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emeenschapszin vormt één van de fundamenten onder 
een leefbare samenleving. Dit gevoel van verbondenheid 
met de medemensen of de gemeenschap uit zich op al

lerlei manieren. De een wil gewoon iemand helpen, een ander 
doet graag vrijwilligerswerk en weer een ander kiest voor een 
bestuurlijke  inzet.  Kenmerkend  is  dat  het  altijd  draait  om 
samen iets te ondernemen zonder baatzucht. 
De meest voorkomende samenwerking zien we in het vereni
gingsleven. Vrijwel iedereen is lid of lid geweest van een vereni
ging en er is geen activiteit te bedenken of er bestaat wel een 
vereniging voor. Ook in Lexmond en Hei en Boeicop is een 
groot aantal verenigingen actief. Alleen al aan buurtverenigin
gen tellen de twee kernen samen meer dan een dozijn 'clubs'. 
Het  verenigingsleven  vormt  een  fraai  spiegelbeeld  van  de 
bevolking, in het heden en het verleden.  Dat beeld wil onze ver
eniging graag vastleggen in een overzicht van het verenigings
leven door de jaren heen. Daarvoor zullen we regelmatig een 
beroep  doen  op  onze  leden  en  anderen  om  informatie  en 
materiaal door te geven. Uiteindelijk moet dat leiden tot  onder 
meer artikelen en een expositie. We hopen dat u ons wilt helpen.

Gemeenschapszin had ook onze betrokken vrijwilliger Henk 
Manschot, die vrij plotseling in augustus overleed. Hij was lid 
van het eerste uur en heeft veel voor onze vereniging gedaan, 
zoals het bezorgen van de kroniek en andere post. Nooit deed 
de vereniging een vergeefs beroep op hem. We kunnen Henk 
niet genoeg bedanken en wensen zijn vrouw Jozien en de fa
milie veel sterkte toe om dit verlies te dragen. 

In deze kroniek besteden we weer aandacht aan uiteenlopende 
onderwerpen. In onze serie over straatnamen staan  twee sterke 
vrouwen centraal. De levensloop van Anna Maria Schurman is 
al eens beschreven in de kroniek, nu richten wij de schijnwer
pers op Aletta Jacobs. Zij was onder meer een voorvechtster van 
het algemeen vrouwenkiesrecht dat precies dit jaar een eeuw 
bestaat.

In de serie over drinkwater duikt Walter van Zijderveld in de 
geschiedenis  van  het  waterleidingbedrijf  en  met  name  de 
komst in 1936 van het pompstation op de hoek van de Heicop
perweg en Lakerveld. In de volgende kroniek volgt het slot: de 
bouw van het nieuwe pompstation De Laak.
Veel leesplezier!

G
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et is bijna zeker dat geen enkele Lex
monder nu nog weet dat er vroeger een 
'Sint Nicolaaslopen' bestond en wat dat 

inhield. Een enkeling denkt wellicht  aan een 
hardloopwedstrijd met die naam. Sint Nico
laaslopen  worden  jaarlijks  in  onder  meer 
Zwolle,  Monnickendam,  Bleiswijk  en  Bun
schoten gehouden op een zondag of zaterdag 
vóór  5 december. 
Het Sint Nicolaaslopen  in Lexmond was  iets 
totaal  anders.  Op  sinterklaasavond  liep  de 
jeugd  verkleed het dorp rond. Of ze verkleed 
waren als Sinterklaas en Zwarte Piet of op een 
andere manier, vermeldt de historie niet. De 

H
traditie leek waarschijnlijk op huidige feesten 
als Sint Maarten  en Halloween. De  verklede 
jeugd vroeg bij winkeliers, bedrijfjes, maar ook 
bij welgestelde burgers,  om een fooi. 
Veel mensen hadden er een hekel aan om op 
sinterklaasavond te worden lastiggevallen. Bo
vendien eindigde in het begin van de twintigste 
eeuw  zo’n  avond  nogal  eens  met  twist  en 
krakeel. 
De burgerij werd dit zat en eind november 1914 
verscheen daarover een stukje in de krant. Mis
schien dat dit iets losmaakte bij de andere Lex
monders, want  op 21 november 1917 dienden 
29  Lexmonders  een  verzoek  in  bij  de 

Walter van Zijderveld en Ronnie Hendriks

Sint Nicolaaslopen werd verboden

Het door 29 Lexmonders onder
tekende verzoek om het verkle
de Sint Nicolaaslopen te 
verbieden. 
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Zowel mannen als vrouwen gaan dan 's avonds 
in  het  donker  gemaskerd  en  verkleed  over 
straat en gaan huizen binnen waar licht brandt. 
De  lopers proberen onherkenbaar  te blijven. 
Veel  kostuums  hebben  een  knipoog  of  een 
kritische noot over recente gebeurtenissen in 
het dorp.
De  mensen  thuis  proberen  door  vragen  te 
stellen    de  sinterklaaslopers  mogen  alleen 
maar knikken of schudden  erachter te komen 
wie schuil gaat achter het masker (Schebelskop 
in het Gronings). Zodra ze zijn geraden, gaat 
het masker af en wordt hen een borrel aange
boden.
Nadat de lopers  langs de huizen zijn geweest 
waar  licht  brandt,  sluiten  ze  gezamenlijk  de 
avond af  en wint degene met het mooiste kos
tuum een prijs.
Sinterklaaslopen  vertoont  overeenkomsten 
met vergelijkbare feesten die gevierd worden in 
dezelfde periode van het jaar op de Waddenei
landen,  zoals  Klozum  op  Schiermonnikoog, 
Klaasohm op Borkum, Opkleden op Vlieland, 
Sunderum op Terschelling, Sunderklazen op 
Ameland en Ouwe Sunderklaas op Texel. 

Bronnen
Wikipedea en Wikizero (internet)
Jager, J.L. de, Volksgebruiken in Nederland, Het 
Spectrum, Utrecht/Antwerpen, 1981
Ingekomen stukken Lexmond
Verslag Gemeenteraad Lexmond 22 nov. 1917
De Alblasserwaard en De Vijfheerenlanden,  
20 nov. 1914, dec. 1917
De Vijfheerenlanden, 1 dec. 1917

burgemeester  om  het  Sint  Nicolaaslopen  te 
verbieden.
De dag na het indienen van het verzoek was er 
een vergadering van de gemeenteraad en daar 
bracht burgemeester J. Pot het verzoek op ta
fel. Zowel de burgemeester als de raadsleden 
vonden het een goed idee. Met algemene stem
men werd besloten de algemene politie veror
dening  (apv)  aan  te  passen  en  daarin  op  te 
nemen dat het verboden wordt langs en op den 
openbaren weg zich vermomd te vertoonen.  
Zo was de lol ervan af en kwam het Sint Nico
laaslopen verder niet meer voor. De krant was 
het ermee  eens dat het verkleedloopen ver
boden was.  Een maatregel  die aan veel  on
smakelijke  herrie  op  straat  en  hinderlijk 
gebedel aan de huizen een einde heeft gemaakt
Hoelang het Sint Nicolaaslopen  in Lexmond 
heeft bestaan is niet bekend, maar dat zal best 
lang zijn geweest. Het was in 1917 in elk geval al 
een  oud  gebruik.  Vooral  op  het  platteland 
kwam het vaak voor. Veel vroeger was het ook 
in steden een gebruik. Zo trokken bijvoorbeeld 
in 1360 in Dordrecht schoolkinderen overdag 
in optocht door de straten en vroegen fooien 
aan de voorbijgangers.

Sunnerkloaslopen
In de twintigste eeuw verdween het Sint Nico
laaslopen uit de steden, waar het idee van de 
pakjesavond meer belangstelling kreeg. Op het 
platteland hield de traditie het langer vol en te
genwoordig bestaat het evenement nog altijd in 
het noorden van het land. Zo is sunnerkloaslo
pen een volksfeest in het dorp Zoutkamp in de 
provincie Groningen dat daar op de zaterdag 
voor, op of na SintNicolaasdag wordt gevierd. 
In het algemeen wordt de zaterdag het dichtst 
bij 5 december hiervoor gekozen.

Verklede sinterklaaslopers in het Groningse 
Zoutkamp.

Enkele beelden van de Sint Nicolaasloop te Zwolle 
in 2016, een hardloopevenement.
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In dit derde deel van de serie over drinkwater in Lexmond wordt aandacht besteed van de 
aanleg van het waterleidingnet. De werkzaamheden daarvoor begonnen in 1934. Het 
pompstation verrees in Lexmond, omdat daar goed drinkwater was te vinden.  In verband 
met de lengte is dit derde deel gesplitst. De volgende keer: een nieuw pompstation.

Van sloot en pompwater
naar kraanwater in Lexmond (3)

Het verworpen waterleidingplan van 1915
ndanks  het  voorpompen  was  het 
drinkwater  dat  uit  de  ijzeren  dorps
pomp kwam, die in 1910 was geslagen, 

nog steeds niet best. Dat was niet alleen in Lex
mond het geval, maar in de gehele regio. De op
lossing  zou  zijn:  een  waterleidingbedrijf  dat 
water uit diepe grondlagen haalde.
In 1915 waren er al kleine gemeenten die een 
waterleiding hadden. Dat waren bijvoorbeeld 
Streefkerk,  Ouderkerk  a/d  IJssel,  Barend
recht, Heerjansdam, Ridderkerk  en Heinen
oord. De regering stimuleerde de aanleg van 
drinkwaternetten en gaf zelfs een garantie voor 
de rente en aflossing van een af te sluiten geld
lening.
In 1915 staken daarom de burgemeesters van 
Everdingen, Hagestein, Hei en Boeicop, Lex
mond en Schoonrewoerd de koppen bij elkaar 
om na te gaan of er gezamenlijk iets zou kunnen 
worden  ondernomen.  Voor  elke  gemeente 
apart zou een drinkwaterstation en –net veel te 
duur zijn, maar misschien zou een gezamenlijk 
drinkwaterbedrijf een financieel haalbare op
tie zijn.
Het  eerste  waterleidingbedrijf  in  Nederland 
was al in 1853 opgericht te Amsterdam. Utrecht 
volgde dertig jaar later, in 1883, als negende 
gemeente.  Eind  19e  eeuw  waren  er  zestig 
waterleidingbedrijven actief. Vianen volgde op 
10 januari 1910. De gezamenlijke gemeenten 
waren dus beslist geen voorlopers!
De vijf gemeenten hadden drie burgemeesters. 
Dat kwam omdat Everdingen en Hagestein een 
gezamenlijke  burgemeester  hadden,  evenals 

Lexmond en Hei en Boeicop. De burgemees
ters  wilden  een  haalbaarheidsplan  laten  op
stellen  en  dachten  daarvoor  f  150  nodig  te 
hebben. Dat was per gemeente f 30. Ze legden 
dat plan op 7 oktober 1915 per brief voor aan 
hun  gemeenteraden.  Die  van  Lexmond  was 
met algemene stemmen tegen en bij de andere 
gemeenten zal het wel niet veel anders zijn ge
weest, want het plan ging niet door.
In 1916 werden door de overheid nog twee po
gingen  gedaan  om  de  Lexmonders  warm  te 
krijgen voor een drinkwaternet, maar ook dat 
was vergeefse moeite.26

