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at hebben dominee J. Magendans, wethouder J. de  
Jong, Anna van Noorle en Aletta de Jong gemeen? Zij 
en anderen hebben hun naam gegeven aan een straat 

in Lexmond of Hei en Boeicop. Wie waren zij en waarom viel 
hen die eer te beurt. In deze kroniek vindt u  op verzoek van 
een van onze leden  de eerste aflevering van de korte serie 'Wie 
of wat', waarin we op zoek gaan naar de antwoorden op die vra
gen. 
Het spits wordt afgebeten door Floris Adriaan van Hall, één van 
de drie ambachtsheren in Hei en Boeicop met die naam. Hij 
was getrouwd met Anna van Noorle en woonde aan 'het plein'. 
Deze nieuwe serie is een mooie gelegenheid om een (geactuali
seerd) artikel van Johan de With (†) te  plaatsen dat nog niet 
eerder in de Kroniek verscheen. Het handelt over de ambachts
heren en vrouwen die sedert 1727 als een soort burgemeester 
in Hei en Boeicop resideerden. Sinds 1929 is de titel vacant. 
Wie interesse  en een zak geld  heeft om heer of vrouwe van 
Hei en Boeicop te worden, kan een poging wagen bij Intrivia 
Lawyers om de ambachtsheerlijkheid te kopen. 

In dit nummer de tweede aflevering van de drieluik 'Van sloot
 en pompwater naar kraanwater in Lexmond'. Wederom staat 
auteur Walter van Zijderveld garant voor een interessant, goed 
onderbouwd en rijkelijk geïllustreerd artikel  dat verhaalt over 
een alledaags onderwerp uit onze lokale historie.  
 
Het is inmiddels een half jaar geleden dat de ledenvergadering 
mij tot voorzitter van de vereniging heeft gekozen. Dat was en 
is een grote eer voor mij. Ik zal me dan ook voor de volle 100 
procent inzetten. 
In de zes jaar die ik in het bestuur zit, heb ik ervaren dat het on
derwerp  lokale  geschiedenis  en  cultuur  volop  leeft  in  onze 
dorpen en  daarmee rust de vereniging op een stevig funda
ment. Het aantal leden groeit gestaag. Met aansprekende ac
tiviteiten wil de vereniging het draagvlak verder vergroten en 
proberen ook de jongere generaties aan haar te binden.
In de jaarvergadering hebben we met pijn in het hart afscheid 
genomen van mijn voorganger Rinus Langerak, die de sprong 
over de Lek heeft gewaagd. Daarbij is hij terecht volop in het 
zonnetje gezet. De vereniging is hem veel dank verschuldigd 
voor de stimulerende en betrokken wijze waarop hij de vereni
ging heeft geleid. Ik ben blij dat hij zich bereid heeft verklaard 
om ons met advies te blijven bijstaan.

W
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Het ambachtshuis en zijn bewoners

Ambachtsheerlijkheid
et  dorp  Hei  en  Boeicop  is  voortge
komen uit de vroegere ambachtsheer
lijkheid  van  dezelfde  naam.  Het 

beslaat  de  polders  NederHeicop  en  Neder
Boeicop, die zich respectievelijk ten zuiden en 

ten noorden van de Hei en Boeicopseweg uit
strekken.  De  polders  OverHeicop  en  Over
Boeicop behoren bij Schoonrewoerd.
Hei en Boeicop behoorde vanouds tot de bezit
tingen van de heren van Vianen. In ieder geval 
was dat het geval in 1289. In dat jaar kregen de 
buren  (=inwoners)  van  de  nederzetting  van 
heer Hubert van Vianen een eigen schepenge
recht (enen scependoem mede te rechtene). Dit 
betekende  dat  voortaan  de  rechtspraak  over 
lichte vergrijpen, zoals vechtpartijen, beledi
gingen, diefstallen enz., zou geschieden door 
een college van schepenen, gekozen uit de bu
ren zelf, onder voorzitterschap van een door de 
heer  van Vianen  benoemde  schout.  Voor  de 
berechting van zware misdrijven, zoals moord, 
moest men naar Vianen. 
Zoals  bij  vele  plaatsen  in  het  Hollands
Utrechtse  rivierengebied met  een naam ein
digend met het achtervoegsel cop, kop, koop 
of schop, gaat de ontstaansgeschiedenis van 
Hei en Boeicop terug tot de tijd van de grote 
ontginningen van het veen en kleigebied van
af de 12de eeuw. Het woordje koop wijst er al 

Kadasterkaart 
van 'de 
gemeente van 
Heikop & 
Boeikop, ge
legen in de pro
vincie 
ZuidHolland' 
opgemaakt in 
1825.

Johan de With

Inleiding
Negentig jaar geleden overleed Floris 
Adriaan van Hall, de laatste ambachts
heer van Hei en Boeicop. Na twee eeu
wen kwam daarmee een eind aan de 
heerlijkheid. Nemand wilde nog de titel  
kopen. Dit artikel beschrijft  de geschie
denis van de ambachtsheerlijkheid en  
het ambachtshuis. Het is oorspron 
kelijk van de hand van Johan de With 
(†) uit Hei en Boeicop en verscheen in 
1994 in het tijdschrift 'In het land van 
Brederode'. De Lek en Huibert Kroniek 
bestond toen nog niet. Het verhaal is 
aangevuld met bijdragen van H.L.Ph. 
Leeuwenberg en Ronnie Hendriks.

H
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op,  dat  de  voor  ontginning  in  aanmerking 
komende moerassen  en wildernissen  als  het 
ware verkocht  zijn aan de boerenkolonisten. 
De landsheer, grondeigenaar van alle woeste 
landen in zijn territoor, ontving van de kolo
nisten  echter  niet  een  bedrag  ineens  of  in 
termijnen  volgens de huidige wijze van koop
overdracht  maar een vaste jaarlijkse grondbe
lasting of tijns, de cope. Het voordeel van vaste 
jaarlijkse  inkomsten verminderde  in de  loop 
der tijden weliswaar door de geleidelijke geld
ontwaarding,  maar  indirect  profiteerde  de 
landsheer  toch  van  de  toegenomen welvaart 
van het land. 
Werpen we een blik op de tegenwoordige topo
grafische kaart van de Vijfheerenlanden dan 
herkennen we duidelijk nog de verkaveling van 
beide  polders,  zoals  die  bij  de  ontginning  is 
toegepast. Uitgaande van een breedte per kavel 
van ongeveer 115 m aan de ontginningsbasis 
(de Hei en Boeicopseweg), bereikte men naar 
beide zijden een diepte van 1250 m. De langs de 
ontginningsstroken gegraven sloten deden het 
water weglopen naar een achterlangs lopende 
wetering, die voor verdere afvoer zorgde. De 
oppervlakte van de kavels bedroeg ca 16 mor
gen (ca 14 ha). Deze standaardmaat van een 
'hoeve' in deze streken, beschouwden men als 
een  gezonde  economische  basis  voor  een 
boerenbedrijf. 

Vianen verkoopt Hei en Boeicop
De verkoop van de hoge heerlijkheid van Via
nen en Ameide in 1725 door de laatste heer van 
Vianen, graaf Simon Hendrik Adolf van Lippe
Detmold, aan de Staten van Holland omvatte 
ook  de  ambachtsheerlijkheid  van  Hei  en 
Boeicop. Vier jaar later deden de Staten de lage 
heerlijkheden in het land van Vianen weer van 
de hand. Koper van de  heerlijkheid van Hei en 
Boeicop was mr. Gerard Bicker,  telg  uit  een 
aanzienlijk Amsterdams regentengeslacht. Hij 
werd geboren op 13 juni 1687 als zoon van mr. 
Cornelis Bicker, ambachtsheer van Zwieten en 
eigenaar  van  het  huis  te  Zwieten  bij 
Leiderdorp, en Adriana van Hoogeveen.1  Zo
wel Cornelis als zijn zoon Gerard noemden zich 
naar  hun  eerste  en  belangrijkste  ambachts
heerlijkheid Bicker van Zwieten (of Swieten).

Gerard Bicker huwde driemaal. Zijn eerste hu
welijk, in 1708, was van zeer korte duur: zijn 
vrouw Eva de Wildt overleed reeds na een half 
jaar. In 1711 hertrouwde hij met Maria Trip, die 
in 1732, drie jaar na aankoop van de heerlijk
heid Hei  en  Boeicop,  stierf.  Acht  jaar  later 
trouwde hij voor de derde maal, nu met de 36 
jaar jongere Sebastiana Arnoldina Kien.2

Als Gerard in 1753 op 66jarige leeftijd kinder
loos sterft  zijn enige kinderen uit zijn tweede 
huwelijk zijn jong overleden  laat hij zijn jeug
dige weduwe  een  vermogen na  van 372.600 
gulden. Naar onze maatstaven was hij puissant 
rijk. 
Overigens  was  een  dergelijke  rijkdom  in  de 
18de eeuw geen zeldzaamheid. Zijn welstand 
blijkt ook uit het Quohier van Amsterdam van 
1742, volgens welke opgave hij vijf dienstboden 
hield, een koets bezat en vier paarden en een 
trekjacht. Zijn inkomen werd toen geschat op 
30 à 32.000 gulden per jaar en de huurwaarde 
van zijn huis op 1400 gulden.3

In 1765 werd Jan Willem van Hoogstraten als 

Mr. Gerard Bicker van Swieten kocht in 1729 de 
lage heerlijkheid Hei en Boeicop van de Staten 
van Holland en werd daarmee Heer van Hei en 
Boeicop.
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nieuwe heer van Hei en Boeicop ingehaald. Op 
24 juli van dat jaar had hij de heerlijkheid met 
twee hofsteden, vijf percelen griendlanden en 
enkele tiendblokken aangekocht uit de boedel 
van Gerard Bicker voor een bedrag van 25.400 
gulden.4

Tot de heerlijke rechten behoorde niet alleen 
het  recht  om  de  schout  en  secretaris  te  be
noemen,  maar  ook  de  gaardermeester,  erf
huismeester,  rentmeester  van  de  kerk  of 
pastorie en onderhoutvester van de 'privative 
jacht'. Op 2 april 1766 verpachtte hij deze amb
ten  aan  Coenraad  Willem  Kelderman, 
advocaat te Vianen, voor een bedrag van 700 
gulden per jaar, nadat diens vader, de Viaanse 
secretaris Willem Kelderman daarvan te zijnen 
behoefte afstand had gedaan.5

De nieuwe heer, die rechten had gestudeerd in 
Utrecht, was zijn loopbaan begonnen als secre
taris van IJsselstein. De hoogste functie die hij 
bereikte was die van raadsheer in het Hof van 
Holland. In 1750 huwde hij met Maria Johan
na Terwen, bij wie hij negen kinderen verwek
te. De oudste zoon Samuel, geboren in 1756, 
zou hem later in de heerlijkheid opvolgen.
Het  was  deze  ambachtsheer  die  van  de  ge
broeders  Cornelis  en  Gijsbert  Jansen  een 
boerderij met het bijbehorende land schuin te
genover de kerk van Hei en Boeicop kocht6 , 
welke hij liet slopen en verving door een heren
huis. Veel plezier kan hij er niet aan beleefd 
hebben, want hij overleed reeds op 11 februari 
1770, mogelijk nog voor het huis gereed was.  
Zijn weduwe arriveerde op 20 juni 1771 vanuit 
'sGravenhage in Hei en Boeicop en nam haar 
intrek  in  het  nieuwe  huis.  Dit  wordt  ook 
duidelijk uit de lijst van de verpondingen op de 
huizen  (een  soort 
onroerend  goedbe
lasting), waarbij het 
nieuwe huis met in
gang  van  21  maart 
1772 werd aangesla
gen voor 10 gulden 
per  jaar,  terwijl  de 
boerderij  voordien 
slechts stond geno
teerd voor 2 gulden 
en 8 stuivers.7.

Zijn weduwe hertrouwde in 1774 met mr. Jacob 
Jongbloed, die vanaf dat  jaar optrad als am
bachtsheer.8 
Schout en schepenen van Hei en Boeicop leg
den de eed van trouw af en werden vervolgens 
op het herenhuis ten maaltijd genodigd. Jacob 
Jongbloed verwisselde op 16 september 1780 
het tijdelijke leven met het eeuwige. Zijn vrouw 
was  hem  een  half  jaar  tevoren,  op  22  april, 
voorgegaan. De Hei en Boeicopse predikant 
E.F. Temminck hield acht dagen na hun over
lijden een lijkrede. Voor Maria Johanna uit Job 
9, 2526, voor Jacob uit Prediker 12, 17.9 
De  heerlijkheid  kwam vervolgens  in  handen 
van zoon Samuel van Hoogstraten. Deze had 
zijn vaste woonplaats  te Rotterdam. Behalve 
heer van Hei en Boeicop was hij ook in het bezit 
van de heerlijkheid van Woubrugge, Sint Ja
cobswoude en Rodenburg. Hij huwde voor de 
eerste maal in 1781 Josina Catharina Meyners, 
die in het jaar van de Bataafse Omwenteling op 
11  november  1795  overleed.  Kort  daarop,  in 
1797, hertrouwde Samuel met Anna Elisabeth 
Hoffmann.10

Ambachtsheer Jan Willem van Hoogstraten kocht 
een boerderij en grond tegenover de kerk in Hei
 en Boeicop en liet daar het ambachtshuis bouwen.

