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aar kun je lering uit trekken….  Met die woorden stimu
leerde mijn moeder mij eertijds om kennis te nemen 
van gebeurtenissen die in haar ogen belangrijk waren. 

Belangrijk  vanuit  de  gedachte  dat  kennis  van  datgene  wat 
korter of langer geleden van invloed geweest was op haar eigen 
leven of op de omgeving, nuttig zou zijn voor mij om een helde
re kijk op leven en samenleven te ontwikkelen. 

Over het leren van en daardoor wijzer worden uit de geschiede
nis wordt verschillend gedacht; de een staat daar positiever te
genover dan de ander. Dat neemt niet weg dat ieder van ons 
ontegenzeggelijk geïnteresseerd is in hoe en waar hij of zij ge
worteld is. De eigen achtergrond dus. De plaatselijke, veelal 
gemeenschappelijke aspecten in deze achtergronden, die vor
men het bestaansrecht van onze vereniging. 
Wij verzamelen en bewaren verhalen, documenten en voor
werpen van onze lokale geschiedenis in velerlei vorm en kleur. 
En die delen we vervolgens graag. Dat zie je onmiddellijk in de 
nieuwste Kroniek. Maar niet minder doen we dat in de lezin
gen, de excursies en de exposities die we organiseren. 

Daar kun je lering uit trekken…  In al zijn simpelheid is dat ook 
een drijfveer van het bestuur om op verschillende manieren 
nog meer dan tot nu toe onze lokale geschiedenis door te geven.  
Met het Historium hebben we daarvoor hele mooie nieuwe fa
ciliteiten gekregen. 
We zijn nu al elke woensdagmiddag open en zowel doelgerich
te belangstellenden alsook toevallige passanten worden, een
maal  binnen,  niet  zelden  getroffen  door  wat  daar  geboden 
wordt.
Maar in het Historium kunnen wij ook leerlingen van de ver
schillende scholen meer en aantrekkelijker bij de  lokale ge
schiedenis  betrekken.  Support  geven  voor  individuele 
spreekbeurten,  klassen  ontvangen  en  speciale  thema’s  pre
senteren , kennis laten maken met de geschiedenis van de om
geving  of  met  oude  voorwerpen  en  documenten.  Kortom, 
waardevolle nieuwe mogelijkheden om speciaal ook met onze 
jonge dorpsgenoten het plaatselijk verleden te delen.  

Dat wil ik graag aan u doorgeven.
En over hoe dat verleden zich op bepaalde momenten voltrok, 
daarover staat dit nummer weer vol met interessante verhalen 
en wetenswaardigheden. Veel leesplezier toegewenst! 
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et  land  van  Vianen  en  Ameide  heeft 
zich eeuwenlang bezig gehouden met 
het kweken van wilgenhout. Men koos 

hiervoor  de  laagst  gelegen  delen  van  de 
polders, die voor akkerland, boomgaarden en 
weiland  ongeschikt  waren.  Men  pootte  een 
perceel land in met wilgen stekpinnen, die men 
van één tot vier jaar liet groeien. Sneed men na 
één jaar de takken er af , die in bossen werden 
samengebonden,  dan  sprak  men  van 
teenbossen.  Men  sprak  van  grauwe  teen  en 
witte teen.
De grauwe teen werd niet geschild. Men breide 
er grauwe manden van, die voor vis en fruit
vervoer  waren  bestemd.  Ameide  heeft  er 
enorme aantallen van gefabriceerd.  
Witte  teen  verkreeg  men,  door  de  tenen  te 
schillen,  d.w.z.  men  trok  de  tenen  door  een 
schilijzer,  waardoor  de  bast  er  afgestroopt 
werd. Om te zorgen, dat de bast los zat, werden 

de bossen in de wintermaanden op lange rijen 
in  de  sloot  gezet  en  omstreeks  Pasen  door 
teenschillers wit gemaakt. Dit werk geschiedde 
door mannen, vrouwen en kinderen.
Men sorteerde de tenen in drie soorten:
Davidjes ongeveer  1  á  1 ½  m  lang;  geschild 
door vrouwen en kinderen
Klein grauw ongeveer 2 á 2 ½ m lang; geschild 
door mannen;
Telders ongeveer 2 ½ á 3 ½ m lang; geschild 
door mannen
De mannen schilden in groepen, staande op een 
teenwerf van de teenbaas, die voor de aanvoer 
zorgde. Vrouwen en kinderen schilden bij huis. 
De teenbaas zorgde ook daar voor de aanvoer 
van de davidjes.
De mannen moesten de tenen eerst schilklaar 
maken, door er de zijtakjes af te snoeien (sneu
en), die door de kinderen werden geraapt, mee 
naar huis genomen en daar geschild. ’s Zater

Griendcultuur Piet Horden Jz.

Lokale geschiedschrijver Piet Horden 
Jz. – bekend van de boeken Een Kleine 
Geschiedenis van ‘Het Land van Via
nen’ (1953) en Recht en Slecht in het 
Land van Brederode  (1955) – komt uit 
een geslacht van houthakkers (griend
uilen), rietsnijders en teenschillers.  Hij 
werd geboren in 1909 in Lexmond,  had 
een goed stel hersens en kreeg de kans 
te gaan studeren. Hij ontwikkelde zich 
tot leraar. Horden was een rasverteller 
en kan gezien worden als een pionier op 
het gebied van de lokale geschied
schrijving. Een onderwerp dat hem lo
gischerwijs interesseerde was de 
griendcultuur, waarbinnen zijn familie 
generaties lang werkzaam was. Hij 
schreef er onderstaande verhandeling 
over, die recent werd ontdekt in het ar
chief in Gorinchem. Het origineel bevat 
voorts informatie over het dreigende 
uitvoerverbod van hoepen en hoephout.

Een griend in de polder NederBoeicop.

H
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bazen naar believen de grienden konden “mij
nen”. 
Was dit geschied dan meldden de houthakkers 
zich bij de bazen om aangenomen te worden. De 
houthakkers  bestonden  uit  landarbeiders  of 
polderjongens.  Met  het  werk  in  de  grienden 
kwamen ze de wintermaanden door, zodat ze in 
die tijd niet werkloos waren.
Ze hakten de wilgenstokken van de stommels, 
droegen ze naar de zogenoemde paal, waaraan 
een maatlat, ook wel kippeleer genoemd, zat, 
waarin  inkepingen  zaten  om  de  stokken  op 
maat  te  hakken,  nadat  de  zijtakken  er  afge
snoeid waren. Van dunnere stokken hakte men 
“kit”;  van  iets  dikkere  “karreband”;  van  nog 
dikkere  “halfvaats”en  van  de  dikste  “tonne
band”. 
Van de afgehakte toppen maakte men bossen 
“toppen”of de dunne bosjes “rijshout” voor de 
beroemde zinkstukken. Het rijshout werd ook 
vaak geleverd aan het dijkcollege – o.a. de Vijf
heerenlanden – om op stuiken gezet te worden 
op  vastgestelde  plaatsen  langs  de  Lek  en 
Lingedijken, teneinde het in tijd van nood bij de 
hand te hebben. Met sprak dan ook van “nood
stuiken”. 
Van zeer zware stokken hakte men boonstaken, 
tienvoeten, twaalfvoeten en veertienvoeten.
Zo om een uur of drie in de middag ging de hout
hakker de op diverse hopen gegooide stokken 
soort bij soort  intellen en op bossen binden:

 Kit 104 stokken
 Karreband    52 stokken
 Halfvaats   39 stokken
 Tonneband   26 stokken.

dags werd het geschilde sneusel keurig op bos
jes  gebonden  bij  de  teenbaas  afgeleverd,  die 
met een kom vol centjes, vierduiten, stuivertjes, 
dubbeltjes en een enkel kwartje gereed zat, om 
de jeugd voor het “geschil” te belonen. Meestal 
waren het de eerste zelfverdiende stuivertjes, 
die vol trots aan moeder werden overgedragen. 
Ze spaarde ze op en met Pasen kocht ze er voor 
de  kleine  “broodverdiener”  een  paar  stiefels   
van of een “nuut himd”  of iets van dien aard.
Van  de  witte  teen  breidde  men  vele  soorten 
manden. 
Liet men de tenen drie á vier jaren doorgroeien, 
dan ontstonden er grienden met drie en vierja
rig houtgewas. De eigenaren gaven hun perce
len bij een notaris op, die dan in de herfst een 
houtverkoping  uitschreef,  waarbij  de  hout

Het eerste vel van de met de hand ge
schreven verhandeling.

Een koperen 
koffieketeltje 
zoals de 
griend
werkers dat in 
het veld ge
bruikten.
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Het loon van de houthakker hing van het gepro
duceerde aantal bossen af.
Liet men de bossen ongeschild, dan sprak men 
van “grauw” hout, waar men in de hoepmake
rijen “grauwe” hoepels van maakte. Hoepma
kerijen  waren  gevestigd  te  Vianen,  Ameide, 
Lexmond en Meerkerk.
Moest het hout geschild worden, dan ging dat 
op dezelfde wijze als bij de tenen. Eerst een tijd 
in  het  water  en  daarna  omstreeks  Pasen  of 
Pinksteren  schillen,  doch  met  een  zwaarder 
schilijzer dan voor de tenen. Van het witte hout 
werden witte hoepels gemaakt.
Aan  de  namen  “halfvaats”  en  “tonneband” 

worden we gewaar, waar de hoepels voor be
stemd waren: voor de kuiperijen. Met scheeps
ladingen tegelijk gingen ze naar Vlaardingen. 
In vroeger eeuwen, toen ieder dorp zijn eigen 
kuiper had , werden ook door deze mensen die 
hoepels gekocht, doch in kleine hoeveelheden.
Op de oudere en nieuwe topografische kaarten 
(schaal 1: 25000) kunnen we zien aan de groe
ne kleur waar de grienden gevestigd waren en 
zijn. Hun aantal is sterk verminderd. Dat heeft 
twee oorzaken. Door de machine kan men de 
waterstand in de polders beter beheersen dan 
met molens. De kisten hebben de manden ver
drongen, vooral bij ’t fruit. 

Bundels teen in vier maten:  'kit', 'karreband', 'half
vaats' en 'tonneband'.  

De 'paal', ook wel 'kippeleer' genoemd, waarmee 
de lengte van de wilgentenen werd gemeten.

In de Vijfhee
renlanden wa
ren vroeger 
veel grienden 
en die boden 
veel platte
landers werk. 
Deze foto van 
teenschillers 
en hun familie 
is gemaakt in 
Schoonre
woerd.