Walter van Zijderveld

O

DE DRINKWATERLEIDING

Het laatste deel van de brief van 7 oktober 1915 
waarin de drie burgemeesters aan hun 
gemeenteraden voorstellen geld vrij te maken 
voor het maken van een haalbaarheidsplan van 
een waterleidingnet.
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Pas in 1934 werd besloten een
drinkwaterleiding aan te leggen
Zo bleven de Lexmonders het minder goede 
water uit de dorpspomp drinken. Maar ook het 
slootwater in de polder was niet goed drinkbaar 
en soms zelfs helemaal niet. Zo klaagde in fe
bruari  1932  het  raadslid  J.  Termaat dat  het 
drinkwater in de polder Lakerveld zoo veront
reinigd wordt door het spuiten van de vrucht
bomen met carbolineum. De voorzitter zegt, 
wanneer zulks waar is, dit dan wel van tijdelij
ke aard zal wezen. Dat mag wel zo zijn, maar 
gezond is anders!
Intussen  had  in  1929  de  N.V.  Leerdamse 
Waterleiding een concessie aangevraagd voor 
de drinkwatervoorziening van alle gemeenten 
in de Vijfheerenlanden, met uitzondering van 
Vianen, die reeds een eigen waterleidingbedrijf 
had. Hier is in de praktijk echter nooit meer iets 
van gehoord.
De overheid bleef intussen aandringen om voor 
een goede drinkwatervoorziening te zorgen. Zo 
deed de  regionale Gezondheidscommissie  in 
november 1931 het voorstel om een aansluiting 
te maken op het drinkwaternet van Leerdam. 
Dat was voor de gemeenten echter veel te duur, 

zeker in de financiële crisis waarin Nederland 
toen verkeerde.
De  geesten  van  de  raadsleden  werden 
langzamerhand toch steeds rijper om de aanleg 
van  een drinkwaternet  serieus  te  gaan over
wegen. Toen dan ook in april 1932 een voorstel 
van  Gedeputeerde  Staten  werd  besproken, 
waarin  werd  voorgesteld  dat  zij  de  kosten 
zouden dragen voor het onderzoek,  inclusief 
eventuele  proefboringen,  en  de  gemeente 
slechts twee cent per inwoner hoefde bij te dra
gen, ging de raad daarmee met vier tegen drie 
stemmen akkoord. Lang niet alle raadsleden 
waren dus overtuigd van de noodzaak van een 
drinkwaterleiding. Voor waren: G.J. de Vaal, 
Jac. de Jong, J. Scherpenzeel en B. Ipenburg. 
Tegen waren: Joh. van Eck, G.P. Scherpenzeel 
en C. van Luijt. In totaal deden tien gemeenten 
mee. Intussen waren op aandringen van Ge
deputeerde Staten twee regionale commissies 
benoemd, één voor de gemeenten in de Vijf
heerenlanden en de ander voor die in de Alblas
serwaard. Burgemeester Joost Pot had zitting 
in de commissie van de Vijfheerenlanden. Het 
Technisch  Adviesbureau  van  de  Vereniging 
Nederlandse Gemeenten te Amersfoort kreeg 

Op deze kaart, waar
schijnlijk uit 1931, zijn 
roodgestreept de 
gemeenten aange
geven die reeds een 
drinkwatervoorziening 
hadden. De andere 
gemeenten hadden die 
nog niet of er waren 
(vage) plannen. 
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opdracht de studie uit te voeren. Alras werd de 
studie uitgebreid tot twintig gemeenten. Hier
van lagen er dertien in de Alblasserwaard en 
zeven in de Vijfheerenlanden.
Op  8  juli  1933  verscheen  het  definitieve 
rapport. De conclusie was dat het goed haal
baar was om voor de twintig gemeenten in de 
Vijfheerenlanden  en  de  Alblasserwaard  een 
drinkwaterbedrijf op te richten. Door dit ge
zamenlijke  plan  zouden  de  kosten  zo  laag 
mogelijk zijn en voor de inwoners betaalbaar 
blijven. Dat kwam hoofdzakelijk door de bui
tengewoon  lage  materiaalprijzen  als  een 
gevolg van de crisisomstandigheden. 
Het water moest uit de bodem komen en Lex
mond  was  daarvoor  de  meest  aangewezen 
locatie. Hier zou dus het pompstation komen. 
Na ontijzering zou het water van prima kwali
teit  zijn. Het waterleidingbedrijf  van Vianen 
speelde in de plannen geen rol, omdat het nau
welijks groot genoeg was voor Vianen zelf.
Gedeputeerde Staten wilden het benodigde ka
pitaal beschikbaar stellen, dat dan via aflossing 
en rente een gewone lening was. Het was een 
haalbaar  plan,  waarbij  de  kosten  voor  de 
burgers niet hoger zouden zijn dan die van bij

voorbeeld  West  en  NoordwestUtrecht  en 
ZuidLimburg. Het bedrijf zou zelfs goedkoper 
zijn dan enkele andere drinkwaterbedrijven.
Toch stemde de raad op 26 juli 1933 met vier te
gen drie tegen dit plan. De tegenstemmers wa
ren C. Versluis Pz, J. Scherpenzeel, Joh. van 
Eck en D. van Dijk. Voor waren: J.T. Termaat, 
C. van Luyt en Jac. de Jong. Zoals te zien, wa
ren er intussen enkele andere raadsleden aan
getreden  en  was  Van  Luyt  van  mening 
veranderd. De  voorstanders  benadrukten  de 
noodzaak van goed drinkwater voor de volks
gezondheid, terwijl de tegenstanders aan de in
woners  in die  slechte  economische  tijd  geen 
nieuwe financiële lasten wilden opleggen. Lex
mond was niet de enige gemeente die niet mee 
wilde doen. Ook zeven andere gemeenteraden 
weigerden.
De Gezondheidscommissie deed nog een po
ging de weigerende gemeenteraden op andere 
gedachten  te  brengen,  maar  bij  Lexmond 
mislukte dat.
Opnieuw een jaar later werd op 27 juni 1934 een 
voorstel van Gedeputeerde Staten besproken, 
waarin de twintig gemeenten onder gunstige 
voorwaarden  een  drinkwaterleidingbedrijf 

Het aantal inwoners van de twintig gemeenten waarvoor het 
plan was opgezet in 1910, 1920, 1930 en 1932. Het aantal 
was in die 22 jaar maar heel weinig gegroeid en was in elke 
gemeente nog erg laag, vergeleken met tegenwoordig. 

Het aantal percelen dat in 1932 per 
gemeente aanwezig was. Verwacht 
werd dat hiervan 95 procent zou worden 
aangesloten. 
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konden  stichten.  De  provincie  zou  namelijk 
voor het kapitaal zorgen. De burgemeester ver
telde bovendien dat het werk zoveel mogelijk 
door  werklozen  zou  worden  uitgevoerd.  Zij 
zouden  gewoon  worden  uitbetaald  en  niet 
volgens de werkverschaffingsregeling, die veel 
lagere  lonen  uitbetaalde.  Deze  unieke  kans 
greep de raad met beide handen aan en met 
algemene stemmen werd besloten toe te treden 
tot  de  rechtspersoonlijkheid  om  een  drink
waterbedrijf te stichten. 
Uiteindelijk deden er 19 gemeenten mee. De 
twintigste, Hoogblokland, trok zich terug, om
dat  deze  gemeente  op  een  zanddonk  lag  en 
daardoor  reeds  heel  goed  drinkwater  bezat. 
Een drinkwaterleiding werd daarom niet nodig 
gevonden. In februari 1936 traden ook Nieuw
poort  en  Langerak  toe.  In  maart  1937  trad 
Hoogblokland alsnog toe en in september 1937 
Wijngaarden, waardoor het aantal aangesloten 
gemeenten nu 23 bedroeg. De naam van het be
drijf  werd  ‘Drinkwaterleiding  de  Alblas
serwaard en de Vijfheerenlanden’.
Niet alleen voor de drinkwatervoorziening zou 
het  plan  gunstig  uitpakken,  ook  voor  de 
brandbestrijding was dit het geval. Er werden 
in Lexmond namelijk elf brandkranen aange
sloten op het net, verspreid door de gemeente. 
Vóór  die  tijd was  er maar  één  en wel  op  de 
dorpspomp.27

De waterleiding werd aangelegd 
Het drinkwaterbedrijf in wording liet er geen 
gras over groeien. Er werd een stichting op
gericht, een bestuur gevormd en een begroting 
van één miljoen gulden vastgesteld. In het be
stuur zat o.a. ook het raadslid J.F. Termaat. Het 
dagelijks bestuur bestond uit de burgemees
ters  van  Meerkerk,  GiessenNieuwkerk  en 
Schoonrewoerd. Samen met Ir. Verheij zou het 
dagelijks bestuur de  voorbereidingen  treffen 
en zou het algemeen bestuur de beslissingen 
nemen. Er werden plannen gemaakt, waarbij 
werd bepaald dat het hoofdkantoor in Meer
kerk  zou komen en het pompstation  in Lex
mond, ten oosten van de Heicoppersteeg. Die 
plaats  was  gekozen  omdat  het  de meest  ge
schikte plaats was om goed drinkwater te vin
den. Het grondwater op 80120 meter diepte 

was ongeveer 3000 jaar oud en bacteriologisch 
volkomen  zuiver.  Alleen  moest  iets  ijzer  en 
mangaan worden  verwijderd. Door  een  een
voudige  beluchting  en  enkelvoudige  snelfil
trage  zou  het  gewonnen  water  aan  alle 
eigenschappen  voldoen,  welke  aan  goed 
drinkwater gesteld worden.
Begin oktober 1934 begon men reeds met de 
grondwerkzaamheden.
Op 12 april 1935 werd het algemeen bestuur 
bijeen geroepen. Toen bleek dat het dagelijks 
bestuur haar boekje te buiten was gegaan. De 
aanbesteding van het buizennet had namelijk 
reeds plaatsgevonden. Bovendien had het da
gelijks bestuur toestemming gegeven, zonder 
zich om gemaakte afspraken te bekommeren. 
Zo werd het werk toch in werkverschaffing uit
gevoerd, tegen 24 cent per uur. Dat kwam om
dat  de  regering  f  100.000  subsidie  had 
gegeven, maar daardoor moest het werk wel in 
werkverschaffing worden uitgevoerd. Dat was 

Schematische voorstelling van de ondergrond 
bij het pompstation. De vermelde diepten zijn 
ongeveer en wisselen. 
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Het voorblad van het 
reglement van het 
drinkwaterbedrijf. 

weliswaar  voordelig  voor  het 
project en de toekomstige tarieven, 
maar zuur voor de arbeiders die het 
werk  nu  tegen  een  lager  loon 
moesten  uitvoeren.  Ze  protes
teerden wel, maar dat hielp niets.
Er werden in de buurt van het pomp
station vier bronnen geslagen die het 
water uit een diepte van ongeveer 90 
meter uit de bodem omhoog pomp
ten. Ze hadden een capaciteit van 40 
m3 per uur.
In  september  1935  werd  een  paar 
meter diepe put gegraven voor de rein
waterkelder onder het pompgebouw. 
Tegelijk met het pompstation werd het 
leidingnet  aangelegd.  In  augustus  en 
september 1935 werden in de kom van 
het  dorp  de  leidingen  aangelegd,  wat 
natuurlijk veel rommel en overlast ver
oorzaakte. Daarbij werden onverwachte 
vondsten gedaan. Bij het graafwerk voor de 
waterleiding langs de kerk werden een groot 

aantal doodsbeende
ren  opgegraven, 
waaruit blijkt dat de 
huidige  straatweg 
dwars door het oude 
kerkhof  heenloopt. 
De  opgegraven 
beenderen  zijn  op 
het  oude  kerkhof 
weder begraven. In 
april  1938,  toen  er 
een aansluiting met 
de  kerk  kwam, 
stuitte men bij het 
graven opnieuw op 
doodsbeenderen.

In de buitengebieden werden ook buizen 
aangelegd,  waarbij  de  werkzaamheden  voor 
het  leggen  van  de  dikke  transportbuizen  in 
Lakerveld veel overlast gaven. Die grote buizen 
waren nodig omdat de veeboeren veel water 
nodig  hadden.  Overlast  was  er  ook  toen  de 
Heicoppersteeg voor de aanleg van de buizen in 
december 1935 enkele weken werd afgesloten. 
Toen  halverwege  december  de  vorst  inviel 
werd het leggen van de buizen gestaakt en kon 
het verkeer weer tijdelijk gebruik maken van de 
Heicoppersteeg.
De waterleidingen langs de Nieuwe Rijksweg 
zouden  volgens  de  plannen  op  particulier 
terrein  worden  gelegd,  maar  na  protesten 
kwamen ze in 1936 toch in rijksgrond te liggen.
Toen het transportleidingnet gereed was, werd 
op 30 maart 1936 begonnen met het maken van 
de huisaansluitingen. In een boerderij was de 
eerste aansluiting bijna altijd in de stal, op de 
plaats waar ook de zomerkeuken, de waterput 
en de pompbak waren. Dat was meestal tegen 
de muur tussen stal en woonhuis. In de Vijfhee
renlanden kwam het ook wel voor dat ze tegen 
de achtergevel van de stal lagen. Het gaf overal 
grote rommel en veel overlast, maar des te gro
ter was de vreugde toen op dinsdag 16 juli 1936 
de waterleiding in gebruik werd genomen. Er 
waren toen ongeveer 4800 afnemers.

