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et bestuur van de Vereniging Historisch Lexmond en 
Hei en Boeicop wenst u een goed en gezond 2020. Dat 
was onze wens aan u in de Nieuwsbrief van december 

2019. Hoe anders heeft het jaar zich ontpopt. Eén onderwerp 
beheerste de afgelopen tien maanden ons leven: corona! We 
snakken allemaal hevig naar het eind van deze crisis en ik hoop 
van harte dat u allen, binnen niet al te lange tijd, deze nare pe
riode in goede gezondheid kunt afsluiten. Het bestuur wenst 
iedereen die door de crisis is getroffen veel sterkte toe!  

De crisis heeft ook de activiteiten van onze vereniging goed
deels lamgelegd. Dat is jammer, maar geen ramp. We gaan, zo 
gauw dat verantwoord is, er weer stevig tegenaan. En een beet
je dagdromen mag gerust. Ik zie een voorjaar waarin corona 
niet langer bedreigend is en het gewone, sociale leven 
langzaam maar zeker weer op gang komt en we kunnen werken 
aan herstel. Een voorjaar waarin we u hopen te ontvangen in 
een verduurzaamd, verbouwd en nieuw ingericht Historium. 
Plannen voor exposities, lezingen en excursies liggen klaar. 

In het afgelopen jaar heeft de vereniging vooral ingezet op 
enkele bijzondere publicaties. Een boek over de oorlog in Hei 
en Boeicop, een speciaal nummer over de geschiedenis van de 
PTT in onze dorpen en afwisselende kronieken zijn daar een 
uiting van. Ook deze Lek en Huibert Kroniek is met 40 pagina's 
extra dik. Een klein voordeel van deze crisis is immers dat u  tijd 
heeft om te lezen.  

Veel was onbekend over de ambtsperiode van burgemeester 
Roosenburg in Lexmond. Arie Blommers haalt in zijn artikel 
over deze jonge eerste burger boeiende informatie naar boven. 
Sommige informatie blijft nog verborgen. Wie was zijn echtge
note en bestaat er een foto van hem? Wie het weet, mag het zeg
gen. Verder in dit nummer een terugblik op de laatste buurt
super van Hei en Boeicop aan de hand van herinneringen van 
Marigje Den Hertog  de Raad.  In de serie over straatnamen 
verhalen we over W.K. Haafkens, een meesterlijke meester. En 
een maand voor de jaarwisseling haalt Walter van Zijderveld 
herinneringen op aan de viering van oud en nieuw in Lexmond 
vol verplaatste verkeersborden en leuke boodschappen. 

Ik wens u veel leesplezier en hoop dat onze wens voor een goed 
en gezond 2021 wel wordt bewaarheid.

H
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aarschijnlijk heeft hij de exacte 
reden van zijn zelfgekozen ontslag 
als dorpsburgemeester, op nog geen 

35jarige leeftijd, meegenomen in zijn Indi
sche graf. Jan Govert Roosenburg junior had 
immers, bij goede gezondheid en flinke werk
lust, nog makkelijk 30 jaar langer burgemees
ter kunnen blijven en pas aan het einde van de 
19de eeuw zijn taken als eerste burger van Lex
mond, al dan niet in combinatie met het secre
tariaat, eervol kunnen neerleggen. Toch koos 
hij voor een voortijdig einde van zijn loopbaan 
in ons dorp en vertrok met enige haast naar zijn 
vaderstad Schoonhoven, om daarna door te 
reizen naar de Indische archipel, ver weg van 
het kleinsteedse Holland. 
In dit artikel zal ik een beeld trachten te schet
sen van een burgemeester in een plattelands

gemeente in het midden van de 19de eeuw. Een 
bestuurder die moest leren omgaan met een 
nieuwe Gemeentewet (1851). Dit was één van 
de organieke wetten die onder het bewind van 
Thorbecke meer bestuurlijke eenheid diende 
te creëren tussen gemeenten onderling en 
tevens meer zelfstandigheid en democratie 
aan het lokale bestuur gaven. Iets waar 
mogelijk zowel de kersverse burgemeester, als 
ook de voor de eerste maal gekozen nieuwe 
Lexmondse gemeenteraad met dito wet
houders nog erg aan moesten wennen en ze 
voor vraagstukken plaatste, waaraan ze nog 
lang niet gewend waren. Zo werden er in de 
loop van het decennium dat J.G. Roosenburg 
jr. burgemeester was, andere en hogere eisen 
gesteld aan behoorlijk bestuur, representatie
ve vertegenwoordiging door middel van ver

J.G. Roosenburg, Lexmonds burgemeester 
in een nieuwe tijd

A.A. Blommers

De aankondiging van 
de herbenoeming van 
J. G. Roosenburg jr. 
tot burgemeester van 

de gemeente Lex
mond in de Leydsche 
Courant van vrijdag 

4 januari 1856.

W
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kiezingen en vooral ook aan een vlekkeloze 
gemeenteadministratie. Want behalve ‘oog en 
oor’ van het hoger (provinciaal) gezag, moest 
hij ook trachten een ‘vader voor zijn gemeente’ 
te zijn. Onder, tussen, maar ook boven ‘zijn’ 
mensen als het wettig gezag. 
In hoeverre burgemeester Roosenburg daarin 
slaagde, valt moeilijk te reconstrueren, omdat 
we de persoonlijke verhoudingen tussen be
stuurders onderling en tussen burgervader en 
burgerij niet of onvoldoende kennen. Het heeft 
er soms de  schijn van dat hij het zich ietwat te 
makkelijk maakte en wellicht zijn oren liet 
hangen naar de raad waarvan hij zowel lid als 
voorzitter was. Misschien had hij als 
burgemeesternieuwestijl een tandje bij moe
ten zetten. Maar of hij daarvoor (modern ge
steld) ook voldoende draagvlak had, daar kun
nen we vraagtekens bij zetten. 
Toch, wie het gemeentearchief uit deze periode 
doorbladert, kan niet anders dan onder de in
druk raken van het vele pennenwerk dat 
burgemeester/secretaris J.G. Roosenburg jr. 
verzet heeft. Het was bepaald geen sinecure of 
een erebaantje (meer). Wellicht was hij na 10 
jaar burgemeesterschap domweg opgebrand 

en toe aan wat rust en een veel weidser per
spectief. Een gemeentebestuurder pur sang, 
zoals zijn opvolger, lijkt hij niet te zijn geweest. 

Geboren in Schoonhoven
Jan Govert Roosenburg jr. was de op 20 mei 
1826 in Schoonhoven geboren derde zoon van 
Jan Govert Roosenburg sr. en Helena Aletta 
Meurs. Vader Jan Govert behoorde zeer wel tot 
de lokale elite van het Zilverstadje aan de Lek. 
Geen goud of zilversmid was hij geworden, 
maar 'medicinae doctor' en met een geduchte 
reputatie om te verdedigen! 
In de Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel van 
het kadaster uit 1832 bezit hij een huis, stal en 
erf, wat weiland en wat hooiland (in en rondom 
Schoonhoven) en verder neemt hij ook actief 
deel aan het stadsbestuur als raadslid en wet
houder. Voorwaar een man om rekening mee 
te houden, zeker in de 19deeeuwse ver
houdingen van Schoonhoven en omgeving. 
Maar ook een vader om hoog tegenop te kijken, 
zeker als je ook nog naar hem wordt vernoemd.
De jonge Jan Govert (junior), als derde zoon en 
het middelste kind, zal zeker wel het een en an
der meegekregen hebben van de bestuurlijke 

Lexmond in de 
tweede helft van de 
19de eeuw. Kinde
ren hebben genoeg 
ruimte in de Dorps
straat om te spe
len. Er is slechts 
weinig verkeer.
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mogelijkheden en onmogelijkheden in zijn va
derstad. 
Jan Govert Roosenburg had wellicht belang
stelling en ook enige aanleg voor openbaar be
stuur. Na zijn middelbareschooltijd (een Fran
se of Latijnse school) komt hij als 20jarige in 
de kost bij de burgemeester van Zegwaart, ene 
Willem van Galen, om als ‘geëmployeerde (te) 
secretarie’ het bestuurlijk en administratief 
handwerk van een kleine gemeente in Zuid
Holland onder de knie te krijgen. Enige vrien
den lijkt Roosenburg jr. er ook gemaakt te 
hebben, want hij is zowel getuige bij (aangifte 
van) geboorte van de zoon van een ‘Leraar der 

Remonstrantse gemeente’, als ook bij het hu
welijk van de schoolonderwijzer van Noot
dorp. Zelf lijkt hij geen vrouw te kunnen vin
den tijdens zijn groen en groeitijd in Zeg
waart, maar wellicht was zijn salaris daar te be
scheiden voor of, het valt niet uit te sluiten, 
werkte hij slechts voor kost en inwoning en wat 
zakgeld, als stagiair. Een situatie die niet te 
lang kon duren, wilde hij vaart maken met zijn 
leven. 
Maar ziedaar: op 16 maart 1850 wordt Roosen
burg jr. ingeschreven in het lidmatenregister 
van de Hervormde kerk te Lexmond, want juist 
hij is de nieuwe burgemeester van ons dorp aan 

Portret van Jan Govert Roosenburg sr. 

(17951860), Med. Doc. te Schoonhoven, 

getekend door de kunstschilder Sybrand 

Altmann.

Jan Govert (Goverd) Roosenburg was het vierde kind van Jan Govert Roosenburg en Helena van 
Meurs. De naam van zijn echtgenote is onbekend.
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de Lek geworden. Een mooie promotie en een 
vliegende start van een bestuurlijke loopbaan 
voor een jongeman die nog 24 jaar oud moest 
worden. 

Burgemeester en secretaris
Anders dan in onze dagen werden burgemees
ters in de 19e eeuw relatief jong benoemd. Was 
het op voorspraak van zijn vader en/of zijn 
mentor in Zegwaart? Of had Jan Govert jr. op 
eigen kracht deze positie weten te verwerven? 
In ieder geval werd hij door de vroede vaderen 
van de gemeente Lexmond ook benoemd tot 
secretaris (gedoemd om alle correspondentie 
af te werken, de burgerlijke stand bij te 
houden, de militieregisters, de boeken te con
troleren en duizendenéénvragen van hoger 
en naburig gezag te beantwoorden en toen ook 
al met de 'meest mogelijken spoed') en wist zo 
een dubbel traktement te verwerven. Daar
naast diende hij ook nog enig personeel aan te 
sturen, het college van burgemeester en wet
houders voor te zitten en te notuleren en uiter
aard de gemeenteraad zelf. Verder moest hij 
ook verkiezingen gaan organiseren, want uit de 
Grondwet van 1848 vloeiden een aantal wetten 
voort, die voorzagen in het direct kiezen van de 
Tweede Kamer, de Provinciale Staten en ook 
van de eigen gemeenteraad. Dus niet langer 
door coöptatie, ‘op voordragt van…’  of ‘vanwe
ge de koning’, maar gekozen door de meer be
middelde kiezers van een gemeente, kieskring 
of district. Ook dit moest door de nieuwe 
burgemeester mede op poten worden gezet. Of 
de goede inwoners van Lexmond daar erg mee 
verguld zijn geweest, laat zich vooral raden. 

Behoudend dorp
Want wat voor gemeente trof onze Jan Govert 
Roosenburg jr. aan na zijn installatie als 
burgemeester? Hoogstwaarschijnlijk in be
stuurlijk en maatschappelijk opzicht een be
houdend dorp. Behoudend in de zin dat men 
weinig trek had in ingrijpende veranderingen, 
het liefst alles zoveel mogelijk bij het oude wil
de laten ('zooals te doen gebruikelijk was') en 
dit alles tegen zo laag mogelijke kosten. Dat 
laatste valt nog wel te billijken, als een niet on
aanzienlijke groep boeren, gegoede burgers en 

enige buitenlui de belastingen moesten 
opbrengen om de gemeente Lexmond draai
ende te houden. 
Bestuurlijk behoudend ook, hoewel er vanuit 
de provincie en vanuit het Rijk steeds meer ge
vraagd en gevergd werd, ook van kleine en wat 
dromerige plattelandsgemeenten. En ten slot
te zaten eind jaren 40 van de 19de eeuw nogal 
wat lieden met geboortepapieren uit de 18de 
eeuw in de oude vroedschap, die al een paar 
burgemeesters hadden overleefd. Boeren met 
soms maar korte namen (Veen, De Vor, Bikker, 
Van Dieren), maar met enorme boerenspullen 
met vele bunders weiland, bouwland, griend
hout en wat dies meer zij. Die in hun bedrijfs
voering, het moet gezegd, steeds juist wel voor
uitstrevend waren, hun bezit altoos pro
beerden te vermeerderen, de juiste huwelijken 
sloten en verder de gelederen goed gesloten 
hielden in polder, kerk en dus ook in het 
gemeentebestuur. 
Ga d’r maar aanstaan als jong broekie. Waar
schijnlijk heeft Jan Govert jr. na enige pogin
gen ‘modern’ te zijn en ‘vooruitstrevend’ daar

Atlas van de gemeente Lexmond in de tijd dat 
J.G. Roosenburg jr. er burgemeester was.
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na genoeg mee geveerd om zijn brood
heren niet gedurig tegen het hoofd te 
stoten en tegelijkertijd de altijd over 
zijn schouder meekijkende superieu
ren in Den Haag (provincie en Rijk) het 
idee te geven, dat in Lexmond toch al
les op rolletjes liep. In die zin was hij 
wellicht een redelijk succesvolle bur
gemeester, maar of dat op den duur ge
noeg was, daar werden in 1967 al de no
dige vraagtekens bij gesteld. 
In dat laatste jaar publiceert het peri
odiek De Wegwijzer uit Ameide (en om
streken, waar ook adverteerders zaten) 
een boeiend stuk van oudwethouder en 
gemeenteraadslid Jac. de Jong, die al 
rondneuzend in het oudarchief van de 
gemeente Lexmond zich een beeld 
trachtte te vormen van Roosenburg jr. 
en het verdere gemeentebestuur. Hierin 
werden een aantal lastig te beant
woorden vragen opgeworpen over het 
college van burgemeester en wethouders 
en verder lijkt vooral de ‘nalatenschap’ 
van onze J.G. Roosenburg jr. wat negatief 
uit te vallen, zeker ten opzichte van zijn 
opvolger, de onvolprezen Van Slijpe. 
Terecht of onterecht, dat laat ik hier maar 
in het midden. Wel dat er meerdere nuan
ces zijn aan te brengen en Roosenburg jr. 
echt wel z’n best deed, maar als typische 
overgangsfiguur in een nieuwe bestuurlij
ke configuratie ook z’n weg moest zien te 
vinden en waarschijnlijk niet altijd de 
steun hiervoor ontving en de middelen die 
hij nodig had. Als burgemeester Roosen
burg al gefaald heeft op onderdelen, dan is het 
vooral ook een collectief falen van het hele 
gemeentebestuur, wethouders en overige 
raadsleden incluis.

Waar hield de burgemeester zich mee bezig?
Waar hield een plattelandsburgemeester 
medio 19de eeuw zich zoal mee bezig en in welk 
krachtenveld moest hij zich staande zien te 
houden? Eén van de eerste zaken die 
burgemeester/secretaris Roosenburg jr. 
moest organiseren, waren de allereerste 
gemeenteraadsverkiezingen onder de nieuwe 

Grondwet van 1848. Er was al een lijst van (po
tentiële) stemgerechtigden. Maar of er al 
eerder was gestemd voor een gemeenteraad 
nieuwe stijl lijkt weifelachtig. Er is namelijk in 
het oudarchief een brief bewaard gebleven uit 
1850 waarin wordt verzocht om mee te denken 
over het al dan niet verhogen of verlagen van 
het bedrag aan census, die als norm zou gaan 
gelden om het al dan niet begeerde stemrecht 
te verkrijgen voor, in dit geval, de Tweede 
Kamer der StatenGeneraal. De provinciaal of 

De brief aan burgemeester en wethouders van 
Lexmond over het censuskiesrecht.
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rijksambtenaar suggereerde een bedrag van 36 
gulden, maar dat blijkt later bijgesteld naar 
beneden, zodat nog net wat meer mensen 
‘kiesgerechtigd’ konden worden. Het nieuwe 
stelsel leverde, naar het zich laat aanzien, wel 
een nieuwe (en onervaren) gemeenteraad op, 
maar dat was wellicht alleen maar gunstig voor 
de nieuwe burgemeester. Mogelijk heeft Roo
senburg, of nog net zijn voorganger Van Eck, 
geadviseerd om het bedrag wat lager te houden 
voor Lexmond en omgeving. Er waren toch wel 
voldoende mannelijke kiezers die eene berede
neerde en behoorlijke keus konden maken 
waar het hun politieke vertegenwoordigers 
betrof. 