Lek en Huibert Kroniek6

e Lek en Huibert Kroniek  
van  november  2018 
bevatte  interessante 

artikelen  over  de  gezondheids
zorg in de dorpen Hei en Boeicop 
en  Lexmond.  Veel  namen  uit 
mijn jeugd werden genoemd.
Hei en Boeicop had geen eigen 
dokter, men deed een beroep op 
de geneesheren van de naburige 
dorpen.  Volgens  mij  was  er 
geen sprake van concurrentie, 
maar  de  Heicoppers  hadden 
wel iets te kiezen. Bij ons thuis 
kwam  dokter  Faber  uit  Via
nen, bij de buren kwam dok
ter Vegter uit Lexmond, maar 
ook  dokter  Van  Heijningen 
uit  Schoonrewoerd  had 
patiënten in de omgeving. 
Voor de zorg thuis was zus
ter Van der Griend met leren 
jas en Solex een begrip, maar in Hei en Boeicop 
was er nog een bekende zuster op de fiets: Zus
ter Bets van Beek. Zodra zij als kraamverpleeg
ster aan de slag moest, trok zij haar blauwgrijze 
uniform met gesteven witte schort aan en een 
fraai verpleegsterskapje in het haar. In die uit
dossing fietste ze dan 10 dagen heen en weer, 
om  daarna  weer  incognito  door  het  leven  te 
gaan. Ook ging ze in uniform mee met reisjes 
van de ouden van dagen, samen met haar zus 
AnnePie van Beek, die actief was in de EHBO. 

Het gezin Van Beek
Wellicht is het aardig om iets over de hele gezin 
Van Beek te vertellen. De familie Van Beek was 
een familie die veel huisschilders voortbracht. 
Marinus  van  Beek,  oudste  zoon  van  een  in 
Schoonrewoerd  gevestigde  schilder,  vestigde 
zich als  jonge zelfstandige  in 1914  in Hei en 
Boeicop. Hij was toen net getrouwd met Anna 
van Bruchem, die uit Kerkwijk afkomstig was. 
Er  kwamen  drie  kinderen,  AnnePie  (1914), 
Bets (1916) en Jan (1920).

Marinus liet voor zijn 
gezin  een  mooie 
middenstandswoning 
optrekken  op  de  hoek 
van  de  Heien 
Boeicopse  weg  en  de 
Nieuwe weg bij de Bos
sche  Heul.  Naast  de 
woning  kwam  een   
houten  werkplaats, 
waarin jarenlang de verf
kwasten tegen de houten 
wand boven de werkbank 
werden  schoongestreken. 
Naast het huis was er een 
flinke  moestuin  en  een 

aardige  boomgaard. 
Marinus was trots op 

zijn  rol  tijdens  de 
Eerste  Wereldoor
log  en  had  het 
bronzen  Mobilisa

tiekruis. In de woon
kamer  stonden  op  de 

schoorsteenmantel  twee 
blinkend  gepoetste  kope
ren granaathulzen, omge
bouwd  tot  siervaas.  Zijn 

echtgenote Anna was sowieso een heel net en 
“poetserig”  type,  die  voor  het  huishouden  de 
oudste dochter AnnePie dan ook dringend no
dig  had.  Beide  dames  hadden  overigens  een 
wankele gezondheid. AnnePie was zeer actief 
in de Heicopse afdeling van de E.H.B.O.
Dochter  Bets  kon  heel  goed  meekomen  op 
school en zat zelfs een jaar op de kweekschool in 
Gorinchem.  Helaas  was  die  belasting  iets  te 
groot voor haar en ging ze een opleiding voor 
verpleegkundige volgen, op De Lichtenberg in 
Amersfoort.  Ze  haalde  daarbij  verschillende 
aantekeningen, zoals 'het ooievaartje' voor de 

Zuster Bets van Beek Jasper de Kogel

Zuster Bets van Beek 
in haar uniform.D

Het kruisje 
met ooievaar.
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kraamzorg, het gele kruis (verpleegkundige) en 
het  blauwzwarte  kruis  (krankzinnigenver
pleegkunde). 
Een groot drama in haar  leven was het over
lijden van moeder Anna van Beekvan Bruchem 
in 1948. Ook al was ze een volwassen vrouw van 
32  jaar,  toch  gehoorzaamde  zuster  Van  Beek 
haar  vader  Marinus,  die  besloot  dat  ze  uit 
Amersfoort terug moest komen, haar werk in 
het ziekenhuis moest opzeggen om thuis samen 
met haar oudste zus het huishouden te besturen 
voor hem en zijn zoon Jan. De gezondheid van 
AnnePie en Jan zal daarbij een argument zijn 
geweest. 
Bets  kwam  terug  naar  het  ouderlijk  huis  en 
oefende  haar  beroep  alleen  nog  uit  als 
kraamverpleegster  in  de  Heicopse  gezinnen. 
Bets  was  ook  een  Heicopse  notabele  als  pre

sidente van de Chr. Plattelandsvrouwen Bond, 
vele jaren lang, van 1953 tot 1970. Zo werkte ze 
mee aan de vrouwenemancipatie.

Pasteltinten
Jan van Beek moest de toekomst van het bedrijf 
waarborgen en werd opgeleid tot huisschilder. 
Heel wat kamers zijn door hem behangen en 
van kleur voorzien. Daarbij was hij best bijzon
der in zijn keuzes. In de jaren 60 schilderde hij 
in een kleine kamer alle vijf de deuren in een an
dere pasteltint. En een schuurdeur werd kleur
rijk opgeleukt door de buitenste planken beige 
te schilderen, de rest wit op de middelste na: die 
maakte hij lichtblauw.
In zijn jonge jaren liep hij een tbcbesmetting 
op en moest enige tijd kuren. Had hij daarom 
zo’n karakteristiek hees stemgeluid? Onder de 

De ouders van Bets: Rinus van Beek en Anna 
van Bruchem.

Rinus van Beek werkt in de keuken het 
rekeningenboek bij.

Bets op de fiets voor de 
boerderij van Bikker.

Schilder Jan van Beek op 
weg naar een klant.

Moeder Anna van Beek 
in de woonkamer.

Portretfoto van Anne
Pie van Beek.
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schoolkinderen  was  hij,  met  zijn  bijzondere 
opverende  manier  van  lopen,  een  geliefde 
figuur om te imiteren . Jan had een zeer brede 
belangstelling: Las veel over de historie en was 
lid van Openbaar Kunstbezit en van de Histori
sche Vereniging Holland. Met zijn fototoestel 
heeft  hij  ook  veel  Heien  Boeicopse  taferelen 
vastgelegd. Jammer, dat de VHLH er in zijn tijd 
nog niet was.

Hulpvaardig
In mijn jeugd was het best bijzonder, zo’n fa
milie van een weduwnaar met drie inwonende, 
en ongehuwde volwassen kinderen. Het waren 
zakelijke  mensen,  maar  tegelijkertijd  zeer 
hulpvaardig en maatschappelijk bewust.
Geleidelijk  aan  werd  de  bijdrage  aan  het 
schildersbedrijf van Marinus beperkt door zijn 

leeftijd.  Marinus  stierf  bijna  82  jaar  oud  in 
1966. Jan zette het bedrijf nog tien jaar alleen 
voort, maar overleed helaas al op zijn 55ste, in 
1976. De dames AnnePie en Bets hadden toen 
nog geen A.O.W en bleven behang en verf ver
kopen. Ze lieten de oude werkplaats vervangen 
door een winkel, die een kruising was tussen 
een  doehetzelfwinkel  en  een  'Blokker'.  Vijf 
jaar  later,  in  1981  overleed  ook  AnnePie  en 
bleef Bets alleen achter. 
In  1991 werd de woning met winkel etc.  ver
kocht en woonde Bets haar laatste jaren in Huis 
ter  Leede  in  Leerdam.  Op  5  november  2000 
overleed ze, 84 jaar jaar oud. Met haar was de 
Hei  en  Boeicopse  familie  van  Beek  uitge
storven. 
Alle vijf liggen ze begraven op de Heicopse be
graafplaats.

Rinus (l) met Gerrit Sprong en Jan thuis aan het 
werk buiten voor de werkplaats.

Marinus, Anna en hun drie kinderen liggen begraven op de begraafplaats in Hei en Boeicop.

Bets en AnnePie in de woonkamer van de Hei 
en Boeicopseweg 84.
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Opnieuw beginnen
Het ongemak werd door de krant een half jaar 
later als volgt verwoord: Nu reeds eenigen tijd 
geen  gelegenheid  tot  “overzetten”  in  deze 
plaats meer bestaat, merkt men pas hoeveel 
menschen hierdoor nadeel in hun bedrijf on
dervinden;  b.v.  kooplieden  en  reizigers  zijn 
toch nu vaak genoodzaakt een groote omweg 
te maken om het doel te bereiken. Hetzelfde 
geldt ook voor sommige (soms vele) arbeiders 
die aan de overzijde der Lek hun arbeid vinden 
of omgekeerd.
Gelukkig kon de krant onder het krantenkopje 
Lexmondsch’ veer hervat! ook melden dat op 
18 september 1929 de landbouwer Cornelis den 
Hartog Cz (Kees genoemd), die bij het Kers
bergse veer woonde, het voetveer zou hervat
ten. Hij had twee houten roeiboten gekocht, die 
elk  twaalf  personen  konden  vervoeren.  Ook 
fietsen konden mee. Voor tien cent per persoon 
(met  of  zonder  fiets!)  kon  men  dan  worden 
overgezet.31

In 1928 was een UtrechtsZuidhollands Veren
reglement aangenomen waarin (in art. 11 sub 5) 
werd  geëist  dat  er  een  voldoend  aantal 
reddingsboeien en –gordels met lijn aanwezig 
moesten zijn. C. den Hartog Cz III vroeg voor 
zijn  twee  roeiboten  daarvan  vrijstelling.  Dat 
werd toegestaan, maar dan moest elke roeiboot 
zijn voorzien van een losse buikdelling (=buik
denning, vloer), een losse houten doft (=roei
bank), een paar riemen, een dreg met lijn en een 
eind  hout  (met  drijfvermogen)  waaraan  een 
lijn was verbonden. Op die manier waren in de 

boot een aantal losse houten onderdelen aan
wezig waaraan drenkelingen zich hopelijk kon
den vastklampen en bleven drijven. Maar dan 
moesten deze onderdelen wel bereikbaar zijn 
voor de drenkelingen!32

Het veerbedrijf na 1930
Behalve de twee roeiboten, kwamen er aan bei
de  zijden  van  de  rivier  ook  steigertjes.  Mis
schien waren die er al eerder, maar dat is niet 
waarschijnlijk. De steigertjes waren 90 cm à 1 
meter  breed  en  liepen  scheef  af.  Volgens  ie
mand die daar dichtbij woonde, bestond zo’n 
steigertje  echter  uit  twee  delen:  het  ene  op 
hoogte van de krib, het andere  iets  lager. Ze 
hadden in elk geval geen leuning. Ze lagen aan 

Op 18 september 1929 begon Cornelis den Hartog 
III opnieuw met de veerdienst. 

