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e draaien de kraan open en daar stroomt koel, helder 
drinkwater. Voor ons de normaalste zaak van de we
reld en we denken er meestal niet bij na dat lang niet 

iedereen in de wereld dat geluk kent. Water, elektriciteit, gas, 
televisie,  radio,  internet,  telefoon,  email, post, het  is  er  al
lemaal als vanzelf. Pas als er een storing is, staan we er bij stil 
dat de levering niet gegarandeerd is. We zijn onthand en  meest
al mopperen we dan wat.
Haperingen  in  de  levering  van water  zijn  een  grote  uitzon
dering. Gelukkig maar, want water  is een belangrijke eerste 
levensbehoefte. Zelfs in de verzengende zomer van 2018 waren 
er geen problemen bij de levering van drinkwater. 
De stabiele aanvoer van voldoende en betrouwbaar drinkwater 
is niet iets dat zomaar tot stand is gekomen. In drie afleveringen 
beschrijft Walter van Zijderveld de geschiedenis 'Van sloot en 
pompwater naar kraanwater' en daaruit wordt wel duidelijk dat 
een lange weg moest worden afgelegd. In dit nummer deel A 
over de 'particuliere drinkwatervoorziening'. De volgende twee 
delen gaan over de 'dorpspompen' en de 'drinkwaterleiding'. 

In deze kroniek ook een interview met Henk en Teuny de With, 
beiden 90 jaar en geboren en getogen in Lexmond. Ze kijken te
rug  op  hun  levensgeschiedenis  en  dan  met  name  op  hun 
winkelnering waar veel mensen uit de directe omgeving herin
neringen aan bewaren.
Henk de With stond 20 jaar geleden mede aan de wieg van onze 
historische vereniging. In die twee decennia is de vereniging 
gegroeid en veranderd en heeft het een gewaardeerde plaats 
veroverd in onze gemeenschap.
En de veranderingen gaan door, zoals ook aangekondigd in de 
afgelopen ledenvergadering waar een uitgebreid activiteiten
plan  is  gepresenteerd.  Ons  verenigingsgebouw  Historium 
speelt daarin een centrale rol, waar we mensen kunnen ont
vangen en waar tal van activiteiten worden gehouden. Maar ook 
onze vernieuwde website en facebookpagina zijn voorbeelden 
van onze ambitie om als een actieve vereniging de lokale ge
schiedenis levend te houden. 

Wij weten dat u onze activiteiten waardeert, gelet op uw reac
ties en de groei van het ledenbestand. Maar we weten ook dat 
we het niet alleen kunnen. We hopen dat meer mensen, als vrij
williger, een steentje willen bijdragen. Daar gaan we dit jaar 
werk van maken, samen met u.

W
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Van sloot en pompwater
naar kraanwater in Lexmond

Water in overvloed
ater is er in Lexmond altijd en over
al geweest. Allereerst was daar de ri
vier die steeds haar stroom verlegde, 

waardoor een zijgeul vlak langs de dijk bij de 
kom van het dorp stroomde en zo de Lexmond
se haven vormde. Verder waren er sloten, we
teringen en vlieten. Het water daarin was in de 
meeste  gevallen  aanvankelijk  zo  schoon, dat 
het  met  een  gerust  hart  als  drinkwater  kon 
worden gebruikt. De watergang moest dan wel 
voldoende  diep  en  breed  zijn.  In  hetzelfde 
water werd ook gewassen en gespoeld, maar 
door de stroming en door het bezinken van het 
vuil was het op die plek spoedig weer drinkbaar. 

In  ondiepe  en  smalle watergangen werd  het 
water echter snel warm en raakte het veront
reinigd, zeker wanneer het water in beroering 
kwam. 
Het drink en spoelwater werd met houten em
mers  uit  de  watergangen  gehaald.  Dat  was 
natuurlijk  een  heel  gesjouw.  Bovendien 
moesten die emmers worden gevuld vanaf een 
vlonder of een trapje en ook dat was geen ge
makkelijk klusje. Al snel zal men daarom naar 
een mogelijkheid hebben gezocht om in of rond 
het huis een gemakkelijker manier van water
halen te vinden. De oplossing daarvoor was een 
waterput of een pomp.
Had men een wel vlak bij het huis, dan was dat 

Walter van Zijderveld

De gemiddelde Nederlander gebruikt 
zo'n 50.000 liter water per jaar. Het 
meeste gaat op aan douche en toilet 
(zo'n 57 liter per dag). Water is een be
langrijke levensbehoefte en met name 
schoon drinkwater. Dat wordt bereid 
uit grond en rivierwater  2018 kende 
een nat voorjaar en een uitzonderlijk 
droge zomer. Met name boeren on
dervonden daarvan de negatieve ef
fecten. Drinkwater was er wel genoeg. 
In 2019 is er sprake van een iets droger 
voorjaar dan normaal en niet overal is 
de grondwaterstand hersteld. Meer  su
perdroge zomers zullen de problemen 
vergroten en komt ook de winning van 
drinkwater onder druk te staan. In drie 
afleveringen gaat Walter van Zijderveld 
in op de drinkwatervoorziening.

Bij de spoelstoep in een inham bij een boerenerf 
wordt druk gespoeld. Bussen, emmers enz. staan 
te drogen.

W

A.  PARTICULIERE DRINKWATERVOORZIENING
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Kersbergen,  dus  van  doorstroming  was  niet 
veel sprake. Bovendien kostte baggeren geld, 
dus dat werd het liefst vergeten, ook als het no
dig  was.  Hierdoor  ontstond  vaak  modderig 
water  bij  de  spoelstoep.  Behalve  drinkwater 
halen, werd daar ook gespoeld, wat ook geen 
verbeterde waterkwaliteit opleverde.
De situatie verbeterde toen in 1887 de nieuwe 
haven werd gegraven, waardoor een korte ver
binding met Lek ontstond. De haven werd op 
15 december van dat jaar in gebruik genomen.
De spoelstoep ging regelmatig kapot, zoals in 
1864 en 1874. In dat laatste jaar was hij in fe
bruari geheel verbrijzeld en werd hij door tim
merman  Kooijman  gerepareerd.  Vanaf  1879 
wordt gesproken over de spoelstoepen, dus wa
ren  er  kennelijk  meerdere  bij  de  Lekstraat. 
Mogelijk waren dat aparte stoepen voor hoog 
en laag water.
In  juni  1877  was  het  een  hele  periode  hoog 
water, zodat het bijna ondoenbaar wordt om 
zuiver  drinkwater  te  scheppen  enz.  De 
gemeenteraad ging tijdens een vergadering zelf 
kijken wat  er waar was van die bewering en 
oordeelde inderdaad dat er iets aan de situatie 
moest worden gedaan. Besloten werd de Lek
straat en een deel van de lage Bolsteeg met puin 

een groot gemak. Het opborrelende welwater 
stroomde  dan  zonder  verdere  hulp  gewoon 
naar boven, al of niet door een in de grond ge
slagen pijp. De enige zorg was dat het water 
goed moest worden afgevoerd. In droge tijden 
kon het voorkomen dat de wel geen water gaf.

Water halen uit de rivier
In de rivier was water genoeg en meestal was 
dat goed drinkbaar, behalve in tijden dat er epi
demieën van besmettelijke  ziekten heersten. 
Maar dat wist men meestal niet of men dacht 
dat het niet zo’n vaart zou lopen met die be
smettelijkheid van het water. Om het  rivier
water gemakkelijk bereikbaar te maken had de 
gemeente bij de Lekstraat, aan de uitloper van 
de havenkom, een houten spoelstoep laten ma
ken. De spoelstoep werd gebruikt om de was en 
andere  zaken  te  spoelen, maar  ook  om daar 
drinkwater te halen. Dat was niet zo fris, maar 
kennelijk keek men vroeger niet zo nauw. In dat 
deel van de haven was het water toch al niet al 
te fris, want in september 1865 was het nodig 
dat de kom bij de stoep voor drinkwater enz. 
goed werd schoongemaakt. Dat was niet een
malig, want in 1884 werd dat opnieuw gedaan 
en het zal wel in meer jaren nodig zijn geweest.
Nu liep de haven in die tijd van de kom van het 
dorp door de uiterwaard helemaal tot bijna aan 

Uit deze welpijp stroomt zoveel water dat men 
een steen met een borstel op het uiteinde heeft 
gelegd om de pijp niet te laten spuiten. De pan 
wordt onder de koude straal water heerlijk koel 
gehouden. 

Op deze topografische kaart uit de jaren negentig 
van de vorige eeuw is de plaats van de spoelstoepen, 
de Lekstraat en de Bolsteeg aangegeven. De 
buitendijkse ringdijk rond de Kom Lekdijk bestond 
toen nog niet. 
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op te hogen, tot die gelijk kwamen aan de hoge
re brug over de havenuitloop. De eigenaren van 
de aangrenzende percelen zouden dan een deel 
van de kosten, die geschat werden op f 70, voor 
hun  rekening moeten nemen. Dat wilden  ze 
echter niet en ook de raming bleek te laag te 
zijn. De gemeente besloot twee weken later om 
dan maar op eigen kosten het werk uit te voe
ren zoodra het doenbaar is. Of het ooit ‘doen
baar’ is geworden valt te betwijfelen.
Wanneer het hoog water was en de spoelstoep 
daardoor  onbereikbaar,  waren  er  soms  par
ticulieren die  aan de  buitenkant  van de  dijk 
woonden en toestonden dat men via hun erf 
water mocht halen. Zo bedankte bijvoorbeeld 
de gemeenteraad in augustus 1879 M. Boef, die 
woonde  in  Kom  Lekdijk  4,  voor  zijne  hulp
vaardigheid  om  tijdens  den  hoogen  rivier
stand ten zijnent gelegenheid te geven van’t 
scheppen van drinkwater.
In het laatst van de negentiende en begin van 
de twintigste eeuw werd nog steeds regelmatig 
geklaagd dat het bij laag water zeer moeilijk was 
om water te halen bij de stoepen aan de Lek
straat. De haven werd daar ter plaatse daarom 
regelmatig uitgediept. De laatste maal dat we 
dit tegenkomen was in 1921. Toen was er sprake 
van om dit  te  laten doen door werklozen als 
werkverschaffing, maar  dan moesten  er  wel 
voldoende werklozen zijn. Het is niet bekend of 
dat is doorgegaan.
Bij vorst konden de stoepen glad zijn. Soms leg
de de gemeente daar een hoopje zand neer, zo
dat de inwoners zelf zand konden strooien. In 
januari 1893 beloofde burgemeester Van Slijpe 
echter dat hij daar bij gladheid zand zal laten 
strooien.1

In het tweede deel van deze trilogie   over de 
dorpspompen  zal nog meer worden verteld 
over het drinkwater halen uit de rivier.