Nationale militie
Een ander jaarlijks terugkerend ritueel was de 
oproeping van 18jarigen naar de secretarie, 
ten einde ze bij te schrijven in de registers van 
de nationale militie. Oftewel: dienstplichtigen, 
die in de 19de eeuw veelal lotelingen werden 
genoemd. Loteling, omdat het trekken van een 
lotnummer uiteindelijk besliste of je wel of niet 
‘s lands wapenrok moest aantrekken. In het 
gemeentearchief van Lexmond is hiervan een 
prachtig plakkaat bewaard gebleven met de 
oproep om te verschijnen ter inschrijving, 
waarin de burgemeester en wethouders zich 
gevleid weten bij de gedachte dat eenieder die 
het betreft, hieraan gehoor zal geven. 
Toch zat er bij deze werkwijze wel een addertje 
onder het gras. In of buiten Lexmond geboren 
jongetjes werden doorgaans wel aangegeven 
bij de Burgerlijke Stand en mogelijk gedoopt, 
maar omdat er geen leerplicht gold, konden ze 
tussentijds uit het oog van de lokale overheid  
raken. Bovendien was het mogelijk dat de op
geroepenen of al verhuisd waren (een boek
werk met registratie van vertrek en verhuizing 
lijkt pas door Van Slijpe te zijn aangelegd en 
bijgehouden) of erger: intussen al overleden te 
zijn. Een pijnlijke affaire, al kan ik me voor
stellen dat in een relatief kleine gemeenschap 
als Lexmond zulke administratieve vergis
singen zeldzaam waren. 
Desalniettemin werden de jonge mannen die 
niet op kwamen dagen met de strengste straf
fen bedreigd, al werd de soep waarschijnlijk 

niet zo heet gegeten als die werd opgediend. In 
ieder geval kon ook de vader van de potentiële 
dienstplichtige naar de inschrijving komen om 
zijn zoon te laten registreren. 
Het daadwerkelijke loten zal niet in Lexmond 
plaatsgevonden hebben. Daarvoor was Neder
land in verschillende kantonnementen ver
deeld waarin een hoofdplaats lag (’t kon gerust 
ook een klein dorp zijn), waar een officier en 
militaire registrators aan de hand van de lijsten 
uit de gemeente van herkomst de lotelingen 
hun lot lieten trekken. Een hoog nummer be
tekende geen dienst. Een laag nummer be

De publicatie van burgemeester en wethouders 
in Lexmond over de start van de Nationale Mili
tie. Daarboven enkele notulenboeken.
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tekende in dienst treden bij een legeron
derdeel, tenzij de desbetreffende loteling 
wegens een te geringe lengte of een ander (me
disch) gebrek werd afgekeurd. Daarnaast kon
den de meer vermogende lieden òf ruilen met 
een ander òf een vervanger ‘kopen’, die dan 
voor hen de diensttijd vervulde en uitzat. Per
soonlijke dienstplicht kende men nog niet in de 
19de eeuw. Veel militairen leverde Lexmond 
dan ook niet in het hier besproken tijdvak 
(18501860). 
In een gemeenteverslag uit die tijd is slechts 
sprake van 2 lotelingen en 2 plaatsvervangers, 
te zamen dus 4 volwassen mannen op een 
bevolking van rond de 1450 ‘zielen’. Wel bezat 
Lexmond nog een schutterij met 20 actieve le
den en 20 reserveleden, onder de bezielende 
leiding van 1 korporaal. We zijn maar niet na
gegaan welke militaire waarde die bezat in ons 
tijdvak. Wellicht waren het ouddienstplichti
gen die een ‘spuit’ konden hanteren en met de 
bajonet bleven oefenen. Wellicht was het meer 
een gezelligheidsvereniging, waar onder het 
genot van een goed glas bier of jenever oude 
herinneringen werden opgehaald aan de Tien
daagse Veldtocht (1831) of nog eerder: de Slag 
bij Waterloo (1815). Voor de jongelui was de lo
ting in ieder geval wel een teken van volwas
senwording, een rite de passage. In het Lex
mondse gemeentearchief vinden we nog echo’s 
van lotelingen die zich in kennelijke staat (van 
dronkenschap) misdroegen langs het Merwe
dekanaal, huiswaarts kerend van hun loting of 
keuring in één van de garnizoenssteden in de 
omgeving. 

Veel administratie
Verder moest ook een eenvoudige plattelands
burgemeester eindeloos veel enquêtes invul
len, verzoeken om inlichtingen afhandelen en 
als jaarlijks terugkerend bestuurlijkadmini
stratief ritueel het (beredeneerde) Gemeen
teverslag invullen en opsturen. Zowaar een rij
ke bron van informatie voor de historicus, al is 
de schrijver dezes niet zo ver gegaan ze alle tien 
van dit tijdvak door te lezen. Maar uit het 
Gemeenteverslag over 1853 hebben we toch 
wat highlights gelicht die ons een blik gunnen 
op de vele en uiteenlopende verantwoordelijk

heden van het college van B&W en de staat van 
Lexmond, in zoverre van belang voor het hoger 
(provinciaal) gezag. 
Men werd geacht vragen te beantwoorden over 
de gemeentegebouwen, gemeentegronden, 
straten en pleinen, gemeente, polder en 
buurtwegen. Rivieren, kanalen en vaarten die 
langs het dorp heen stroomden of de gemeente 
doorkliefden. En niet te vergeten, de Lex
mondse rivierhaven, een bron van aan
houdende gemeentezorg of wellicht toch meer 
een terugkerend hoofdpijndossier? 
Binnenlandse en buitenlandse handel, de toe
stand van groot en kleinhandel, de hoeveel
heid doorgevoerde en in entrepots geplaatste 
handelsartikelen. Stoomsleepdiensten (Op 
deze gemeente niet van toepassing), werven 
en scheepsbouw, buitenlandsche scheepvaart 
(sic!) met opgave van het aantal in en uitge
klaarde zeeschepen en meer relevant voor Lex
mond (toch begiftigd met een rivier en een ka
naal voor handel en scheepvaart): stoomboten 
en schuitendiensten, waarover onze Jan 
Govert jr. gelukkig wel iets te melden heeft: 
zegge en schrijve 1 beurtschipper die op 
Utrecht voer, via Vreeswijk en de Vaartsche 
Rijn. 
Bijenteelt (imkers) kwamen aldus het verslag 
niet voor in de gemeente Lexmond. ’t Lijkt me 
sterk, maar het staat er echt: Geen. Bij de Op
gaaf van middenprijzen van veld en tuin
vruchten, ooft (fruit), vee, boter en kaas, hout 
en schors heeft de burgemeester gelukkig wat 
meer te melden en komt bijna plek te kort in het 
verslag. Maar hoe hij aan die middenprijzen 
kwam, staat er helaas weer niet bij vermeld. 
Hoofdstuk XIII dan maar: Verveening, jagt en 
visserij. Ondanks de (diepe) veengrond werd 
in Lexmond midden 19de eeuw geen turf ge
stoken. Niemand was hierin werkzaam en 
'middenprijzen’ werden dan ook niet opge
geven. Over de ‘jagt’ viel heel wat meer te 
melden, inclusief de staat van schadelijk ge
dierte, die gelukkig voor de boeren en heren 
jagers niet bijzonder menigvuldig was. Bui
tengaatse visserij en de prijs van de aange
bragte visch kan ook snel weggezet worden als 
‘geen’ in onze gemeente. 
Bij de opgave der voornaamste fabrieken en 
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van haren toestand kan, gelukkig voor het 
milieu, onze burgemeester naar eer en geweten 
invullen: Fabrieken worden in deze Gemeente 
niet aangetroffen. Of dit helemaal klopt, ben ik 
maar niet nagegaan, maar wellicht dacht onze 
burgervader vooral aan de toen moderne 
werkinrichtingen zoals die in grote en kleinere 
steden her en der verrezen en door stoom
kracht werden aangedreven. Overige ver
vuilende nijverheid en/of ambacht liet hij (wij
selijk?) buiten beschouwing. 
Tot slot, niet onbelangrijk in Lexmond, de toe
stand van de landbouw, bezien door de bril van 
de burgemeester. Hij moest iets kunnen mee
delen over de koop en huurwaarde der lan
den. Waren er maatschappijen of genoot
schappen in Lexmond ter bevordering van de 
landbouw: Geen.  (Landbouw) tentoonstel
lingen: Geen. Invoer (introductie) van nieuwe 
gewassen, werktuigen en veerassen: Geen. 
Toepassing van nieuwe uitvindingen: Idem.  
Schadelijke dieren kwamen we al eerder tegen 
bij de toestand van de ‘jagt’. En last but not 
least: de hoeveelheid der beteelde bunders en 
hun opbrengsten, uitgedrukt in mudden, pon

den, stuks of geldswaarde in guldens. 
Verder nog opgaven over tuinbouw en 
bloemisterij, aantal en uitgestrektheid (mat ie
mand dat op voor de gemeente Lexmond?) van 
boomgaarden. Boomkwekerijen en houtteelt 
(Geen), wel hakhout en rijswaarden, geen 
duinbeplantingen en afzanderijen en ook 
woeste gronden worden in deze gemeente niet 
aangetroffen, noch ontginning van afgeveen
de of dalgronden. 

Lexmondse veestapel
Dan eindelijk iets waarover onze Jan Govert 
Roosenburg jr. heel wat meer substantieels 
kan melden en dat onze harten ook nu nog 
sneller doet kloppen: de Lexmondse veestapel 
uit die dagen. 4 hengsten, 11 ruinen, 213 
merriën, 74 veulens, 3 stieren, 31 slag(t)ossen, 
1012 koeijen, 427 kalveren, 106 schapen, 82 
varkens, 1 bok en 28 geiten worden in dat jaar 
door de gemeente Lexmond opgegeven. Daar
naast worden nog 496 kippen gehouden, 406 
eenden en 30 duiven. De eenden zullen wel in 
de eendenkooi hebben gezeten, want of par
ticuliere boeren er eenden op na hielden, lijkt 

Ook een eenvoudige plattelandsburgemeester moest eindeloos veel enquêtes invullen, verzoeken 
om inlichtingen afhandelen en een uitgebreid gemeenteverslag inleveren over het reilen en zeilen 
in het agrarische dorp. Bijvoorbeeld over de Lexmondse veestapel.
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me kwestieus. Eendenborst en/of eieren wa
ren toen waarschijnlijk ook al een meer luxe
product, meestal geleverd door een poelier uit 
de stad of een rijke streekgenoot die er wel 
handel in zag. 
Tot slot  en dan stoppen we echt  moesten 
burgemeester en wethouders (toch wel) 
rapporteren betreffende Aanmerkingen om
trent de werking der verordeningen (meer
voud!) op de botervaten. Gelukkig kon het 
college van burgemeester en wethouders zich 
hiervan gemakkelijk af maken met een wel
gemeend Geen, zodat we gevoeglijk kunnen 
aannemen dat er met de Lexmondse boterva
ten weinig loos was. Althans, het ontsnapte aan 
het oog van het gemeentebestuur (kneep men 
een oogje toe?) of hield men er in de gehele 
gemeente Lexmond nog geen botervaten op 
na, zodat het toezicht erop en een verordening 
niet nodig waren? Wie zal het zeggen? De 
schrijver dezes is het maar niet verder nage
gaan, maar dat er überhaupt geen botervaten 
waren in het Lexmondse, met 1012 melkkoei
en, lijkt me dan weer sterk! 

Wat verdiende Jan Govert jr.?
Wat verdiende een dorpsburgemeester annex 
secretaris van een ZuidHollandse platte
landsgemeente in de midden van de 19de 
eeuw? Of dit algemeen beleid was of dat een 
gemeenteraad hier meer vrijheid in had dan te
genwoordig, is niet helemaal duidelijk, maar 
onze Jan Govert jr. kreeg in 1852 met exact 225 
gulden een jaarwedde als burgervader en daar
naast nog 200 gulden als secretaris. Dus in 
totaal 425 gulden. Dat bedrag steeg in de loop 
van de jaren 1850 tot 330 gulden voor het 
burgemeesterschap en 260 gulden voor de 
penvoering. In totaal 590 gulden. Niet slecht, 
zo op het eerste gezicht. Maar op een lijst met 
een ‘Hoofdelijke omslag’ uit 1856 is 
burgemeester J.G. Roosenburg jr. met 15 
gulden op z’n best een goede middenmoter, 
maar de grote namen van tout Lexmond gaan 
daar makkelijk 2 of zelfs 3 keer overheen. We 
weten het niet zeker, maar vermoedelijk haal
de de burgemeester, anders dan de dominee 
(die kennelijk wel enige bezittingen of ver
mogen had) de census voor het actieve kies

recht niet eens. In tegenstelling tot het passie
ve kiesrecht, dat hij kennelijk wel bezat, want 
we komen hem gedurig tegen als lid (dus niet 
uitsluitend als voorzitter) van de 
gemeenteraad. In die tijd  kennelijk verenigba
re functies. 
De gemeenteraadsleden werden ook tot het 
‘personeel’ van de gemeente Lexmond ge
rekend. Verder was er nog een (belasting)ont
vanger actief, die in 1859 ‘slechts’ 110 gulden 
mocht verdienen, minder dan de veldwachter, 
die (jarenlang hetzelfde, dat weer wel) 180 
gulden incasseerde plus wat hij er verder nog 
kon bijbeunen. Presentiegelden voor de raad 
lijken gedurende de gehele jaren 1850 op 32 
gulden per jaar zijn blijven steken. De wet
houders konden samen aanvankelijk 60, later 
66 gulden onder elkaar verdelen. Maar zij wa
ren ook nog lid van de gemeenteraad, dus wel
licht hadden zij ook nog recht op een deel van 
het presentiegeld. 
De hele begroting/rekening kwam in 1852 uit 
op inkomsten fl. 2463 plus centen en de uitga
ven, scherp gecalculeerd, op fl. 2461 plus cen
ten, zodat het batig slot toch nog ruim 2 gulden 
betrof.
Inkomsten had de gemeente Lexmond uit ver
schillende bronnen. Het Gemeentefonds be
stond nog niet. Wel mocht het lokale bestuur 
‘opcenten’ innen op Rijks directe belastingen, 
dus op gebouwde en ongebouwde eigendom
men en personeel: 745 gulden. Interessanter 
waren echter de plaatselijke directe belastin
gen, die zo ongeveer het dubbele bedrag op
leverden: 1435 gulden, een situatie waarvan 
huidige gemeenten alleen maar kunnen dag
dromen. Aan havengelden werd 14 gulden 
geïncasseerd (wie deed dat? Een havenmees
ter?), aan marktgelden 125 gulden, opbrengst 
begraafplaats: 65 gulden. Dat laatste is een wat 
vreemde post, omdat de openbare (gemeen
telijke) begraafplaats, aan wat nu de Kor
tenhoevenseweg is (toen de Straatweg), nog 
niet bestond. Kennelijk had de gemeente ook 
iets te zeggen of te doen bij het kerkhof rondom 
de kerk. 
Huur/pacht van landerijen bracht 68 gulden 
op. Het (ver)pachten of de opbrengst van den 
haardasch, vuilnis, bagger en dergelijke 
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mestspeciën bracht net zo veel op als de be
graafplaats, met de kanttekening dat het opha
len van asch en vuilnis wel jaarlijks 35 gulden 
kostte, dus slechts 30 gulden zuivere winst 
opbracht. Maar goed, geld stinkt niet, toen ook 
al niet. 

