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MEERKERK is een dorp met een bescheiden geschiedenis. Toch zijn er genoeg 

verhalen te vertellen om een tweede editie van ‘Historisch Meerkerk’ te presenteren. 

In deze uitgave treft u weer verschillende verhalen met een plaatje over de historie 

van Meerkerk. Het bestuur van de Stichting ‘Vrienden van historisch Meerkerk’, 

en de schrijvers, hebben er plezier in om dit boekwerkje, voor inmiddels meer 

dan 100 donateurs, samen te stellen. En de kopij voor een volgende editie is ook 

al weer in voorbereiding.

 

Verhalen van toen bieden natuurlijk wat nostalgie, een feest van herkenning 

voor sommige lezers. Tegelijk biedt het zicht op een andere tijd. Een verleden 

tijd waarin mensen, burgers van Meerkerk in dit geval, op eigen wijze invulling 

gaven aan hun omgeving. Ook toen was er al een participatiesamenleving. Meer 

dan nu? Dat is moeilijk te zeggen, het verhaal van de geschiedenis is immers altijd 

fragmentarisch. Mooie dingen krijgen aandacht en volgens ons minder mooie 

zaken worden soms onderbelicht. Dit boekwerkje biedt dan ook maar een beperkte 

blik in de geschiedenis. Toch: geniet ervan, veel lees- en kijkplezier toegewenst. Zo 

gaat de verkenning van de Meerkerkse geschiedenis door.

Voorwoord
van de voorzitter
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Foto boven: Het plaatsen van de pomp door loodgieter Bouter uit Ameide en timmerman Eikelenstam uit Meerkerk.
Foto links: Fraai dorpsgezicht met de pomp.
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In 1898 besloot het gemeentebestuur in  
navolging van andere gemeenten een 
Dorpspomp te laten plaatsen op het Dorpsplein.  
De heer Hoogendoorn uit Giessendam werd 
gevraagd de boring te verrichten. Op 65  
meter diep werd helder water gevonden Toen 
na onderzoek bleek dat het water bruikbaar 
was, werd er een prachtige gietijzeren pomp 
aangeschaft.
 
Plaatsen van de pomp
Aan loodgieter Bouter uit Ameide werd gegund 
de pomp te plaatsen. Met medewerking van 
de plaatselijke timmerman Aart Eikelenstam 
kwam er op het Dorpsplein een prachtige pomp 

te staan, waarmee er voor ons dorp in een grote 
behoefte was voorzien. Bij het plaatsen van de 
pomp zien, vooral veel oudere mannen met de 
zijden pet op het hoofd, de werkzaamheden 
belangstellend aan.
 
Wilhelmina pomp
Het toeval wilde dat de jonge prinses Wilhelmina 
in dat zelfde jaar op achttienjarige leeftijd tot 
Koningin werd gekroond, waardoor de pomp 
in de volksmond al gauw Wilhelmina pomp 
werd genoemd.
 
Nog twee pompen
Bij die ene pomp op het Dorpsplein is het 
niet gebleven, er werden nog twee pompen 
geslagen voor algemeen gebruik. De pomp in 
de Zouwendijk werd in 1907 geplaatst. Na de 
boring tot 64 meter diep werd ook hier helder 
water gevonden. De heer Hoogendoorn uit 
Giessendam verrichte eveneens de boring als 
in 1898 op het Dorpsplein. Ook hier werd het 
water onderzocht en goed bevonden. De pomp 
bij de Scheepjesbrug is waarschijnlijk op de 
zelfde manier tot stand gekomen.

De Dorpspomp
Adri Bikker
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Eerst koken
Voorheen was het voor veel mensen soms 
moeilijk om aan schoon drinkwater te komen. 
Men was aangewezen op zelfgeslagen pompen 
die niet altijd  water gaven wat geschikt was 
voor drinkwater. Voor mensen die geen pomp 
hadden, was er meestal wel iemand in de buurt 
die een pomp had die  goed drinkwater gaf. Dat 
was het geval bij Freek Kool in de Broekseweg,  
Klaas den Ottolander, Dirk Uittenbogaard en 

nog meer buren waren vaste klant voor het 
schone drinkwater. Daar waar men twijfelde 
aan de kwaliteit van het water werd  het eerst 
voor het gebruik gekookt. Voor het schrobben 
van de straatjes en het schoonmaken van de 
ramen werd meestal water gebruikt uit het 
kanaal of wat het dichts in de buurt was. Naast 
de brug over de sluis was een trap naar beneden 
waar makkelijk water was te halen.
 