De waterkwaliteit
In vroeger eeuwen vond men water goed drink
baar wanneer het helder, kleurloos, smaakloos 
en reukloos was. Pas in de laatste veertig jaar 
van de negentiende eeuw kreeg men ook oog 
voor  de  bacteriologische  kwaliteit  van  het 
water.
Het oppervlaktewater  in rivieren, sloten, ka

Zicht vanaf de Lekstraat op het bruggetje en de 
Bolsteeg in 1997. Vroeger was het bruggetje van 
hout en waarschijnlijk ook hoger. Links vóór het 
bruggetje moeten de spoelstoepen aan de haven 
hebben gelegen. 

nalen  enz. was  vroeger  veel  schoner  dan  te
genwoordig. Pas in de loop van de negentiende 
eeuw werd de kwaliteit slechter en verergerde 
nog verder in de twintigste eeuw. Het lozen van 
afvalwater en het gebruik van kunstmest waren 
daar mede  debet  aan.  Toch werd  slootwater 
nog ver in de 20e eeuw gedronken, zeker wan
neer men geen kraan of pomp in de buurt had.
Oppervlaktewater,  maar  ook  grondwater, 
werd bij boerderijen vaak verontreinigd door
dat zich in de buurt mesthopen, privaten zon
der  ton,  varkenshokken  enz.  bevonden.  Het 
grondwater werd verontreinigd door het zak
water. Dit was regenwater, gesmolten sneeuw 
en spoelwater dat in de grond zakte en zo in het 
grondwater  terechtkwam.  Ook  ziektekiemen 
kwamen  op  die  manier  in  het  grondwater 
terecht, voornamelijk doordat ontlasting van 
besmettelijke zieken op de mesthoop of op de 
grond belandde. Het hoeft geen betoog dat dit 
water niet goed was voor de volksgezondheid. 
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het water te ontijzeren. Hiervoor was zand en 
fijn grind een geschikt middel, maar vaak werd 
als  filter  aanvankelijk  beenderkool  gebruikt. 
Later kwamen er andere soorten filters in de 
handel.2

Tonnen en kelders voor opvang regenwater
Om regenwater op te vangen en te bewaren wa
ren in de loop der eeuwen ook andere manieren 
bedacht.

Regenton of bak
Een  gemakkelijke  manier  om  drinkwater  te 
verzamelen is in een regenton. Het water dat op 
een dak valt wordt dan met goten en pijpen naar 
de  regenton geleid. Het  gemakkelijkst  is het 
wanneer  deze  gesloten  ton  wat  hoger  staat, 
waardoor het water via een kraan in een emmer 
of pan kan worden afgetapt. De hoeveelheid 
water  die  zo  kan worden  opgevangen  is  be
perkt.
Soms werd het regenwater ook opgevangen in 
een  gemetselde  bak,  maar  deze  oplossing 
kwam weinig voor. Alleen bij duurdere huizen 
trof men die soms aan. Dit was bijvoorbeeld het 
geval in het huis Ellesrust, dat vroeger stond 
waar zich nu het bedrijf van Liefhebber en het 

Vooral in steden en dorpskernen, waar ook het 
straatvuil en afvalwater met het regenwater in 
de grond verdween, was er zo grote kans dat ty
fus en cholera om zich heen konden grijpen. 
Voor het boerenbedrijf was dit verontreinigde 
water echter ook niet goed. Bij het maken van 
kaas en boter, het inmaken van groenten en bij 
de slacht, was zeer schoon water noodzakelijk. 
Hygiënisch werken was bij die activiteiten een 
eerste  vereiste,  wilde  men  niet  alles  laten 
bederven. Per slot van rekening ging het om de 
wintervoorraad van het boerengezin en deels 
was het hun handelswaar.
Zeker in tijden van besmettelijke ziekten kwam 
het in steden en dorpskernen regelmatig voor 
dat grond en oppervlaktewater ziektekiemen 
bevatten. Zo werd bijvoorbeeld in 1873/1874 te 
Gorinchem  geadviseerd  geen  water  van  de 
stadspompen te drinken wanneer er stroom
opwaarts een besmettelijke ziekte heerste. De 
stadspompen betrokken het water weliswaar 
uit het grondwater, maar het grondwaterpeil  
varieerde met de hoogte van het rivierpeil, wat 
al  aangeeft dat het  rivierwater  in het grond
water kwam en zo schadelijke stoffen en ziek
tekiemen kon bevatten.
Water dat uit een dieper niveau dan dat van het 
grondwater werd gehaald, kon troebel en bruin 
van kleur zijn. Er zat dan ijzer in en dat proefde 
men  ook.  IJzerhoudend water werd meestal 
gewoon helder opgepompt. Wanneer het enige 
tijd aan de open lucht was blootgesteld werd 
het  troebel  en bruin. Dat  kwam doordat het 
ijzer  in  het water  een  chemische  verbinding 
aanging  met  de  zuurstof  in  de  lucht.  Het 
smaakte ook naar ijzer. Dat was echter geen be
wijs dat het slecht voor de gezondheid was. Zo 
smaakte  bijvoorbeeld  in  Gorinchem  in 
1873/1874  het water  uit  de  21  stadspompen 
goed en was het ook helder, maar uit onderzoek 
bleek dat er teveel deeltjes van uitwerpselen en 
dierlijk afval in zaten. Schijn bedriegt dus. Dat 
was bij de waterputten bij boerderijen ook het 
geval. Grondwater dat langer dan 4 à 6 weken 
in de grond zit,  is meestal bacterievrij, maar 
door de vaak wisselende grondwaterstand in 
onze regio kon men daar niet op rekenen.
Om de waterkwaliteit te verbeteren kwamen er 
waterfilters in de handel, meestal met het doel 

De mesthoop achter de boerderij van De Vor, De 
Laak 27, in maart 2007. Op de achtergrond de 
daken van de bejaardenhuisjes die later plaats 
moesten maken voor de appartementengebouwen.
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Deze kritiek gold speciaal voor regentonnen, 
want waterkelders  hadden door hun  grotere 
volume minder last van deze vervuilingen en 
werden,  als  het  goed  was,  ook  regelmatig 
schoongemaakt. Het schoonhouden van de da
ken en goten was ook een eerste vereiste voor 
de  opslag  van  schoon  regenwater. 
Waterkelders zijn in Lexmond niet bekend. Dat 
kwam omdat de inwoners zich met waterput
ten goed konden behelpen.

Plaggenput
Vooral op zandgronden waren dit soort putten 
vanaf ongeveer 1250 tot de late Middeleeuwen 
in gebruik. Op een diep ingegraven houten velg 
van een wagenwiel werden plaggen gestapeld. 
Meestal  werden  hiervoor  heideplaggen  ge
bruikt. Door de lagere grondwaterspiegel kon
den ze vaak ook dieper zijn dan boomstam en 
tonputten.

daarnaast gelegen huis aan de Dorpsstraat be
vinden. In de verkoopadvertentie van dit huis 
uit oktober 1748  is  sprake van een pomp en 
regenbak. Men haalde het water toen kennelijk 
ook bij zo’n voornaam huis  in Lexmond nog 
niet uit de grond.

Waterkelders
In de steden hadden rijke bewoners een nog be
tere oplossing.  In of bij hun huis hadden zij 
soms een waterkelder. Dit was een afgesloten 
gemetselde en geheel betegelde bak, afgesloten 
door een tongewelf met mangat. Waterkelders 
waren meestal ingegraven in het souterrain of 
in de tuin. Hun water kregen ze vanaf het dak. 
Ze hadden een inhoud van 1000 tot 10.000 li
ter.3

Een waterkelder houdt het water koel, doordat 
hij onder de grond zit, en fris omdat het een af
gesloten donkere ruimte is. Dat is wel anders 
bij  een  regenton, waarin het water warm en 
troebel kan worden. Het water, dat van het dak 
door de goten en afvoeren had  gestroomd, was 
niet  altijd  even  fris.  Het  volgende  gedicht 
maakt dat wel duidelijk:

Bouillon van vogelexcrementen,
van doode spreeuwen een extract,
diverse dakvuilelementen,

vermengd met rottend bladgehakt. 

De advertentie in de Amsterdamse Courant van 8 oktober 1748 waarin Ellesrust te koop wordt 
aangeboden. Bij de keuken bevond zich een pomp en regenbak. 

Een waterkelder, opgegraven in 2006/2007 te 
Harderwijk. 

De onderste lagen van een plaggenput. De bui
tenste cirkel bestond uit gestapelde plaggen van 
veen met klei. Opgegraven in 2014 te Hoogwoud. 
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Turfput
Deze werd gemaakt door gestapelde turven. De 
naden werden  dichtgemaakt met mos.  Deze 
putten kwamen hoofdzakelijk in veengebieden 
voor.

Water of welputten
Om bij het dieper gelegen water, het grond
water, te kunnen komen, was de mens al snel 
op het idee gekomen om een kuil te graven en 
de wanden te versterken om instorten te voor
komen. Het grondwater stroomde dan vanzelf 
in de put en werd daarom vaak ook welput ge
noemd. Dat had dan echter niets te maken met 
een  echte  wel  waar  het  water  plaatselijk  op 
natuurlijke  wijze  omhoogkwam.  Wanneer 
door een diep de grond gedreven pijp spontaan 
water tot een bepaalde hoogte omhoogkwam, 
sprak  men  van  een  pijpwel.  Dit  was  bij
voorbeeld het geval bij het later te bespreken 
Nortonsysteem. Er zijn een aantal typen put
ten, die we hieronder de revue zullen laten pas
seren.

Boomstamput 
Deze is tot ongeveer 1250 in gebruik geweest. 
De put bestond uit een uitgeholde boomstam, 
meestal een eik, die in de grond was gegraven. 
Hij was enkele meters diep. In Utrecht is, bij de 
graafwerkzaamheden  bij  Vredenburg,  een 
boomstamput  opgegraven  die  uit  twee  half
ronde delen bestond, die precies op elkaar pas
ten. Deze dateerde uit ongeveer het jaar 800. 
De ouderdom van dit soort putten kan worden 
bepaald  door  dendrochronologisch  on
derzoek, dus door jaarringenonderzoek. Het 
water zal door middel van een kruik aan een 
touw uit de put zijn gehaald. Uit onze regio zijn 
ze niet bekend.

Plankenput
Een plankenput bestaat uit vier planken, die in 
de hoeken in elkaar grepen. Door het trekken 
van de planken was een plankenput meestal 
geen groot succes omdat er door scheuren bo
ven het grondwaterniveau ook verontreinigin
gen in de put konden komen. 

Tonput 
Dit  type put  is  in de Middeleeuwen veel  ge
bruikt. Hierbij werd een grote houten ton inge
graven. Het kwam ook regelmatig voor dat er 
twee of meer tonnen op elkaar werden gezet. In 
de onderste ton was meestal de bodem intact 
gelaten,  maar  geperforeerd  met  een  aantal 

Doorsnede van een te Hoorn aan de Westblokker 
opgegraven turfput. Duidelijk is te zien dat de 
putwand bestaat uit gestapelde turven. 

Deze boomstamwaterput werd gevonden in Twello 
en is enorm breed in vergelijking met andere 
boomstamwaterputten.
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gaten om het water toe te laten. De verbinding 
tussen  de  tonnen  werd  dichtgemaakt.  De 
ouderdom kan weer worden bepaald door jaar
ringenonderzoek, maar ook het type ton kan 
een aanwijzing zijn voor de ouderdom. Het is 

niet bekend of tonputten ook in Lexmond of 
Hei en Boeicop werden gebruikt.

Gemetselde put
Deze werd opgebouwd uit op elkaar gemetsel
de bakstenen. Meestal was de put rond en ge
heel  cilindrisch. Er waren echter ook putten 
waarbij  het  bovenste  deel  als  een  tongewelf 
rond toeliep, met in het midden een gat. Dit wa
ren gewone waterputten die  later zijn omge
bouwd voor het gebruik van een waterpomp. In 

Een vroegmiddeleeuwse vierkante waterput, 
gemaakt uit planken, waarin later een holle 
boomstam is geplaatst. Opgegraven te Nijlen. 