Aantal inwoners
Tot slot nog iets over het aantal inwoners of 
‘zielen’ zoals ze staan opgetekend in de ver
schillende verslagen. Dat fluctueerde nogal ge
durende deze 10 jaren. In 1852 staan er zo’n 
1436 zielen ingeschreven of zijn geteld. De 
piekjaren lijken 1853 en 1855, met respec
tievelijk 1461 en 1463 zielen. Echter, in 1859 
zijn er daar nog maar 1424 van over, dus nog 12 
inwoners minder dan waar de gemeente het 
decennium mee begon. Kennelijk wilden som
mige bewoners van de gemeente hier ook weer 
snel weg, naar buurgemeenten of nog verder. 
Een banketbakkersgezin dat hier te weinig em
plooi vond, verhuisde zelfs helemaal naar Nij
megen, waar men meer klandizie verwachtte 
voor luxe deegwaren. 
Waar we hier niet over zullen schrijven, is de 
samenstelling van de gemeenteraad. Het is 
lastig om te reconstrueren wie dit waren en wat 
hun motivatie was om in de nieuwe 
gemeenteraad plaats te nemen. Een naam als 
Paardenkooper zegt enkele hoogbejaarde in
woners van huidig Lexmond nog wel iets, maar 
in tegenstelling tot wat de schrijver eerder aan
nam (een koopman) bleek dit toch weer een 
bouwman (agrariër, boer) te zijn. 
Tot slot liet burgemeester Roosenburg (of 
schreef het zelf) een Reglement maken voor 
het in goede banen leiden van gemeenteraads
vergaderingen. Een Reglement dat het vrij lang 
heeft uitgehouden en dat in de jaren 1880 zelfs 
officieel gedrukt werd ten behoeve van huidige 
en toekomstige raadsleden. Een blijvertje dus, 
dit Reglement. Eén van de meer curieuze bepa
lingen was dat men met ongedekt hoofd de ver
gaderingen diende bij te wonen. Hoeden, pet
ten, kolbakken, mutsen en andere headgear 
moest afgezet worden. Een regel die  ’s winters, 
weinig hoofdbrekens zal hebben opgeleverd, 
mits de waard van de Drie Snoecken de raad
kamer maar warm genoeg opstookte. 

De burgemeester stopte ermee
Dit had zo nog jaren genoeglijk door kunnen 
gaan, maar eind 1860 gooide burgemeester 
Roosenburg jr. ineens de handdoek in de ring! 
Had hij genoeg van de steeds maar ronddraai
ende gemeentemolen waarin hij zaken moest 
behandelen als: overzetveren, missiven van 
het parket te Gorinchem, de vlotbruggen over 
het Zederikkanaal, de eindeloze stoet ver
huizingen en brieven op poten van 
buurgemeenten waarin gemaand werd de ar
menzorg voor oudLexmonders nog steeds te 
betalen (met name de burgemeester van 
Noordeloos schreef flink getoonzette epistels), 
de schutterij, verpleging en verzorging van be
hoeftigen en krankzinnigen in de gemeente 
Utrecht, de kadastercontroles, allerlei cir
culaires, belastingen, verzoeken om informa
tie, zaken rondom de veldwachters en als kers 
op de slagroom van de taaie bestuurlijke taart 
werd ook nog verwacht dat de gemeente Lex
mond collectes organiseerde voor onder ande
re de verminkten op Bali, waarmee ver
moedelijk koloniale soldaten werden bedoeld, 
die in dienst van het (verre) vaderland invalide 
waren geraakt en nu van goedgeefsheid 
moesten leven. 
De burgemeester van luiheid of onachtzaam
heid betichten, gaat m.i. dan ook niet op. In een 
willekeurig jaar konden er zomaar 175 brieven 
binnenkomen, die geregistreerd werden en we 
tellen maar liefst 290 uitgaande brieven, die al 
dan niet kort samengevat ook nog in een brie
venboek moesten worden opgetekend. Een 
monnikenwerk, gezien het feit dat er nog geen 
typewriters of tekstverwerkers waren. Als se
cretaris stond hij er waarschijnlijk ook geheel 
alleen voor. Bij ziekte of afwezigheid van onze 
Jan Govert bleef het werk liggen. Daarnaast 
was hij dè ambtenaar van de Burgerlijke Stand, 
het hoofd van de politie, controleerde de 
boeken en stuurde het (schaarse) personeel 
aan. Een kleine zelfstandige gelijk, maar dan 
nog fijngemalen tussen hoger en controlerend 
gezag en de wensen en luimen van de 
gemeenteraad en particuliere belang
hebbenden, die vaak weinig oog hadden voor 
het ‘algemeen publiek belang’. 
Tel daarbij op dat voor burgemeester Roosen
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burg hier in Lexmond weinig gelijkgezinden 
woonden, qua afkomst en opleiding. Een wat 
meer geletterde en belezen boer, wellicht het 
hoofd der lagere school, de dorpsdominee en 
daar hield het waarschijnlijk wel mee op. 
Lange, donkere en koude winters, geheel al
leen in de ruimtes waar hij de administratie 
voerde en waar hij waarschijnlijk ook woonde. 
Wellicht dat hij zijn huis deelde met een ander 
gezin, maar ook die hadden recht op hun priva
cy. Daarnaast de lange, warme zomers, waarin 
het ritme van de landbouw en vooral de vee
teelt de toon aangaven in het dorp en zijn om
geving. Weinig ‘stadse’ beschaving waaraan hij 
zich kon laven, zelfs geen gasverlichting en ook 
geen gezelschap van een vrouw en opgroeiende 
kinderen. Want zover de schrijver kon nagaan, 
is J.G. Roosenburg jr. in zijn Hollandse perio
de nooit aan een echtgenote geraakt. Onze Jan 
Govert zal zich hier niet echt op z’n plek hebben 
gevoeld. 
Wat hoogstwaarschijnlijk de doorslag gaf, was 

het overlijden van zijn vader eerder in het jaar 
1860 en de kans op een kleine erfenis om daar
na verder te zien. Even niet meer financieel af
hankelijk zijn van de Lexmondse gemeen
teraad. En zeker zal  er ook best veelvuldig heen 
en weer geschreven zijn tussen zijn familie in 
Schoonhoven en de verloren zoon in Lex
mond. 

Roosenburg krijgt eervol ontslag
Om een lang verhaal kort te besluiten: eind 
1860 vraagt en verkrijgt burgemeester Roo
senburg eervol ontslag van zijn gemeenteraad. 
Een en ander wordt bekrachtigd door een ho
ger gezag en zijn opvolger is binnen een maand 
al bekend: de onvolprezen Van Slijpe, telg uit 
een gepokt en gemazeld bestuurdersgeslacht, 
dat eeuwenlang burgemeesters leverde voor 
Ottoland en Goudriaan in de Alblasserwaard. 
Iemand met bestuurskunde in zijn DNA en als 
zodanig  eindelijk een burgemeester die de 
raad langzaam maar zeker in de goede richting 

De brief waarmee 
koning Willem III 
aan J.G. Roosen
burg junior eervol 
ontslag verleend 
als burgemeester 
en secretaris van 
Lexmond.
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wist te leiden en, gedurende zijn zeer lange 
ambtsperiode, menig raadslid heeft zien 
komen en vooral ook weer zien vertrekken. 
Een merkwaardig eindspel tot slot: de nieuwe 
burgemeester werd op 5 januari 1861 geïnstal
leerd in de gemeenteraadsvergadering, maar 
de inmiddels oudburgemeester Roosenburg 
is nog (gewoon) raadslid en secretaris. Op de 
volgende vergadering, 5 dagen later, is hij zelfs 
weer aanwezig. Volgens Jac. de Jong in 1967 
zou hij nog een vergeefse (stille?) poging 
hebben gedaan om (herbenoemd?) secretaris 
te blijven, maar ook deze post gaat naar de 
nieuwe burgervader Van Slijpe. Mij persoon
lijk lijkt me dit te sterk: een oudburgemeester 
die onder een nieuwe burgemeester pennen
likker blijft op veel minder salaris dan hij 
vroeger verdiende in zijn combinatiefunctie. 

Het lijkt mij ook een onbevredigende wijze van 
opereren en qua prestige ook niet bevorderlijk 
voor het zelfbeeld van onze Jan Govert. Mocht 
de poging gedaan zijn (en waarom ook niet?), 
dan is het mislukt, want Van Slijpe wordt ook 
benoemd tot secretaris. Graag zou ik de 
stemverhouding willen weten in die bewuste 
raadsvergadering. Wellicht heb ik die over het 
hoofd gezien in het oudarchief, maar zou Roo
senburg of een kleine minderheid tegen de be
noeming van Van Slijpe als secretaris hebben 
gestemd? ’t Lijkt me nauwelijks een optie, te 
meer daar Van Slijpe zelfverzekerd genoeg 
overkomt.  
De waarheid zal wel zijn geweest dat Roosen
burg gewoon afscheid heeft genomen van zijn 
werkzame jaren in Lexmond, het secretaris
zijn graag aan Van Slijpe overdroeg en dat zijn 

Batavia in 1866, de nieuwe woonplaats voor oudburgemeester Roosenburg.



22ste jaargang nr. 4, november 2020 15

koffers en verhuiskisten al gepakt stonden. Op 
21 januari 1861 wordt hij als lidmaat van de 
Hervormde kerk in Lexmond uitgeschreven. 
Hij trad (begin februari) ook terug als raadslid, 
toen hij al lang hoog en droog weer in Schoon
hoven zat. Misschien, heel misschien als hij 
burgemeester van Vianen en Lexmond had 
kunnen worden (een dubbelfunctie die vaker 
voorkwam in de historie van de gemeente Lex
mond) en hier een goede secretaris had kun
nen achterlaten, misschien dat hij dan wat 
langer gebleven zou zijn. Wie het weet, mag het 
zeggen. 
Nu verdween, vanuit Lexmond bezien, J.G. 
Roosenburg jr. weer in de nevelen der geschie
denis, terug naar Schoonhoven, om zich te 
bezinnen op zijn verdere leven. Toch hoop ik 
op deze wijze een klein monumentje voor deze 
vergeten burgemeester te hebben opgericht, 
die zijn bestuurlijke draai hier niet helemaal 
kon vinden en droomde van wijdere verten, 
anders dan in het ons zo vertrouwde Lexmond. 

Roosenburg duikt op in Batavia
Naschrift: dankzij het aanvullende speurwerk 
van de Schoonhovense historicus Leo de 
Kluijver zijn we erin geslaagd het verdere ver
loop van J.G. Roosenburgs jr. leven te recon
strueren. In 1866 duikt hij op in Batavia als 1e 
Commies bij de Indische Rekenkamer te 
Batavia. Wellicht vanuit een behoefte aan 
avontuur, zijn grenzen te verleggen en verlost 
uit het keurslijf van Hollandse burgerlijkheid, 
is hij naar Nederlands OostIndië afgereisd en 
heeft zich daar dienstbaar gemaakt als financi
eel ambtenaar. 
In 1875 verblijft hij met verlof in ’sHer
togenbosch, waar zijn (Brabantse) moeder en 
een oudere broer van hem woonden en dat als 
nieuwe thuisbasis van de familie Roosenburg 
diende. Vervroegd met pensioen in 1881 is hij, 

waarschijnlijk ziek geworden, in Batavia over
leden en aldaar ook begraven. Een bijzondere 
man met een bijzondere loopbaan, steeds ver
der weg van de Hollandse luchten en sferen.  

Verantwoording
Twee dagen heb ik doorgebracht in het voormalige 
gemeentehuis van de gemeente Zederik om 
mezelf onder te dompelen in archiefmateriaal over 
de jaren 1850 tot en met 1861. Mijn dank gaat uit 
naar beide archivarissen die soms zelfs proactief 
en heel compleet mij voorzagen van relevante 
stukken, zoals ze vroeger in het kantoorjargon 
heetten. Heel erg bedankt. Verder heb ik online de 
nodige literatuur doorgespit over dienstplicht in de 
19de eeuw, armenzorg, kiesrecht en wat er al
lemaal bij kwam kijken om een gemeente te bestu
ren. Ook kon ik daar het een en ander vinden over 
de toestand van Schoonhoven in de 1ste helft van 
de 19de eeuw. Verder zijn er diverse genealogische 
sites geraadpleegd, die mij echter niet konden hel
pen aan het jaar van overlijden en vooral ook waar 
J.G. Roosenburg jr. zijn laatste rustplaats vond. 
Maar dat laatste is toch opgelost.  Verdere aan
wijzingen vond ik in Kronieken en boeken betref
fende de historie van Lexmond, o.a. De Haven van 
Lexmond en De Drie Snoecken door W. van Zijder
veld. Bij de start van mijn onderzoek werd ik getrig
gerd door het artikel uit 1967 over burgemeester 
Roosenburg en zijn gemeenteraad gedurende de 
jaren van zijn burgemeesterschap. Bovendien had 
ik het voordeel dat er over deze periode nog weinig 
bekend was, zodat ik een aantal aannames vers en 
onbevooroordeeld kon gaan onderzoeken en toet
sen aan wat er al wel was. Tot slot heeft zelfs mijn 
vrouw Nely BlommersBikker geholpen bij het 
speuren naar het hoofdonderwerp van dit artikel: 
door de gangen na te gaan langs plaats en tijd van 
Roosenburg jr. Ook is dank verschuldigd aan 
kerkelijk archivaris H.J. Mesker van de hervormde 
PKNgemeente te Lexmond, die mij wijzer kon ma
ken over de datum van aankomst en van vertrek 
van onze Jan Govert. Daardoor kon ik in ieder geval 
achterhalen waar hij vandaan verhuisde (Zegwaart/
Zoetermeer) en waar hij naar toe vertrok na zijn af
scheid van Lexmond. Fouten en omissies zijn ge
heel voor rekening van de schrijver, maar er was zo 
veel materiaal dat een keuze hieruit noodzakelijk 
was. 

Het overlijden van J.G. Roosenburg jr. wordt 
door zijn moeder via een advertentie in het Al
gemeen Handelsblad bekendgemaakt.
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et echtpaar Huib den Hertog en Marig
je Hertogde Raad heeft jarenlang een 
buurtsupermarkt gerund in Hei en 

Boeicop aan de Heien Boeicopseweg 4143. 
Na 30 jaar kruideniersschap sloten zij in 1999 
de zaak. Huib is in 2016 overleden.
In het jarendertigpand aan de Heien Boeicop
seweg, waar opa en oma De Raad als eerste be
woners zich vestigden, hangt nog steeds een 
sfeer van vroeger. Dat komt door de vele 
originele details die het pand heeft. Glasin 
loodramen, suitedeuren en een granieten aan
recht zijn hier nog aanwezig. 
Marigje de Raad is nu 84 jaar. Ze is in dit huis 
geboren en heeft er tot twee jaar geleden ge
woond. Haar opa en oma, ouders en haar man 

De laatste buurtsuper Els van den Burger

zijn allen vanuit dit huis begraven. Een huis 
met een lange familiegeschiedenis….
Opa (Jacob) de Raad is de grondlegger geweest 
van de supermarkt en begon al voor de Tweede 
Wereldoorlog met het verkopen van kruide
nierswaren. Als 11jarige jongen was hij vanuit 
Zijderveld naar Hei en Boeicop verhuisd. Zijn 
ouders hadden een zaak in manufacturen. 
Maar opa wilde niet met lappies langs de dijk. 
Hij ging daarom andere dingen verkopen, zo
als zeep, stroop en jam. Geleidelijk groeide dit 
uit tot een winkeltje. 
Ook had opa een meelschuur (van waaruit 
meel werd verkocht) en een boerderij met 
achttien koeien, enkele varkens, kalfjes en kip
pen. Alles was heel kleinschalig. Er werd veel 

H
Huib en Marigje den Hertog poseren nog eenmaal voor hun buurtsuper aan de Hei en Boeicopseweg.
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Twee keer de kruidenierszaak van  De Raad in Hei en Boeicop. Boven v.l.n.r.  vader Jacob de Raad, 
schoondochter Maria de Jong, Aart de Raad en zijn moeder Kaatje de Wildt. Onder: v.l.n.r.: Marigje 
de Raad, haar broer Jacob, vader Aart en moeder Maria. Geheel rechts een vertegenwoordiger.
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langs de deuren verkocht middels een trans
portfiets. De route voerde door het gebied tus
sen Schoonrewoerd, Lexmond en Vianen. 
Opa en oma De Raad kregen één zoon: Aart 
Bastiaan, de vader van Marigje. Hij heeft de 
zaken van zijn vader overgenomen.