De nog ongeverfde watertoren te Meerkerk met 
het huis van de directeur van het waterleidingbedrijf, 
waar ook het kantoor was gevestigd.
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Men zou verwachten dat de bevolking in haar 
nopjes was met het schone en gemakkelijk te 
tappen leidingwater. Dat was echter lang niet 
altijd het geval. Bij de oprichting van het drink
waterbedrijf  was  er  grote  weerstand  van  de 
bevolking  geweest.  Dat  kwam  vooral  omdat 
men verplicht was een aansluiting te accepte
ren. Alleen wanneer men een welpomp had die 
aan  de  chemische  en  bacteriologische  eisen 
voldeed, kon men ontheffing krijgen. Het feit 
dat ook de binnenleiding gratis werd aange
legd, trok uiteindelijk velen over de streep.
In Meerkerk was intussen in 1935 een 60 meter 
hoge watertoren gebouwd, met een reservoir 
van  560  m3.  Die  was  daar  gekomen  omdat 
Meerkerk ongeveer in het midden van het ge
bied  van  de waterleiding  lag. De watertoren 
diende om druk op de leidingen te houden en 
schommelingen in de afname op te vangen.28

De officiële ingebruikname van de waterleiding
Op de morgen van 16 juli 1936 werd het water
leidingbedrijf in Meerkerk plechtig in gebruik 
genomen. Het algemeen bestuur en de com

missaris  van de Koningin, de heer Van Kar
nebeek, maakten daarna een autorit door alle 
aangesloten gemeenten. Uiteindelijk kwamen 
ze  aan  op  het  terrein  van  het  pompstation, 
waar Meerkerk’s fanfare reeds geruimen tijd 
door opgewekte muziek een feestelijke stem
ming bevorderde, en een grote massa zich had 
verzameld. De leerlingen van beide scholen be
groetten het gezelschap met het Wilhelmus. De 
genodigden  verdwenen  daarna  in  een  grote 
tent op het terrein, waar de ruim 200 personen 
eerst thee werd aangeboden. Na de theepauze 
gingen ze luisteren naar de verschillende spre
kers.
Er werd onder andere gezegd dat door de eco
nomisch slechte tijd de prijzen laag waren en 
hierdoor de tarieven lager konden zijn dan bij 
andere  streekwaterleidingbedrijven. Dat was 
goed nieuws voor de burgers.
Eén van de sprekers had verteld dat ermee was 
gerekend dat de mensen veel meer zouden ver
bruiken dan nodig was. Later zou wel blijken 
dat hij niet voor niets voor deze verspilling van 
water had gewaarschuwd.

Op deze topografi
sche kaart is met 
zwarte stippellij
nen het hoofd
leidingnet in en 
rondom Lexmond 
aangegeven, zo
als dat in 19351936 
is aangelegd. In 
rood zijn het pomp
station en de 
watertoren aange
geven. 
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De  officiële  opening  werd  verricht  door  de 
commissaris van de koningin, de heer Van Kar
nebeek. Hij drukte daartoe op de knop en het 
water straalt met kracht door het luchtruim.
Burgemeester Hoogenboom bood namens de 
gemeente Lexmond twee portretten aan:  één 
van koningin Wilhelmina en één van prinses 
Juliana.  Ds.  Kamper,  de  gereformeerde 
predikant  uit  Meerkerk,  bood  namens  de 
Meerkerkse burgerij een tegeltableau aan, dat 
zou worden geplaatst in de bestuurskamer, die 
zich bevond in de woning van de directeur. Na 
deze plechtigheid volgde een rondleiding door 
het pompstation.
De  gehele  installatie,  inclusief  de  aanleg,  de 
watertoren in Meerkerk, de buizen, gebouwen 
en machines had f 1.130.000 gekost.29

Het pompstation
Het pompstation bestond uit een driehoog ge
bouw, waarin de bassins en filters waren on
dergebracht. Het sproeien, dat plaats vond op 
de hoogste verdieping, maakte een enorm ge
luid, dat buiten in de omtrek goed te horen was. 
Zo vroeg bezoek van de familie Van Zessen, die 
op  de  andere  hoek  van  de  Heicoppersteeg 
woonde, vaak of het regende. De twee onders
te  verdiepingen  bevatten  drie  zandfilters 
(snelfiters genaamd) en daaronder lagen drie 
reinwaterkelders.

Achter  en  aansluitend  aan het pompgebouw 
kwam een laag gebouwtje met daarin de pomp
machinekamer.  Alle  pompen  werden  elek
trisch  aangedreven.  Bij  stroomuitval  zorgde 
een  dieselgenerator  voor  de  noodstroom
voorziening van een beperkt aantal pompen. 
Iets ten oosten van het pompgebouw werd een 
machinistenwoning  gebouwd.  Achter  deze 
machinistenwoning  kwam  een  opslagterrein 
met  een  opslagloods,  die  in  1937  werd  ge
bouwd. 

Het personeel
In de  loop van 1936 werden voor het pomp
station  de  volgende  personeelsleden  aange
steld: J. Wouda (machinistmagazijnmeester), 
H. Verweij  (cheffitter)  en P.  van Genderen
(fitterhulpmachinist). In oktober 1943 werd 
W. Hoeijenbos uit Ameide benoemd tot ma
chinistmagazijnmeester  van  het  pompstati
on.
In 1949 werd het bedrijf gereorganiseerd om de 
geplande  fors  toegenomen  werkzaamheden 
aan de leidingen en overige installaties goed te 
kunnen  uitvoeren.  De  cheffitter  werd  op
zichter van het leidingennet en de fitterhulp
machinist werd controleurhulpmachinist. Er 
werd toen ook meer technisch personeel aan
getrokken  dat  onder  de  drie  leidinggevende 
functionarissen viel.

Het door grondpompen opge
pompte water werd naar bo
ven in het gebouw gepompt 
en kwam via sproeiers, een 
soort douches,in het bassin 
terecht. Zo nam het water zuur
stof op. Het zo beluchte water 
vloeide daarna in een snelfil
ter en vervolgens in een rein
waterkelder. Hier vandaan 
werd het door de reinwater
pompen in het leidingnet ge
pompt en zo naar de verbruikers 
getransporteerd. Een deel ging 
naar de watertoren te Meer
kerk, die ervoor zorgde dat 
schommelingen in de afname 
soepel werden opgevangen.
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Rechts het pompstation met daarachter het 
lagere pompmachinegebouw. Onderaan het 
huis van de machinist en linksboven het dubbe
le huisje met daarachter een dubbel schuurtje. 
De opslagloods is geheel links nog net te zien. 
Merk op dat er tussen de Heicoppersteeg en het 
waterleidingterrein nog een sloot aanwezig was. 
Al met al was het terrein niet groot. 

Het hoge pompstation op de hoek Lakerveld
Heicoppersteeg, zoals dat er aanvankelijk uitzag.

De opslag
plaats, met 
op de achter
grond de ma
chinekamer 
en het pomp
station. 
Rechts de 
opslagloods.

De opslagloods met rechts een deel van het 
opslagterrein.  Het dubbele huisje aan de Heicoppersteeg. 

Het pompstation met daarachter de machinekamer 
en links het woonhuis. Vóór het pompstation 
staat achter een hek een horizontale ketel. Deze 
werd in 19491951 geplaatst om de 
opslagcapaciteit te vergroten. 
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Piet van 
Genderen 
in de 
machine
kamer. 

De nood
stroom
voorziening 
met daar
achter geheel 
links Piet van 
Genderen en 
naast hem 
waarschijnlijk 
Jan Plieger. 

Naast de ma
chinekamer 
staat hier Piet 
van Genderen 
(met hoed) en 
links van hem 
Jan Plieger. 
Geheel links 
staat Frans 
van Dijk uit 
Hei en 
Boeicop. 
De andere 
namen zijn 
onbekend. 

De oostzijde van de machinekamer met rechts 
de dieselmotor met pomp die diende als 
noodvoorziening. 

Na  de  Tweede  Wereldoorlog  heerste  er 
woningnood. Om gemakkelijker personeel te 
kunnen  aantrekken werd daarom achter  het 
pompstation  aan  de  Heicoppersteeg  een 
dubbele woning gebouwd.
In juli 1961 waren de volgende personeelsleden 
direct betrokken bij het pompstation: P. van 
Genderen  (machinistmagazijnmeester),  H. 
Trappenburg   (2e  machinistmagazijnmees
ter), J. Bos (meterherstellerhulpmachinist)
Bij de uitbreiding van 1973 werd ook het kan
toorpersoneel  en  de  buitendienst  overge
plaatst van Meerkerk naar Lexmond.
De volgende personen hebben ook langdurig 
dienstgedaan als machinist: Leo van Heumen
en Aart Langerak.30 

Betalen voor het water
Er moest natuurlijk wel worden betaald voor 
het afgenomen water. Dat gebeurde niet per 
m3, maar op basis van de huurwaarde voor de 

personele belasting van de woningen. Er waren 
zestien klassen. Hoe hoger de klasse, hoe meer 
men per jaar moest betalen en hoe meer water 
men kon afnemen. Dit systeem was gekozen 
om de aangeslotenen naar draagkracht in de 
kosten van de waterlevering te laten bijdragen. 
Op de afname was geen verdere controle. Het 
was dus een kwestie van goed vertrouwen. Ver
moedde het bestuur dat er meer water werd ge
bruikt  dan  toegestaan,  dan  kon  een 
controlemeter worden geplaatst. Voor iedere 
m3 die meer werd gebruikt, moest dan 40 cent 
worden  betaald. Men moest  echter  wel  veel 
water boven het toegestane maximum gebrui
ken,  voor  men  argwaan  kreeg  en  een  con
trolemeter werd geplaatst. Voor een WC, een 
urinoir, een bad, een douche enz. moest apart 
worden bijbetaald.
In Lexmond werd G. Veen aangesteld als ‘in
casseerder’ voor de abonnementswatergelden 
van de ‘Drinkwaterleiding de Alblasserwaard 
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en de Vijfheerenlanden’.  Veel  aangeslotenen 
weigerden  echter  te  betalen, maar  nadat  de 
deurwaarder was ingeschakeld, liep dat aantal 
snel terug.
Na  de  Tweede  Wereldoorlog  deden  andere 
maatschappelijke ideeën hun intrede, wat er
toe leidde dat op 1 januari 1957 het metersys
teem  werd  ingevoerd,  waarbij  naast  een 
vastrecht van f 15, voor elke afgenomen m3 30 
cent  moest  worden  betaald.  Bij  een  afname 
groter dan 1000 m3 per jaar werd dat trapsge
wijs lager. In 1955 en 1956 werden de meters 
gemonteerd, maar  vond  als  overgangsmaat
regel de verrekening volgens het iets gewijzig
de oude systeem plaats.31

Problemen door lekkende waterleidingen
De eerste  jaren was  er niets dan  lof  voor de 
waterleiding, ondanks de eerdere tegenstand. 
Iedereen had nu  thuis goed drinkwater. Het 
waterhalen met emmers, ook bij regen, wind, 
kou en duisternis, was verleden tijd. Door het 
eenvoudig opendraaien van een kraan had men 
nu binnenshuis gemakkelijk goed drinkwater 
voorhanden.
Het zwakke punt van de waterleiding was het 
leidingsysteem.  Reeds  bij  de  aanleg  van  het 
hoofdleidingnet  bleek  de  beschermende  be

kleding  van  verschillende  stalen  buizen  be
schadigd te zijn. Dit werd weliswaar ter plaatse 
gerepareerd, maar bleek later onvoldoende te 
zijn. Tot overmaat van ramp bleken alle dienst
leidingen van een inferieure beschermingslaag 
te zijn voorzien. Door roestvorming traden al 
snel  lekken  op.  Dat  betekende  veel  onder
houdskosten.
Een  volgend  probleem  ontstond  door  de 
meestal  slappe  ondergrond.  De  loodver
bindingen in de hoofdleidingen trilden los door 
het zware wegverkeer. Ook verzakkingen tra
den op. Reeds in 1940 vermoedde men dat de 

De kosten van aansluiting en gebruik waren 
afhankelijk van de huurwaarde van de 
woning. De bedragen in de tabel gingen 
in per 1 juni 1942. 

Voor een bad, 
een WC of een 
urinoir, voor het 
bezit van een au
to, sproeien van 
de tuin enz. 
moest apart 
worden bijbe
taald. In de tabel 
zijn de bedragen 
vermeld die men 
per half jaar 
moest betalen 
met de bijbeho
rende hoeveel
heid extra water. 
Voor het wassen 
van een auto 
werd het tarief 
verdubbeld. 