Schema van een zeventiende eeuwse tonput met 
conisch bovenstuk en koepel met klein gat. De 
blanco onderbreking geeft aan dat er tussen deze 
twee tonnen nog meer kunnen zitten. 

Gemetselde put op de opgraving Laakse Weide, 
augustus 2017.

Verticale doorsnede van een waterput die in de 
jaren negentig van de vorige eeuw is opgegraven 
onder de vloer van Dorpsstraat 16 te Bleskensgraaf. 
De diameter van de put was 1,25 m en de diepte 
ruim 3 m. De zuiver cylindrische wand was 
opgebouwd uit gestapelde bakstenen. De put 
was gefundeerd op gebruikte grenen en eiken 
planken, die op de waterhoudende zandlaag 
lagen. De put dateert uit eind 16e, begin 17e eeuw.
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het onderste deel van de put waren de stenen 
niet gemetseld, maar alleen gestapeld,  zodat 
grondwater in de put kon sijpelen. Ook kwam 
het veel voor dat de stootvoegen, dus de ver
ticale voegen, niet werden gemetseld maar al
leen de horizontale voegen. Zo kreeg men een 
sterkere put,  zeker  in wat slappe grond. Het 
water werd door de kieren meteen enigszins 
gezuiverd van modderdeeltjes en zandkorrels. 
Als bodem dienden meestal een aantal plan
ken, die samen een vloer met kieren vormden. 
Vaak werd rondom de put zand in het gegraven 
gat gestort, dat als een eerste filter werkte. Zo’n 
put staat niet snel droog, want als hij diep ge
noeg is, zal het grondwater ook bij wat lagere 
grondwaterstand, blijven toestromen.
Het kwam ook voor dat een put zijn water niet 
van het grondwater kreeg, maar van een niet 
ver daarvandaan gelegen sloot, kanaal enz. Een 
horizontale  pijp  verbond dan de  put met  de 
watergang en voerde zo het water aan. Door de 
pijp  tijdelijk  af  te  stoppen  kon  de  put  ge

makkelijk  worden  leeg  en  schoongemaakt. 
Het water uit deze putten werd hoofdzakelijk 
gebruikt als spoelwater.
Putten  werden  en  worden  soms  nu  nog  ge
bruikt om iets koel te bewaren.

Gemetselde welwaterput voor de brandweer
Om de brandweer in geval van nood van vol
doende water  te voorzien, werden welwater
putten  gemaakt.  Op  de  afbeelding  is  een 
ontwerp voor een welwaterput te zien die ge
maakt is door de Lexmonder J.M. de Jong. In 
1868 en 1870 werden welputten gemaakt, maar 
waar die kwamen is niet bekend. In brandslo
ten werden ze zeker aangebracht.5

De plaats van de waterputten
Gemetselde putten vinden we op binnenplaat
sen  van  kastelen,  hofjes  enz.,  maar  ook  in 

Put met open verbinding naar watergang. 

De koepel met het deksel op de welput. Na het 
lichten van het deksel kan men de zuigleiding 
van de brandspuit in de put laten zakken.

De tweede waterput staat op de hoek Lombardstraat
Achterstraat. 

Op de kaart van Blaeu uit circa 1648 is bij de 
Noordpoort een waterput getekend. 
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steden als een openbare voorziening. Ze dien
den voornamelijk om drinkwater voor de be
woners naar boven te kunnen halen. In Vianen 
komen op de kaart van Blaeu uit circa 1648 twee 
waterputten voor. De ene bij de Noordpoort en 
de ander op de hoek LombardstraatAchter
straat.
Het putten  van water werd aanvankelijk  ge
daan met een aardewerk kruik met twee oren. 
Later door een emmer aan een touw, die door 
het  draaien  van  een  katrol  naar  boven  kon 

worden gehaald. Er waren ook systemen met 
een lange hefboom, maar deze putten konden 
niet erg diep zijn. In het eind van de negentien
de  eeuw  werden  steeds  meer  waterpompen 
met een zwengel toegepast, vooral voor huis
houdelijk gebruik. De pomp stond dan in de 
keuken of in de spoelruimte.  

Een handpomp in een stal met een 
waterbak, waarop een plank is ge
plaatst waarop kan worden schoonge
maakt. Er ligt een pan met een borstel 
op. De zwengel is vastgemaakt aan 
een scharnierpunt dat aan een zolder
balk is bevestigd. Een dergelijke con
structie kwam veel voor. Geheel links 
is een kraan van de waterleiding te zien. 

Johannes 
Bosboom 
maakte rond 
1864 deze 
aquarel van 
een boe
rendeel met 
een grote 
pomp, die een 
grote stenen 
bak kan vul
len. 

Een dergelijke 
kruik met twee 
oren kan voor 
het putten van 
water zijn ge
bruikt. 
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Ook in de stal van boerderijen zijn waterputten 
bijna altijd te vinden. Ze staan dan vaak in de 
stal,  hebben  een diameter  van ongeveer  een 
meter en kunnen soms wel 6 à 7 meter diep zijn. 
Het  naar  boven  gehaalde water werd  in  een 
naastgelegen gemetselde bak gestort. Onderin 
de bak zat een houten stop of kraan, die meest
al tweemaal per dag werd verwijderd of open
gezet. Het water stroomde dan vanuit de bak in 
de  vrij  brede  diepe,  met  plavuizen  beklede 
drinkgreppel  of  –goot,  die  vóór  de  gestalde 
koeien liep en waaruit de koeien dan konden 
drinken.6

Hoe kreeg men het water boven de grond?
De oudste en eenvoudigste manier om water te 
putten was met  een kan  van  aardewerk met 
twee oren. Door aan elk oor een touw te binden, 
kon de kan in het water op z’n zij worden ge
kanteld  door  één  touw  te  laten  vieren.  Het 
water stroomde dan in de kan en kon min of 
meer vol weer naar boven worden getrokken. 
Later kwamen er houten, leren en zeildoeken 
emmers, die door een beetje ‘jutteren’ aan het 
touw volliepen en naar boven konden worden 
gehaald.

Het waterputten was altijd een vermoeiende 
en  tijdrovende bezigheid. Het waterhalen ging 
een  stuk  gemakkelijker  en  sneller  toen  de 
waterpomp op de markt verscheen. 

De waterpomp
Waterpompen  werden  door  rijke  families  al 
vroeg gebruikt voor het oppompen van water. 
Zo is er in 1485 in Gorinchem al sprake van een 
particuliere waterpomp. In 1664 werd daar ook 
een  buiten  staande  pomp  binnenshuis  ge

Op dit schilderij van Jan 
van Ravenswaay uit 1820 
is een grote waterkuip te 
zien, met daarboven, naast 
de kop van de koe, een 
houten goot die van de niet 
zichtbare waterpomp afkomt. 
Onderaan de kuip is een 
kraan of stop te zien, 
waardoor men water in de 
vóór de koeien lopende goot 
kan laten lopen. 

Een dubbele 
18e eeuwse 
keukenpomp in 
Oude Kamp 3 
te Utrecht. 
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plaatst. Daar konden de Lexmondse burgers 
alleen nog maar van dromen.
Deze  vroege  pompen  werden  gemaakt  uit 
boomstammen.  Zo  moest  bijvoorbeeld  in 
Gorinchem, volgens een reglement uit 1659, als 
proefstuk voor het gilde, een pompmaker een 
5½ meter lange pomp maken.
In advertenties uit het begin van de 19e eeuw 
waarin (grote) huizen, brouwerijen, herbergen 
en  boerderijen  te  koop werden  aangeboden, 
wordt vaak gesproken over een loden water
pomp. Ongetwijfeld zullen die er ook al eerder 
zijn geweest. Loden waterpompen waren zeker 
nog tot in de tweede helft van 19e eeuw in ge
bruik, alhoewel  toen al bekend was dat  lood 

slecht was voor de gezondheid.
Vanaf ongeveer 1814 wordt in de advertenties 
ook over een koperen waterpomp gesproken, 
soms  expliciet  over  een  roodkoperen water
pomp.
Een grote verbetering was de goedkopere ijze
ren  waterpomp.  Deze maakte  in  1840/1850 
haar  entree  in  de  huishoudens  en  het 
boerenbedrijf. 
Er werd in de advertenties altijd onderscheid 
gemaakt tussen welwater en regenwaterpom
pen. Het ging dan over hetzelfde type pomp, 
maar de ene was aangesloten op een ‘wel’, dus 
grondwater, en de ander op de bak waarin het 
regenwater werd verzameld. Zo had de  lezer 
meteen een idee welk soort water in het te koop 
aangeboden huis werd gebruikt.
Aanvankelijk  werd  bij  boerderijen  de  wel
waterpomp op een bestaande waterput gezet, 
maar later op een andere plaats. Er moest daar
voor  dan  een  buis worden  geslagen  naar  de 
watervoerende  laag.  Dit  kon  de  laag  grond
water zijn, maar om goed en schoon water te 
krijgen moest men vaak dieper en ver onder het 
grondwaterniveau zijn. Het beste was dit onder 
een kleilaag, die minimum 50 cm dik moest 
zijn. Die lag echter te diep en kon pas worden 
bereikt toen het Norton pompwelsysteem (de 
Nortonpomp) op de markt kwam. Maar daar
over later.

Doorsnede van een ijzeren/gietstalen waterpomp, 
zoals die hierboven is afgebeeld.

In de krant van 27 april 1840 werd aan de Oude 
Gracht te Utrecht een huis te koop aangeboden, 
waarbij expliciet werd vermeld dat het huis was 
voorzien van een welwaterpomp. Dat was belangrijk, 
want dan hoefde men geen verontreinigd water 
uit de gracht te halen. 
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Het slaan van een pompbuis was een dure aan
gelegenheid en dat kon niet iedereen zich per
mitteren.
Boeren en burgers die al een gemetselde put 
hadden,  lieten  die  afdichten  door  een 
gemetseld koepeltje met bovenin een gat. Hier
boven werd een handpomp gezet, die door een 
loden pijp met het grondwater was verbonden. 
De pomp loosde zijn water dan in een bak.
Pompen  maakten  het  waterhalen  wel  ge
makkelijker, maar doordat  loden pijpen enz. 
werden gebruikt, was er toch een kleine kans op 
loodvergiftiging bij regelmatig gebruik.7

Goed drinkwater, waar haal je dat vandaan?
Behalve als regenwater, was er  in onze regio 
bijna niet aan goed en betrouwbaar drinkwater 
te komen. Reeds bij de choleraepidemieën die 
in  de  eerste  helft  van  de  negentiende  eeuw 
Nederland teisterden, werd het vermoeden ge
uit dat drinkwater een belangrijke rol speelde 
bij  de  verspreiding  van  deze  besmettelijke 
ziekte.  In gebieden met zandgronden bleken 
tyfus en cholera relatief minder voor te komen 
dan  in  klei  en  veengebieden.  De  filterende 
werking van het zand bleek hieraan debet te 
zijn. 
Het was dus zaak ook in onze regio een andere 
drinkwaterbron te vinden. Van de geologie van 
dit gebied was nog niet veel bekend en het idee 

om diep onder de oppervlakte water te halen 
kwam nog niet bij de mensen op. Het was wel 
bekend dat er verschillende aardlagen waren, 
maar waar die precies zaten en welke dat wa
ren, wist men niet. Er waren overal wel wellen 
te vinden waar water spontaan omhoog kwam, 
vaak  in  sloten  en  andere  watergangen.  Met 
deze wetenschap werd echter niets gedaan. Dat 
niet  naar  water  werd  gezocht  had  ook  een 
praktische reden. Diepe gaten graven was door 
het grondwater onmogelijk en een diep gat bo
ren was toen ook nog niet te doen.