Huib en Marigje namen de zaak over
Aart de Raad overleed in 1969 op 63jarige leef
tijd aan longkanker. Na zijn overlijden was de 
vraag wie de zaak voort ging zetten. Marigje had 
een broer die studeerde en later predikant is ge
worden. Hij had geen belangstelling voor het 
kruideniersvak.
Marigje was intussen in 1962 getrouwd met 
Huib den Hertog,  die al jarenlang in het bedrijf 
werkte. Ze hadden inmiddels twee zoons en een 
dochter: Maarten (1963), Marieke (1966) en 
Arjan (1967). Na veel overleg en rekenwerk 
werd besloten dat Huib en Marigje de zaak over 
zouden nemen. Tegelijkertijd werd geconclu
deerd dat zowel een verbouwing als een reor
ganisatie  noodzakelijk waren.
Huib en Marigje woonden vanaf hun trouwen 
in het huis aan de Hei en Boeicopseweg 43. 
Opa was destijds bij vader en moeder De Raad 
ingetrokken en Marigje en Huib hadden hun 

eigen gedeelte in het huis. Er leefden toen dus 
vier generaties onder één dak. ,,Soms was dat 
moeilijk en soms had dat ook voordelen,'' is de 
nuchtere terugblik van Marigje.
De zaak werd na het overlijden van vader De 
Raad drastisch verbouwd.  Er werd een ont
werp gemaakt samen met een architect van het 
grootwinkelbedrijf en een architect van het 
dorp en uiteindelijk is dat ontwerp gereali
seerd. ,,Er zijn vooraf heel wat rekensommetjes 
gemaakt,'' zegt Marigje. Het was een spannen
de tijd. Op het laatst werden er enkele zaken 
niet geleverd zodat men vlak voor de opening 
tot ’s avonds laat bezig was om alles klaar te 
krijgen. Marigje stond dan ’s avonds in de 
winkel nog soep uit te delen aan  familieleden 
die mee kwamen helpen. 
Toenmalig burgemeester Visser heeft in 1970 
de winkel geopend. Eerst heette de supermarkt 
Vivo, daarna Kwiek en tenslotte Buurtsuper. 
De meelhandel werd nog vóór de verbouwing 
van de hand gedaan. De koeien en varkens zijn 
nog ongeveer een jaar gebleven, maar financi
eel was het niet langer mogelijk een knecht aan 
te houden. ,,Dat was niet altijd een leuke tijd 
zegt Marigje. ,,Het is niet leuk om mensen te 
ontslaan.''  

Burgemeester 
Pleun  Visser 
(midden) heeft de 
vernieuwde 
winkel geopend 
tot grote 
tevredenheid van 
Huib, Marigje en 
hun drie kinderen 
Maarten,Marieke 
en Arjan. Het echt
paar heeft de su
per van 1969 tot 
1999 draaiende 
gehouden.
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Moeder De Raad is na het overlijden van haar 
man op de hoek naast de winkel gaan wonen. 
Via de winkel kon ze nog wel bij haar dochter 
binnenlopen. ,,Ze zat veel bij ons,'' vertelt Ma
rigje. ,,Dat vond ze veel gezelliger. In de winkel 
deed moeder niet veel; daar had zij haar hart 
niet liggen maar ze hielp wel met bijvoorbeeld 
de winkelvloer dweilen of iets anders achter de 
schermen.'' 
Toen de supermarkt was verbouwd; de meel
handel en een jaar later ook de boerderij ver
kocht waren, bracht dat veel rust. Huib en Ma
rigje konden zich nu volledig op de winkel rich
ten.
Behalve de supermarkt hadden Huib en Ma
rigje een Volkswagenbus met daarachter een 
aanhanger. Huib reed hiermee het dorp rond. 
De inkomsten waren ongeveer gelijk aan die 
van de winkel. 
Doordeweeks ging er meestal een meisje mee 
en een AOW'er en in het weekeinde werden er 
ook nog losse hulpen ingezet. Later is Huib met 
de bus gestopt omdat het niet meer rendabel 
was om voor een halve liter yoghurt een 
boerenerf op te rijden. De mensen vonden dit 
ontzettend jammer en vroegen 'Hoe moeten 
we dan aan de nieuwtjes komen?'

Boekjes ophalen (dus bestellingen bezorgen) 
heeft het echtpaar nog wel lang gedaan. Marig
je had er een hekel aan om de bestellingen klaar 
te zetten. ,,Ik was dan altijd zoek en bezig met 
het verzamelen van de producten. Tussendoor 
kwamen er dan ook nog klanten. 
De kratten met boodschappen bij de klanten 
bezorgen, vond zij daarentegen wel erg 
leuk. ,,Je hoorde nog eens wat!''
Dus zo gebeurde het regelmatig dat na de 
maaltijd moeder De Raad de vaat deed; Huib 
de winkel ging bevoorraden en Marigje een 
spijkerbroek van de jongens aantrok en dan 
lekker op pad ging om de bestellingen te bezor
gen én mensen te ontmoeten!
Marigje had geen vaste taak in het bedrijf. Zelf 
zeg ze: ,,Ik was oproepkracht. Ik werd ingezet 
daar waar het nodig was. Toen de kinderen 
klein waren hadden we nog wel wat meer per
soneel maar ik moest ook vaak bijspringen.''
Marigje weet nog dat haar jongste kind vanuit 
de box naar de klanten in de winkel stond te 
roepen; zo ging dat toen. In het vakblad stond: 
Uw kinderen horen niet in de winkel.  ,,Maar 
hoe moest je dat dan doen. Je was ook moeder! 
Eigenlijk was je manusje van alles; schoon
maakster, winkelbediende en maatschappelijk 

Huib en Marigje 
poseren trots in de 
winkel met hun drie 
kleinkinderen  
Manoach, Rachel 
en Rhodé.
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werkster.''  Als de kinderen uit school kwamen 
moest Marigje thuis zijn; Huib was daar heel 
strikt in. Ze hielp dan wel in de winkel, maar 
was niet buitenshuis. De kinderen hadden ook 
allemaal een taak in het bedrijf zoals folders 
bezorgen of nabestellingen wegbrengen.
In de keuken van Marigje was het vaak een 
gezellige drukte. De kinderen zeiden later wel
eens: ,,Als moe maar koffie kan schenken dan 
heeft ze het naar haar zin!''
Er kwamen regelmatig vertegenwoordigers 
langs, die graag een kop koffie meedronken. 
Op de zaterdagmiddag was het feest in de keu
ken. Dan kwamen alle hulpen van de Volkswa
genbus terug en moest het contante geld geteld 
worden (dat uit alle tassen en zakken kwam) 
maar dan werden er óók alle belevenissen uit
gewisseld. ,,Dat was heel gezellig!'' aldus Ma
rigje.  Zo was er altijd wel vertier in huis en was 
er van alles te doen.
Na sluitingstijd moest er natuurlijk ook 
worden bevoorraad, bijbesteld en schoonge
maakt worden. Daarnaast was het pand groot 
en vroeg het om onderhoud. Het natellen van 
de businkomsten; alles contant, was altijd een 
hele klus. Al met al was de kruidenierszaak zeer 
arbeidsintensief en niet altijd makkelijk. Zo 
was er de periode dat de kinderen vaak ziek wa

ren. Marigje herinnert zich ook  de hectische 
tijd dat Huib in het ziekenhuis lag. Al het werk 
kwam op haar schouders terecht. In de schuur 
waren ze oliebollen aan het bakken voor de 
kerk en Marigje liep met pannesponsen onder 
haar schoen gebonden (voor de gladheid) be
stellingen af te leveren. ’s Avonds dan nog gauw 
naar het ziekenhuis en toen ging de auto ook 
nog eens stuk. En ook was er de zorg voor haar 
moeder.

Geen spijt 
Ondanks enkele tegenslagen en het feit dat het 
financieel niet altijd makkelijk was (,,Er is best 
weleens gezucht en er zijn heel wat rekensom
metjes gemaakt”) heeft het echtpaar geen spijt 
dat zij destijds de zaken van Marigjes ouders 
hebben overgenomen. 
Huib en Marigje waren beiden actief in de 
kerkelijke gemeente. Huib als scriba en omdat 
ze dicht bij de kerk woonden, bracht Huib na de 
dienst vaak een aantal mannen mee. Dus ook 
op zondag was het meestal gezellig druk in 
huis. 
Marigje viel in als organist. Ze herinnert zich 
nog een keer dat er geen organist bleek te zijn 
voor een trouwdienst. Ze kwamen in de winkel 
met de vraag of zij wilde komen orgelspelen. 

Huib en Marigje maken 
na de sluiting van hun 
buurtsuper een 
ereronde door hun dorp 
Hei en Boeicop. De 
krant doet er uitgebreid 
verslag van.
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Het bruidspaar kwam er al aan. Dus snel haar 
jongste kind bij moeder gebracht en op een 
holletje, met de orgelboeken onder haar arm, 
naar de kerk. 

Einde van de buurtsuper
Nadat het echtpaar besloten had dat het na 30 
jaar tijd was om te stoppen met de buurtsuper, 
kregen Huibert en Marigje met paard en wagen 
een ereronde door het dorp. 

Daarmee kwam ook een eind aan de laatste su
permarkt in Hei en Boeicop. De Supermarkt 
was nog wel goed voor het vergeten bood
schapje, maar kon niet op tegen de concurren
tie van grote kruideniersketens. Overname 
door een nieuwe eigenaar had geen zin, omdat 
de omzet zeer beperkt was geworden.. 
Ruim een jaar geleden is Marigje verhuisd naar 
Ameide en is het pand aan de Heien Boeicop
seweg verkocht.

De voormalige buurtsuper aan de Hei en Boeicopseweg. De woningen bewonden zich links en rechts 
met in het middendeel de winkel.

S T A M B O O M  
M A R I G J E  D E N  H E R T OG 

 D E  R A A D
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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.

school. Verder hebben in zijn Lexmondse peri
ode veel verenigingen bij hun oprichting een 
beroep kunnen doen op zijn bestuurlijke erva
ring. Hij was uiteraard ook vanaf 1956 tot zijn 
overlijden lid van de restauratiecommissie van 
het Lexmondse Hervormde kerkgebouw.

Agrarische sector
De agrarische sector had zijn grote belangstel
ling. Hij was voorzitter van de plaatselijke af
deling van de Chr. Boeren en Tuindersbond 
(CBTB), maar ook van de Kring Vijfheerenlan
den. Het zal niet verbazen te vernemen dat hij 
van beide organisaties één van de initiatief
nemers was.
Zijn liefde voor het onderwijs en de agrarische 
sector maakte dat hij één van de initiatief
nemers was van Chr. Lagere Landbouwschool 

oen op 17 oktober 1893 in Huizen (NH) 
het jongetje Willem Karel Haafkens 
werd geboren, kon niemand vermoeden 

dat hij zoveel zou betekenen voor het on
derwijs, de agrarische sector en de politiek in 
Lexmond en wijde omgeving.
Na zijn opleiding tot onderwijzer, meester ge
noemd in die tijd, ging hij werken op een 
christelijke school in zijn geboorteplaats Hui
zen. In 1921 werd hij benoemd als hoofd van de 
School met den Bijbel in Lexmond. Hij was 
toen 28 jaar oud. Hij ging wonen in het on
derwijzershuis aan de Laak 29. Onder zijn lei
ding kwam de school tot grote bloei en het on
derwijspeil steeg tot een hoog niveau.
Ook in het Lexmondse verenigingsleven was 
hij actief. Hij is jaren voorzitter van de 
zondagsschool geweest, notabel van de Her
vormde kerk en voorzitter van de Christelijk 
Historische Kiesvereniging. Dat was een afde
ling van de Christelijk Historische Unie 
(CHU), een landelijke politieke partij. Ook in 
de plaatselijke afdeling van het Christelijk 
Nationaal Vakverbond en de vooroorlogse 
Landstorm was hij actief. 
Hij was na de oorlog medeinitiatiefnemer van 
de oprichting van de Christelijke Kleuter

De rustige Meester Haafkensstraat.

De meesterlijke W.K. Haafkens 
Walter van Zijderveld

T

W.K. Haafkens in 1932 (l) en in 1949. 
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te Schoonrewoerd, de Chr. Middelbare Land
bouwschool te Gorinchem en de Chr. Huis
houdschool te Vianen. Hij verzorgde ook vele 
lezingen en avondcursussen over tuinbouw en 
ook radioprogramma’s voor het NCRVpro
gramma Boer en tuinder. Haafkens was een 
vriendelijke man die veel gaven bezat. Overal 
was hij een positieve stuwende kracht.

Haafkens overleed in 1957
Eind 1956 werd hij ernstig ziek, maar knapte 
begin 1957 weer zodanig op, dat hij zijn func
ties weer kon hervatten. Volledig hersteld was 
hij echter niet, want er volgde al snel een lang
durige periode van ziekte. Hij overleed op 27 
november 1957, ruim 64 jaar oud. Op 2 decem
ber werd hij begraven. Gevolgd door een lange 
stoet, met in de staart alle schoolkinderen, 
werd zijn overschot naar de begraafplaats ge
bracht. Nadat de kist in de groeve was 
neergelaten, voerden maar liefst acht sprekers 
daar het woord, toegehoord door de hon
derden aanwezigen. Wel een bewijs dat Haaf
kens zeer geliefd en gewaardeerd was.

Er werd een straat naar hem vernoemd
In de tweede helft van de jaren zestig werd het 
uitbreidingsplan De Grote Nes gerealiseerd. 
Alleen de huizen aan de Weth J. de Jongstraat 
werden door De Goede Woning gebouwd 
(1967febr. 1969). De huizen in het gebied ten 

westen van het noordzuid lopende deel van de 
Wethouder Jan de Jongstraat waren allemaal 
premiekoopwoningen, met particuliere bouw 
langs de rand. Zij werden gebouwd na 1966. De 
weg in dit deel werd, met instermming van de 
burgerij, Meester Haafkensstraat genoemd.

De ligging van de Meester Haafkensstraat. De 
verbindingsweg tussen de noordzuid lopende 
straat en de Weth. J. de Jongstraat heet ook 
Meester Haafkensstraat. 

Advertenties over het overlijden van W.K. Haafkens. 
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Oude gebruiken in een nieuw jasje
e Romeinen lieten het nieuwe jaar oor
spronkelijk op 1 maart beginnen. Daar 
maakte Julius Ceasar een einde aan 

door in 44 v.Chr. een nieuwe kalender in te 
voeren, die op 1 januari begon. Op die dag of
ferden de Romeinen aan hun god Janus om 
hem mild te stemmen voor het komende jaar. 
De maand januari is naar hem genoemd. De 
kerk heeft nog geprobeerd om het Nieuwjaar te 
laten samenvallen met Pasen, Driekoningen, 
Kerst enz., maar daar wilde het volk niet aan. 
De Spaanse landvoogd Requenses maakte aan 
die probeersels een eind door in 1575 voor onze 
gebieden Nieuwjaarsdag definitief vast te 
stellen op 1 januari en zo is het verder gebleven. 
Het is daardoor altijd een wereldlijk feest ge
bleven.
De Germanen vierden het begin van het nieu
we jaar altijd al in de winter en wel in de perio
de dat de dagen langer werden. Van 25 decem
ber tot 6 januari vierden ze gedurende twaalf 
nachten het joelfeest. Rond de achtste dag, dus 
1 januari, was het hoogtepunt van het feest. Het 
werd gevierd met het brengen van dieren en 
andere offers, grote vuren en veel eten en drin
ken. Met de vuren werd het nieuwe jaar met 
licht begonnen en werden de geesten van over
ledenen en demonen op de vlucht gejaagd, 
daarbij geholpen door het maken van veel 
lawaai. In de voorafgaande donkere winterse 
periode voelden die geesten zich veilig in de 
duisternis, maar bij het aanbreken van de peri
ode dat de dagen korter werden, wilden ze weer 
weg naar donkerder oorden en hierbij konden 
de mensen hen een handje helpen.
Deze heidense gebruiken, die gekoppeld waren 
aan de wisseling van het seizoen, waren zo vast 
in de bevolking geworteld dat ze tot op de hui
dige dag zijn blijven voortbestaan. Weliswaar 
in een andere vorm, maar toch!
Met de offers werden niet alleen de goden maar 
ook de geesten van de overledenen gunstig ge
stemd. Na het offerritueel werd het geofferde 
voedsel niet aan zijn lot overgelaten om te ver

teren, maar werd na het offerritueel door de 
mensen opgegeten en opgedronken. Dit ge
bruik leeft nog voort in het niet karige eten en 
drinken op oudejaarsavond en nieuwjaarsdag. 
Ook het geven van offers leefde voort in het 
geven van geld en goederen aan armen, aan fa
milieleden enz. Het nieuwjaarwensen is daar 
een overblijfsel van.
De grote vuren leven nog voort in de 
brandstapels die overal rond de jaarwisseling 
worden aangestoken. Ook de kerstboomver
brandingen kun je daar met wat goede wil on
der rangschikken.
Het lawaai, zoals de loeiende sirenes, de 
stoomfluiten van schepen, het luiden van klok
ken, carbidschieten en het knal en siervuur
werk is daar vast een overblijfsel van. We be
seffen dat allemaal niet meer en daarmee is ook 
de intentie van deze rituelen verdwenen, maar 
ongemerkt leven ze nog wel voort.1

Oud en nieuw vieren in de negentiende eeuw
Halverwege de negentiende eeuw werd de 
jaarwisseling steeds meer in huiselijke kring 
gevierd met spelletjes, oliebollen, appel
flappen, bisschopswijn enz. Bisschopswijn 
was verwarmde wijn met kaneel, kruidnagel, 
steranijs en sinaasappelschillen. Om twaalf 
uur begonnen de kerkklokken te luiden en in 
later tijd ook de sirenes van stoomboten te loei
en, men wenste elkaar gelukkig Nieuwjaar, er 
werd nog wat gegeten en gedronken en daarna 
ging men weer naar bed.