Het veer vaart weer Walter van Zijderveld

Het Kersbergse Veer  bleef vanaf begin 
februari 1929 aan de wal. Door strenge
re wettelijke regels aan de boten en be
drijfsvoering  zag veerman 'Veer' er 
geen brood meer in en stopte ermee. 
Het ongemak duurde kort. Op 18 sep
tember 1929 werd de veerdienst 
hervat. Dit is deel II van 'De overzetve
ren van Lexmond'
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de stroomafwaartse kant van de kribben, zodat 
ze goed beschermd en toegankelijk waren. Bij 
Achthoven  liep  de  toegangsweg  van  de  dijk 
naar het steigertje tussen het veerhuis en het 
kleine huisje door. Aan de Lopikse (Jaarsveld
se) kant was op de kop van de krib een bel op
gehangen. Daar was het veer vanaf de Lekdijk 
bereikbaar  via  een  met  gras  begroeide  kade. 
Daarop  waren  twee  zelfsluitende  hekken  ge
plaatst. Deze waren  iets  schuin opgehangen, 
zodat ze uit zichzelf dichtvielen. Deze hekken 
waren in onderhoud bij Den Hartog. Aan beide 
zijden stonden bij de toegangen bordjes ‘Ver
boden  toegang’  en  ‘Eigen  weg’,  maar  daar 
hoefden  de  passagiers  zich  niets  van  aan  te 
trekken.
De steigers werden goed onderhouden en door 
het strooien van zout werd voorkomen dat ze 
bij vorst glad werden. Soms werd daarvoor ook 
zand gebruikt. Er is, volgens zeggen, zelden ie
mand  van  de  steiger  gevallen,  dus  waren  de 
voorzorgsmaatregelen doeltreffend.
De twee nieuwe roeiboten werden jaarlijks ge
keurd. Bij goedkeuring werden ze op de schui
ne plank binnenin bij de spiegel voorzien van 
een koperen jaartalplaatje, waarop ook stond: 
Laadvermogen 750 kg of 10 personen. De even 

grote eikenhouten roeiboten waren gebouwd 
in Krimpen a/d IJssel. Ze waren vrij breed (ca. 
1.50 m), ca. 6 m lang, hadden een platte spiegel 
en een brede ronde kop. Door de breedte waren 
ze zeer stabiel. Ze hadden een vrijboord van 50 
à  60  cm  en  door  de  grote  waterverplaatsing 
werd  dit  in  vol  beladen  toestand  niet  veel 
minder.  De  boten  roeiden  wel  zwaar.  De 
boorden bestonden uit 250 à 300 mm brede 
planken. De zware brede kielgang liep door tot 
boven in de kop. Hierdoor kon bij hoog water 
op  en  tegen  de  wal  worden  gevaren,  zonder 
schade op te lopen.
Aan de binnenkant waren ze groen geverfd en 
op de buitenkant was koolteer gezet, behalve de 
bovenste rand (het boeiboord), die aan de bui
tenkant wit geverfd was.
In de jaren dertig werd het veer veel gebruikt. 
Geschat wordt dat er toen 20 à 30 maal per dag 
werd overgevaren. In de zomer was het drukker 
dan  in  de  winter.  Het  overzetten  begon  ’s 
morgens zeer vroeg en ging tot laat in de avond 
door.  Bij  voorkeur  werd  niet  in  het  donker 
gevaren. Dat kwam ook niet veel voor, want dan 
moesten de klanten aan de overkant door de 
onverlichte  uiterwaard  naar  de  dijk  zien  te 
komen en dat vooruitzicht trok de passagiers 

Schema van het Kersbergse overzetveer. De situatie aan de noordoever is die volgens C. den Hartog 
JWzn.  Rechts: Jan Willem den Hartog betreedt hier tussen 1945 en 1950 het aanlegsteigertje aan de 
Achthovense kant. 
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niet aan. Het tarief was f 0,10 per persoon. De 
meesten kwamen op de fiets, maar dat maakte 
voor het tarief niets uit. De fiets ging zo gratis 
mee. Het lopen met een fiets over de steiger was 
minder  gevaarlijk  dan  zonder,  omdat  men 
steun aan de fiets had. Bij het instappen werd 
eerst de fiets aangepakt, dan stapte de reiziger 
zelf in de roeiboot. Bij het lossen stapte eerst de 
passagier  op  de  steiger,  waarna  hij  door  de 
veerman zijn fiets kreeg aangereikt. Dat ging 
bijna altijd goed.
C. den Hartog III stond bekend als een goede 
en bekwame veerman. Als mens kon de buurt 
hem echter minder waarderen. Men vond ook 
dat hij zijn vrouw slecht behandelde. Cees was 
meer boer dan veerman en bracht de meeste 
tijd in de polder door. In de zomer waste hij 
daar ook zijn kleren en hing ze dan te drogen in 
de zon. Hij liep dan helemaal naakt rond.33

Uit de schoorsteen gevallen
Onder deze kop verscheen er op 19 maart 1930, 
een half jaar na de doorstart van het overzet
veer, het volgende stukje in de krant. Vrijdag 
had veerman C. den Hartog te Achthoven al
hier den schoorsteen geveegd en staande op 
een ladder zou hij na afloop hiervan meteen 

het spek weer ophangen. Zijn zoon, die, terwijl 
zijn  vader  zijn  plichten  aan  de  schoorsteen 
vervulde, de  ladder had vastgehouden, ver
wijderde zich nu om het spek te halen. Edoch, 
nauwelijks  had  deze  zich  verwijderd,  of  de 
ladder ging aan ’t glijden, om na een oogenblik 
met  haar  last  onderuit  geschoven  op  den 
grond terecht te komen.
Den Hartog had zich aan borst en schouder 
ernstig  bezeerd  en  was  de  eerste  dagen  ge
noodzaakt op bed te blijven. Echter is alles nog 
weer  meegevallen,  want  maandagmiddag 
zagen  we  onzen  bekenden  taaien  veerman 
weer in zooverre hersteld, dat hij, zij het nog 
langzaam,  een  wandelingetje  maakte  in  de 
zon!34

C. den Hartog Cz III overleed in 1941
Op 11 februari 1941 overleed Cornelis III. De 
krant  wijdde  er  het  volgende  berichtje  aan, 
waarin een beeld wordt geschetst van wat voor 
man  het  was.  Op  69jarige  leeftijd  overleed 
dinsdag j.l. de heer C. den Hartog alhier. De 
heer Den Hartog heeft gedurende een reeks 
van jaren het veer LexmondJaarsveld geëx
ploiteerd en was geen onbekende figuur in de 
gemeente. Een stoere figuur, iemand die wist 

Het veerhuis in 
1980. Uiterst 
links is nog de 
zwarte houten 
schuur te zien 
die achter het 
huis stond. Het 
stenen schuurtje 
langs de dijk was 
toen al 
verdwenen. 
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wat hij wilde en met wien men buitengewoon 
gemakkelijk  omging,  wanneer  eenmaal  het 
vertrouwen aanwezig was. Den Hartog was 
iemand  waarvan  men  hield  en  waarmede 
men gaarne omging, of men mocht hem niet 
en was daarvan dan zelf de oorzaak. Daartus
schen  in  gelooven  we  niet  dat  bestond.  Bij
gevolg natuurlijk ook  iemand die niet altijd 
begrepen en gekend werd. Wij mochten vaak 
met hem in aanraking komen en hebben hem 
leren  kennen  als  man  uit  één  stuk,  iemand 
waarvan  je  wist  wat  je  aan  hem  had  en 
waarmede we graag te doen hadden. Een der 
redenen waarom we zijn verscheiden van deze 
plaats niet onvermeld willen laten. Gezien het 
stukje zullen er ook mensen zijn geweest die 
een  geheel  andere  mening  over  Den  Hartog 
hadden dan de correspondent.35

Het veerbedrijf in de Tweede Wereldoorlog
Na het overlijden van Cornelis III zetten zijn 
twee zonen Cees en Chris het veerbedrijf, het 
café en de boerenactiviteiten voort. De eerste 
twee jaar van de oorlog ging het veerbedrijf ge
woon door. Bij het veer kwam een bordje Fuss
fähre  nach  Jaarsveld,  maar  daar  bleef  het 
voorlopig wel bij. Er kwamen wel meer regels. 
Onderduikers  en  door  de  overheid  gezochte 
personen  mochten  niet  worden  overgezet. 

Wanneer een vliegtuig in de buurt was neerge
stort, werd het veer door de gemeentelijk poli
tie bewaakt.
De voedselschaarste werd steeds nijpender en 
in 1943 werd op de rivier al flink gehandeld met 
voor anker liggende schippers. Dat deden de 
gebroeders Den Hartog, maar ook anderen die 
daarvoor  hun  roeiboot  leenden.  In  ruil  voor 
kaas, boter en aardappelen, kregen ze meestal 
kolen.  Dat  ruilen  was  uiteraard  streng  ver
boden, maar wanneer ze werden gesnapt kon
den de gesnapten in ruil voor een kaas of wat 
boter meestal wel een arrestatie voorkomen.
Het  overzetten  ging  de  gehele  oorlog  door, 
maar in het laatste oorlogsjaar meestal alleen 
in het donker. Toch waagde Cees zich ook bij 
daglicht  wel  naar  de  overkant  en  is  daarbij 
tweemaal door vliegtuigen beschoten. Dat ge
beurde na Dolle Dinsdag, 5 september 1944. Op 
die dag werd de raderboot Prins Hendrik ter 
hoogte  van  het  dorp  Jaarsveld  verschillende 
malen  beschoten  en  bij  Achthoven  aan  de 
grond gezet. Dokter J.W. van Putte uit Ameide 
werd bij één van die beschietingen dodelijk ge
raakt.  Bij  Achthoven  hebben  na  september 
1944 geallieerde jagers veel aanvallen op afge
meerde schepen gedaan.
Cees en Chris, en waarschijnlijk ook hun vader, 
konden volgens zeggen niet zwemmen. Voor 

Fietsen werden meestal in de kop van de roeiboot vervoerd. Volgens zeggen schijnt het bij het 
Kersbergse veer ook regelmatig te zijn voorgekomen dat de fietsen langs de zijkant in het midden 
van de roeiboot werden neergezet.
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veerlui kon dat levensgevaarlijk zijn. Ook heel 
veel binnenschippers konden niet zwemmen, 
dus zo vreemd was dat niet in die tijd.
Op 19 december 1944 werd het oversteken van 
de rivier ten strengste verboden. De veerdienst 
van Cees en Chris moest worden gestaakt, maar 
daar trokken de broers zich niets van aan. In het 
donker  bleven  ze  varen.  Overdag  was  het  al 
eerder ook te gevaarlijk geworden, omdat de 
Duitsers met snelle boten patrouilleerden. Ze 
maakten hoge golven, waardoor een roeiboot 
gemakkelijk kon vollopen of omslaan. Aan de 
overkant  van  het  veer  is  tijdens  mist  zo’n 
snelboot naast de strekdam op de kant gevaren 
en zat hoog op de kant.
Eind februari 1945 wilden de Duitsers een lijst 
hebben van alle schepen en roei en zeilboten 
in  de  gemeente.  Locoburgemeester  Jac.  de 
Jong lichtte snel de eigenaren in en alle roeibo
ten die nog werden gebruikt, waren plotseling 
verdwenen. Op de lijst stonden toen alleen nog 
maar kapotte of niet meer bruikbare schepen 
en  geen  enkele  roeiboot!  Het  is  niet  bekend 
waar de twee roeiboten van de gebroeders Den 
Hartog toen zijn gebleven, maar minstens één 
boot heeft de oorlog overleefd, mogelijk zelfs 
allebei.
In Vianen was een fanatieke Rijksduitser ge
legerd,  die  deel  uitmaakte  van  de  Veldgen

darmerie. Na september 1944 kwam hij enkele 
malen  per  week  op  de  fiets  naar  de  scherpe 
bocht in de dijk bij Kersbergen. Hij had daar 
een  goed  overzicht  wat  er  stroomop  en  –af
waarts gebeurde. Hij heeft Cees een keer be
schoten op de rivier. Waarschijnlijk omdat hij 
illegaal aan het varen was. Cees zou hierdoor in 
de problemen kunnen komen, maar de Duitser 
wilde een slaatje uit het gebeurde slaan. Met 
Chris, die nog op de Lexmondse kant was, wil
de hij het op een akkoordje gooien. Wanneer hij 
hem spek gaf, dan zou Cees geen gevaar meer 
lopen. Nu wilde het geval dat  zijn broer Jan 
Willem, die naast hem woonde, kort daarvoor 
had  geslacht.  Waarschijnlijk  illegaal.  Jan 
Willem gaf hem zijn stuk spek en voorkwam zo 
verdere narigheid.
Het overzettarief bedroeg in de eerste jaren van 
de oorlog nog steeds f 0.10 per persoon, maar 
werd vanwege het risico rond 1943 verhoogd 
tot f 0,25. De veerlui stonden er meestal op dat 
er met zilvergeld werd betaald,  in plaats van 
met de gangbare zinken munten. Of ze die regel 
konden  volhouden  is  maar  de  vraag,  want 
zilvergeld was verboden. Nadat op 19 decem
ber 1944 de rivier tot spergebied was verklaard, 
zetten de broers alleen maar over wanneer er 
een  zilveren  rijksdaalder  per  overtocht  werd 
betaald. Mensen die geen Ausweis hadden om 