Het Nortonsysteem
In 1815 had de Duitse pompenmaker Wilhelm 
Nigge in zijn woonplaats Recklinghausen een 
houten pijp diep in de grond geslagen en was 
daarbij op een ondergrondse waterader gesto
ten. Dagenlang stroomde er water uit de pijp tot 
die eindelijk stopte. Er bleef voldoende water in 
de buis staan om dat met een handpomp naar 
boven te pompen.
Het fenomeen werd wel bekend, maar er ge
beurde verder niets mee, tot Heinrich Melm uit 
Berlijn patent op het systeem vroeg. Hij noem
de zijn vinding Rammpumpe. Dat zal wel afge
leid zijn van Rammen, wat heien betekent. Ook 
hij gebruikte houten pijpen.
In  Engeland  had  William  Norton  eenzelfde 
soort  systeem  bedacht,  waardoor  via  de  in

Bij de restauratie van de boerderij 
De Laak 26 in 2008 kwam in het 
achterhuis deze bakstenen waterput 
onder de vloer vandaan. Het bovenste 
deel is koepelvormig. Zoals te zien 
ligt het niveau van het grondwater 
niet diep onder de vloer. 

Om de diepte te meten werd 
een lang houten schrootdeel 
in de put gehouden. Het 
bereikte de bodem niet. 

De heer Van Vuuren laat zien 
hoe lang het schrootdeel was. 
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middels op de markt gekomen ijzeren pijpen 
diepe  waterhoudende  lagen  konden  worden 
bereikt.  Het  bracht  geen  revolutie  op 
waterwingebied teweeg, maar de familie Nor
ton bleef erin geloven. In het midden van de ne
gentiende eeuw was de Londenaar James Lee 
Norton de promotor van het systeem. Evenals 
zijn voorgangers gebruikte hij welwater voor 
zijn systeem. Dit welwater moet komen uit een 
waterrijke grind of zandlaag die zich onder een 
ondoorlaatbare laag, b.v. klei, van minstens 50 
cm dik moet bevinden. Door de druk die zich in 
de laag bevindt wordt het water in de pijp naar 
boven geperst. Deze druk kan na verloop van 
tijd minder worden en het water komt dan niet 
meer tot de bovenkant van de pijp. Hierdoor is 
het nodig de waterkolom  in de pijp met een 
pomp naar boven te halen. Het is in principe erg 
oud water dat naar boven komt.
Op 23 april 1860 kreeg J.L. Norton voor tien 
jaar een octrooi in Nederland. Het bleef daarna 
jaren stil, totdat in 1868 het systeem werd ge
bruikt tijdens een Engelse veldtocht in Abes
sinië,  het  tegenwoordige  Ethiopië.  Door 
toepassing van het Nortonsysteem kon men 
aan water komen en zo het leger succesvol op 
de been houden. Op 24 september van dat jaar 
had  een proefneming  te  Schiedam plaats  en 
werd een  lezing over het  systeem gehouden. 
Het was een relatief duur systeem, maar al snel 
kwam er concurrentie opzetten, dat voor de no
dige beroering zorgde. In Nederland brak in de 
periode  18681871 een choleraepidemie uit, 
waardoor  er  plotseling  veel  meer  aandacht 
kwam voor schoon drinkwater kwam. De vin
ding van Norton kwam als geroepen en werd 
daarna veel toegepast.8

De ‘Nortonpomp’
Het Nortonsysteem is dus eigenlijk niets an
ders dan een stalen buis die in de grond wordt 
gebracht,  tot  deze  een  watervoerende  laag 
bereikt die zich onder een ondoorlaatbare laag 
bevindt. Aanvankelijk werd dan ook gesproken 
over  Norton  pijpwellen. Met  een  pomp  kan 
men het water dan naar boven voeren en de 
pomp dient ook als afsluitklep. Als pomp kan 
elke soort handpomp worden gebruikt, zoals 
een zwengelhandpomp of vleugelpomp.

Algemeen  spreekt men van Nortonpomp als 
het  gehele  systeem  daarmee  wordt  bedoeld, 
dus inclusief de handpomp. Dat zal ook in dit 
artikel worden gedaan.
Een Nortonpomp bestaat uit een aantal pijpen 
met een lengte van ongeveer twee meter en een 
diameter van 12 à 18 cm, die in elkaar kunnen 

Tekening van het Norton Welpijpsysteem. De 
secties van de pijpsecties zijn aangegeven. 
Onderaan de pijp is een geperforeerd pijpstuk 
aangebracht. Op de pijp staat een Amerikaanse 
handpomp. 
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worden geschroefd. Nadat een gat is gegraven 
tot  het  grondwaterniveau,  wordt  hierin  een 
pijpstuk  gezet  en  wordt  de  tweede  erop  ge
schroefd.  Daarna  laat men  een  zogenaamde 
puls  in  de  pijp  zakken,  die  een  iets  kleinere 
diameter heeft dan de buitenpijp, en aan een 
staaldraad of touw hangt. Onderaan de puls be
vindt zich een snijrand en vlak daarboven een 
horizontaal liggende klep, die alleen naar bo
ven  open  kan.  Hierdoor  kan  de  losgeraakte 
grond in de zakkende puls komen. Door de puls 
op en neer te bewegen, raakt de grond los en 
verzamelt zich in de puls. De klep zorgt ervoor 
dat het opgeboorde materiaal tijdens het om
hooghalen van de puls niet in het boorgat te
rugvalt. Het op en neer bewegen van de puls 
wordt pulsen genoemd. Bij harde grond wordt 
water in de pijp gegoten om deze zachter te ma
ken. Doordat de puls de grond losmaakt en ver
wijderd,  kan  de  buitenpijp  door  draaien  en 
drukken steeds dieper de grond in worden ge
dreven.
Na elke pulslengte wordt de puls weer opge
haald en wordt de erin verzamelde grondsoort 
bekeken. Bij het bereiken van  een minimaal 
één meter dikke laag grof zand of grind wordt 
de boring gestopt en kan het opkomende wel
water als drinkwater worden gebruikt. Tijdens 
dit  proces  wordt  de  buitenbuis  natuurlijk 
steeds verlengd. Om geen last te hebben van 
roestvorming in de pijp, werd vaak een binnen
buis  van  koper  of  gegalvaniseerd  ijzer  inge
bracht, met aan de onderkant perforatiegaten 
voor een goede toevoer van het water.9

Waterputten als schatkamer
Tijdens het putten van water viel er wel eens 
iets  in  de  put  en  dat  kon  er  vaak  niet meer 
worden uitgehaald. Dat gold vooral voor kleine 
voorwerpen. Er zullen zeker ook weleens voor
werpen in de put zijn gegooid die men kwijt wil
de,  bijvoorbeeld  om  te  voorkomen  dat  een 
diefstal werd ontdekt of men gewoon van een 
voorwerp afwilde. Wanneer een waterput geen 
dienst meer deed doordat er een andere water
voorziening was gekomen of het water te slecht 
was geworden, werd hij vaak gebruikt als afval
put. Waterputten vormen daardoor vaak een 
belangrijke vindplaats voor archeologen.10

 Voetnoten
1  OAL 8 apr. 1864, 14 sept. 1865, 2 apr., 22 mei
   1869, 21 febr. 1874, 30 juni, 9+18 juli 1877, 7 aug.
   1879, 18 mei 1882, 9 juli 1884, 1 sept. 1885, 
   27 aug. 1892, 14 jan. 1893, 17 nov. 1920, 8 juni
   1921; Zijderveld, Haven, p. 16
2  Waterleidingmuseum p. 21; Dijk, p. 23; 
   Brand p. 4344; Timmer, p. 507
3  Weijs 
4  Waterleidingmuseum, p. 10
5  Wikipedia; Karelsede Jong, p.8991; Zuurdeeg,
   p. 3845; heemkringopwijk
6  Kok, p.163; Waterleidingmuseum, p. 11; 
   Brand, p.43
7  Waterleidingmuseum, p.17; Dijk, p. 5;  
   Karelsede Jong, p. 91
8  Timmer, p. 507509; NSC 6 nov. 1861; NRC 
   25 sept. 1828, AH 29 apr. en 29 sept. 1869
9  Timmer, p. 509510
10 Watermuseum, p. 11 

Advertentie in het Algemeen Handelsblad van 
29 april 1869 voor Amerikaanse pompen. De af
gebeelde pomp is ‘bijzonder ingerigt voor de 
plaatsing op NORTON’s pijpwellen’. 

Trilogie
Dit was deel A van de trilogie 'Van sloot 
en pompwater naar kraanwater'. 
Deel B 'De dorpspompen van Lexmond' 
en deel C  'De drinkwaterleiding' ver
schijnen in de komende uitgaven van de 
Lek en Huibert Kroniek.
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De dankbrief die Gijs de Jong op 
3 februari 1943 vanuit Duisburg 
naar de EHBO in Lexmond schreef.

Bericht uit Duitse arbeidsdienst Marianne Wittebol

Werkloosheid voor de Tweede Wereldoorlog
Bij het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog 
had Nederland economisch gezien zware jaren 
achter de rug. Grote werkloosheid tijdens de 
eerste Wereldoorlog, opkrabbelen, achteruit
gang en vervolgens de grote economische crisis 
na de beurskrach van 1919. 
In die jaren was het denken over ondersteuning 
van werklozen  langzaam gewijzigd. Vóór die 
tijd  konden  werklozen  slechts  hun  hand 
ophouden  bij  de  armenzorg.  Terwijl  het 
algemene  gevoelen was dat werkloosheid  en 
armoede eigen schuld waren. In de Eerste We
reldoorlog begon het besef door te dringen dat 
je werkloos kon worden door de economische 
omstandigheden. Voor die mensen werd een 
steunregeling  ontworpen.  Geleidelijk  aan 
hadden ook steeds meer vakbonden een eigen 

'werkloosheidsverzekering' opgezet. Door het 
te grote aantal werklozen raakten die kassen 
leeg  en  ging  de  overheid  'subsidiëren'.  Die 
overheidssteun werd  aan  steeds meer  regels 
gebonden: om een beroep te kunnen doen op 
de steunregeling van de bonden en de vervolg
regeling van de overheid, moesten werklozen 
ingeschreven staan bij de consulent arbeidsbe
middeling. 

Tewerkstelling in Duitsland
Walter van Zijderveld heeft in zijn boek In Lex
mond gebeurde niets… beschreven hoe het met 
de  ontwikkeling  van  de  arbeidsdienst  naar 
Duitsland (en Frankrijk) verliep. Aanvankelijk 
werd  voor  veel  Lexmonders  vrijstelling  ver
kregen en vertrokken alleen diegenen die on
der de dreiging van inhouding van hun steun 
gedwongen waren dit te doen. Pas in een latere 

fase van de oorlog was sprake van echte 
dwang  en  een bredere 
inzet.  Ook  mensen 
met  werk  werden 
verplicht.

