatiefnemers waren de dorpsdokter
W.J. Siddré en de heer H.F. den Hartogh. Zij
wilden een vereniging voor zowel Lexmond als
Hei en Boeicop. Dat had het voordeel dat het
draagvlak en het aantal leden zo groot mogelijk
zou zijn. Bovendien zou het voor alleen Hei en
Boeicop niet mogelijk zijn een dergelijke ver
eniging te beginnen. Daarvoor was het aantal
inwoners gewoon te klein. In december 1937
werd een vergadering belegd waar 33 personen
op af kwamen. Daar werd besloten een vereni
ging voor ziekenhuisverpleging op te richten.
Er werd een comité gevormd die dat moest
voorbereiden.
Het comité begon met het samenstellen van een
voorlopig bestuur. Zij kozen daarvoor perso
nen die al in het bestuur zaten van één of meer
verenigingen die bij een vereniging voor
ziekenhuisverpleging belang zouden hebben.
De voorzitter werd burgemeester J.A. de Wolff
uit Hei en Boeicop.
Reeds begin februari werd begonnen met het
huis aan huis verspreiden van een folder, waar
in het doel van de vereniging werd uiteengezet.
Er waren ook een aanmeldingsformulieren bij
gevoegd, die in beide gemeenten door de leden
van het voorlopige bestuur werden opgehaald.
Ze konden dan meteen een en ander toelichten.

In deze advertentie in De Vijfheerenlanden van
14 november 1936 wordt bekend gemaakt dat de
bode D.C. Verduin met zijn werkzaamheden zal
beginnen.

Er waren zo veel aanmeldingen dat het ver
antwoord was een dergelijke vereniging op te
richten. Het voorlopige bestuur was zo zeker
van haar zaak dat reeds per 1 maart 1938 werd
begonnen met het dragen van het ziekenhuisri
sico van de verzekerden. Dat kon omdat er door
het voorlopige bestuur al een kas was gevormd.
Dat was gedaan door de uitgifte van renteloze
aandelen, eigenlijk dus een renteloze lening.
De tarieven waren berekend op een aantal ver
pleegdagen plus een vergoeding voor het ver
voer , operatiekosten enz. Om de premie zo laag
mogelijk te houden was hoofdzakelijk ge
rekend op vergoeding van de verpleegkosten en
was voor de operatiekosten slechts een gering
bedrag opgenomen. Daar was terecht kritiek op
gekomen en het bestuur zegde toe in de eerst le
denvergadering dit punt en een kleine tariefs
verhoging aan de orde te stellen. Op die
vergadering zou ook een definitief bestuur
moeten worden gekozen en moest het re
glement worden vastgesteld.
Maar eerst moest de vereniging nog officieel
worden opgericht. Deze oprichtingsver
gadering werd rond 22 februari 1938 gehouden
in de raadkamer te Hei en Boeicop. Opgericht
werd de Vereeniging voor Ziekenhuisverple
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Boeicop, de andere vier uit Lexmond. Het de
finitieve bestuur zou uit negen personen moe
ten bestaan, dus zouden er nog drie bij moeten
komen. Als bode werd benoemd de heer Joh.
(Hannes) Rietveld uit Lexmond. Hij moest
wekelijks de premie ophalen. Hij had een
houten been, wat zijn functie niet verge
makkelijkt zal hebben.
Op 5 maart werd in café ‘Het Oude Rechthuis’ te
Hei en Boeicop een vergadering belegd voor de
leden uit die gemeente om alvast drie leden te
kiezen voor het definitieve bestuur.
Burgemeester De Wolff woonde zelf niet in Hei
en Boeicop en kon om die reden niet worden ge
kozen en de heer Boerboom had het te druk . Er
moesten dus drie anderen worden gekozen. Uit
de 43 aanwezige stemgerechtigde leden
werden, na herhaalde stemmingen en her
stemmingen, gekozen de heren:
 A.C. den Hartog
 D.J. Brouwer
 F. de Jong Dz

Het het reglement van 4 maart 1938.

ging 'Draagt Elkanders Lasten'. Dat was niet
zo’n originele naam, want er waren in den lande
al veel verenigingen die deze naam droegen.
Het dekte in elk geval wel goed de lading. De le
den die zich vóór 1 maart 1938 hadden opge
geven waren met ingang van die datum direct
volledig verzekerd. Personen die zich na die
datum opgaven als lid, moesten eerst drie
maanden wachten voordat ze verzekerd waren.
Over het aantal leden had de vereniging niet te
klagen. Bij de oprichting waren dat er 750.
Het voorlopig bestuur bestond uit:
 Mr. A.J. de Wolff
Voorzitter
 H.C. Boerboom
Penningmeester
 W. Stravers
Secretaris
 Dr.W.J. Siddré
Lid
 G.J. de Vaal
Lid
 B.A. van Overhagen Lid
De twee eerste personen kwamen uit Hei en

De eerste ledenvergadering
Op vrijdagavond 4 maart 1938 werd in De Drie
Snoeken te Lexmond de eerste le
denvergadering gehouden. Er kwamen niet
minder dan 110 leden opdraven. Eerst werd het
reglement besproken. Omdat dit was ge
baseerd op het model dat de Federatie van Ver
eenigingen van Ziekenhuisverpleging, kwam
daar slechts een enkele opmerking over en een
lichte aanpassing. De contributie was vijf cent
per persoon en per week. In de contributie was
reeds een bedrag van één cent opgenomen voor
een verzekerde operatiesom van f 25. Wilde
men zich voor hogere operatiekosten verzeke
ren, dan was dat mogelijk voor één cent per f 25,
met een maximum van vier cent voor f 100 ex
tra. Voor kinderen onder 15 jaar hoefde maar
één cent per week te worden betaald en het vijf
de kind en de volgende kinderen waren vrijge
steld van de normale contributie. Wel moest
voor hen de vrijwillige operatiekostenpremie
worden betaald.
Er moesten ook nog zes Lexmondse bestuurs
leden worden gekozen. Met grote meerderheid
werden gekozen:
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Het laatste blad van het reglement met opgave
van de bestuursleden.

 W. Stravers (secretarispenningmeester)
 H.J. Brokking
 B.A. van Overhagen (werd voorzitter)
 A.J. van Mazijk
 G.J. de Vaal.
De verkiezing van het zesde bestuurslid leverde
wat meer problemen op. Toen het uiteindelijk
tot een eindstemming kwam waren wegens het
late uur echter reeds een 30 tal leden vertrok
ken en werden er 80 stemmen uitgebracht.
Gekozen werd toen Jan de Jong Gzn.
Op voorstel van G.J. de Vaal werd burgemees
ter De Wolff benoemd tot eerevoorzitter voor
zijn medewerking tot oprichting der vereeni
ging. Daarna werden op voorstel van de heer
Van Overhagen dokter Siddré en de heer H.F.
den Hartogh, als initiatiefnemers, benoemd tot
ereleden.

Voorblad van het verslag van Draagt Elkanders
Lasten over de jaren 19381940.

Evenals de bode, kreeg de secretarispenning
meester voor zijn werk een vergoeding. Dit in
tegenstelling tot die van het Ziekenfonds Lex
mond. Dat was ook een kleinere vereniging,
waar ook minder werk aan vast zat.
Regiooverleg en de landelijke federatie
Om sterker te staan en elkaar eventueel finan
cieel of op een andere manier te kunnen helpen,
werd op 3 juni 1938 in De Drie Snoeken door de
verenigingen voor ziekenhuisverpleging uit
Vianen, Hagestein, Schoonrewoerd en Lex
mond/Hei en Boeicop (Ameide had een uitno
diging ontvangen, doch niets van zich laten
hooren), besloten een kring op te richten. De
naam hiervan werd ‘In Lek en Linge’. Ameide
sloot zich ook aan en de samenwerking bleef tot
na de Tweede Wereldoorlog bestaan.
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De Vereeniging voor Ziekenhuisverpleging
‘Draagt Elkanders Lasten’ sloot zich ook aan bij
de landelijke Federatie van Vereenigingen van
Ziekenhuisverpleging.
De vergoedingen werden versoberd
In de volgende jaren werden twee
jaarvergaderingen achter elkaar gehouden. De
ene in Lexmond en een paar dagen later in Hei
en Boeicop, of omgekeerd. In de krant werd
meestal maar van één vergadering verslag ge
daan. De eerste jaarvergadering werd ge
houden op 7 februari 1939 in De Gouden Leeuw
te Lexmond en de daarop volgende op 17 febru
ari te Hei en Boeicop. De vereniging ontwik
kelde zich voorspoedig en er kwamen al de
eerste bedankjes binnen voor het vlotte af
handelen van de declaraties.
In het eerste jaar 1938 waren de inkomsten
f 2451,44, de uitgaven f 1914,73½, dus een batig
saldo van f 536,73½. Bij de oprichting waren er
750 leden en dat aantal steeg tot 1630. Lex
mond had toen 1650 inwoners en Hei en
Boeicop 650. In totaal was hiervan 71% aange
sloten bij de vereniging! In 1938 werd voor 27
verpleegden f 2.000 uitgegeven, dus per ver
pleegde f 74.
Niet alle kosten die in een ziekenhuis werden
gemaakt werden vergoed. Dat betrof bij
voorbeeld het maken van een röntgenfoto en
van een onderzoek. Het aantal verpleegdagen
was ook begrenst tot 91. Daarna kwamen ze
voor eigen rekening. Pas 365 dagen na de eerste
ziektedag kreeg men de verpleegdagen weer
vergoed.
Op 18 maart 1940 werd de tweede jaarver
gadering gehouden, opnieuw in De Gouden
Leeuw. In 1939 waren 31 personen in het
ziekenhuis verpleegd en dat had f 2.265 gekost.
De ontvangsten waren f 3.138 en de uitgaven
f 3.015, zodat er een klein batig saldo van
f 113 was.
Het was duidelijk dat er op deze manier voorlo
pig geen grote reservekas zou ontstaan. Een
contributieverhoging wilde het bestuur niet
doorvoeren, dus bleef er niets anders op dan
aan de uitgavenkant te gaan snijden. Het aantal
verpleegdagen waarop een lid recht had was 56

Boven het financiële overzicht van de jaren 1938
1940 en beneden van beide gemeenten samen

Het financiële overzicht van de inkomsten van
het Algemeen fonds en het Operatie fonds.
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Een dubbel aanvraagformulier uit juli 1941 om in
het bezit te komen van een formulier om zich op
te kunnen geven voor het algemeen fonds en het
operatiefonds.

met een bedrag van hoogstens f 4 per dag en
daarna 35 van f 2,50 per dag. Dit werd f 1,25 per
dag. De maximale vergoeding voor vervoer
werd teruggebracht van f 20 tot f 15 en ook
enkele andere vergoedingen werden verlaagd.
Door verplichte verzekering minder leden
Op 10 mei 1940 waren de Duitsers Nederland
binnengevallen en waren ook wij betrokken in
de Tweede Wereldoorlog. Dat had ook gevolgen
voor Draagt Elkanders Lasten. De Duitsers
voerden op 1 november 1941 het Ziekenfonds
besluit in. Werknemers met een jaarinkomen
tot f 3.000 werden verplicht verzekerd. Zelf
standigen vielen daar buiten. Die konden zich
op vrijwillige basis verzekeren.
Op woensdag 1 oktober werd een buitengewo
ne ledenvergadering belegd om de gevolgen
voor de vereniging te bespreken. Alle loontrek

kenden die bij de vereniging waren aangesloten
verdienden minder dan de loongrens en
werden dus verplicht verzekerd bij een door de
overheid goedgekeurd ziekenfonds. De zelf
standigen die overbleven zouden door hun
geringe aantal niet in staat zijn de vereniging
draaiende te houden.
Besloten werd daarom een onderafdeling van
de landelijke federatie te worden, zodat het
draagvlak groot genoeg zou zijn. Kort na de ver
gadering werd echter bekend dat de soep niet zo
heet zou worden gegeten als ze was opgediend
en de zelfstandigheid van de vereniging voorlo
pig kon blijven bestaan. De Federatie van Ver
eenigingen voor Ziekenhuisverpleging in
Nederland had namelijk zelf het Nederlands
Ziekenhuisverplegingsfonds (Nezifo) op
gericht. Verenigingen met een te klein draag
vlak konden zich daarbij aansluiten. De Nezifo
droeg verder alle risico’s. Het aantal leden van
Draagt Elkanders Lasten was in 1941 gegroeid
tot 1753, maar daalde dus belangrijk door de af
vloeiing van de verplicht verzekerden.
De aansluiting bij de Nezifo veroorzaakte voor
het bestuur veel moeilijkheden, maar de leden
bleven verzekerd.
De eerste jaren na de oorlog
De aansluiting bij de Nezifo was kennelijk zo
slecht bevallen, dat Draagt Elkanders Lasten de
eerste vereniging in Nederland was die zich los
maakte van de Nezifo en weer zelfstandig ver
der ging. Dat losmaken had wel veel moeite
gekost. De financiële reserve was intussen ge
slonken tot f 158, dus dat was geen goede start.
Op 2 maart 1946 werd in De Drie Snoeken een
vergadering gehouden waarvan alleen is ver
meld dat er slechts 16 leden aanwezig waren en
alle zes Lexmondse bestuursleden herkozen
werden. Hoe het met de bestuursleden uit Hei
en Boeicop afliep is niet bekend. De
jaarvergadering waarin verslag werd gedaan
over 1946 werd pas gehouden op 28 november
1947. Mogelijk daarom was de vergadering
slecht bezocht. Voor de vereniging was 1946 in
elk geval een gunstig jaar geweest, want er kon
f 1.200 in het reservefonds worden gestort, dat
daarmee tot ruim f 2.000 aangroeide.
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Reclamebord van de Nezifo.

