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Het begin van een verkenning  
Teus den Breejen, oud-burgemeester (1978-2004)

MEERKERK heeft als dorp, haar dorpse karakter behouden. De ontwikkelingen 
van het leven (verenigingswerk, kerk, staat en maatschappij) hebben hun gevolgen 
nagelaten en daarmee moeten we verder. Als we goed nagaan is er in het verleden 
met regelmaat wel een en ander gepubliceerd over de activiteiten in het dorp en 
ook over bijvoorbeeld de oorlog. 

Er valt genoeg uit te pluizen – maar wie begint eraan? Nou, dat is de Stichting 
Vrienden van Historisch Meerkerk en dat vind ik als lid een zinvol initiatief. 
Immers door deze publicaties wordt de jonge generatie de kennis geboden van 
VROEGER TOT NU. En dat is niet gek.

Van het verleden kan je leren en daarvan 
is deze publicatie het begin. Het begin 
van de ‘verkenning’. Mijn opmerking 
is, om mee te doen als er door het 
stichtingsbestuur een beroep op u wordt 
gedaan om een bijdrage te leveren 
voor een nieuwe publicatie. Ik stel me 
voor dat het bestuur zal proberen om 
Meerkerkers (of oud-Meerkerkers) te 
benaderen om een  onderzoek te willen 
doen en of in werkgroepverband het 
onderwerp verder uit te zoeken.
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1) Zie Ruud de Jong, Inter Leccam et Ligniam, Zoetermeer 1989. 2) Zie Catharina L. van Groningen, De Alblasserwaard, Zwolle 1992. 3) Kaartcollectie Zuid-Holland 
Ernsting, Kaart van Alblasserwaard en Vijfheerenlanden. Oorspronkelijke titel: Nieuwe kaarte vertoonende den geheel en Alblasserwaardt met de Vijf Heeren Landen 
samen groot 33110 mergen.
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Het ontstaan van Meerkerk
Meerkerk is ontstaan op de plaats waar in het 
begin van de 12e eeuw de riviertjes Lede en Laak 
uitmondden in de Middel, die z’n loop vervolgde 
naar het huidige Ameide en via de Noordeloos. 
De naam Meerkerk is waarschijnlijk ontleend 
aan een oudere, verlande uitwetering. Het 
vervolg van de Middelloos verlandde, maar heeft 
nog tot 1280 gefungeerd als uitweteringsroute. 
In dat jaar werd namelijk de Zouwendijk 
aangelegd. De Middelloos verloor haar functie 
definitief in 1311 toen het resterende gedeelte 
aan uitwatering vanaf de dam in de Middel, werd 
verplaatst naar de Giessen1. De aanleg van de 
zijdewindedijk, een dwarsdijk als bescherming 
tegen overstromingswater uit het hoger gelegen 
gebied (later Vijfheerenlanden geheten), 
genaamd Zouwendijk-Bazeldijk, zorgde ervoor, 
dat dit overtollige water werd geloosd via de 
Arkelloos. In de loop der eeuwen is dit gebied 
achter de Bazeldijk ontwikkeld tot het huidige 
Merwedekanaal en het gebied ten oosten van de 
Zouwendijk tot de Zouweboezem. 

Ongetwijfeld is er op het kruispunt van 
waterwegen en dijken al snel een locatie 
gevonden voor een kerk, speciaal in de directe 
nabijheid daarvan, vanwege de verzande 
ondergrond. De geschiedenis gaat in ieder geval 
terug tot een middeleeuwse parochiestichting2. 
Als dorp wordt Meerkerk voor het eerst 
genoemd in oorkonden uit 1266 en 1267 van het 
kapittel van Sinte Marie. In een kaartgedeelte3 
uit 1738 zijn de oorspronkelijke riviertjes, met 
in het middelpunt Meerkerck nog te traceren. 

Historie van een kerkgebouw
Wilbert de Jong
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Ontwikkelingen aan het kerkgebouw
Over overstromingen en watersnoden is op 
het hoog gelegen punt waarop de kerk is 
gesitueerd, in de loop der eeuwen weinig of 
niets bekend. Wel is het duidelijk, dat de kerk 
diende als vluchtplaats in tijden van hoog 
water. Van Groningen vermeld wel een andere 
ramp, namelijk dat de kerk in 1828 door een 
felle brand zou zijn getroffen, waardoor de 
kerk gedeeltelijk moest worden afgebroken. 
Alleen het koor en een deel van het brede schip 
bleven behouden4. Dit is een vreemd verhaal, 
het duikt wel meer op5, zoals op de ANWB-
bordjes die aan de kerk zijn bevestigd, maar in 
de stukken van de kerkelijke gemeente wordt 
niet gerept over een kerkbrand6. In het kerkelijk 
archief bevindt zich wel een verklaring van een 
aannemer die specifieker ingaat op de staat van 
het kerkgebouw7: 

‘De Ondergeteekende Anthony van Veen Junior 
M. Timmerman te Utrecht, verklaard bij deze 
dat hij op verzoek van Heeren kerkvoogden 
der Hervormde Gemeente te Meerkerk heeft 
opgenomen en nagezien het kerkgebouw van 

gezegde Gemeente Welk gebouw hij in eenen zeer 
bouwvalligen toestand bevonden heeft zijnde 
de zijmuur meer dan zes palmen overhangende 
zoodanig dat daar door de kolommen 
overgedrongen worden en in allen deelen 
kragteloos zij, terwijl de westmuur van boven 
tot onder gescheurd zijnde aan het daaronder 
staande schoolgebouw het vreeslijkste gevaar 
bedreigt, zodat dit gebouw ieder oogenblik 
kan instorten en hierdoor groote ongelukken te 
wachten zijn, zoo is het van het grootste belang, 
dat met de meeste spoed wordt overgegaan tot het 
schoren van de beide zijmuren en Kolommen met 
Kruisschoren. Terwijl ik verder verklaar dat het 
Gebouw voor geene Reparatie Vatbaar is hetwelk 
meer zoude kosten dat het plaatsen van een 
geheel Nieuw Kerkgebouw’.