De plaats waar vroeger het Kersbergse veer was. Foto vanaf Achthoven uit april 2015. 
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de Lekbrug te passeren, zoals bijvoorbeeld on
derduikers,  betaalden  die  grif.  De  zilveren 
rijksdaalders werden in huis veilig opgeborgen 
in linnen bloemzakken.
In december 1944 werd het voorhuis (de gelag
kamer) gevorderd om een geëvacueerd gezin 
uit de Betuwe te huisvesten. Het gezin was  ge
vlucht  uit  Den  Bommel  (Goeree)  naar  hun 
dochter in Arnhem en moest dus voor de zo
veelste maal een veilig heenkomen zoeken. Op 
een  dag  hoorde  de  gevluchte  vrouw  van  het 
gezin een luid gerinkel. Ze ging kijken wat er 
gaande was en trof één van de broers aan die 
bezig was zilvergeld op te vegen. Eén van de 
‘geldzakken’ was kapot gegaan en zo werd de 
geldschat ontdekt. Die heeft de oorlog echter 
veilig overleefd.36

Het veer na de Tweede Wereldoorlog
Na de Tweede Wereldoorlog bleef men veel ge
bruik maken van het veer. Een houten roeiboot 
werd vervangen door een iets kleinere stalen 
roeiboot. Deze roeide veel lichter. Hierin kon
den maar twee personen en twee fietsen, terwijl 
in de grote houten boot wel zes personen met 
hun  fiets een plekje konden vinden. Meestal 
moesten 2 à 3 personen tegelijk worden over
gezet.  Het  waren  over  het  algemeen  vaste 
klanten:  arbeiders  die  aan  de  overkant 
werkten,  kooplieden,  marskramers,  familie
bezoekers enz. Chris was meestal degene die 
overzette. Wanneer je met Chris afsprak om op 

een bepaalde tijd weer vanaf de andere kant te 
worden overgezet, dan was hij er ook altijd. Hij 
was ook altijd zeer behulpzaam bij het in en 
uitstappen.
Tot twaalf uur ’s nachts kon je altijd nog worden 
overgezet. Ook bij  storm en mist werd over
gezet.
Het tarief was na de oorlog weer verlaagd tot
f 0,10 per persoon per overtocht, maar met fiets 
moest toen f 0,25 worden betaald. Ook in die 
tijd was dat goedkoop. De terugreis kon je be
ter maar niet vooruit betalen. Deed je dit wel, 

De situatie in 1980. Het huis is zwart aangegeven. 
Daarachter is de houten schuur getekend. De 
veerweg is duidelijk aangegeven. 

Ergens tussen 
1955 en 1960 
worden drie 
meisjes en 
waarschijnlijk drie 
fietsen overgezet, 
vermoedelijk door 
Chris. 
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dan maakten Cees en Chris niet veel haast om 
je over te zetten. De buit was toch al binnen!
In de Tweede Wereldoorlog is de bel, die aan de 
Jaarsveldse kant hing, gestolen. Na de oorlog 
kwam er weer een kleinere bel, maar ook deze 
was op een gegeven moment verdwenen. Na 
die  tijd  moest  je  weer  roepen  om  te  worden 
overgezet. Meestal hoorden de broers dat wel. 
Ze waren er attent op.37

Cees en Chris
Cees schijnt een aardige en gulle kerel te zijn 
geweest. Zijn jongere broer Chris was heel an
ders. Hij was altijd in of bij het huis te vinden 
en speelde de baas in huis. Hij was een eigen
aardige man en stond bekend als een vrek. Hij 
gaf nooit aan collecten. Ook niet in 1953 aan de 
collecte  voor  de  slachtoffers  van  de  waters
noodramp. Hij had daarvoor het volgende ar
gument:  Ik  ben  zelf  ook  slachtoffer.  Mijn 
roeiboot is ook weggedreven. Dat de boot toen 
allang terug was, speelde voor hem kennelijk 
geen rol. De boot was gevonden aan de over
kant van de rivier in het riet, niet ver van het 
Kersbergse  veer.  Chris  was  ook  degene  die 
meestal  overzette  en  deed  dat  zonder 
problemen, of het nu vroeg of laat was en ook in 
het donker.
De broers hadden ook een varken. Die werd ge
dekt bij een boer aan de overkant van de Lek. 
Wanneer het zover was, werd het varken in de 
roeiboot overgevaren, waarbij haar poten wa
ren  vastgebonden.  Het  zal  geen  gemakkelijk 
klusje zijn geweest!
Op een dag voeren Cees en Chris met een fa
milielid en twee arbeiders in een roeiboot op de 
Lek.  Ze  kregen  ruzie,  die  zo  hoog  opliep  dat 
Chris probeerde Cees overboord te gooien. Dat 
werd door de anderen verhinderd, maar vlak 
bij een strandje aan de Achthovense kant ge
komen, lukte het hem wel. Cees kreeg nog een 
klap met de roeispaan na!
Nadat hun vader was overleden, gingen Cees en 
Chris  zich  vreemd  gedragen.  Ze  gingen  alles 
weggooien of begraven. Zo wilden ze eens een 
ijzeren hooirijf op wielen, normaal getrokken 
door een paard, begraven op een strandje bij de 
Lek.  Ze  lieten  het  paard  de  rijf  daar  naartoe 
brengen, verwijderden de bomen en begonnen 

een put te graven. Na vele uren graven was het 
gat nog niet groot genoeg om het gevaarte daar
in te verstoppen. Overbuurman Cornelis den 
Hartogh heeft de rijf daarna maar weggehaald.
De  verhouding  tussen  beide  broers  was  dus 
verre van goed. Na het overlijden van hun va
der stonden Cees en Chris er alleen voor om al
les  draaiende  te  houden.  Met  zo’n  slechte 
onderlinge  verhouding  kon  dat  nooit  goed 
gaan. Zo was het ook. Het café verliep en na de 
oorlog  was  het  helemaal  gedaan  met  de 
klandizie. Ook in huis werd het steeds meer een 
rommeltje. Een echt ‘mannenhuishouden’ zou 
men in die tijd zeggen.
De gelagkamer werd na verloop van tijd door 
Chris  in  gebruik  genomen  als  woon/slaap
kamer.  Hierin  stond  een  soort  hemelbed, 
waarvan als hemel een oud vloerkleed was ge
bruikt. Schoonmaken was er op het laatst niet 
meer bij en spinnenwebben waren in de kamer 
dan ook volop aanwezig. Cees sliep in de noord
oostelijke kamer, waarin zich twee bedsteden 
bevonden.  Die  gebruikte  hij  echter  niet.  Hij 
sliep op een losse matras. Wanneer het koud 
was sleepte hij de matras naar de woonkeuken, 
zo dicht mogelijk bij de kachel.
Cees was netter dan zijn jongere broer Chris. 
Hij  mocht  zelfs  van  Chris  niet  vegen!  Nadat 
Chris was overleden veegde hij soms de huis
vloer, maar niet al te vaak. Omdat er nooit werd 

Cees den Hartog. 
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schoongemaakt, was het binnen te vies om iets 
aan te pakken. Op de tafel lag een dikke laag 
smurrie en in de kozijnen groeide zelfs gras! 
Kapotte  spullen  werden  tot  op  het  laatst  ge
bruikt. Pas wanneer dat echt niet meer ging, 
werden  ze  afgedankt.  Op  het  laatst  had  de 
overgebleven Cees zelfs geen stoelen meer. Hij 
gebruikte toen een baal hooi om op te zitten.
Aan onderhoud van het huis en het naast het 
huis staande schuurtje werd na de Tweede We
reldoorlog ook niets meer gedaan en beide ge
bouwen  stonden  langzaam  maar  zeker  te 
verkrotten. De houten vloer rotte weg en daar 
is zelfs iemand doorheen gezakt. Een vloerbalk, 
die bij de muurnis was doorgerot, werd inge
kort. Het rotte deel werd vervangen door een 
boomstam, die aan één zijde in de nis rustte en 
aan de andere zijde was vastgebonden aan de 
resterende  vloerbalk.  Die  wonderlijke  con
structie scheen toch de vloer daar ter plaatse te 
kunnen dragen. Uiteindelijk werd het gebrek 
aan onderhoud Cees fataal, zoals we verderop 
zullen zien.38

Het einde van het veer kwam omtrent 1953
Het veer is officieel tot ca. 1953 in gebruik ge
bleven.  Incidenteel  werd  nog  wel  eens  over
gezet, maar dat kwam niet veel meer voor. De 
laatste jaren lag een roeiboot al op de kant. Het 
aantal  brommers  nam  toe  en  deze  waren  te 
zwaar om in en uit de roeiboot te hijsen. Bo

vendien kwam men met een brommer relatief 
vlug en gemakkelijk met het Tienhovense veer 
of over de Viaanse brug aan de overkant. Rond 
1960 werd het ook te druk op de rivier. Door de 
steeds grotere en sneller varende binnensche
pen werd het te gevaarlijk om met een roeiboot 
de Lek over te steken. Dat betekende ook het 
definitieve einde van het reeds stuiptrekkende 
overzetveer.

Het einde van Cees en Chris
Chris was de eerste die overleed. Hij werd op 25 
april 1975 dood gevonden op zijn erf. Kennelijk 
was hij op weg zijn koeien te gaan melken. Hij 
is 76 jaar geworden.
Zijn oudere broer Cees is op 11 december 1979 
ook een plotselinge dood gestorven. De krant 

Het veerhuis, Acht
hoven 31, begin 1980. 
Het ingestorte stenen 
schuurtje is reeds ver
dwenen. De ramen 
zijn dichtgespijkerd, 
veel dakpannen zijn 
verzakt en een goot 
ontbreekt. Het huis 
maakt een troosteloze 
indruk en zou niet lang 
daarna worden ge
sloopt. 