Het tienjarig bestaan
Op woensdagavond 7 april 1948 werd in De
Drie Snoeken het tienjarig bestaan bescheiden
herdacht. Van de ongeveer vijftig aanwezigen
waren er zeker tien genodigden. De vroegere
dorpsdokter Siddré was met zijn vrouw speci
aal daarvoor uit Zwolle gekomen. De leden
hadden dus nog steeds niet veel interesse. Hun
aantal was op 1 januari 1948 intussen weer ge
stegen tot 1336 leden. Het reservefonds was in
tussen gegroeid tot f 1.250.
In die tien jaar van haar bestaan, waaronder de
moeilijke oorlogsjaren, werden voor 328
patiënten 5497 verpleegdagen vergoed. Uitge
keerd werden in die tien jaar voor:
Verpleegkosten f 18.000
Operatiekosten  5.500
Vervoerskosten  3.500
Er werden aan verschillende personen cadeaus
uitgereikt, onder andere aan de bode Joh. Riet
veld. Voor zijn uiterst trouwe plichtsbetrach
ting kreeg hij een envelop met inhoud. De
vrouw van secretarispenningmeester W. Stra
vers kreeg een bloemenmand voor de goede
zorgen gedurende al die jaren. Op die avond
werden nog twee films vertoond, waaronder
‘Beelden uit het Lexmondse dorpsleven’, ge
maakt door de vroegere dorpsgenoot P. Hor
den.
De laatste periode
Bij W. Stravers, die woonde in het begin van
Lakerveld, waar nu ongeveer het viaduct De
Hocht is, werden vanaf het begin altijd de be
stuursvergaderingen gehouden. Volgens een

Het was eind jaren veertig heel gewoon om per
advertentie voor iets te bedanken. Dat deed ook
J. A. Chaigneau.

ooggetuige stonden er bij het begin altijd twee
flessen jenever op tafel. Halverwege de verg
adering was er al één leeg. Er werden prachtige
en sterke verhalen verteld en de vergaderingen
waren altijd heel gezellig, maar niet erg effec
tief. Ze verliepen ook nogal chaotisch.
De verpleegkosten werden steeds hoger,
waardoor het bestuur genoodzaakt was in 1949
een contributieverhoging door te voeren. Dit
zal ongetwijfeld nog enkele malen meer zijn ge
beurd, want de prijzen bleven stijgen. De ver
eniging bleef zich aanvankelijk gunstig
ontwikkelen, maar doordat het aantal zieken
huisopnames bleef stijgen en er ook de nodige
leden naar een andere verzekeringsmaat
schappij overstapten, stopte deze trend. De
premies konden niet steeds worden verhoogd,
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De contributiekaart van H. de Vor en zijn vrouw
voor de jaren 19641966. Alleen de eerste twee
jaar zijn gestempeld.

het aantal leden verminderde en door de
regelmatig ingevoerde wijzigingen in het
landelijke stelsel van verzekeringen en sociale
voorzieningen nam de betekenis van de vereni
ging geleidelijk af. Er gingen in het bestuur
stemmen op om deel te worden van een groter
verband, maar daar was aanvankelijk alleen het
bestuurslid Joh. het Lam voor. Hij trok de uit
erste consequentie en verliet het bestuur. Uit
eindelijk moesten de overige bestuursleden
wel concluderen dat zelfstandig blijven geen
optie meer was. Ergens in de jaren zestig, waar
schijnlijk op 1 januari 1966, ging de vereniging
dan ook op in een groter verband, waarschijn
lijk het Zilveren Kruis te Gorinchem. De Veree
niging voor Ziekenhuisverpleging in Ameide

De kaart voor 1964 en 1965 is vol gestempeld. De
bode in Lexmond was Joh. Rietveld. Voor het ver
krijgen van een bewijs voor opname moest men
naar W. Stravers te Lexmond of A.C. den Hartog
te Hei en Boeicop

en Tienhoven had dit op 1 april 1964 ook ge
daan.
Bronnen
De Gecombineerde
De Leerdammer
De Teisterbander
De Vijfheerenlanden
De Voorlichter
Internet
Nieuwsblad 20094 van de HV Ameide en
Tienhoven
Notulen gemeenteraad Lexmond
Jong†, J.M. de, interview 26 april 2001
Lam†, Joh. het, interview 6 april 2005
Stravers†, H., brief 3 april 2001
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Toch kunnen lopen dankzij 'Draagt Elkanders Lasten'
Lexmonder Teunis Haringsma werd in
1932 geboren met klompvoeten. Een af
wijking die goed te behandelen is, mits
daar vroeg mee wordt begonnen. Omdat
zijn ouders lid waren van 'Draagt Elkan
ders Lasten' kreeg Teunis de hulp die hij
nodig had en kon hij uiteindelijk gewoon
lopen (met aangepast schoeisel).
Teunis is een aantal keer in Utrecht geo
pereerd, maar die operaties pakten niet
goed uit. Op aanraden van een kennis
werd daarom een specialist in Rotterdam
bezocht en werd Teunis opnieuw
geopereerd. Herstel bleek mogelijk, maar
hij moest wel de rest van zijn leven
aangepast schoeisel dragen. Hij is daar ge
lukkig nooit mee gepest, zegt Teunis. Ie
dereen droeg klompen en Teunis
schoenen!

Dankzij enkele operaties en met aangepast
schoeisel kon Teunis gewoon lopen.

De operaties konden betaald worden
doordat het gezin verzekerd was bij de
Lexmondse verzekering: Draagt elkanders
lasten. Vader bezocht Teunis eens in de
week in het ziekenhuis. Hij kon dan met
meelhandelaar Bor meerijden. Moeder
kwam nooit; ze was druk met het gezin of
was zwanger.
Teunis moest in latere jaren regelmatig
terug naar Rotterdam voor controles in het
ziekenhuis en om zich nieuw schoeisel aan
te laten meten. Hij kan zich nog
herinneren dat Blaak en de Coolsingel
helemaal plat gebombardeerd waren en
dat er allerlei houten noodwinkeltjes
waren. Na ’43 was het niet veilig meer om
daarheen te gaan. (Els van den Burger)

Peuter Teunis met klompvoeten, die de vorm
van golfclubs hadden.
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De 'Spaansche' griep 19181919

Marianne Wittebol

Tussen 50 en 100 miljoen doden
Precies 100 jaar geleden brak de 'Spaan
sche' griep uit, een wereldwijde epide
mie die meer slachtoffers maakte dan de
Eerste Wereldoorlog. In dit artikel hou
den we het op de spelling Spaanse griep.
Een wereldwijde pandemie
Begin 1918 leek het einde van de Eerste Wereld
oorlog nabij. De Verenigde Staten deden in
middels mee aan de oorlog. En hoop gloorde.
Die vreselijke loopgravenoorlog had al veel
slachtoffers gemaakt. De bevolking, ook in de
neutrale landen, was verzwakt: er was sprake
van veel armoede en voedingsmiddelen waren
schaars. En midden in die wat hoopvollere pe
riode brak in februari 1918 de Spaanse griep uit.
Eerst leek het een gewone griepepidemie, zoals
die elke winter plaatsvond. Bij de tweede golf
een paar maanden later ontwikkelde de ziekte
zich tot een ware massamoordenaar. Een on
gekend groot aantal zieken, ernstig en met een
heel snel verloop, veel (long)complicaties en
hoge sterfte.
Anders dan met andere griepaanvallen waren
het dit keer vooral jonge mensen tussen de 15 en
34 jaar die door de griep werden getroffen. Dat
volkomen gezonde jonge mensen opeens
doodziek werden en soms binnen 48 uur
stierven, maakte grote indruk. In nog geen twee
jaar tijd stierven over de gehele wereld naar
schatting tussen 50 en 100 miljoen mensen
aan de gevolgen van de Spaanse griep. Ter ver
gelijking: de oorlogsvoering van de Eerste We
reldoorlog vroeg 10 miljoen soldatenlevens en
5 miljoen burgers lieten het leven.
Ondanks dit zoveel grotere aantal doden dan
het aantal slachtoffers van de Eerste Wereld
oorlog, wordt er in onze geschiedenisboeken
weinig aandacht besteed aan deze pandemie.
Over de slachtingen van de Eerste Wereldoor

Soortgelijke
advertenties
waren te vin
den in alle
landelijke en
regionale
kranten

log verschenen duizenden boeken. Over deze
grieppandemie slechts een beperkt aantal.
Vermoedelijk omdat in Europa het aantal oor
logsslachtoffers (10 miljoen doden) het aantal
griepdoden verre overtrof.
Medische mogelijkheden
Het verloop van de ziekte verraste iedereen. En
al had de medische wetenschap bij het uit
breken van de Spaanse griep al een enorme ont
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Medicijnen tegen de
griep waren er niet.
Grieplijders hadden
slechts baat bij bed
rust, goede verple
ging en aspirine om
de lichaamstempe
ratuur te verlagen.

wikkeling doorgemaakt, de oorzaak van griep
kende men niet. Bacteriën waren bekend.,
maar een virus, de boosdoener die de griep
bleek te veroorzaken, was onbekend. Virussen
werden pas zichtbaar nadat in 1931 de elek
tronenmicroscoop was ontwikkeld. De the
orieën buitelden over elkaar heen en vanwege
de ernst van de pandemie werden soms ex
perimentele, niet beproefde methoden ge
bruikt, waarvan nu soms wordt gedacht dat die
de ziekte alleen maar verergerde.
De enige behandelmethoden die men kende
waren opiaatachtige pijnstillers, aspirine en
zorg aan het bed. Doordat vooral mensen onder
de 40 werden getroffen, werd door artsen vaak
niet aan influenza gedacht, maar aan epidemi
sche luchtweginfectie, cholera of typhus. En
aanvankelijk ging bij de uitbraak het gerucht
dat het een nieuw Duits wapen was, in navol
ging van het eerder door hen ingezette
mosterdgas. Naarmate de ernst van de pan
demie toenam en voortduurde werd ook weer
de toevlucht tot oude methoden, 'kwakzalverij'
en zelfs aderlaten genomen.
Legerartsen in de VS letten er op dat militairen
elke dag hun mond spoelden met ontsmet
tingsmiddel of alcohol. Onder soldaten ging de
mare dat een flinke borrel drinken hen van de

griep afhield of elke dag tabak kauwen.
Door het ontbreken van een medicijn zagen
pillendraaiers en drankjesbrouwers een gat in
de markt. In kranten en tijdschriften versche
nen vele advertenties waarin die drankjes en
pillen werden aangeprezen.
Grieplijders hadden echter slechts baat bij bed
rust, goede verpleging en aspirine om de li
chaamstemperatuur te verlagen en het
uitdrogen te voorkomen. De goede bedrust
hielp om longontsteking tegen te gaan. Long
ontsteking was bij deze griepepidemie één van
de belangrijkste bijverschijnselen waaraan
met stierf.
Spaanse griep
Ziektes krijgen meestal de naam van de plaats
waar de eerste uitbraak is geconstateerd. Door
de censuur in de oorlogvoerende landen
kwamen aanvankelijk geen berichten naar bui
ten over de griepuitbraak. Omdat Spanje niet
meedeed aan de oorlog en er om die reden geen
perscensuur was, kwamen de eerste pers
berichten over de griep uit Spanje. Zo kwam de
naam 'Spaanse griep' of 'Spaanse ziekte' tot
stand.
Waar de oorsprong werkelijk lag is nog altijd
niet met zekerheid duidelijk. Maar in ieder
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De griep verspreid
de zich razendsnel.
Binnen vier maan
den was een we
reldbesmetting een
feit.

geval is wel bekend dat de uitbraak die plaats
vond in Camp Funston in de VS de ziekte naar
Europa bracht via de daar getrainde soldaten.
Ze werden in volgepakte boten naar de loop
graven in Frankrijk gebracht.
Drie golven
De eerste 'milde' golf liep van maart 1918 tot
mei 1918. Vanaf medio september 1918 kreeg
de griep een angstwekkend gezicht. Het aantal
sterfgevallen steeg in oktober explosief. Dit kón
geen griep zijn, zo dacht men, dit was builen
pest: ijlende patiënten met hoge koorts en soms
in enkele uren fataal. De lijken zagen blauw met
gezwollen gezichten. Was het einde der wereld
nabij? Scholen en schouwburgen werden ge
sloten. Overheidsinstellingen – brandweer,
politie – raakten ontwricht. De tweede golf liep
door tot de zomer van 1919. Toen men dacht dat
alles voorbij was, trad in 1920 de derde golf op.
Even raadselachtig als de pandemie gekomen
was, verdween de plaag.
Nederland en het einde van de 1e Wereldoorlog
Nederland heeft flink geleden onder de 1e We
reldoorlog, ondanks de neutraliteit. Vooral de
laatste twee oorlogsjaren ging de economie

hard achteruit. De werkloosheid nam toe.
Goederen werden schaars (vooral door de
duikbotenoorlog) en brood, melk, aardappe
len, peulvruchten, vlees, rijst, suiker, thee, kof
fie, boter en margarine ging op de bon.
De arbeiders kregen de zwaarste klappen en
waren er erbarmelijk aan toe: slecht gekleed,
ondervoed en ellendig gehuisvest. Het ver
minderde het weerstandsvermogen van een
groot deel van de bevolking.
Nieuwsberichten in Nederland
Nadat de ziekte al enige maanden onderweg
was, kwam Reuter op 27 mei 1918 met een be
richt: De onbekende ziekte. Daarin werd
gemeld dat in Spanje de koning, de minister
president en enkele ministers aan een ge
heimzinnige ziekte leden en 30 procent van de
bevolking eveneens. Enkele dagen later nam
Het Handelsblad het bericht over en de Te
legraaf volgt op 30 mei met: De ziekte welke
Spanje teistert, schijnt een soort influenza te
zijn, die blijkbaar een goedaardig verloop
heeft. Gevallen met doodelijken afloop werden
tot nu toe niet gemeld. In werkelijkheid woed
de de griep toen al in vele landen en had al de no
dige slachtoffers gemaakt.
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Beeld van lange rijen bedden met patiënten in een noodhospitaal in Camp Funston in Kansas .