Walter van Zijderveld

Oud en nieuw vieren in Lexmond

Grote vuren horen al sinds de oudheid bij het 
vieren van oud en nieuw.

D
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morgen het wenschen langs de huizen de men
schen al ter bedde uitjoeg. Ook is het drank
misbruik bij zulke gelegenheden veel ver
minderd, wat, bij veel dat soms tot droefheid 
stemmen moet, toch een lichtpunt in het maat
schappelijk leven genoemd mag worden. 
In januari 1922 schreef de krant: Oud en 
Nieuwjaar kenmerkte zich door grote stilte. 
We hebben geen dronken man gezien en geen 
straatrumoer gehoord. De jaarwisseling werd 
dus stil binnenhuis gevierd en in de krant van 
de tientallen jaren daarna over overlast in Lex
mond ook niets meer te lezen.
Het enige wat in Lexmond het vermelden 
waard was is het volgende in de krant van 5 ja
nuari 1935: De vrouw van J.P., alhier, werkte 
Oudejaarsdag mede om een oud gebruik in 
eere te houden, n.l. door oliebollen te bakken. 
Hoewel dit werk steeds het mooist is wanneer 
’t gebeurd is, was het verloop voor de bakster 
in dit geval wel zeer onaangenaam. Er sprong 
n.l. een stuk van de emaillelaag van de schaal, 
waarbij de olie omhoog spatte en op de han
den en ook in het gelaat van mej. P. terecht 
kwam. Zij bekwam hierbij zulke brandwon
den, dat de hulp van Dr. Siddré moest worden 
ingeroepen.3 

Bij de jaarwisseling werd het steeds drukker
Na de Tweede Wereldoorlog bleef het eerst nog 
rustig, maar op een gegeven moment kwam het 
Nieuwjaarslepen bij de jeugd in trek. Dat was 
redelijk onschuldig en waarschijnlijk is dat de 
reden dat er in de krant niets over werd gemeld.

In 1898 was in onze streek het nieuwjaarwen
sen langs de deuren door de armere mensen al 
verdwenen. In plaats daarvan werden de 
minder draagkrachtigen verrast met kolen, 
eten en geld, opgebracht door hun dorpsgeno
ten in een speciale collecte rond 23 december. 
In de Nieuwe Gorinchemse Courant van 24 
maart 1898 staat het volgende stukje dat de 
stand van zaken, naar we aannemen, goed 
weergeeft. Hield het “Nieuwjaarzingen” op, de 
“Nieuwjaarsviering” is daarom niettemin 
blijven voortbestaan. Nòg wordt er ge
wenscht en gezongen, nog worden de olie
bollen op oudejaarsavond gebakken en “bis
schop” klaargemaakt, nòg wordt feeststem
ming gevonden, nòg worden gaven en giften 
uitgereikt aan de armere medemens. Over ge
luids en andere overlast werd met geen woord 
gerept.
In officiële stukken is daarvan ook weinig te
ruggevonden. Op nieuwjaarsdag 1898 waren 
er volgens een gemeenteraadsverslag onge
regeldheden en ergerlijke handelingen, maar 
daar werd verder niet over uitgeweid. De 
burgemeester zou hier voortaan op laten let
ten. Dat deed hij niet zelf, dat moesten dan de 
gemeenteveldwachter en één of meerdere 
agenten van de Rijkspolitie doen. In 1861 kreeg 
de rijksveldwachter geld in plaats van eten en 
drinken tijdens zijn dienst bij de jaarwisseling 
en op Nieuwjaarsdag. Vanaf 1864 kreeg hij, 
maar soms ook anderen, bijna elk jaar extra 
geld voor deze bijzondere dienst. Er was dus 
elk jaar verscherpt toezicht. Dat zal wel nodig 
zijn geweest, alhoewel veel toezicht nodig was 
om het bedelen (nieuwjaarwensen) tegen te 
gaan.2

Rustig oud en nieuw vieren in de eerste
helft van de twintigste eeuw
Toch was de jaarwisseling na 1895/1898 een 
stuk rustiger geworden. In januari 1915, de 
Eerste Wereldoorlog was nog maar een paar 
maanden oud, schreef de krant daarover: 
Oudejaarsavond en Nieuwjaarsdag gingen – 
een enkele uitzondering daargelaten – in alle 
kalmte voorbij. Wat een verschil buiten 
vroeger tijd; als in het nachtelijk uur nog alles 
in de weer was en in den vroegen Nieuwjaars

Bij het carbidschieten is het de bedoeling zoveel 
mogelijk lawaai te maken.
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Dat veranderde in maart 1960. Onder de kop 
Nare gewoonten van Lexmondse jeugd in de 
Oudejaarsnacht was een verslag gepubliceerd 
van het kantongerecht te Vianen. Eén van de 
behandelde zaken was die tegen acht Lex
mondse jongens. Ze moesten zich ver
antwoorden voor hetgeen zij tijdens de oude
jaarsnacht hadden uitgehaald. Zij kregen een 
fikse reprimande van de kantonrechter en de 
hoogrode kleur, welke hun wangen sierde, 
wees erop dat zij het niet bepaald prettig 
hadden gevonden.
In een deel van de Vijfheerenlanden bestaat er 
nog steeds een oud gebruik om tijdens de over
gang van oud op Nieuwjaar bij verschillende 
inwoners voorwerpen weg te halen en dat 
was ook geschied bij de jongste jaarwisseling 
te Lexmond. Het verschenen achttal had bij 
meerdere mensen o.a. banken en schrikhek
ken alsmede andere voorwerpen van het erf 
gehaald en deze op andere plaatsen weg
gestopt. De volgende dag ziet men dan de ei
genaren met hun eigendommen slepen en dat 
vinden de bedrijvers ervan waarschijnlijk 
bijzonder leuk!
Voor de vijf jongens die de 16jarige leeftijd 
nog niet hadden bereikt, liep het af met een 
ernstige berisping. De drie boven deze leeftijd 
kregen een boete van f 10 toebedeeld. Dat was 
in die tijd voor jonge jongens toch een aardig 
bedrag.
Die straffen konden de Lexmondse jeugd 
echter niet afschrikken. Het jaar daarop, in de 
nacht van 1 januari 1961, werd er weer het no
dige ‘gesleept’. Dat leidde ertoe dat daarvan 
door de gedupeerden aangifte werd gedaan bij 
de politie. Die maakte er werk van en dat resul
teerde erin dat ze werden opgespoord en zich 
voor de kantonrechter in Vianen moesten ver
antwoorden. De krant deed van de zitting het 
volgende verslag. Tot de gewoonten van de 
jeugd van Lexmond behoort telkenjare het in 
de Oudejaarsnacht weghalen van diverse 
goederen bij verschillende inwoners. Ook dit 
jaar gebeurde dit weer. Tot de goederen wel
ke waren weggehaald, behoorde o.a. een 
ponniewagen, hek, ladder, tafels en stoelen, 
een closet met toebehoren enz. Verschillende 
goederen bleken beschadigingen te hebben 

opgelopen en zodoende werd de politie in de 
zaak gemengd.
Voor de kantonrechter te Vianen moesten zich 
nu 15 knapen verantwoorden. Gelijk een kna
penkoor dat voor een uitvoering aangetreden 
stond of een voetbalelftal met enige reserves, 
stond de jeugd voor de balie opgesteld. De of
ficier, mr. De Saint Aulaire, vroeg zich af of het 
hier soms een soort folklore betrof of een 
streekgewoonte. In enkele andere gemeenten 
bedrijft men ook deze onzin, maar hieraan 
zullen we spoedig een einde maken.
Op de vraag van de kantonrechter mr.J. van 
Gulik of zij de komende Oudejaarsnacht weer 
zulke gekke dingen gaan uithalen, ver
klaarden allen zonder uitzondering het niet 
weer te zullen doen. Tegen de jongens werd 
leeftijdsgewijze de volgende straf geëist en 
gevonnist. De 15jarigen A.P. en H.M. kregen 
een berisping. De ouderen G.C., J. de J., G.B., 
J.C. de H., W.B., J.F.V., A. de W., M. van ’t V. 
en H.M. f 10, of 1 week tuchthuisstraf. De oud
sten van het ploegje kregen f 10, of 2 dagen en 
dat waren F.G. en C.S., die niet waren ver
schenen, en C.S. en A.D.4

De Lexmondse jeugd liet zich door die straffen 
niet weerhouden om het nieuwjaarsslepen 
voort te zetten. Het ene jaar wat meer dan het 
andere, maar er waren er altijd wel die de tra
ditie in ere hielden. 
Een ludieke actie vond plaats op een oude
jaarsavond, ergens in het begin van de jaren 
zeventig. De fietsen van de kerkgangers van de 
N.H. kerk waren verwisseld met die van de Ge
reformeerde kerk in het begin van Lakerveld. 
Dat was een heel gezoek voordat men in de 
gaten had wat er was gebeurd en ieder zijn fiets 
weer terug had! Veel kerkgangers zullen deze 
sleepactie niet hebben kunnen waarderen.
In de periode 19791982 begon het slepen uit 
de hand te lopen. Er werden bouwketen, kra
nen, bouwmaterialen en losse voorwerpen van 
de erven en bouwplaatsen gehaald en dat ging 
niet zachtzinnig. Er was daardoor veel schade. 
In die periode werden ook incidenteel brandjes 
gesticht. Vooral kerstbomen waren daarvoor 
geliefd.
De rommel werd door de gemeentewerklieden 
opgeruimd. Daarmee begonnen ze steeds 
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vroeger, zodat er in de laatste jaren vroeg in de 
morgen al niet veel meer van de ravage was te 
zien. In januari 1984 kreeg het gemeenteper
soneel van de gemeenteraad zelfs een com
pliment dat de rommel op 1 januari, een 
zondag, reeds zo vroeg was opgeruimd, dat de 
kerkgangers er geen hinder van ondervonden. 
Er werd door de gemeente ook regelmatig ge
waarschuwd om ervoor te zorgen dat tijdens de 
jaarwisseling geen losse objecten buiten ston
den. Maar zo wijs waren veel Lexmonders van 
zichzelf wel.
Het klokluiden om twaalf uur heeft nog lang 
standgehouden. In december 1965 was de klok 

kapot. In de raadvergadering van 21 december 
vroeg een bezorgd raadslid of nu het klok
luiden wel door kon gaan. Hem werd gerust
stellend geantwoord dat dit waarschijnlijk wel 
het geval zou zijn, maar of de klok inderdaad 
heeft geluid is niet bekend.

Nieuwjaarsvuren
Op 7 januari 1993 schreef Het Kontakt dat sle
pen in de Alblasserwaard en de Vijfheerenlan
den de laatste jaren sterk afnam. Na een aantal 
relatief rustige jaren nam het slepen in Lex
mond echter weer toe.
In het begin van deze eeuw nam het brand

De rommel op 1 januari 1979. De richtingwijzer 
is behangen met twee fietsenrekken en een trap, 
op de grond o.a. diverse borden, kerstbomen en 
een brievenbus. 

Een complete bouwkeet, bouwhekken enz. waren 
op 1 januari 1980 niet ontkomen aan de sleepijver 
van de jeugd.

De ravage op 1 januari 1980 uit een 
andere hoek. In de richtingaanwijzer 
is een fiets gehangen. De paal zelf staat 
ook niet meer recht. 

Op 1 januari 1982 is op het moment dat de foto werd gemaakt 
de rommel al aardig aan kant. Alles is gegroepeerd rond 
een rode auto die op zijn kop op straat ligt.
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stichten in de oudejaarsnacht ernstige vormen 
aan. Midden op het kruispunt Dorpsstraat
Kortenhoevenseweg werd een brandstapel ge
maakt en dat gaf een mooi vuur. De vuren 
werden steeds groter en ook de kans op schade 
aan de omliggende gebouwen nam toe. Nadat 
de bestrating op het kruispunt door de hitte 
danig beschadigd was geworden, greep de 
gemeente in door voor het ‘vreugdevuur’ op 
oudejaarsnacht 2002/2003 een open con
tainer op het kruispunt te plaatsen. Dat ge
beurde ook in Ameide, Meerkerk, Nieuwland 
en Leerbroek. Lexmond was dus beslist geen 
uitzondering. In die container konden dan de 
brandbare spullen worden gegooid en aange
stoken. Dat heeft de gemeente geweten. Er 
werden door de jeugd heel wat brandbare spul
len verzameld en in de container gegooid. In 
hun enthousiasme waren daarbij ook ander
mans spullen die dat lot niet mochten on
dergaan. Het leverde een vuur op waarvan de 
vlammen letterlijk huizenhoog waren. Het had 
zo maar kunnen gebeuren dat bij een andere 
windrichting vonken door de openingen in de 
toren hadden kunnen komen, waardoor het 
droge houtwerk in de toren vlam zou vatten en 
de toren zou afbranden. Datzelfde gold voor de 
huizen. Het witgepleisterde hoekhuis Kor
tenhoevenseweg 1 was door het roet zelfs grijs 
geworden. Wel een bewijs dat het nu echt uit de 
hand begon te lopen. 
De omwonenden hadden al langer geprotes
teerd, maar nu was ook voor de gemeente de 

maat vol. In de volgende jaren kwam er geen 
container meer en werd het brandstichten ten 
strengste verboden. Maar het vuurtje stoken 
bleef toch nog enkele jaren bestaan. Zo moest 
bijvoorbeeld de brandweer op 1 januari 2012 
nog uitrukken om een ‘vuilbrand’ te blussen. 

Alternatieve nieuwjaarsnacht activiteiten
Af en toe werd er iets anders verzonnen om ‘het 
Nieuwjaar te vieren’. Zo had de jeugd in de 
nacht van 1 januari 1977 van veel van de langs 
de weg geparkeerde auto’s een band laten leeg
lopen. Wegrijden kon men dan niet meer. Het 
was een ‘origineel’ idee, maar werd door de ge
dupeerden begrijpelijkerwijze niet op prijs ge
steld. Het leverde terecht veel kwade eigenaren 
op. De daders zullen achteraf wel hebben be

Het nieuwjaarsvuur van 1 januari 2005 dat werd 
gestookt in een open container. Het vuur raakt 
al op z’n eind. 

Alle verkeers
borden en 
naamplaten 
hangen hier op 
1 januari 1982 
als aan een 
waslijn op de 
Dorpsstraat.
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In de toekomst zal ’t zo wezen,
(volgens velen ’t beste werk)
dat wij ook zo’n rondweg krijgen
net als in Meerkerk.