De zijmuur hing dus zes palmen, ofwel ongeveer 
60 cm uit het lood en bovendien was de westelijke 
muur van boven tot onder gescheurd. Deze 
westmuur zal, gelet op oude tekeningen, juist 
ter hoogte van de overgang van de hooggelegen 
zandgrond en het precies daarachter gelegen 
venige gebied hebben gestaan. Zodoende is het 

4) Van Groningen, pag. 151. 5) J.P. Neven, Kerkelijk leven in beeld, De Alblasserwaard II, Houten, 2003. 6) Zie bijvoorbeeld Extract uit het Verbaal van het verhandelde 
bij de Gedeputeerde Staten van Zuidholland, 23 mei 1828 en brief van de Staatsraad Gouverneur van Zuidholland aan den Burgemeester en de Assessoren van 
Meerkerk 1 april 1829. 7)Verklaring d.d. 7 juli 1830.
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niet onwaarschijnlijk, dat deze muur al heel 
lang scheef had gestaan, maar een scheur van 
boven tot onder, dat moet op zeker moment zo’n 
indruk van bouwvalligheid hebben gegeven, 
dat onmiddellijke sloop wenselijk werd geacht.
Spoedig daarna werd de kerk inderdaad voor het 
grootste gedeelte gesloopt. De hoofdingenieur 
van de Waterstaat geeft dat te kennen in het 
verslag van zijn bezoek aan de Gouverneur 
van Zuid-Holland8. Hij heeft daarbij gezien, 
dat het niet als gevaarlijk beschouwde gedeelte 
niet is veranderd, en adviseert de kerk te 
bouwen overeenkomstig de contouren die 
deze tot op heden nog heeft. Aan het koor 
wordt een gedeelte van 278 vierkante ellen 
gebouwd en de kerkenraadskamer kan worden 
gebouwd buiten aan de kerk en de ‘preekstoel 
zoude aan het einde der kerk bij dit punt zeer 
doelmatige zoude kunnen geplaatst worden’. 
De gesloopte materialen mochten worden 
verkocht9. Timmerman en molenmaker  
J. Verloop verdiende er nog ƒ 850,- aan. 
Overigens blijkt de bouw van een consistorie 
nogal wat voeten in de aarde te hebben. 
‘Bezuiniging is mogelijk op kerkekamer aan de 

westzijde en portaal aan de oostzijde’, ‘noodeloze 
kosten van meer dan ƒ 1.000,-‘. 
Waar Van Groningen spreekt over ‘De bouw 
van slank torentje tegen de nieuwe westgevel 
gebouwd, dat van een sierpleisterlaag werd 
voorzien’10, stemt dit wel overeen met de 
gevonden archiefstukken11:
 
‘Dat de toren der Burgerlijke gemeente, anders 
nog in vrij goeden staat, door het amoveren van 
het oude Kerkgebouw, noodwendig is moeten 
worden afgebroken, welks herbouw, geheel op 
zichzelven voor de gemeente te kostbaar en 
bezwarend zoude worden…dat tot completering 
des werks het een vereischte is, thans ook den 
toren te bouwen en tegelijk met den westmuur 
van de kerk op te trekken, daardoor zou het 
geheele gebouw hecht, sterk en compleet in orde 
moeten gebracht…welke toren tevens zal rusten 
op de kerkmuren, tot meerdere sterkte van het 
kerkgebouw…’. 

De toren werd voorzien van een gebosseerde 
pleisterlaag en behield bij een restauratie 
in 1953 zijn in 1832 tot stand gekomen 

8) d.d. 5 october 1830. 9) Extract uit het Register der besluiten van den staatsraad, gouverneur van ZuidHolland, 9 October 1830, verbaal van het verhandelde bij de 
Gedeputeerde Staten van ZuidHolland, den 29 October 1830. 10) Van Groningen, pag. 153. 11) Proces verbaal van de deliberatieën met de gemeenteraad van 23 maart 
1832. 
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uitmonstering, aldus van Groningen12. Dit 
is niet in overeenstemming met de officiële 
beschrijving van het Monument13: 

In oorsprong laat-middeleeuws bouwwerk, 
waarvan het koor en de, thans gepleisterde, toren 
met slanke naaldspits nog bewaard zijn,
Het is, op grond van de stukken, 
dus niet onmogelijk, dat de officiële 
monumentenbeschrijving, net als de brand, 
slechts is geïnspireerd op oude verhalen, 
of artistieke vrijheden. Zo bestaat er een 
afbeelding van de kerk, met toren, uit 173514. 
De inleider in het boekwerkje waar dit in is 
opgenomen bevestigt wel, dat het grootste 
gedeelte van het schip en de resten van de toren 
wegens bouwvalligheid werden gesloopt, maar 
verzuimt bij de omschrijving van de prent op 
te merken dat de toren veel westelijker moet 
hebben gestaan. Als de toren inderdaad meer 
westelijker heeft gestaan, dan zou deze juist 
vrijwel achter één van de huizen zijn verdwenen 
en dat is artistiek gezien niet fraai. Ook klopt de 
schaduwwerking niet op de tekening.

De veronderstelling is, dat de toren in de 
zuidwestelijke hoek van de kerk of aan de 
zuidgevel heeft gestaan. Een oude plattegrond 
van 1832 met de oude contouren is juist op die 
plaats voorzien van een eigenaardige afwerking. 
Een duidelijke kadastrale kaart uit 182215 zou 
er echter op kunnen duiden, dat de toren aan 
de zuidelijke gevel heeft gestaan, ongeveer ter 
hoogte van de plaats waar tot 1953 de ingang 
van de kerk is geweest. Dit komt weer wel 
overeen met de prent uit 1735. In ieder geval 

12) Van Groningen, pag. 181 13) Monumentnr. 28422 d.d. 07.05.1968. 14 )Opgenomen in ‘Meerkerk in oude ansichten’, Zaltbommel 1972. 15) Kadastrale kaarten van Zuid-
Holland Beschrijving Minuutplan van de gemeente Meerkerk, sectie A5
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zal duidelijk zijn, dat de huidige toren niet is 
gebouwd op de plaats waar eerder een toren is 
geweest. 

 Groningen geeft een gestileerde weergave van de 
kerk, met de contouren van de oude en nieuwe 
kerk, zoals deze zich op een tekening in het 
kerkelijk archief bevindt. Uit nader onderzoek 
is inmiddels gebleken dat op deze tekening de 
contouren van de oude kerk over de afstand 
tussen twee steunberen teveel is verschoven. 

De kerk is dus één lengte langer geweest, in 
westelijke richting. Op de minuuttekening van 
1822 is dit na te zien. 

In 1953 heeft een grote verbouwing van het in- 
en exterieur plaatsgevonden. Hieronder volgen 
eerst enkele plaatjes van voor deze restauratie.

Situatie met contour volgens kadastrale minuut. Deze contour geeft de 
bebouwing aan van voor 1832.
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Kerkplein met zicht op het gemeentehuis, 
waarvan de datering niet duidelijk is. Na de 
ingebruikname van een nieuw gemeentehuis 
heeft deze woning nog dienst gedaan als woning 
voor een politie-beambte. Een latere bewoner, 
namelijk H. Scherpenzeel, fungeerde tevens als 
koster voor de Hervormde gemeente. Vandaar 
de benaming ‘kosterswoning’. De woning 
is echter pas in 1978 door de Hervormde 
gemeente gekocht van de toenmalige gemeente 
Meerkerk. Dit in verband met de realisatie van 
verenigingsgebouw Het Anker.

Vervolgens is te zien hoe exterieur en interieur 
van de kerk eruit zagen. Daarbij valt op, dat 
er nog raampartijen, als halve manen zijn. 
Deze zijn in 1953 dichtgemetseld. In dat jaar 
werd ook de hoofdingang dichtgemetseld en 
verplaatst naar een vroegere opslagplaats van 
de brandspuit, later bewaarplaats voor turf, die 
ging fungeren als portaal. 
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De consistorie werd in 1953 in historiserende 
stijl vergroot met een zijraam en –deur, en 
twee ramen aan de noordzijde. Daarbij zijn 
waarschijnlijk oude ramen gebruikt. Een 
bouwtekening uit 1948 is nog bewaard gebleven 
en geeft een accuraat beeld van de kerk zoals 
deze er in de periode 1832-1953 uit heeft gezien. 
 