Samuel van Hoogstraten.
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De politieke gebeurtenissen van het jaar 1795 
hadden vergaande gevolgen voor de eigenaren 
van heerlijkheden. Dat zij als particulieren de
len van het overheidsgezag bezaten, waarover 
zij vrijelijk door schenking, verkoop of bij tes
tament konden beschikken, werd als  strijdig 
gezien met het idee van de volkssoevereiniteit. 
Als overblijfselen uit een feodale samenleving 
werden  alle  heerlijkheden  dan  ook  door  de 
nieuwe machthebbers afgeschaft.
Samuel zelf was actief betrokken in de landspo
litiek. Eerst in die van het gewest Holland, na 
1795 van de eenheidsstaat. In 1784 werd hij lid 
van  de  vroedschap  van  Rotterdam.  Als  ge
matigd patriot was zijn rol uitgespeeld in 1787, 
maar op 16 februari 1796 werd hij gekozen tot 
lid van het intermediair bestuur van de provin
cie Holland. In 1798 werd hij namens het dis
trict  Schoonhoven  gekozen  tot  lid  van  het 
Vertegenwoordigend  Lichaam  der  Bataafse 
Republiek. Hij was een van de 12 leden van het 
Staatsbewind, dat na de staatsgreep van 19 sep
tember 1801 aan het hoofd van de Bataafse re
publiek  kwam.  Met  J.F.  van  Hogendorp 
fungeerde  hij  in  1813  als  provisioneel 

burgemeester  van  Rotterdam.  Willem  I  be
noemde  hem  tot  lid  van  de  Tweede  Kamer, 
waarin hij een jaar zitting had.
In het jaar van de Bataafse Omwenteling 1795 
liet hij vanuit Rotterdam op 26 mei weten, dat 
hij het niet meer tot zijn taak rekende om, zoals 
gebruikelijk, op de 31ste mei in Hei en Boeicop 
de wet te verzetten, d.w.z. nieuwe schepenen te 
benoemen. Hij wilde dit overlaten aan de in
woners zelf. Van iemand met patriotse achter
grond  zou  men  ook  niet  anders  kunnen 
verwachten.

Het huis
Op pagina 7 staat een kaart waarop het huis en 
de omliggende gronden staan weergegeven. In 
1768 had Jan Willem van Hoogstraten het ten 
oosten van het huis gelegen land met de daar
op gelegen boerderij  aangekocht  en aan  zijn 
bezit  toegevoegd  (B). Ook het daarnaast  lig
gende land werd aangekocht (C), wanneer is 
echter onbekend . Op deze wijze kon de tuin, die 
zich voorheen in de diepte achter het huis uit
strekte  (D  en  E),  in  de  breedte  belangrijk 
worden uitgebreid. Er kwam een schuur (3) en 

Links op dit 
werk van J.J. 
Teyler van 
Hall is het 
(witte) am
bachtshuis te 
zien dat Jan 
Willem van 
Hoogstraten 
liet bouwen 
aan de Hei en 
Boeicopse
weg, schuin 
tegenover de 
kerk. Volgens 
de onder
tekening is dit 
een kopie ge
maakt door 
G.O. Strado.
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een broeikas (2). De totale oppervlakte van erf 
en tuin bedroeg ca. 6 ha. Als tuinman, die wel
licht niet in Heicop en de directe omgeving kon 
worden gevonden, trad in 1789 Hermen Hu
denpol op, in 1808 Johannes Siebolt van Slo
terdijk.12 .
In de tuin (A) achter het eigenlijke herenhuis 
lag een kruisvormige vijver met een lengte van 
ongeveer 125 meter en een kruisbreedte van 
ongeveer 35 meter. Het huis zelf (1), dat op de 
minuutplan van het kadaster van 1823 nog is te 
zien13 , had een frontbreedte van ongeveer 22,5 
meter. Het lag 16 meter van de weg af. Naar het 
zo  onstane  voorplein  verwijst  nog  de  naam 

Pleinstraat. In het midden van de voorgevel gaf 
een bordes met trap toegang tot de voordeur. 
Onder het bordes was de toegang tot de kelder 
en mogelijk ook de keuken. De zijgevels van het 
ca. 15 meter diepe huis waren opgetrokken in 
ijsselsteentjes, materiaal dat nergens elders in 
de  gemeente  is  toegepast. Het  dak was  ver
moedelijk met  leien gedekt. Van het gebouw 
bestaat,  voor zover bekend, slechts één afbeel
ding, een schilderstuk van J.J. Teyler van Hall, 
verwant aan de familie Van Hall14 , die we ver
derop  weer  tegenkomen.  Het  is  gedateerd 
1842, zodat het na de sloop van het gebouw in 
183415 is vervaardigd. 

Kaart waarop het ambachtshuis en omliggende gronden en bouwwerken zijn ingetekend.
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Op het schilderij zien we aan de linkerzijde, te
genover de kerk, het rechtshuis, waar voorheen 
schout en schepenen zetelden. Dit is echter het 
oude rechtshuis, dat blijkens de nog aanwezige 
gevelsteen  in  1827 werd  vervangen door het 
huidige.  Hieruit  mogen  we  concluderen  dat 
Teyler  van  Hall  historiserend  heeft  ge
schilderd, vermoedelijk naar de prent van J. de 
Beyer  uit  1750,  waaraan  hij  het  reeds  afge
broken herenhuis uit zijn geheugen heeft toe
gevoegd. Mogelijk deed hij dat in opdracht of 
op verzoek van Anna van Hall, een dochter van 
Maurits Cornelis, die het huis vanuit haar jeugd 
moet hebben gekend. Zij had een band met het 
dorp, want zij liet er haar huwelijk bevestigen 
en haar kinderen dopen. Door de nakomelin
gen van haar man, Andreas Braam van Hoeck
geest, werd  het  schilderijtje  in  1901  aan  het 
gemeentebestuur  van  Hei  en  Boeicop  ge
schonken.16

Een nieuwe ambachtsheer
Voor  een  goed  begrip wenden we  onze  aan
dacht  naar  Vianen.  Daar  was  in  1759  de  te 
Leiden geboren Floris Adriaan van Hall17 , zoon 
van de winkelier en schipper Adriaan van Hall 
en Sara de Keizer, neergestreken. Hij vond in 
Vianen niet alleen emplooi, maar ook een echt
genote  in  de  persoon  van Anna  van Noorle, 
dochter van Herman van Noorle, waarmee hij 
in 1760 in het huwelijk trad. Het echtpaar ves
tigt  zich  op Monnikenhof  ten  zuiden  van de 
stad. In zijn schoonvader trof hij de juiste krui
wagen om hem in het zadel te helpen van een 
veelbelovende  loopbaan  in  het 
plaatselijk bestuur. In 1759 werd hij 
aangesteld  als  substituutschout 
van Vianen, later bekleedde hij 
de  functies  van  heemraad, 
waarnemend  drost  en  dijk
graaf. Tien jaar later was Flo
ris  Adriaan  nog  een  aantal 
stapjes hoger gestegen op de 
maatschappelijke ladder. Hij 
was sedert 1770 schout en se

cretaris van Hei en Boeicop en rentmeester 
van de kerk aldaar.
In 1797, toen de heerlijkheid met herenhuis en 
de daarbij behorende landerijen door Samuel 
van Hoogstraten te koop werden aangeboden, 
wist  Floris  Adriaan  de  benodigde  42.200 
gulden voor het geheel op te brengen18. In de 
loop der jaren was het bezit aan landerijen door 
aankoop  voortdurend  gegroeid.  Stukken 
grond in de polders en diverse boerderij
en met bijbehorend land waren aan het 
bezit  toegevoegd.  Bij  de  aankopen 
trad vaak de tuinman Johannes Sie
bolt op als tussenpersoon voor de 
heer of een der familieleden. In de 
koop waren begrepen de  tienden 
onder Hei en Boeicop, de buiten
plaats met onder meer moestuin, 
boomgaard, visvijvers en goudvis
kommen, het rechtshuis en diverse 
andere huizen en landerijen. Voor 
dit  alles  moest  26.200  gulden 
worden betaald. De heerlijkheid zelf 

Maurits Cornelis van Hall op latere leeftijd. Hij 
was de zoon van Floris Adriaan en Anna van Noorle.

Een silhouettekening van Floris 
Adrianus van Hall (17361808). 
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bracht nog 16.000 gulden op, dit ondanks de 
afschaffing van het particuliere bezit van heer
lijkheden  (dus  het  publiekrechtelijke  aspect 
hiervan)  door  de  Bataafse  Republiek.  Floris 
Adriaan moet dus wel erg veel waarde hebben 
gehecht aan het bezit van een lege titel. 
Floris Adriaan en Anna hadden zeven kinde
ren, waarvan de op 4  februari  1768 geboren 
Maurits Cornelis tijdens de Franse tijd en on
der koning Willem I een belangrijke rol in het 
landsbestuur zou spelen. Nadat Floris Adriaan 
op 26 juni 1808 was overleden op het huis te 
Heicop, werd hij als ambachtsheer opgevolgd 
door zijn vrouw tot aan haar overlijden in 1815. 
In de nieuwbouwwijk van het huidige Hei en 
Boeicop zijn twee straten naar Floris Adriaan 
en zijn vrouw Anna vernoemd.
Maurits Cornelis  hij was vernoemd naar M.C. 
de Waal, heer van Lexmond en huisvriend van 
de familie  volgde zijn moeder op, maar de in
vloed  van  de  ambachtsheer  op  het  dorpsbe
stuur had toen al veel aan waarde ingeboet. In 
1780 trouwde hij te Amsterdam met Elisabeth 
Klinkhamer.  Behalve  twee  jonggestorven 
kinderen, werden uit dit huwelijk drie zoons en 
een dochter geboren. In 1802 weduwnaar ge
worden,  hertrouwde  Maurits  Cornelis  twee 
jaar later met een nicht van zijn eerste vrouw, 
Christina Maria Klinkhamer. Uit dit huwelijk 
werden nog eens tien kinderen geboren.19

Op 19 januari 1858 overleed Maurits Comelis. 
Zijn oudste zoon, geboren in 1791 en naar zijn 
grootvader  Floris  Adriaan  genoemd,  volgde 
hem op. Ook hij zou een belangrijke rol vervul
len in de landspolitiek, eerst als minister van 
justitie en minister van financiën onder koning 
Willem II, later als minister van buitenlandse 
zaken.20 .
Wegens zijn verdiensten werd hij in de adel
stand verheven en mocht zodoende, als enige 
in de familie, de titel van baron voeren. In 1815 
huwde hij Alida Paulina Bondt. Na haar dood 
in 1845 hertrouwde hij met Henriette M.J. ba
rones Schimmelpenninck van der Oye.
Floris Adriaan van Hall overleed kinderloos op 
29 maart 1866. Hij had zijn bezittingen ver
maakt aan de familie Van Hall, maar had het 
vruchtgebruik  toegewezen  aan  zijn  tweede 
vrouw Henriette. De familie Van Hall besloot 
het totale bezit van Floris Adriaan, waaronder 
de ambachtsheerlijkheid, van de hand te doen. 
Op 4 juli van datzelfde jaar werd de Vianees 
Willem Rooseboom door koop eigenaar, zodat 
hij zich vanaf die datum ambachtsheer mocht 
noemen.21

Ambachtsheer Willem Rooseboom, oud
burgemeester van Vianen.

Een chronologisch overzicht van de ambachts
heren en vrouwen van de heerlijkheid Hei en 
Boeicop. Na 1929 was er geen belangstelling meer 
voor de titel.
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Bij de verkoop waren ook de gronden van het 
voormalige  herenhuis  begrepen,  in  de  akte 
'panden van vermaak' genoemd. Wellicht heeft 
Willem Rooseboom nog met de gedachte ge
speeld het huis te herbouwen. Over het einde 
van dit huis zijn diverse verhalen in omloop. 
Nog niet zo lang geleden heette het in de volks
mond dat het was afgebrand. In een levensbe
schrijving van Floris Adriaan van Hall uit 1904 
wordt beweerd dat het door de patriotten (dat 
zou dan in 1787 zijn geweest) is vernield.22

Dit hoeft het  eerste niet uit  te  sluiten. Maar 
volgens Gijs van Hall (19041977), de vroegere 
burgemeester van Amsterdam, is het huis  in 
1860 afgebrand.23 Zeker is dat Maurits Cornelis 
van Hall het huis, althans de restanten ervan, 
in december 1834 heeft laten slopen.24 De me
dedeling van Gijs van Hall zal dus niet correct 
zijn geweest.
Het is niet aannemelijk dat het huis, dat 64 jaar 
tevoren was neergezet, tin 1834 al door ouder
dom bouwvallig was geworden en rijp was voor 
de sloop. De enige verklaring  is dat het huis 
vóór 1834 door onbekende oorzaken was ver
vallen en de eigenaar niet meer de moeite van 
herstel waard leek. Uit het archief van Hei en 
Boeicop weten wij dat op 6 september 1810 een 
forse brand heeft gewoed in het dorp.25

Voor  het  blussen  werd  assistentie  verleend 
door twee brandspuiten uit Vianen en een uit 
Lexmond. Mogelijk was hierbij ook het heren
huis betrokken. In ieder geval wordt op een in 
1830  opgemaakte  lijst  van  inkwartieringen, 
geen melding gemaakt van het huis en blijkt de 
ambachtsheer Van Hall  op  zijn boerderij  te
genover het huis te wonen.
Na 1866 verminderden de bezittingen van de 
ambachtsheerlijkheid geleidelijk. Regelmatig 
worden stukken land verkocht, onder meer aan 
Johan Pieter Vaillant, die ook nog een poosje 
ambachtsheer werd. Zijn zoon Christiaan Ar
noud,  die  hem  in  1896  was  opgevolgd,  was 
woonachtig in Brussel en besloot zijn bezittin
gen in het veraf gelegen Hei en Boeicop van de 
hand te doen. Op 1 april 1900 werden deze, in
clusief de ambachtsheerlijkheid  in het open
baar  geveild.  Uit  het  bewaard  gebleven 
veilingboekje blijkt dat er toen nog een kleine 
59 ha land van het oorspronkelijke bezit van 

Floris Adriaan van Hall over was. Het onroe
rend goed bracht ƒ 80.000, op, de ambachts
rechten  ƒ  11.600,,  daaronder  begrepen  het 
jachtrecht, het  tiendrecht en de hondgelden, 
alsmede de herenbank in de kerk.26

Koper was opnieuw een lid van de familie Van 
Hall, namelijk Floris Adriaan, zoon van Anne 
Maurits  (18081838)  en  kleinzoon  van  de 
vroegere  ambachtsheer  Maurits  Cornelis.27  . 
Hij  was  geboren  op  1  augustus  1838  te  's
Gravenhage. Zijn vrouw, Catharina Christine 
Jongeneel, met wie hij  in  1861 was gehuwd, 
overleed  in  1893. Het huwelijk bleef kinder
loos. Floris Adriaan, die in 1929 zou overlijden, 
zette  zich  sindsdien  in  voor  het  lot  van  de 
minder bedeelden in de samenleving. Na zijn 
dood is de ambachtsheerlijkheid niet meer in 
andere handen overgegaan, om de eenvoudige 
reden dat er geen belangstelling meer voor be
stond.  Per  slot  van  rekening  betrof  het  niet 
meer dan een  loze  titel  sinds de  regering de 
laatste  zakelijke  rechten,  verbonden  aan  de 
overgebleven ambachtsheerlijkheden, had af
gekocht (tolrecht, jachtrecht, visrecht enz.).