De berichten trokken aanvankelijk nauwelijks
aandacht, omdat ze overschaduwd werden
door vette krantenkoppen over de gevechten
aan het front. Men maakte zich vooral druk over
de voedselschaarste. De Nieuwe Rotterdam
sche Courant van 6 juli 1918 schreef nog: Zoo
zijn dan de griepbacillen met souvereine min
achting voor wereldoorlog en revolutie en on
gevoelig voor de zee van ellende, waarin het
menschdom met schijnbaar welbehagen
voortgaat zich te wentelen, wederom opge
treden. Het is te hopen dat wij verschoond zul
len blijven van hun bezoek. Er zijn al genoeg
politieke, sociale en andere bacillen en daar
mede in verband staande besmettingen, die
wij ons van het lijf moeten houden. Bij het uit
komen van dit bericht had de Spaanse griep ook
Nederland bereikt en maakte hier uiteindelijk
zo’n 40.000 slachtoffers.

land werkzaam waren de griep mee naar
Nederland allereerst in Lonneker en Enschede.
In Lonneker stierven drie arbeiders aan de
ziekte. De gemeente liet vervolgens weten: … is
de Spaanse ziekte zeker niet van zoo onschul
digen aard, als men in Duitschland wil doen
voorkomen.
Ook in Nederland trad de Spaanse griep, net als
elders, in drie golven op: een goedaardige in de
zomer van 1918, een veel ernstiger vorm in het
najaar en de winter van 1918 tot de zomer van
1919 en een derde mildere golf in het voorjaar
van 1920. De griep leek goedaardig en er werd
aanvankelijk weinig aandacht aan besteed. In
juli echter kreeg de ziekte een epidemisch ka
rakter.
In juli kreeg de ziekte ook in Nederland een epi
demisch karakter. Eind juli is de eerste griep
golf op haar hoogtepunt en neemt dan af.

Het verloop van de griep in Nederland
De griep trad het eerste op in het Engelse in
terneringskamp in Groningen. Maar snel volg
den zieke militairen in Nederlandse kampen in
Assen, Oldebroek, Leerdam, Lieshout, Om
men, Vlissingen en Den Helder. Daarnaast
brachten Nederlandse arbeiders die in Duits

De tweede golf
Zoals gezegd is er weinig literatuur over de
Spaanse griep, maar een beeldende be
schrijving wordt geleverd door A.M. de Jong in
'Frank van Wezels roemruchte jaren': En toen
kwam de angstige periode van de heropleving
der griepepidemie. Deze maal was het niet
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iets om mee te spotten. Het ietwat grappige,
hoewel afmattende ziektetje van die zomer
kwam tegen het najaar in angstaanjagende
kwaadaardige vorm terug. Telkens werden
soldaten uit de stad of uit de omtrek naar het
hospitaal gebracht, ijlend in hevige koorts en
de ziekte nam een razend snel verloop, tastte
de longen aan en sleepte het jonge leven in een
paar dagen, soms in enkele uren, naar het
graf. De lijken werden blauw, de gezichten
zwollen op, de ogen kolden naar voren.
Een vage angst joeg door de mensen. Vreselij
ke namen werden gemompeld. Dit was geen
griep … dit was longenpest … oude verhalen
leefden op, fantastische verhalen van afschu
welijke epidemieen die hele steden hadden
ontvolkt, ganse volken gedecimeerd. Wonder
lijke verklaringen gingen erin als koek: de
smetstof kwam van de slagvelden over de we
reld gewaaid … de grond kon die afgrijselijke
mest van tienduizenden lijken elke dag niet
meer verwerken….
Nog steeds kreeg de epidemie in kranten weinig
aandacht, door de onrustige politieke ontwik
kelingen. Nadat de politieke onrust was weg
geëbd, kwam het besef over de ernst van deze
tweede griepgolf. Het aantal zieken was enorm.
Doktoren en verplegenden konden het niet
meer aan. Gemeenten vroegen landelijk steun
en kregen aanvankelijk nul op het rekest, om
dat alle hulp werd ingezet ter bestrijding van
ziekten bij de het land binnenstromende
vluchtelingen. Bovendien waren veel van de
verplegenden en artsen zelf ziek. Op sommige
plekken in het land was geen enkele arts be
schikbaar om de zieken te bezoeken.
De kritiek op de instanties groeide. Eind okto
ber 1918 schreef de Telegraaf in een hoofd
redactioneel
commentaar
over
de
Amsterdamse Gezondheidsdienst: Wij zien het
dus gebeuren, dat de allerergste epidemie, die
in de laatste vijftig jaar onze stad teisterde, een
Gezondheidsdienst tegenover zich vindt, die
niets anders weet te doen dan niets te doen en
die zelfs nog zijn eerste hygienische voor
schrift in deze bange dagen moet geven. De wet
op de besmettelijke ziekten kent de Spaanse
griep niet. De heeren zijn dus dubbel en dwars

gedekt… En intusschen sterven te Amsterdam
dagelijks een honderdtal slachtoffers! Influ
enzagevallen hoefden inderdaad niet gemeld te
worden, omdat de griep niet onder de Wet be
smettelijke ziekten viel.
Naast de in het algemeen traag reagerende
overheid in Nederland speelde hier uiteraard
een rol dat men gewoonweg – ook artsen niet –
wist wat er aan de hand was. Allerlei publicaties
in kranten over 'wondermiddelen' maakten de
positie van gezondheidsdiensten en artsen in
gewikkeld. Want ook al benadrukten velen dat
niet bewezen was dat de middelen werkten, te
genover familieleden van de zieken verkeerden
ze in lastige omstandigheden bij weigering van
toepassing van een middel.
Overheidsbemoeienis
Wij zouden stevige maatregelen van de
regering verwachten bij een dergelijke epi
demie. In die tijd was het algemene gevoelen,
dat de overheid niet veel deed, zoals onder an
dere uit de krantenberichten naar voren kwam.
Met onbekendheid over de oorzaak van de
Spaanse griep en het niet beschikbaar zijn van
een medicijn was de vraag: Wat kon men doen?
Advies werd gevraagd aan het in 1901 ingestel
de inspectie en adviesorgaan voor de voor de
volksgezondheid, de Centrale Gezondheids
raad. De geadviseerde samenscholingsver
boden, sluiting van scholen en hygiënische
maatregelen ter voorkoming van verdere ver
spreiding van de griep, kwamen de regering in
de onrustig politieke tijden niet goed uit. Men
liet het aan de gemeentebesturen over. Het eni
ge dat er onder invloed van de nieuwe
conservatieve regering kwam, is een verhoging
van het broodrantsoen (om de weerstand van
de bevolking op te krikken) en een nationale
biddag. Bij een dergelijk groot aantal doden,
zou dat nu zeker ter sprake komen in de Troon
rede. Zo niet in 1918 en 1919. De politieke ont
wikkelingen vroegen alle aandacht.
De Gezondheidsraad probeerde nog wel advie
zen te geven, Zie het bericht op pagina 35 dat in
kranten werd geplaatst. Men probeerde ge
gevens te verzamelen, maar met weinig resul
taat. En zo modderde iedereen voort.
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Wenken van de gezondheidsraad
De Centrale Gezondheidsraad plaatste op 16 juli 1918 in diverse kranten het volgende be
richt: Met het oog op de mogelijkheid der verspreiding, ook in ons land, van de ziekte, die
aangeduid wordt als 'Spaansche Griep', komt het den Centralen Gezondheidsraad ge
wenscht voor, te herinneren aan een tweetal welbekende en hoogst nuttige wenken in het
belang der volksgezondheid. Het spreekt wel vanzelf, dat andere maatregelen niet mogen
worden verzuimd, als: reinheid op het lichaam, kleeding en woning, het inroepen van ge
neeskundige hulp bij ziekte en dergelijke meer, maar daarnaast is het noodig het volgende
in acht te nemen.
1. Laat bij dag en nacht steeds zooveel mogelijk, overal, versche lucht in uwe woning toe.
Laat ieder naar vermogen medewerken om voortdurende, flinke luchtverversching ook
tot stand te brengen in allerlei plaatsen en inrichtingen, waar vele menschen bijeen
komen, als: scholen, kantoren, werkplaatsen, fabrieken, winkels, weeshuizen, kazernes,
ververschingslokalen, booten, trams, treinen, enz. Weest niet beducht voor flink wat ver
sche lucht en bedenkt, dat eene krachtige luchtverversching de smetstof verdrijven kan,
die anders in een lokaal blijft hangen en mogelijk de besmetting overbrengt.
2.Laat, zoveel van u afhangt, geen stof worden opgejaagd in huis en in al de inrichtingen
en plaatsen, hierboven genoemd. Stof verontreinigt en prikkelt oogen, neus en keel en kan
in een tijd van besmettelijke ziekte dubbel nadeelig zijn. Droog opvegen van de vloer is voor
een deel stof opjagen. Het meest afdoende is ongetwijfeld het gebruik van een stofzuigtoe
stel, als men daar de beschikking over heeft of krijgen kan. Voor het overige dient stof op
genomen te worden liefst met vochtige dweilen en doeken, of anders, na besprenkeling met
water; daarbij zijn deuren en ramen open te zetten.. Waar de ziekte reeds eenige uitbrei
ding mocht verkregen hebben, is het gewenscht, het besmettingsgevaar van persoon op
persoon zoo mogelijk te ontgaan door aanraking, ook met de licht ongestelden, te ver
mijden, voorzover plicht en werkkring niet anders eischen. Juist door hen, die in het begin
eener besmettelijke ziekte zijn en slechts weinig den indruk van ongesteldheid geven, kan
de besmetting worden overgebracht, indien zij in kantoren, scholen, werkplaatsen enz.
met anderen in aanraking zijn. Zij die toezicht over deze inrichtingen hebben, doen wel,
hiermede te rekenen, en zulke halfzieken liever naar huis te laten gaan.
Berichtgeving in de kranten
In Lexmond en Hei en Boeicop was men, net
als elders in het land, aangewezen op de be
richtgeving in kranten, waarvan de toonaange
vende kranten De Leerdammer, De Nieuwe
Gorinchemse Courant en De Vijfheerenlanden
zijn. Die kranten namen vaak berichten over uit
landelijke kranten. Waarmee dus hetzelfde pa
troon gevolgd wordt van de geruststellende be
richtgeving van het begin, tot wat paniek
achtiger in een later stadium. De Leerdammer
komt als eerste met ernstiger berichten – begin
juli 1918  vanwege griepgevallen in de ba
rakken in het Lingepark nabij Leerdam.