Ook is er nog een plattegrond zoals de kerk er 
in de periode 1832-1953 uit heeft gezien.

 
En dat is rond 1900 ook vastgelegd op een foto.
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Vanaf 1953 ziet de plattegrond van de kerk 
er als volgt uit, waarbij de ouderdom van 
verschillende bouwgedeelten is aangegeven.

 
Dezelfde bouwfasering is ook te zien in drie 
ingekleurde foto’s (Architectenbureau KDEA, 
Gorinchem). 
 

rond 1400   hergebruikt materiaal
XVa  XVb  1832  1953
 fase 1  fase 3  fase 5a  fase 6
XVa  XVIII midden 1832
 fase 2  fase 4  fase 5b

Plattegrond begane grond met bouwfasering

Noordzijde

Noordzijde

Zuidzijde

Een gedenkwaardige 
avond en nacht 

Peter de Pater
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Inleiding
Hier volgt de weersvoorspelling voor donderdag 
3 juli 1952: “Aanvankelijk veel bewolking met 
hier en daar enige regen. Later plaatselijke 
opklaringen. Zwakke tot matige noordelijke 
wind, koel.”

Dit was een zeer opmerkelijk weerbericht, 
omdat maandag 30 juni, en dinsdag en 
woensdag 1 en 2 juli nogal hete dagen waren. 
De in onze regio veel gelezen “Schoonhovense 
Courant” gebruikte zelfs de naam hittegolf voor 
deze dagen.

De werkelijkheid van het weer van die derde 
juli 1952 zou de geschiedenisboeken ingaan. 
Ondanks die redelijke weersvoorspelling 
vermoedden sommige streekbewoners, 
dat er iets onheilspellends aankwam. Mijn 
grootouders, die in Lakerveld woonden, 
hadden een uitnodiging voor een bruiloft in 
Streefkerk. Zij besloten rond de middag de 

fietsen!! in de schuur te laten en thuis te blijven. 
Door de boeren in onze regio werd er gehooid, 
want juli was immers de hooimaand. De “week 
van het kuilgras” bestond nog niet. Ook voor 
de 21-jarige Nieuwlandse boer Nelis van den 
Broek was het een drukke dag. Hij stond er 
alleen voor, want zijn vader was enkele dagen 
daarvoor uit het ziekenhuis thuisgekomen. 
Net als alle streekbewoners wist hij niet welk 
natuurgeweld er aan kwam. Voor we verder 
gaan hierbij eerst de echte weergegevens uit De 
Bilt van 3 en 4 juli 1952;

Een gedenkwaardige 
avond en nacht 

Peter de Pater
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Hoewel ik geen weerkundige ben zal ik toch 
enige uitleg geven over deze tabel:

1.  De bovenste balk is de tijd tussen 3 juli 08.00 
uur en 4 juli 08.00 uur.

2.  De tweede balk is de windrichting: noordoost 
dus.

3.  De derde balk is de gemiddelde windsnelheid, 
gemeten in meters per seconde. (Onschuldig 
trouwens).

4.  De vierde balk is de maximale windsnelheid, 
rond 19.00 uur zien we hierbij het getal 20 
verschijnen. (Dit betekent windkracht 8 á 9).

5.  Het meest opvallende is de luchtdruklijn (tot 
19.30 uur is deze stabiel op 1018mb., daarna 
begint een enorme schommeling; eindigend 
op 1024 mb. op 4 juli 08.00 uur.) Dit betekent 
zeer onstabiel weer.

6.  De neerslaglijn is ook opvallend. (Kort voor 
20.00 uur op 3 juli zien we ineens 20 mm 
water naar beneden komen).

Ik ben geen Erwin Krol of John Bernhard, maar 
kort voor ’s avonds acht uur op 3 juli zien we 
dus een bui, waaruit in De Bilt in korte tijd 

20 mm water viel. Tevens steeg de luchtdruk. 
Weerkundigen schijnen zoiets een onweersneus 
te noemen. Deze eerste onweersneus met 
windstoten tot 20 meter per seconde had 
geweldige gevolgen voor Lakerveld; hierover 
wordt nog steeds gesproken. Het was slechts 
het begin. Iedere oudere Meerkerker praat 
bijvoorbeeld op een verjaardag nog wel eens 
over deze avond en nacht; waarop ze meestal in 
dagelijkse kleding gehuld in de woonkamer het 
natuurgeweld aanschouwden, en de ochtend 
hebben afgewacht. Sommige bewoners haalden 
ook hun kostbaarheden naar beneden en hielden 
deze onder handbereik. Bij deze kostbaarheden 
hoorden natuurlijk ook de kinderen; zij werden 
uit bed gehaald.

Dat dit weer toch wel uitzonderlijk was, blijkt 
ook uit het feit dat het weekblad “De Panorama” 
van eind juli 1952 een uitgebreid artikel weidde 
aan de nacht van 3 op 4 juli 1952. Hier volgen 
enkele citaten uit dit blad:

“Bliksemflitsen schoten door een zwaar, laag 
hangend wolkendek en volgden elkaar zo snel 
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op, dat men bij het spookachtige, flakkerende 
schijnsel dat onschuldige weerbericht drie keer 
kon overlezen, voordat het weer duister werd. De 
regen stortte in zware dikke stralen op de warme 
uitgedroogde aarde neer. Rukwinden trokken de 
daken van huizen af en velden machtige bomen. 
Op sommige plaatsen in ons land woedde 
noodweer tien uur in volle hevigheid.”

“Meer dan vierentwintig boerderijen, tientallen 
schuren en hooibergen werden door de bliksem 
getroffen. Twee mensen verloren het leven. In 
vele steden ontstond een watersnood, doordat de 
riolering het neergutsende water niet snel genoeg 
verwerken kon. Voor tienduizenden guldens 
werd schade toegebracht aan de te velde staande 
gewassen. Alles bijeengekomen werd Nederland 
in één nacht door het natuurgeweld enkele 
millioenen armer.” 

“Lexmond, Nieuwland en Hei- en Boeicop 
kregen met branden door blikseminslagen te 
maken. Het Overijsselse Hellendoorn en het 
Utrechtse Lopik waren andere gemeentes die 
zwaar geteisterd werden. De Noord-Brabantse 

plaats Steenbergen kreeg in 12 uur 124 mm 
regen te verwerken. De Bilt trouwens 66.2 mm 
zoals uit de weertabel blijkt. 