Twee hardstenen vazen voor de hervormde kerk 
herinneren aan het ambachthuis.



21ste jaargang nr. 3, augustus 2019 11

Doordat ook het huis niet meer bestond was er 
niets meer dat aan het bestaan van een heerlijk
heid herinnerde. Dat zo weinig over het huis te 
Heicop  bekend  is  moet  mede  op  rekening 
worden gesteld van het korte bestaan ervan. 
Van de bewoners zijn eveneens weinig sporen 
terug te vinden. Grafkelders in kerk of op het 
kerkhof, die de banden van de familie met het 
dorp zouden hebben kunnen versterken, ont
breken. Het enige tastbare dat aan het vroege
re herenhuis herinnert zijn de twee hardstenen 
tuinvazen,  die  nu  hun  plaatsje  hebben  ge
kregen op het kerkplein.

Bronnen
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n  deze  eerste  aflevering  van  'Wie  of  wat' 
komen er direct drie namen langs. Het gaat 
om straten in de 'nieuwbouw' van Hei en 

Boeicop waarvan de naam te maken heeft met 
de voormalige ambachtsheerlijkheid. 
Een van de drie borden verwijst naar F.A. (Flo
ris Adriaan) van Hall, tussen 1797 en 1808 de 
zevende  heer  van Hei  en  Boeicop.  Na  hem 
kwamen  er  nog  twee  ambachtsheren  met 
dezelfde naam. 
Floris was de eerste Van Hall die een vooraan
staande openbare functie bekleedde. De oudst 
bekende  voorvader  van  hem,  Floris  Jansz., 
woonde  in  1633  in  de  IJsseloordse  polder 
onder Westervoort in Gelderland. In 1660 ver
trok de familie naar  Oosterbeek en verhuisde 
vervolgens  in  1692  naar  Leiden.  Vanaf  1791 
woonden de Van Halls in Amsterdam.
Na Floris hebben vele leden van de familie Van 
Hall  in  de  19de  en  20ste  eeuw  openbare 
functies  bekleed  zoals  notaris,  schout, 
raadslid,  predikant,  hoogleraar,  advocaat, 
minister,  premier,  senator  en burgemeester. 
Het  bekendst  geworden  is  de  verzetsheld 
Gijsbert (geboren 1904) die in de roerige jaren 
60  burgemeester  van Amsterdam was  en  in 
1967 'wegens disfunctioneren' door de regering 
werd ontslagen.

1
 
Wie of wat? 
Straatnaamborden. 
We zien ze overal en 
gaan er meestal 
achteloos aan voorbij. 
Maar wie of wat gaat 
er schuil achter die 
straatnamen. Dorps
straat en Kerkstraat 
spreken voor zich, 
maar wie was Basti
aan Bos, Meester 
Haafkens of Van 
Hall? Een korte serie.

Floris  Adriaan werd  op  6  december  1736  in 
Leiden geboren. Na zijn jeugd vertrok hij naar 
Vianen waar hij werk vond en tevens kennis 
maakte met Anna van Noorle, met wie hij zich 
in  1759  verloofde.  Floris  wordt  door  zijn 
schoonvader  flink  in  het  zadel  gehesen.  Zo 
werd hij onder meer notaris, heemraad,substi
tuutschout, subsituutdrossaard en dijkgraaf. 
Floris en Anna trouwden in 1760 en namen hun 
intrek op Monnikenhof, een buitenhuis in Via
nen. In de daaropvolgende jaren verwierf Flo
ris ook een aantal functies in Hei en Boeicop. 
Zijn  titels waren schout  (burgemeester), erf
huismeester, rentmeester van de kerk en luite
nanthoutvester  van  de  jacht.  In  Hagestein 
werd hij drossaard, gadermeester en dijkgraaf.

Ambachtsheerlijkheid
De bekroning van zijn jacht op titels kwam toen 
de  ambachtsheerlijkheid  in  Heicop  te  koop 
werd aangeboden.Floris kocht in 1797 voor een 
bedrag  van  26.000  gulden  de  complete 
ambachtsheerlijkheid  Heien  Boeicop,  Die 
omvatte zo'n 140 ha land, het ambachtshuis, 
het rechtshuis, de hofstede Laanhoeve en nog 
enkele huizen, boerderijen en gronden. De am
bachtsheerlijke  rechten  kostten  Floris  nog 
eens 42.000 gulden.

De Pleinstraat op de achtergrond, verwijst naar de voorgrond.

Waar komt die naam vandaan? Ronnie Hendriks

I
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Floris Adriaan overleed  in zijn huis in Heicop 
op 26 juni 1808. Voor zover bekend is hij de eni
ge ambachtsheer die hier is overleden en ook de 
enige heer van Hei en Boeicop naar wie een 
straat is vernoemd.
Ook Amsterdam heeft een Van Hallstraat. Die  
is niet vernoemd naar 'onze' Floris en ook niet 
naar de Amsterdamse burgemeester Gijs van 
Hall. Met die straat eert Amsterdam politicus 
Floris  Adriaan  van  Hall  (17911866),  een 
nazaat.Hij  was  de  vierde  premier  van 
Nederland tussen april 1853 en juli 1856.

Ambachtsvrouw 
Na het overlijden van Floris werd diens vrouw 
Anna van Noorle (17391815) ambachtsvrouwe 
van de heerlijkheid. Dat brengt ons bij de twee

de straat. Het naambord vermeldt alleen dat 
Anna de echtgenote was van F.A. van Hall. De 
titel ambachtvrouwe wordt niet genoemd.
De derde straat , die de twee andere straten ver
bindt, is wonderlijk genoeg vernoemd naar een 
plein. Die 'grond' is nu nog  terug te vinden in 
de open ruimte voor het voormalige gemeen
tehuis. Ooit stond daar het statige herenhuis 
van de ambachtsheren,waar ook Floris en An
na verbleven. De open ruimte tussen het huis  
en de Hei en Boeicopseweg werd het plein ge
noemd.

Bronnen: 
Aengaende den dorpe van Heycop, Johan de With.
Wikipedia

De F.A. van Hallstraat loopt parallel aan de Hei en Boeicopseweg.

De Anna van Noorlestraat gezien vanaf  de Pleinstraat.
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J.L.E. Bassa  de Jong

Uit de krant van
65 jaar geleden

Algemeen

Bericht van 28 Augustus 1954
Garantie en verrekenprijs melk verhoogd.
Als gevolg van de loonsverhoging, die in Mei 
in  de  landbouw  heeft  plaats  gehad,  is  op 
grond van ’t L.E.F. inzake de invloed dezer 
loonsverhoging op de kostprijs van de melk 
geconstateerd, dat deze, gerekend over het 
gehele melkprijsjaar November  1953   No
vember 1954, met ƒ 0.80 per 100 kg is geste
gen.  Daarom  is  door  het  Ministerie  van 
Landbouw,  Visserij  en  Voedselvoorziening 
de garantieprijs en de verrekenprijs voor het 
lopende melkprijsjaar verhoogd met ƒ 0.80 
en gebracht op resp. ƒ 21.40 en ƒ 23.40 per 
100 kg. melk met 3.7 % vet. Deze verhoging 
heeft geen directe gevolgen voor de consu
mentenprijs  voor  melk,  omdat  de  stijging 
vooralsnog zal worden opgevangen door een 
grotere subsidie uit het L.E.F. 

Hei en Boeicop

Bericht van 1 juli 1954
Uitstapje
Het kinderkoor “de Nachtegaaltjes” gaat Za
terdagmiddag  a.s.  naar  een  kersenboom
gaard.

Bericht van 8 Juli 1954
De Raad
Vorige week kwam de raad bijeen. De notulen 
werden na een enkele wijziging goedgekeurd. 
Aangenomen werd het voorstel om het pre
sentiegeld op ƒ 5. per vergadering te bren
gen.  Aan  de  schoolschoonmaakster  werd 
eervol ontslag verleend en in haar plaats werd 
benoemd mevr. G. Verkerkde Jong.
Aankoop  bouwterrein:  Getracht  is  om  van 
het  Burgerlijk  Armensbestuur  een  stuk 
grond aan te kopen, doch het bestuur van het 
B.A. wenst geen gedeelte maar het hele per

ceel grond met een woning te verkopen. Het 
voorstel luidt om voor ƒ 6700, dit als bouw
terrein aan te kopen. Dhr. Stravers vroeg de 
zaak te benutten om er een straat van te ma
ken. De voorzitter  raadde dit  af, daar men 
hier  uitsluitend  lintbebouwing  kent,  doch 
wel kan onder ogen gezien worden om er een 
pleintje van te maken. Dhr. Stravers vroeg of 
er  ook  rekening  gehouden  wordt  met  het 
boomgaardje  van  de  wed.  Zijderveld.  De 
voorzitter  zeide,  dat  de  opbrengst  niet  zo 
hoog is, maar zeker kan hiermede rekening 
worden gehouden. De bedoeling is, volgens 
de voorzitter, eerst te beginnen met het bou
wen van een politiewoning en dan kan weer 
verder worden gezien. Na een vraag van dhr. 
Den Besten werd met alg. st. tot aankoop be
sloten. 
(...)  Enkele  wijzigingen  van  de  begroting 
werden zonder stemming goedgekeurd.
B. en W. werden gemachtigd tot het doen ver
beteren van de Openb. Lagere School.
Bij de  rondvraag vroeg dhr. Stravers of de 
gemeentebode  ook  in  aanmerking  kan 
komen voor een vergoeding telefoonkosten 
i.v.b. met brandmelding en vooral of het niet 
mogelijk is, dat de 5jaarlijkse afrekening van 
de Bijz. School ineens wordt afgerekend. Ook 
vroeg hij of B. en W. het gymnastiekterrein 
eens  in  ogenschouw  willen  nemen.  De 
voorzitter zal het gevraagde onder ogen zien. 

Bericht van 5 Augustus 1954
Geslaagde zangavond
De  gem.  zangvereniging  “De  Lofstem”  en 
haar  onderafdeling  “De  Nachtegaaltjes” 
hebben er goed aangedaan Zaterdag jl. een 
zangavond  te  organiseren.  Het  weer  hield 
zich goed en er was veel volk op de been. 
“De  Nachtegaaltjes”  openden  deze  avond 
met zes mooie liederen die bij de aanwezigen 
in  de  smaak  vielen  en  met  een  hartelijk 
applaus werden beloond.
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“De Lofstem” zelf zong drie nummers, waar
onder  de  twee  concoursnummers  die men 
morgen moet zingen op het concours.
Ook de gem. zangvereniging uit Nieuwland 
liet zich horen door zes liederen op voortref
felijke wijze te zingen. De Chr.gem. zangver
eniging “De Lofstem” uit Asperen had ook de 
reis gemaakt om zich te laten horen. Dit koor 
zong zes nummers. Dit is een mooi koor met 
vele goede stemmen. Jammer is, dat er niet 
meer mannenstemmen bij zijn, dit zou het 
geheel nog voller maken en het koor ten goe
de komen.
Tenslotte zong de plaatselijke vereniging nog 
een drietal nummers, waaronder ons volks
lied. De Lofstem kan terugzien op een heel 
goede zangavond. 
Het geheel stond onder leiding van dhr. M. 
Wigmans uit Gorinchem.

Bericht van 19 Augustus 1954
De Lofstem
De Gem. Zangvereniging “De Lofstem”, on
der leiding van dhr. M. Wigmans te Gorin
chem,  behaalde  op  het  muziek  en  zang
concours te Dalfsen in de 1e afd. een 1ste prijs 
met 325 punten, tevens haalde zij het hoogste 
aantal  punten  in  deze  afd.  Het  verplichte 
nummer was Agnus Deï van H. Altink en het 
vrije nummer was “Op de Heide” van H. van 
Rheenen.

Bericht van 31 Augustus 1954
Verhuisd naar:
Zijderveld, C. de Gans en gezin.  Renkum, 
Wed. S. Spruit.  Leerbroek, J. Holl en gezin. 
 Leerbroek, Wed. H. de Jong.  Leerbroek, 
A. v. Toor.  Stolwijk, C. van Wijk.  Ameide, 
A.C. Verkerk, A.F. Versluis en echtgen.

Ingekomen van:
Vianen C. van Dijk.   Kamerik J. Bassa.  
Leerbroek M de Bruijn en gezin.  Utrecht G. 
Versluis en gezin. Apeldoorn C.M. Stravers. 
  IJsselstein H. Haaksman.   Leerdam T. 
van Weverwijk.  Willeskop T.M.C. van der 
Wind.    Schoonrewoerd  S.J.  van  Kleij.   
Lexmond J. de Jong en gezin.   Lexmond 
Wed. G. de Jongv.d. Linden.

Bericht van 23 September 1954
Uit de Raadsvergadering
Eind vorige week kwam de raad bijeen o.l.v. 
burgemeester mr. A.J. de Wolff. De voorzit
ter feliciteerde dhr. Brouwer, die 35 jaar zit
ting in de raad heeft en wenste hem namens 
de raad geluk. 
Dhr Middelkoop vroeg naar de leges van de 
huisslachtingen. De voorzitter zeide dat deze 
niet meer worden geheven.
Dhr. Middelkoop vroeg naar de post Brand
weer. De voorzitter vond dat er een pomp bij
geplaatst moet worden op de motorspuit. Alle 
leden waren het hier mee eens en aldus werd 
besloten.

Lexmond

Bericht van 8 Juli 1954
Op reis
Woensdag maakten de Ouden van Dagen van 
Lexmond een uitstapje. Elf auto’s waren be
schikbaar gesteld en 30 personen namen deel 
aan deze reis. In Voorthuizen werd de koffie 
gebruikt  en  vandaar  ging  men  naar 
Harderwijk. Er werd op het IJsselmeer een 
rondvaart gemaakt, zodat men de Zuiderzee
werken  kon  zien. Op  de  terugweg werd  in 
Putten thee gedronken en vandaar ging men 
naar Austerlitrz, waar men zich vermaakte. 
Nadat  men  gegeten  had,  ging  het 
rechtstreeks naar Lexmond. Het is voor de 
Ouden  van Dagen weer  een  goede dag  ge
weest, die zij niet gauw vergeten zullen.