Naast een beschrijving van de Spaanse griep
stonden ook in de Leerdammer waarschuwin
gen om niet te panisch te doen, zoals blijkt uit
een artikel op de voorpagina op 10 augustus
1918. Het vermijden van tram, trein en reizen is
overdreven. Gezondheidsregels die altijd
gelden, nu juist ook in acht nemen, en rein
leven: Er zijn nog steeds menschen, voor wie
het noodig is er op te wijzen, dat het onwelge
voeglijk is zijn naaste in het gelaat te hoesten of
te niezen. Vermeodelijjk zijn de andere men
schen, dat zijn zij, die in het gelaat gehoest en
geniesd worden, te verdraagzaam. Daarom
wijzen wij er met nadruk op, dat jist door deze
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wijze, (z.g.n. druppelinfectie) de meeste be
smettingen teweeg gebracht worden. Nie
mand laat zich op de teenen trappen, waarom
zou hij zich in ’t gelaat laten niezen? Het eerste
is veel onschuldiger dan het laatste. Met ge
paste voorzorg, doch zonder vrees, wachte
men het verloop der Spaanse ziekte af. Wie zich
rustig houdt, loopt de minste kans ziek te
worden en zal – zoo hij aangetast worden – de
ziekte zonder nadeel kunnen weerstaan.
In november meldde de krant dat de griep nog
overal in het land heerst. Uit het Handelsblad
werd informatie overgenomen dat echte
oorzaak niet bekend is, en van persoon op per
soon wordt overgedragen, niet alleen door
contact, maar naar men vermoedt door het
uitstoten van speekselblaasjes.
Lokale kranten hielden zich veel minder met de
griep bezig. De Vijfheerenlanden hield zich die
zomer, als het om Lexmond en omgeving ging,
vooral met de landbouw bezig. Zo werd er
halverwege juli bericht over de regen: Een
overvloedige regen heeft akker en weide op het
heerlijkst verkwikt. Vooral de graslanden zijn
daar ten zeerste mee gebaat. En ook voor de la
te aardappelen, boonen, bieten en andere
wortelgewassen komt deze regen nog niet te
laat.
Ook werd er kritiek geuit op de regering: Een
prooi voor de musschen. Dat worden de enkele
stukjes tarwe die nog op Kortenhoeven liggen.
Sinds meerdere eigenaars hun bouwland tot
griend en boomgaard bestemden, wordt het
voor de aangrenzende eigenaars al moeilijker
om nog koren te verbouwen. Het Ministerie
van Landbouw, dat onze boeren overzwalmt
met allerlei lijsten en staten waar een
advocaat nauwelijks wijs uit worden kan,
heeft één ding jammerlijk verzuimd. Door
flinke prijsstelling en beschermende maat
regelen de graanbouw te bevorderen. Waarop
de Lexmondse correspondent verder gaat: Wij
behoren niet tot degenen die de regeering van
alles en nog wat de schuld geven. Maar hier is
een verzuim, dat wij dagelijks voor oogen zien;
en ten duidelijkste bewijst dat de regeering
niet berekend is voor haar taak wat dat be
treft.

De toon in de krant Vijfheerenlanden is nog zor
geloos, men lijkt zelfs een beetje de gek met de
Spaansche griep te steken.

Dat er wel iets aan de hand was bleek uit de
advertenties voor abdijsiroop en soortgelijke
producten.
Spaanse griep in Lexmond
Hoe is Lexmond en omgeving gevaren in deze
roerige tijden? Beschrijvingen over de situatie
zijn er nauwelijks. Geen vermeldingen in
gemeenteraadsnotulen. Geen berichten in de
notulen van Het Groene Kruis. Terwijl er toch
wel degelijk iets aan de hand was, zoals uit
krantenberichten blijkt: Lexmond: ook in deze
gemeente komen zeer veel ziektegevallen
voor. Beide scholen werden gesloten; want
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vooral onder de kinderen is het aantal patien
ten zeer groot. Gelukkig hadden zelfs de ern
stigste gevallen een gunstig verloop. Ook onze
geneesheer, dr Bon, was eenigen tijd lijdende.
Met lofwaardigen ijver werd zijn praktijk toen
waargenomen door de hier vanouds zo wel
bekende dr van Es, thans rustend geneesheer.
Inderdaad ,de tijden zijn wel zeer ernstig.
Het hoge ziektecijfer onder kinderen was een a
typisch feit vergeleken met ontwikkelingen
elders. Het jaarverslag 1918 van de regionale
Gezondheidscommissie, de zetel Gorinchem
waar Lexmond en Hei en Boeicop onder vie
len, meldde: Vooral ten gevolge van de Spaan
se griep, welke ook in het resort der commissie
te veelvuldig voorkwam, kenmerkte het afge
lopen jaar zich door een hooger sterftecijfer
dan wij in de afgelopen jaren gewoon zijn. Be
halve de sluiting der openbare en bijzondere
inrichtingen van onderwijs in nagenoeg alle
gemeenten … werden geen andere maatrege
len tot bestrijding deze ziekte genomen, we
gens de onbekendheid met de oorzaken van het
ontstaan der ziekte en werden ook vanwege de
Commissie geen nadere maatregelen voorge
steld.
Gemeld werd verder nog dat besmettelijke
ziekten, en dan vooral diphteritis en roodvonk,
in 1918 heel wat meer voorkwamen dan in 1917
en dan met name in Gorinchem, Lexmond en
Meerkerk (in 1917 ging het resp. om 15 en 7 per
sonen en in 1918 om 86 en 50).
Kijken we naar het aantal sterfgevallen over een
aantal jaren, dan zien we niet een echte piek in
1918 en 1919. De uitschieters zitten eerder in
1913, 1914 en 1916. Wel valt op dat bijna de helft

Die tweede golf van de Spaanse griep woedde
kennelijk nog een tijdje door in het Lexmondse,
zoals uit dit bericht uit De Vijfheerenlanden van
1921919 blijkt.
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De sterftecijfers over de jaren 1914 tot 1919 geven
geen pieken weer. De Spaanse griep was in deze
regio dus niet heel opvallend aanwezig.

van de overlijdens in 1918 in de maand novem
ber plaatsvond en dat is nu precies de piek van
de tweede golf van de Spaanse griep.
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De lokale EHBO

Marianne Wittebol en Ronnie Hendriks

Doodnormaal vinden we het, de EHBOposten bij evenementen.
Blaren en voeten worden verzorgd bij wandeltochten. Hulpposten
bij festivals. Hulp verlenen bij ongelukken. En zo lijkt het voor ons
alsof de EHBO er altijd is geweest. Hulp door 'leken', die flink ge
oefend hebben  en blijven oefenen  om hun diploma te behalen en
te behouden.
Net als bij de Kruisverenigingen ligt de oorsprong van de Eerste Hulp
Bij Ongelukken in Engeland. Daar werd in 1877 de St. John Ambu
lance Association opgericht. Die or
ganisatie richtte verbandposten in,
organiseerde cursussen en stelde
een examen in. Zes jaar later
hadden al 100.000 mensen een 'EHBOdiploma' behaald.
De Amsterdamse arts C. B. Tilanus jr. haalde het idee naar
ons land. Aanvankelijk namen de artsen in Nederland het
standpunt in dat de eerste hulp niet kon en mocht worden
toevertrouwd aan leken. Maar toch groeide het enthou
siasme en werden pogingen ondernomen om de EHBO
kennis te verspreiden. In 1893 werd de Nederlandse Ver
eniging EHBO opgericht. Al snel kwamen er lokale
afdelingen, echter elk met een eigen werkwijze en
examen. Daarom werd in 1909 het “Oranje Kruis” op
gericht met als doel eenheid te bevorderen in hulpver
lening en opleidingen. Er kwam een eenheidsdiploma en
Eerste druk van het
in 1913 verscheen het eerste Oranje Kruis Boekje.
OranjeKruis Boekje uit 1913.

Lokale afdelingen
Op het gebied van de gezondheidszorg delen
Lexmond en Hei en Boeicop vanouds veel
diensten en voorzieningen. Te denken valt bij
voorbeeld aan de huisarts en Draagt Elkanders
Lasten. De EHBO is daar een uitzondering op
met aparte afdelingen. Die situatie is nog altijd
zo, hoewel er veel wordt samengewerkt.
Op 15 december 1936 werd de afdeling Lex
mond opgericht met J. van Dieren als voorzit
ter. Hei en Boeicop volgde op 29 december
1937 met A.J. Stravers aan het roer. Vianen was
in 1933 al voorgegaan; Meerkerk kreeg een af
deling in februari 1939. Veel andere plaatsen in

de AlblasserwaardVijfheerenlanden volgden
pas na de Tweede Wereldoorlog, zoals bij
voorbeeld AmeideTienhoven in februari 1956.
Op initiatief van dokter W.J. Siddré was met
financiële steun van Het Groene Kruis in het
najaar van 1935 een EHBOcursus gestart met
twintig cursisten, onder wie, aldus een krant,
zeven vrouwen. Twee winters oefenden de cur
sisten onder leiding van Siddré. Na de eerste
winter werd een voorexamen succesvol afge
legd. Aan het eind van het tweede seizoen slaag
den op 29 december 1936 alle cursisten voor
theorie en praktijk en kwamen daarmee in het
bezit van en geldig EHBOdiploma.
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Lexmond
Twee weken eerder, op 15 december, hadden de
cursisten op initiatief van dokter Siddré, de
Lexmondse EHBOafdeling opgericht. De pre
ciese beweegredenen zijn niet bekend, maar
dokter Schuckink Kool verwoordde het bij het
10jarig jubileum als volgt: EHBO, is de eerste
noodzakelijke hulp, die door leken verleend
kan en moet worden bij ongelukken, totdat een
arts de behandeling overneemt. Deze eerste
hulp wordt geheel belangeloos, uit hulpvaar
digheid en naastenliefde verleend door men
sen, die hiervoor speciaal zijn opgeleid, ten
koste van veel oefening en studie en met opof
fering van veel vrije tijd. In het verslag schrijft
mej. Luyt het iets korter dan de dokter:
Het is zoo nuttig, te weten wat
je doen en vooral wat je
laten moet bij een ongeluk.
De eerste jaren
Het eerste bestuur bestond
uit J. van Dieren, voor
zitter, smid R. van Mazijk,
secretaris, C. Kloens pen
ningmeester, mevr. Siddré en
mej. S. van Luyt als commis
sarissen en dokter Siddré als advi
seur. De verslagen uit die jaren, vooral de
jaarverslagen, geschreven door Van Mazijk,
verhaalden bloemrijk van de activiteiten van de
jonge vereniging. Ook al nuanceerde hij zijn
schrijverskwaliteiten in zijn eerste jaarverslag:
Een taak die mij voorwaar wel een beetje
vreemd is, want eerlijk gezegd voel ik mij beter
in de smederij met de hamer in de hand achter
het aambeeld thuis, dan met de pen in de hand
gereed om een jaarverslag voor onze Vereeni
ging te fabriceren. Dat weerhield hem er echter
niet van vele volzinnen neer te schrijven: Als
bijna de jongste der Vereenigingen te dezer
plaatse is zij niet in de geboorte blijven steken.
Het initiatief van de vrouwelijke leden bij de
oprichting werd geprezen. Maar ter zake, an
ders zouden er mogelijk onder ons zijn, die tot
mij, gelijk Oldenbarneveldt zeide tot zijn beul:
‘Maak het kort’ .
Een opsomming van de activiteiten in het eer
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ste jaar volgt en er werd besloten met: Zoo was
er dan een EHBO Vereeniging op Lexmond
geboren, bestaande uit leden zonder centen.
Daarom werd uitgezien naar middelen om
aan dat begeerige goedje te komen.”
De financiën waren inderdaad een probleem.
De eerste cursus was door het Groene Kruis be
taald. Om de opgedane kennis te kunnen bij
houden, moest er materiaal zijn om mee te
oefenen en een plek om dat te doen. En daar was
geld voor nodig.
Men had gehoopt onderafdeling van Het Groe
ne Kruis te kunnen worden, maar dat werd door
Het Groene Kruis geweigerd. Wel werd een
jaarlijkse donatie van fl. 5, toe
gezegd en werd ook ten behoe
ve van de EHBO een zuur
stofapparaat
aange
schaft. De gemeente
bekostigde een grote
verbandkist. Maar een
reguliere subsidie zat er
voorlopig nog niet in, zo
blijkt uit de notulen
van de gemeenteraad van
11 maart 1937. Door de heer Van der
Heiden wordt aangedrongen op subsidie
voor de EHBO vanwege het nuttige werk door
hen verricht, waarbij hij het autobusongeluk
op Lakerveld van september 1936 in herin
nering bracht. Burgemeester Hoogenboom
vond het beter het eerst nog wat aan te zien.
Op zoek naar andere middelen zocht de kers
verse vereniging het in een propagandaavond.
Een praatje met lichtbeelden, maar ook ver
pozing door middel van een tableau, declama
tie en demonstratie en een verloting (op
Amerikaansche wijze), waarbij de prijzen
krentenbroden waren en voorwerpen die door
de voorzitter en de dokter ter beschikking
werden gesteld. Het bracht geld in het laatje
voor de aanschaf van oefenmateriaal. Een deel
van het materiaal werd vervolgens zelf ge
maakt, zoals spalken en een brancard, om kos
ten te besparen.
De leden van de vereniging betaalden een
kwartje per maand en ook nieuwe cursisten
moesten als aspirantlid ter dekking van de on
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kosten een kwartje betalen. In die tijd niet een
bedrag dat iedereen zich kon veroorloven. Om
de afdracht aan de landelijke vereniging EHBO
beperkt te houden, werd niet voor ieder, maar
per twee leden, een abonnement genomen op
het verenigingsblad, met de veelzeggende titel
Voorpost van den dokter.
Geoefend werd er eenmaal per twee weken op
de 'Oude Raadkamer'. Als verklaring voor de
soms lage opkomst bij die avonden, stelde Bert
Steehouwer: Enig doorzettingsvermogen
vroeg dat in koude winters wel. Op die zolder
boven de 'Drie Snoecken' was geen verwar
ming en bij het grote luik dat daar zat, keek je
zo tussen de planken door naar buiten. Het
was ’s winters oefenen met de jas aan.
In het jaarverslag over 1938 schrijft Van
Mazijk: Want wie vermoedde dat 6 Dec. 1938
waar we zoo pas hadden hooren zingen 'Zie de
maan schijnt door de boomen' en 'Het heerlijk
avondje is gekomen', die avond van 6 Decem
ber juist voor ons een maansverduistering zou
wezen… Gedoeld werd op het vertrek van dok
ter Siddré, die terugkeerde naar Utrecht om te
promoveren.
Er viel gelukkig geen gat, want Siddré kon
direct opgevolgd worden door dokter
P. Schuckink Kool. Helaas had de dokter een
weinig gelukkige start in Lexmond. Misschien
heeft dat bijgedragen aan een kennelijk wat
moeizame verstandhouding met de EHBO af
deling in de eerste periode. Van Mazijk mop
perde in zijn jaarverslag over 1939: … als ge
allen als leden dezer Vereen. eerlijk wilt wezen,
dan is de oefenavond steeds weer zonder dok
ter niets. Daarom zou het voor de Vereen.
EHBO alhier naar mijn bescheiden meening
wenschelijk wezen dat wanner dr. Schucking
Kool niet op onze oefenavond aanwezig kan
zijn, dan zijn assistent maar op ons afstuurt,
welke naar mij zeer van nabij bekend is, dit
gaarne doet.
Het kwam goed tussen de vereniging en de dok
ter getuige de opmerking van mej. Van Luyt in
het verslag over tien jaar EHBO: De ver
andering is meegevallen, gezien de prijzen
door onze ploegen behaald op wedstrijden. Er
was toch vertrouwen in de arts.