Kaart waarop men bij verhuizing de meterstand 
moest opgeven. 
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verzakkingen  op  de  Lexmondse  Dorpsstraat 
veroorzaakt  waren  door  lekke  waterleiding
buizen. Of dit echt zo was is niet bekend, maar 
bijvoorbeeld in juni 1949 verzakte op het einde 
van Lakerveld wel degelijk de weg door een lek
ke waterleiding.
Na de Tweede Wereldoorlog werd duidelijk dat 
verzakkingen door  de  slappe  ondergrond  en 
doorroesten van de leidingen overal in het net 
voorkwamen. Het zware verkeer veroorzaakte 
trillingen in de bodem, waardoor de pijpkop
pelingen loswerkten en soms leidingbreuk op
trad.  Door  de  agressieve  bodem  ontstonden 
kleine roestgaatjes in de leidingen. Een gaatje 
van  een halve millimeter  gaf  al  een  jaarlijks 
waterverlies  van  104  m3  water.  Bij  grotere 
gaten  is dat natuurlijk veel meer. Bovendien 
waren bij de aanleg  in 1935/1936 veel werk
lozen ingeschakeld, die geen ervaring met dit 
werk hadden. Hierdoor waren de buizen niet 
zorgvuldig genoeg gelegd en waren er bescha
digingen opgetreden. Geschat wordt dat door 
de lekkages 40 à 50 procent van het opgepomp
te water verloren ging. In de jaren 19461947 
nam dit lekverlies zelfs toe tot 50à 60 procent.
Het waterverbruik was voor verschillende ja
ren:
1939      540.000 m3

1940       656.000 m3

1942      695.000 m3

1946    980.000 m3

1947 1.050.000 m3

Omdat, zeker na 1945, het waterverbruik elk 
jaar  fors  toenam en er op sommige plaatsen 

soms zelfs geen water meer uit de kraan kwam, 
concludeerde men dat er wel erg veel  lekken 
moesten zijn. Het was onontkoombaar het ge
hele leidingnet te vervangen. Bij de aanleg was 
gerekend met een levensduur van ongeveer 50 
jaar, maar dat waren er nu maar twaalf of iets 
meer. Het  vernieuwen gebeurde vanaf  1949, 
waarbij  de  stalen  buizen  werden  vervangen 
door  die  van  Eternit.  De  kosten werden  ge
raamd op f 2.600.000. Die werden verhaald op 
de gebruikers, die jaarlijks per inwoner f 1 ex
tra moesten betalen. Jaarlijks werd slechts een 
deel van de waterleiding vernieuwd, maar de 
kosten daarvan werden niet geheel gedekt door 
die gulden per inwoner. Het bestuur wilde het 
water echter niet duurder maken, wat beteken
de dat  in 1948 verlies werd geleden.  In 1951 

De gevolgen van de breuk in de waterleiding in 
Kortenhoeven op 30 januari 2010. Het leggen van een hoofdwaterleiding. 

Aankondiging dat door de halvering van de 
stroomlevering men begin oktober 1944 het 
waterverbruik tot minstens de helft moest ver
minderen. 
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ontkwam het bestuur er niet aan de tarieven 
toch te verhogen.
In  1952  was  het  waterverbruik  gestegen  tot 
1.254.000 m3 per jaar, maar daarvan bestond 
nog ongeveer de helft uit lekverlies. De hierna 
aangebrachte  kathodische  bescherming 
bracht  het  ontstaan  van  nieuwe  lekken 
drastisch terug. In 1960 was het lekverlies ‘nog 
maar’  18,5%.  Hierdoor  kon  meer  geleverd 
worden aan de afnemers, zonder dat de pomp
capaciteit werd verhoogd.
Bij de opening van het nieuwe pompstation in 
november 1973 nam directeur J. Leijssenaar 
het gebouw in gebruik. In zijn speech zei hij on
der andere: Ik ben blij dat het voltallige per
soneel aanwezig is en dat er deze middag nog 
geen  lekkages  zijn  geweest. Hij  had dit  nog 
maar nauwelijks gezegd of de telefoon rinkelde 
en meldde een lekkage in de waterleiding. Was 
dit toeval of een vooropgezet plan? Het riekt 
naar het laatste.
Bij graafwerkzaamheden ging het ook af en toe 
mis.  Zo  ook  op  30  januari  2010  op  de Kor
tenhoevenseweg. De  16  cm pvc  transportlei
ding scheurde toen open over een lengte van 
vijf meter, waardoor zo’n 600.000 liter water 
wegstroomde. Binnen een uur was het euvel 
weliswaar verholpen, maar het duurde nog ve
le uren voordat rond zeven uur ’s avonds de ge
dupeerde 170 huishoudens weer water uit de 
kraan kregen. De schade viel mee. Alleen tui
nen en schuren, met wat daarin stond, liepen 
schade op.32 

Het pompstation in de Tweede Wereldoorlog
Door materiaalschaarste werd de bedrijfsvoe
ring in de Tweede Wereldoorlog steeds moeilij
ker. Toch kon tot een paar weken voor het einde 
van de oorlog altijd water worden geleverd.
In mei en augustus 1944 was nog overwogen 
om een aantal tankschepen te huren en die bij
voorbeeld af te meren in het Merwedekanaal. 
Ze zouden dan worden geladen met drinkwater 
en bij het uitvallen van het pompstation dienst 
doen als noodvoorziening. Deze plannen zijn 
echter niet doorgegaan.
Begin oktober 1944 werd de stroomleverantie 
aan het pompstation gehalveerd. Hierdoor kon 
ook minder water worden geleverd. Iedere af
nemer werd daarom verzocht minstens half zo
veel water te gebruiken.
Op 9 april 1945 viel de stroomvoorziening uit. 
Er  werd  overgeschakeld  op  het  noodstroom 
dieselaggregaat,  zodat  er  toch  water  kon 
worden geleverd. Dat duurde tien dagen, want 
op 19 april 1945 was de voorraad dieselolie op. 
Pas op 7 mei 1945 was er weer elektriciteit en 
kon er stroom worden geleverd. In die tweeën
halve week moesten de Lexmonders zich be
helpen met water uit de pomp, de rivier of de 
sloten.33 

Capaciteit pompgebouw in 19491951 vergroot
Om de onverwachte groei in het waterverbruik 
op te vangen en de levering te kunnen garande
ren, werd in de periode 19491951 de capaciteit 
van het pompstation opgevoerd. De sproeiin

De sproeiinstallatie.  Het boren van een nieuwe bron. 



21ste jaargang nr. 4, november 2019 17

stallatie werd gewijzigd, de capaciteit van de 
drie filters werd vergroot, de pompen werden 
aangepast, er werd voor het pompgebouw een 
wateropslagtank geplaatst en het aantal bron
nen werd vergroot.
Op het kleine eigen terrein werden in 1949 twee 
bronnen tot een diepte van ca. 35 m geslagen. 
In  aangrenzende  percelen  kwamen  daar  in 
1951 nog twee bronnen bij: één van ca. 35 m en 
één van ca. 90 m. In 1952 volgde er nog één van 
90 m diepte.34 

Enkele panden werden niet aangesloten
In 1961 waren in Lexmond nog steeds drie pan
den niet aangesloten op de waterleiding. Ze la
gen alle aan de Zederikkade en zo afgelegen, dat 
het maken van een aansluiting onbetaalbaar 
was. De oplossing zou zijn om bij elk perceel 
een Nortonpomp te slaan. Dat kostte f 1.200 
per perceel en de gemeente zou daarvan de helft 
voor haar rekening nemen. De heer P. Vroon 
maakte van die gelegenheid  toen gebruik en 
had zo pompwater uit acht meter diepte.
Dertig  jaar  later  was  Vroon  de  enige  in  de 
gemeente Zederik die niet op het waterleiding
net was aangesloten. Zijn pompwater was toen 
echter ongeschikt als drinkwater. Het bevatte 
twintig maal de  toegestane ammoniumnorm 
en veertig maal de toegestane ijzernorm. Vroon 
diende daarom bij de gemeente een verzoek in 
om te worden aangesloten op de drinkwaterlei
ding en die verzocht de WZHO op haar beurt dit 
te realiseren. 
Er moest een leiding worden getrokken naar de 
hoofdleiding in Lakerveld en dat was een af
stand van 1500 meter.  Dat kostte f 27.000 en 
de WZHO vond dat toch te veel. Uiteindelijk 
stelde de gemeente Zederik f 21.500 subsidie 
beschikbaar  en  moest  Vroon  de  resterende
f 5.500 bijpassen.
In tegenstelling tot de normale gang van zaken 
wilde  de  WZHO  de  watermeter  bij  de  aan
sluiting met de hoofdleiding plaatsen in plaats 
van in het huis van Vroon. Dat betekende dat 
Vroon verantwoordelijk zou zijn voor reparatie 
en  onderhoud  van  de  lange  leiding.  Terecht 
maakte Vroon daartegen bezwaar en kreeg zijn 
zin. In de loop van 1992 werd het huis aange
sloten op het drinkwaternet.35 

 Mevrouw Vroon staat hier in 1992 bij de put 
waarin de motorpomp is geplaatst. 

Fluoridering van het drinkwater
In  1962/1963 was  er  landelijk  veel  discussie 
over het nut en onnut van het fluorideren van 
drinkwater.  Fluor  zou  aan  het  drinkwater 
worden    toegevoegd om  tandbederf  tegen  te 
gaan.  Omdat  van  de  totale  hoeveelheid  ge
leverd water slechts ongeveer 5 procent als echt 
drinkwater  werd  gebruikt,  zag  het  Drink
waterbedrijf er toch maar vanaf.36 

Voetnoten
26  Waterleidingmuseum p. 22; Brand, p. 45 en 48; 
OAL, VGR 6 nov. 1915, 26 febr. en 13 mei 1916; OAS,
UB 7 okt. 1915

27  OAL,  VGR, 11 nov. 1931, 3 febr. en 28 apr.1932, 
26 juli, 3 aug. 1933, 27 juni, 1 aug. 1934, 27 febr. 1936,
11 mrt. en 2 sept. 1937; Map 657, 15 dec. 1932, 
8 juli 1933; Drinkwaterleiding, p. 10

28  DL 27 okt., 17 nov. 1934, 1 mei, 31aug., 12 sept., 5 en
10 okt., 7 en 17 dec.1935,  4 febr., 2 en 23 apr., 25 juni, 
11 en 18 juli 1936, 16 apr. 1938; OAL VGR 16 sept.
1936; Drinkwaterleiding, p.1721

29  DL 18 juli 1936
30  Drinkwaterleiding, p. 21, 25, 29, 46; DT 30 okt. 1943;
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31 Drinkwaterleiding p. 21, 32, 36
32 OAL VGR 25 apr. 1940, 10 dec. 1948, 11 okt. en 9 nov.
1951, 14 nov. 1952, 27 dec. 1954, 29 dec. 1955; 
DG 21 mei, 2 juli 1949; DVHL 1 apr. 2010; Drinkwater
leiding p. 21, 22, 24, 31, 39; Kka 27 nov. 1973

33 OAL Map 657, 1944
34 Drinkwaterleiding p. 29
35 OAL, VGR, 29 aug., 30 okt., 30 dec. 1957,  14 aug., 
28 dec. 1961; Kka 10 apr. 1992

36 OAL, VGR, 26 febr. 1962 
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et dorpshart in 1750 met links het oude 
rechthuis, in het midden hoge bomen 
langs de wetering en rechts de kerk. Het 

is een van de oudste tekeningen van Hei en 
Boeicop. De tekening is vaak gepubliceerd in 
boeken, kranten en op het internet. Ook in de 
Lek en Huibert Kroniek heeft de afbeelding ge
staan. Maar wie is de maker? De namen bij de 
publicaties verschilden nogal eens.
Drie kunstenaars worden met  regelmaat ge
noemd:  Jan  de Beijer  (17031780), Hendrik 
Spilman  (17211784)  en  Hendrik  de  Winter 
(17171790). Wie van de drie is de ware?
Volgens het RKD – Nederlands Instituut voor 
Kunstgeschiedenis    is  het  oorspronkelijke 
werk van De Beijer. Hij maakte het tweeluik 
(pendant) Het Dorp Heycop, 1750 en Het Dorp 
Schoonderwoert, 1750. Collega Spilman was 
onder de indruk van de tekeningen en maakte 
er een kopergravure van. In detail waren er wel 
verschillen, zoals in de weergave van de afge
beelde personen. Werk van Jan de Beijer ko
piëren deed hij vaker, evenals tekeningen van 
Cornelis Pronk en Abraham de Haen. De mees
te tijd spendeerde Spilman aan het reizen door 
het land om tekeningen van dorpsgezichten te 
maken. Zijn werk omvat meer dan 800 gravu
res.
Originaliteit van de kunstenaar was in die tijd 
veel  minder  belangrijk  dan  nu.  Goed  na
schilderen  was  ook  een  kunst.  Veel  kunste

Wie van de drie in Heycop? Ronnie Hendriks

naars  zijn  dan  ook  anoniem  gebleven:  het 
draaide niet om de schilder maar om het ge
schilderde. 
Lange tijd is ook Hendrik de Winter als maker 
van  het  Heycopse  dorpsgezicht  genoemd. 
Daarbij  werden  twee  tekeningen  regelmatig 
verwisseld. De tekening van De Beijer en een 
sterk gelijkende tekening, waarop echter geen 
personen  staan. Dit  laatste werk  is  een paar 
keer  geveild.  Aanvankelijk  werd  het  toege
schreven aan De Beijer en later aan De Winter. 
Op een veiling in 1936 bij A.J. van Huffel's Anti
quariaat in Utrecht kwam er een nieuwe naam 
uit de hoge hoed: Paulus van Liender  (1731
1797). Mogelijk de geestelijke vader van het ta
fereel. Is dat nu zeker? Nee! Volgens de des
kundigen kan het ook Utrechter Pieter Jan van 
Liender (17271779) zijn geweest. 