Achthoven 30 met daarachter het nieuw gebouwde 
huis Achthoven 31, rond 1990.
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wijdde  daaraan  het  volgende  bericht.  Dins
dagmiddag heeft zich onder de gemeente Lex
mond  een  ongeval  voorgedaan,  waarbij  de 
83jarige C. den Hartog uit die plaats werd 
gedood. De bejaarde man bevond zich op de 
zolder van een schuur bij zijn woning aan de 
Lekdijk voor het uitvoeren van een of andere 
werkzaamheid. Tengevolge van een rukwind 
werd  de  oude  schuur  in  elkaar  gedrukt  en 
stortte in. Daarbij heeft de man een zware balk 
op zijn lichaam gekregen en werd op slag ge
dood.39

Hoe het verder ging
Na het overlijden van Cees werd het ingestorte 
schuurtje verwijderd en het bouwvallige huis, 
Achthoven  31,  met  de  grond  verkocht  aan 
Ir.A.W. Slob uit Hoogezand. Deze liet het huis 
afbreken en in 1983/1984 iets verder naar de 
rivier een nieuw huis op een terp bouwen. In de 
jaren daarna is het huis nog enkele malen van 
eigenaar gewisseld.
De  stalen  roeiboot  kwam  in  bezit  van  Henk 
Smit, die er nog jarenlang plezier aan heeft be
leefd.
Het ernaast gelegen huis, Achtoven 30, was ook 
eigendom  van  beide  broers.  Ze  hadden  het 
geërfd van vader Cees. Het was bewoond door 
Jan  Willem  den  Hartog,  de  broer  van  vader 
Cees. Jan Willem had het nooit van zijn broer 
of zijn zonen kunnen kopen. 

In 1955 werd het verkocht aan de landbouwer 
Hendrik de With Harmenszoon, die het huis 
geheel  verbouwde  en  in  april  1956  het  huis 
betrok.

HET JAARSVELDSE VEER

Het veer werd bediend vanuit Jaarsveld
Evenals  het  Kersbergse  veer,  was  het  Jaars
veldse  veer  in  1826  eigendom  van  de  am
bachtsvrouw van Tienhoven, Albertina Helena 
Elisabeth Ram. Zij was getrouwd met Laurent 
Theodore Nepveu, die zich ook Heer van Tien
hoven noemde, maar dit niet was. Na het over
lijden  van  de  ambachtsvrouw  op  19  januari 
1864 verkocht haar zoon Mr. J.I.D. Nepveu dit 
veerrecht op 4 februari 1864 aan Pieter Johan
nes Heijboer uit Tienhoven. (voor Notaris Bod
de,  gevestigd  te  Meerkerk,  acte  ter  Vianen 
421864) 
Hij verhuurde het veer aan de koopman Pieter 
Johannes de Groot uit Jaarsveld. Deze was ei
genaar  van  het  Veerhuis  aan  de  Jaarsveldse 
kant van de Lek. Het veerhuis was kadastraal 
bekend onder Sectie B, nr. 934. (Huis en erf, 57 
ellen) Een echte veerdam was er niet, maar het 
kadastrale perceel B nr. 935, (Bosch groot 14 
roeden  62  ellen)  ook  eigendom  van  P.J.  de 
Groot, kan (Volgens van Slijpe) als toegang tot 
het veer hebben gediend.
Aan de Lexmondse kant was geen veerhuis of 

De achterkant van het 
veerhuis ziet er nog 
triester uit dan de 
voorkant. De gang in de 
terp, die toegang gaf tot 
het onderhuis, is nog 
duidelijk te zien. 
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veerdam. Men moest door de uiterwaard  lo
pen, naar een punt tussen de Rijkskribben nr. 
31 en 32. Die lagen vóór het kadastrale perceel 
A1287 (in 1869), dat eigendom was van me
vrouw Van Brienen.40

Het overzetten bleef een incidenteel gebeuren. 
Ver voor de Tweede Wereldoorlog gebeurde dit 
nog door de waard van het café aan de dijk (wit
te huis).41

Onenigheid over de tarieven
Op 19 februari 1848 had mevrouw Albertina 
Helena Elisabeth Ram, de weduwe van   L.T. 
Nepveu,  vrouwe  van  Ameide  en  Tienhoven, 
aan  de  gemeenteraden  van  Tienhoven  en 
Jaarsveld  aangeboden  voor  het  overzetveer 
een lager tarief te hanteren dan toen gebrui
kelijk was. 
Dit voorstel was op resp. 4 en 28 juli 1848 door 
de gemeenteraden goedgekeurd en op 16 juni 
1849  door  het  Koninklijk  besluit  nr.  161 
bekrachtigd. 
Dat was niet voor altijd, want in 1869 was het 
veergeld al lange tijd hetzelfde als dat van de 
andere  veren,  dus  hoger.  Daar  kwam 
burgemeester  W.N.J.  van  Slijpe  pas  achter 
toen zijn Viaanse collega hem op 16 september 
1869 een brief zond met het verzoek om ge
gevens  van  de  Lexmondse  overzetveren.  Die 
had hij nodig voor een beschrijving van de Lek. 
Van  Slijpe  vond  het  maar  vreemd  dat  de 
gemeenteraden  van  Tienhoven  en  Jaarsveld 
het reglement en de tarieven van het Kersberg

se en het Jaarveldse veer hadden vastgesteld 
zonder de raad van Lexmond daarover te ho
ren. Hij stelde dat het tarief nu zeker niet meer 
van kracht kon zijn, omdat de twee veren  in 
1864  al  aan  particulieren  waren  verkocht  en 
daardoor niet meer als bijveren van het Tien
hovense veer konden worden beschouwd. Het 
waren dus al vijf jaar zelfstandige veren.42

Na  deze  bemoeienis  van  burgemeester  Van 
Slijpe is in de Lexmondse archieven over het 
Jaarsveldse veer verder niets gevonden.

Bronnen

Kranten
Zie de vermeldingen in de lijst met afkortingen.
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   H. de With etc. en C. den Hartog
34 DL 19 mrt. 1930
35 DL 15 febr. 1941; BSL
36 Info M. ’t Lam en C. den Hartog; Zijderveld, In 
   Lexmond gebeurde niets, p. 100103, 146149 
    en 191
37 Info M. ’t Lam, H. de With etc., A. de Jong en 
   C. den Hartog
38 Info M. ’t Lam, Th. van Zessen, H. de With etc. 
   en C. den Hartog
39 Info M. ’t Lam en C. den Hartog; DG 15 dec. 1979
40 GAZOAL, ingek./uitg. brieven, 1 okt. 1869
41 M. ‘t Lam
42 GAZOAL, ingek./uitg. brieven, 16 en 25 sept., 
   1 okt. 1869

Gebruikte afkortingen
BSL  Burgerlijke Stand Lexmond
DG  De Gecombineerde
DL  De Leerdammer
GAZ  Gemeentearchief Zederik
HUA  Het Utrechts Archief
NA  Nationaal Archief
OAL  Oud Archief Lexmond

De eerste aflevering van 'De overzetveren van Lex
mond' verscheen in de Kroniek van augustus 2018.

Jaarsveld , gezien vanaf de uiterwaard De 
Luistenbuil in Achthoven.  Mogelijk is op de rivier 
de overzetroeiboot  te zien en op de voorgrond 
mensen die wachten om te worden overgezet.
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J.L.E. Bassa  de Jong

Uit de krant van
65 jaar geleden

Algemeen

Bericht van 2 Februari 1954
(daags voor de tiende Elfstedentocht)
Winter
De Lek “zit”, zoals dat heet. Bij Culemborg 
heeft men een pad over de rivier gemaakt en 
we zien hier hoe men – huiverend in de wind 
– zich tussen de schotsen door een weg zoekt 
naar de vaste wal. De brug op de achtergrond, 
die tijdelijk voor voetgangers en wielrijders 
geopend was, kan nu dus weer alleen voor de 
treinen dienst doen. En eventueel voor hen, 
die een tocht over het ijs te riskant vinden.  

 Bericht van 13 Februari 1954 
Sigaretten en longkanker
De  Amerikaanse  sigarettenfabrikanten 

hebben bekendgemaakt, dat zij een commis
sie van onderzoek hebben benoemd om na te 
gaan wat er waar is van de “theorie, dat siga
rettenrook  iets  uitstaande  zou  hebben  met 

De Lek is dichtgevroren. Op de achtergrond de brug bij Culemborg.

Een arts prijst sigaretten aan in een advertentie.
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longkanker”. De eerste stap van de commis
sie was een advertentie te plaatsen in de Ame
rikaanse  kranten  met  als  opschrift:  “Een 
openhartige  verklaring  aan  de  rokers  van 
sigaretten”. De commissie zegt in de adver
tentie, dat volgens de tabaksverwerkende in
dustrie “de producten die wij vervaardigen, 
niet  schadelijk  zijn  voor  de  gezondheid”, 
doch dat het medisch onderzoek, zelfs als dit 
geen  afdoende  resultaat  oplevert,  niet 
lichtvaardig  mag  worden  genegeerd.  In  de 
bekendmaking werd gezegd, dat “alle hulp en 
bijstand is toegezegd aan het onderzoek, dat 
alle phasen van het tabaksverbruik en de ge
zondheid  zal  betreffen,  o.m.  zal  financiële 
hulp worden verleend …………” Aan het hoofd 
van de commissie komt “een geleerde van on
kreukbare  integriteit  en  nationale  bekend
heid”, aldus bekendmaking.

Hei en Boeicop

Bericht van 22 december 1953
Benoemd
Tot dirigent van de Gem. Zangver. “De Lof
stem” alhier is benoemd de heer M. Wigmans 
te Gorinchem.

Bericht van 5 Januari 1954
Geslaagd
Mej. J.M. Holl, alhier, slaagde voor ’t examen 
Kraamverzorging.

Bericht van 23 Januari 1954
De School
De officiële opening van het nieuwe gedeelte 
van de School met de Bijbel laat nog even op 
zich wachten. Men heeft zich al 14 dagen be
holpen met oude banken. De nieuwe banken 
worden elke dag verwacht.  

Bericht van 30 Januari 1954
Het verenigingsgebouw
Als  niet  de  vorst  als  spelbreker  was  opge
treden, dan zou men nu reeds druk bezig zijn 
met de eerste werkzaamheden voor het ver
enigingsgebouw. Nu wordt gewacht op ander 
weer, maar dan zal met voortvarendheid aan 
de slag worden gegaan.

Opgepast
Zoals  bekend,  is  iedere  hoofdbewoner  ver
plicht voor zijn huis een brandbijt te hakken. 
Schaatsenrijders dienen dus hun ogen wel de 
kost te geven.

Verkoping
De 5 huizen van wijlen de heer S. Spruyt aan 
de Kanaaldijk zijn door dhr P. v. Bezooyen te 
Lexmond ingezet voor in totaal ƒ 7000.

Bericht van 2 Februari 1954
Begin van brand
Dhr. A. Holl Lzn. Kwam Zondagavond bij z’n 
thuiskomst tot de ontdekking dat de schoor
steen  brandde.  De  spoedig  gealarmeerde 
brandweer behoefde geen dienst te doen. Bij 
’t openhakken van de schoorsteen, bleek de 
vuurhaard,  een  balk,  die  uitkwam  in  de 
schoorsteen, te zijn gaan branden. Het begin 
van brand was toen spoedig geblust.