Gezelligheid, cadeautjes en betrokkenheid
Vanaf het allereerste begin heerste bij de
EHBOvereniging duidelijk een andere sfeer
dan bij Het Groene Kruis. Daar was vaak veel
gemopper over de opkomst bij de jaar
vergaderingen. Maar alle pogingen om het pro
gramma na de pauze gezelliger en minder
formeel te maken, strandden. Het Groene
Kruis was een serieuze zaak. Bij de EHBO lag
dat anders. Daar was vanaf het allereerste begin
het programma na de pauze informeel en gezel
lig. In die eerste arme jaren in de pauze tóch
koffie en gebak. Er werd gedeclameerd, allerlei
spelletjes gedaan en cadeautjes vormden ken
nelijk een onderdeel van de cultuur. Uit de no
tulen spreekt een grote mate van onderlinge
betrokkenheid van de leden, o.a. zich uitend bij
verloving, ondertrouw, huwelijk, huwelijkse
hoogtijdagen, ziekte en overlijden. Veel leden
bleven dan ook jarenlang lid.
Oorlogsjaren
Op 6 mei 1940 vergaderde de Lexmondse afde
ling samen met die van Hei en Boeicop, omdat
na de pauze voormalig EHBOadviseur dokter
Siddré is overgekomen om röntgenfoto’s te la
ten zien. Besloten wordt een lange zomer
vakantie te nemen en eind september de oefen
avonden weer op te pakken. Toen de zaken in
september weer werden opgepakt, overheerste
de blijdschap over die leden (inclusief dokter
Schuckink Kool 4 mannen) die uit de mobilisa
tie zonder kleerscheuren waren teruggekeerd.
Wel viel er het nodige te regelen alvorens er
daadwerkelijk geoefend kon worden. Aller
eerst een oefenplek, omdat de Duitse
Weermacht de Oude Raadkamer in beslag had
genomen. De gemeente verleende toestem
ming tot het gebruik van het vrije lokaal van de
openbare lagere school. En van de Duitsers
werd toestemming verkregen om door te oefe
nen.
Het gewone leven lijkt zijn gang te gaan. Er
wordt geoefend en er er zijn wedstrijden. Het
eerste lustrum in januari 1941 wordt gevierd
met genoeglijke kopjes koffie en bolussen. In
oktober 1942 wordt de oorlog weer even voel
baar als bestuurslid G. de Jong afscheid komt
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nemen, omdat hij in Duitsland moest gaan
werken. De nieuwe secretaris mej. C. van Luyt
Laten we hopen dat er gauw een einde aan de
zen oorlog komt, en hij weer voor goed op Lex
mond verschijnt.
In 1943 raakte men de oude raadkamer weer
kwijt als oefenlokaal, omdat de gemeente die
ging gebruiken als opslag voor de in te leveren
radio’s. Het verzoek om het gymnastieklokaal
te mogen gebruiken werd geweigerd. De oplos
sing werd gevonden in het vrijmaken van drie
bovenkamers bij De Drie Snoecken.
In februari 1944 zijn de financiële omstandig
heden niet erg rooskleurig. Een contributiever
hoging achtte men in deze periode niet erg
opportuun en constateert: ... en onder normale
omstandigheden zou een bazar of verloting
geld in het laatje brengen bijv. een koekrad met
koek zonder bon, maar die tijd is nog niet te
bezien.
Aan de traditie van een kopje koffie met iets lek
kers werd vastgehouden. Heerlijke krakelin
gen kunnen worden gepresenteerd, doordat de
voorzitter meel en boter had afgestaan, de le
den wat suiker hadden meegebracht en Koos
van Dieren voor melk had gezorgd.
Met voldoening wordt aan het eind van de oor
log gemeld dat de EHBO afdeling Lexmond
geen hulp heeft hoeven verlenen aan oorlogs
slachtoffers en dat Lexmond gespaard is ge
bleven voor oorlogshandelingen.
De eerste naoorlogse jaren
Het werd juni voor men weer bijeenkomt. De
voorzitter is weer present en Gijs de Jong weer
boven water. De geslonken kas werd gespekt
met een verloting. De loten vlogen weg: De
menschen waren blij hun geld te kunnen be
steden aan loten, anders was er niet veel te
koop.
Het ledental was flink gedaald door vertrek of
studie van leden. Aanvulling was dringend
noodzakelijk. Voor een nieuw op te starten cur
sus stelde dokter Schuckink Kool als voorwaar
de dat er voldoende mensen aan zouden
deelnemen die ook echt wat voor de EHBO
voelden. Die waren er uiteindelijk voldoende.
Het 10jarig jubileum werd gevierd op 20 maart
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De brief waarin toestemming wordt gevraagd en
gekregen om in school te oefenen.

1947. Een goede opkomst met felicitaties door
veel andere verenigingen en het gemeentebe
stuur vergezeld van enveloppen met inhoud.
Na de pauze zoals gebruikelijk een licht pro
gramma met een liedje van mej. Spruit en o.a.
de première van Jaantje gaat naar de EHBO,
geschreven door Jan van Dieren. In dit stuk
wordt de deelname van vrouwen aan de EHBO
gepromoot.
Over 'Jaantje' vermelden de notulen: Dit stuk
je op EHBO gebied werd zeer natuurlijk ge
speeld. Als de oude boer geweten had, dat er in
dien tijd bij hem thuis een kleine wereldburger
bij kwam, zou hij misschien niet zoo kalm zijn
rol gespeeld hebben.
Er waren nog maar veertien leden met een gel
dig diploma, wat de secretaresse deed verzuch
ten: waarmee we de zaak op denzelfden voet
voortzetten, in de hoop, dat we niet te veel ac
tief moeten helpen.
Lief en leed was er ook. In het eerste jaar na de
bevrijding: Eenigen tijd later bezorgde onze
Voorzitter ons een verrassing, en wel een ver
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De leden van de EHBO Lexmond bij het 40jarig jubileum. Niet alle namen zijn bekend en zijn vervan
gen door een ? Op de voorste rij v.l.n.r.: Peeth de With, Corrie van DijkLeeuwis, mw Janssenvan
Weelderen, Jan van Dieren, dokter J. D. van der Wind, Corrie Rietveld en Ton Ansems. Op de tweede
rij van onderen: Kees de Jong, Kees v.d. Heuvel, Jan Hoeke, Jaantje Oosterling en ? Op de tweede
rij van boven: Anton Lakerveld, ?, Van Zessen, Piet Smits, Teuni de With, Teuni Lakerveld, mw
Schenkel, ?, Corrie de Jong, Wim Schenkel en Alie van BuurenBassa. Op de achterste rij: Piet Copier,
Gera Hoeke, dochter Kees v.d. Heuvel, Dikkie Brokking, Huub Steehouwer, Nelleke van Kekem, Willie
Keppel, ?, Henk den Hartog.

lovingskaartje. Wij wenschen hem hiermee
van harte geluk, maar hopen, dat de vereeni
ging niet te veel zal lijden door dezen stap, dan
zou het voor ons een rouwkaartje zijn.
Dokter Schuckink Kool had bepleit één der
jongere leden in het bestuur te benoemen. En
zo trad begin 1947 Engeltje Kool toe tot het be
stuur. Half juli verdronk zij bij het zwemmen in
de Lek en werd de geplande jubileumwedstrijd
afgelast.
Dat jaar vertrokken drie leden van de vereni
ging voor hun militaire dienstplicht naar Indië:
Jos Schotman, Dirk Uitenbogerd en Arie van
Dijk. Dirk Uitenbogerd sneuvelde kort voor hij
naar huis zou komen.

Dokter Schuckink Kool verliet in september
1948 Lexmond en dokter Vegter kwam: Dokter
Kool die al weer zoveel jaren op Lexmond was
geweest, en met ons allen zoo goed omging.
Hoe zouden wij hem missen op de EHBO.
De jaren 50 en 60
Vanaf de jaren 50 was kennelijk het goede ritme
gevonden. Er werd tweewekelijks geoefend,
aan wedstrijden meegedaan en jaar na jaar nam
het aantal evenementen waarbij assistentie
werd verleend toe. Begonnen met de bloesem
tochten van de W.I.K., volgde de wielerronde,
de jaarmarkt, sportdagen en de ijsclub.
Eenmaal waagt de vereniging op eigen kosten
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Open dag van de
EHBO bij 'Het Kom
pas'. Vooral de
jeugd is geïnterres
seerd om eens een
ambulance van bin
nen te bekijken.

van de leden in augustus 1952 een reisje met een
behoorlijk vol programma: Schiphol, Rijksmu
seum, tocht door de grachten en Het IJ en ver
volgens naar een ijsrevue in Den Haag.
Er waren regelmatige dalingen in het ledental,
om door een nieuwe cursus weer opgevijzeld te
worden. Tevredenheid was er over de trouw
van leden, bijvoorbeeld als Joh. ’t Lam en
Maagje van Dieren een kind hebben gekregen:
Maar het mooist is dat hij nog lid blijft en met
de Achthovense dames op de wedstrijden een
goed figuur maakt. Het is een prestatie om
wintersavonds die koude Lekdijk uit te komen,
voor de oefenavonden.”
Er waren dieptepunten in het bezoek aan de
oefenavonden, zoals in 1956 waarbij serieus
werd overwogen om maar met de EHBO te
stoppen: … april kregen alle leden een briefje
van de voorzitter. Het was niet groot maar
wat er in stond was raak. Het was een ver
maning en een opwekking…
In 1958 werd dokter S. Vegter in het jaarverslag
aangehaald: Hij zei o.a. dat sommige leden, bij
de wedstrijden, zich niet genoeg inleefden in de
ernst van de ongelukken. Het was zo bedroe
vend, zoo licht als sommigen er over dachten.
Hij had thuis alles eens overdacht, en met zijn
vrouw besproken. Hij vroeg, moet dat zoo

doorgaan? Of moeten wij ermee ophouden.
Dit had effect en beterschap werd beloofd en de
dokter wilde het nog wel eens proberen.
De ernst van de ongelukken was reëel. Op de
Nieuwe Rijksweg gebeurden veel ongelukken,
waar door EHBO'ers vaak hulp werd verleend.
Vooral in de strenge winter van '62 en '63 werd
veel hulp verleend. Als in 1965 bij een wedstrijd
geen eerste plaats wordt gehaald, stelt secreta
resse Janssenvan Weelderen: ...misschien
een stimulans om nog meer en serieuzer te
oefenen. Dit is temeer nodig daar er in ons
dorp nog al eens een beroep gedaan wordt op
een EHBOer, De verkeersongevallen op de
rijksweg vragen toch wel om bekwamen
EHBOhulp.
Als het om een dronken chauffeur ging, dan
vermaande dokter Vegter de EHBO'ers: Ook al
is die dronken, dan nog kan ie wat mankeren.
In 1963 werd een nieuwe hulpmethode ge
introduceerd, de mondopmondbeademing.
De instructeur bracht een oefenpop mee. Me
vrouw Janssenvan Weelderen noteerde in
haar jaarverslag: Er was wel enige moed voor
nodig om deze nieuwe vorm van kunstmatige
ademhaling te beoefenen, vooral voor onze
voorzitter.”
In 1962 werd het 25jarig bestaan gevierd in het
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Verenigingsgebouw dat tot de laatste plaats
bezet is. Als gasten werden o.a. vermeld dokter
Siddré die een oefenhart cadeau gaf en Van
Mazijk die humoristische voorvallen uit de be
gintijd vertelde. En naast andere verpozing
werd ook Jaantje gaat naar de EHBO opge
voerd.
Vanaf de jaren 70 ging de EHBO Lexmond
meedoen aan het bloedschudden voor het Rode
Kruis, samen met de brandweer werd gecollec
teerd voor de brandwondenstichting en leden
werden ingeschakeld bij de collectes voor de
hartstichting. Dokter Vegter ging met pensi
oen en werd opgevolgd door dokter J.D. van de
Wind. Met diens komst was sprake van een ver
dere professionalisering. De dokter was echter
te druk om alle oefenavonden aanwezig te zijn.
In 1973 kwam er voor het eerst een instructeur,
dhr. Slotemaker uit Leerdam. Anderen zouden
volgen.
Behalve professionalisering kwam er ook meer
discussie. Jongere leden die vanaf de jaren 70
lid werden, stelden kritischer vragen. Een
brandverzekering werd aan de orde gesteld.
Maar een risicoverzekering voor EHBO'ers was
nog te duur.
De EHBO verleende regelmatig hulp bij grote
en kleine ongevallen. Vermeldenswaard is een
ongeluk in de jaren 90 met een trailer van
Holleman op de Rijksweg, waarbij een week
middel voor pvc op de wegliep. Binnen een half
uur waren de spekzolen onder de schoenen van
dokter Van de Winds verdwenen. Later
moesten alle kabels vernieuwd worden onder
de weg, omdat de hulzen gesmolten waren.
Met de verdere ontwikkeling van de gezond
heidszorg moesten ook EHBO'ers steeds weer
nieuwe methoden aanleren. Reanimatie kreeg
eveneens aandacht. Of zoals Andries van der
Grijn zei tijdens het 75jarig bestaan: van
pleisterplakkers naar AED'ers.
Vanaf 1989 werdt de band met de dokter 'door
gesneden', in die zin dat er voor de oefenavon
den een instructeur komt.
Hei en Boeicop
Naar voorbeeld van de afdeling Lexmond, werd
iop 29 december 1937 ook in Hei en Boeicop