Aan de wegwijzer bij De Beurs was een pop op
gehangen met het bordje ‘Lexmond rond(t) 
Vruggink’ en daaronder ‘Standbeeld van 
bekend Lexmonds kunstenmaker’. Verder wa
ren er her en der in de kom van het dorp kleine 
bordje opgehangen. Zo hing bij De Drie 
Snoecken het bordje ‘Rondje krijgen’, bij Cafe
taria Bommel ‘Ronddweilen’, bij de toren 
‘Ronddolen’, enz. In dit eerste bordjesjaar 
meldde de krant: In Lexmond is de nieuw
jaarsviering, op enkele incidenten na, vrij 
rustig verlopen.
De reacties van de Lexmonders zullen wel 
overwegend positief zijn geweest, want het 
volgende jaar, op 1 januari 1999, werden weer 
bordjes geplaatst. Nu met als thema drugsge
bruik. Zo hing bij de dokter Van der Windbank 
het bordje ‘Dealersplein’, bij De Drie Snoecken 
‘Coffee shop’, bij Cafetaria Bommel ‘Sex & 
drugs & rock and roll’, bij de drogisterij ‘Drug

grepen dat ze te ver waren gegaan, want in 
volgende jaren is deze wandaad niet herhaald.
In 1982 waren door de slepers verkeersborden 
weggehaald en als wasgoed aan de lijn op de 
Dorpsstraat opgehangen. Dat leverde wel
iswaar een ludiek beeld op, maar de verkeers
veiligheid kwam het niet ten goede. Gelukkig 
zijn hierdoor geen ongevallen gebeurd.
In 1988 luchtten één of enkele bewoners hun 
hart door op de leegstaande boerderij De Laak 
33 niet al te vleiende teksten voor de eigenaar 
te verven. De meest neutrale was nog wel: ‘Een 
gezin hoord hierin’. Dat had niet veel met 
Nieuwjaarsviering te maken. Bovendien was 
het niet al te best Nederlands.

Borden en bordjes
In 1998 kwam een nieuwe vorm van nieuw
jaarsacties op, die maar drie jaar heeft bestaan. 
Deze acties waren wel leuk en brachten geen 
schade aan. Dus nu geen boze gemeente of par
ticulieren die voor de kosten moesten opdraai
en. In 1998 waren bordjes opgehangen met het 
woord ‘rond(je)’ erin. De aanleiding daartoe 
was de discussie die gevoerd werd over het al 
dan niet maken van een rondweg bij Lexmond. 
Aan een boom bij het begin van De Laak was 
een groot bord bevestigd met de  tekst:

‘Beste mensen uit d’omgeving,
welkom in Lexmond!
Nu nog in ons dorpje,
Rijdt u lekker in het rond.

Een pop van de bekende Lexmondse kunsten
maker 'Dirk' hangt hier op 1 januari 1998 aan de 
richtingaanwijzer. 

Op het raam is op 1 januari 1988 met groene verf 
wel duidelijk gemaakt dat men het er niet mee 
eens is dat de boerderij De Laak 33 leeg staat. 
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store’ en ‘XTC’, aan een boom op de Dorps
straat ‘Hasjvangst’ met daaronder een grote 
zak met daarin enkele kleinere zakjes, bij 
bakker Van Dijk ‘Spacecake’, bij slagerij Mole
naar ‘Drum stickies’, bij tankstation Van Zes
sen ‘Benzine 2 euro/liter, heroïne 100 euro/
gram’, bij de kerk ‘Pauluskerk’, ‘Zonder dope is 
er geen hoop’, ‘Geest verruimend’ en ‘Hennep
kwekerij’ (met een pijl die verder de Kor
tenhoevenseweg in wees), enz.
Het derde jaar was het topjaar. Actuele on
derwerpen passeerden op de borden de revue. 
Het was geen getalenteerde dichter die de vers
jes maakte, maar dat is ook niet nodig. Op 1 ja
nuari 2000 was voor de wegwijzer een groot 
bord geplaatst met de volgende tekst:

‘Uren, dagen, maanden, jaren,
vlogen als een schaduw heen.
Alles was hier goed geregeld,
waarvan er heel veel weer verdween.

Vroeger was ’t hier heel gewoon,
bracht de krantenjongen uit Lexmond
tijdens ’t venten van de kranten
ook de medicijnen rond.

Van ’t jaar nam men zelfs ons RABOgeld
en het zal er nog van komen

dat er in het jaar tweeduizend
onze apotheek ons wordt ontnomen.

Maar een nieuwe tijd breekt aan.
Velen vinden ’t nu nog heel verkeerd:
Gereformeerd gaat met Hervormden,
Hervormden worden Gereformeerd.

In dee’s nieuwe kerk is plaats voor alles.
Iedereen is welkom hoor,
zelfs de Roomsen mogen komen
en elke week het rooie koor.

In de kerken,’t zal zo zijn
dat Emaus zich alle weken
in ’t vervolg alleen maar bezig houdt
met vrij zinnige preken
In de Snoeken wordt het heel gezellig,
met veel mensen in de nieuwe eeuw,
met iets minder zinnige gesprekken
ook bij Bommel en De Gouden Leeuw.

Ook verdeling van gemeentegelden
moet in Zederik naar oppervlaktemaat.
Dat is volgens ons veel beter
dan het in Meerkerk toegaat.

De middenstand wordt vast verdubbeld.
Thans is het maar een niemendal.

Aan de kerktoren hing op 1 januari 1998 het 
bordje ‘Ronddolen’.

Ook op 1 januari 1999 wist men met het thema 
drugs de kerk te vinden. Hier de bordjes ‘Zonder 
dope is er geen hoop’ en ‘Geestverruimend’. 



22ste jaargang nr. 4, november 2020 31

De verbetering begint al reeds te komen
want de standard garage is er al.

In de toekomst zal het zo wezen:
Geen geween meer en geklaag.
Het zal hier nog een lustoord worden.
Zo zien wij het althans graag.

De tekstschrijvers hadden in dat jaar de smaak 
te pakken. Op De Laak, waar verschillende 
panden te koop stonden, was het opschrift te 
zien: 
‘Als Meerkerk de OZB blijft verhogen,
komen de eigenaren van De Laak
dit dan nog te boven?’ 

Bij de Van der Wind bank een bordje met 

‘(B)Ankie naar Bilthoven’ en op de pomp:

‘JP was 25 jaar dokter hier.
Toen die kwam, had ie alleen Anke.
Hij wordt vervangen door
een vrouwendoktersteam.
Die krijgen over 25 jaar een bankie.’

Bij Dorpsstraat 50 hing een bord met de 
volgende tekst:

‘De With zag hier zo graag een beeld geplaatst
omdat de aanblik thans verveelt.
Maar beste Henk, de Schrift vermeldt het al:
Men maakt geen gesneden beelden.’
Het beeld, de dorpsomroeper, kwam er uit
eindelijk toch.

In de tuin van C. Spek 
hingen wel vier borden 
die betrekking hadden 
op de noodhuisvesting 
van de huisartsen
praktijk.

Het op 1 januari 
2000 op vier 
palen staande 
bord op het 
midden van het 
dorp met de 
lange tekst. 
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Bij C. Spek, Kortenhoevenseweg 45, vormden 
een aanbouw en twee containers de noodhuis
vesting van de huisartsenpraktijk. In de tuin 
hingen maar liefst vier borden met de volgende 
opschriften:
‘Spekkenpraktijk’, ‘Sorry, de wachtkamer is 
wat klein. Wilt u in de auto wachten’, ‘Doe het 
broekje maar vast uit! Dokter komt zo’, ‘Heeft 
u broekhoest, houd het dan maar aan’.
Verder hingen er zo hier en daar nog kleine 
tekstbordjes: bij supermarkt ’t Lam ‘Koop
zondag: Wijnie, Gerrit wel’, bij kapsalon Haar
mode Isabel ‘Kapverbod’ en daarnaast bij 
groetenzaak Versluis ‘Alexanders. Alleen de 
prijs is anders’, bij De Beurs ‘Beurskrach’ en 
verspreid in de kom nog enkele andere.
Na dit jaar was de inspiratie en de animo ken
nelijk verdwenen, want in volgende jaren 
kwamen er geen bordjes meer op nieuwjaars
nacht.

Vuurwerk
In de jaren vijftig van de vorige eeuw ging 
langzamerhand het vuurwerk op nieuwjaars
nacht een steeds grotere rol spelen. Het was 
over het algemeen knalvuurwerk. Siervuur

werk was duurder en kwam niet zo veel voor. In 
het begin waren het ook nog eenvoudige 
vuurpijlen. In de gemeenteraad van 10 decem
ber 1977 maakte een raadslid zich zorgen om 
het vuurwerk maken op Oudejaarsavond. 
Vanwege de zondag die erop volgt. Het 
lawaai gaat meestal tot de morgen door en 
heeft geen enkele zin. Zijn  bezwaren werden 
door sommige andere raadsleden gedeeld, 
maar er was niemand die een oplossing wist 
om dit te voorkomen.
Er werd hoe langer hoe meer vuurwerk afge
stoken en er kwam steeds meer illegaal vuur
werk op de markt. Lexmond ontkwam ook niet 
aan de handel daarin. Op 29 december 1992 
werd bij een Lexmonder een partij van ruim 40 
kg. vuurwerk in beslag genomen. Deze bestond 
uit 11.000 strijkers en een partij siervuurwerk 
en was opgeslagen in zijn schuur aan de Kor
tenhoevenseweg.
Vuurwerk richtte ook regelmatig schade aan. 
Zo beschadigden op 31 december 2007, nog 
voor middernacht, drie mannen, waaronder 
één uit Lexmond, in Lakerveld een geparkeer
de auto door vuurwerk. Oud en nieuw 
moesten ze toen in de cel doorbrengen.
Erger was de brand die op 1 januari 2013, net 
na middernacht, ontstond in het kantoor van 
Van Soest Accountants aan de Killesteijn
straat. Het regende, maar woei hard. Van de 
regen trok de brand zich niets aan. De brand 
van het rietgedekte pand was aan de buiten
kant begonnen, dus driemaal raden waardoor.

Overlast door vuurwerk en vandalisme
Vooral honden hebben een hekel aan de knal
len van het vuurwerk, maar ook ouderen kun
nen dat vaak niet waarderen. Bovendien ge
beuren er elk jaar ongelukken door vuurwerk 
en worden diverse personen voor het leven 
verminkt. Het was dan ook geen wonder dat 
burgemeester en wethouders van Zederik in 
2014 al een plan had om vuurwerkvrije zones 
in te stellen bij scholen, in Lexmond bij het ver
pleeghuis De Laakse Hof en elders bij dergelij
ke instellingen. Zo zouden kwetsbare mensen 
beschermd worden. Door een procedurefout 
ging de regeling echter niet door. De 
burgemeester had het besluit alleen moeten 

Het bordje bij de Garant supermarkt van de familie 
’t Lam op 1 januari 2000.
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nemen en niet het gehele college van b en w. 
Over bureaucratie gesproken!
Q In 2015 werd wel de goede procedure 
gevolgd en kon de verordening van kracht 
worden. In de krant zouden de locaties in Ze
derik bekend worden gemaakt en het publiek 
werd opgeroepen bij geconstateerde over
tredingen de politie te bellen of via sociale 
media alarm te slaan. Deze verordening werd 
in de jaren daarna ook van kracht.
In oktober 2019 dienden de Zederikse afdelin
gen van de VVD en de PvdA bij de 
gemeenteraad een motie in om B&W te vragen 
een brief naar de minister te zenden om een 
landelijk vuurwerkverbod in te voeren. Dan 
waren ze meteen af van die lokale vuurwerk
vrije zones. Alle andere partijen waren daar 
echter tegen, omdat zo’n maatregel volgens 
hen niet te handhaven zou zijn. Liever be
hielden ze de vuurwerkvrije zones. De twee in
dienende partijen trokken toen hun motie 

maar weer in. Het probleem werd 
doorverwezen naar de Commissie Algemene 
Plaatselijke Verordening. Die was zelfs tegen 
het voortzetten van de vuurwerkvrije zones en 
een centrale vuurwerkshow vond de commis
sie te duur. Die was zelfs met circa € 15.000 
duurder dan de totale schadekosten bij oud en 
nieuw! Dat was appels met peren vergelijken. 
Er kon worden volstaan met preventieve maat
regelen, zoals het afsluiten van prullenbakken 
en het door Waardlanden af te laten sluiten van 
de ondergrondse vuilcontainers.
Intussen wordt ook in de landelijke politiek 
volop gediscussieerd over dit onderwerp. Het 
knalvuurwerk is al verboden, maar het 

Brand in het 
kantoor van 
Van Soest 
Accountants 
op nieuwjaars
nacht 2013.
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siervuurwerk nog niet. Dit ter opluchting van 
de liefhebbers van het jaarwisselingsvuur
werk.
Het vandalisme bij oud en nieuwvieringen in 
Lexmond viel in de laatste jaren van Zederik 
reuze mee. In andere kernen was dit niet het 
geval, zodat die bij oud en nieuw 2015/2016
€ 10.688 en het jaar daarop € 7.660 wel lager 
waren, maar dat bedrag was nog exclusief BTW 
en opsporings en andere kosten.

De Nieuwjaarsduik.
In 2000 werd een sportiefludieke actie gestart 
die voor wat afkoeling zorgde na een al te ver
hit oud en nieuw vieren: De Nieuwjaarsduik. 
Deze werd georganiseerd door Kees Six 
Dijkstra, die dat ook enkele jaren daarna deed. 
Op 1 januari werd vanaf een strandje aan de 
Lek door een tiental gegadigden een korte 
‘duik’ in het koude Lekwater genomen. In 2001 
t/m 2003 waren er resp. 20, 35 en 22 deel
nemers. Zij kregen na afloop een blik erwten
soep en een aandenken. Daarna bleef het jaren 
rustig aan de Lek, tot in 2010 de Nieuwjaars
duik opnieuw georganiseerd werd, nu door de 
Oranjevereniging. Daar was veel reclame voor 
gemaakt met als gevolg dat er zo’n 40 deel
nemers waren en honderden bezoekers. Unox 
had voor mutsen en erwtensoep gezorgd en het 
festijn werd feestelijk begeleid door de band 
DJRocky. Het was een jaarlijkse traditie ge
worden, die alleen op 1 januari 2013 door de 
hoge waterstand niet is doorgegaan.
De Nieuwjaarsduiken werden gesponsord 
door Unox. Alle deelnemers kregen een Unox
muts en er was na de duik heerlijke warme 
erwtensoep. De Oranjevereniging zorgde dat 

er na afloop glühwein, warme chocolademelk 
en andere drankjes aanwezig waren. Er waren 
caravans en overdekte aanhangers die als om
kleedcabines dienst deden en één vuur om zich 
bij te warmen.
In 2014 was het goed een duik in de Lek goed te 
doen, maar op nieuwjaarsdag 2015 was dat wel 
anders. De luchttemperatuur was weliswaar 
50 Celsius, maar er stond een snijdende ijs
koude wind. De gevoelstemperatuur was rond 
het vriespunt. Rond het vuur probeerden de in 
badjas geklede 25 à 30 deelnemers het een 
beetje warm te houden en bij het startsein ren
den ze zonder badjas al gillend en schreeuwend 
richting de Lek. Ondanks de kou gingen de 
meesten kopje onder! Terug aan de droge wal 
merkte een toeschouwer op aan een jonge 
deelneemster: Je beugel klappert er bijna uit. 
Zo koud zie je eruit. Weer aangekleed en rond 
het vuur een kom erwtensoep nuttigen en/of 
een warm drankje krijgt de trots weer de over
hand op de koude.
Eind 2017 was het bestuur van de Oranjever

Zo mooi kan vuurwerk zijn. Dat vond de gemeente 
Zederik kennelijk ook, want deze foto plaatste 
de gemeente in december 2017 bij een mededeling 
over vuurwerk

De Nieuwjaarsduik van 2001. 
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eniging verre van voltallig en zag daardoor 
geen kans de Nieuwjaarsduik op 1 januari 2018 
te organiseren. Gelukkig sprong de IJsclub 
DEV in het gat en organiseerde op dezelfde 
manier de Nieuwjaarsduik op de ijsbaan, ge
legen achter de voetbalvelden op Het Bosch. 
De waterdiepte verhoogd tot ongeveer 50 cm, 
zodat het, vooral voor kinderen, spannend 
bleef. Ook in 2019 en 2020 organiseerde DEV 
de Unox Nieuwjaarsduik. Het aantal deel
nemers in die twee jaren was respectievelijk 30 
en 15 deelnemers. Een duik in de Lek blijkt 
voor velen toch spannender te zijn.. Niettemin, 
hulde voor de Oranjevereniging en DEV voor 
het organiseren van dit jaarlijkse en gratis toe
gankelijke festijn.