Leefomstandigheden
Gijs de Jong was lid van 
het  bestuur  van  de 
EHBOafdeling  Lex
mond. Hij was in januari 
1941  gekozen  tot  secre
taris. Aan het  begin  van 
het  jaarverslag  1942 
schrijft mej. C.   van Luyt 
dat  zij  onverwachts  het 
baantje van secretaris heeft 
moeten  overnemen.  En 
verderop  in  het  verslag 
schrijft ze: Nu moet ik even 
terug gaan tot begin Oct. Ons 
bestuurslid G de Jong kwam 
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afscheid nemen en zijn boeken afdragen, om 
rede hij naar Duitschland moest gaan om te 
werken. Laten we hopen dat er gauw een ein
de aan dezen oorlog komt, en hij weer voor 
goed op Lexmond verschijnt.
Gijs de Jong vertrok 1 oktober 1942. Hij kwam 
in Duisburg terecht, waar hij samen met ande
ren woningen moest opknappen die door bom
bardementen getroffen waren. Als lid van de 
EHBO schreef hij op 3 februari 1943 een brief 
aan de EHBOafdeling Lexmond om te bedan
ken voor het ontvangen voedselpakket.1

Kennelijk werden deze brieven niet gecensu
reerd,  getuige de  volgende  zinsnede:   Het  is 
voor ons allen niet aangenaam dat zulks ge
schiedde,  maar  we  zitten  nu  eenmaal  in  ’t 
bootje en we moeten varen, we zullen hopen 
dat  ’t  bootje  spoedig  zal  stranden,  op  een 
strand,  daar  we  een  goede  en  rechtmatige 
vrede op kunnen bouwen ten dienste voor de 
gehele mensheid.
Vervolgens noemt hij op wat hij in het pakket 
heeft aangetroffen en vraagt of dit  juist was, 
omdat de beschrijving op de buitenkant niet al
tijd overeenkwam met de inhoud. Over de kof
fiesurrogaat  schrijft  hij  dat  ze  die  kunnen 
omruilen voor 2 à 3 pond brood per pak.
Verder zoals ’t op heden is met eten hierzo gaat 
op ’t ogenlbik tamelijk goed en kunnen we ’t op 
’t rantsoen dat we hier krijgen goed houden, 
maar ’t is altijd soep en nog eens soep dat je er 
soep van sch……. Alleen zondags krijgen we 
aardappelen. Gestampt. Met kool. En de bede
ling voor brood is schaars. Alleen boter rant
soen  gaat  wel.  (..) Met  de  sigaretjes  is  het 
aardig goed gegaan tot 15 Jan toen moesten 
we onze rookerskaart afgeven en nu krijgen 
we 4 sigaretten per dag maar dat in Holland 
niet veel meer.

Ondergedoken en 'boven water gekomen'
Van Zijderveld schrijft dat Gijs de Jong het na 
een verlof niet meer zag zitten om terug te ke
ren naar Duitsland: Hij dook onder. En mej 
Van Luyt schrijft in het jaarverslag van 1945: 
Daardoor werd het  Juni,  voor wij  voor het 
eerst weer bij elkaar kwamen. De voorzitter 
was ook weer present2  en Gijs de Jong welke 
weer boven water gekomen was.

Jong overleden
Het jaarverslag van de EHBO over 1951 is kort 
en begint met een droevig bericht: 5 Maart 1951 
zou  de  jaarvergadering  worden  gehouden. 
Deze werd uitgesteld wegens ernstige ziekte 
van Gijs de Jong. Eer het 5 Maart was, was hij 
overleden.  6 Maart werd  hij  begraven. Wij 
hebben  hem met  onze  vereniging  naar  zijn 
laatste rustplaats gevolgd. De Jong was een 
der oprichters van de vereeniging en altijd een 
trouw lid.

Voetnoten
1 Recent  ontving  onze  vereniging  een  copie  van 
deze brief van mevrouw Ali Ringesteinde Jong
2 Voorzitter Jan van Dieren, verantwoordelijk voor 
de voedselvoorziening, moest  in de  loop van de 
oorlog onderduiken.

Bronnen
 E.H.B.O.afdeling Lexmond, notulen bestuurs en 

ledenvergaderingen, jaarverslagen.
 Gemeentearchief Lexmond.
 Rooy, P. de; Werklozenzorg en werkloosheids

bestrijding 19171940. Landelijk en Amsterdams
beleid; Amsterdam, 1979.

 Zijderveld, W.; In Lexmond gebeurde niets…. 
Lexmond in de Tweede Wereldoorlog, 1995.

 Ali van Ringelesteijnde Jong.

Na zijn verlof zag Gijs de Jong het niet zitten te
rug te keren naar Duitsland en dook onder.
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ij was graag zijn goede vriend gevolgd 
naar de hbs in Gorinchem, maar voor 
Lexmonder Henk de With zat verder 

leren er niet in.  Omdat zijn vader al in 1940 op 
33jarige leeftijd overleed gaf moeder aan dat 
het geld op was: ,,Je gaat maar met de melk lo
pen'', zei ze.
Daarmee trad Henk in de voetsporen van zijn 
vader die ook altijd melk had verkocht. Hij had 
tien koeien en bediende een vaste klantenkring. 
Op zondagochtend  kwam een aantal mensen de 
melk zelf halen. De klanten namen een fles of  
kannetje mee om die te vullen. Er waren nog 
geen koelkasten en veel mensen wilden iedere 
dag verse melk. De Winkelsluitingswet was er 
nog niet en verkoop op zondag was normaal. 
Ook werd er die dag  afgerekend. Na de verkoop 
aan huis ging het gezin vervolgens  naar de kerk.
Toen Henk begon was hij ongeveer 14 jaar oud. 
Hij werd door Willem de knecht (die voordien 
altijd de melk ventte voor moeder De With) in
gewerkt. Na enige tijd zei Willem tegen moeder 
de With: ,,Nou waag het er maar op hoor.'' Hij 
was  klaargestoomd als melkboer. Henk ventte 
de melk in het dorp uit op de fiets . Daar woon
den veel oude klanten van zijn vader. Als er ie
mand trouwde ging hij bij het paar langs om te 
vragen of hij daar ook melk mocht bezorgen. 
Soms waren klanten niet tevreden over hun ei
gen melkboer en vroegen ze Henk om bij hen 
langs te komen. Zo breidde de klantenkring zich 
langzaam uit.
Henk bracht aanvankelijk de melk rond met een 
transsportfiets. Voorop stond een melkbus met 
een kraantje. Later werd het een bakfiets. Henk 
over toen: ,,Als ik er aan denk krijg ik nog rug
pijn, want je moest met de bakfiets twee keer de 

dijk op.'' Later, in 1948, kreeg Henk een auto.
Aan het eind van de oorlog kwam er een veror
dening vanuit Duitsland dat de melk niet meer 
rechtstreeks  vanaf  de  boer  verkocht  mocht 
worden  maar  eerst  gepasteuriseerd  moest 
worden.  De melk werd toen in bussen aange
leverd samen met karnemelk vanuit Schoonre
woerd. ‘s Middags moesten die bussen dan weer 
schoongemaakt worden. Al snel kwamen er va
rianten als gortepap, bloempap en ook halve li
terflesjes yoghurt. Na enkele jaren kreeg Henk 
het idee om ook boter en kaas te gaan verkopen. 
Zijn moeder zag dat niet zitten, maar Henk op
perde   het voor eigen rekening te doen en de 
winst dan zelf te houden. Moeder ging  akkoord.
Henk leerde door zijn werk veel mensen kennen 
en zag en hoorde veel.  ,,Zo hoorde je in het ene 
huis dat er net een kind was geboren en een paar 

Henk en Teuny de With Els van den Burger

H

Verder leren zat er voor Henk niet in. Omdat zijn 
vader jong overleed moest hij snel aan het werk.

Ze zijn beiden 90 jaar oud,  geboren en 
getogen in Lexmond en bekende 'dorps
gezichten'. Els van den Burger zocht 
Henk en Teuny de With op en blikte met 
ze terug op hun levensgeschiedenis in 
het dorp.
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huizen verder werd je verteld dat de buurman 
was overleden. Je deelde veel.” Henk geeft aan 
dat hij in de 24 jaar dat hij melkboer is geweest 
er financieel niet rijker van geworden is, maar 
wel rijker van geest.
En  als melkverkoper maakte Henk  ook  veel 
mee  onderweg.  Henk  herinnert  zich    bij
voorbeeld de keer dat een man volledig door
draaide en vreselijk tekeerging. ,,We zaten met 
vier toevallige voorbijgangers in een schuurtje 
net  zo  lang  boven  op  hem  totdat  de  dokter 
kwam die hem een injectie gaf en hij afgevoerd 
kon worden.'' 
Ook minder leuke herinneringen komen langs. 
Henk vertelt dat hij altijd bang was als hij bood
schappen moest brengen bij een boerderij in de 
de richting van Meerkerk. De bewoners leden 
aan  godsdienstwaanzin.  Als  Henk  binnen
kwam, werd altijd de deur achter hem op slot 
gedraaid totdat alles was afgerekend. Henk had 
altijd angst dat hij niet meer naar buiten zou 
komen.  Later  is  in  dat  gezin  een  zoon  ver
moord. Henk moet er nog altijd aan denken als 
hij er langsrijdt.

Het winkeltje
Henk  wilde  graag  een  winkeltje  beginnen, 
maar er was nergens in het dorp iets te koop. 
Hij had  inmiddels  verkering met Teuny. Hij 
ging vele huizen in Lexmond langs met de vraag 
of hij het pand mocht kopen om er een winkel 
te  beginnen.  Telkens  zonder  resultaat.  Zijn 
opa,  die  altijd  zijn  adviseur  is  geweest,  tipte 

hem dat er op de hoek van De Nes een stuk 
grond  te  koop  kwam.  Voor  5  gulden  de 
vierkante meter.  ,,Doe het maar  jongen'', zei 
grootvader, ,,want goedkoper worden doet het 
toch niet.''
De koop kwam rond en op het terrein kwam een 
dubbel   woonhuis met  een winkelruimte.  In 
1951 trouwden Henk en Teuny en betrokken ze 
het huis op De Nes met melkwinkeltje.
Teuny  ging  na  het  trouwen  in  het  winkeltje 
staan. Er stond een grote koeltoonbank die ge
koppeld was aan een grote frigidaire koelmo
tor. Die koelmotor had Henk al enige jaren. Hij 
had  voorheen  nooit  van  een  koelmotor  ge
hoord, maar dankzij de Marshallhulp kon hij 
deze koelmotor krijgen. Henk herinnert zich 
niet meer precies hoe de procedure verliep om 
gebruik  te  maken  van  de  Marshallhulp.  Er 
stond een advertentie  in een vakblad of in de 
krant vanuit de gemeente. Henk heeft toen zijn 
kans  gegrepen  en  er  een  beroep  op  gedaan. 
Voor Henk was het een uitkomst want hij kon 
zo de waar  in de toonbank koel houden.
Ook kwam er telefoon. Het kwam regelmatig 
voor dat ze ’s nachts uit bed werden geroepen 
met de vraag of ze de dokter wilden bellen om
dat  er  bijvoorbeeld  een  kind  geboren moest 
worden en of ze dan ook gelijk maar de zuster 
wilden bellen en haar misschien ook konden 
ophalen. En  zo  gebeurde het  nogal  eens  dat 
Henk de zuster midden in de nacht  op ging ha
len. Maar dat hoorde bij het  dorpse leven.
Het assortiment werd al snel uitgebreid met 

Teuny de Jong (12111928, Lexmond) en Henk de With (12101928, Lexmond)  trouwden in 1951 en 
vierden drie jaar geleden het 65jarig huwelijksfeest..
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producten zoals vleeswaren en jam en het klei
ne winkeltje werd al snel te klein. Soms stonden 
de mensen buiten in de regen te wachten om
dat de winkelruimte helemaal vol stond.
Toen ze vleeswaren gingen verkopen kwam op 
een keer de politie op bezoek. Die gaf aan dat de 
verkoop niet was toegestaan, omdat ze  geen 
vergunning hadden. Henk is toen allerlei cur
sussen  gaan  volgen  en Teuny  deed  dat  later 
ook.  Zo behaalde Henk zijn middenstandsdi
ploma en volgden ze beiden de opleiding tot su
permarktmanager.  ,,Dat was heel  leuk om te 
doen. Je ontmoette collega’s en wisselde erva
ringen uit,'' zegt Teuny.