Kinderfeest
Zaterdag 3 Juli jl. gaf de Alg. Ned. Bouwbe
drijfsbond  m.m.v.  de  Alg.  Bedrijfscentrale 
haar jaarlijks algemeen kinderfeest, dat ge
houden werd op het voetbalterrein en goed 
geslaagd mag heten.
Begonnen  werd  met  verschillende  kinder
spelen waaraan 137 kinderen deelnamen. Na 
afloop hiervan ging men in optocht begeleid 
door  de  muziekvereniging  Excelsior  en 
wandelclub  W.I.K.  naar  de  kersenboom
gaard van dhr. W. van Buren, waar de jeugdi
ge  dorpelingen  getracteerd  werden  op 
kersen. Na deze tractatie ging men weer in 
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B. en W. stelden voor om een bouwvoorschot 
te  verlenen  aan  de  woningbouwvereniging 
“De Goede Woning” onder voorwaarden voor 
de  bouw  van  9  woningwetwoningen.  Als 
voorwaarde geldt o.a. dat, onverminderd het 
bepaalde in de Woonruimtewet 1947, B. en 
W. 3 woningen aan niet leden kunnen toe
wijzen. Het benodigde bouwterrein wordt in 
erfpacht beschikbaar gesteld. De voorz. deel
de mee, dat voor deze 9 woningen totaal met 
alle  kosten  inbegrepen  ƒ  99.217  wordt  ge
raamd. De huurprijs komt dan op ƒ 8.35 per 
week zonder waterleiding, tenminste als voor 
het getaxeerde bedrag gebouwd kan worden. 
Dhr Scherpenzeel vroeg waar de huizen zul
len komen. de voorz. antwoordde dat deze 
achter de vorige, overdwars op de Nes zullen 
komen.  Daarvóór  komt  een  verbindings
straat.
Aan het eind van de vergadering volgen nog 
wat  mededelingen.  1.  De  aankoop  van  de 
vroegere sigarenfabriek (Lekdijk 1) werd nog 
niet goedgekeurd en vond daarom nog niet 
plaats.
2.  Aan  dhr.  Hamerling  is  toegestaan  de 
woning van wijlen de wed. Van Drenth in te 
richten tot toonkamer, nadat het huis voor 
verdere bewoning was  afgekeurd. De oude 
gevel moet echter behouden blijven. 
3. Onbewoonbaar verklaard worden voorts 
de panden van H.C. Kortenhoeven en W. van 
Dijk in Lakerveld, die beiden bereid zijn met 
bijzondere  subsidie  en  uit  bijzondere 
bouwvolumes nieuwe woningen te bouwen.

Bericht van 21 September 1954
Met pensioen
Onze dorpsgenoot, dhr. G.J. de Vaal, gaat na 
30 dienstjaren bij het Hoogheemraadschap 
“De Vijfheerenlanden” deze dienst verlaten. 
De Vaal wordt 70 jaar en een leven van rust 
komt hem na zoveel jaren drukke arbeid, nu 
toe. Als Dijkbaas heeft hij 
zijn taak steeds met grote 
trouw en toewijding ver
vuld en de hierbij aan de 
dag  gelegde  ijver  moge 
voorbeeldig  genoemd 
worden.

optocht naar de O.L School, waar het feest 
van dit jaar weer besloten werd met de laatste 
tractatie en het uitreiken der prijzen.

Bericht van 22 Juli 1954
Prachtig succes voor W.I.K.
Zaterdag heeft W.I.K. weer eens haar beste 
beentje voorgezet in Nieuwpoort. De senio
ren behaalden een 1e prijs en een ereprijs met 
220  punten.  Ook  de  Junioren  bleven  niet 
achter. Zij kwamen met een 1e prijs uit de bus 
en wel met 207 punten. Door onvoorziene 
omstandigheden is dit bericht wat laat, maar 
dit doet niets af aan de prachtige prestaties 
van W.I.K.

Bericht van 31 Juli 1954
Laagste inschrijfster
Vorige week werd de inschrijving voor de res
tauratie van de Herv. Kerk gehouden. De fa. 
Woudenberg te Ameide, die daar de restau
ratie van de kerk verzorgt, bleek de laagste in
schrijfster.

Bericht van 16 September 1954
Wegverbetering
De Rijksweg LexmondMeerkerk wordt be
langrijk verbeterd. Het wegdek wordt geheel 
gerestaureerd en op diverse plaatsen wordt 
de  weg  van  betekenis  verbreed.  Hierdoor 
worden  verschillenden  bochten  minder 
scherp.  De  verbreding  dient  overigens  om 
verdere verzakking te voorkomen. 

Bericht van 18 September 1954
Raadsverslag
Begin van deze week vergaderde de voltallige 
gemeenteraad  onder  voorzitterschap  van 
burgemeester Pellikaan. Het verslag van de 
Comm. Tot Wering van Schoolverzuim werd 
voor kennisgeving aangenomen. Het verzoek 
van de wed. G. de jongv.d. Linden, om ont
slag als schoolschoonmaakster der openbare 
lagere school per 1 Sept. 1954, wegens vertrek 
naar Hei en Boeicop werd eervol verleend en 
tijdelijk tot 1 Jan. a.s. in haar plaats benoemd 
mevr. E. van BenthumSiemelink. Uit de be
spreking bleek dat zich voor dit werk maar 
één sollicitante had aangemeld. 
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In het eerste deel van dit drieluik over 
drinkwater werd aandacht besteed aan 
de kwaliteit van het oppervlakte en 
grondwater en aan de waterputten en 
–pompen die bij particulieren in 
gebruik waren. In deze aflevering wordt 
stilgestaan bij de openbare  pompen die 
vroeger op de Dorpsstraat stonden.

Van sloot en pompwater
naar kraanwater in Lexmond (2)

Openbare pompen in de regio
e gaan weer terug in de tijd. Behalve 
waterputten waren in steden al heel 
vroeg  openbare  waterpompen  aan

wezig. In Gorinchem bevond de oudst bekende 
waterput zich  in het kasteel, dat zich aan de 
zuidkant  van  de  stad  bevond.  In  1446/47 

maakte Claes de Cuper daarvoor twee houten 
emmers,  die  aan  een  ijzeren  ketting hingen. 
Ruim honderd  jaar  later,  in  1589, was  er  in 
Gorinchem ook al een stadspomp. Die stond, 
hoe kan het anders, in de Pompstraat en is daar 
in gemoderniseerde vorm nog steeds aanwezig 
in een huisje uit 1607.
In het vorige deel is al verteld dat op de stads
plattegrond  van Vianen,  gemaakt  rond  1648 
door Blaeu, er al twee waterputten te zien zijn. 
In  die  stad  kwam,  zover  bekend,  de  eerste 
stadspomp in 1648, het jaar van de Vrede van 
Munster. Hij kwam te staan op de binnenplaats 
van slot Batestein en werd later verplaatst naar 
het Hofplein. De monumentale pomp die in Vi
anen op de Voorstraat staat, liet Louise Christi
ne van Solms in 1662 maken ter nagedachtenis 
van  haar  overleden man  Johan Wolfert  van 
Brederode.11

Walter van Zijderveld

W

DE DORPSPOMPEN VAN LEXMOND

De pomp van Batestein uit 1648 die nu op het 
Hofplein te Vianen staat. 

De pomp op de Voorstraat te Vianen  die dateert 
uit 1662. 
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dus had hij ook twee uitlopen. Op kaarten is het 
eerste ‘teken van leven’ gevonden op de kadas
trale kaart uit 1832.
In de negentiende eeuw zijn de onderhouds
kosten  pas  vanaf  1860  systematisch  in  de 
gemeenterekeningen  opgenomen.  Vóór  dat 
jaar is uit die eeuw slechts een enkele rekening 
bekend. Zo verdiende timmerman G. Beker op 
25 juli 1821 f 1,70 door aan de pomp een niewt 
hert en suyger aan te brengen. Het was toen 
kennelijk nog een houten pomp, anders was er 
wel  een  smid  aan  te  pas  gekomen.  In  1848 
leverde J. van der Pauw een zuiger en verdien

De eerste dorpspomp van Lexmond
Het was een hele verbetering toen op de Dorps
straat een pomp voor algemeen gebruik werd 
geplaatst. Dat gebeurde vóór het huidige adres 
Dorpsstraat  105.  Wanneer  deze  dorpspomp 
daar kwam is niet bekend, maar hij stond er al 
in 1683. In dat jaar verdiende de weduwe van 
Pollanen voort verstellen van de pomp tot Lex
mont f 2,50. De meeste dorpsrekeningen uit de 
17e en 18e eeuw zijn niet meer aanwezig, zodat 
de volgende gevonden vermelding pas dateert 
uit de jaren 17601762. Otto van Groeningen 
verdiende toen met de reparaties resp. f 3,30, 
3,10 en 3,60. 
In 1767 kreeg de pomp een grote beurt. Zo ver
diende de ‘loodgieter’ Jan Cranenburg f 40 aan 
de levering van lood en het repareren van de 
kap van de dorpspomp. Dat was in die tijd een 
enorm bedrag. De steenhouwer Joost van Es
seveld leverde voor f 4,80 een blauwe steen in 
de pomp en Otto van Groeningen diende een 
rekening in van f 3,40 over verdiensten aan de 
zuijgers van gemelde pomp.
In de jaren daarna worden alleen maar kleine 
bedragen  vermeld.  In  1789  heeft  de  dorps
pomp  kennelijk  een  grote  onderhoudsbeurt 
gehad, want in dat jaar diende Jan Cranenburg 
een rekening van f 22 in.12

De eerst bekende afbeelding van de pomp da
teert uit 1733, toen Cornelis Pronk de Dorps
straat tekende. Ook Jan de Beijer (17031780) 
tekende de Dorpsstraat, maar de plaats van de 
dorpspomp lijkt hij niet juist te hebben weerge
geven.  Op  beide  tekeningen  blijkt  het  een 
rechthoekige pomp te zijn met twee zwengels, 

De post in de gemeenterekening van 1683 voor 
arbeid aan de dorpspomp. 

De verdiensten van Otto van Groeningen in 176062. 

Jan de Beijer tekende in de achttiende eeuw de 
Dorpsstraat met een dorpspomp die waarschijnlijk 
niet op de juiste plaats staat afgebeeld. 

Twekening van Cornelis Pronk uit 1733 met de 
dorpspomp op de Dorpsstraat. 
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Het voorblad van 
het bestek voor 
het maken van 
de ronde 
dorpspomp in 
1865. 

de G. Bogaard f 5,50 met het repareren van de 
pomp. Timmerman A. Kooijman verdiende in 
1860 en 1864 ook iets aan de pomp. Uit later be
richten weten dat de pomp loden leidingen had 
en twee koperen kranen.13

In 1865 kwam er een nieuwe, ronde dorpspomp
Begin 1865 was het duidelijk dat de pomp aan 
haar laatste dagen toe was. Op 17 maart werd 
besloten  de  toestand  op  te  laten  nemen  en 
daarna te beslissen wat er moest gebeuren. Om 
dat goed te kunnen beoordelen zou eerst de ste
nen buitenkant worden afgebroken. Het duur
de nog drie maanden voor het zover was, maar 
op  17  juni  1865  toog  het  bijna  voltallige 
gemeentebestuur  met  enkele  deskundigen 
naar de pomp om het blootgelegde binnenwerk 
te bekijken.
Weer terug in de raadkamer werd over dit on
derwerp breedvoerig gesproken en eindelijk 
besloten dat door H.W.T. van Dalsen, pom
penmaker en loodgieter te Leerdam, een nieu
we koperen pomp zal worden geleverd. Die 
kostte f 75,69½. Van Dalsen mocht ook het ou
de lood kopen voor f 0,23 per pond. Dat bleek 
later 161 pond te zijn. De vroede vaderen wilden 
een ronde pomp hebben. Of dit om een prakti
sche of om een esthetische reden was, is niet 
bekend. Timmerman A. Kooijman zou het be

stek  en  de 
tekening  maken 
en daarna zou het 
geheel  op  1  juli 
1865 worden aan
besteed. Kooijman 
zou  ook  als  op
zichter fungeren.
Op de pomp werd, 

op voorstel van de burgemeester, meteen een 
olielantaarn  geplaatst  om  die  gedurende  de 
winteravonden,  bij  donkere  maan,  te  doen 
branden. Dus alleen wanneer het pikkedonker 
was! Dit was de derde straatlantaarn die Lex
mond rijk was. Erg licht was het ’s avonds nog 
niet op het dorp!
Uit het bestek weten we dat de ronde pomp zou 
worden  geplaatst  op  de welput  van  de  oude 
pomp. Het metselwerk van de taps toelopende 
pomp had een hoogte van 2,30 m, met onder
aan een diameter van 1,25 m en bovenaan van 
0,95 m. Onder de uitloop van de pomp was een 
blauwe  hardsteen  aangebracht,  waarin  het 
jaartal  1865 was gehakt.  In de  romp zat een 
deurtje, 50 cm breed en 60 cm hoog, om bij het 
binnenwerk te kunnen komen. De ronde kap 
bestond uit een houten raamwerk, bedekt met 
gesoldeerde zinkplaten en bovenaan afgedekt 
met een loden muts. Hierop werd de lantaarn 
geplaatst.  Het  bestaande  ijzerwerk,  zoals  de 

De Dorpstraat op de kadastrale kaart van 1832. 
De pijl geeft de plaats van de dorpspomp aan. 
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zwengels, de scharnierpunten, bussen, nok
ken enz. van de oude pomp mochten worden 
hergebruikt, na voldoende te zijn ontroest. 
Al het ijzerwerk werd in de menie gezet en 
het  buitenijzerwerk werd bovendien nog 
voorzien van twee lagen zwarte verf.
De aannemer hoefde niet alles te leveren, 
want de gemeente zou het loodgieterswerk 
zelf  laten uitvoeren en ook het portland
cement  en  de  verwerking  daarvan  zou  de 
gemeente voor haar rekening nemen. Waarom 
dat laatste het geval was is niet duidelijk. De op
levering zou op 22 juli moeten gebeuren, zodat 
de aannemer slechts drie weken tijd had om al
les voor te bereiden en uit te voeren. Voor elke 
dag te laat opleveren kreeg hij f 1 boete.
Op 1 juli 1865 vond in de raadkamer in De Drie 
Snoeken om tien uur ’s morgens de aanbeste
ding  plaats.  Er  waren  vier  inschrijvers.  Het 
werk werd gegund aan de laagste. Dat was de 
Lexmondse timmerman Frans de Jong, die de 
klus voor f 103 wilde klaren. De gemeenteraad 
ging  nog  diezelfde  dag  daarmee  akkoord  en 
Frans de Jong kon zijn gang gaan.
Frans de Jong hoefde eigenlijk alleen de bui
tenbouw te leveren en voor de rest zorgde de 
gemeente zelf. Er waren daarom heel wat meer 
personen die wat verdienden aan het werk. Ze 
werden in de gemeenterekening met name ge
noemd, maar er was ook een post waarin zes
tien personen voor gezamenlijk f 4 de put van 
de pomp hebben ledig gekregen. Ook opzichter 
A. Kooijman verdiende nog f 21,28 voor arbeid 
met leverantie voor pompen en riolen. De to
tale kosten voor de pomp bedroegen f 253,12½, 
dus dat was niet zo erg veel. Er werd in augus
tus nog bij de ijzerkooper Vos te Gorcum een 
lantaarn gekocht, die van de raadsleden niet 
meer mocht kosten dan  f  10, maar dat werd 
toch f 13,50. Voorlopig konden de Lexmonders 
weer  onbekommerd  terecht  bij  hun  nieuwe 
pomp, geheel gebouwd in ronden en sierlijken 
vorm. In 1866, dus na een jaar, vond de eerste 
reparatie plaats.14

Een  ronde  stenen  pomp  kwam maar  zelden 
voor. Hij was moeilijker te maken en voordelen 
zullen  er niet  of nauwelijks  geweest  zijn. De 
volgende Lexmondse pompen hadden  in  elk 
geval altijd een vierkante doorsnede.