De rol van de Meerkerkse brandweer
We starten het vervolg van dit verhaal rond 19.00 
uur op die derde juli 1952. De jonge Lakervelder 
Floor Kortlever besloot rond die tijd naar een 
circusvoorstelling van het gezelschap Géant in 
Gorinchem te gaan. Toen Floor net op pad was 
bij de Lakerveldse Vliet, besefte hij dat de lucht 
met zijn gele en inktzwarte kleuren er wel erg 
onheilspellend uitzag, en keerde terug naar huis 
(Lakerveld 184). Floor heeft trouwens weinig 
gemist, want de circusvoorstelling begon te laat 
en duurde ongeveer 5 minuten. (De tent stond 
binnen enkele minuten onder water en het licht 
viel uit.) Toen hij net thuis was, zo rond 19.30 
uur sloeg de bliksem in zijn ouderlijke boerderij. 
Zijn vader Jan Kortlever probeerde met een 
brandblusser het vuur te blussen. Dit bleek een 
hopeloze taak te zijn, dus trachtte de familie 
Kortlever nog iets van de inboedel te redden: 
winterjassen, tafelzilver en een paardentuig 
werden gered. Ondertussen was zoon Floor op 
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zijn fiets gestapt en naar café Halfweg gereden 
om de Lexmondse brandweer te bellen. (Even 
je mobieltje pakken bestond nog niet.) De 
Lexmondse brandweer rukte uit richting 
Kortlever; maar net in Lakerveld aangekomen 
bleek ook de boerderij van Piet van Duuren 
(Lakeverveld 40) door het hemelvuur getroffen 
te zijn. De Lexmondse spuitgasten besloten 
eerst hier te gaan blussen; zij riepen tevens de 
assistentie van de Viaanse collega’s in. 

De brand bij Kortlever werd overgelaten aan 
de Meerkerkers. De Lexmondse brandweer 
slaagde erin het voorste deel van de boerderij 
van P. van Duuren te behouden, en een deel 
van de inboedel te redden. De sporen van de 
blikseminslag op Lakerveld 40 zijn nog jaren goed 
zichtbaar geweest. Thans zijn er alleen nog wat 
balken met enige brandschade te zien. Het vervolg 
is het best te vertellen door uitgebreid het archief 
van de Meerkerkse brandweer te gebruiken:

Boerderij familie Kortlever, Lakerveld 184
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“Op donderdag 3 juli om 20.00 uur werd de 
Brandweer gealarmeerd voor een boerderijbrand 
bij de heer Jan Kortlever te Lexmond. Tijdens een 
ongekend zwaar onweer was de bliksem ingeslagen 
en stond de kapitale boerderij in licht laaie. Door 
het feit dat eerst de brandweer van Lexmond was 
gealarmeerd, (welke echter bezet was door de 
brand bij P. van Duuren te Lexmond) hadden de 
vlammen langere tijd vrij spel gehad en viel van 
de boerderij als zodanig door onze brandweer niet 
veel meer te redden. De belendende gebouwen op 
het erf van Kortlever konden worden behouden. 
Het perceel van de kinderen Verrips is door onze 
brandweer nat gehouden tegen de vonkenregen. 
Na plusminus 1 uur te hebben gespoten is de 
blussing overgenomen door de brandweer uit 
Vianen. Hierna is de Meerkerkse brandweer 
ingerukt. De brandbestrijding heeft nog wel 
nuttig effect gehad, doordat het gebouwtje aan de 
Zuidzijde behouden is gebleven en nu als woning 
dienst doet.

De Meerkerkse brandweer beschikte op 3 juli 
1952 over een splinternieuwe auto-motorspuit, 
gebouwd door de firma Kronenburg. 

Opgeleverd op 23 januari 1952, de chauffeur 
was Mos Hakkesteegt. Voor de Meerkerkers 
bij Kortlever verschenen passeerde toevallig de 
Amstelvener J. Dijkstra met een fototoestel in 
de auto. Hij maakte rond 19.50 uur de unieke 
opname van de brandende boerderij.

’t Leek of aan de verbolgenheid van moeder 
natuur geen einde kwam. Omstreeks half 12 
viel in zuidelijke richting een geval van brand 
te constateren. Van hieruit te zien leek het naar 
schatting in Kedichem of omgeving te zijn. Alras 
bleek echter dat het veel korter bij was, met name 
bij R. v.d. Broek, Smalzijde 26 te Nieuwland. 
Bij het vernemen van dit bericht hebben we 
ons direct naar de brand gespoed. Met een 7-tal 
brandweerlieden: Piet de Jong (de timmerman), 
Roel van der Vegt, Wim Aantjes, Hendrik 
(Hennie) Sap, Huib van den Heuvel, Koos Copier 
(al snel na 1952 uit Meerkerk vertrokken) en 
chauffeur Mos Hakkesteegt, welke zich al eerder 
op het Dorpsplein hadden verzameld, hebben we 
de strijd tegen de vlammen aangebonden. Gezien 
de vrijwel voldoende bezetting hebben we om elk 
tijdverlies te voorkomen, de sirene niet laten loeien. 
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Bij de brand gekomen, bleek het achterste gedeelte 
van de boerderij als voor 2/3 verbrand. Door de 
grote voorraad hooi grepen de vlammen snel om 
zich heen en viel hieraan niet veel meer te redden. 
Het voorhuis en de belendende gebouwen hebben 
we echter kunnen behouden. De handbrandspuit 
van Nieuwland heeft de eerste aanval verricht in 
de vorm van het nat houden van de belendende 
schuur. De blussingswerkzaamheden verliepen 
overigens wel vlot, doch de omstandigheden 
waaronder gewerkt moest worden waren zeer 
moeilijk, er hing een stikkende rook en bovendien 
was het pikdonker van het heersende noodweer. 
In de avond en nacht van 3 op 4 juli heeft de 
jonge brandweerploeg met recht de “vuurdoop” 
ondergaan. Wij kunnen zeggen dat zij deze met 
glans hebben doorstaan. Zij hebben hun hulp 
verleend daar waar nood was met terzijdestelling 
van eigen belang.

Dat zo’n nacht ondanks alle ellende ook aardige 
anekdotes oplevert lijkt me logisch. Twee ervan 
wil ik u niet onthouden.

1.  De Meerkerkse brandweerman Koos Copier 
had zoveel haast om zich naar Nieuwland 
te spoeden, dat hij geen tijd had om op het 
Dorpsplein zijn laarzen terug te vinden. Hij 
stapte met zijn pantoffels in de wagen van 
Mos. Bij het daglicht zag een Meerkerkse 
brandweerman iets drijven in de met water 
gevulde grup van de stal van R. van den 
Broek. “O, dat zijn mijn pantoffels”: sprak 
Koos.

2.   In de vroege morgen van de 4e juli werd 
de Meerkerkse brandweerman Willem 
Oosterom ter aflossing naar Nieuwland 
gestuurd. Ondanks alle water, maakte hij 
zich zorgen over de consumpties aan de 
Smalzijde. Voor alle zekerheid nam hij een 
fles jenever mee voor zijn collega’s.
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Vervolg:
Zoals eerder geschreven bleek de 
weersvoorspelling al fout te zijn. De regionale 
pers maakte ook een aantal fouten in haar 
verslaggeving. Dat de boerderij van R. van den 
Broek niet meer te redden was, bleek onjuist.