Vastgevroren
Sinds Donderdag is de scheepvaart op het ka
naal gestremd. Drie motorboten zijn in het ijs 
vastgelopen nabij de kanaalbrug en liggen nu 
voor de wal wachtend op de afloop van de 
vorst.

Bericht van 13 Februari 1954
De vernieuwde school
Onder  grote  belangstelling  werd  alhier  de 
vernieuwde  en  verbeterde  school  geopend. 
Ds.  E.J.  Schimmel  begroette  in  zijn 
openingswoord  speciaal  de  schoolarts  dr. 
Aberson  uit  Gorcum,  wethouder  De  Wildt, 
ds.  Kats,  Geref.  predikant  te  Lexmond  en 
ouderling Den Braven van de Geref. Gem. te 
Leerdam. Spr. wees er o.m. in zijn toespraak 
op, dat de school 40 jaar bestaat en dat bij het 
zien op de vernieuwing er alle reden is om 
God  te  danken.  Hij  wees  ook  op  de  ver
antwoordelijkheid  van  het  onderwijzend 
personeel, op het moeilijk werk, dat alleen 
biddend kan worden volbracht. God alleen 
kan zegen geven. Hierna zong een meisjes
koor o.l.v. dhr. Groen enige zangnummers. 
Van de gelegenheid om de school te bezichti
gen  werd  een  druk  gebruik  gemaakt.  Het 



Lek en Huibert Kroniek22

schoolgebouw maakt een voortreffelijke in
druk. Keurige ruime gangen, bestuurskamer, 
een  nieuw  lokaal,  practische  banken.  De 
school biedt nu een prettige omgeving voor 
personeel en kinderen. 

Bericht van 16 Februari 1954
Graslandverbeteringsplan
Vrijdagmorgen vond in café De With een ver
gadering  plaats,  waarin  dhr.  Sinnema  de 
voorwaarden  vertelde  waaronder  het 
mogelijk is subsidie te verkrijgen voor verbe
tering van het grasland in de polders Autena, 
Bolgerijen en Nederboeicop. Na een uitvoeri
ge uiteenzetting volgden vele vragen, waaruit 
bleek, dat enkelen het jammer vonden, dat 
hun land er buiten viel.

Bericht van 27 Februari 1954
Het begin is er
De vorst is uit de grond en nu is men met het 
graafwerk begonnen van het verenigingsge
bouw.  Vrijwillige  werkkrachten  boden  de 
helpende hand.

Bericht van 9 Maart 1954
Kinderkoor opgericht
Door het bestuur der Gem. Zangvereniging 
“De  Lofstem”  werd  onlangs  besloten  een 
kinderkoor op te richten. Vorige week vond 
de eerste repetitie plaats en reeds direct bleek 
voor  ‘t  koortje  goede  belangstelling  te  be
staan. O.l.v. dhr. Wigmans werd begonnen 
met de zangstudie en wel met verbluffend re
sultaat.

Bericht van 23 Maart 1954
Zeldzaam jubileum
Volgende week donderdag zal het veertig jaar 
geleden zijn, dat mej. De Munnik voor het 
eerst voor de klas stond van de O.L.School in 
Heien Boeicop. Zij was toen een half jaar bij 
het  onderwijs  en  voelde  zich  in  Heien 
Boeicop direct op haar gemak. Als men ziet 
met welk een regelmaat zich in de onderwijs
wereld mutaties voltrekken, dan krijgt men 
wel  bijzonder  veel  waardering  voor  de 
honkvastheid  van  mej.  De  Munnik,  die  – 
komende van Dordrecht – zich in het kleine 

Heien Boeicop wel zeer thuis heeft moeten 
voelen om hier 40 jaar te werken.

Lexmond

Bericht van 8 December 1953
Slachtoffers van de tijd
Met weemoed zullen vele inwoners van ons 
dorp,  voornamelijk  de  ouderen,  gezien 
hebben, hoe in de laatste week een slachting 
is  aangericht  onder  de  grote  bomen  op  de 
Dorpsstraat.  Bomen  die  geslachten  zagen 
komen en gaan. Helaas had men geen eerbied 
voor de populieren en de bomen vielen onder 
het staal van de bijl. Dat dit een onderdeel is 
van het verbeteringsplan van de Dorpsstraat, 
verzoent  ons  echter  met  het  verdwijnen 
ervan. Op dit plan staan immers weer bomen. 
Zij het dan geen kastanjes, maar dorpslinden.

Bericht van 10 December 1953
Jubileum
De  Gereformeerde  Jongelingsvereniging 
“Waakt  en  Bidt”  alhier,  herdenkt  in  deze 

De Dorpsstraat rond 1960. De linden zijn flink ge
groeid.
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maand haar 60 jarig bestaan. Deze vereni
ging, die werd opgericht in 1894, heeft voor 
de vorming van de Gereformeerde jongeren 
grote waarde. Zij leverde mensen af, waarvan 
velen  thans  een  belangrijke  plaats  in  het 
plaatselijk kerkelijk leven innemen. De jonge 
mensen deden op deze vereniging de nodige 
kennis op en konden zelf een oordeel vormen. 
Ter gelegenheid van dit jubileum zal vandaag 
een  herdenkingsavond  worden  gehouden, 
waarin Ds. Kuiper uit Den Haag zal optreden.

Bericht van 22 December 1953
Voor het Kind
Ook de kinderen van de O.L.S. hebben er aan 
medegewerkt,  de  kinderpostzegelen  kaar
tenactie  te  doen  slagen.  Zij  verkochten 
postzegels en kaarten voor een bedrag van
ƒ 104.

Aardgas in Lexmond
Bij werkzaamheden voor de Rijkswaterstaat 
werd  in  Lakerveld  door  arbeiders  bij  bo
ringen  op  ongeveer  7  meter  gas  waarge
nomen,  dat  uit  de  grond  opkwam.  Bij 
onderzoek bleek het brandbaar te zijn.

Bericht van 14 Januari 1954
Loop der bevolking in 1953
Op 1 Jan. 1953 telde Lexmond 1857 inwoners 
(944 m. en 913 vr.). Er werden 16 jongens en 
16 meisjes geboren, terwijl 14 mannen en 6 
vrouwen overleden. De vestiging bedroeg 25 
mannen en 28 vrouwen, het vertrek 26 man
nen en 37 vrouwen. Alzo was het aantal in
gezetenen op 1 Jan. 1954: 1859 (945 mannen 
en 914 vrouwen). De gemiddelde leeftijd der 
overledenen was 70 j. (landsgemiddelde ook 
70 j.) Er werden 21 huwelijken voltrokken, 
een aantal dat alleen in 1909 werd behaald 
(laagste getal 16). Het aantal geborenen was 
aan de  lage kant (laagste aantal 42) en het 
aantal gestorvenen aan de hoge kant (laagste 
getal 20). Het aantal personen van 65 jaar en 
ouder bleef onveranderd: 196. Dit is 50 meer 
dan het landelijk gemiddelde. 
Het aantal 80jarigen en ouder steeg met 2 en 
kwam op 28: dit is 7 meer dan het landsge
middelde.

Bericht van 23 Januari 1954
Voorlichtingsavond
Volgende  week  wordt  hier  door  de 
Landbouwkundige  Afdeling  van  de  Olie
fabrieken  CalvéDelft  een  voorlichtings
avond voor de veehouders georganiseerd. Op 
deze avond worden de meest uiteenlopende 
problemen van de veehouderij uitvoerig be
sproken. Ook voor het uitwisselen van prak
tijkervaringen  is  voldoende  tijd  uitgetrok
ken. Het hoogtepunt is wel het vertonen van 
een voorlichtingsfilm op het gebied van de 
veehouderij. Deze avond wordt gehouden op 
Woensdag  27  Jan.  a.s.  door  dhr.  W.  Hi
ddema, Hoofd v.d. Landbouwk. Afdeling der 
Oliefabrieken  CalvéDelft  in  café  “De  Drie 
Snoeken” alhier. Onderwerp: Oordeelkundi
ge    veevoeding.  Zie  ook  de  desbetreffende 
advertentie elders in dit nummer.

Bericht van 28 Januari 1954
De ClavéLezing
De  lezing  en  filmavond  van  de  Oliefabr. 
Calvé te Delft, die Woensdagavond hier zou 
worden gehouden en die wegens een kerk
dienst voor de Herv. Mannenver. moest uit
gesteld, wordt nu hedenavond gehouden.

Bericht van 4 Februari 1954
Bazar Chr. Kleuterschool
Wegens het zeer koude weer van de laatste 
dagen  heeft  het  BazarComité  van  de  Chr. 
Kleuterschool  de  bazar,  die  deze  week  ge
houden zou worden, uitgesteld tot een nader 
te bepalen datum.

Bericht van 6 Februari 1954
Woningbouwvereniging
In “De Drie Snoeken” werd de jaarlijkse le
denvergadering van de Woningbouwvereni
ging  “De  Goede  Woning”  gehouden.  Deze 
vergadering werd voor de eerste keer geleid 
door dhr. M. de Vaal. De secretaris, dhr. J.M. 
de Jong,  las het  jaarverslag. De aftredende 
bestuursleden, de heren M. de Vaal, J.M. de 
Jong en J. van Dieren werden herkozen. Als 
commissaris  werd  benoemd  dhr.  Joh.  v.d. 
Heuvel, zulks in de plaats van dhr. M. de Vaal. 
Bij de rondvraag werd critiek uitgeoefend op 
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het  gemeentebeleid,  inzake  de  laatste 
woningbouw,  waarbij  11  eigenbouwers  te
genover vijf woningbouwhuizen werden ge
steld. Vooral de nog niet opgeleverde laatste 
vijf woningen brachten de tongen in beroe
ring. Wie is nu de verhuurder en welke ver
antwoording  draagt  de  woningbouw 
vereniging? De voorzitter diende de vragers 
vlot van antwoord. Over de gebreken aan de 
nieuwe  woningen  is  uit  ten  treure  gecon
fereerd  en  gesproken.  ’t  Resultaat  is  nog 
steeds niet bevredigend en daarop wacht de 
vereniging met deze huizen te accepteren. 

Oordeelkundige veevoeding
Vorige week hield dhr. Hiddema, werkzaam 
bij de Oliefabrieken Calvé te Delft een lezing 
over het onderwerp:  “Oordeelkundige vee
voeding”.  De  volgorde  van  het  programma 
werd enigszins gewijzigd, daar de chauffeur 
van de spreker te Meerkerk met zijn wagen 
van de weg af reed. Dhr. Hiddema kon nog 
wel tijdig in Lexmond zijn, doch de films ar
riveerden pas halverwege de avond. Dhr. Hid
dema vertelde hoe men via de fabricage van 
olie voor de menselijke consumptie terecht 
kwam op de veevoederfabricage. Na de pauze 
werden  de  films  gedraaid.  Allereerst  werd 
een  overzicht  van  de  fabrieken  gegeven. 
Daarna werd een voor pluimveehouders in
teressante film vertoond over de dikstrooi
sel en batterijmethoden op een groot bedrijf 
in Engeland. Tenslotte werd door middel van 
een film een beeld gegeven van de pensmaag 
van een herkauwer.