 Jan de B
eijer

 Paulus v
an Liende

r

 Hendrik 
Spilman

H
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n deze tweede aflevering van 'Wie of wat' is 
de  schijnwerper  gericht  op  twee  sterke 
vrouwen. Anna Maria van Schurman (1607

1678) was in 1636 de eerste Nederlandse vrouw 
die  'officieus'  colleges  volgde  in  Nederland, 
verstopt achter een gordijn in een nis van de 
collegezaal. Aletta Jacobs (18541929) was de 
eerste  vrouw  die    met  toestemming  van 
minister Thorbecke  officieel werd toegelaten 
op de universiteit. Beide vrouwen hebben hun 
naam geleend aan een straat in Lexmond.  

Anna Maria van Schurman
Het grootste deel van haar leven bracht Anna 
Maria van Schurman door in Utrecht. Met haar 
ouders en broers woonde ze onder meer aan het 
Domkerkhof.  Een  gevelsteen  in  het  pand 
Achter  de  Dom  8  herinnert  aan  hun  tijd  in 
Utrecht. In dat huis werden in eerste instantie 
alleen haar broers onderwezen door hun vader, 
omdat er nog geen universiteit in de stad was. 
De leergierige Anna Maria schoof uiteindelijk 
ook aan. Van haar vader leerde ze verschillen
de talen en kreeg ze belangstelling voor theo
logie,  geschiedenis,  aardrijkskunde  en 
wiskunde.  Ook  kunst  interesseerde  haar,  ze 
schreef  gedichten, maakte papierknipsels  en 

2
 
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.

tekende portretten. Een in pastel gemaakt zelf
portret uit 1640 is voor zover bekend de eerste 
pasteltekening uit NoordNederland. 
Anna Maria legde zelf contact met mensen die 
haar  inspireerden. Zo  schreef  ze  in  1631 bij
voorbeeld met theoloog André Rivet. Dat con
tact  resulteerde  in  1638  in  een  betoog  over 
waarom vrouwen bij uitstek toegerust zijn om 
wetenschap te beoefenen. 
Drijfveer voor het opdoen van kennis was voor 
Anna Maria het leren begrijpen van de bijbel. 
Om die reden maakte ze zich maar liefst veer
tien verschillende talen eigen. Waaronder He
breeuws,  Chaldeeuws,  Arabisch,  Syrisch  en 
Ethiopisch.
Anna Maria werd bekend om haar intelligentie. 
Bijnamen als De Nederlandse Minerva, het ju
weel  van  de  geleerde  vrouw,  de  ster  van 
Utrecht, ze liegen er niet om. Evenals het net
werk van geleerden en andere grootheden als 
Jacob Cats en Constantijn Huygens waarin ze 
zich bevond. 
Ze bleef zich haar hele leven toewijden aan de 
wetenschap  en  kunsten.  Ze  sloot  zich  uit
eindelijk aan bij een beweging van Labadisten, 
waarbinnen gestreefd wordt naar een zuivere 
kerk met enkel ware gelovigen. Ze volgde deze 

Een deel van het Anna Maria van Schuurmanplein in Lexmond.

Sterke vrouwen in Lexmond
Marianne Wittebol en Ronnie Hendriks

I
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vrouwenkiesrechtbeweging  in  Nederland  en 
hoorde  tot  het  bijbehorende  internationale 
vrouwennetwerk.  In  het  verlengde  van  de 
vrouwenkiesrechtbeweging maakte ze deel uit 
van de vrouwenvredesbeweging, die actief was 
voor  en  tijdens  de  Eerste  Wereldoorlog.  Zij 
reisde  daarvoor  zelfs  naar  Amerika  om met 
enkele  actiepunten  president  Wilson  te  be
zoeken. 
Zij streed voor een betere positie van vrouwen, 
bepleitte  geboortebeperking  en  het  gebruik 
van voorbehoedsmiddelen. Ze ageerde als één 
van de eersten tegen prostitutie. Kennis over de 
situatie  van  vrouwen  kwam  vooral  uit  haar 
doktersspreekuur  voor  onbemiddelde  vrou
wen. In de uitgave 1001 vrouwen in de 20ste 
eeuw wordt geschreven dat zij een niet weg te 
cijferen betekenis heeft gehad voor de emanci
patie van vrouwen
Haar in 1924 uitgebrachte Herinneringen, die 
tijdens de tweede feministische golf van de vo
rige eeuw zijn heruitgegeven, zijn nu opnieuw 
uitgebracht.
 
  In deze kroniek besteedt Marianne Wittebol een
 artikel aan Aletta Jacobs. 
  Over Anna Maria van Schurman schreef Walter
 van Zijderveld een uitgebreide verhandeling in de
 kroniek van mei 2013.
  aanvullende bron Wikipedia.

sekte der Labadisten naar Duitsland en later 
naar Friesland. Daar overleed ze in 1678 op 70
jarige leeftijd.
Anna Maria van Schurman woonde korte tijd 
in Lexmond. In 1964 besloot het gemeentebe
stuur een plein in het dorp naar haar te ver
noemen (met een extra 'u ' in de naam).

Aletta Jacobs
Aletta Jacobs heeft geen binding met Lexmond 
gekend. Toch draagt een straat sinds  enkele ja
ren  ook  haar  naam.  Bij  de  planning  van  de 
nieuwbouw aan de Kortenhoevenseweg en het 
Anna  Maria  van  Schuurmanplein  moest  de 
verbindingsweg  tussen  plein  en  Korten
hoevenseweg een naam krijgen, omdat het lo
gisch  doornummeren  van  het  Anna  van 
Schuurmanplein niet mogelijk was.
Ambtelijk werd na advies van enkele bekende 
Lexmonders 'Achter het dorp' voorgesteld. Een 
niet geheel onlogische keus. Het gebied achter 
de Dorpsstraat en de Kortenhoevenseweg werd 
altijd al zo genoemd. Het college besloot echter 
anders. Het werd de Aletta Jacobsstraat van
wege haar  voorbeeldfunctie en als verbinding 
naar het plein met de naam van een andere ge
leerde en erudiete vrouw uit de Nederlandse 
geschiedenis: Anna Maria van Schurman. 
Aletta Jacobs legde het artsenexamen af, pro
moveerde en werd de eerste Nederlandse vrou
welijke  arts.  Ze  was  actief  in  de 

De Aletta Jacobsstraat 
loopt van de Kor
tenhoevenseweg naar 
het Anna Maria van 
Schuurmanplein. 
Rechts de vijf nieuwe 
eengezinswoningen 
uit het project Dorps
hart Lexmond. 
Het nieuwbouwproject  
omvatte voorts de 
bouw van elf hofjes
woningen en drie 
appartementen aan 
het Anna Maria van 
Schuurmanplein.
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Dr. Aletta Jacobs werkte niet goedkoop!
Toeloop van patiënten had Aletta Jacobs ge
noeg, direct nadat zij zich als eerste vrouwelij
ke arts in Amsterdam had gevestigd met een 
praktijk voor vrouwen en kinderen. Ze kon de 
toekomst – financieel gezien – rooskleurig te
gemoetzien. In andere opzichten was het niet 
altijd makkelijk. Mannelijke collega’s kwamen 
langs om haar met raad en daad bij te staan: Ze 
zou  zich  uitsluitend  tot  verloskundige  hulp 
moeten  bepalen.  'Blijf  vooral  een  flink  stuk 
beneden het gebruikelijke tarief, dan zien de 
medici hier ter stede dat gij U niet als hun gelij
ke beschouwt'. 
Het zal niet verbazen dat Aletta zich aan al deze 
adviezen niet hield. Ook met de man van een 
patiënt deed zich discussie voor over het door 
Jacobs berekende tarief: Nadat zij succesvol de 
vrouw van een patriciër had behandeld voor 
een al vele jaren voortdurende gynaecologische 
kwaal,  zich  beklagen  over  de  hoogte  van  de 
nota: 'U moest toch stellig weten, dat niemand 
eraan denkt om vrouwenarbeid even hoog te 
betalen als werk dat door mannen wordt ver
richt.'  Hij  werd  van  repliek  gediend met  de 
vraag of hij minderwaardige dus goedkopere 
zorg had gezocht, of in de eerste plaats goede 
zorg. En dat hij blij moest zijn dat zij zich liet 
uitbetalen naar de tarieven die vastgesteld wa
ren  door  haar  mannelijke  collega’s.  De 
rekening werd uiteindelijk betaald door de be
handelde vrouw. 
Een andere keer bij een nachtelijk bezoek aan 
een roodvonkpatiëntje werd zij lastiggevallen 
door een agent. Uiteraard ging zij haar beklag 
doen bij de politiecommissaris.
Dit zijn slechts enkele voorbeelden van weer
stand  die  de  jonge  Aletta  Jacobs  moest 

overwinnen. Het was zeker niet de eerste keer. 
Want eer zij zich kon vestigen als eerste vrou
welijke huisarts had  ze  al heel wat barrières 
overwonnen.

Jeugd in Groningen
Aletta (Jetje in haar jeugd, en later Alet voor de 
vele  vriendinnen  in  de  vrouwenkiesrechtbe
weging) werd in 1854 in Sappemeer geboren. 
Als  achtste  van  11  kinderen.  Haar  ouders, 
Abram Jacobs en Anna de Jongh, waren van 
Joodse afkomst. Vader was plattelandsdokter, 
officieel  heel  en  vroedmeester,  hetgeen  be
tekende dat hij zijn kennis in de praktijk had 
opgedaan. Zijn vriend, de hygiënist  Levy Ali 
Cohen  zou een belangrijke rol zou vervullen bij 
de studiecarrière van Aletta.
De opvoeding van de kinderen had veel aan
dacht voor zowel fysieke als geestelijke ontwik
keling.  Aletta  herinnert  zich  in  haar 

Aletta Jacobs (18541929)

Eerste vrouwelijke arts 
en fervent strijdster 
voor vrouwenkiesrecht

Marianne Wittebol

Aletta Jacobs in 1953.
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autobiografie de (rechtop) loopoefeningen die 
ze in de gang moesten doen, de verhalen van va
der ’s avonds over grote mannen en vrouwen 
uit de geschiedenis, waarbij ze die de volgende 
avond  moesten  navertellen.  Of  de  schrijf
oefeningen die haar vader gaf, waarbij ze zich 
één heel goed herinnerde: 'Kennis vergaren om 
die daarna ten algemeenen nutte aan te wen
den moet het hoogste streven zijn.' Een thema 
dat haar leven lang bleef gelden. 
Aletta volgde in de hoogste klassen van de lage
re school ’s avonds tussen 5 en 7 een handwerk
school  waar  ze  haken,  breien,  naaien  en 
borduren leerde. Breien beviel haar het beste, 
omdat ze dan tegelijkertijd kon lezen. Als vol
wassen vrouw beleefde ze plezier aan het aan
kleden  van  poppen  waarvoor  ze  zelf  kleren, 
ondergoed,  hoeden  en  schoenen  maakte. 
Cadeaus  voor  nichtjes  en  kinderen  van 
vriendinnen. 