Tentfeest
Er kwam op Nieuwjaarsdag nog een andere ac
tiviteit voor de jongelui. In o.a. Meerkerk was 
het al langer gebruikelijk om voor de jeugd een 
oud en nieuwfeest te hebben, die dan werd ge
organiseerd in een lokaal. Dat wilde de Lex

mondse jeugd ook wel. Ze kochten eind 2010 
een grote tent, zetten die neer op het plein bij 
het oude dorpshuis en organiseerden daar hun 
eigen feest. Het werd een daverend succes. In 
de jaren daarop is het initiatief overgenomen 
door het nieuwe dorpshuis Het Bosch. Bij de 
jaarwisseling 2013/2014 was de animo echter 
zo gering dat het feest in 2014/2015 maar niet 
is georganiseerd.

Bronnen en noten
 Regionale bladen De Gecombineerde, Het 
Kontakt en Vijfheerenlanden. Verder als in de no
ten.
1 Jager, J.L. de, Volksgebruiken in Nederland, Het
   Spectrum, Utrecht/Antwerpen, 1981; Wikipedia
2 Verslagen gemeenteraad Lexmond 18611899
3 Nieuwe Gorinchemsche Courant 24 mrt. 1898,
   De Alblasserwaard enz. 8 jan. 1915, De
   Vijfheerenlanden 7 jan. 1922, De Leerdammer 
   5 jan. 1935
4 De Gecombineerde 10 mrt. 1960, 17 jan. en 
  13 apr. 1961 

Opwarmen rond het vuur op 
de IJsbaan in 2018. 

Op 1 januari 2015 rennen de dappere badgasten het koude water tegemoet.

Het is maar de vraag of dit 
meisje de Nieuwjaarsduik 
van 2017 wel leuk vond. 

Rond het vuur in 2016. 
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Algemeen

Bericht van 29 juni 1955
Gevolgen van bespuiting
Het is de laatste tijd in deze plaats en omge
ving (Lexmond, red.) voorgekomen, dat de 
vruchtbomenbespuitingen voor de pluim
veehouderij fataal bleken te zijn. Het schijnt 
vooral de bespuiting met zinkpreparaten te 
zijn, die funest is voor de kippen. De gevolgen 
zijn minstens, dat de dieren plotseling geheel 
en voor een groot aantal dagen uit de leg zijn. 
De schaalvorming der eieren houdt blijkbaar 
plotseling op en de nog aanwezige dooiers 
komen zonder meer los.Wanneer de dieren 
werkelijk in de boomgaard lopen komt ook 
sterfte voor (bij een bepaalde pluimvee
houder tientallen!) terwijl in de rui vallen al 
een der lichtste gevolgen genoemd mag 
worden.Het aantal kippen dat gevolgen van 
bespuiting ondervindt is veel groter dan men 
zou vermoeden.Loslopende kippen van niet 
fruittelers vinden vaak in aangrenzende 
boomgaarden een uitstekend aasterrein en 
komen op die manier ongemerkt met de be
spuitingsweeën in aanraking, vaak ook al
leen door overdrijvende sproeimist. Veel 
narigheid kan voorkomen worden wanneer 
de spuiters tijdig waarschuwen en de dieren 
voor enkele dagen worden opgehokt. De 
schade loopt dan met enige legvermindering 
af. In bovenbedoelde gevallen daarentegen is 
de schade aanzienlijk en wordt heel ge
makkelijk de winst van het hele jaar geboet.

Hei en Boeicop

Bericht van 6 October 1955
De kleuterschool
Vorige week werd alhier de Prinses Marijke 
school geopend. Ds. E.J. Schimmel opende 
de vergadering na het zingen van Ps. 25 vers 
4 en 6 met gebed.

(...)De opvoeding onzer kleuters geschiedt, 
aldus Ds Schimmel, allereerst in het gezin. 
God heeft het zo gewild, want ouders en 
kinderen zijn een eenheid. Het kind is aan de 
ouders gebonden. Bij het opgroeien is 
noodzakelijk een godsdienstige opvoeding. 
Daarbij kan ook een kleuterschool 
dienstbaar zijn. Vooral in onze gecompli
ceerde maatschappij, is dit een onmisbare 
hulp. De geest, die in het gezin heerst, moet 
ook in de school bestaan en is enkel ver
antwoord zoals in Gods Woord vervat. Zich 
tot de kleuterleidster wendende, wenst de 
voorzitter haar Gods kracht toe bij haar werk. 
De secretaris gaf hierna een overzicht van 
hetgeen wat tot nu toe was bereikt. De 
penningmeester gaf een overzicht van de 
financiën. De burgemeester, mr. A.J. de 
Wolff, sprak namens het gemeentebestuur 
zijn dank uit voor hetgeen wat tot stand was 
gebracht en zegde zijn steun toe waar dit 
mogelijk is. Namens Kerkvoogdij en Kerke
raad sprak dhr.De Heer. Hij was blij en ver
heugd en hoopte dat de Goede Herder in het 
middelpunt zou worden gesteld en bood een 
leesboek aan (...)

Bericht van 3 November 1955
Uitvoering 
De Gem. Zangvereniging 'De Lofstem', met 
dirigent dhr M. Wigmans uit Gorinchem, zal 
een uitvoering geven op de Zaterdagen 12 en 
19 November a.s. in het gebouw Inter Nos. 
Opgevoerd zal worden ’t dramatisch stuk 'De 
Karashoeve'.

Bericht van 17 November 1955
Bejaarde man in polder doodgebloed
In de polder bij Heien Boeicop is de bejaar
de H.J. uit Heien Boeicop doodgebloed ten
gevolge van een wonde aan zijn been, welke 
hij tijdens zijn werkzaamheden moet hebben 
opgelopen. De oude man heeft nog getracht 

J.L.E. Bassa  de Jong

Uit de krant van
65 jaar geleden



22ste jaargang nr. 4, november 2020 37

zich huiswaarts te begeven. Hij is nog met 
een schouw de wetering overgestoken, maar 
kort daarop ineen gezakt en in de stille verla
ten polder onopgemerkt door mensen die 
hulp hadden kunnen bieden, doodgebloed. 
Men is in de kleine Heien Boeicopse dorps
gemeenschap door dit tragische gebeuren 
diep geschokt.

Bericht van 6 December 1955
Dubbel jubileum
Vrijdagavond 2 Dec. werd in de Ned. Herv. 
Kerk een jubileumkerkdienst gehouden. Ds. 
E.J. Schimmel die in deze dienst voorging, 
liet zingen Ps. 65 vers 1. Na ’t lezen van de ge
loofsbelijdenis las hij voor Ps. 150. Hij be
paalde zijn gehoor in zijn herdenkingsrede 
bij Ps. 150. Looft God in zijn heiligdom. Na 
het zingen van Ps. 150 vers 1 en 2, richtte hij 
zich tot de jubilerende organist en de talrijke 
aanwezigen. Ons hart is vervuld met dank 
aan God. Op 8 juni 1905 werd besloten tot het 
plaatsen van een orgel en 4 Dec. 1905 werd 
dit in dienst gesteld. Tot organist werd be
noemd dhr. Hamerling. Vijftig jaar hebt gij 
het orgel mogen bespelen en een bijdrage aan 
de dienst des Woords mogen geven met uw 
orgelspel. Onze gelukwensen, met dank aan 
Hem, die u hier gebracht en vergund heeft 50 
jaar lang dit te kunnen doen (...)
Hierna werd de jubilaris in het verenigings
gebouw bij de kerk een receptie aangeboden. 
De talrijke aanwezigen werden welkom ge
heten door ds. Schimmel. In het bijzonder de 
burgemeester van Lexmond met zijn wet
houders, de burgemeester van Heien 
Boeicop ook met zijn wethouders, Ds. Ver
welius en dhr. Boerboom uit Oldebroek en de 
jubilaris met zijn familie riep hij een hartelijk 
welkom toe. Hierna verkreeg burgemeester 
Pellikaan het woord. Ik sta hier wel op 
vreemd gebied, maar de jubilaris is een ras
echte Lexmonder en nu gedenken wij hier 
hoe hij 50 jaar is werkzaam geweest als or
ganist van de kerk. Geslachten lang is de fa
milie Hamerling op muzikaal gebied 
werkzaam geweest. Vijftig jaar lang hebt U, 
mijnheer Hamerling een belangrijk on
derdeel van de eredienst verzorgd. Vijftig 

jaar hebt gij de weg naar Heicop afgelegd, ik 
wens U hartelijk geluk met uw jubileum en 
wens u nog vele jaren toe. Als ik hier officieel 
een woord tot u spreek en ook B. en W. u 
komen feliciteren, dan is dat omdat het H.M. 
de Koningin behaagd heeft u een koninklijke 
onderscheiding uit te reiken, n.l. de ereme
daille verbonden aan Oranje Nassau. Onder 
luid applaus speldde hij vervolgens de jubila
ris de versierselen op de borst. Burgemeester 
mr. de Wolff van Heien Boeicop wenste dhr. 
Hamerling geluk met deze onderscheiding, 
die hem van harte gegund is. De voorzitter 
van de kerkvoogdij, dhr. De Wildt, verhaalde 
enkele voorvallen uit de historie, o.a. dat de 
kosten van het orgel destijds ƒ 2500, be
droegen. Als oudpredikant sprak Ds. Ver
welius. Dhr. Haafkens sprak als vriend. Ver
volgens sprak dhr. Van Eck uit Lexmond en 
dhr. De Heer die dat deed namens kerkvoog
dij en kerkeraad. Dhr. Hamerling dankte 
ontroerd alle sprekers voor hun hartelijke 
woorden. 

Het orgel van Hei en Boeicop in 1905.
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Lexmond

Bericht van 8 juni 1955

Ode aan Lexmond
Nog steeds denken veel mensen
(En dat is niet eens zo gek!)
Dat Lexmond, dat aardig dorpje,
Zo genoemd is naar de Lek.
Maar wanneer ze dat dan denken,
Denken ze in feite mis
Daar Lexmond niet aan de Lek, maar
Naar de Laek geheten is;

Maar die Laeek een snertriviertje! 
Gaf allang de laatste snik.....
Eenmaal was het de verbinding
Tussen Lek en Zederik;
Bij die Laek (onthoudt dat goed dus!)
En niet bij de Lek, ontstond
Eens een kleine nederzetting
Die gegroeid is tot Lexmond!
En daar in en om Lexmond nu,
Is het onbeschrijflijk mooi.....
Naast stijlvolle boerderijen
Vindt U er een eendenkooi.....
In de oude kerk daar ziet U
'n wapenbord, waarop u leest
Dat er in Lexmond heel vroeger
'n schuttersgilde is geweest;

Bij Lexmond, daar staat de fruitteelt
Op het allerhoogste plan.....
Weet U dat U in de oogsttijd
Bij de boom fruit eten kan?
Breng Lexmond eens een bezoekje.....
Daarvan heeft U vast geen spijt.....
Gaarne heet men U er welkom
Vooral in de kersentijd!       G.

Bericht van 1 augustus 1955
Paard zakt door brug in Lakerveld
Vrijdagmorgen kwam de landbouwer W.v.D. 
te Lexmond met een voer hooi uit het land in 
Lakerveld, toen het paard met zijn benen 
door de houten brug over de wetering zakte. 
Met een kraanwagen van de Firma van Mill 
uit Gorinchem moest het opgetakeld 
worden, daar anders wellicht zijn benen ge

broken zouden zijn. Met enkele ontvellingen 
liep dit ongeluk nu nog zeer goed af.

Bericht van 6 October 1955
Jongveedag
De jongveedag, die i.v.m. heersende mond
en klauwzeer en de daaruit voortvloeiende 
enting van het in te zenden jongvee moest 
worden uitgesteld, wordt nu a.s. Maandag op 
het terrein van de heer C. Bos (Uitterwaard) 
alhier, gehouden.

Bericht van 8 October 1955
T. van Dieren Jaczn †
Dinsdag overleed alhier plotseling dhr.
T. van Dieren Jaczn., die gedurende zijn 
leven vele jaren de functie van Schout van de 
polder Lexmond heeft vervuld. De overlede
ne bereikte de 70jarige leeftijd.

Bericht van 29 October 1955
Oliebollendag
Evenals vorig jaar zal de afd. Lexmond van de 
Ned. Bond van Plattelandsvrouwen op 12 
Nov. a.s. weer een oliebollenverkoop in de 
gemeente houden ten einde met de 
opbrengst een volgende reis van ouderen van 
Lexmond mogelijk te maken.

De School m.d. Bijbel
Woensdagavond werd de jaarlijkse leden
vergadering van de School met de Bijbel al
hier gehouden. De vergadering , die door 26 
leden werd bijgewoond, stond o.l.v. dhr F.A. 
den Hartogh, voorz. Na opening en notulen 
volgden verslagen van school en kleuter
school, alsmede mededelingen door het 
Hoofd der school t.a.v. het verloop van het 
laatste jaar. De kleuterschool eindigde over 
het vorig jaar, dank zij o.a. het houden van 
een bazar, met een batig saldo. De gemeente
subsidie heeft overigens het dragen van de 
financiële last redelijk mogelijk gemaakt. De 
grote school floreert nog steeds. Het aantal 
leerkrachten is weer vol en het aantal leerlin
gen liep van 126 naar 138, doch daalde intus
sen weer tot 134. Het aantal leerlingen van de 
kleuterschool daalde als gevolg van stichting 
van kleuterscholen in de omgeving tot 37. 
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treden van het Kleinkunstensemble “De 
Heikneuters” uit Aalten, die een zeer be
schaafd programma uitvoerden en de aan
wezigen bijzonder amuseerden (...)

Duur bezoek
Honden van v.R. hadden in de nacht van Za
terdag op Zondag bezoek gebracht aan de 
konijnenfokkerij van J.v.M. Het was er 
treurig afgelopen: 14 dieren hadden het lood
je gelegd. De waarde bedroeg ongeveer
ƒ 140.. De schade is door de eigenaar van de 
honden vergoed.

Bericht van 22 November 1955
Polderverkiezing
Vrijdag vond alhier de verkiezing plaats van 
een schout voor de polder Lexmond. Deze 
vacature was ontstaan door het overlijden 
van dhr. T. van Dieren Jac.zn. Er werden 211 
stemmen uitgebracht, waarvan 101 op dhr.
T. Bikker Tzn., 102 op dhr. F.A. den Hartogh 
en 9 op dhr. P. de Jong. Er volgt nu op 2 Dec. 
een herstemming. Met bijna algemene stem
men werd tot gecommitteerde gekozen in de 
vacature ontstaan door het overlijden van 
dhr. H. Veen, dhr. Jac. van Dieren Thzn.

Bericht van 24 November 1955
Arbeidersavondschool
Alhier werd opgericht een arbeidersavond
school met 15 deelnemers. Het bestuur is 
samengesteld uit de volgende personen: M. 
v.d. Heuvel, voorz., A. van Mil, secr.penn. en 
W. Chaigneau.

Plattelandsvrouwen
De Ned. Bond van Plattelandsvrouwen, afd. 
Lexmond, kwam onder presidium van mevr. 
Vegter bijeen om de oogst van de oliebollen
actie vast te stellen. Twee weken geleden zijn 
er weer door de gehele gemeente langs de 
huizen oliebollen verkocht. Welke door de le
den der vereniging in de loods van P. Rietveld 
gebakken waren en waarvan de opbrengst na 
aftrek der onkosten niet minder dan ƒ 362,50 
bleek te bedragen. Een belangrijk bedrag, dat 
geheel werd bestemd voor de reis van oude
ren in 1956. 