Geen nieuwe dorpspomp in 1884
In de jaren daarna was er niet veel nieuws over 
de pomp te melden. Jaarlijks werden relatief 
kleine  bedragen  uitgegeven,  variërend  van
f  0,66  in  1882  tot  f  12,32  in  1870.  In  1884 
kwamen  er  echter  klachten  over  het  drink
water. Die zullen er al langer zijn geweest, maar 
in  dat  jaar  bracht  burgemeester W.N.J.  van 
Slijpe dit punt in de raadsvergadering van 9 juli 
ter sprake. Hij vertelde dat den toestand van 
het drinkwater zeer slecht is, zoowel uit de ha
ven  als  uit  de  bestaande  dorpspomp.  Men 
haalde dus ook uit de haven nog steeds water 
om te drinken. 
Van Slijpe gaf de raad in overweging om in de 
buurt  van  de  school  en  de  kerk  een  nieuwe 
dorpspomp te maken, vooral ten behoeve van 
de schoolkinderen en ook voor het publiek.
Daar voelde de raad helemaal niets voor en dit 
voorstel wordt heftig bestreden, vooral door 
de beide wethouders J. Bikker en D.S. Bodde. 
Wethouder Bikker zegt dat het water in de ha
ven zoo slecht niet is en het op Achthoven nog 
veel slechter is. Wethouder Bodde zegt dat men 
zelden of nooit goed drinkwater aantreft enz. 
In Lexmond had een particulier kennelijk al 
een  ‘nortonpomp’  laten installeren, want het 
raadslid T. Swets had staande de vergadering 
daar een kan water laten halen en het ter be
oordeeling van de vergadering beschikbaar 
gesteld, om aan te toonen welk goed water een 
nortonpomp,  in  deze  gemeente  geplaatst, 
levert. Van den proef neemt men evenwel bij
na geen notitie. De wijze waarop de zaak be
sproken wordt geeft den voorzitter aanleiding 
om de zaak voor heden te laten rusten. Hij trok 
zijn voorstel dan ook in. Het gebrek aan visie 

Laatste deel van de gunning met handtekeningen. 
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ge  kosten  van  dat  jaar. Hierdoor  is  er  in  de 
gemeenterekening geen aparte grote post voor 
de dorpspomp gevonden.
De  jaarlijkse  onkosten  aan  de  dorpspomp 
bleven  natuurlijk  terugkomen,  alhoewel  die 
niet hoog waren. Ze varieerden tussen 1886 en 
1899 van f 0,80 in 1891 tot f 11,99 in 1893.
Door  de  reparaties  en mogelijke wijzigingen 
aan de pomp zal de waterkwaliteit wel niet zijn 
verbeterd, tot verdriet van de burgerij. 
In 1900 werd de dorpspomp vernieuwd en uit 
de stukken blijkt dat er toen een rechthoekige 
pomp op de Dorpsstraat stond. De ronde pomp 
was toen al vele jaren verdwenen.

Ondanks slecht water geen geboorde, 
maar een nieuwe welputpomp 
In  1900 was de  toestand van de dorpspomp 
zodanig,  dat  deze moest  worden  vervangen. 
Het water was intussen onverminderd slecht 
gebleven, zodat het voor de hand zou liggen dat 
er nu een pomp volgens het Nortonsysteem 
zou komen. Dat systeem was intussen al aardig 
ingeburgerd, maar de Lexmondse gemeente
raad was nog niet zover. De nieuwe put zou op
nieuw een welput worden, dus worden gevoed 
door het niet diep gelegen grondwater. Op 4 au
gustus 1900 besloot de raad dat de pomp zou 

van de wethouders en de gemeenteraad bleek 
wel  uit  hun  volgende  reactie:  Zij waren van 
oordeel dat men beter doen zal om de oude ha
ven schoon te laten maken enz. Burgemeester 
Van Slijpe benoemde daarom uit arrenmoede 
maar  een  commissie,  bestaande  uit  de  wet
houders  Bikker  en  Bodde  en  het  raadslid
G. Kortenhoeven. Doch de wethouder Bikker 
wil er zich  liever aan onttrekken, zoodat de 
beide andere heeren een onderzoek zullen in
stellen.  Uiteindelijk  gebeurde  er  niets.  Wel 
klaagde het raadslid Kortenhoeven in de ver
gadering  van  1  september  1885  over  de 
moeielijkheid om bij deze  lagen waterstand 
goed drinkwater te kunnen verkrijgen. Daar 
werd iets aan gedaan, want uiteindelijk kwam 
er in 1887 een nieuwe haven, dwars door de ui
terwaard. Hij wordt nu door Watersportver
eniging Bolsweerd gebruikt.15

De ronde pomp werd toch weer vierkant
Mogelijk is in 1885 de ronde pomp toch vervan
gen door een vierkant model, zoals uit latere 
stukken is op te maken. In 1885 werd namelijk 
voor f 34,62 aan de pomp gerepareerd. De an
dere kosten voor timmer, smids en houtwerk 
kunnen gemakkelijk zijn opgenomen in de ver
der niet gespecificeerde algemene bouwkundi

De pomp in 
1903. Zo zal de 
afgebroken 
pomp er ook uit 
hebben gezien. 
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worden  afgebroken  en  er  een  nieuwe  zou 
worden gebouwd. Dat zou dan niet op de oude 
plaats zijn, maar iets daarnaast. De grond was 
echter geen eigendom van de gemeente, maar 
van de eigenaar van het aanpalende huis. Zo 
was dat altijd al geweest in de Dorpsstraat. De 
eigenaar van het beoogde stukje grond was de 
Lexmondse koopman Samuel Mozes de Vries. 
Hij had geen bezwaar, dus kon de pomp op een 
andere plaats worden herbouwd. Er zou in de 
pomp meteen een  loden pijp worden aange
bracht. Hierop kon de brandspuit worden aan
gesloten  wanneer  er  brand  was  op  de 
Dorpsstraat. Mits  natuurlijk  de  welput  vol
doende water kan geven. Dat bleek inderdaad 
het geval. 
De gemeenteopzichter Joost Marinus de Jong 
maakte  een  tekening  van  een  geheel  nieuwe 
pomp. De tapse stenen romp had een grondop
pervlak van 1,25 x 1,25 meter en een hoogte van 
2,35  m.  Daarboven  kwam  een  kap  met  een 
‘tuit’, waardoor de totale hoogte van de pomp 
3,15 meter zou worden. De Jong kwam echter 
tot de conclusie dat een pomp volgens dit ont

werp duurder zou worden dan een gelijkvormi
ge  herbouw  van  de  bestaande  pomp.  Bij 
herbouw konden de kap en de hardstenen plaat 
aan de voorkant worden hergebruikt en waren 
minder  stenen  nodig.  De  Jong  adviseerde 
daarom de pomp volgens het bestaande model 
te herbouwen. Aan beide zijden zat een zwengel 
en aan de voorkant waren twee wateruitlopen 
aangebracht.  Daaronder  zat  de  hardstenen 
plaat. Er kon dus door twee personen tegelijk 
water worden getapt. 
De begroting die De Jong maakte kwam uit op 
f 176, maar er was kennelijk toch meer werk en 
materiaal nodig, want de uiteindelijke kosten 
bedroegen f 361,31. 
Ze werden onderverdeeld als volgt:
Metselwerk T. Sloof f 109,18
Timmerwerk M. de Koning  116,13
Leveren stenen F.v.d. Loo Sr     36,47
Smidswerk Ph.v. Herrewaarden     57,60
Leveren+arbeid G.J. Burggraaff     31,50
Schilderwerk C. Kloens       7,73
Voorschot loon J.M. de Jong       2,70

f 361,31

Samuel de Vries verleende op 14 
augustus 1900 vergunning de 
dorpspomp iets te verplaatsen. 

Links: Het voorgestelde model van de nieuwe pomp. 
Rechts: Een tekening van J.M. de Jong van de voorkant van 
de bestaande pomp, die op dezelfde manier zou worden 
herbouwd. Boven de hardstenen plaat zijn de twee openingen 
zichtbaar waar de wateruitlopen moeten komen. Boven de 
pomp de langwerpige lantaarn. 
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Dit was aanzienlijk duurder dan de nieuwe ron
de pomp  in 1865 had gekost. Er zal ook een 
nieuwe welput zijn gegraven wanneer de ver
plaatsing is doorgegaan, wat wel mag worden 
aangenomen.16

Door choleragevaar koos gemeenteraad 
eindelijk voor goed drinkwater
Het water uit de welwaterput bleef slecht. Dat 
had eigenlijk ook iedereen verwacht. Pas een 
geboorde  put  zou  kans  op  beter  drinkwater 
geven, maar daar wilden de Lexmondse vroede 
vaderen  nog  steeds  niet  aan  beginnen.  De 
regionale  Gezondheidscommissie,  die  in 
Gorinchem zetelde, had in het najaar van 1907 
een brief aan de gemeente gezonden waarin ze 
wees op een aantal onhygiënische toestanden 
in  Lexmond,  waaronder  die  van  het  slechte 
drinkwater. De raad besloot echter op 12 okto
ber 1907 geen afdoende maatregelen te nemen 
omdat dit teveel geld zou kosten.
Het zat burgemeester J. Pot en zijn beide wet
houders J. de Vor en C. de Jong toch niet lek
ker.  In  april  1908  verzochten  zij  de 
Gezondheidsraad  om advies hoe alhier op de 
minst  kostbare  wijze  in  de  drinkwater
voorziening zou kunnen worden voorzien. Het 
advies was om onder leiding van een deskundi
ge op een aantal plaatsen boringen te laten ver
richten. Kennis van de diepere ondergrond was 
er toen  nog niet, dus was de uitkomst van een 
boring altijd een verrassing. Vandaar dat werd 
geadviseerd op verschillen punten te boren. De 
ervaring  van  de Gezondheidscommissie was 
dat er op een diepte van 20 meter waarschijn
lijk  goed  drinkwater was  aan  te  treffen. Dat 
water zou dan al of niet ijzerhoudend zijn, maar 
in ieder geval goed drinkbaar. De Commissie 
wilde het gevonden water dan wel op haar kos
ten  laten analyseren. De gemeenteraad vond 
het allemaal veel te duur worden en de brief van 
de Gezondheidscommissie werd voor kennis
geving aangenomen.
Ruim een jaar later bracht burgemeester Pot in 
juli 1909 het slechte drinkwater opnieuw ter 
sprake omdat in de afgelopen week het water 
uit de rivier de Lek niet te drinken was vanwe
ge het ongedierte dat er in was. Na hierover 
nogmaals breedvoerig gesproken te hebben, 

werd besloten dit punt aan te houden tot een 
volgende vergadering.
Op dat moment ging dorpsdokter P. Bon zich 
ermee bemoeien. Hij schreef een brief waarin 
hij erop wees dat wanneer de rivier de Lek be
smet wordt met cholerabacillen, een groot ge
deelte der ingezetenen er aan blootgesteld zal 
worden en ziek zal worden door het drinken 
van  rivierwater,  daar  alhier  geen  ander 
drinkwater te verkrijgen is.
Opnieuw werd op 7 september 1909 door de 
raad  dit  onderwerp  breedvoerig  besproken, 
met als uitkomst het besluit om dan toch maar 
een pomp te doen slaan ter verkrijging van 
goed drinkwater.
Het gevaar van cholera was niet denkbeeldig, 
want die ziekte had al in enkele gemeenten toe
geslagen en in het dorp waren ook waarschu
wingen  geplaatst  tegen  het  drinken  van 
ongekookt water. Vooral in gemeenten als de 
onze, waar zoovelen geen ander dan Lekwater 
gebruiken,  is  zulk  een  waarschuwing  niet 
overbodig,  aldus  De  Vijfheerenlanden.  De 
Schoonhovensche Courant  is nog duidelijker 
over de plaats waar de Lexmonders hun drink
water vandaan haalden: De haven, die met de 
Lek in verbinding staat, is voor een groot deel 
van  de  inwoners  aangewezen  als  de  plaats 
waaruit  zij  hun  drinkwater moeten  betrek
ken. Het water uit de dorpspomp zal  toen al 
lang  niet meer  als  drinkwater  zijn  gebruikt, 
maar alleen voor spoelwater.
Het zullen niet alleen financiële redenen zijn 
geweest  die  de  gemeenteraad  er  zolang  van 
weerhielden  om  voor  schoon  drinkwater  te 
zorgen. Ook godsdienstige motieven zullen een 
rol hebben gespeeld. Zo meldde de krant op
11 september 1909 over ongekookt drinkwater 
en cholera dat thans van bijna al de voorge
komen gevallen vaststaat dat het gebruik van 
besmet water  de  aanleidende  oorzaak was. 
Hoe jammer dat zorgeloosheid zoo dikwijls de 
goede raadgevingen van de regering in den 
wind slaat. Ook treft men nog menschen aan 
die  voorgeven  tegen  dergelijke  voorzorgs
maatregelen  gemoedsbezwaar  te  hebben. 
Dan hoort men zeggen: als de ziekte ons tref
fen moet, kunnen we haar toch  niet ontloopen. 
Maar zulke menschen, hoe vroom de praat ook 
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schijnen mag, willen wijzer zijn dan de Bijbel. 
Laat ze maar eens opslaan Leviticus 13 en 14 
en  daar  in  stilheid  lezen  wat  voor  strenge 
voorzorgsmaatregelen tegen besmetting der 
melaatsheid verordend zijn.17