Tenslotte:
Nu heeft elk voordeel zijn nadeel om maar eens 
een zegswijze om te keren. De boerderij van J. 
Kortlever brandde tot de grond toe af. Bij Roel 
van den Broek werd een deel van de boerderij 

door de inzet van de Meerkerkse brandweer 
gered. Het is heel goed mogelijk dat sommige 
feiten in het voorgaande verhaal onjuist zijn 
weer gegeven. Fouten maken past immers 
in weersvoorspellingen en verslaggeving. Ik 
houd me aanbevolen voor verbeteringen. 
Die nacht in juli 1952 blijft nog steeds een 
gespreksonderwerp. Deze in 1956 geboren 
“snotneus” heeft slechts geprobeerd een beeld 
te schetsen hiervan. Ofwel op zijn Meerkerks: 
“Ket nie mee meegemokt, mor kwitter iets van”.

Van links naar rechts: Roel van der Vegt, Koos Copier, Piet de Jong, Wim Aantjes, Klaas van den Heuvel, Mos Hakkesteegt, Harry Knapen, Teun Sterk en 
Gerrit Verburgt.

Bronnen: De Leerdammer, De Schoonhovensche Courant, KNMI: weerstation De Bilt, De Panorama van week 30 uit 1952, Archief Meerkerkse brandweer, met 
dank aan B. de Groot Czn., Persoonlijk archief schrijver
 
Diverse particulieren en wel speciaal: Mos Hakkesteegt en Roel van der Vegt.

Illustraties: KNMI De Bilt, P. de Pater, T. Kortlever-Blokland, Leerdammer, Schoonhovense Courant
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50 jaar “IJsclub Zederik” – Meerkerk
V.L.N.R. - boven: W. de Jong (bode), P. Oskam (veehandelaar), Cees van IJzeren (veehouder), W. Slob (postkantoor), Gobel Willemse (veenhandelaar/raadslid), Kobus Boom (melkhandelaar), 
Bart Kok (veehouder), B. van Iperen (elektra/winkelier), Sijmen de Ruiter (kaasinkoper/schep), Tinus Bor (winkelier/makelaar), Arie Verrips (veehouder/ “De Biggel”), J. de Bruin (visser) 
Onder: De Haas, Wout van IJzeren (veehouder/raadslid), J. Bikker (veehouder/straatweg), Jan Kok (veehouder), Bram Kok (veehouder), Joost Vervoorn (paardenhouder), H. Beems, Slob 
(burgemeester), P. Kuipers, H. van Hof (hoofdonderwijzer), Piet Schakel (veehouder).
 
Foto A. v.d. Dool, fotograaf en schilder - Meerkerk
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Historisch praatje met een plaatje 
Krijn van der Ham

Donderdag 5 januari 2012, was het 125 jaar 
geleden dat de Meerkerkse ijsclub werd 
opgericht in het jaar 1887. Met deze mijlpaal 
willen we graag het bestuur van ijsclub Zederik 
van harte feliciteren. Het is de oudste vereniging 
van Meerkerk, gezien de vele activiteiten die 
uitgevoerd worden door het bestuur voor de 
ijsclub en het grote aantal leden, blijft deze club 
mogelijk nog jaren voortbestaan.

Op dinsdag 5 januari in de avond van het jaar 
1887 werd de ijsclub in Meerkerk opgericht. 27 
personen waren aanwezig, die allen toetraden 
tot de vereniging. Er werd een bestuur gevormd, 
met als voorzitter: F.S.W. Gautier, P.A. de Ruiter 
als secretaris, W. Wink als penningmeester, 
S.H. Binkes (Burgemeester van Meerkerk) en 
J. Groenendaal. De vereniging werd met veel 
bijval in Meerkerk begroet. Een 2e vergadering 
volgde op maandag 11 januari met reeds 53 
leden. In deze vergadering werden uitvoerende 
leden benoemd (commissie) met de namen  
C. Speijer, W. Speijer, C. van IJzeren, J. Rietveld, 

D. Beems, W. van IJzeren, H. de Ruijter,  
F. Stek en J.A. de Vries. Allen vooraanstaande 
of welgestelde personen uit de samenleving van 
Meerkerk. In deze vergadering werd de naam 
“De Zederik” als naam gekozen voor de ijsclub, 
verbonden aan het water, waarop geschaatst 
werd. Opvallend is de berichtgeving in de 
krant dat het een eigenaardige naam is die men 
gekozen heeft.

In het jaar 1887 werd de eerste hardrijderij 
op schaatsen gereden, met een hoofdprijs 
van fl.15,- behaald door B. van Hof. 2e prijs 
fl.5,- door J.A.M. Wink en de 3e prijs fl.2,50 
door G. Bogert. Bovenverwachting is de club 
uitgegroeid tot 73 leden.
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Tijdens een vorstperiode werden het ijsfeesten 
genoemd. Niet iedereen kon zich een stel 
schaatsen veroorloven. Om de saamhorigheid 
en de aardigheid van deze feesten te verhogen, 
werd er een hardloop wedstrijd met klompen 
aan op het ijs georganiseerd. Een sociaal 
gebeuren. Wie geen prijzen had behaald, werd 
een hoeveelheid spek, bonen en brood ten 
geschenke gegeven.

Op 6 oktober 1888 werd er op de jaarvergadering 
besloten, bij bevoegde autoriteiten een aanvraag 
te doen, de sluis onder de dorpsbrug, bij vriezend 
weer te mogen sluiten. Daarna werd aan de 
leden een bestek met tekeningen voorgelegd 
van een ijstent. Met algemene stemmen, besloot 
men tot aanbesteding over te gaan. Om de 
kosten te dekken werd een inschrijven van 
renteloze voorschotten opengesteld. Het aantal 
inschrijvingen was zo groot dat de andere week, 
11 oktober, al de openbare aanbesteding plaats 
vond. De laagste inschrijving was van de heer 
Papenhuizen uit Meerkerk. Voor fl.179,80 ging 
hij de ijstent maken. Op woensdag 10 december 
1889 was er een hardrij wedstrijd voor jongens 
en meisjes beneden de 14 jaar. De eerste 
jongensprijs, een horloge, werd behaald door 

N. Verbaan. Voor de meisjes was de eerste prijs 
een flacon, voorzien van zilverbeslag en een slot 
met koralen, gewonnen door Marie v.d. Plaat. 
De deelnemende kinderen kregen volop melk 
met beschuit. Met de vele toeschouwers, was 
dit een groot feest voor jong en oud. De andere 
week, dinsdag 19 december, hardrijderij op 
streek voor mannen. In de advertentie staat: 1e 
prijs een voorwerp ter waarde van fl.25,-. Voor 
de derde maal in deze koude decembermaand 
werd op dinsdag 23 december weer een ijsfeest 
georganiseerd. Dit maal een hardrijderij met 
hindernissen, met een 1e prijs voor G. Bogert, 
2e prijs H. den Hartog en 3e prijs A.C. Berm. 
Aansluitend een wedstrijd voor priksleden, 1e 
prijs J. Vurens, 2e prijs A.A. Berm en 3e prijs H. 
Versluis. 