Bericht van 9 Februari 1954
Poldertocht
Bij voldoende deelname zal Dinsdag a.s. een 
poldertocht  worden  gehouden.  Deze  tocht 
gaat over een afstand van 25 km en men kan 
deelnemen aan de wedstrijd en de toertocht. 
De start van de wedstrijd vindt plaats om 2 
uur en de toerrijders vertrekken een kwartier 
later. 

Bericht van 11 Februari 1954
De felle kou
Aannemer De J. alhier, ging vorige week voor 

een  zieke  zwager  in  Ameide  hooi  binnen 
doen. Dit voor hem ongewone werk verricht
te hij met onbeschermde handen. Toen hij 
thuis kwam, bleken op de handen grote bla
ren te zijn ontstaan, welke bewezen, dat door 
de felle kou de handen werden bevroren.

Bericht van 3 Maart 1954
Wedstrijd E.H.B.O.
Vrijdag had in de zaal van “De Drie Snoeken” 
alhier een kleine wedstrijd E.H.B.O. plaats 
tussen drie ploegen van Heien Boeicop en 
drie ploegen van Lexmond. Als jury fungeer
de naast Dr. Vegter van Lexmond de heren P. 
Kortleve en D. de Jong.
Uitslag:
1 Heien Boeicop met ploeg H. den Hartogh 
(leider), mw. Verhoefden Hartogh en G. de 
Wildt, 304 punten (leider 105 p.).
2 Lexmond met ploeg A. Spek (leider), mej. 
H. Haringsma en Joh. Het Lam Jr., 304 pun
ten (leider 91 p.).
3 Lexmond met ploeg C. Kloens (leider), mw. 
C. RietveldVink en mej. Ch. B. Oosterling, 
283 punten (leider 110).
4  Heien  Boeicop  met  ploeg  A.J.  Stravers 
(leider), mej. A. Holl en D. Bassa, 260 punten 
(leider 115 punten)
5 Lexmond met ploeg J. van Dieren (leider), 
mej. G. het Lam en C. de Jong, 241 punten 
(leider 99 punten).
6 Heien Boeicop met ploeg P.J. v.d. Hagen 
(leider), mej. A. den Hartogh en A.M.J. den 
Besten, 209 punten (leider 89 p.).
Besloten werd om binnen een maand nog een 
dergelijke  wedstrijd  in  Heien  Boeicop  te 
houden.

Bericht van 16  Maart 1954
“Excelsior” naar België
De muziekver. “Excelsior” alhier hoopt Pink
stermaandag deel te nemen aan het concours 
te Vugt in België. Zij komt 
uit in de eerste afd. Fanfa
re met ’t verplichte num
mer  “Cortège  Nuptial” 
van E. Gaudefroy en met 
het vrije nummer “Zwarte 
Tulp” van Jakma.
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erwachtingen  kunnen  beschaamd 
worden, een waarheid die niemand be
strijden zal. Zo ging het ook met de ver

wachting, geuit in het overzicht over 1967, dat 
in 1968 een belangrijk aantal gereedkomende 
woningen een groei van de bevolking zou op
leveren. Er zijn 37 nieuwe huizen opgeleverd en 
desondanks valt een verdere teruggang van het 
bevolkingscijfer te vermelden. Voor zover he
den, 16 december, valt te berekenen, zijn er 38 
kinderen  geboren  (1967:  40),  24  inwoners 
stierven (1969: 19, sinds 1925 niet zo veel), 65 
personen vestigden zich (49), maar 90 (82) ver
lieten ons. Zodoende gaan we met 2030 perso
nen het oude jaar uit, een verlies van 11. 
Onze  hoop  is  nu  speciaal  gericht  op  de  23 
premiewoningen, die in het komende voorjaar 
betrokken zullen worden, alsmede op de ooie
vaar die voor een dag neerstreek op de schoor
steen  van  slager  Molenaar.  Het  aantal 
huwelijken kwam niet hoger dan 15, tegen vorig 
jaar 23.
Het aantal verkeersdoden bereikte   een triest 
record: 7, nl. drie in Lakerveld, twee op de Rijks
weg, één in Achthoven en een kantelende trac
tor  langs  het  Zederikkanaal.  Vijf  der 
slachtoffers woonden elders.
De oudste inwoner, G. Bos, mocht zijn 95e ver
jaardag vieren, P. de With zijn 93e en J. Kon zijn 
90e.
Van  oud  naar  jong:  Hervormde  en  Gere

formeerde jongeren begonnen met de (veel be
sproken)  uitgave  van  “Keer”,  een 
tweemaandelijks  gratis  verspreid  blad  over 
binnen en buitendorpse kerkelijke zaken. Ge
reformeerde jongeren uit Meerkerk, Lexmond 
en  Noordeloos  gaven  de  stoot  voor    een 
maandelijks  geopende  jeugdsoos  “Kamele
on” (Kameraden Meerkerk, Lexmond, Noorde
loos, een vondst!).
Ds. Ausma kon met zijn gezin de nieuwe Gere
formeerde pastorie betrekken.  De Hervormde 
Gemeente begon met een gesprekskring, waar
in elke maand  een actueel probleem aan de or
de wordt gesteld; een prijswaardig initiatief om 
aller mening over brandende vraagstukken te 
horen  en  te  toetsen  aan  de  Bijbel.  In  een 
lidmatenvergadering werd besloten de komen
de zes jaren de verkiezing van ouderlingen en 
diakenen te doen geschieden door de lidmaten 
uit door de kerkeraad gestelde dubbeltallen. De 
Chr. Gereformeerde Gemeente werd getroffen 
door  het  in  Lakerveld  na  ziekenbezoek  ver
ongelukken van de predikantsvrouwe. De Chr. 
gemengde zangvereniging “Hosanna” verzorg
de, met de beide predikanten en organist Simon 
C. Jansen, de jaarlijkse kerstzangdienst. 
Diverse draaiavonden werden gehouden om de 

Lexmond in 1968 G. Janssen

HET LAATSTE JAAROVERZICHT
Dit is het laatste jaaroverzicht dat van 
G. Janssen bekend is. Het is een uitge
typt artikel waarvan niet bekend is of 
en in welk blad het is gepubliceerd. 
Het laatste deel is een herhaling in an
dere woorden van het middendeel. 
Mogelijk was Janssen van plan ge
weest het stuk te wijzigen.

(Walter van Zijderveld)

V

In en rond Lexmond waren in 1968 zeven dodelij
ke  verkeersslachtoffers te betreuren. Bovenstaand 
een bericht van het ongeluk op 20 maart 1968.
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kas van verschillende verenigingen te sterken, 
maar graag geeft men ook geld uit voor de vie
ring  van  een  kampioenschap:  door  een  11 
gelijkspel met Posta met de Lexmondse gelijk
maker  twee  minuten  vóór  het  einde  promo
veerde de voetbalvereniging “Lekvogels” van de 
tweede naar de eerste klasse van de onderafde
ling van het zaterdagvoetbal. Met als nasleep 
een jubelende feestrit door het dorp, een ont
vangst van bestuur en spelers door burgemees
ter en wethouders en een receptie. 
De Wandelsportvereniging “Willen is Kunnen” 
kreeg de Avondvierdaagse te organiseren met 
op de laatste dag een bloemrijke en (dank zij 
Eufonia  uit  Meerkerk)  klankrijke  intocht.  De 
IJsclub  “Door  Eendracht  Vooruit”  kreeg  ver
lichting op de baan en een nieuwe consumptie
gelegenheid.  De  biljartclub  “KOT”  werd 
overwinnaar in het wintertournooi.
De Oranjevereniging “Den Vaderlant Ghetrou
we” hield zich op Koninginnedag bezig met de 
schooljeugd en liet in hart september de beken
de fanfare uit Hagestein met drumband en ma
joretten  komen,  ongevraagd  vergezeld  van 
flinke buien. 
Deze middag werd ook de wielerronde van Lex
mond verreden, ook nu met de  (traditionele) 
plasregen;  in een sterk rijdend veld won Leo 
Gerink  uit  Haaksbergen,  de  latere  militaire 
wielerkampioen.
Door de leerlingen en ouders van de openbare 
school  werd  een  voorjaarstentoonstelling  ge
houden in het dorpshuis. Een uitgelaten stem
ming heerste in het kindercircus dat achter in 
de Grote Nes de schooljeugd ontving.
En  om  op  het  wielrijden  terug  te  komen: 
Olympia’s  Tour  door  Nederland  passeerde 
Lexmond (op TV!)
In de Grote Nes is nu weinig plaats meer voor 
een circus, want de woningbouwvereniging gaf 
opdracht voor de bouw van 14 bejaarden en 24 
eengezinswoningen, waarvan er nog zes afge
werkt  moeten  worden.  Twee  particuliere 
woningen  kwamen  gereed  en  een  derde  is  in 
aanbouw.  De  Woningstichting  “Centraal 
Nederland” laat 23 premiewoningen bouwen: 7 
ervan  krijgen  Lexmondse  bewoners.  Elders 
kwamen nog drie particuliere woningen klaar. 
Zes  woningen  werden  aan  hun  bestemming 

onttrokken.  De bakkerij van Alting werd afge
broken  en  zal  over  enkele  jaren  een  tweede 
bakkerspad worden en wel tot ontsluiting van 
het plan Midden Nes.
Over  verdwijnen  gesproken:  de  kruideniers
winkels van A. Brokking  en P. de Ruiter werden 
gesloten. Daarentegen werd de manufacturen 
en  meubelzaak  van  P.  Bos  &  Zoon  fiks  ver
bouwd.
J.D.  Vlot  kwam  in  dienst  als  gemeentewerk
man.
In  de  wielersport  is  Lexmond  een  gevreesde 
naam:  Arie  Versluis  behaalde  het  Utrechts 
kampioenschap bij de wieleramateurs. Hij won 
ook, met Gerrit Plieger als tweede,  de (kletsnat
te)  eerste wielerronde van Lexmond, onderdeel 
van  het  feest  der  Oranjevereniging.  Van  het 
feest gesproken: spelen voor en traktatie van de 
schoolkinderen,  een  allegorische  optocht  en 
een concert van de Meerkerkse fanfare onder 
leiding  van  Willy  Schobben  en  van  de  Meer
kerkse Boerenkapel.
De bloesemtocht van W.I.K. had een geweldig 
sukses: 1287 deelnemers . ’s Avonds een show 
van de Glasstaddrumband.
De  jaarlijkse  tocht  van  bejaarden  bracht  dit
maal 61 ouderen naar de Holterberg. De Platte
landsvrouwen  bakten  oliebollen  om  de  kas 
weer wat op te peppen. Eten voor Lexmond dus, 
maar  ook  een  bliksemactie  Eten  voor  India:
f  2185  in  de  bussen.  En  om  bij  de  algemene 
collecten te blijven: f 2370 voor Israël.
Hosanna  verzorgde  als  gewoonlijk  de  kerst
zangdienst.  De  jongerengespreksgroep  van 
Hervormden en Gereformeerden discussieer
de  in  het  openbaar  met  ds.  P.  Heinen  uit 

Utrecht.
Ook  Lexmond  deed 
mee  aan  de  Kamer
verkiezing.  M.W. 
Schakel  kwam  de 
A.R.gedachten  ver
stevigen  en  mr.  W. 
Scholten  liet  horen 
dat  hij  een  C.H.
Nederlander was.
Voor  de  brandweer 
was alleen wat klein
goed  weggelegd,geM.W. Schakel (A.R.)