Eindelijk een geboorde drinkwaterbron
Burgemeester Pot liet er geen gras over groei
en.  Ruim  twee  weken  later  belegde  hij  op
25  september  1909  een  aparte  raads
vergadering  waarin  hij  vertelde  dat  hij  wat 
voorbereidend werk had verricht. Hij had of
ferte  aangevraagd bij  de  firma  J.  de Boer  te 
Leeuwarden voor het boren van een pijpwel. 
Die  had  ook  de  pijpwellen  geboord  voor  de 
waterleiding  te  Vianen  en  daar  op  honderd 
meter  diepte  goed  drinkwater  aangetroffen. 
Besloten werd de opdracht aan Boer te verle
nen. De pijpwel zou worden gemaakt van pri
ma eikenhout met koperen banden en houten 
penverbindingen  en  voorzien  van  een  uit
neembaren  roodkoperen  filter  van  soliede 
constructie.
Toen resteerde nog de vraag: waar? Het meest 
logisch was de welpijp te boren vlak bij de be
staande pomp en deze dan met elkaar te ver
binden. Zo kon de bestaande pomp toch dienst 
blijven doen. Burgemeester Pot was daarom 
met W. Wansleven gaan praten, die in die tijd 
de eigenaar van het stuk grond was waarop de 
dorpspomp stond. Die wilde echter niet mee
werken  en  ook  geen  stukje  grond  aan  de 
gemeente verkopen. Hij wilde ook niet dat een 
elders op de Dorpsstraat geboorde welpijp zou 
worden  verbonden met  de  Dorpspomp.  Dat 
betekende  dus  dat  er  ergens  anders  op  de 
Dorpsstraat  een  tweede  pomp  zou  moeten 
komen, die moest worden aangesloten op de te 
boren  welpijp.  Burgemeester  Pot  benaderde 
toen enkele andere eigenaren aan de Dorps
straat en vier van hen wilden wel meewerken. 
De  keuze  viel  op  een  stukje  grond  vóór  de 
woning waarin Sijmen Molenaar woonde  en 
dat eigendom was van Willempje Lakerveld, de 
weduwe van F. Stravers. Dit was Dorpsstraat 
78. De prijs voor het circa 2 m2 stukje grond 
was f 100. (Kad. B 1438) Dat stukje grond lag 
aan de andere kant van de Dorpsstraat, schuin 
tegenover  de  bestaande  pomp.  Verder  werd 

besloten een ijzeren pomp te kopen.
Geld  was  altijd  een  gebrek  in  de  kleine 
gemeente  Lexmond.  Het  was  dan  ook  geen 
wonder dat het gemeentebestuur altijd huive
rig was een nieuwe investering aan te gaan. Om 
de pomp te kunnen betalen werd besloten een 
lening af te sluiten van f 1.500. Die zou worden 
geplaatst bij particulieren in stukken van f 50 
tegen een rente van maximaal 4,5%.
De firma Boer begon vrij snel na de opdracht 
met boren. Op een diepte van 13 m werd een 
zeer waterhoudende grindlaag aangeboord, 
dezelfde welke aan de meeste pompen in deze 
gemeente  het water  levert. Op  20 m diepte 

Vóór het kleine huisje van Sijmen Molenaar, 
Dorpsstraat 78, werd in 1910 de pijpwel geslagen. 
Van links naar rechts staan hier: waarschijnlijk 
een onbekende werknemer van de firma De Boer, 
Hab Versluis, Flip Molenaar, Koos Oosterling, 
Freek Lakerveld en een onbekende. De jongen 
met de pink bij zijn neus is Arie Verhoef. 
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ging het dwars door een boomstammetje en 
zoo gaat het almaar dieper, schreef de krant op 
30 oktober 1909. Hieruit blijkt ook dat er al ver
schillende particulieren een welput hadden la
ten slaan! Na niet minder dan 32 verschillende 
grondsoorten te zijn gepasseerd, werd medio 
november op een diepte van 99½ m een vrij 
krachtige  bron  aangeboord  met  op  het  oog 
goed water. Het water werd in een laboratori
um getest en goed bevonden. Een zorgzame 
huismoeder  heeft  ook  al  reeds  proeven  ge
nomen of het  voor de wasch bruikbaar  zou 
zijn, en wel met het verrassend resultaat, dat 
het een even vette zeepsop gaf als regenwater. 
Als nu de menschen maar zoo verstandig zijn, 
om althans hun drinkwater niet aan de mor
sige  stoepjes  te blijven  scheppen,  schreef de 
krant op 27 november 1909.
Waarschijnlijk werd er uit  een provisorische 
kraan getapt die op de welpijp was geplaatst, 
want een pomp was er nog niet. De firma de 
Boer wilde een pomp leveren die uit zichzelf af 
kan loopen om het bevriezen te voorkomen, 
maar daar die niet voldoet, wordt besloten zij
ne pomp niet te nemen, maar om een pomp 
aan te schaffen die van binnen omwonden is 
met asbest  om het  bevriezen  te  voorkomen. 
Men had toen nog geen idee hoe gevaarlijk as
best kon zijn. Uiteindelijk werd in 1910 bij R.S. 
Stokvis en Zonen te Rotterdam voor f 84 een 
ijzeren pomp gekocht.
Het gehele pompproject bleek  in 1910  totaal
f 1.586,82½ te hebben gekost.18

Een steenkoolader onder de Dorpsstraat?
Van  wijlen  Marjan  de  BruynBoef  is  in  de 

Weekend Post van 24 oktober 1991 een verhaal 
opgetekend dat ze vaak met smaak heeft ver
teld. Dit deel van het artikel over de toen 86ja
rige Marjan is als volgt. Marjan gaat er nog 
eens goed voor zitten, want aan de (nieuwe) 
pomp zit een vermakelijke anecdote vast, die 
door de echte Lexmonder al generaties lang is 
doorverteld.  Het  verhaal  van  GertJan  de 
Wekker, broer van Kees de Klok. Eigenlijk was 
hun achternaam Burggraaff, maar omdat de 
één  gespecialiseerd  was  in  het  maken  van 
wekkers  en  de  ander  klokken  repareerde, 
werden ze in de volksmond op deze manier uit 
elkaar gehouden.
Het verhaal over de pomp dus. Onder toeziend 
oog  van  GertJan  de  Wekker  werd  er  ge
graven. De man was vreselijk nieuwsgierig en 
pijprokend sloeg hij de werkzaamheden gade. 
“Toen maakte  iemand hem wijs dat er mis
schien wel  steenkool  in  de  grond  zat”,  zegt 
Marjan. “en hoe meer er over werd gepraat, 
hoe harder GertJan aan zijn pijp trok”. Om 
hem te verrassen nam iemand op een morgen 
steenkool mee van huis. GertJan werd erbij 
gehaald. Neem ze maar mee voor in de kachel, 
zeiden ze toen tegen hem. Vol verbazing moet 
hij later hebben gezegd: “Ja waarlijk, ze bran
den”. Marjan heeft met haar 86 jaar nog dolle 
pret als ze daarover vertelt. “Er zijn geen kolen 
meer opgegraven, natuurlijk. Het is toch wat 
als je zó voor de gek wordt gehouden”.
Er zijn nog andere versies van het gebeurde, zo
als deze uit Het Kontakt van 23 januari 1986. 
Gerrit Jan Burggraaf, die vele jaren het tech
nisch toezicht hield op de oude pomp, kwam af 
en  toe  eens  polshoogte  nemen  bij  de 
werkzaamheden.  De  arbeiders  hebben  toen 
eens  steenkool  op  de  bouwplaats  gegooid. 
Toen  Gerrit  Jan  de  steenkolen  zag  liggen, 
raapte hij ze onmiddellijk op en stopte ze in een 
emmer. Triomfantelijk ging hij er mee naar 
het gemeentehuis: “Mijnheer de burgemees
ter, er zit een kolenmijn onder Lexmond!” De 
kern zal wel waar zijn, maar er is ook veel om
heen gefantaseerd.19

Een tweede welpijp was nodig
De vreugde over de nieuwe pomp en het goede 
drinkwater duurde maar kort. De welpijp was 

Links de oude en rechts de nieuwe dorpspomp. 
Foto gemaakt rond 19??. 
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al snel in het ongerede geraakt en de firma de 
Boer moest nu contractueel een nieuwe wel
buis boren. Omdat De Boer het erg druk had, 
werd enkele maanden uitstel verleend. Begin 
juli 1910 werd begonnen met de tweede boring 
en deze werd tot een goed einde gebracht. De 
waterkwaliteit was goed en de pomp kon in ge
bruik worden genomen. Omdat het water soms 
niet voldoende helder was, werd opnieuw een 
monster  ter  keuring  opgezonden.  Begin  no
vember kwam de uitslag, die echter zeer gun
stig  was.  Schadelijke  stoffen  werden  niet 
aangetroffen,  maar  het  water  bleek  wel  een 
weinig ijzerhoudend te zijn.
Toch was er nog meer aan de hand. Het eerste 
water dat ’s morgens uit de pomp kwam kon 
men niet goed gebruiken. Vermoed werd dat 
dit kwam doordat het water de geheele nacht 
stil had gestaan in de houten koker en er dan 
te veel slik in is en wanneer er dan weer veel 
water  uitgepompt  wordt  het  water  weder 
goed wordt.  Om  het  probleem  op  te  lossen 
werd besloten de slingers van de oude pomp 
tijdelijk  te  verwijderen,  waardoor  men  ge

noodzaakt was al het benodigde water uit de 
nieuwe pomp te halen. Bovendien zou gedu
rende  enkele  weken  de  nieuwe  pomp  ’s 
morgens  worden  voorgepompt,  zodat al  het 
water dat des nachts dan in de koker heeft ge
staan, verwijderd wordt.20

Het voorpompen werd permanent
Het voorpompen werd in de laatste maanden 
van 1910 gedaan door L. van Mourik, die daar
f 5 voor kreeg. In februari 1911 werd dat met 
eenige tijd verlengd. Dat ‘enige tijd’ werd wel 
erg lang, want dat zou vele jaren duren.
In 1923 werd nog onderzocht of het voorpom
pen niet achterwege kon blijven. De Gezond
heidscommissie werd weer ingeschakeld en die 
kwam tot de conclusie dat het af of voorpom
pen door moest gaan. 
Het voorpompen gebeurde iedere morgen, be
halve op zondag, tussen zes en zeven uur en op 
maandag extra vroeg, want dan was het druk 
met alle vrouwen die de was moesten doen. In 
1911 heeft L. van Mourik dat gedaan en hij kreeg 
daar f 40 voor. Wie de dorps of voorpomper 
van  1912  tot  1918  is  geweest  is  niet  bekend, 
maar in 1919 was dat J.W. Oorschot. Hij deed 
dit werk kennelijk onbezoldigd, want in sep
tember 1919 vroeg hij om hem eene belooning 
te willen geven voor het dagelijks afpompen 
van de dorpspomp. Dat was niet onredelijk, 
want daar was hij  elke morgen een uur mee 
bezig! B&W stelden voor hem daar jaarlijks f 50 
voor  te geven, maar  raadslid Termaat  stelde 

In februari 1929 wordt hier een emmer volgepompt 
met water. Er staat al een gevulde emmer klaar. 
De pomp heeft maar één uitloop, dus als het druk 
was moest men soms lang wachten. De pomp is 
met koorden stro ingepakt tegen de vorst. Let op 
de schuine plank achter de emmer. Die diende 
om het stro te beschermen tegen beschadigingen 
door de emmers en om het ijs onder de uitloop 
gemakkelijker en sneller te kunnen verwijderen. 
Het gemorste water liep in een put met afvoer 
naar het riool. 

Greta MollenvangerBos haalt rond 1934 met haar 
zoon Bertus water bij de ijzeren dorpspomp, die 
met strokoorden is ingepakt tegen de vorst. Hier 
is de beschermplank nog beter te zien. 
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In 1931 loopt Anna Maria 
Hartmanvan Mazijk naar 
de pomp om water te 
halen. 

voor het bedrag te verdubbe
len tot f 100. Dit voorstel 
haalde het niet  en het 
werd dus f 50. In fe
bruari  1920  diende 
Oorschot  een  ver
zoek  in  om het  be
drag te verhogen, en 
zowaar, na een korte 
beraadslaging  werd 
zijn  beloning  verhoogd 
tot f 78 per jaar. Oorschot 
heeft  slechts  één  kwartaal 
kunnen  profiteren  van  zijn  hogere 
beloning, want  in  het  tweede  kwartaal  1920 
werd  hij  opgevolgd  door  B.  Lemmen.  Deze 
kreeg per 1 juli 1923 een vaste aanstelling. Hij 
bleef tot 1934 dit werk doen voor hetzelfde sa
laris, maar kreeg in 1934 een toelage van f 4 en 
in 1935 werd zijn beloning f 86. Hij heeft daar 
maar twee jaar van genoten, want in het jaar 
daarop, 1936, kreeg Lexmond een drinkwater

Waterhalen door de twee emmers aan een juk te 
hangen, was vroeger heel normaal. Het was ook 
gemakkelijker dragen dan met de hand, zeker 
wanneer je gewend was met een juk om te gaan. 

leidingnet  en  was 
de  dorpspomp 
overbodig  ge
worden.  Lemmen 
kreeg per 31 december 

1935  eervol  ontslag  en 
kreeg  daarna  een  wachtgeld 

van f 60,20 per jaar, dat in 1947 ver
hoogd werd tot f 70.21 

De nieuwe pomp kon bevriezen
De ijzeren pomp kon niet tegen vorst. In het 
gunstigste  geval  bevroor  de  leiding  en  het 
pompmechanisme en moest men wachten tot 
alles weer was  ontdooid.  In het  ergste  gaval 
vroor de boel kapot en moest er na het ontdooi

Heiltje de Ruiter heeft zojuist twee emmers water 
gehaald bij de dorpspomp. Foto uit november 1934. 
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en  eerst  worden  gerepareerd.  Hierover  is 
nergens iets vermeld, maar in 1914 waren de 
onderhoudskosten f 54,80, wat mogelijk met 
kapotvriezen te maken had. Hoe het ook zij, in 
1915  en  1916  kreeg  voorpomper B.  Lemmen 
zeventig cent voor het bezorgen voor de vorst. 
Dat ‘bezorgen’ bestond eruit dat de pomp met 
stro werd omwonden, waardoor de tempera
tuur in de pomp niet (of niet gemakkelijk) on
der nul graden Celsius kon dalen. In 1917, 1918 
en 1919 zorgde J.W. Oorschot voor de pomp en 
kreeg daar resp. f 1, f 1,40 en 2,25 voor. In dat 
laatste  jaar  leverde Th. Verburg voor  f 4 het 
stro. Tot en met 1930 zorgde Verburg voor het 
vorstvrij houden van de pomp, inclusief leve
ring van het stro. Hij kreeg daar bedragen voor 
variërend van f 5,60 in 1922 tot f 9,10 in 1920. 
Van 1931 tot 1946 deden N. van Kleef, Th. Ver
burg en A. Versluis dit in verschillende jaren. 
Van 1932 tot en met 1935 verdiende P. van den 
Heuvel bovendien  f 0,25 voor het ontkleden 
van de pomp.