Wassen op de stoep
Voor de wekelijkse grote wasbeurt van lijf 
en leden werd in de meeste gevallen een paar 
emmers water bij de pomp gehaald. Ook 
gebeurde het wel dat in de zomer bij warm weer 
er mensen waren die niet schroomden om zich 
aan het Kanaal te wassen. Jop Kortlever stond 
op de stoep vlak bij huis zich vaak, luid zingend, 
in te zepen. Dat het kanaalwater niet zo fris was 
deerde Jop niet. Veel rioleringen kwamen in het 
kanaalwater terecht. Om die reden werd er ook 
meestal buiten het dorp gezwommen.

Dorst lessen
Van de drie grote pompen in het dorp was die 
op het Dorpsplein het meest in trek. Van de 
mensen die ons dorp, op de fiets of met een ander 
voertuig passeerden, maakten velen gebruik van 

De pomp met aan de zwengel, de hulp van de fotograaf, die de dames wil 
helpen waarvan zij niet gediend zijn.
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het schone drinkwater 
om de dorst te lessen 
en bij warm weer 
het gezicht wat op te 
frissen. De pomp in 
de Zouwendijk en die 
bij de Scheepjesbrug 
waren minder fraai 
uitgevoerd dan de 

pomp op het Dorpsplein 
maar zeker niet minder nuttig. Op weg naar het 
voetbalveld, tegenover de Scheepjesbrug, werd 
vaak even gestopt voor een flinke slok water. 
Siem van Leeuwen vertelde dat deze pomp heel 
goed water gaf.
 
Regenwater opvangen
Door de vaak slechte  kwaliteit van het water 
uit de zelfgeslagen pompen, was het niet 
voor consumptie geschikt en zocht men 
naar middelen om water te zuiveren. Filtreer 
toestellen kwamen te koop en in gebruik 
genomen.  Enkele bewoners hadden op zolder 
een grote zinken bak die regenwater uit dakgoten 
opving. Deze bak hadden ze aangesloten op een 
filter systeem. Dit water werd meestal gebruikt 
voor de wekelijkse wasbeurt. Ook werd 
regenwater opgevangen in een gemetselde put 

met een overloop en bijna iedereen had wel een 
regenton. Dit water werd meestal alleen gebruikt 
voor het schoonmaken van de buitenboel. Op 
zaterdag was iedereen druk bezig het wekelijkse 
schoonmaken, buitenom, aan kant te krijgen. 
Het pad werd geharkt of geveegd zodat alles 
netjes was voor de zondag.
 

Drinken uit de wetering
Boeren die extra veel schoon water nodig 
hadden voor de kaasmakerij, zochten naar 
betere oplossingen.  Het aanboren van welwater 
diep in de grond, gaf meestal glashelder water 
wat goed bruikbaar was. Het water uit putten 
met grondwater was niet voor huishoudelijk 
gebruik geschikt vanwege de vervuiling door  

De brug over de sluis met de trap naar het water, waar ook vaak werd gevist 
en baars gevangen.

Jans Bikker-van Iperen op weg voor haar  

dagelijkse emmers water. Op de achtergrond 

een zoon van Schakel.
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de mesthopen rondom de boerderij. Gerrit 
Bezooijen, vroeger een Lakerveldse boer, 
vertelde: “Ik dronk vaak uit de wetering en ben 
er gezond bij gebleven”.  Dat weteringwater werd 
ook in de huishouding gebruikt. De pomp die 
zij hadden gaf geen goed water. Verder hadden 
zij ook nog een gemetselde put met grondwater.
 