Meisjesonderwijs?
Na  de  lagere  school  stond  voor  vervolgon
derwijs aan meisjes alleen de weg naar de jon
ge  damesschool  open.  Jetje  leerde  er 
'manieren'. 'Ik kon de noodzakelijkheid van al 
die lessen niet inzien. En evenmin begreep ik, 
waarom,  zooals  mij  werd  geleerd,  een  jong 
meisje de oogen bedeesd moest neerslaan als 
haar op straat een heer passeerde, en waarom 
zij  in  gezelschap  van  heeren  alleen  dan  het 
woord  mocht  nemen  als  haar  iets  werd  ge
vraagd.  De  jongedamesschool  werd  mijn 
nachtmerrie. Ik vond dat ik er als het ware met 
den dag dommer werd…', aldus Aletta in haar 
Herinneringen. Na twee weken gaf ze er de brui 
aan. Bij een modiste in het dorp, waar ze ver
volgens door haar ouders werd geplaatst, hield 
ze het evenmin uit.
Aletta kwam thuis om bij de huishouding  te 
helpen. In de avonduren studeerde ze Frans en 
Duits.  Desondanks  werd  Aletta  lusteloos  en 
ziek. Huisvriend Ali  Cohen  stimuleerde  ver
volgens studie Grieks en Latijn. En vervolgens 
voorbereiding op het examen van leerlingapo
theker. De examenresultaten in juli 1870 waren 
zo goed, dat Aletta het advies kreeg de apothe
kersstudie  te  volgen.  Aletta  koos  haar  eigen 
weg: ze wilde arts worden. Extra lessen waren 

nodig voor toelatingsexamen van de universi
teit. Privélessen waren te duur. Terwijl de HBS 
alleen  toegankelijk  was  voor  jongens.  Aan
vankelijk werd met steun van Thorbecke ge
kozen om als toehoorster de HBS te bezoeken. 
Aletta vond weer met steun van Ali Cohen en 
Thorbecke een kortere weg, namelijk vrijstel
ling van het universitaire toelatingsexamen. 

De Sappemeerse kwestie
Aletta  wordt  vaak  aangeduid  als  het  eerste 
meisje dat de HBS bezocht. Dat lijkt wat over
dreven, gezien de korte periode die zij als toe
hoorster  bij  enkele  lessen  daar  doorbracht. 
Mogelijk  wordt  dit  veroorzaakt  doordat  in 
kranten in die tijd regelmatig aandacht werd 
besteed aan wat heette de 'Sappemeerse' kwes
tie. Na het voorgaande zou je denken dat het 
ging over Aletta’s toelating tot de universiteit. 
Geheel  niet.  Die  verliep  geruisloos. Maar  in 
dezelfde  tijd  dat  Aletta  naar  de  universiteit 
ging, wilde haar jongere zus Frederika naar de 
HBS. Algemene regel was dat voor tweede en 
volgende  kinderen  niet  het  volle  pond  aan 
schoolgeld betaald hoefde te worden. Dat had 
voor de zonen gegolden. Toen voor Frederika 
wel het volle pond betaald moest worden, wei
gerde vader Jacobs dat. De hulp van Thorbecke 
werd ingeroepen. Hij wist een debat hierover in 
de  kamer  te  voorkomen  en  Frederika  werd 
toegelaten tot de Sappemeerse HBS. 
Het betekende niet de definitieve doorbraak 
van de toelating van meisjes tot de HBS. Enke
le  jaren  later werd de  toestemming voor het 
toelaten van meisjes aan de Sappemeerse HBS 
weer ingetrokken. Pas in 1905 kwam de open
stelling van de HBS voor meisjes er definitief.

Studie medicijnen in Groningen
Aletta startte haar studie in het voorjaar van 
1871 en behaalde haar propedeuse in oktober 
1872. Er  vielen de nodige vooroordelen over 
vrouwen te overwinnen, zowel in de bejegening 
van  haar  als  studente,  als  van  vrouwelijke 
patiënten. In het ziekenhuis waar ze haar prak
tijkkennis opdeed kwam ze in aanraking met de 
gevolgen van armoede en verwaarlozing voor 
vooral vrouwen en daardoor ontstane ziektes 
en met de gevolgen van prostitutie. De vreselij
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ke toestanden die ze daar onder ogen kreeg be
paalde de keuzes die ze in later jaren zou leggen 
in haar eigen huisartsenpraktijk.
Aletta had al jong malariaaanvallen. Een ziek
te die in dat deel van Groningen vaker voor
kwam.  De  malaria  kwam  in  1876  tegen  het 
einde van haar studie  terug. Ook werd  long
tuberculose vastgesteld. De professor die dit 
constateerde,  adviseerde  te  stoppen  met  de 
studie. Volgens hem zou Aletta, ook als ze voor 
verdere examens zou slagen, niet sterk genoeg 
zijn om de medische praktijk uit  te oefenen. 
Zwaar aangeslagen ging Aletta terug naar haar 
ouders. Haar vader relativeerde, constateerde 
een zenuwhoest, adviseerde zo snel mogelijk 
het doctoraalexamen te halen en dan te gaan 
uitrusten. Zogezegd, zo gedaan. Het doctoraal
examen werd behaald in de zomer van1876. Er 
volgde een rustkuur en het besluit voor Aletta’s 
gezondheid een andere plaats uit te kiezen waar 
ze zich kon voorbereiden op het artsenexamen.

Artsenexamen
In  Leiden  stonden  de  professoren  niet  te 
springen een vrouw tot de artsenstudie toe te 
laten. En zo viel de keus op Amsterdam. De 

studie  verliep  voorspoedig,  en  in  april  1877 
deed zij het eerste deel van haar artsenexamen. 
Direct daarna werd ze geveld door tyfus en lag 
meerdere keren op het randje van de dood. Het 
tweede  deel  van  het  artsenexamen  volgde 
daardoor pas in april 1878. Vader Jacobs was 
apetrots op de resultaten van zijn dochter en 
schreef ter ere daarvan een gedicht, waarbij de 
laatste strofe haar adviseerde:  
,,Treedt op nu als redster van vrouw 

en van wicht
Door ziekte ter neder gebogen.

Aanvaardt Uw beroep als een heilige plicht,
Met de ernst dezer taak voor oogen.'

Met verve en passie heeft Aletta zich later op die 
taak gestort. Maar voor een vrouwelijke arts 
bestond in die tijd ook geen andere mogelijk
heid dan een praktijk voor vrouwen en kinde
ren. 
 
Promotie en artsenervaring
Aletta keerde terug naar Sappemeer om zich 
voor te bereiden op een promotie, zoals haar 
was aanbevolen. In augustus 1878 kreeg haar 
vader  een  hersenbloeding.  Het  was  vanzelf
sprekend dat Aletta zijn praktijk waarnam. Na 
vaders genezing wilde Aletta afzien van promo
tie. Die had zij niet nodig om een dorpspraktijk 
te vestigen. Dankzij haar professor in Amster
dam kwam de promotie er alsnog over 'Over de 
localisatie  van  physiologische  en  pathologi
sche verschijnselen in de groote hersenen'. Ze 
ontving een gift van één van de patiënten van 
haar professor om daarna een tijd in het bui
tenland door te brengen en haar blikveld te ver
ruimen.

London en de vrouwenkiesrechtbeweging
Jacobs koos voor London. De haar  toen nog 
onbekende Carel Victor Gerritsen zorgde voor 
introducties,  zodat  zij  in  contact kon komen 
met  vrouwelijke  artsen  rondom  de  nieuwe 
vrouwenziekenhuizen in London. Via de vrou
wen daar kwam Aletta Jacobs voor het eerst in 
aanraking met vrouwen uit de kiesrechtbewe
ging.  Dit  zou  een  blijvende  invloed  op  haar 
leven hebben en levenslange contacten opleve
ren. 

 Aletta op de dag van haar promotie 8 maart 1879
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Liefdesleven
Vanaf haar vestiging in Amsterdam had Aletta 
de  nodige  belangstelling  en  huwelijks
aanzoeken van mannen gehad. Ze hebben haar 
gevoel  van  eigenwaarde  gestreeld,  maar  zo 
schrijft  ze  in  haar  herinneringen:  'Mijn  hart 
echter bleef volkomen onbewogen'.
Na  eerst  een  innige  vriendschap werd  Carel 
Victor Gerritsen haar grote liefde. In haar 'Her
inneringen' heet het hoofdstuk dat over hun 
gezamenlijke  leven  gaat  veelzeggend:  'Mijn 
verbond met Carel Victor Gerritsen'. Gerritsen 
was koopman en een linksradicaal. Hij zette 
zich in voor de hervorming van de armenzorg. 
Ze kozen voor een vrij huwelijk uit verzet tegen 
de huwelijkswetgeving, die de vrouw onderge
schikt maakte aan de man. Het betekende wel 
dat  zij  apart moesten  blijven wonen,  omdat 
hun  openbare  bezigheden  het  ongehuwd 
samenwonen niet zouden verdragen. Waren de 
vele  lange  buitenlandse  reizen,  w.o.  fiets
vakanties, een manier om een tijdlang dichter 
bij elkaar te zijn? Dat zullen we nooit weten. 
Aletta Jacobs heeft na het schrijven van haar 
'Herinneringen' alle correspondentie met haar 
man vernietigd. Carel was toen al in 1905 op 55
jarige leeftijd overleden. 
In 1892 waren Carel en Aletta alsnog getrouwd 
vanwege  een  kinderwens.  Haar  eigen  naam 
hield ze en ook haar praktijk werd voortgezet. 
Het zo gewenste kind bleef helaas maar één dag 

leven.  Cynisch  genoeg  door  een  fout  van  de 
dienstdoende  vroedvrouw. Daar waar  Aletta 
zich haar leven lang heeft ingezet voor een be
tere zorg voor zwangere vrouwen. Over het ver
driet  van  dit  verlies  heeft  ze  nooit  kunnen 
schrijven.
Met haar dokterspraktijk stopte ze in 1904 om 
voor haar zieke man Carel te kunnen zorgen. 
Samen maakten ze nog een reis naar Amerika. 
Na zijn overlijden schreef ze: (…) stikdonker 
leek  mij  den  weg  die  ik  verder  alleen  zou 
hebben af te leggen.

Artsenpraktijk Amsterdam
In  de  artsenpraktijk  die  Aletta  vestigde  in 
Amsterdam behandelde ze vrouwen en kinde
ren. Daarnaast had ze  twee ochtenden  in de 
week eerst bij de Werkliedenbond, later in de 
Jordaan, een spreekuur voor arme en minver
mogende vrouwen, zoals dat toen heette. Daar 
kwam ze in aanraking met de gevolgen van ar
moede: slechte woonomstandigheden, slechte 
hygiëne en de vele zwangerschappen. Ze zette 
zich in voor het verstrekken van voorbehoeds
middelen, ook al kreeg ze haar collega’s tegen 
zich. En ook al kon ze zelf regelmatig twijfelen 
of het geoorloofde middelen waren. Maar ook 
de  gynaecologische  klachten  van  winkeljuf
frouwen die vaak van 10 uur ’s ochtends tot 11 
uur ’s avonds vrijwel onafgebroken achter de 
toonbank  stonden.  Omdat  ze  aanvankelijk 

Aletta en Carel op 
de Brennerpas in 
1903
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dacht dat het onkunde was bij de winkelchefs, 
sprak zij deze daarop aan. Dat was naief. Actie 
bleek nodig. En dat deed Aletta dan ook. Ze 
plaatste in kranten een oproep aan vrouwen om 
bij winkeliers kenbaar te maken, dat zij wilden 
dat winkelpersoneel kon zitten. Pas 20 jaar la
ter  werd  in  een wet  vastgelegd  dat  er  zitge
legenheid moest zijn voor winkelpersoneel.

Vrouwenkiesrechtbeweging
Oorspronkelijk 
kende  de  wet  geen 
verbod  voor  vrou
wen  om  te  stem
men.  Er  werd 
waarschijnlijk  van
uit gegaan dat  vrou
wen het niet zouden 
doen, dan wel dat ze 
niet aan de financie
le eisen zouden kun
nen voldoen. Nadat 
Aletta  Jacobs  in 
1883 in Amsterdam 
bij de gemeenteraadsverkiezingen haar stem 
wilde uitbrengen, is in de wet een verbod op 
stemrecht  voor  vrouwen  geregeld.  Des
ondanks  was  Aletta  aanvankelijk  nauwelijks 
actief in de vrouwenkiesrechtbeweging. Haar 
persoonlijke  opvattingen  over  de  gelijk
berechtiging van vrouwen waren duidelijk. Ze 
ontwikkelde  zich  eerder  als  een  ingezonden 
brievenschrijfster over allerlei maatschappe
lijke kwesties. Ook al had ze samen met Wilhel
mina  Drucker  de  Vereeniging  voor  Vrou
wenkiesrecht opgericht. Vanaf 1899 verander
de dit met de publicatie van drie spraakmaken
de  artikelen:  over  vrouwenarbeid,  'het 
vrijwillig moederschap' en prostitutie. Ze werd 
actiever  in de beweging en werd  in 1903 ge
kozen tot presidente van het hoofdbestuur van 
de  Vereeniging  voor  Vrouwenkiesrecht  en 
bleef dat tot in 1919 het actief en passief kies
recht  voor  vrouwen  in  de Grondwet werden 
vastgelegd.
De vereniging nam een groot deel van haar tijd 
in beslag, maar bezorgde haar ook een nog gro
ter en  (internationaler) vriendinnennetwerk. 
Behalve Wilhelmina Drucker hoorde tot haar 

Nederlandse  netwerk  ook  bekende  vrouwen 
als Rosa Manus. 
De  vrouwenkiesrechtbeweging  bestond  voor 
een groot deel uit vrouwen uit de 'hogere' klas
sen. De arbeidersbeweging streed vooral voor 
het algemeen mannenkiesrecht. De vrouwen 
waren  creatief  in propagandamiddelen. Elke 
afdeling had natuurlijk een vaandel, zoals alle 
verenigingen in die tijd. Maar daarnaast werd 
veel  gebruik gemaakt van posters,  vaak ont
worpen  door  bekende  kunstenaars,  lintjes, 
prentbriefkaarten, lepeltjes.