De oude pomp bleef in gebruik
Voor  drinkwater  ging  men  naar  de  nieuwe 
pomp, maar de oude bleef ook in gebruik. Hier
uit  haalde  men  water  om  te  spoelen,  te 
schrobben enz., maar ook het bluswater. Dat 
bleek wel in augustus 1916. Toen werd bij de be
proeving van de brandspuit eerst met één en 
vervolgens met twee stralen tegelijk water ge
geven. De oude dorpspomp bleek ook nu als 
waterreservoir uitstekende diensten  te kun
nen bewijzen.

Ongelukken en pech
Waterhalen aan de pomp betekende niet alleen 
veel gesjouw, het kon ook gevaarlijk zijn, zoals 
uit  het  volgende  krantenbericht  blijkt. Don
derdagmiddag  8  juli  1926  gebeurde  op  het 
dorp alhier een ongeluk, dat zéér boven ver
wachting goed afliep. Een ooggetuige deelde 
ons het volgende mede: De heer H.D. Perfors, 
manufacturier  alhier,  ging  aan  de  pomp 
waterhalen. Toen hij zijn emmers gevuld had, 
ging  hij  huiswaarts.  Tegelijkertijd  kwam 
voerman  Boef met  zijn  vrachtauto  teruguit 
van den dijk afrijden, die zijn vaart niet sterk 
genoeg genomen had en dientengevolge op

nieuw moest aanhalen. Echter vergat B. een 
signaal te geven. Gevolg: de naar huiswaarts 
keerende Perfors geraakte onder de vracht
auto beladen met kolen. Wonder boven won
der kwam hij niet onder het wiel terecht, wijl 
het anders zijn leven zou hebben gekost. Door 
het  geroep  bemerkte  de  chauffeur  wat  er 
gaande was, zoodat hij stopte, waarna de heer 
P.,  doornat  van  de  omgekeerde  emmers 
water, vrij bezeerd onder de auto uit kwam. 
Later bleek hij gezwollen beenen te hebben en 
moeilijk te kunnen loopen. Overigens liep dit 
zeldzaam  goed  af.  Tegen  den  chauffeur  is 
procesverbaal opgemaakt.
Voor  een  fiets  moest  in  die  tijd  belasting 
worden  betaald.  Wanneer  dat  was  gebeurd 
kreeg men een koperen plaatje dat bij controle 
moest worden getoond. In augustus 1927 ging 
het zoontje van wagenmaker B. alhier gauw 
per fiets een emmer water halen aan de dorps
pomp. Op weg daarheen werd door den kom
mies der rijksbelastingen bemerkt dat B. geen 
belastingplaatje aan de fiets had. Ja, verge
ten! Evenwel strafbaar en we vonden het em
mertje water, dat B. nu dus f 3 kostte, wel wat 
duur.
Van  aanrijdingen  met  de  pomp  is  niet  veel 
bekend. Die van 23 augustus 1928 werd echter 
breed  uitgemeten  in  de  krant.  Donderdag
middag had de heer Slob, opvolger van slager 
De Haas te Noordeloos, met diens knecht een 
bezoek gebracht bij z’n collega, de heer T. Mo
lenaar alhier. Toen ’t bezoek ten einde was, zou 
vertrek volgen en nadat het drietal was inge
stapt – behalve de twee genoemden zat ook een 
kleinzoontje van slager M. in de auto – werd 
de motor aangezet en zou de draai worden ge
maakt. De auto stond n.l. met de achterzijde 
naar  de  richting, waarheen  de  tocht moest 
worden  gemaakt.  De  heer  S.  –  hoewel  niet 
achter ’t stuurrad thuis zijnde – chauffeerde. 
De  gevolgen  bleven  niet  uit. De  heer  S.  on
dervond dat draaien met ’n auto niet zoo ge
makkelijk gaat dan gewoon rechtuit. Met te 
groote  snelheid  werd  de  draai  gemaakt.  ’t 
Gevolg was dat de auto met dezelfde vaart te
gen de  oude pomp aanschoot. De auto was 
zwaar beschadigd. De inzittenden kwamen er 
naar omstandigheden nog goed af. Alleen het 
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kleinzoontje van M. bekwam door een glas
scherf een wond boven ’t oog, zoodat daarvoor 
geneeskundige hulp moest worden  ingeroe
pen. De auto werd weggesleept, maar kwam 
niet verder dan voorin Lakerveld.
Ook voor kwajongens was de pomp een geliefd 
object. Op dinsdagavond 2 juli 1935 geraakte 
het zoontje van den heer G. Veen alhier, terwijl 
hij op de dorpspomp wilde klimmen, met zijn 
beentje tusschen het ijzerwerk bekneld. Op het 
luide gejammer van het kleine ventje kwamen 
omstanders  toeloopen,  die  trachtten  den 
jongen uit zijn netelige positie te redden. Men 
slaagde hierin niet, voordat de smid aanwezig 
was en het ijzerwerk van de pomp had losge
maakt. Die smid was Roel van Mazijk.22 

Het einde van de dorpspompen
De  oude  pomp  gaf  in  1930  nog  voldoende 
water, dat weliswaar van niet al te beste kwali
teit was, maar dat hoofdzakelijk werd gebruikt 
als schrobwater. In die tijd was het nog de ge
woonte om voor het weekend het straatje mooi 
schoon te schrobben en daar was dit water uit
stekend voor geschikt. Vooral op vrijdag werd 
de pomp daarvoor nog vaak gebruikt. Hij ver
keerde ook nog in goede staat, dus hij had nog 
steeds een functie voor het dorp. Nu wilde het 
geval dat de pomp pal voor de woningen van W. 
Boef Jr. stond. Boef, die vrachtrijder was, wil

de van één van de woningen een garage maken, 
maar dan stond de pomp bij het in en uitrijden 
in de weg. Boef vroeg de gemeenteraad daarom 
of de pomp kon worden verwijderd. Omdat de 
pomp nog een goede publieke functie had, werd 
dit verzoek afgewezen en kon de pomp op vrij
dag haar schrobwater blijven leveren.
Vijf jaar later, in 1935, gingen er stemmen op 
om de oude vierkante stenen pomp maar af te 
breken, want die stond volgens hen toch maar 
in de weg. Anderen vonden het echter een sie
raad  voor het  dorp,  dus  bleef  de pomp  toch 
maar staan. In de zomer van 1937 ging de pomp 
haperen, maar de gemeente was niet van plan 
daar veel aan te doen. In de vergadering van
4 augustus 1938 besloot de gemeenteraad de 
pomp maar af te breken, want aan een kapotte 
pomp had men toch niets. Rond 25 Augustus 
was dat een feit.
De ‘nieuwe’ ijzeren drinkwaterpomp heeft al
tijd een voorname functie voor het dorp gehad. 
Bijna alle bewoners van de kom van het dorp 
waren  voor  hun  drinkwater  aangewezen  op 
deze ene dorpspomp. Voor het dorpje zou het 
een ramp beteekenen, als er geen water meer 
gehaald kon worden, schreef de krant begin 
1929 terecht.
De ijzeren pomp had echter ook haar functie 
verloren toen in 1936 het drinkwaterleidingnet 
was aangelegd. Het plan was deze pomp om te 

Geheel links de ijzeren pomp en in het midden de oude stenen dorpspomp. In de verte tussen beide 
pompen de benzinepomp van Garage Burggraaff. Foto uit 1933. 
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bouwen  als  brandslangaansluiting  dienst  te 
kunnen  doen.  Ook  voor  het  oppompen  van 
drinkwater zou de pomp nog wel eens dienst 
kunnen doen  indien  in geval  van oorlog de 
drinkwaterleiding buiten werking gesteld zou 
worden. Dat was niet zo’n gek idee. De ijzeren 
pomp bleef daarom bestaan.
Doordat de pomp niet veel meer werd gebruikt 
en  onderhoud  achterweg bleef, werkte  zij  in 
november  1939  niet meer.  Dat  was  jammer 
voor woonwagenbewoners en doortrekkende 
reizigers. Zij waren de enigen die de pomp nog 
gebruikten. Wanneer deze ijzeren pomp werd 
verwijderd is niet bekend, maar op een naoor
logse ansichtkaart met poststempel 1953 is hij 
nog te zien. Dit is ook het geval op een foto in 
een  boek,  uitgegeven  in  1965.  het  is  goed 
mogelijk dat hij niet lang daarna is weggehaald 
en  onder  de  toren  als  reservewater
voorziening is opgeslagen.23

De waterbezorger Jan Oorschot
Water halen bij de dorpspomp was een zware 
klus.  Veel  mensen  hadden  daaraan  dus  een 
hekel of konden dat niet door hun lichamelijke 
gesteldheid.  Jan Oorschot  zag  een  gat  in  de 
markt en ging met een handwagen, waarop een 
tank  was  gemonteerd,  de  huizen  langs  om 
water uit de drinkwaterpomp te verkopen voor 

één cent per emmer. Dat was zwaar werk, waar 
je  niet  rijk  van  werd. Wanneer  hij  met  zijn 
handwagen de dijk op moest, kon hij dat niet al
leen. Vaak hielpen jongens hem dan om de wa
gen  de  dijkstoep  op  te  duwen.  Wanneer  ze 
daardoor te laat op school kwamen, kregen ze 
geen straf. Een aantal van die jongens had er 
wat op gevonden om nog later te kunnen begin
nen. Ze zetten bij het opduwen de kraan van de 
tank open en wanneer ze bovenaan waren was 
de tank al aardig leeggelopen. Hij moest dus 
opnieuw worden gevuld. Dus weer de dijk af 
naar de pomp, waar de jongens dan bereidwil
lig hielpen bij het vullen van de tank en het weer 
de dijk opduwen van de kar. Oorschot zorgde er 
dan wel  voor  dat  het  leeglopen  geen  tweede 
maal  gebeurde!  De  jongens  kwamen  een 
kwartier te  laat op school, maar wegens hun 
‘hulpvaardigheid’ bleef ook nu een straf uit.
Mensen waren vroeger niet altijd aardig tegen 
elkaar. Zo werd de waterbezorger regelmatig 
geplaagd. Het volgende bericht in de krant van 
30 juni 1934 geeft aan wat de gevolgen van pes
ten  en  plagen  kunnen  zijn.  De  52jarige 
waterbezorger  alhier,  stond  voor  den 

In het najaar van 1933 wordt nog goed gebruik 
gemaakt van de pomp. 

Een meisje met haar moeder haalt water aan de 
pomp. 
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Utrechtschen politierechter terecht, omdat hij 
van de woning van den hoofdonderwijzer een 
ruit met kiezelsteenen had ingegooid. De man 
kwam de verdachtenbank binnen, gewapend 
met een cahier, waarin hij  zijn verdediging 
scheen  te  hebben  opgeschreven,  en  op  de 
vraag van de politierechter, of hij de ruit had 
ingegooid, antwoordde hij niet toestemmend, 
maar wilde hij het schrift openslaan om een 
verhaal voor te lezen. De rechter wilde dit niet 
toestaan en herhaalde zijn vraag, waarop de 
waterbezorger toestemmend antwoordde en 
zeide,  dat  hij  dit  gedaan  had  omdat  de  on
derwijzer  de  menschen  ertoe  gebracht  had 
hem te plagen. De hoofdonderwijzer, als ge
tuige gehoord, zeide dat hij den man nimmer 
iets  in  den weg gelegd had  en niet  begreep 
waaraan hij de onwelwillende bejegening te 
danken had.
De  politierechter  informeerde  naar  de  ver
diensten van de verdachte, die mededeelde dat 
hij  met  het  waterbezorgen  één  gulden  per 
week ophaalt.
In  aanmerking  genomen  de  geringe  ver
dienste, vroeg de officier f 5, boete, subs. 2 da
gen  hechtenis.  De  politierechter  legde  de 
gevraagde straf op, maar gaf tevens verdach
te een ernstig vermaan mede.
In onze tijd, waarin veel aandacht wordt be
steed aan pesten,  zou zoiets niet meer voor
komen.  Bovendien  zouden  de  openbare 
aanklager en de rechter vermoedelijk anders 
optreden en oordelen.

De komst van de waterleiding zou ook het ein
de van de  functie van waterbezorger beteke
nen.  Iedereen  zou  uit  de  kraan meteen  zijn 
water kunnen tappen en hoefde niet meer met 
emmers  te zeulen. Dat besefte Jan Oorschot 
ook. Hij moest iets anders verzinnen om zijn 
brood te verdienen. Een half  jaar voordat de 
waterleiding in gebruik werd genomen kocht 
hij een draaiorgel en hoopte met muziek maken 
zijn verloren inkomsten te kunnen compense
ren. Op woensdag 19 februari maakte hij daar
mee zijn eerste rondgang door het dorp. Omdat 
hij  het  orgeldraaien  in  deeltijd  moest  doen, 
kostte het hem teveel tijd en was een plaats
vervangende orgeldraaier niet te vinden. Oor
schot ging toen maar over op een harmonica, 
waarmee hij vanaf ongeveer 10 maart 1936 het 
dorp rond ging. Hoe lang hij het zo heeft uitge
houden is niet bekend.24 

De neppomp
Lexmond zou op 1 januari 1986 ophouden te 
bestaan als zelfstandige gemeente en opgaan in 
de nieuw te vormen gemeente Zederik. Om de 
herinnering  aan  het  zelfstandige  bestaan  le

Jongens bij de dorpspomp. 