Vrijwilligers van de EHBO maken soms bijzondere
dingen mee: Tijdens één van de feestweken in
Lexmond viel artieste Conny Vink van een trapje
en moest de EHBO. bijspringen om haar enkel te
verbinden.

een EHBOafdeling opgericht. A.J. Stavers
kreeg de voorzittershamer, A. Bikker werd se
cretaris, mej. A.P. van Beek penningmeester en
en mej. R. de JongHorden bestuurslid zonder
functie.
Direct vanaf het begin was er contact met
buurgemeente Lexmond. Er lag een aanbod om
samen te oefenen. De afstand tussen de twee
dorpen werd als een barrière ervaren voor de
drukbezette arts Siddré. Afgesproken werd dat
de arts toch eens in de drie maanden in Hei en
Boeicop kwam oefenen.
De contributie werdvastgesteld op 25 cent per
maand ’s maandelijks te betalen en vangt ter
stond aan. Om bekendheid aan de vereniging
te geven werd geopperd een bazar en een pro
pagandaavond te organiseren. De bazar lever
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De leden van de afdeling Hei en Boeicop samen op de foto bij het 50jarig bestaan in 1987: 1.Cora de
With, 2.Janny Nobel, 3.Rika v/d Water, 4.Teus Verboom, 7.Ina Brouwer, 8.Dirk Bassa, 9.Albert Liefhebber,
10.Freek de Lange, 11.Pleuni Delfgau, 12.Bea Bikker, 13.Ineke Ouwerkerk, 14.Goof ’t Lam, 15.Yvonne
Liefhebber, 16.Marijke de Lange, 17.Teuni de with, 18.Ant den Hartog, 19.Dirk de Jong, 20.Janny Kool,
21.Lies Bassa, 22.Hans Haag,23.Ria Kool, 24.Goof Pruisers (instructeur), 25.To van Wijk, 26.Anton
Haag, 27.Teuni Steysiger, 28.Jaap de Wild, 30.Joke Brouwer, 31.Evelien Bikker

de bijna 300 gulden netto op. Ook in latere ja
ren werd op deze manier geld ingezameld om
verbandmiddelen e.d. aan te kunnen schaffen.
Aanvankelijk werd er geoefend in Lexmond,
maar na enkele maanden ook incidenteel in de
eigen plaats. De gemeente stelde daarvoor
gratis het O.L. schoolgebouw open. In 1939
sloot Hei en Boeicop zich aan bij de EHBO
kring waar ook Lexmond en Vianen deel van
uitmaken. Het bood de vereniging de kans
ervaringen uit te wisselen en onderlinge wed
strijden te houden.
Tijdens de oorlogsjaren bleef het rustig bij de
EHBO. In 1943 kwam de oorlog slechts kort ter
sprake. ,,Van het Hoofdbestuur is een

schrijven ingekomen waarin zij verzoekt en
adviseert om zich in verbinding te stellen met
de naastbijzijnde afdeling van het Rode Kruis,
en zich op te geven voor eventuele hulpver
lening in de naaste omgeving in verband met
de oorlogsomstandigheden.'De afdeling volgt
dat advies op.
In 1945 werd besproken of het niet beter was de
EHBOafdeling op te heffen. Dat idee vond
geen gehoor in de ledenvergadering. Inte
gendeel, er werd afgesproken extra inspannin
gen te doen om de vereniging nieuw leven in te
blazen. ...Er wordt besloten als de dokter
bereid is, als docent op te treden, propagenda
voor een nieuwe cursus te voeren. Een adver
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De afdeling Hei en Boeicop
behaalde in 1997 in Henge
lo de nationale EHBOtitel.
Het winnende team op deze
krantenfoto bestond uit
v.l.n.r: Lies Bassa, Bea Bik
ker, Teunie Steijsiger en re
serve Janny Nobel.

tentie zal geplaatst worden in de Voorlichter,
en aanplakbiljetten. Dit zijn middelen om er
bekendheid aan te geven.
De vereniging kwam er bovenop, kende begin
jaren 60 enkele moeilijke jaren met een sterk
geslonken ledenbestand, maar bloeit nu volop
met zo'n veertig leden.
Het vinden van oefen en vergaderruimtes was
door de jaren heen lastig. De EHBO vond op di
verse plekken onderdak, zoals de O.L. School,
café De With, Het Groene Kruisgebouw, Inter
nos en sporthal de Copper.
In de begintijd vervulden de huisartsen een be
langrijke rol in het lesgeven en trainen. Na Sid
dré en Schuckink Kool waren dat Vegter en Van
de Wind. De lessen werden later overgela
ten aan leden die goed bekend waren met de
lesstof. Nog later kwamen er speciaal opgeleide
kaderinstructeurs, zoals Goof Pruijsers, Wim
Hoekstra, Jeanette Hessels, Gert den Boon en
Metha Broekhuijzen.
Uit de jaarverslagen blijkt dat de afdeling jaar
lijks tientallen keren in actie kwam om hulp te
bieden bij ongevallen en ongelukken. En door
de jaren heen heeft Hei en Boeicop het prima
gedaan in wedstrijden tegen andere verenigin
gen.Hoogtepunt was het behalen van het natio
naal kampioenschap in 1997.

Net echt
In 1998 hield de EHBO Hei en Boeicop
een grote buitenoefening ter hoogte van
de Van Hallstraat. Een toevallig passe
rende huisarts – hij was recent naar Via
nen gekomen en inspecteerde de
omgeving – verleende ongevraagd eer
ste hulp. Hij verwonderde zich over een
beenwond van een van de slachtoffers en
constateerde ook zwaar hersenletsel. Hij
verzocht de brandweercommandant
met spoed een ambulance te laten
komen. Toen aan de arts was uitgelegd
dat het om een oefening ging feliciteerde
hij de Landelijke Opleiding Tot
Uitbeelding van Slachtoffers (Lotus )
met de realistische opzet en vertrok. Lo
tus leidt in Nederland mensen op om zo
realistisch mogelijk een slachtoffer van
een ongeval of ziektebeeld uit te beelden.

EHBOafdelingen Lexmond en Hei en Boeicop
Nieuwsblad voor Gorinchem en Omstreken
De Vijfheerenlanden
De Gorcumer
De Vijf Rivieren

Bronnen

Interviews

Website 125 jaar Koninklijke EHBO
Notulen jaarvergaderingen en jaarverslagen van de

Huib Steehouwer
Teuni de WithMiddelkoop
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Uit de krant van
65 jaar geleden
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J.L.E. Bassa  de Jong

Algemeen
Bericht van 3 October 1953
(Rubriek 'In de spreekkamer van de dokter'
Voeding en bijvoeding van de zuigeling
Wanneer een nieuwe kleine wereldburger
zijn intrede in het gezin heeft gedaan, brengt
dit onherroepelijk voor ouders en wel in
hoofdzaak voor moeder, veel extra werk en
zorgen mee. Indien baby nu maar spoedig
groeit en er zich geen ongewone problemen
voordoen, zal deze last op zichzelf niet zo
zwaar zijn. De luierwas, het dagelijkse badje,
het opmaken van de wieg en al die andere
bezigheden, die de tol zijn voor het bezit van
een kind, zal de geroutineerde huisvrouw al
gauw op de meest economische wijze in haar
dagelijkse programma weten te verwerken.
Toch kan er altijd, ook in een goed lopend
huishouden een storing optreden. Denkt u
zich b.v. eens in, dat het op een gegeven ogen
blik met de voeding niet meer wil vlotten. Een
punt van essentieel belang nietwaar? Want

per slot is het voedsel voor deze kleine mens
datgene, waar in de eerste maanden alles om
draait. Vroeger toen er nog niets bekend was
omtrent de eisen, die aan babyvoeding beho
ren te worden gesteld, zag het er voor een zui
geling slecht uit wanneer de moeder niet in
staat was om voldoende melk te produceren.
Als er in zo’n geval niet snel een goede min
werd gevonden, was de kans dat het kind in
leven zou blijven al dadelijk zeer gering. De
baby is nu eenmaal een teer wezentje, dat nog
volledig is ingesteld op moedermelk. Indien
het iets anders te verteren krijgt, dat hiervan
te veel afwijkt, zal de reactie niet uitblijven.
Voedingsstoornissen kwamen bij fleskinde
ren een jaar of vijftig geleden dan ook veelvul
dig voor. Geen middel is in staat om de
natuurlijke voeding van de moeder volledig te
vervangen. Wel is de samenstelling tot op
zeer grote hoogte te benaderen, maar dan nog
blijven er zoveel andere belangrijke factoren
een rol spelen, dat van werkelijk volwaardige
kunstmatige moedermelk zeker nooit sprake

Ook in 1953 veel
advertenties voor
allerhande ge
zondheids
middeltjes.
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zal kunnen zijn. Hierover behoeven wij ons
echter tegenwoordig weinig zorgen meer te
maken. Er zijn diverse soorten babyvoeding
in de handel, die uitstekend van samenstel
ling zijn en die al in ontelbare gevallen haar
deugdelijkheid hebben bewezen. Deze prae
paraten bevatten weliswaar geen moeder
melk, maar ze zijn aangepast aan de be
hoeften van de zuigeling, dat moeilijkheden,
zoals we die kunnen zien optreden bij het toe
dienen van gewone koemelk, hierbij prac
tisch niet meer voorkomen.
In de moedermelk bevinden zich stoffen, die
het kind gedurende de eerste levensperiode
moeten beschermen tegen bepaalde infectie
ziekten, zoals roodvonk, mazelen en dergelij
ke. Deze z.g. immuunstoffen ontbreken in de
flesvoeding volledig.

Hei en Boeicop
Bericht van 7 November 1953
Collecte
Tijdens de dankstond voor gewas is een
collecte gehouden, die ƒ 1063.95 opbracht.
Uit de natuur
Bij dhr. J. Middag is een knol gerooid van zes
tien pond.
Bericht van 21 November 1953
Voordeeltje
Door het zachte weer zijn de meeste landbou
wers er nog niet toe overgegaan hun vee naar
de stal te halen. Voor de betrokkenen, die nu
hun voer nog niet behoeven aan te spreken,
zeker een voordeeltje.
Bericht van 24 November 1953
Lezing
Door de Abrofabrieken wordt hier Donder
dag driemaal een lezing georganiseerd over
de producten van deze fabrikant. De causerie
zal met films worden verduidelijkt.
Bericht van 26 November 1953
LandbouwVoorlichting
Voor een gezamenlijke vergadering van
C.B.T.B. en Bedrijfsvoorlichting sprak
Maandag dhr. D. v.d. Haven van de Rijks