Water voor de koeien
Bij de boeren in de stal waar het vee stond, was 
ook meestal een pomp aanwezig. Twee maal 
per dag werd de voergoot vol gepompt zodat de 
koeien konden drinken. Het was een prachtig 

gezicht hoe de koeien in de richting keken 
vanwaar het water kwam. De koe die het dichtst 
bij de pomp stond was het eerst aan de beurt 
en het beste af. Bij sommige boeren waren de 
pompen soms fraai in koper uitgevoerd. Dit 
had niet zelden te maken met de welstand 
van de boer. Voor het buurten bij elkaar in de 
wintermaanden en daarbij het bekijken van 
het vee en de stallen, moest de koperen pomp 
natuurlijk wel goed gepoetst zijn.
 
Stoephok 
Bij veel boerderijen was een stoephok, wat half 
overstak boven een sloot, waar melkbussen, 
emmers en  ander vaatwerk werden schoon 
gemaakt. Het schoonmaken werd meestal door 
de meid gedaan. Ook stond er een emmer met 
fijn zand en kalk om de ongeverfde klompen 
mooi wit te schuren. Nadien werden de klompen 
en emmers op staken gezet om te drogen.
In het stoephok was vaak een betonnen bak in 
de sloot gemaakt om de melk, indien nodig, 
te kunnen koelen. Er werd In die tijd ook veel 
kaas gemaakt. De melk van de boeren die aan 
de fabriek leverden, werd tweemaal per dag 
opgehaald.
 
Waterkelder
Openbare gebouwen hadden meestal eerder 
een goede schoonwater voorziening. De 

Een moeder met kinderen die zich vermaken bij de pomp. Links de 
manufacturenwinkel van Willem en later zijn zoon Aart  Frederikse.
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school aan het Kerkplein had een waterkelder 
waar drie handpompen op aangesloten waren. 
De boogkelder was aangesloten op een  diep 
geboorde  bron, waar welwater door een dunne 
pijp, onder druk, naar boven vloeide. Op een 
bepaalde hoogte in de kelder zat een overloop 
met een afvoer naar de sloot in het Laantje. Zo 
bleef het waterpeil in de kelder constant en vers. 
Als een welaansluiting eenmaal goed werkte 
was hij moeilijk meer te stoppen. Zo ook de 
wel aan het Kerkplein. Veel later in de tijd werd 
het schoolgebouw uit de negentiende eeuw, 
later Dorpshuis de Meerplaats, gesloopt. Bij het 
bouwrijp maken voor de bouw van woningen 
kwam de grote waterkelder weer voor de dag. De 
boogkelder werd in zijn geheel weg gegraven.

Een tijdperk afgesloten
In september1924 kwam de elektriciteit en was 
het mogelijk de waterpompen in de stallen en 
bedrijven zo te veranderen dat de pomp werd 
aangedreven met een elektromotor. Door de 
dure investering liet niet iedereen zijn pomp 
direct veranderen. Siem van Leeuwen vertelde 
dat zij na enige tijd hun pomp in de stal met 
een elektromotor lieten aanpassen. Dat 
bespaarde twee maal per dag veel werk. Bij de 
komst van de waterleiding in 1936  verdwenen 
de waterkelders meestal onder de vloer. Een 
tijdperk was afgesloten. Het gebruik van de 
pomp op het dorp ging nog lange tijd gewoon 
door voor de omwonenden die er hun straatjes 
mee schrobden. Doordat de pomp nog werkte 
was het aantrekkelijk voor de jeugd om er mee 
te spelen en te spetteren, er op te klimmen 
en aan de zwengel te hangen. Dat vonden de 
omwoners maar niks, met het gevolg dat de 
zwengel er werd afgehaald.

Gemis 
Dat hij geen water meer gaf was wel een gemis 
voor de mensen die, vooral in de zomer, voorbij 
kwamen en gewend waren hun dorst te lessen. 
Het gemeentebestuur heeft toen besloten er een 
kraan met leidingwater aan te monteren. Jan 
Ceton had mij eens verteld  dat hij de kraan 
had gemonteerd. Op een foto met melkbussen 

Waterkelder Kerkplein
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bij de pomp kan je zien dat de melkfabriek 
er gebruik van maakte bij een storing van het 
leidingwaternet in de fabriek.