De analyse van het drinkwater uit de ijzeren pomp, 
gemaakt in 1931, was voor toenmalige begrippen 
nog niet zo slecht. 
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Trilogie
Dit was deel 2 van de trilogie 'Van sloot 
en pompwater naar kraanwater'. 
Deel 3  'De drinkwaterleiding' verschijnt 
in de komende uitgave van de Lek en 
Huibert Kroniek.

vend te houden, besloot de gemeenteraad be
gin november 1985 f 18.000 uit te trekken om 
een gietijzeren pomp aan te schaffen, die leek 
op de drinkwaterpomp die aan de oostzijde van 
de Dorpsstraat had gestaan. Via een bedrijf uit 
Hoensbroek  had  het  college  van  B&W  een 
pomp ontdekt, compleet met bak, die in België 
bij een kasteel had gestaan en veel leek op de 
oude  Lexmondse  pomp.  De  raad  schonk  de 
pomp aan de Lexmondse  gemeenschap, wat 
weliswaar een sigaar uit eigen doos was, maar 
goed bedoeld. De pomp kwam op het kerkplein, 
naast de Dorpsstraat. Op vrijdagavond 27 de
cember  1985  werd  hij  onthuld  door 
burgemeester  Hokken,  gemeentesecretaris 
Janssen en gemeentevoorman Jan Vlot, die al
le drie niet overgingen naar de gemeente Zede
rik. Het was de bedoeling dat de pomp water 
zou geven, maar dat weigerde hij. Dat manco 
zal  nog  door  Lexmond  zelf  uit  de  wereld 
worden geholpen. Die laatste actie bleek niet 
succesvol.  Een  droevig  eind  van  een  sym
pathiek  idee. Een  functieloze pomp hield de 
Lexmondse gemeenschap eraan over.25

 
Voetnoten
11   Dijk, p. 1415; Vries, p. 52; Zuurdeeg, p. 10; 
Brand, p.43; Vlaardingerbroek, p. 117

12  OAL, GR 1683, 175961, 1767, 17701791; 
Vaal, Dorpspompen

13  OAL, GR 1823, 1848, 1860, 1864
14  OAL, VGR 17 mrt., 11 apr., 17 juni, 1 en 15 juli, 
11 aug. 1865; GR 1865; ROU; Zijderveld, Licht, p.51

15  OAL, VGR 9 juli 1884 en 1 sept. 1885; Zijderveld,
 Haven

16  OAL, VGR 4 aug en 4 sept. 1900; GR 1900; DAVHL 
18 aug. 1916

17  OAL, VGR 12 okt. 1907, 22 juli, 7 sept. 1909; DVHL 
11 sept. 1909; DL 15 sept. 1909; SC 11 sept. 1909

18  OAL, VGR 25 sept., 20 nov., 11 dec. 1909; GR 1910;
DVHL 29 sept, 30 okt., 20 en 27 nov. 1909; 
DL 2 okt. en 27 nov. 1909; SC 24 nov. 1909

19  WP 24 okt. 1991; HK 23 jan. 1986
20  OAL, VGR 21 mei, 30 juli, 26 nov. 1910; DVHL 14 sept.,
12 nov. 1910

21  OAL, GR 19101948; VGR 25 febr, 1911, 25 sept. 1919,
3 mrt. 1920,  31 jan., 4 sept., 3 okt. 1923, 27 febr. 1924,
29 okt. 1936

22   DL 10 juli 1926, 20 aug. 1927, 25 aug. 1928,6 juli 1935;
Molenaar

23   OAL, VGR 30 juli, 20 aug. 1930, 31 okt. 1935, 
8 juli 1937, 4 aug. 1938; DVHL 29 aug. 1928; 
VSDD 21 febr. 1929; Het Oude Land p.59

24   DL 25 febr., 14 mrt. 1936; DVHL 30 juni 1934; J. Vlot
25   DG 13 nov., 30 dec. 1985; HK 3 jan. 1986

Zo werd de vervangende pomp 
aangetroffen bij de sloperij in België Op 29 november 1985 werd de pomp onthuld. 
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Nel Rietveld, Schoonrewoerd
 Zilveren jubileumschaaltje van de chr.
  gemengde zangvere
  niging Hosanna, ter ere
  van het 25jarig lidmaat
  schap van Piet Rietveld.

Henk Rijneveld, 
Middelkoop
 Boek Bêêste Marte,
  Henk Rijneveld.

Goof (†) en Bertha van 
DijkLemmen, Lexmond
 De Vijfheerenlanden met
   Asperen, Heukelum en
   Spijk, Catharina L. van
   Groningen.
 Werken op zeker, een
   dijkverhoging, 
   M.J. Ververs.
 Waarden van ZuidHol
    land, stichting 'het zuid
   hollands landschap'.

 Oude Boerenerven van
  de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden en
   omstreken, P. Verhagen.
 Ontdek Nederland, ANWB.
 Uitwaaien in ZuidHolland, ZuidHollands
   Landschap.
 Het Grote Palingboek, Stef de Bruin.
 Boerderijen langs de Giessen, de ontwikke
  ling van boerderijen in de Alblasserwaard,
  Roeland Brouns & Frank Ruiter.
 De Hollandse Waterlinie, Hans en 
  Jan Brand.
 Eerst de hoeve, dan het hart, Arie van den
   Berg.
 Geef om de natuur, diverse auteurs.
 Linten in het landschap, diverse   auteurs.
 Tussen Lek en Linge, 25 jaar Natuur en
   Vogelwacht De Vijfheerenlanden.

 Wielen, Aad Nekeman.
 Natuur  Waarden, Stefan Claessens.
 Alblasserwaard en Vijfheerenlanden, 
  Jaarboek 1986.
 Beeld van de Vijfheerenlanden, van 
  Vianen... tot Leerdam.
 Dvd 'Interview met Jan Holl'. 

Adri de Jong  Schep, Willige Langerak
 Een exemplaar van de originele voor
  waarden van de openbare verkoop door de
  Staten van Holland en WestFriesland in
  maart 1727 van het huis Herlaar, de
   Heerlijkheid van Tienhoven en de
  Ambachtsheerlijkheden van Ameide, 
  Hei en Boeicop, Lexmond en Achthoven,
  Lakerveld en Meerkerk. 

    Familie T. Bikker, Lexmond
Diverse landbouwgereedschappen en 
gebruiksvoorwerpen 
  1.  Korenzicht (kleine zeis) 
  2.  Hooigraaf (om hooi af te steken in/langs 
        de hooiberg) 
  3.  Hekel (balk met 7/8  lange tanden om vlas
        of stro over heen te halen)
  4.  Korenvorken  2 stuks (om koren op te
        pikken  vork met korte tanden)
  5.  Rijsbijl (om dik hout van knotwilgen af te
        hakken)
  6.  Buntschop (om onkruid uit te steken)
  7.  Klassiek wafelijzer (om wafels te bakken)
  8.  Distelschop (om distels af te steken in het
        weiland driehoekig van vorm)
  9.  Bascule (weegschaal)
10.  Aardappelploeg (om bij het handmatig
        poten de grond op te hogen)
11.  Schapenschaar (voor het scheren van
        schapen)
12.  Sporrel (voor het met de hand dorsen van
        graan, om los stro eraf te harken bij het
        dorsen. Hark met houten tanden) 

Ontvangen van diverse personen
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Nieuwsbrief
Nieuwe leden
We heten van harte weer enkele nieuwe leden welkom. De volgende personen hebben zich aan
gemeld bij onze vereniging: Astrid Spek  Schinkel, Petra Lens en Frits Cieraad uit Lexmond, Adri
aan Bassa, Job de Jong en Janny de Kruijk uit Hei en Boeicop.
Door overlijden zijn drie leden ons ontvallen:  de heer A.J. den Braven uit Lexmond, (zijn vrouw 
Elly van Dijk blijft lid),  mevrouw Nel BosStok uit Dronten en de heer Gerrit Verheij uit Hei en 
Boeicop. De heer Frans Kinkel heeft zijn lidmaatschap opgezegd.

Jaarmarkt Lexmond op zaterdag 31 augustus
Natuurlijk neemt onze vereniging ook dit keer deel aan de jaarmarktbraderie van de Hervormde 
Kerk in Lexmond. Op zaterdag 31 augustus is het Historium van 10 tot 15 uur open en kunt u oude 
(film)beelden bekijken onder het genot van een kopje koffie of thee.  Op de leestafel liggen ook de 
periodieken van onze zusterverenigingen uit de omgeving, een aanrader om eens door te bladeren. 
U bent in de gelegenheid om oude kronieken te kopen en we bieden diverse tweedehands geschie
denisboeken over de streek en algemene geschiedenisboeken te koop aan. Daarnaast kunt u weder
om inschrijven op de ets Achter het dorp van Theo Tukker. Iedereen is van harte welkom.
 
Excursie Bomenmuseum en Huis Doorn op zaterdag 5 oktober 2019
De najaarsexcursie leidt ons dit keer naar de 'Schatkamers van de Utrechtse Heuvelrug'. We be
zoeken het indrukwekkende bomenmuseum en het historische Huis Doorn met park.
Het programma ziet er als volgt uit:
09.00 uur Verzamelen bij Het Bosch
09.15 uur Vertrek bus naar Doorn
10.00 uur Koffie met gebak in het bomenmuseum
10.30 uur Rondleiding met arboretumgids door 

het Nationaal Bomenmuseum Gimborn
12.00 uur Vertrek naar Huis Doorn
12.30 uur Lunch in de Oranjerie
13.30 uur Rondleiding met gids door Huis Doorn
14.30 uur Vrij programma met kijkje in Paviljoen 

‘Nederland en de Eerste Wereldoorlog’ 
en een wandeling door het park.

16.30 uur Afsluitend drankje in de Oranjerie
17.15 uur Vertrek bus naar Lexmond
18.00 uur Aankomst in Lexmond

Het Nationaal Bomenmuseum Gimborn in Doorn bezit een wereldberoemde collectie bomen en 
struiken uit alle delen van de wereld. Ze zijn in de loop van vele jaren verzameld voor wetenschappe
lijk onderzoek tijdens expedities of als zaad geruild met andere arboreta of botanische tuinen. Som
mige planten zijn erg zeldzaam. Het Bomenmuseum, waarvoor Max von Gimborn de basis legde,  
probeert deze planten voor de toekomst te bewaren voor publiek en wetenschap. 

Tijdens de wandeling is de natuurfotoexpositie ‘Biodiversiteit in Beeld’  te zien. Met unieke foto’s, 
vastgelegd op camera door vier Nederlandse natuurfotografen. Zestig natuurfoto's staan op grote 
panelen opgesteld langs een wandelroute door de bomentuin. 

Een van de bijzondere bomen in museum 
Gimborn.
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Museum Huis Doorn is met name bekend omdat de 
Duitse keizer Wilhelm II het huis van 1920 tot zijn dood in 
1941 bewoonde. In het paviljoen is de expositie 'Tusschen 
twee vuren'  te zien, die  de geschiedenis vertelt van 
Nederland en de Eerste Wereldoorlog. Hoewel Nederland 
in de Eerste Wereldoorlog neutraal bleef, zijn ook hier de 
jaren 1914  1918 niet onopgemerkt voorbij gegaan. 
De kosten van de excursie bedragen 50 euro. Opgeven vóór 
1 september 2019 bij Arie van der Zouwen, email: arie
vanderzouwen@hetnet.nl of telefoon 0612197173.
Vóór 15 september 2019 het excursiebedrag overmaken op 
de rekening van de VHLHB: NL49RABO 0336 0325 87 
o.v.v. excursie Doorn: 

Lezing op woensdag 9 oktober
Wat: Lezing over 'Gouden jaren' en 'Het goede leven'.
Wie: Annegreet van Bergen
Wanneer: Woensdag 9 oktober, 20.00 uur
Waar: Historium in Lexmond

We zijn blij, dat het ons gelukt is om Annegreet van Bergen, de bekende auteur van de boeken de 
De Gouden Jaren en Het Goede Leven voor een lezing naar Lexmond te halen. Zij gaat ons vertel
len over de 'gouwe, ouwe tijd'.
‘In 1952 deelde ik een stofzuiger met mijn schoonmoeder.’ ‘In 1961 zond de televisie 24 uur uit – 
per week.’ ‘In 1965 moesten we naar de buren om te bellen.’ Gouden jaren vertelt het verhaal van 
de ongekende naoorlogse groei die ons leven op alle fronten heeft veranderd. De wekelijkse teil 
werd een dagelijkse douche, het papieren loonzakje een digitale bankrekening en de boterham met 
tevredenheid een broodje gezond. Vertrouwde beroepen verdwenen, nieuwe deden hun intrede. 
Wie had er in de jaren 50 al gehoord van mondhygiëniste of activiteitenbegeleider? 
Gouden jaren staat vol met herkenbare anekdotes, scherpe observaties en schitterende foto’s.
Voor alle lezingen geldt: de toegang voor leden is gratis. Nietleden betalen 2,50 euro.

Bezoek college van b en w 
Het  voltallig  college  van  burgemeester  en 
wethouders  van  de  gemeente  Vijfheerenlanden 
bracht  dinsdag  16  juli  op  uitnodiging  van  de 
VHLHB  een  bezoek  aan  het  Historium  in 
Lexmond. Voorzitter Ronnie Hendriks verzorgde 
een  presentatie  over  de  historische  vereniging. 
Daarna  hield  schutmeester  Jan  Schaafsma  een 
presentatie over het Schuttersgilde St. Martinus & 
St. Antonius. De kennismaking werd besloten met 
een  korte  wandeling  langs  enkele  bijzondere 
gebouwen in het dorp. B en w gaan met regelmaat 
op bezoek in de kernen van de nieuwe gemeente.

Met vriendelijke groet, Peter Kleppe, secretaris.

Het paviljoen ‘Nederland en de Eerste 
Wereldoorlog’ .

Het gezelschap bekijkt  tijdens hun wandeling 
de diaconiehuisjes naast de Hervormde Kerk.
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