Oude dag
Ondanks  het  drama  van  een  faillissement 
waarvan de oorzaken nooit helemaal duidelijk 
zijn geworden, heeft Aletta een prettige oude 
dag  gehad.  Na  het  faillissement  is  ze  opge
nomen in het huis van Haagse vrienden, die 
haar ook financieel ondersteunde. Met de daar 
aanwezige nichtjes en kleinkinderen kwam het 
zelf  aankleden  en  naaien  van  poppenkleren 
weer als hobby naar boven. Ze bracht er een 
prettige en rustige oude dag door omringd door 
vrienden.
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J.L.E. Bassa  de Jong

Uit de krant van
65 jaar geleden

Algemeen
Bericht van 14 October 1954
Ernstige critiek op onderwijsnota
Mr Cals, minister van Onderwijs, kreeg Dins
dag in de Eerste Kamer van bijna alle kanten 
nog al flinke critiek op zijn beleid. De senato
ren waren slecht te spreken over het plan – 
gepubliceerd in een nota van de minister – 
kleuteronderwijzeressen,  die  een  Bakte 
hebben, te hulp te roepen in de hoop dreigen
de tekorten bij het lager onderwijs te voor
komen. In het koor van critici zong ook een 
partijgenoot van de minister, de heer Derk
sen (KVP) – voorzitter van het Katholiek On
derwijzers Verbond – mee.

Hei en Boeicop
Bericht van 1 November 1954
Gevonden:
Bruin  alpinomutsje;  groen  alpinomutsje; 
duimstok;  halsketting  (zwart);  motor
handschoen  (rechter).  Inlichtingen  bij  de 
Rijkspolitie.

De Chr. School 40 jaar
Vorige  week Donderdag wapperde  de  vlag 
van de Chr. School, die toen 40 jaar bestond. 
Des avonds werd in de Ned. Herv. Kerk dit feit 
in  een  bijzondere  bijeenkomst,  waarvoor 
grote belangstelling bestond, herdacht. Ds. 
E.J.  Schimmel  opende  met  het  lezen  van 
psalm  145.  Na  het  gebed  sprak  hij  een 
welkomstwoord  tot  de  aanwezigen.  (….) 
Herdenken  is  terugzien  op  de  school,  in 
moeite en strijd gesticht en onder Gods zegen 
gegroeid.  (..)  Vervolgens  voerden  diverse 
sprekers het woord, o.a. de inspecteur voor 
het  lager  onderwijs,  dhr.  Koekkoek  en 
burgemeester  de  Wolff  namens  het 
gemeentebestuur. Hij  feliciteerde de heren
J. de Jong Dzn. en G. de Jong Mzn., die 40 jaar 

in  het  bestuur  zitting 
hebben gehad.
Vrijdagavond  werd  met 
de oudleerlingen een bij
eenkomst gehouden in de 
kerk, welke nog meer be
langstelling  trok  dan  de 
vorige  avond.  De  secre
taris  gaf  een  historisch 
overzicht  over  de  voor
bije 40 jaar. In December 
1913 werd een vereniging 
opgericht, met 29 leden, 
om  een  school  met  den 
Bijbel  te  stichten.  ƒ  2000, werd  aan  vrije 
giften  bijeengebracht,  de  grond  voor  de 
school  werd  voor  ƒ  1250,  gekocht  en  de 
school met 2 lokalen en een woning aanbe
steed voor ƒ 11.500,. Op 28 October werd de 
school geopend met 48 schoolgaande leerlin
gen. De school heeft nu 3 lokalen en wordt 
door 85 leerlingen bezocht. Dhr. Hildebrand, 
oudhoofdonderwijzer  van de  school,  sloot 
de bijeenkomst met gebed.

Bericht van 16 November 1954
Uitvoering
De gem. Zangvereniging 'De Lofstem' met di
rigent dhr M. Wigmans te Gorinchem, gaf za
terdagavond  haar  eerste  uitvoering.  De 
opkomst was heel goed. De avond werd geo
pend door het koor, dat het verenigingslied 
zong. Hierna sprak de voorzitter enkele op
wekkende woorden. Het zangkoor werkte het 
programma af door nog een 6tal liederen te 
zingen. Deze werden alle goed uitgevoerd en 
door de aanwezigen telkens met een warm 
applaus beloond. Na het  vocale deel  van  ’t 
programma werd door de leden van 'De Lof
stem' het toneelstuk “De Rebel” opgevoerd, 
een dramatisch stuk dat goed gespeeld werd. 
Zaterdag a.s. zal 'De Lofstem' nog een avond 
geven. 

E.J. Schimmel was 
dominee in Hei en 
Boeicop van 1951 
tot 1956.
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Bericht van 24 December 1954
De Raad
Maandagavond  kwam de  raad  bijeen  o.l.v. 
burgemeester  Mr.  A.J.  de  Wolff.  (…)  Tot 
plaatsvervanger  voor  de  gemeenteont
vanger werd aangesteld dhr. J.P. de Leeuw.
(...) Besloten werd om een nieuwe huisnum
mering in te voeren en de politieverordening 
in die zin te wijzigen. Officieel zullen de wij
ken  worden  aangeduid  als  de  Heien 
Boeicopse weg, Nieuwe weg, Achterkade en 
Kanaaldijk. Voor iedere wijk zal de numme
ring  beginnen  bij  één.  Zo  zal  de  Hei  en 
Boeicopse weg Noorderkant de even en de 
Zuiderkant  de oneven nummers krijgen, te 
beginnen bij G. ’t Lam no. 1 en bij C. ’t Lam no. 
2, resp. voor de zuiden de noordkant.
Besloten werd, naar aanleiding van de voor
lopige  stichtingsakte,  tot  de  Stichting 
Schooltandzorg toe te treden. Gevraagd werd 
10 cent per inwoner en voor het eerste jaar 
een extra bijdrage van 7½ cent per inwoner. 
Met algemene stemmen werd hiertoe beslo
ten.
Rondvraag: Dhr. Middelkoop vroeg naar kle
ding voor de Brandweer en of er zand bij glad
heid gestrooid zal worden in de Achterkade 
en op de Nieuwe weg. De voorzitter verklaar
de, dat de kleding deze maand geleverd zal 
worden, en tot het laten bezanden is in de vo
rige vergadering reeds besloten.
In verband met een in een vorige vergadering 
geuite klacht over het vissen in het kanaal op 
Zondag,  hetwelk  verboden  is  in  deze 
gemeente,  verklaarde  de  voorzitter,  dat 
Zondag j.l. een lid van de Ned. Hengelaars
bond, zich opzettelijk heeft laten verbalise
ren, om een uitspraak van de rechter uit te 
lokken. De Kantonrechter zal begin van het 
nieuwe jaar deze zaak behandelen.

Lexmond
Bericht van 12 October 1954
School m.d. Bijbel
Vrijdagavond werd in de School m.d. Bijbel 
de jaarlijkse ledenvergadering gehouden. De 
voorzitter, dhr. F.A. den Hartogh, opende de 
vergadering  met  gebed.  Notulen  en  inge

komen  stukken  passeerden  zonder  com
mentaar.  Uit  het  verslag  van  de  penning
meester bleek, dat de financiële toestand der 
school  nog  steeds  florisant  is.  De 
Uniecollecte, die vorig jaar langs de huizen 
gehouden werd en ƒ 626.80 opbracht, werd 
voor een groot deel bestemd om de Kleuter
school te steunen. 
Het Hoofd der school bracht verslag uit van 
het  verloop  der  school  over  het  afgelopen 
jaar. Het bleek, dat het aantal leerlingen nog 
steeds omhoog loopt. Op 1 Jan. 1953 bedroeg 
dit 119, een jaar  later reeds 126 en nu 130. 
Hiermede werd  de  vierde  leerkracht  veilig 
gesteld. 
Ook de Kleuterschool groeide gestaag. Het 
lokaal werd te klein en bovendien wegens on
geschiktheid  door  de  inspectie  afgekeurd. 
Besloten werd tot de bouw van twee lokalen 
over  te  gaan.  Aan  architect  Hogevest  te 
Amersfoort werd de bouw opgedragen en het 
terrein werd gekocht van de heer M. Scher
penzeel, waardoor de lokalen achter de grote 
school  zullen komen. Met de bouwvergun
ning  e.d.  ondervond  het  bestuur  nogal 
strubbelingen, doch ’t gaat er nu toch op lij
ken, dat er enige beweging in komt. 

Bericht van 21 October 1954
De vluchtelingenactie
In de grote actie om wat te doen voor hen die 
door overmacht van huis en haard werden 
verdreven en niets meer overhielden dan het 
vege lijf dat gered kon worden, blijft ook Lex
mond niet achter. Maandagavond werd een 
vergadering gehouden waaraan deelnamen 
vertegenwoordigers  van  de  gemeente,  het 
burgerlijk armbestuur, de beide Kerkeraden 
en de beide Vrouwenverenigingen.  In deze 
vergadering bleek men het volkomen eens te 
zijn over het voeren van een inzamelingsac
tie. Lexmond, dat op ’t gebied van offervaar
digheid  zeker  niet  achter  komt,  mag  hier 
stellig niet verzuimen een aandeel te leveren 
in de Nationale Actie, zo was ’t eenstemmend 
oordeel en bijgevolg zal er in deze gemeente 
Zaterdag een inzameling worden gehouden. 
Men weet, dat de actie zich ten doel gesteld 
had een uurloon van alle Nederlanders.
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Kerkrestauratie
Zondag werd voor de laatste maal in de Herv. 
Kerk alhier in zijn huidige vorm gekerkt. Een 
stuk plaatselijke kerkgeschiedenis gaat hier
mede verdwijnen. Natuurlijk is iedere kerk
ganger  blij,  dat  er  eindelijk  een  begin 
gemaakt wordt met de zo hoog nodige restau
ratie, zodat we eindelijk weer een gave kerk 
zullen krijgen, zonder de storende stutpalen 
en het verweerde dak en de grauwe muren. 
Dat we straks een kerk zullen krijgen met fris
se muren en aesthetisch gewelf en geriefelij
ke banken, waarnaar zolang is uitgezien. (….) 
Het bleek, dat we méér gehecht waren aan dit 
door mensen zo hopeloos verknoeide kerk
gebouw  (die  het  overigens  stellig  goed 
bedoeld hebben ), aan ’t kerkgebouw met zijn 
plaatsverdeling naar maatschappelijke wel
stand (onzalige erfenis van mensen, die ook 
hierin kinderen van hun tijd waren), aan vele 
grote en kleine dingen, waaraan we ondanks 
veel critiek toch met een sterke binding ge
hecht bleken te zijn. 
Zondag werd in de Herv. Kerk afgekondigd, 
dat de zitplaatsen in het koor der kerk vrij zul
len  zijn  en  op  de  andere  plaatsen  de 
“huurders”  hun  recht  verliezen,  zodra  on
middellijk vóór de dienst de klok gaat luiden.
De  maandag  jl.  begonnen  restauratie  der 
Ned. Herv. Kerk heeft een ongekende leven
digheid in het dorpsleven gebracht. Een flink 
aantal arbeiders is begonnen met het grote 
werk, waarvan de eerste etappe is de kerk in 
tweeen te verdelen, waarvoor een schot moet 
worden overgeplaatst naar de triomfboog en 
daar  op  enige  afstand  vandaan  gezet  zal 
worden,  zodat  het  de  restauratie  van  deze 
boog niet in de weg staat. 