1920 op de Zederik
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Alle deelnemers kregen wat mee naar huis. 
Uit dankbaarheid riep een der deelnemers: 
Lange leve het bestuur der ijsclub Zederik. Dit 
werd met een algemeen hoera door de vele 
deelnemers en toeschouwers beantwoord. 
Met deze lofprijzing kon men niet vermoeden 
dat er na 125 jaar nog steeds een ijsclub is, met 
een voortvarend bestuur en vele enthousiaste 
leden. Dit verhaal wordt te saai als alle winters 
benoemd zouden worden, dus met wat 
grotere stappen vervolgen wij de opvallende 
gebeurtenissen van de ijsclub. Zo werd in 1892 
in de vergadering van 10 oktober, besloten 
de ijstent te verkopen, met de bedoeling een 
minder zware aan te schaffen. Waarschijnlijk is 
de verkoop gelukt, want op 19 december werd 
de tekening voor een nieuwe ijstent ter tafel 
gelegd, er werd tot een aanbesteding besloten. 
In een volgende vergadering wordt vermeld dat 
Jac. Speijer de laagste inschrijver was, aan wie 
het werk werd gegund. In dit jaar waren er 59 
leden. 

Op 5 september 1894 is er een bericht in de 
courant, dat de hooiberg van de landbouwer  
P. Kuipers aan de Gorinchemsestraat is 
afgebrand. Ook de schuur die er vlak achterstond, 

vatte vlam. De hooiberg, schuur, een tilbury, 
een boerenwagen een veewagen en ook de tent 
van de ijsclub Zederik die in de 2e schuur was 
opgeborgen zijn met de vlammen verloren 
gegaan. In november was er een aanbesteding 
voor een nieuwe ijstent. De laagste inschrijver was  
G. v.d. Grijn aan wie het werk werd gegund. 
In zeven jaar tijd waren er al 3 ijstenten 
geweest, maar deze brachten ook hun geld op 
met hardrijderij en tevens ijsfeesten. In een 
advertentie van dinsdag 5 februari 1895, voor 
een hardrijderij wordt vermeld: Muziek in de 
ijstent. In de Gorinchemse Courant van 14 
februari wordt vermeld dat er duizenden van 
heinde en ver waren gekomen om dit ijsfeest 
mee te maken. 

1920 op de Zederik
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Op donderdag 14 februari 1895 werden door de 
ijsclub 4000 entree’s van 10 cent uitgegeven. De 
opvolgende winters waren normaal met steeds 
de jaarvergadering in november. Het aantal 
leden bleef constant rond de 70. 

Vanaf 1892 tot 1900 was H. van Eeten voorzitter. 
Vervolgens was dhr. van Haaften 7 jaar voorzitter, 
daarna werd dhr. Sichterman voorzitter. Dhr. 
H. van Eeten was gemeentesecretaris en werd in 
1900 burgemeester van Ameide en Tienhoven, 
vandaar zijn vertrek als voorzitter. Hij werd 
benoemd tot erelid.
 
Enkele rustige jaren volgden zonder ijs. Op 16 
januari 1908 was het bestuur genoodzaakt de 
hardrijderij op te schorten door de invallende 
regen. Rijders van elders die zich voor de 
wedstrijd hadden aangemeld ontvingen van 
de penningmeester reiskosten vergoeding. 
In de jaarvergadering van november 1911 
werd voorgesteld de komende winter weer 
een groot ijsfeest te organiseren omdat de 
club op 5 januari 1912 het 25 jarig bestaan 
hoopt te herdenken. Ook was er een plan om 
een huishoudelijk feest voor de 77 leden te 
houden. Maandagavond 5 januari 1912 is in 

de bovenzaal van Hof van Holland feestelijk 
herdacht het 25 jarig bestaan van de Meerkerkse 
ijsclub Zederik zo staat er in de courant. Erelid 
H. van Eeten, oud voorzitter, memoreerde 
een stukje geschiedenis over de welgeslaagde 
ijsfeesten. Het was hem een genoegen bij deze 
mijlpaal aanwezig te zijn en enkele van de oude 
garde in het midden te zien. Hierop wenste hij 
de huidige voorzitter P. Sichterman geluk met 
de ijsclub Zederik. Hierna een optreden van 
het bekende gezelschap Solzer en Hesse uit 
Amsterdam en een zangeres mevrouw Louise 
Heijmans. Getuige het daverende applaus was 
dit gebeuren smaakvol overgekomen. Dit geheel 
werd vervolgd met een geanimeerd bal, er is op 
waardige wijze feest gevierd.
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In 1914 was er weer een koude winter 
met hardrijwedstrijden op maandag 19 
januari voor ingezetenen van Meerkerk, 
schoonrijden op donderdag 22 januari 
en de andere week donderdag 29 januari 
nationale hardrijderij met prijzen van  
fl.120,- fl.60,- fl.40,- en fl.20,-. Bij deze 
wedstrijden was veel publiek aanwezig.

In 1915 en 1916 was er geen ijs. Inmiddels is 
de heer P. Kuipers tot voorzitter gekozen. In 
1917 was er weer een ijswinter van eind januari 
tot half februari. In 1920 zijn er 120 leden, de 
voorzitter verwoorde dit in de jaarvergadering 
met de wens dat de ijsclub Zederik deze 
winter op flinke banen haar verdere roem mag 
handhaven. De ijsbanen werden steeds uitgezet 
op de Zederik. In voorgaande vergaderingen 
werd al de wens uitgesproken dat de ijsclub in 
het bezit behoorde te zijn van een eigen terrein 
waarop de ijsfeesten konden worden gehouden.

In 1921 kwam publiekelijk te koop het perceel 
de Zouwe groot 2 hectare. Het bestuur meende 
deze gelegenheid niet te laten passeren en 
heeft de Zouwe aangekocht voor de prijs van 
2375 gulden. Aandelen van 25 gulden werden 

uitgegeven voor de aankoop van het terrein. Zo 
werd de ijsclub op 1 januari 1922 eigenaar van 
de Zouwe. Dit terrein lag tussen de Zederik en 
de Zouwendijk nu vanuit Meerkerk rechts voor 
de grote weg. 

Door de aankoop van een eigen terrein  
en onvoorziene omstandigheden, “crisisjaren”, 
is de financiële toestand van de ijsclub minder 
gunstig. Het gewas van de 2 hectare wordt 
voor 4 jaar verhuurd aan dhr. D. Oskam voor  
fl.120,-. per jaar. Er volgden enkele 
kwakkelwinters waardoor de inkomsten 
uitbleven. Elk boekjaar werden 4 aandelen van 
elk fl.25,- uitgelood en terugbetaald, ook de 
4% rente per aandeel moest betaald worden. 
Enkele draagkrachtigen uit de club schonken 
hun aandeel aan de vereniging om de kas 
een batig saldo te geven. Het lidmaatschap 
was onveranderd fl.1,- (gulden) per boekjaar. 
Besloten werd de contributie naar fl.1,50 
te verhogen. Door het bestuur werd ook 
voorgesteld tot het houden van een bazaar op 
21, 22 en 23 februari 1929. Dit leidde tot enige 
discussie. Het was een club van welgestelden uit 
Meerkerk en enige leden uit de club meenden 
zich te verlagen met dit gebeuren en geen 



Riek van Veen en M.W. Schakel 2e prijs in schoon rijden voor paren op dinsdag 27 december 1938. Voorzitter Joost Vervoorn rijkt de prijs uit.
Links vooraan: Jan Bikker, Jacob de Bruin, Hendrik Beems.
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bewonderaars te zijn van bazaars. Men kon 
geen andere manier bedenken om de kas aan 
te vullen. Het voorstel om een bazaar te houden 
werd aangenomen. De ijsclub beleefde gelukkig 
weer gouden tijden. Eind januari 1929 begon 
het hard te vriezen, de bekendste en strengste 
winter van de vorige eeuw. 