landbouwvoorlichtingsdienst in café de With
over “Economie van het Grasland”. Achter
eenvolgens besprak hij alle onderdelen, die
daarmee verband hielden. Een zeer
geanimeerde bespreking volgde.
Bericht van 8 December 1953
S. SPRUIJT †
Op 66jarige leeftijd is Vrijdag te zijnen huize,
na een langdurige ziekte overleden dhr
Simon Spruijt, in leven vele jaren gemeente
veldwachter van Hei en Boeicop. De overle
dene heeft zovele jaren een belangrijk aan
deel gehad in het dorpsleven van deze streek,
dat een bredere levensbeschrijving op zijn
plaats is. Vooral in ons blad, waaraan hij jaren
als berichtgever heeft medegewerkt. Wan
neer we als vriend ons hiertoe zetten, zo
schrijft onze correspondent uit Lexmond, ge
voelen we dit als een opdracht, waarvan de
vervulling ons weemoedig aandoet, doch ook
voldoening schenkt. Immers, we hebben de
overledene leren kennen zoals hij was en niet
zoals men hem soms meende te zien. Simon
Spruijt werd 12 Januari 1887 te Alphen aan de
Rijn geboren. Zijn vader, die toen nog in het
vrije bedrijf werkte, werd kort daarop agent
van politie, in welke functie hij na enige over
plaatsingen bevorderd werd tot hoofdagent
te Vlaardingen, waar de thans overledene zijn
jonge jaren doorbracht. Op 26jarige leeftijd
is hij in hetzelfde beroep van zijn vader
terechtgekomen en zijn loopbaan als
gemeenteveldwachter in Zaandijk op 1 Janu
ari 1914 begonnen, in welke functie hij op
1 Juni 1916 werd benoemd te Heien Boeicop.
Zo kwam hij dus te Heien Boeicop als een nog
jonge veldwachter met enige ervaring, uit an
dere streken afkomstig met een stedelijke in
slag, die de opgaaf kreeg in deze landelijke
plaats, waarvan de bewoners in die tijd er nog
prijs op stelden, dat gezegd werd, dat ze niet
met hun tijd waren meegegaan, te leven en te
werken. Dat was een moeilijke opgaaf. Aller
eerst voor de jonge veldwachter. Wellicht ook
voor de bevolking. En dan de omstandighe
den waaronder geleefd moest worden! Voor
ruim negen gulden per week, wat in die dagen
nog enigermate werd opgevoerd met de ver
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koop
van
al
manakken e.d., dat
toen nog was toege
staan en helaas no
dig was. Dat het
prestige van een
agent van politie
daar sterk onder
leed, scheen men in
die dagen niet te be
seffen of men besefte
het wel en vond dit
misschien wel de Spruijt was van 1916
meest ideale toe tot 1943 veldwachter
stand. Op deze in Hei en Boeicop.
manier behoefde je
van een veldwachter immers weinig last te
hebben! Hij was immers afhankelijk van ie
dereen. En aan het voortdurend gewe
tensconflict van de betrokkene scheen niet te
worden gedacht. Toch leefde er in de ziel van
de jonge veldwachter een hoog rechtsgevoel,
dat nimmer ontaardde in een modeljagerij en
hem behoedde voor persoonlijke revanche.
Hij leerde de bevolking ‘kennen, door en
door’, beter dan men vaak vermoedde en wist
ook op wie hij staat kon maken en wie een
maal zijn vertrouwen en vriendschap ver
worven had, werd nimmer teleurgesteld en
zou zeker nooit verloochend worden.
Eindelijk, in de twintiger jaren werd de sala
riëring beter. Zo kwam er gelukkig een eind
aan het voortdurend gescharrel om door de
tijd te komen. Eén ding had de overledene van
deze moeilijke tijd geleerd: economisch te
leven. Dit bracht mee, dat hij eenmaal naar
waarde beloond, zich daarvan een welstand
kon veroorloven, die vaak niet werd begrepen
en ook niet altijd zonder jalouzie werd ver
dragen. Als polititeman heeft hij van wijlen
burgemeester Pot vele wijze lessen ter harte
genomen en één ding is hem immer bijge
bleven: “Als een waarschuwing hetzelfde ef
fect heeft als een bekeuring, dan moet je de
mensen de kans geven om zonder bekeuring
hun leven te beteren”. Uiteraard gold dit de
kleinere overtredingen en de bevolking heeft
hier jarenlang de gezegende uitwerking van
ondervonden. In de bezettingsjaren had ook
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dhr Spruijt een moeilijke tijd door te maken.
Ook hij moest worstelen met de vraag in
hoeverre hij de bezetter moest gehoorzamen
en vóór alles goed vaderlander te blijven. Op
de duur werd die toestand voor hem onhoud
baar en zocht hij de dienst met vervroegd
pensioen te verlaten, waarin hij tenslotte
slaagde, zodat hij per 1 Dec. 1943 pensioen
kreeg. Zijn houding in de bezettingsjaren was
goed en zuiver. De achterblijvende familie
mag hieraan met voldoening terugdenken.
Het verlangen naar het einde van zijn politie
loopbaan was wel heel sterk geworden. De
taak, die veel zwaarder was dan dat bui
tenstaanders vaak denken, was hem niet ge
makkelijk gevallen, vooral waar hij leed
onder miskenning en wantrouwen. De rust,
waarnaar hij zo verlangend had uitgezien,
duurde echter korter dan waarop gerekend
en gehoopt was. En nu staan we bij de lege
plaats. Een goed politieman is heengegaan.
Een trouw huisvader, die altijd de belangen
van vrouw en kinderen voorop gesteld heeft,
die beschikte over een uiterste gemoedelijk
heid ten opzichte van hen met wie hij leefde.
Een man met een grote dosis humor en een
vertelgave als weinigen. Een vriend van ve
len. Hij laat een lege plaats achter in zijn
gezin, dat in droefheid om zijn heengaan zich
getroost mag weten in de dankbare herin
neringen aan het voorbeeldig spoor, dat de
overledene heeft achtergelaten als politie
man, mens en vader. Het stoffelijk overschot
zal in Vlaardingen ter aarde worden besteld.
Komt er Chr. Kleuteronderwijs?
In een dezer dagen gehouden ledenver
gadering van de vereniging “Een school met
de Bijbel”, speciaal belegd i.v.m. het Chr.
Kleuteronderwijs, deed het bestuur het voor
stel, om onder leiding van het bestuur een
commissie te benoemen. Vele leden meen
den, dat een commissie, die los staat van de
schoolvereniging en de gehele gemeente om
vat, meer kans zou hebben. Ds. E.J. Schim
mel drong er sterk op aan, toch vooral tot Chr.
Kleuteronderwijs te geraken. Het bestuurs
voorstel werd met een kleine meerderheid
aangenomen.
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Bericht van 19 December 1953
Uit de raadsvergadering
Een verzoek om vrijstelling van hondenbe
lasting van dhr. K. v.d. Stouwen werd met
algemene stemmen aangenomen.
Verzoek van het bestuur der Bijz. School om
in de oude lokalen der school 8 lampen, welke
door de Inspecteur zijn afgekeurd op kosten
van de gemeente te vernieuwen, werd in han
den van B. en W. gesteld. De aanvraag om
gelden te mogen ontvangen om het nieuw ge
bouwde lokaal en de zgn. dokterskamer te
meubileren (kosten geschat op ƒ 3070.)
werd ingewilligd.
Dhr. Middelkoop vroeg naar de straatver
lichting, die in de winter om 10.15 uitgaat en
verzocht, deze tot 11 uur te laten branden. De
Voorz. verklaarde, dat de uitschakeling au
tomatisch gebeurt. Weth. Brouwer vond het
laat genoeg tot 10.15 uur. Hij houdt niet van
nachtvlinders. Ook weth. De Wildt vond
10.15 uur lang genoeg. Ook de heren Verkerk
en Den Besten waren die mening toegedaan.
Dhr. Den Besten ergert zich altijd, als in de
zomer de verlichting brandt. Dhr. den Hartog
merkt op, dat de laatste busverbinding om 11
uur uit Utrecht komt. Dan is het hier al
donker. Hij zou graag de verlichting zien
branden tot 11.15 uur. De Voorzitter vindt dit
een sterk argument. Dhr. Stravers meende
ook, dat de verlichting wel wat vroeg uit gaat
en ’t voor vele mensen aangenaam zou zijn,
als het tijdstip van doven wat later gesteld
werd.
De Voorzitter stelde voor de mogelijkheid te
onderzoeken om in de winter tot 11.15 uur de
straatverlichting te laten branden en in de
zomermaanden geheel uit te schakelen.

Lexmond
Bericht van 3 October 1953
Uit de boom gevallen
Dinsdagavond is bij het plukken van fruit de
reeds bejaarde heer C. Schep uit Lakerveld al
hier uit de boom gevallen. Het ongeluk werd
veroorzaakt door het breken van een sport
van de ladder. Dhr. S. liep hierbij een

hersenschudding op en kneusde een paar
ribben.
Bericht van 13 October 1953
Ladelichter gesnapt
De laatste tijd opereerde in de Alblas
serwaard en Vijfheerenlanden een man, die
zich uitgeeft als vertegenwoordiger voor di
verse te goeder naam en faam bekend staande
handelaren in parfumerieën en cosmetische
artikelen. Onder valse voorwendsels wordt
door deze man met veel omhaal van woorden,
meestal leugens, goedkope brillantine voor
een herstellend middel verkocht tegen veel te
hoge prijs. Ook ontziet hij zich niet, de winke
liers met één of ander smoesje uit de winkel
weg te lokken om dan tijdens hun afwezigheid
iets van zijn gading in z’n zakken te steken en
mee te nemen. Deze week werd hij bij een
dergelijke handeling in de gemeente Hage
stein op heterdaad betrapt en door de
Rijkspolitie gearresteerd.
K.I. koopt nieuwe stier
De reeds van prima materiaal voorziene stal
len der K.I. Vereniging Alblasserwaard en
Vijfheerenlanden wordt uitgebreid met een
nog geen jaar oude stier van het allerbeste
Friese bloed, die dezer dagen is aangekocht
voor de prijs van ƒ 12.500,
Bericht van 29 October 1953
Bond van Plattelandsvrouwen
Vorige week hield dhr. Jac. de Jong alhier een
lezing voor de afd. Lexmond van de Bond van
Plattelandsvrouwen. Het onderwerp van
dhr. De Jong was: ”De verzorging van de
hulpbehoevenden, speciaal in vroeger
tijden”. De verzorging van de armen heeft al
tijd de aandacht getrokken, doch bleef noch
tans steeds beneden de maat aldus spreker.
Reeds in de Bijbel komt de armenverzorging
ter sprake. De eerste Christengemeente was
in ’t begin bereid álles met elkaar te delen.
Heel spoedig echter doofde het enthousias
me en bleven de armen onverzorgd. Merk
waardig is het, dat in de Gouden Eeuw de
meeste weesinrichtingen ontstonden. Toen
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bleek men toch, ondanks het welvaren, oog te
hebben voor hen, die in kommervolle om
standigheden verkeerden. Aan de hand van
enkele brieven schetste spreker de toestand
rond 1850. In Maart 1852 waren er in Lex
mond 72 gezinnen, die ondersteuning nodig
hadden. Men hield in dat jaar een grote
collecte, die direct geheel werd uitgedeeld. Op
deze wijze poogde men in die dagen het leven
voor de armen draaglijk te maken. het is goed
voor deze historie belangstelling te hebben.
Er wordt tegenwoordig zoveel over onbe
langrijke zaken gepraat. Zou het niet beter
zijn, een beetje begrip te tonen voor deze
moeilijke tijden, ook vandaag? Momenteel
zijn er veel minder mensen die de steun van
B.A. (Burgerlijk Armenbestuur, jle) of dia
conie nodig hebben, nochtans vragen deze
zaken de aandacht. Hierna beantwoordde
dhr. De Jong vragen, die door de dames
werden gesteld. Mevr. Vegter, presidente der
vereniging, dankte hierna dhr. De Jong voor
zijn lezing. Ook kreeg dhr. De Jong een zestal
proefjes van buitenlandse kaas, dit naar aan
leiding van een lezing in het vorige jaar.
Topprestatie
De opvallend mooie herfst wordt in de
landbouw gretig benut om de landbouwpro
ducten in deze gunstige omstandigheden ge
rooid te krijgen. Het georganiseerde bedrijf
van Gebr. Van Dorpe bleef daarin niet achter
en kreeg daarbij assistentie van de 72jarige
landbouwer C. van Kekem, die heeft laten
zien wat een veteraan uit de vorige eeuw in
deze tijd van mechanisatie nog met zijn han
den tot stand kan brengen. Een perceel van
1000 rijnlandse roeden (bijna 1,5 ha, jle)
voederbieten werd door hem in 17 dagen tijds
alleen gerooid. Dat dit een grote prestatie is
behoeft voor ingewijden op dit gebied geen
betoog. Dat het bovendien een extra zwaar
gewas was met een opbrengst van ± 2600
H.L. van dit perceel verhoogt slechts deze
prestatie.
Gevaarlijk spel
Een drietal jongelui wilde Zaterdagavond
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proberen om ongemerkt de kleine vrachtauto
van C. de Bruijn bij ’t starten “tegen” te
houden. De chauffeur, die hiervan niets ont
dekt had, startte en reed... achteruit,
waardoor de jongelui tegen de grond ge
slingerd werden en wonder boven wonder ge
spaard bleven.
Bericht van 12 November 1953
Plattelandsvrouwen en oliebollen
Gekleed in oudhollands costuum trokken Za
terdag ongeveer 20 leden van de afd. Lex
mond van de Plattelandsvrouwen door de
gemeente om oliebollen te “slijten”. Naar drie
kanten trok een wagen met oliebollen,
geëscorteerd door de dames. De presidente,
Mevr. Vegter, ging gekleed in een prachtig
Fries costuum. Dat er aftrek was voor het bak
sel, bleek hieruit, dat er voor ’s avonds niets
meer over was. Men had n.l. het plan, een
kraam op de Dorpsstraat op te stellen. Er
werden meer dan vijfduizend oliebollen ver
kocht en de bruto opbrengst bleek ƒ 544,20 te
zijn. Zoals men weet, is het geld bestemd voor
de Ouden van Dagen.
Dankstondcollecte
In de Herv. Kerk alhier werd tijdens de Dank
stond gecollecteerd ƒ 1322.06 en in de Ger.
Kerk ƒ 857.40.
Bericht van 21 November 1953
Schoolvergadering
Maandagavond werd in de Chr. School alhier
de jaarlijkse schoolvergadering gehouden.
De voorzitter, dhr. F.A. den Hartogh, opende
met gebed en sprak daarna een kort woord.
Het bleek, dat men zich over de financiën
geen zorgen behoeft te maken. Hierna liet
dhr. Haafkens, hoofd der school, in een gezel
lig en interessant verslag het afgelopen leer
jaar de revue passeren. Het bleek dat het
aantal leerlingen was gedaald van 129126.
Het aantal was echter nog groot genoeg om de
vierde leerkracht te handhaven. Men ver
wacht in de komende periode weer een stij
ging van het leerlingenaantal.
Contrôlecommissielid H. Scherpenzeel wis
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selde zijn plaats met dhr. J. van Dieren. De af
tredende bestuursleden N.A. Bronkhorst en
J.M. de Jong werden herkozen. In de con
trôlecommissie van de kleuterschool kregen
zitting de heren A. Hazendonk en G. de Rui
ter. In Februari hoopt men een bazar te
houden ten bate van de Chr. Kleuterschool.
Kerkeraadsverkiezing
In de plaats van de heren P. de Ruiter, ouder
ling der Geref. Kerk alhier en J. Bronkhorst,
diaken, werden gekozen resp. de heren J.
Veen Pzn. en E. Spek.
Bericht van 26 November 1953
Nieuwe Bond opgericht
De C.B.T.B. heeft in onze gemeente een afde
ling van de Bond van de Chr. Boerinnen en
Plattelandsvrouwen opgericht. Voor deze af
deling zal door de secretaresse van de Bond,
mej. M. Lugtigheid, een lezing worden ge
houden over het onderwerp: “Wat vraagt
deze tijd van onze vrouwen en meisjes”.
De grondmonsters
Voor een gezamenlijke vergadering van
C.B.T.B. en Bedrijfsvoorlichting sprak Dins
dag dhr. D.v.d. Haven van de Rijkslandbouw
voorlichtingsdienst in de Chr. School over
“De resultaten van het onderzoek van de
grondmonsters van deze zomer”. Het ont
staan van de gronden om Lexmond, de
bodemkartering, het grondonderzoek en de
bemesting werden uitvoerig besproken en
aan de hand van kaarten toegelicht. De ver
gadering stond onder leiding van dhr. Haaf
kens en had een geanimeerd verloop.
Bericht van 28 November 1953
E.H.B.O.
In de bovenzaal van de Dames Van Luijt werd
Maandagavond de Jaarvergadering van de
E.H.B.O. gehouden. In de huishoudelijke
vergadering bracht de Voorz. hartelijk dank
aan dokter Vegter voor de leiding op de oefen
avonden. Hem werd als bewijs van
erkentelijkheid een klein souvenir aange
boden. Ook Mevr. Vegter werd een kleine ver