Zeer belangrijke vergadering
Het bisschoppelijk mandement, waarover de 
laatste tijd zoveel wordt gesproken, zal ook 
een plaats van betekenis krijgen in het refe
raat, dat burgemeester Verkerk van Boskoop 
Vrijdagavond a.s.  voor de A.R. Kiesvereni
ging in de School m.d. Bijbel alhier hoopt te 
houden.  Deze  vergadering  is  ook  toe
gankelijk  voor  nietleden  der  Kiesvereni
ging. 

Bericht van 28 October 1954
Kerkrestauratie
Zondag werd voor het eerst in het daartoe af
gebakende gedeelte i.v.m. de restauratie ge
kerkt.  Koor,  met  z.g.n.  “Heerenhoek”  en 
“onder  het  orgel”  vormde  de  ruimte  waar 
voorlopig,  wellicht  maanden,  dienst  zal 
worden gehouden. Het verwonderde ons, dat 
men met acht mensen in één werkweek het 
zover  gebracht  had,  dat  de  ruimte  zeer 
doelmatig  is  afgesloten. De  nieuwe  ruimte 
biedt voldoende plaats aan een normale op
komst.  Enkele  verbeteringen  zullen  nog 
worden aangebracht. Het geheel mag echter 
uitstekend geslaagd worden genoemd.

Ingezonden stuk 2 December
Eerbied voor de dood
Geachte Redactie, 
Gaarne zou ik in “De Gecombineerde” on
derstaand stukje opgenomen willen zien:
De stenen en de benen
Met vele ingezetenen van Lexmond heb ik me 
erover verheugd, dat eindelijk de restaura
tie van de Hervormde Kerk is aangevangen. 
Een sieraad uit het verleden zal daardoor 
bewaard blijven voor  het nageslacht. Het is 
prijzenswaard, dat men tegenwoordig al
lerwege meer eerbied gaat krijgen voor wat 
onze voorvaderen hebben gepresteerd. Als 
deze eerbied voor wat onze vaderen bouw
den gepaard ging met eerbied voor de stof

De hervormde kerk in Lexmond bij het begin van 
de restauratie in oktober 1954. Links staan de 
stoelen opgesteld, zodat de kerkdiensten kon
den doorgaan. 
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diverse personen
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felijke resten van onze vaderen zou ons dat 
nog wel zo lief zijn. Men kan nu overal op de 
erven bij boeren en in droge sloten ribben, 
wervels en schedels vinden van hen die één 
of meer eeuwen eerder kwamen te over
lijden dan wij. Piëteitvol is dat allerminst. 
Kan dat nu helemaal niet anders? Waarom 
niet één man belast met een eenvoudige 
herbegrafenis van de resten van onze vade
ren? Voor mij heeft de eerbied voor de stenen 
uit het verleden geen waarde, wanneer men 
de benen uit het verleden als speelgoed voor 
de jeugd en de honden laat slingeren.

Bericht van 9 December 1954
Kerk in Carrosseriefabriek
De oplossing: In een gedeelte van de te res
taureren Herv. Kerk te blijven doorkerken, 
was  zo  gek  nog  niet  en  de  afscheiding  liet 
hoegenaamd niets te wensen over. De oude 
kerk bleek echter bij het onderhanden nemen 
slechter  dan  men  dacht  en  deskundigen 
oordeelden, dat doorgaan met kerk te houden 
beslist riskant was. Door de Kerkvoogdij  is 
toen  naar  een  noodkerk  omgezien,  welke 
echter niet direct voorhanden was en zo werd 
nog even doorgegaan om van de kerk voor 
diensten  gebruik  te  maken.  Bij  de  laatste 
storm  achtte  de  architect  de  kerk  toch 
werkelijk zeer gevaarlijk en zo werd Zondag 
gebruik gemaakt van de fabriek van fa. Van 
Eck. Voor een zeer tijdelijke oplossing is dit te 
doen. De fa. zou de fabriek niet elke week leeg 
kunnen  opleveren,  terwijl  de  ruimte  nogal 
tochtig is en doelmatig verwarmen moeilijk 
is. Daarom wordt er gehoopt, dat niet al te 
lang van deze ruimte zal behoeven te worden 
gebruik gemaakt.

Bericht van 16 December 1954
Woningbouw
Er is vergunning verleend voor de bouw van 
9 nieuwe huizen, die achter de bestaande 
op de Nes zullen worden ge
bouwd met het front naar de 
ZuidWestkant, waar een ver
bindingsstraat zal worden ge
legd.  De  aanbesteding  zal 
binnenkort plaatsvinden.

Mieneke Lever  van Dieren, Lexmond
 Ingelijste kaart deel 6 uit de serie  'Kaart
 van de rivier de Lek' van Melchior Bolstra.
 Oude kranten van 'De Voorlichter', 'De
 Partisan', 'Viaansche Courant', 'De Ge
 combineerde', 'De Lek' en 'De Vijfheeren
 landen'.
 Veeboekje uit 1941.

Ans den Braven, Lexmond
 Herbergh De Drie Snoecken, Walter van
 Zijderveld.
 Het kerkgebouw, de toren en het kerkhof
 van Lexmond, Walter van Zijderveld.
 100 jaar IJsclub Door Eendracht Vooruit.

Geertje den Hertog, Vianen
 Handbediende karn.

Uit de erfenis van fam. de Jong/
Boudewina Molenaar, Lexmond.
 Foto muziekvereniging Excelsior.

Stef de Ridder, Lexmond
 Foto zilveren jubileum School m.d.
 Bijbel Lexmond.
 Enkele oude foto's.
 verloven tot begraven in Hei en Boeicop
 van G. J. Brouwer (1974) en Pietje Kers
 bergen (1916).

Uit de erfenis van T. SchepBosch, 
Hei en Boeicop
 Enkele agrarische boekjes.
 Vijftig jaar vorstin.
 Herinneringsalbum 40 jaar Wilhelmina.

 Jan Hartman, Lexmond
 Diverse administratieve bescheiden van
 Garage Burggraaff (W. Ott).
 Schooldiploma van de School met m.d. 
 Bijbel Lexmond van KLazien Hartman.
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Nieuwsbrief
Nieuwe leden
We heten van harte weer enkele nieuwe leden welkom. Andries Lever, familie R. Bikker , Toos Kool 
en Rob van Putten uit Lexmond, G.J. Brouwer uit Hei en Boeicop en M.A. Veen uit Vianen, 
Overleden zijn G. Verheij uit Hei en Boeicop, Gerrit van Bezooijen uit Meerkerk en Henk Manschot 
uit Lexmond (zijn echtgenote Jozien blijft lid).  Verhuizingen en andere mutaties kunt u doorgeven 
aan arievanderzouwen@hetnet.nl 

Lezing woensdag 20 november 2019
Wat: Lezing 'Hei en Boeicop in het verleden'
Wie: Zwier van der Schagt
Wanneer: Woensdag 20 november 2019, om 20.00 uur
Waar: Internos in Hei en Boeicop

Al eerder hield Culemborger Zwier van der Schagt een lezing 
met  beelden  van  Hei  en  Boeicop  uit  het  verleden.  Een 
bomvolle zaal van Internos genoot van de prachtige oude 
ansichtkaarten en foto's. De geslaagde avond is een vervolg 
waard op woensdag 20 november.
De presentatie is opgesplitst in verschillende hoofdstukken. De eerste 20 afbeeldingen betreffen 
fragmenten van oude foto’s en ansichtkaarten, zoals bijvoorbeeld een gevel van een oude boerderij 
of  een woning. Maar ook een  jaartal op een brug over de wetering heeft  raakvlakken met de 
boerderij. Het is een soort topografische test. 
Vervolgens passeren ook diverse personen en boerderijen de revue, waarvan niet altijd de namen 
of juiste locatie bekend zijn. Voor de bezoekers een uitdaging om met extra informatie te komen. 
De sloop van het oude 'Regthuys' in de zomer van 1996 heeft vele kleurrijke foto’s opgeleverd. Het 
zijn  de  laatste  tastbare  herinneringen  voor  vele  inwoners.  Wat  niet  met  de  grond  werd 
gelijkgemaakt, was het winkeltje van 'Keetje'. Na de sloop werd de winkel grondig gerenoveerd.
Tijdens de Onafhankelijksfeesten (1913) waren verschillende fotografen actief. Deze foto’s zijn 
momenteel zeldzaam op te sporen. Van de optochten tijdens de Oranjefeesten in 1985 zijn vele 
foto’s gemaakt. De namen van de vele deelnemers waren moeilijk allemaal te achterhalen, maar 
dat verandert misschien tijdens de presentatie. 
Ter afsluiting toont Van der Schagt foto's van enkele middenstanders en bewoners van het dorp en 
enkele dorpsgezichten uit de regio.

Lezing woensdag 22 januari 2020
Wat: Lezing over Maarten van Rossum
Wie: Historicus Sander Wassing
Wanneer: Woensdag 22 januari 2020 om 20.00 uur
Waar: Historium in Lexmond

'Blaken en branden is het sieraad van de oorlog'. De lijfspreuk van de Gelderse krijgsheer Maarten 
van Rossum (ca. 14781555) werd door hem en zijn soldaten omgezet in meedogenloze daden. Bij 
het Brabantse platteland denken we vandaag de dag vooral aan idylle, gemeenschapszin en fraaie 
landschappen. Hoe anders was dat in de zestiende eeuw! Brabant vormde toen regelmatig het 
toneel van guerrilla overvallen door Gelderse krijgsbenden. Kerkklokken, boden en rookkolom

Middenstander Goof van Middelkoop.
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men aan de horizon waarschuwden dorpsbewoners dat de 
‘gelderaers’ in aantocht waren. Van Rossum stond in de zestiende 
eeuw bekend als de ‘gesel van de boeren’.  Decennia lang hield 
Maarten van Rossum in dienst van de Gelderse hertogen de 
Nederlanden in zijn greep. In 1513 en opnieuw in 1516 kwam het 
oorlogsgeweld dichtbij: Noordeloos, Leerbroek en Nieuwpoort 
werden met krijgsbenden geconfronteerd. 
Wie was Maarten van Rossum en wat dreef hem? Hoe trof zijn harde 
hand de plattelandsbevolking en hoe concreet was de dreiging voor de 
inwoners van Lexmond en Hei en Boeicop? Kunnen we in kaart 
brengen welke personen specifiek werden getroffen? Deze en andere 
vragen worden tijdens de lezing van de ons al langer bekende 
historicus Sander Wassing aan de orde gesteld.
De lezingen zijn gratis voor leden. Nietleden betalen 2,50 euro.

75 jaar bevrijding
Onze vereniging besteedt volgend jaar aandacht aan 75 jaar bevrijding. Een van de activiteiten is 
een kleine expositie in het Historium .Wij doen een beroep op onze leden om memorabilia ter 
beschikking te stellen. Te denken valt aan  oude kranten, foto's, documenten, vlugschriften, maar 
ook oude materialen, zoals munitie en vliegtuigonderdelen.  Voorts willen we de  geschiedenis be
lichten van de op 23 augustus 1943 in Hei en Boeicop neergestorte Lancaster, waarvan de 

gesneuvelde vliegeniers op de begraafplaats in 
Hei en Boeicop liggen. Daarvoor zoeken we in 
het bijzonder verhalen, foto's, onderdelen, een 
schaalmodel en andere informatie.  
Uw hulp is voor een geslaagde herdenking 
onmisbaar!  Bel een van onze bestuursleden of 
stuur een bericht naar info@vhlhb.nl 
Informatie en attributen (voorzien van uw 
naam) kunt u ook langsbrengen op elke 
woensdagmiddag in het Historium of bij een 
van de bestuursleden.  

Het rijke verenigingsleven
In Lexmond en Hei en Boeicop is een groot aantal verenigingen actief. Veelal ontmoeten mensen 
elkaar in georganiseerd verband, maar soms gaat het puur om de gezelligheid. Alleen al aan 
buurtverenigingen tellen de twee kernen samen meer dan een dozijn 'clubs'. Het verenigingsleven 
vormt een fraai spiegelbeeld van de bevolking. Wat bindt en vermaakt de inwoners? Wij willen 
deze dwarsdoorsnede van de bevolking in beeld brengen, in het heden en uiteraard ook in het 
verleden. Daarvoor zijn we op zoek naar informatie. Welke verenigingen zijn er nu actief en welke 
clubs zijn inmiddels verdwenen. Onze vraag aan u is om de namen van verenigingen van nu en in 
het verleden aan ons door te geven via info@vhlhb.nl Het liefst met een korte beschrijving en 
contactinformatie van mensen die er meer over kunnen vertellen.

Met vriendelijke groet,
Peter Kleppe, secretaris

Maarten van Rossum.

De oorlogsgraven in Heien Boeicop.
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