Uitbreiding
In 1961 werd de winkel vergroot. Er werd een 
flink stuk bijgebouwd en vanaf die tijd was er 
sprake van 'Zelfbediening De With'. Voor een 
supermarkt  was  Lexmond  te  klein.  In  1968 
kwam er ook een winkel  in Meerkerk, nadat 
Henk twee verkooppunten had overgenomen. 
Daar  werd  uiteindelijk  één  winkel  van  ge
maakt. In de zomer had Henk veel klandizie 
van alle mensen die hun bootjes aanlegden in 
Meerkerk. In de winkel is nu een Plus geves
tigd.
Henk stopte in die tijd met venten langs de weg. 
Hij werd te duur en te tijdrovend. Als Henk bij
voorbeeld op Achthoven reed dan zette hij zijn 
auto bovenaan de dijk om de bestelling af te 
leveren. Was er nog iets extra's nodig, dan liep 
Henk  weer  omhoog  en  omlaag  voor  bij

voorbeeld een pakje boter. Toen Henk stopte 
met venten kwamen de meeste klanten zelf hun 
boodschappen halen in de Zelfbediening.
In 1980 werd de winkel gebouwd waarin nu de 
Spar is gevestigd. De naam van de zaak was  
4=6. Die naam verwees naar de zegeltjes die 
klanten konden sparen. Ze kochten bij iedere 
gulden 1 zegeltje voor 4 cent en als  de kaart vol 
was dan was elke zegel 6 cent waard.
De  winkel  draaide  goed  en  als  er  weer  wat 
financiële armslag was dan breidden Henk en 
Teuny verder uit. Zo kwam er in de loop der ja
ren  een  postkantoor,  een  drogist  en  een 
bloemenafdeling  bij.  Die  laatste  was  van   
dochter, Gineke die medefirmant was.
In de twee supermarkten werkten zo’n 15 tot 20 
personeelsleden. Henk kon nog twee bedrijven 
overnemen maar dat wilde hij  niet. De  zaak 
moest niet zo groot worden dat hij al het per
soneel niet meer goed zou kennen.

Teuny
Teuny vond het geweldig om zelfstandig te zijn 
en een eigen gezin te stichten. Ze ging vanzelf

Zelfbediening de With aan De Nes 2 in Lexmond 
opende op 30 maart 1961.

Dochter Gineke  de With op haar bloemenafdeling.
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sprekend  na  haar  trouwen  in  het  winkeltje 
staan, want je volgde je man. Achteraf zegt Teu
ny dat het bedrijfsleven nooit echt haar ding is 
geweest. ,,Maar je dacht daar toen niet over na. 
Je volgde gewoon en deed wat er van je ver
wacht werd,'' zegt ze.
Er kwamen al snel kinderen. De eerste kwam 
tien maanden na het huwelijk, weer een jaar la
ter de  tweede en  twee  jaar daarna de derde. 
Teuny was tijdens de derde zwangerschap ziek, 
ze had TBC en kon niet in de winkel staan. Het 
voordeel was wel dat ze daardoor meer tijd had 
voor haar pasgeboren dochtertje dan voor haar 
eerste twee kinderen. Zeven jaar later werd er 
nog een zoon geboren.

Precies
Teuny geeft aan dat het best lastig was om een 
dubbele taak te vervullen, ook al omdat ze nog
al precies was. ,,Je moest het huishouden doen, 
maar  ook  zorgen  dat  alles  in  de  winkel  op 
rolletjes  liep.  Ik  was  ook  een  beetje  een 
Einzelgänger, met mijn eigen vaste  taken en 
manier van werken,'' zegt Teuny.
Dat in tegenstelling tot Henk, die het fijn vond 
samen aan de slag te gaan en mensen aan te stu
ren. Henk was ook de man van de grote lijnen. 
Dingen die overbleven, dat waren vaak de de
tails. Zoals het schoonmaken, daar had Henk 
helemaal geen kijk op en dat regelde Teuny dus.

Toen  ze 45  jaar werd,  stopte Teuny met het 
werken  in  de winkel. De  dubbele  taak woog 
zwaar en de winkelnering was ook niet haar fa
voriete werk. Er was in die tijd  een groot tekort 
aan werk.  Teuny gaf toen aan dat, als zij zou 
stoppen,  er  een  ander  een  baan  kon  krij
gen. ,,Dus dat was een mooie smoes om te stop
pen'', aldus Teuny.

CDA
Teuny  was  blij  was  dat  het  voorbij  was.  Zij 
richtte    zich  vervolgens  (zelf  zegt  ze ook om 
meer zelfvertrouwen te krijgen) op hele andere 
zaken. Zo is  zij deel gaan nemen aan het CDA
vrouwenberaad.  Het  CDA  zou  in  1980  op
gericht worden in  Lexmond. ,,Maar de mannen 
schoten helemaal niet op en toen heeft een aan
tal vrouwen gezegd: We gaan maar eens begin
nen met een vrouwenafdeling.''
En daar is Teuny mee verder gegaan.  Ze zat ver
volgens ook in het provinciaal bestuur. Verder 
naaide en handwerkte ze graag en is later ook 
gaan schilderen. ,,Toen heb ik eigenlijk ook een 
veel leuker leven gekregen'', zegt Teuny. 
Had ze, terugkijkend, eigenlijk een hele andere 
richting op willen gaan? Volgens Teuny is dat 
moeilijk te zeggen. Toen ze jong was, zou ze ei
genlijk niet geweten hebben wat ze zou willen 
doen. Ze is blij dat  ze op latere leeftijd   toch haar 
weg heeft gevonden.  ,,Toen we  samen op  cur

'De trots van ons gezin. 
Een plaatje toch?' is er 
bij deze foto geschreven 
voor in het fotoalbum 
over de opening van 
Zelfbediening De With. 
'Onze winkel is nu zo in
gericht , dat U zich zelf 
kunt bedienen wanneer 
U dat prettiger vindt', 
staat er vermeld op de 
openingsposter.
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sus gingen, realiseerde ik me dat ik toch meer 
kon dan ik dacht,'' zegt  Teuny, die  in de loop 
der jaren zo'n  25 cursussen volgde. ,,Als je in 
een  eenvoudig  gezin  bent  opgegroeid  waar 
studie niet vanzelfsprekend was,  moet je jezelf 
ontwikkelen''. 
,,Henk heeft mij in alles bijgestaan, ook wat het 
emancipatiewerk betrof. Op een keer zei hij dat 
hij niet meer de vrouw had waar mee hij ge
trouwd was.  Ik was niet meer zo volgzaam en 
had een eigen manier van leven gekregen. Maar 
hij heeft me altijd gesteund.''
Henk geeft aan dat de kinderen zo ook zijn op
gevoed. Teuny beaamt dat.  ,,Ja  , mijn  ideaal 
was  dat  het  zelfstandige  en  flinke  kinderen 
moesten worden. Misschien ben ik niet altijd 
even knuffelig geweest, maar dat vond ik heel 
belangrijk.'' 

Een leven na de supermarkten
Teuny vertelt dat Henk altijd de man van de 
grote lijnen is geweest. Dan bracht hij hier de 
zaak op gang en daarna in Meerkerk. En tus
sendoor kon hij ook nog heel veel vrijwilligers
werk doen. Dat varieerde van verenigingswerk 
of een winkelvereniging LOV helpen opstarten, 
deelname aan het school en kerkbestuur en 
het Rode Kruis. Teuny zei weleens: 'Dat loopt 
een keer fout'. Dat gebeurde ook. Toen Henk 60 
werd kreeg hij een hartinfarct. Als gevolg daar
van hebben ze toen beide winkels verkocht.
Toen  alles  verkocht was, waren de  kinderen 
bang dat Henk in een gat zou vallen, maar dat 
is nooit gebeurd. Henk knapte weer op en heeft 
zich toen volledig op het bouwen van de kerk 
gestort. Van de verkoop van de zaak heeft hij 
nooit geen spijt of zorgen gehad.
Henk is verder gegaan met besturen en had op 
een gegeven moment veertien functies. Teuny 
maakte zich daar wel zorgen over want ze dacht 
aan Henks  gezondheid. En met  reden, want 
Henk is een aantal keren opgenomen geweest. 
(nieuwe  hartklep,  hartoperatie,  hersenin
farct).
Henk zegt dat hij meer bestuurder was dan  ste
nendrager. Dat heeft altijd al in hem gezeten. 
Toen hij nog op zijn transportfiets melk rond
bracht, hoorde hij dat er een andere melkboer 
(een  oom  van  zijn  moeder)  mogelijk  wilde 

stoppen. Henk heeft hem toen opgezocht en 
gevraagd  of  hij  zijn  klantenkring  kon  over
nemen. Dat kon als Henk er 5 gulden per week 
voor zou betalen gedurende een jaar lang. Henk 
ging akkoord. In de periode daarna nam hij zo 
meer zaken over. 
Henk heeft  erg  genoten  van het  zakenleven; 
veel meer dan Teuny. Hij was een gastheer en 
ging  graag met mensen om.  Het leukste vond 
hij het ontwikkelen van nieuwe dingen.
Teuny en Henk zijn het volmondig met elkaar 
eens dat ze een goed leven hebben gehad en dat 
de momenten  met het gezin het mooist waren, 
zoals de gezamenlijke vakanties. ,,Het mooiste  
leven in een totaal leven, schitterend gewoon! 
Het is het waard om beleefd te hebben,'' zegt 
Henk. Teuny vult aan: ,,Ik vind het wonderlijk. 
Je krijgt tegenslag en je stapt toch iedere keer 
weer op; dat vind ik heel bijzonder.''

Klanten wachten vol ongeduld op de opening van 
zelfbediening De With. Op 30 maart 1961 om klok
slag twee uur mogen ze naar binnen

Heer Hendrik en Vrouwe Teuntje van de Gregori
ushoeve.
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Wie maakte de 'Duiventil' Jan Schaafsma

In  de  Lek  en Huibert Kroniek  van  augustus 
2018 werd verhaald over het Lauw Jacobsveer, 
dat  ten  noorden  van  de  dorpskern  lag.  Het 
blijkt dat daar vroeger ook een veerhuis heeft 
gestaan. Op 26 november 1738 verklaarden de 
Lexmonders Johannes van Ammers, Johannes 
Dirks en Hillegijn Jans, de weduwe van Jan de 
Jongh, dat indertijd aan de zuidzijde der rivier 
de Leck een veerhuis gestaan heeft, dat door de 
Vranschen  oorlog  weggemaakt  is.  Met  de 
vranschen oorlog zal de invasie door de Fran
sen zijn bedoeld, die in 1672 in onze streek veel 
vernielingen hebben aangericht.
(Walter van Zijderveld)

Bron: Ontvangers Registratie en Domeinen
ZuidHolland.