rassing aangeboden. Het bleek, dat de ver
eniging thans 20 leden telde. Dhr. C. Kloens
werd als bestuurslid herkozen en in de
vacature Bets de Jong werd mej. Klaaske Ha
ringsma gekozen. Besloten werd om tijdens
de winter een kleine oefenwedstrijd te
houden met Heien Boeicop en in het voor
jaar met GrootAmmers. De bedoeling is om
later weer in kringverband te gaan oefenen.
Het hierop volgende gezellige gedeelte van de
avond werd door “mastklimmen” en familie
competitie, benevens onderlinge voortijdige
Sinterklaassurprises gevuld.
Bericht van 5 December 1953
Raadsverslag
(...) Dan de zwemgelegenheid. Dhr. De Jong
zou nog eens de mogelijkheid onder ogen
willen brengen, ’n gelegenheid te maken
achter het sluisje. Twee keer per dag kan daar
vers water worden gebracht, doordat de vloed
ver genoeg komt. In de Lek is het wel
bezwaarlijk, vooral, als ze nog eens wordt uit
gediept, waar al sprake van is. De stroom
wordt dan veel te sterk. Voorz. vindt het plan,
om achter het sluisje te werken, ook maar
twijfelachtig. Bij het inlaten van water, zou dit
over allerlei ongerechtigheid heen moeten, of
men moet de gehele zaak grondig zuiveren.
Dit brengt ook grote kosten mee. Er is echter
over te praten. Op verzoek van dhr. De Jong
noemt voorz. de gevallen van woningsplit
sing enverbetering.
Volgend slachtoffer van de discussie: de to
ren. Dhr. De Jong merkt op, dat het de bedoe
ling was, de toren gelijk met de kerk te
restaureren. Is dat nu wel juist? Die ene beer
brokkelt steeds verder af en het geeft een erg
bouwvallige indruk. Waarom moet dat nu
wachten? Die kerk heeft al zo lang gewacht op
restauratie en er is nog steeds niets gebeurd.
Voorz. kan dhr. De Jong, wat de kerk betreft
troosten: met kerkbestuur en architect zijn
besprekingen gevoerd en er werd een restau
ratiecommissie benoemd. Het is de bedoe
ling in 1954 te beginnen, dus daarover
behoeven we niet meer te spreken. Wat de to
ren betreft: het is beter eerst te weten, hoe
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groot de subsidie is, dan kunnen we verder
werken. Dhr. v.d. Heuvel stelt voor, de
wijzerplaat te verlichten. Voorz. heeft er
echter maar een hekel aan te doen wat ieder
ander doet en bovendien is het verschrik
kelijk duur. Maar er is over te denken. Dhr.
Jan de Jong memoreert dat in 1951 de post
“verbetering Kortenhoevenseweg” al op de
begroting stond. Hij hoopt dat het dit jaar
eens gebeurt. Hij acht dit het belangrijkste
punt van de avond, en vraagt zich af, waar de
schuld ligt: bij B. en W. of bij de architect. Dat
de Dorpsstraat nu eindelijk aan de beurt is,
geeft hoop. Aan dit punt knoopt spr. zijn
critiek vast t.a.v. de zittende raadsfracties,
daarbij blijkbaar doelende op de wet
houdersverkiezingen. Voorz. zegt, dat het
eerste plan de Dorpsstraat was en dat daar
achter de Kortenh.weg komt. Nu is er een be
gin gemaakt aan de Dorpsstraat en de Khw.
zal spoedig volgen. Er moet een klein trot
toirtje komen en de afvoer van het rioolwater
vraagt zeer dringend verbetering. Weth. De
Jong heeft reeds verschillende malen op deze
zaak gewezen, doch ook dit hangt weer samen
met de kerk. De afvoer van het kerkedak moet
aansluiten op de riolering van de Khw. Dat ge
wacht moet worden op de kerk, zit ook in de
waarschijnlijkheid, dat de steunberen tegen
de kerk, die in de vorige eeuw werden ver
wijderd, weer geplaatst worden tegen de ach
termuur van de zgn. Herenhoek. Dan gaat er
een stukje van de straat af, hetgeen dan weer
“aangevuld” zou moeten worden.
Vervolgens komt het “zandstrooien” weer
eens aan de orde. Dhr. Jan de Jong zag dat
toch graag eens opgelost. De gemeente gaf
reeds enkele malen het goede voorbeeld,
maar wie moet het doen? Voorz. zegt, dat ’t
Waterschap van mening is, dat dit voor
rekening van de gemeente komt, want het be
hoort niet tot het onderhoud. Weth.
De Jong vindt, dat het Waterschap
gelijk heeft en ook Voorz. denkt er zo
over. We mogen toch al niet klagen
over hoge onderhoudskosten dus
dit kan er wel af, laten we een
voorbeeld voor anderen zijn.
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Ontvangen van
diverse personen
Onderwijs Advies te Gouda:
 2 vergadertafels, 2 bureaustoelen,
2 bureaulampen, 1 staande lamp,
2 tweezits bankstellen, 1 salontafel,
3 tijdschriftenkasten, 3 archiefkasten en
1 whiteboard met schildersezel.
Ria Kool uit Hei en Boeicop:
 Inktpotje Talens, haarkammetje, lever
traanlepel, potje kloosterbalsem, diverse
rouw en geboortekaartjes, embleem
W.S.V. De Zederikkanters Hei en
Boeicop, jarretelgordels, weefspoel,
doos met verwisselbare over
hemdboorden, verhandeling over het
wisselend algemeen ziektekarakter.
Truus den Hartog uit Lexmond:
 Een eeuw Zang en Muziek te Lexmond
(Walter van Zijderveld), De Goede
Woning (Walter van Zijderveld), snij
bonenmolen, gehaktmolen, tafelveger
en blik.
Riet Lemmen uit Lexmond:
 Poesiealbum van Evertje Speijer.
Herman Molenaar uit Lexmond:
 Doos met foto’s van het Kontakt.
 De originele handgeschreven versie
van het lied ''t Hoekje van de toren' (ca
1960) van Piet Horden.
Teuni de With uit Lexmond
 Vier klappers met foto’s en krantenknip
sels met diverse thema’s van Lexmond .

We dank aan alle gevers. Over voor
werpen die we niet in de collectie van
de vereniging opnemen, nemen we
contact op met de schenker.
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Nieuwsbrief
Nieuwe leden
Sinds het uitkomen van de vorige Lek en Huibert Kroniek hebben we de volgende nieuwe leden kun
nen bijschrijven: Erik en Geeke Bassa, mevr. M.C.vanEs, J. A. Leeuw, D. Bogaard, Ben Zijderveld
en Jeroen Punt, allen uit Hei en Boeicop.
Ben Manschot, M. Huiting, P. Schot en R. Rot, allen uit Lexmond.
Kees de Groot uit IJsselstein. We weten ze van harte welkom.
Geheel onverwacht is ons lid Jan Stijsiger overleden.
Lezing dinsdag 20 november
Wat
Tussen twee vuren: Nederland tijdens
de Eerste Wereldoorlog
Wie
Dr. Sander Wassing uit Hazerswoude
Wanneer Dinsdag 20 november, 20.00 uur
Waar
Internos in Hei en Boeicop
Van de zomer van 1914 tot de herfst van 1918 stond
Europa in brand. Duitsland, OostenrijkHonga
rije en de Geallieerde bondgenoten verklaarden
elkaar de oorlog. De gevolgen waren desastreus:
de generaals werkten met oude krijgstactieken en
hadden geen antwoord op de moderne oorlogsin
dustrie. Het leven in de loopgraven was voor de
soldaten vol ontberingen. Na vier jaar vechten
hadden de strijdende partijen miljoenen doden te
betreuren.
De spotprent rechts laat de positie zien van Nederland te midden van al dit oorlogsgeweld. De
strijdende partijen brengen hun munitie tot ontploffing en de Duitse grootmacht reikt het kleine
Nederland de hand. Ons land bleef neutraal maar kwam al snel in de problemen omdat beide oor
logvoerende partijen de regering onder druk zetten. De slagvelden van Vlaanderen waren niet ver
weg, miljoenen Belgische vluchtelingen kwamen naar Nederland en er dreigde voedselschaarste.
De nasleep was ook in de regio Lexmond voelbaar waar de 'Spaansche griep' rondwaarde. Hoe be
richtten de regionale kranten over deze turbulente tijden? Hoe zit het met Keizer Wilhelm die als po
litieke balling zijn dagen sleet op Huis Doorn? Deze en andere vragen worden tijdens de lezing aan
de orde gesteld. De spreker, Sander Wassing, heeft al enkele keren een lezing voor ons gehouden.
Vanwege zijn enthousiaste manier van spreken en zijn deskundigheid hebben we hem opnieuw ge
vraagd om een lezing te geven.
Minitentoonstelling en film tijdens de Sfeermarkt
Tijdens de Sfeermarkt Lexmond op donderdag 22 november is ook het Historium geopend. Tussen
17.00 en 21.00 bent u van harte welkom om 'rond te neuzen'. De koffie staat klaar.
In ons verenigingsgebouw is een minitentoonstelling te zien die aansluit bij het thema van deze
kroniek over 'gezondheid door de jaren heen'. Getoond worden oude dokters en apothekersspul
len, herinneringen aan de EHBO – onder meer de Jan van Dierenwisselbeker – en er wordt een film
gedraaid over de vroegere gezondheidszorg.
Uiteraard zijn er boeken en kronieken te koop, waaronder alle uitgaven van onze vereniging zelf.
We hopen u te ontmoeten in ons Historium.

20ste jaargang nr. 4, november 2018
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Openstelling Historium
In de vorige Nieuwsbrief hebben we u al kun
nen melden, dat we voornemens zijn om het
Historium een dagdeel in de week voor het pu
bliek open te stellen. Vooralsnog wordt dat
vanaf 21 november elke woensdag, van 13.00
tot 16.00 uur. Marianne Wittebol is dan aan
wezig zijn. Zij is bereid gevonden om beheerder
van het Historium te worden. Mocht u vragen
hebben over het Historium, dan kunt u zich tot
haar wenden. Haar contactgegevens:
mh.wittebol@hetnet.nl of mobiel telefoon
nummer 06 – 2504 4686. Na verloop van tijd
zullen we evalueren of de openstellingstijden
zullen worden uitgebreid of gewijzigd.
Met vriendelijke groet,
Peter Kleppe, bestuurslid
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