Bericht van 5 November 1955
Opening Chr. Kleuterschool
Donderdag vond alhier de opening van de 
nieuw gebouwde Chr. Kleuterschool plaats. 
Daartoe waren uitgenodigd verschillende of
ficiële personen en voorts allen die bij de 
bouw betrokken waren, de leden van de 
schoolvereniging en de contribuanten van de 
Chr. Kleuterschool. Ongeveer 100 personen 
hadden aan de uitnodiging gehoor gegeven. 
(…) Na de koffie sprak mej. Glas. Spr. is 
dankbaar en heeft bewondering voor het 
stichten der school met eigen middelen. Ove
rigens net op tijd. De kans om nu bouwvo
lume te krijgen is zeer klein. Ze feliciteerde 
het bestuur met de opening en hield een be
schouwing over de waarde van het kleu
teronderwijs. Voor het 4jarige kind wordt 
het wereldje thuis te krap. Het ouderlijk huis 
blijft de haven waar het kind een groot deel 
leert van hetgeen het weten moet. Het ver
langt echter ruimer horizont en is zeer 
leergierig. De kleuterschool vult dus de op
voeding aan en leert het kind omgaan met 
andere kinderen. Daarna werd de school 
door haar geopend (…) 

Bericht van 10 November 1955
Jubileum
In de school m.d. Bijbel alhier werd eind vo
rige week het 25jarig bestaan van de Nederl. 
Chr. Bond van Werknemers in de Houten 
Bouwnijverheid afd. Lexmond, feestelijk ge
vierd. De vergadering werd geopend door de 
voorzitter der afd., dhr J. Bogaard, die in zijn 
welkomstwoord zich in het bijzonder richtte 
tot de spreker van de avond, dhr J. Hoogen
doorn, burgemeester Pellikaan en dhr W.K. 
Haafkens, oprichter der afdeling. De spreker 
bepaalde hierna zijn gehoor bij “25 jaren Chr. 
vakbeweging”. In zijn rede werden de be
tekenis en het ontstaan der beweging ge
schetst, alsmede de noodzaak van organisa
tie in  Chr. verband. Het bleek dat 25 jaar ge
leden met 7 leden was begonnen en men nu 
de 25 reeds gepasseerd was (…) Burgemees
ter Pellikaan feliciteerde de afd. met haar ju
bileum en toonde waardering voor het werk 
van de oprichters. Hierna volgde het op
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broekse EHBOers, 
die als gast aanwezig 
waren. De uitslag van 
de wedstrijd was als 
volgt: 1. A.G.M. den 
Besten, Mw. A. Ver
hoefDen Hartog en 
Jan de Jong (Heien 
Boeicop) 162 p, met 
47 leidersp. 2 A. 
Spek, mej. Ger het 
Lam en J. van Dieren, 
(Lexmond) 148 p. met 44 leidersp.; 3 Herm. 
de Lange, mej. Aagje Holl en P.J.J. v.d. Ha
gen, (Heien Boeicop) 146 p. met 43 
leidersp.; 4 C. de Jong, Corrie Leeuwis en Jo 
’t Lam, (Lexmond) met 129 p. en 42 leidersp.; 
5 Mej. Riek Haringsma, Lotte Oosterling en 
C. Kloens (Lexmond) met 120 p. en 37 
leidersp.; 6 D. de Jong, Antje den Hartog en 
D. Bassa, (Heien Boeicop) met 95 p. en 33 
leidersp.

A. van Toor
Maandagmorgen vond men de alleenwonen
de Arie van Toor dood in zijn woning. Hij 
bereikte de leeftijd van 81 jaar.

Bericht van 31 December 1955
Kerstfeestvieringen
In de Herv. Noodkerk werd Tweede Kerstdag 
het kerstfeest van de Zondagsschool gevierd. 
De leiding berustte bij ouderling Hazendonk. 
Vele ouderen waren aanwezig om dit kerst
feest mede te vieren. Van de gebruikelijke 
viering werd ook ditmaal niet afgeweken en 
het geheel liet niet na indruk te maken op 
hen, die aanwezig waren. 
In de Geref. Kerk had Eerste Kerstdag de 
jaarlijkse interkerkelijke kerstzangdienst 
plaats. Ds. Corts van Vianen bracht het kerst
evangelie. 'Hosanna' zong vele kerstliederen 
o.l.v. dhr Gijs Kusters, 
terwijl dhr Jan Hamer
ling het orgelspel ver
zorgde. Het geheel 
vormde voor de talrijke 
aanwezigen een stem
mingsvolle avond.

Bericht van 8 December 1955
Polderverkiezing
Eind vorige week had alhier de herstemming 
plaats voor schout van de polder Lexmond 
(Kortenhoeven). Twee weken geleden 
scheelde het aantal stemmen, dat op de twee 
candidaten was uitgebracht slechts één, doch 
deze afstand was groter geworden. Thans 
werd gekozen dhr F.A. den Hartogh met 126 
stemmen, terwijl op dhr. T. Bikker Tz 112 
stemmen werden uitgebracht. Dhr Den 
Hartogh was reeds enige jaren Heemraad 
van de polder. De belangstelling was onge
kend groot. Slechts 12 stemmen werden niet 
uitgebracht.

Begrafenis van wijlen H.J. Brokking
Onder buitengewoon grote belangstelling 
had eind vorige week alhier de begrafenis 
plaats van de zo droevig omgekomen ingeze
tene, dhr H.J. Brokking. Van alle verenigin
gen, waarvan Brokking deel uitmaakte of uit
gemaakt had, waren vertegenwoordigers, die 
het stoffelijk overschot naar de laatste 
rustplaats volgden, waaronder de leden van 
de muziekvereniging 'Exelsior' en Zangver. 
'Nieuw Leven'. Vooral van de laatste vereni
ging waren vele leden aanwezig. Drie kran
sen benevens enkele kleinere bloemstukken 
dekten de baar. Aan de groeve werd ge
sproken namens een neef van de overledene, 
namens de verenigingen door de directeur 
van de zangver., dhr Velo, die gewaagde van 
grote trouw van de overledene voor zang en 
muziek en de dankbaarheid voor wat men 
aan hem heeft gehad. Ds Kagenaar uit Vianen 
bracht aan deze groeve het evangelie.

Bericht van 24 December 1955
E.H.B.O. 
Maandagavond had alhier een wedstrijd 
plaats tussen de EHBOafdelingen Lexmond 
en die van Heien Boeicop. Aan deze onder
linge wedstrijd namen 6 ploegen deel. Het 
werk werd beoordeeld door dokter Vegter, 
die geassisteerd werd door mevr. Rietveld
Vink en dhr A.J. Stravers. Behalve de leden 
van genoemde afdelingen werd deze wed
strijd nog bijgewoond door een aantal Leer



Nieuwsbrief

22ste jaargang nr. 1, februari 2020 41

Nieuwe leden
We heten weer enkele nieuwe leden van harte welkom. Henk (Spar) van Maren en Wilco van 
Snippenberg uit Lexmond en H. den Besten uit Bunnik, die het lidmaatschap cadeau kreeg. 
Dat brengt het totaal aantal leden van de vereniging op 384. Wilt u ook een lidmaatschap cadeau 
geven? Neem dan even contact op met bestuurslid Arie van der Zouwen . U krijgt van ons dan een 
bon om te overhandigen aan de gelukkige ontvanger.

Een stoel van naam
In eerdere nieuwsbrieven hebben we melding gemaakt van onze actie 'Een stoel van naam'.  Als 
betrokken lid kon u een fraai messing naamplaatje op een oude raadszetel van Ameide kopen voor 
70 euro of een plaatje op een moderne, nieuwe stoel  voor 40 euro. Op deze manier kon u laten zien 
dat u zich verbonden voelt met onze vereniging en als zichtbaar teken ontving u een mooi certifi
caat. De actie is een succes geworden! Liefst achttien leden hebben een oude raadzaalstoel geadop
teerd en twee personen een moderne nieuwe stoel. Bijna alle raadzaalstoelen hebben nu zo’n mooi 
naamplaatje achterop. Wanneer het Historium weer voor het publiek opengaat, kunt u uw 
naamplaatje bekijken. Alle sponsors worden hartelijk bedankt voor hun bijdragen. Uiteraard gaat 
de actie door. Het geld wordt benut voor het verder aankleden van het Historium.

Speciale ledendag!
Veel activiteiten van onze vereniging liggen stil in verband met de coronacrisis. Dat betekent dat 
de contacten met onze leden tot een minimum zijn beperkt. Zo gauw de crisis het echter toelaat 
willen we graag die contacten aanhalen tijdens een speciale ledendag, waarop een fraai en gezellig 
programma wordt geboden en bezoekers in de watten worden gelegd. We kijken erg naar die dag 
uit en hopen u snel te kunnen uitnodigen.

Duurzaam Historium komt een stap dichterbij
Het dagelijks gemeentebestuur heeft een positief 
besluit genomen  over de verduurzaming van ons 
verenigingsgebouw Historium. Als in december 
de gemeenteraad ook akkoord gaat met de beno
digde investering, kan de verduurzaming van het 
Historium eindelijk worden uitgevoerd. Die 
voorziet in de isolatie van dak en ramen, het plaat
sen van warmtepompen en zonnepanelen. Het ge
bouw wordt geheel gasvrij gemaakt. Als tegenpres
tatie voor de investering gaat de vereniging een ge
bruikersvergoeding betalen die ongeveer zo groot 
is als de besparing op de energiekosten die wordt 
bereikt.

Uw idee voor de verdere inrichting van het Historium
Als de gemeente aan de slag gaat met de verduurzaming van het Historium, steken we zelf ook de 
armen uit de mouwen. Een klusteam staat klaar om, zo gauw dat kan , aan de gang te gaan. Het 

Twee suggesties voor de inrichting van het 
achterste deel van het Historium.

De Nieuwsbrief verschijnt in de maanden dat de kroniek niet verschijnt ook digitaal. Een deel van de 
berichten wordt herhaald in de kroniek ten behoeve van leden die geen email ontvangen.
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achterste deel van het gebouw wordt één ruimte. Die kan bijvoorbeeld worden gebruikt als expo
sitieruimte of audiozaal. Plannen daarvoor worden nog uitgewerkt en daarvoor vraagt het bestuur 
uw inbreng: Welke voorzieningen en mogelijkheden zou u graag in het Historium zien?
Voorts willen we de toiletruimtes en de keuken moderniseren, een permanente expositie met ge
reedschappen opzetten en de wanden decoreren met onder meer foto's en schilderijen.

Blij met het speciale Postnummer
De dikke Kroniek over de geschiedenis van de post heeft 
veel positieve reacties opgeroepen. Ook was er een leuke 
reactie van Gerrie Baars uit Vianen, die werkt als chauffeur 
van PostNL. Bijgesloten was een krantenartikel over het 
afscheid dat de postchauffeurs namen van 'Moeke Zwarts' 
die stopte met café Halfweg in Lexmond. Zie voor de reac
tie en het artikel onze site vhlhb.nl

De vereniging gaat opruimen
In de loop der jaren heeft de Vereniging Historisch 
Lexmond en Hei en Boeicop veel boeken, foto's docu
menten en goederen mogen ontvangen.  Daarvoor zijn 
we alle gevers van harte dankbaar. Schenkingen die 
betrekking hadden op de geschiedenis van onze beide 
dorpen en directe omgeving, hebben we meestal direct 
een plekje kunnen geven, zoals in onze eigen huisbibli
otheek en in het verenigingsarchief dat binnenkort wordt ondergebracht in Wijk bij Duurstede. 
Veel (grotere) voorwerpen zijn opgeslagen in een depot in Hei en Boeicop. Het bestuur heeft nog 
eens gekeken naar alle spullen die in depot liggen en concludeert dat veel voorwerpen geen speci
fieke relatie hebben met onze regio. Voor het bewaren van die spullen ziet het bestuur geen taak 
weggelegd voor de vereniging. De soms zware en omvangrijke voorwerpen zijn verborgen voor het 
publiek en nemen veel ruimte in. Daarvoor betalen we jaarlijks 600 euro huur. Geld dat volgens 
het bestuur beter valt te besteden. We willen de ledenvergadering volgend jaar voorstellen om de 
huur per 1 juli 2021 op te zeggen en opruiming te houden.

Waar blijven de voorwerpen?
Een groot deel van de schenkingen betreft gereedschap dat in onze regio is gebruikt. Daarvoor 
willen we in het Historium een permanente expositie inrichten, die bijvoorbeeld interessant is voor 
het onderwijs. Andere regionale items  te denken valt aan schilderijen, foto's, herdenkingsvoor
werpen e.d.  krijgen ook een plekje in het verenigingsgebouw. Voorts is er ruimte te vinden voor 
enkele prominente voorwerpen uit de lokale geschiedenis.
Voor alle andere spullen wordt in eerste instantie gepoogd onderdak te vinden in een van de vele
musea voor het behoud van cultureel erfgoed. Wat overblijft komt op een inventarislijst. Leden die
een schenking uit die lijst willen terug hebben, kunnen dat bij het bestuur aangeven. Daarna
organiseert de vereniging een verkoping.

Archief naar Wijk bij Duurstede
Ons verenigingsarchief is vanGorinchem overgebracht naar het Historium. Hier worden de docu
menten aan de hand van de index gecontroleerd en zo nodig opnieuw geordend. Behalve het eigen 
archief beheert onze vereniging ook diverse andere archieven (CDA, Goede Woning, Groene Kruis, 
P. Horden). Binnenkort wordt het archief in zijn geheel overgebracht naar het provinciaal archief 
in Wijk bij Duurstede.
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Winnende foto Oude Hollandse Waterlinie
De uitslag van de fotowedstrijd van de 
Stichting Oude Hollandse Waterlinie is 
bekend. Er deden 42 mensen mee die samen 
88 foto's instuurden die aan de gestelde eisen 
voldeden.
De winnende foto is een beeld van het 
hoogwater nabij Slot Loevestein, gemaakt 
door van Frans van Ooijen. De jury vermeldt 
over de foto: Deze foto beeldt het beste uit 
waar de Oude Hollandse Waterlinie voor 
staat. Water en verzonken land met een hek 
wat nog boven water te zien is.

Het Historium blijft voorlopig dicht.
De aangescherpte gedragsregels om de verspreiding van het coronavirus in te dammen, hebben 
ook gevolgen voor onze vereniging. Het Historium blijft voorlopig gesloten. Wie toch behoefte 
heeft aan het raadplegen van boeken, knipsels of ander archiefmateriaal kan contact opnemen met 
een van onze bestuursleden. 
De gedwongen sluiting grijpen wij aan om aan het werk te gaan met de verbouwing en inrichting 
van ons verenigingsgebouw. We streven ernaar, als de situatie dat dan toelaat, om in het voorjaar 
feestelijk te heropenen. Via de komende (digitale) nieuwsbrieven houden wij u op de hoogte.

Bedankt voor uw stem en steun!
De Vereniging Historisch Lexmond 
en Hei en Boeicop heeft deelge
nomen aan de actie Rabo ClubSup
port (voorheen Rabobank Clubkas 
Campagne). Veel leden hebben ook 
dit jaar hun stem op de VHLHB uit
gebracht en dat leverde het fraaie be
drag van 355,16 euro op voor onze 
clubklas. Iedereen bedankt voor uw 
steun. 

Handige 'adressen'
Onze website wordt voortdurend ge
actualiseerd. We zien dat steeds meer 
mensen vhlhb.nl bezoeken en daar
zijn we  blij mee. Op die manieer houden we  toch nog contact met u. Op de website staat onderaan 
op de eerste pagina ook een verwijzing naar andere organisaties die zich met de (lokale en regio
nale) geschiedenis bezighouden. Twee adressen willen we dit keer speciaal onder jullie aandacht 
brengen: www.rampjaarherdenking.nl en www.kenniscentrumwaterlinies.nl

Met vriendelijke groet,
Peter Kleppe, bestuurslid

Vereniging Historisch Lexmond en Hei en Boeicop  Opgericht: 14 oktober 1998  Beschermheer: Dr. M. Bijleveld van Lexmond 
Ingeschreven bij KvK Dordrecht onder nummer: 11044338  Bankrekeningnummer: NL49 RABO 0336 0325 87
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