Op deze kaart van Bolstra uit 17511764 is in rood 
aangegeven waar vermoedelijk het veerhuis heeft 
gestaan.

Een veerhuis bij het Lauw Jacobsveer

Het bouwwerk staat 
bekend als de 'Dui
ventil' en is vervaar
digd naar voorbeeld 
van het parochiege
bouw naast de 
hervormde kerk in Hei
 en Boeicop van vóór 
1900. Het kunstwerkje 
is aan de Vereniging 
Historisch Lexmond 
en Hei en Boeicop 
geschonken, echter 
zonder veel informa
tie. We zijn op zoek 
naar mensen die meer 
kunnen verhalen over 
dit bouwsel. Wie was 
de maker? Wanneer 
is het vervaardigd en 
waar heeft de 'Dui
ventil' gestaan?
info@vhlhb.nl
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J.L.E. Bassa  de Jong

Uit de krant van
65 jaar geleden

Algemeen

Bericht van 18 Mei 1954
Droogte
De  aanhoudende  droogte  van  de  laatste 
weken heeft niet alleen groot ongerief ver
oorzaakt aan de drinkwatermaatschappijen 
en  grote  gevaren  doen  ontstaan  voor  ons 
schaarse bezit aan bos en heide, ook de wei
landen hebben ernstig onder de droogte te 
lijden (gehad?). Eind vorige week werd in het 
Betuwse  naar  een  laatste  redmiddel  ge
grepen om tenminste de grasvoorziening nog 
enigermate  te  redden.  Met  motorpompen 
werden grote hoeveelheden water op de wei
landen  gepompt  om  de  grasmat  zodoende 
soelaas  te  verschaffen  tegen  de  brandende 
zonnestralen en de droogmakende wind.
 
Bericht van 19 Juni 1954

Melk in de herfst nog duurder
In de aanstaande herfst zal de melkprijs in het 
Westen 31 cent per liter voor flessenmelk en 
26 cent voor losse melk gaan bedragen. Dan 
zal dus van 13 Juni af gerekend de melkprijs 
in de Westelijke provincies met niet minder 
dan 3 cent verhoogd zijn. De eerstvolgende 
prijsverhoging zal waarschijnlijk in Juli in
gaan. De onderhandelingen over de collectie
ve arbeidsovereenkomsten  in de  landbouw 
zullen dan hun beslag gekregen hebben en re

sulteren  in  loonsverhogingen,  die  waar
schijnlijk  worden  doorberekend  in  de 
prijzen. De prijsverhoging van Juli – min
stens 1 cent per liter – zal gelden voor het ge
hele land. De tweede prijsverhoging – weer 
alleen voor het Westen – komt in de herfst.

Bericht van 26 Juni 1954
Voorbarig
De  commissie  voor  wetenschappelijk  on
derzoek van de Amerikaanse tabaksindustrie 
heeft  het  rapport  van  het  Amerikaanse 
Kanker Instituut, waarin werd verklaard dat 
het sterftecijfer van rokers tussen de 50 en 70 
jaar door allerlei ziekten 75 procent hoger ligt 
dan dat van nietrokers, voorbarig genoemd. 
De  commissie  gaf  te  verstaan,  dat  ‘de  ge
gevens uit het rapport bruikbaarder zouden 
zijn, wanneer het onderzoek zou zijn voltooid 
en volledig zou zijn geanalyseerd en uiteen
gezet, zoals gewoonte is in wetenschappelij
ke tijdschriften’ aldus ‘Daily Telegraph’. Het 
rapport wijst volgens de commissie dat er nog 
uitgebreide onderzoekingen nodig zijn om de 
oorzaken van longkanker te ontdekken.

Hei en Boeicop

Bericht van 1 April 1954
Mutatie bij de politie
Vandaag begint de nieuwe agent van politie, 
dhr.  Versluis,  hier  zijn  taak. Vorige  stand
plaats was Zuilen.

Bericht van 10 April 1954
Schietwedstrijd
Dinsdagavond  werd  in  café  De  With  een 
schietwedstrijd  gehouden,  waaraan  deel
namen de groep Vianen van de Rijkspolitie, 
de res. Rijkspolitiegroepen Schoonrewoerd, 
Heien  Boeicop  en  Lexmond,  de  Vrijw. 
Brandweer  van  Schoonrewoerd  en  Heien 
Boeicop,  de  groep  SchoonrewoerdHeien 
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Boeicop van de Nationale Reserve en leden 
van  de  afd.  E.H.B.O.,  Heien  Boeicop.  Er 
werd  geschoten  door  de  Rijkspolitie  met 
K.S.O.revolver, door de res. Rijkspolitie met 
K.S.O.pistool en de overigen met K.S.O.ge
weer.  De  uitslag  was  als  volgt:  Voor  de 
Nat.Res.  (max.  60)  A.F.  Kool  59.  Voor  de 
Rijkspolitie (max. 50) Wachtm. G. Versluis 
44. E.H.B.O.(max. 60) G. de Wildt 55, P.J.J. 
v.d. Hagen 55, H.J. de Lange 54, D. de Jong 
Fzn. 54, H. den Hertog 52, D.T. Bassa 47, D. 
de Jong Jzn. 44, Mr. A. J. de Wolff 40, A.G.M. 
den Besten 21.

Bericht van 13 April 1954
Propagandaavond
De  plaatselijke  Commissie  S.W.G.  (Steun 
Wettig Gezag, red.) zal Donderdag a.s. in In
ternos  een  propagandaavond  houden. Als 
spreker zal optreden Burgemeester Pelikaan 
van Vianen. Een  film  zal worden vertoond 
over de reis van de Koninklijke familie naar 
Amerika en over de stormramp van 1 Febr. 
1953.  Tevens  zullen  de  prijzen  van  de 
gehouden  schietwedstrijden  worden  uit
gereikt.

Bericht van 17 April 1954
Eierfeest
Traditiegetrouw  en  vergezeld  van  nog  niet 
schoolgaande  broertjes  en  zusjes  zag  men 
Donderdag  de  kinderen  naar  school  gaan. 
Een zak met eieren onder de arm voor het on
derwijzend pesoneel.

Bericht van 22 April 1954
Uitslag verkiezingen Prov. Staten

Pr.St. 2e K. Pr.St.
1950 1952 1954

PvdA 22 34 27
KVP 1 1 5
AR 137 140 137
CHU 20 27 29
VVC 21 33 30
SGP 171 155 168
CPN 1
KNP 1
GPV 1
Overig 3

Bericht van 24 April 1954
Oudste inwoner overleden
Donderdag j.l. werd de oudste inwoner van 
ons dorp, dhr. M. v.d. Hagen, ter aarde be
steld. Hij bereikte de leeftijd van 91 jaar. Ve
le  jaren  is  hij  koster  geweest  van  de  Ned. 
Herv. Kerk, in welke functie hij zich door ge
trouwe plichtsbetrachting van de waardering 
der kerkgangers verzekerd wist. Hij is door 
kerkvoogden en notabelen ten grave gedra
gen.

Bericht van 22 Mei 1954
Examen
Donderdag  j.l.  deden  de  cursisten  van  de 
E.H.B.O.cursus , die onder leiding stond van 
Dr. Vegter te Lexmond, examen voor het een
heidsdiploma. Het examen werd afgenomen 
door Dr. Imhoff te Utrecht. De volgende per
sonen slaagden: de dames A.P. van Beek, A. 
Holl Td., A. den Hartog, A. den HartogVer
hoef en C. RietveldVink (te Lexmond) en de 
heren A.J. Stravers, D. de Jong Fzn., H. den 
Hertog, P.J.J. v.d. Hagen, A.G.M. den Bes
ten, J. de Jong J.A.zn., D. de Jong Jzn., H.J. 
de Lange en G. de Wildt.

Poldervergadering
Donderdag 20 Mei werd er een druk bezoch
te  vergadering  gehouden  van  de  Polders 
NederHeicop en NederBoeicop. Het groot
ste deel der vergadering werd in beslag ge
nomen door de verkiezing van een secretaris 
en een penningmeester. Na zeer langdurige 
stemmingen werd als secretaris gekozen dhr. 
A.F.N. de Heer en als penningmeester dhr. 
J.P. de Leeuw.

Bericht van 5 Juni 1954
Hagelschade
Dinsdagmiddag werd ook in onze gemeente 
grote schade veroorzaakt door de zware ha
gelval. De schoorsteen van de woning van het 
hoofd der Christelijke School werd door de 
bliksem  getroffen  en  verbrijzeld.  Dit  ver
oorzaakte  echter  geen  brand.  Ook  aan  de 
Achterkade  bij  dhr.  Peek werd  een  peppel 
verbrijzeld.  Ouderen  beweren  nooit  een 
dergelijk weer te hebben meegemaakt.
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Lexmond

Bericht van 3 april 1954 
Raadsvergadering
Ter raadsvergadering van Maandag 29 Maart 
waren  alle  raadsleden  present.  Voorz.  de 
Burgemeester.  Voor  de  afwerking  van  de 
agenda spreekt Voorz. tot de jonge mensen, 
die dit  jaar voor het eerst zullen stemmen. 
Deze hebben voor deze avond een uitnodi
ging  ontvangen. Jammer is het, dat de be
langstelling van de nieuwe kiezers klein  is. 
Voorz.  wijst  hen  op  de  grote  verantwoor
delijkheid,  die  zij  nu  krijgen  te  dragen.  Al 
krijgt  men  als  kiezer  soms  het  gevoel  een 
‘nummer’  te  zijn,  men  moet  er  van  door
drongen zijn, dat iedere stem van massale be
tekenis  kan  zijn  bij  grote  besluiten. Het  is 
belangrijk de raadsvergaderingen bij te wo
nen. Men komt dan in de gemeentepolitiek. 
De gemeenteraad  is belangrijker, dan men 
vaak denkt. Zij immers bestuurt de gemeen
te (...) 
Krachtens art. 31 der Woonruimtewet1947 
kan de Kroon, de Raad gehoord hebbende, 
gemeenten aanwijzen, waarin deze wet ge
heel  of  gedeeltelijk  niet  van  toepassing  zal 
zijn.  De Minister  v.  Maatschappelijk  werk 
stelt thans een onderzoek in, of er in bepaal
de gemeenten behoefte is aan toepassing van 
dit artikel. B. en W. stellen voor, de Minister 
mee te delen, dat het noodzakelijk is, dat de 
bepalingen  van  de Woonruimtewet  onver
kort  gehandhaafd  blijven,  zolang  de  vraag 
naar woningen het aanbod blijft overtreffen. 
Zij zijn ervan overtuigd dat Lexmond nog niet 
zover is, dat zij zonder deze wet , die natuur
lijk ook niet altijd even gemakkelijk is, goed 
kan werken. De Raad zou haar taak niet ver
staan, als zij nu deze wet overbodig achtte. Zij 
moet er goed van doordrongen zijn, dat er 1e 
binnen afzienbare tijd verschillende wonin
gen onbewoonbaar worden verklaard, 2e dat 
er nog ruim 30 woningzoekenden zijn en 3e 
dat dit getal groter wordt. (...)  
Voorstel van B. en W. tot aankoop van 8120 
m²  bouwgrond  op  de  Nes  van  mevr.  A.J. 
LeenmansVerloren van Themaat te Warns
veld. De prijs bedraagt ƒ 1.25 per m².