Ontvangen van 
diverse personen
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• Ellie van Blokland: snuitschaar +
    instrument
• Henk van Nieuwenhuijzen: model 
    Arti 70 vrachtauto met aanhanger
• Gerry de Bruin: ingelijste kaart van de
    Nederlanden (Leo Belgicus) in de 
   17de eeuw

Aanwinsten
• Monopolyspel Zederik,
    uitgegeven door de 
    Plus Meerkerk
• Peter de Jong, Van Macht naar Folklore.
    Heerlijkheden in ZuidHolland na de
    Franse Tijd, Woudrichem, 2018
    576 pagina’s/1.300 afbeeldingen); 
    prijs: € 39,95

 Bespreking:
Dit prachtig vormgegeven boek behandelt 
alle 250 heerlijkheden van ZuidHolland 
na de Franse tijd in alfabetische volgorde. 
Bij iedere heer of vrouw wordt een korte 
historische schets gegeven. Rijk 
geillustreerd. Ook Lexmond komt 

uiteraard in dit 
boek aan de 
orde.
Daarnaast wordt 
de geschiedenis 
verteld van de 
bestuurlijke 
veranderingen 
die de Bataafse 
Republiek 
vooral op het 
platteland 
invoerde. 

Het boek staat in onze bibliotheek. Tijdens 
de openstelling van het Historium kan het 
worden ingezien en gelezen.

lukkig ook maar: tweemaal brand in een woon
wagen,  een  broeiende  hooiberg  en  een 
brandende turfstrooiselauto. Het jongere per
soneel werd na een cursus gediplomeerd.
De  Raiffeisenbank  Lexmond  nam  de  Spaar
bank  te  Vianen  over  en  heet  voortaan  Raif
feisenbank  LexmondVianen.  Het  tiende 
miljoen  aan  spaargelden  werd  bereikt.  H.  de 
With verbouwde zijn winkel tot supermarkt en 
deed  zijn  melkbezorging  over  aan  A.J.  Mole
naar.
Gepaard met een reeks van steeds wisselende 
verkeerssituaties kregen we onder de Rijksweg 
door een viaduktje voor voetgangers en klein 
verkeer (bukken!). Zeer ingrijpend worden de 
plannen voor de Nieuwe Rijksweg richting Hei
 en Boeicop, liefst 12 gezinnen is aangezegd dat 
zij binnen het jaar hun pand moeten verlaten.
Er kwamen 6 nieuwe woningen (1 wegens krot
opruiming) van particulieren gereed, 4 zijn er in 
aanbouw.  De  woningbouwvereniging  liet  de 
fundering leggen voor 24 eengezins en 14 be
jaardenwoningen, te voorzien van centrale ver
warming. Bovendien zijn de plannen rond voor 
nog  21  premiewoningen  van  de  Woning
stichting  Centraal  Nederland.  Vooraf  is  het 
bouwterrein Grote Nes geheel gereed gemaakt 
en zijn twee rioolpersgemaaltjes geplaatst.

Het tunneltje onder de Nieuwe Rijksweg dat in 
1968 werd geopend.
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Nieuwsbrief
Nieuwe leden
Sinds het uitkomen van de vorige Lek en Huibert 
Kroniek hebben de volgende personen zich aan
gemeld bij onze vereniging: Mevrouw Mathilda van 
HerkBogerd (Zijderveld). en de heren John den 
Hartog (Ameide), John de Jong (Zevenbergen) en 
Mark Anton Spek (Lexmond). We heten ze van 
harte welkom.
De heren Dazler en Kwint zijn ons helaas ontvallen. Mevrouw Kwint heeft aangegeven graag lid te 
willen blijven. Op 1 januari 2018 telde de vereniging 359 leden. In de loop van het jaar zijn er 32 
leden bij gekomen en 22 leden zijn uitgeschreven. Dat betekent per saldo een ledenwinst van 10.

Contributie 2019
De contributie is ongewijzigd gebleven.
Leden met de postcode 4128 en 4126 betalen..... €   18
Leden met een andere postcode betalen……....... €   24
Steunleden betalen …………………..………............. €     6
Wilt u het juiste bedrag vóór 1 april 2018 overmaken op rekeningnummer NL49RABO0336032587
t.n.v. Ver. Hist. Lexmond en Heien Boeicop onder vermelding van uw straat, huisnummer en 
postcode. Eventueel kunt U de contributie ook contant betalen aan de penningmeester.

Lezing woensdag 20 maart
Wat   Lezing en veiling
Wanneer  Woensdag 20 maart, 20.45 uur (na afloop van de algemene ledenvergadering)
Wie  Dhr. Hans Bronkhorst uit Lexmond.
Waar     Historium in Lexmond

Lexmonder Hans Bronkhorst zal ons na afloop van de 
ledenvergadering een en ander vertellen over hoe het toegaat 
en geregeld is op veilingen. Zoals bekend, heeft hijzelf 
jarenlange ervaring opgedaan als veilingmeester. Hij kent die 
wereld dus van binnenuit. Om het werk van een veilingmeester 
ook in de praktijk te laten zien én de kas van de vereniging te 
verstevigen, wordt vervolgens een kleine veiling gehouden van 
boeken, foto’s en objecten. De hoogste bieder wint!
Voor leden gratis toegang, voor nietleden € 2,50

Lezing donderdag 11 april
Wat Lezing over De Voedselcommissaris
Wanneer Donderdag 11 april, 20.00 uur
Wie Dhr. Kees Tukker
Waar Historium in Lexmond

Het boek De voedselcommissaris van Kees Tukker is een reconstructie van het vergeten leven van 
zijn oudoom Jan Groen Tukker, die als voedselcommissaris op het brandpunt van de 
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gebeurtenissen van de Tweede Wereldoorlog een gevaarlijk 
dubbelspel speelde. Jan Groen Tukker, een boerenzoon uit de 
Alblasserwaard, die mocht studeren omdat zijn astma hem 
niet geschikt maakte voor het boerenbedrijf. Na zijn studie aan 
de Landbouwhogeschool in Wageningen werd hij directeur 
van het centrum voor pluimveeonderzoek op landgoed 
Spelderholt bij Beekbergen. Onder zijn leiding groeide de 
Nederlandse export naar recordhoogten.
Als de Tweede Wereldoorlog zijn schaduw vooruitwerpt staat 
hij met vier andere topambtenaren in de zomer van 1937 aan de 
wieg van het Rijksbureau voor Voedselvoorziening in 
Oorlogstijd. Nederland moet in geval van oorlog in zijn eigen 
behoefte kunnen voorzien. Want zelfs als we net als in de 
Eerste Wereldoorlog neutraal blijven, is het land nog steeds te 
afhankelijk van de import uit Amerika en onze kolonïen. Ze 
maken een plan waarbij een groot deel van de veestapel het 
veld moet ruimen en waarbij de Nederlander meer plantaardig 
voedsel moet eten.
De voedselcommissaris is na afloop van de lezing direct van de 
schrijver, Kees Tukker, te koop.

VOORAANKONDIGING lezing op woensdag 9 oktober
Wat Lezing over 'Gouden Jaren' en 'Het Goede Leven'
Wie Mevrouw Annegreet van Bergen
Wanneer Woensdag 9 oktober, 20.00 uur
Waar Historium in Lexmond

Hoewel het nog even duurt, willen we u nu alvast aankondigen, dat het ons gelukt is om Annegreet 
van Bergen, de bekende auteur van de boeken de 'Gouden Jaren' en 'Het Goede Leven' voor een 
lezing vast te leggen. Nadere informatie volgt in de volgende Lek en Huibert Kroniek. Maar zet de 
datum vast in uw agenda.

Voor alle lezingen geldt: de toegang voor leden is gratis. Nietleden betalen € 2,50.



Nieuwsbrief30

Excursie zaterdag 23 maart 2019 naar Elburg
Op 23 maart bezoeken we het prachtige oude hanzestadje Elburg.
De bus vertrekt zoals altijd bij dorpshuis Het Bosch aan de Nieuwe Rijksweg 6 in Lexmond. 
Het programma ziet er als volgt uit:
08.30 Verzamelen bij Het Bosch
08.45 Vertrek naar Elburg
10.00 Aankomst Elburg, koffie + gebak in Café de Haven
11.0012.15 Stadswandeling o.l.v. VVVgidsen
12.3014.30 Rondvaart + Hanzemaaltijd. 
14.3016.30  Vrij programma, afgesloten met een gezamenlijk drankje
16.30 Vertrek naar Lexmond

Suggesties voor het vrije programma:
 Museum Elburg, gevestigd in het voormalig Agnietenconvent, toegang 7 euro. Met museum
jaarkaart gratis.
 Sjoel Elburg, museum voor de geschiedenis van Joods leven in de provincie, toegang 7 euro. Met 
museumjaarkaart gratis.
 Nationaal Orgelmuseum, toegang 7 euro. Met museumjaarkaart gratis  
 Visafslag: entree gratis; 
 Muurhuisje: entree gratis.
 Ook is het prima slenteren en winkelen in Elburg.

De kosten van de excursie bedragen 50 euro. Dit is exclusief de kosten van musea die u in het vrije 
programma wilt bezoeken, als u geen museumjaarkaart hebt.
Opgeven kan tot 28 februari 2019 bij Arie van der Zouwen, telefoon 0347342029 of
email:  arievanderzouwen@hetnet.nl. 
Vóór 5 maart 2019 het excursiebedrag overmaken op rekening van de VHLHB
o.v.v. excursie Elburg; IBAN : NL49RABO 0336 0325 87

Coopmarkt  zaterdag 11 mei in Hei en Boeicop
Op de tweede zaterdag van mei is er de traditionele Coopmarkt  rond de kerk in Hei en Boeicop. 
De Vereniging Historisch Lexmond en Hei en Boeicop staat er ook met een kraam. Het zou fijn 
zijn u daar te mogen begroeten.  U bent van harte welkom!

Het hanzestadje Elburg is idyllisch en heeft een keur aan bezienswaardigheden.
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Historium elke woensdagmiddag open!
Het Historium is voortaan elke woensdagmiddag geopend. Wanneer u  onze verzamelingen  
krantenknipsels of familieberichten,  boeken of andere  historische  bezittingen wilt bekijken, bent 
u van harte welkom. Ook kunt u aan de leestafel alle periodieken van onze zusterverenigingen in
zien. U kunt zonder afspraak langskomen tussen 13.00 en 16.00 uur.
 

Vrijwilligers van harte welkom
De Vereniging Historisch Lexmond en Hei en Boeicop wil een actieve vereniging zijn. Dat lukt 
heel aardig, maar we houden dit alleen vol met hulp van vrijwilligers. We zouden best nog hulp 
kunnen gebruiken bij bijvoorbeeld het werken aan onze beeldbank, het beheer van het Historium, 
de redactie van de Lek en Huibert Kroniek, het organiseren van lezingen en excursies en nog veel 
meer. Heeft u interesse, kom dan eens langs in het Historium en laat u informeren door een van 
de aanwezige bestuursleden.

Met vriendelijke groet,
Peter Kleppe, bestuurslid
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