Vele en grote ijsfeesten werden georganiseerd 
met een hardrijderij om prijzen van  
fl.200,-, fl.100,- fl.50,- en fl.25,- gulden. 
Veel publiek, dus veel inkomsten, er waren 

wedstrijden in schoonrijden en ringrijderij met 
arrensleden. Een vet varken werd aangekocht 
voor een wedstrijd t.b.v. behoeftige ingezetenen 
uit Meerkerk met een eerste prijs van 15 
pond spek en allen die meededen kregen als 
troostprijs ook spek toegewezen.

Er was behoefte om het terrein af te graven en 
te omkaden, om bij lage waterstanden van de 
Zederik water op de ijsbaan te behouden. Na 
de goede financiële winter van 1929 was dit 
te realiseren zo was er maandag 5 augustus 
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1929 een aanbesteding voor het uitgraven en 
verwerken van plusminus 4200 m3 grond en 
was het de bedoeling het bassin ’s winters voor 
de ijssport te gebruiken en in de zomer voor 
onderwijs in de zwemkunst. Men was de tijd ver 
vooruit met een eigen zwembad in de gemeente.
De verloting en bazaars brachten jaarlijks 
ongeveer fl.1000,- in kas, samen met de ijsfeesten 
en de contributie zat men er warmpjes bij. 
Door de jaren heen werden er een toegangspad 
aangelegd (ongeveer tegenover het huis van de 
familie Slagboom), hekken en een loket voor de 
entreekaartjes geplaatst.

Woensdag 24 november 1937 werd feestelijk het 
50 jarig bestaan gevierd met een openingsrede 
door de voorzitter Joost Vervoorn. Vele felicitaties 
waren binnengekomen bloemstukken werden 
geschonken en muziekvereniging Euphonia 
bracht een serenade. Het huldigingcomité bracht 
een felicitatie en een toezegging dat de ijsbanen 
elektrisch verlicht zullen worden. De heer 
Wout van IJzeren, die vanaf de oprichting lid is, 
kreeg van de commissie een draagmedaille in 
zilver overhandigd. De avond werd gevuld met 
zang door Tholen en van Lier en goochelaar 
van Houten uit Utrecht. In de loop van 1938 

is de elektrische verlichting aangebracht, 
uitgevoerd door A. van Iperen uit Meerkerk. In 
de oorlogsjaren zijn de vergaderingen elk jaar 
gehouden. Verder waren er weinig activiteiten.
In 1947 bestond de ijsclub 60 jaar. Dit jubileum 
is niet groots gevierd maar er is wel een 
feestavond geweest in de grote zaal van Hotel 
het Brughuis. Door de hoge leeftijd meende 
Joost Vervoorn zijn functie neer te leggen, na 43 
jaar in het bestuur, waarvan 13 jaar voorzitter. 
Ook de heer Beems meende te bedanken 
als penningmeester. Beide heren werden 
benoemd tot erelid. De heren G. de Bruin en  
C. de Bruin te Leerbroek werden gekozen 
tot nieuwe bestuursleden en Bart Kok uit 
Meerkerksbroek tot voorzitter. 

Met 200 leden was het een bloeiende vereniging 
maar er waren ook grote zorgen omtrent het 
schoonhouden van het water op het ijsbaan 
terrein. Riet en wilgen groeiden weelderig in 
het ondiepe water, men had grote moeite en 
veel arbeid werd er verricht om het waterbassin 
schoon te houden, elk jaar waren de kosten 
hoog. Er was veel geïnvesteerd in de aankoop, 
uitgraven, toegangshek, ijstent, loket en 
verlichting. 
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De ijsbaan lag te ver bij het dorp vandaan en 
de roem van de ijsfeesten van weleer, was niet 
meer zo hoog, het aantal leden daalde.

In november 1953 werd de heer Piet Kloek in 
het bestuur gekozen en werd er gesproken over 
de hopeloze toestand van de ijsput. Besloten 
wordt om het ijsbaan-terrein te verkopen en 
een nieuwe locatie te zoeken. Door nieuwe 
inzichten kan alles snel veranderen. Piet Kloek 

stelde zijn land beschikbaar voor een nieuwe 
ijsbaan. Piet Kloek was veehouder, woonde aan 
het begin van de Gorinchemsestraat en zijn 
land reikte tot aan de Burggraaf. Een prachtige 
locatie, het 2e weiland vanaf de Burgemeester 
Sloblaan gezien. Men ging voortvarend te werk, 
in de loop van 1954 werd er hard gewerkt, met 
de paarden van de gebroeders Van Kekem, om 
de ijsbaan in orde te krijgen. 

In de krant van 3 januari 1954 werd vermeld: 
door de buitengewone medewerking van de 
heer P. Kloek is men thans zover gevorderd 
dat op Nieuwjaarsdag de baan geheel onder 
water is gezet. Een prettige bijkomstigheid was 
dat het flink ging vriezen in deze winter, vele 
wedstrijden konden georganiseerd worden. Het 
aantal leden steeg explosief naar ongeveer 400, 
wat een prettige financiële uitslag gaf.

Er volgden enkele mooie ijswinters, elk jaar 
werd er geïnvesteerd om de baan in orde te 
maken. Een ijstent, verlichting en een vijzel 
werden aangeschaft voor het onder water 
zetten van de ijsbaan. De ijsput aan de Zouwe 
is in 1957 verkocht aan de firma Geluk tegen 
de toen geldende grondprijs. Helaas was er 

 Jezijntje Hendrika van Genderen (1934). De Zederik, op de achtergrond de 
ijsbaan afgezet met turven. Foto van januari 1954. 
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veel geld gemoeid met de investeringen aan 
de oude ijsbaan. In 1961 kwam er een grote 
geluidsinstallatie, die de gehele baan kon 
bestrijken. Het aantal leden bleef doorgroeien 
met 600 leden in 1966.

Helaas kwam aan deze mooie situatie in 1975 
een einde door woningbouw. De ijsbaan werd 
bij een dikke ijsvloer weer uitgezet waar het 
ooit was begonnen op de Oude Zederik langs 

de Kaai. Door omstandigheden is men 1 keer 
uitgeweken naar de Wiel aan de Zouwendijk en 
in 1940 was de baan uitgezet op de Wiel.

Op de Wiel 1939/1940 - Martha Beems 11 jaar met IJts v.d. Berg ± 16 jaar

IJsbaan op het land van Piet Kloek 1954 tot 1975. Links Nel van Genderen, 
rechts Nel Kok.