Betreffende een verzoek om verhoging van de 
subsidie voor het ‘Groene Kruis’ deelt Voorz. 
mee, dat het salaris van de wijkverpleegster 
is aangepast aan de geldende normen en van 
ƒ 2300. op ƒ 3000. is gebracht door het be
stuur. Voorts zijn de aan te kopen materialen 
zeer duur, en is er op dit gebied een achter
stand in te halen. Daarom stellen B. en W. 
voor de subsidie te verhogen van ƒ 800. tot 
ƒ  1200.. Hiermee  is niet  alles betaald. De 
contributie zal ook met 80 ct. per lid worden 
verhoogd.

Bericht van 8 April 1954 
1 April
Met 1 April kwamen op de openbare lagere 
school 11 nieuwe leerlingen, terwijl 7 kinde
ren de school verlieten. Op de school met de 
Bijbel  verlieten  14  kinderen  de  school  en 
kwamen  30  nieuwelingen  erbij. Het  totaal 
aantal leerlingen kwam op 143.

Bericht van 22 April 1954 
Uitslag verkiezingen Prov. Staten

Pr.St. 2e K. Pr.St.
1950 1952 1954

PvdA 216 232 234
KVP 3 3
AR 293 340 334
CHU 172 149 170
VVC 87 83 91
SGP 159 171 159
CPN 12 7 6
KNP 1 1
GPV 1
Ov. 5

Bericht van 6 mei 1954 
Het Groene Kruis
Donderdagavond werd in café van Luyt alhier 
de  algemene  ledenvergadering  van  ‘Het 
Groene Kruis’ gehouden. De voorzitter, burg. 
Pelikaan, sprak een welkomstwoord, in het 
bijzonder tot zuster v.d. Griend, die lange tijd 
ziek  is  geweest.  de  secr.penningmeester, 
dhr. M. van Bekkum, las de notulen en het 
jaarverslag. Uit het laatste bleek, dat in Mei 
het consultatiebureau is geopend, dat druk 
bezocht wordt. In Juni werd zr. V.d. Griend 
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diverse personen
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Floor van Dijk, Gorinchem:
 Distributiebonnen 1949; van zijn vader.

Frans Kinkel en Marianne Wittebol, 
Lexmond: 
 Verzilverde pen in standaard met 

    wapen gemeente Zederik.

Jenny Domburg, Lexmond: 
 Boek: Dorp in verzet, Jan W. Klijn.

Rinus Langerak, Nieuwegein: 
 Muurbord A. Vlaanderen, Lexmond.

Marjan van de Graaff, Hei en Boeicop:
 Enkele vrouwenbladen uit de jaren 50.

Arie Bassa, Hei en Boeicop:
 Diverse boeken/boekjes.

J. Tukker, Lexmond:
 Diverse oude liedboekjes van de 
openbare lagere school in Lexmond.

Tonnie Bronkhorst, Lexmond: 
 Foto kooihuis van de eendenkooi op

   Achthoven.
 Boek De joodse bruid, Edith Hahn Beer

Jan de Jong, Lexmond:
 Foto van het oude pompstation.

Jasper de Kogel, 
Oegstgeest:
 Foto's en knipsels van de 
  familie Van Beek
 Mobilisatiekruis 19141918

 Boekje 40 jaar CPB
  Hei en Boeicop.

ziek,  zodat  de  vereniging  in  zorgen  kwam. 
Gelukkig  werd  zr.  Van  Beek  uit  Heien 
Boeicop bereid gevonden het werk waar  te 
nemen tot Januari, toen Zr. v. d. Griend in zo
verre hersteld was, dat ze haar werk weer kon 
doen. (...) 
De voorz. deelde mee, dat het salaris van de 
wijkverpleegster is verhoogd en er werd veel 
materiaal  aangevuld.  Gelukkig  is  de 
gemeentesubsidie verhoogd, doch dit is niet 
voldoende om de onkosten te dekken. Daar
om stelt het Bestuur een contributieverho
ging voor van ƒ 5.20 op ƒ 6. Deze verhoging 
wordt goedgekeurd door de leden. (...) 
Hierna vertelde zuster van der Griend hoe het 
consultatiebureau voor zuigelingen verloopt. 
Op 7 Mei werd het Bureau geopend en de eer
ste dag waren er reeds 18 babies. Zuster v.d. 
Griend gaf een duidelijke schets over de in
richting van de spreekkamer van Dokter Veg
ter en het verloop van het onderzoek. In de 
tijd van Mei – eind Dec. werden 39 babies 
ontvangen op het bureau. (...)  
Als we de zuigelingensterfte vergelijken met 
100 jaar gelden, blijkt ze van 40 pct. tot bijna 
4  pct  te  zijn  teruggelopen. Dit  is  bijna  het 
laagste ter wereld. 

Ledenvergadering Coöp. Boerenleenbank
In ‘De Drie Snoeken’ werd Woensdagavond 
de  ledenvergadering van de Coöp. Boeren
leenbank  gehouden,  welke  door  20  leden 
werd  bijgewoond.  In  zijn  openingswoord 
tekende de voorzitter, dhr. G. Scherpenzeel, 
de gang van zaken in de geldwereld over het 
afgelopen jaar. Na notulen en het aanwijzen 
van de secretaris der vergadering, waarvoor 
de voorz. de heer J. Stolk aanwees, gaf de kas
sier,  de heer  J. M.  de  Jong,  een  financieel 
overzicht.  Uit  een  en  ander  bleek  ons  het 
volgende:  Er  werd  in  het  afgelopen  jaar
ƒ 100.000 meer ingelegd dan 
terugbetaald. ’t Ledental klom 
van  341  tot  350,  het  aantal 
spaarders  van  1179  tot  1189, 
aantal lopende rekeningen van 
128 tot 134, voorschotten van 
42 tot 44. Over 1953 werd een 
winst gemaakt van ƒ 6.917.48.
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Nieuwsbrief
Nieuwe leden
Sinds het uitkomen van de vorige Lek en Huibert Kroniek hebben de volgende personen zich aan
gemeld bij onze vereniging: De heren Fred Quint, A. de Jong, Edward Manschot en Marcel Oskam, 
allen uit Lexmond.Verder mevrouw Astrid Rollman en mevrouw J. de Vaalvan Dam, ook uit 
Lexmond. Tot slot mochten we de heer D.I.P. de Winter uit Hei en Boeicop verwelkomen als nieuw 
lid.

Wisselende minitentoonstellingen
Sinds de opening van het Historium in juni vorig jaar hebben 
we steeds wisselende minitentoonstellingen ingericht in 
onze drie vitrinekasten. Onze vereniging zelf heeft niet 
voldoende materiaal om de kasten voldoende te vullen met 
een aardige kleine tentoonstelling. We doen daarvoor 
voortdurend een beroep op anderen, onder wie  een aantal 
van onze leden. Wij willen ze daarvoor hartelijk bedanken. 
Twee 'grootleveranciers' springen eruit: Frans Kinkel en 
Truus den Hartog (verzamelaars pur sang) en aan hen een 
extra bedankje. Ook recent heeft Truus den Hartog weer veel 
aangeleverd voor de kast met Hollandse spelletjes uit de oude doos. En ze denkt al weer actief mee 
over volgende minitentoonstellingen.
We doen graag  een oproep aan onze leden. Wanneer u iets hebt waarvan u denkt dat het geschikt 
is om een tijd in onze vitrinekasten te laten zien, neem dan contact op met één van onze 
bestuursleden. Dan kunnen we samen bekijken hoe we dat kunnen inrichten.

O P R O E P
Spullen en herinneringen aan de Koude Oorlog

De NAVO bestaat dit jaar 70 jaar.  Met de tentoonstelling  'Als de Russen 
komen'  te zien tot 1 september  besteedt het Nationaal Militair Museum 
(NMM) in Soesterberg  in 2019 aandacht aan de Koude Oorlog. Dat on
derwerp  is ook door de provincie Utrecht gekozen als thema voor het 
jaar 2019. Met het NMM gaat een publieksevenement georganiseerd 
worden. De provincie wil niet alleen aandacht besteden aan de militaire 
kant van de Koude Oorlog, maar is tevens op zoek naar 'spullen', folders 
en belevenisverhalen. Was er in de familie iemand lid van de BB 

(Bescherming Burgerbevolking) en zijn daar nog verhalen over bekend? De provincie heeft daarbij 
de hulp ingeroepen van de historische verenigingen in de provincie. Heeft u nog iets, weet u nog 
iets, meldt u zich dan bij ons.

Een stoel van naam
Onze vereniging is in haar nopjes met het eigen verenigingsgebouw Historium. Een plek waar we 
samenkomen, mensen ontvangen en de lokale historie levend houden. Er is hard gewerkt om de 
ruimtes in het pand goed bruikbaar en gezellig te maken. Er is al veel werk verzet met hulp van 
vrijwilligers. Maar we zijn er nog niet. De vereniging wil het gebouw verduurzamen en verbouwen 
om het gebruiksgemak verder te vergroten. Zo kunnen het toilet, de keuken en de bergruimte nog 
worden verbeterd. Zelfwerkzaamheid is daarbij het uitgangspunt, maar geld is ook nodig.
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Om niet alleen uit de reserves te hoeven putten, zoekt de vereniging 
andere bronnen van inkomsten. Een van de ideeën (met dank aan 
oudburgemeester Coert van Ee) is de actie ‘een stoel van naam’. 
Leden kunnen een stoel adopteren, waarop dan een fraai messing 
plaatje met hun naam wordt bevestigd. De VHLHB biedt de leden 
twee mogelijkheden. Een plaatje op de nieuw aangeschafte stoelen kost 40 euro. Voor een 
naamplaat op een van de fraaie oude raadszetels van Ameide moet 70 euro worden neergeteld. 
Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst toegekend.
Met een naamplaatje onderstreept u de band met de vereniging en ondersteunt u de vereniging in 
haar werkzaamheden voor het behoud van het lokale culturele erfgoed.
Als u aan onze sponsoractie wilt meedoen, meldt u dan aan bij een van de bestuursleden. Velen 
gingen u al voor.

Nieuwe website
Als u aanwezig was op de 
algemene ledenvergadering, 
hebt u gezien, dat we onze 
website volledig hebben 
vernieuwd. De site VHLHB.nl
is  gemoderniseerd en 
gebruikersvriendelijker 
gemaakt.  Op de website vindt 
u alle informatie over onze 
vereniging, maar ook veel his
torisch nieuws en andere we
tenswaardigheden. 
In de komende maanden 
wordt de site geleidelijk 
gevuld met artikelen en 
foto's. Voorts zijn er ver
wijzingen naar collega
verenigingen en andere historische organisaties. Ook vindt u er de link 
naar de 'Beeldbank', waar onder meer foto's van onze vereniging staan.  Ik nodig u van harte uit 
om eens een bezoekje te brengen aan onze website! En laat dan ook een reactie achter. Aanvullin
gen en verbeteringen zijn van harte welkom. 

Ook op Facebook
Tegelijk met de lancering van de vernieuwde website heeft de vereniging ook een pagina op Face
book in het leven geroepen. Inmiddels hebben enkele tientallen personen de pagina 'geliket'.
We willen alle leden vragen om de pagina 'leuk te vinden' en zo facebook.com/VHLHB te volgen. 
We beginnen bescheiden, maar hopen uit te groeien tot een pagina met veel informatie, discussie, 
fotouitwisseling, enzovoorts.

Met vriendelijke groet,
Peter Kleppe, bestuurslid
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