30

In 1978 is Arie de Bruin tot voorzitter gekozen. 
In 1979 is er met B&W gepraat maar die wisten 
geen oplossing. Letterlijk en figuurlijk werd de 
ijsclub door de gemeente in de kou gezet, al 
was er wel toegezegd medewerking te verlenen 
bij het zoeken naar een nieuwe locatie. Het 
initiatief moest uit het bestuur van de ijsclub 
komen. In 1980 zijn er onderhandelingen 
met de ruilverkaveling voor een landijsbaan. 
In 1984 zijn de vergunningen verkregen 

voor het in orde maken van de baan op het 
perceel aan de kleine Kaai te Lexmond en het 
ijsclub gebouw. Er werden door de gemeente 
2 werklieden toegezegd om mee te helpen 
en een eenmalige bijdrage van fl.1000,-. Zo 
wordt vanaf 1985 tot heden heerlijk geschaatst 
naast de Oude Zederik waar het allemaal is 
begonnen. 9 januari 1987 werd het 100 jarig 
bestaan gevierd in de Bovezolder van Bovekerk, 
met buitentemperaturen van –15ºC gaf dit 
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een bijzonder karakter, vele ingezetenen van 
Meerkerk kwamen het bestuur gelukwensen.
Meester de Bruin een bekend en enthousiast 
figuur, hij heeft 38 jaar in het bestuur gezeten. 
Hij motiveerde altijd de schoolkinderen om naar 
het ijs te gaan. Vanaf 1963 zit Gerrit Schrijvers 
in het bestuur. In 2013 is hij 50 jaar betrokken 
bij de ijsclub, waar hij vele handwerkzaamheden 
heeft verricht. Vrijdag 6 januari 2012 was 
er een feestavond van het 125 jarig bestaan, 

opgeluisterd door de Elfstedentochtwinnaar van 
1997 Henk Angenent, die op een ludieke wijze 
zijn schaatscarrière verwoorde. Op een paar 
onvoorziene uitglijders na heeft het bestuur, 
voorheen en nu, een grote inzet getoond. 
Dat dit nog jaren mag voortbestaan voor het 
ijsvermaak in Meerkerk.

Met een vriendelijke groet en mogelijk tot een 
volgend schrijven.
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Ruim een halve eeuw 
kruidenierswaren aan 

de Zouwendijk
Wilbert de Jong

In de Broekseweg, op het huidige nummer 4, was 
ooit een sigarenmakerij gevestigd. Adriaan Bor 
zwaaide daar de scepter. Z’n broer Dirk (1904-
1986), die op nummer 2 woonde, gebruikte de 
sigarenmakerij tevens als afleveradres voor de 
groothandel van zijn kruidenierswaren. Het is 
niet bekend wat hij voor werk in z’n jonge jaren 
deed, maar misschien is hij een beetje in deze 
negotie gerold. In ieder geval was dat zo vanaf 
z’n 29e jaar. 

In 1938 trouwde Dirk Bor met Bertha van ’t 
Hart. Tot die tijd had hij geen winkel, maar in 
datzelfde jaar kon hij het huis van Lammert 
van Vuuren, aan de Zouwendijk 14b kopen. 
Lammert werd buschauffeur en verhuisde naar 
de Broekseweg, op het gedeelte dat later Pr. 
Marijkeweg heette, op nummer 23. Het huis 
werd verbouwd tot winkel en de rieten kap 
werd vervangen door een pannendak. 

Maar Dirk Bor was niet de enige winkel. Ook 
was er nog Hannes Jongkind, in De Watermolen, 
de huidige bloemenzaak, en Teunis en Mien 
van der Heiden in Zouwendijk 24. Broer 
Tinus Bor dreef verder nog een melkzaak 
annex sigarenmagazijn in de Kerkstraat 12, de 
voormalige Hervormde pastorie. Toch was er 
ook voor Dirk Bor nog volop klandizie. Hij bleef 
boodschappen rondbrengen en ging boekjes 
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ophalen in Noordeloos en Leerdam. Wekelijks 
werd er opgenomen en besteld. De bezorging 
ging per transportfiets. Maar als de mand 
gevuld was, dan werd er gewacht op helpende 
handen van voorbijgangers om zo kwart over 
zeven, half acht ‘s morgens, die meehielpen om 
de mand op fiets te krijgen. 

Tot 1964 hebben Dirk Bor en z’n vrouw de 
winkel samen gerund. Dochter Maaike had 
inmiddels kennis gekregen aan een schilder uit 
Hagestein, Adriaan Borgstijn. Die had het daar 
maar druk mee, schilderen en behangen, maar 
’s winters was er weinig te doen. ‘Adriaan dacht: 
eten moeten de mensen altijd’ dus ik zag het wel 
zitten om de kruidenierszaak te gaan doen. M’n 
middenstandsdiploma had ik al, dus ik hoefde 
alleen nog maar een kruideniersdiploma te 
halen en toen kon ik aan de slag onder de vlag 
van Grosco, later IFA’. 

Vader Dirk en schoonzoon Adriaan konden het 
buitengewoon goed met elkaar vinden. Over de 
verbouwingen, want die waren er vele, zijn ze 
het altijd eens gebleven. In 1963 kwam er een 
toonbank en winkelbetimmering, in 1973 werd 
het zelfbediening en ook in de 80-er jaren was 
er nog een herinrichting. Maaike en Adriaan 
hebben altijd een goede tijd gehad met de 
winkel. Daarnaast deden ze allerlei markten en 

staan ze nog steeds op de paardenmarkten in 
Vianen en Ameide en de fokveedag in Hoornaar 
met Jan Hagel en Peperkoek. 
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Tot ver in de vijftiger jaren hanteerde vader Dirk 
Bor de transportfiets. Op een zeker moment 
ging hij over op vervoer per auto. In 1964 
startte Adriaan dan ook direct met bezorging 
met een Opel. Het assortiment bleef, tot aan 
de komst van de diepvriesproducten, hetzelfde. 
Langzamerhand werden de activiteiten 
uitgebreid. Er werd heel wat boerenbont 
serviesgoed verkocht en in de winter tot wel 
800 boterletters van Merba uit Sliedrecht. En 
niet te vergeten de kerstpakketten, bijvoorbeeld 
voor mijnheer Barendregt die dat voor het 
Waterleidingbedrijf regelde. Tot ’s nachts 3.00 
uur in de weer om het allemaal op tijd klaar te 

hebben. Maar toch een leuke tijd. In de zomer 
kon er best een vakantie af, want dan namen 
de klanten gewoon een dubbele bestelling. Dat 
ging prima. 

In 1990 was het echter mooi geweest. 
Supermarkten werden groter en groter, geen 
opvolger en zodoende werd de winkel gesloten. 
Adriaan ging aan de slag bij Beco en nam 
her en der z’n oude stiel als huisschilder weer 
op. Daarmee was een geschiedenis van een 
kruidenierswinkel aan de Zouwendijk na een 
periode van twee keer 26 jaar, totaal 52 jaar, 
afgesloten. 
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