Dierbare herinnering
Bij de bevrijding in 1945, toen de Canadezen 
met grote tanks in Meerkerk kwamen, is de 
pomp aangereden door een tank en scheef 
komen te staan. Een jaar later vond men het 
maar beter de pomp weg te halen. De pomp is 
achter het oude gemeentehuis aan het Kerkplein 

neergelegd en een aantal jaren later gesloopt 
voor oud ijzer. De pompen aan de Zouwendijk 
en de scheepjesbrug is het zelfde lot vergaan. 
Dat de dorpspomp weg was, was toch een gemis. 
Hij was jaren beeldbepalend geweest. Voor veel 
Meerkerkers is de dorpspomp een dierbare 
herinnering geworden. Dat de pomp nog jaren 
na dato een geliefd onderwerp was bleek wel uit 
het Oranjefeest van 1979 waar Buurtvereniging 
Het Oosten het leuk vond de dorpspomp na 
te bouwen en gedurende het feest ten toon te 
stellen als een eerbetoon aan vervlogen tijden.

Op de foto Geertje Bikker, mevr. De Kuiper, Jaap Koekoek en Gerrit van Veen 
met een van zijn dochters op zijn arm.                

Hier de pomp buiten gebruik zonder zwengel. Er is voor de passanten een 
kraan aan gemonteerd. Bij een storing van de waterleiding in de melkfabriek,            
werd water getapt uit de kraan die gemonteerd was aan de pomp.
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Eeuwenlang heeft op de plaats, waar nu 
Boekhandel Ritmeester gevestigd is, een herberg 
gestaan. Reeds in de tijd van Reinout van 
Brederode, in 1530 was hij heer van Vianen, 
sprak men al over de Herberg bij de tolbrug, die 
over de Zederik lag. De herbergier pachtte de tol 
en ook de paardentol in de richting Weverwijk.
De Zederik stroomde aan de noordkant langs de 
Herberg op enkele meters afstand.

Vernieling van de tol.
In een boek over het land van Brederode kan 
men lezen, dat op 6 december 1680, ’s morgens
tussen 5 en 6 uur, Joost van der Ham met zijn 
baas, boer Adriaan Verhoef, het dorp uitreed. 
Op de dijk voorbij de tolbrug in de richting 
Weverwijk, kwamen zij voor de gesloten 
tolboom. Boer Verhoef maakte zich zo kwaad, 
dat hij naar huis liep, een hamer haalde en het 
slot vernielde. Dit liet de tolbaas Jan Verhoef, 
die ook herbergier was, er niet bij zitten en deed 
aangifte. Toen de zaak voorkwam, verdedigde 
boer Adriaan Verhoef zich door te zeggen, dat 

de herbergier de tolboom expres op slot hield 
om mensen te dwingen in zijn Herberg te 
komen om zo zijn tapnering gaande te houden.

Woeste Aart Prinsen
In 1728 kwam een zekere Aart Prinsen in een 
dronken bui de Herberg bij de tolbrug binnen 
van Jan de Weijman. Hij maakte daar ruzie en 
wilde een schoonzuster van Jan de Weijman met 
een tang de hersens in slaan, maar Jan zijn vrouw, 
Hilletje de Jong, voorkwam dat. Diezelfde Aart 
Prinsen heeft later molenaar Dirk Franken van 
de Overheicopse molen doodgeschoten. Bij het 
zoeken van de dader vonden ze Aart Prinsen 
slapende met de snaphaan (geweer) bij zich in 
de schuur achter de Herberg van 
Jan de Weijman, 
naast de tolbrug 
op de Zederikkade. 
Het duurde nog 
geruime tijd voor ze 
konden bewijzen dat 
Aart de dader was.

Historie van het Brughuis
Gijs Grootendorst
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Inventarisatie op maart 1742
Pieter Boellaard, schout van Meerkerk, heeft 
een inventarisatie op 7 maart 1742 gehouden, 
na de grote overstromingen ten gevolge van 
dijkdoorbraken op 24 december 1740 bij 
Lexmond en 3 januari 1741 te Kedichem. 
Gevolg, ook de Zouwendijk brak door. Veel 
boerderijen in Meerkerksbroek werden 
beschadigd of weggeslagen. In deze beschrijving 
vinden we de Herberg onder huisnummer 42, 
met als eigenaar  Hilligje de Jong, weduwe van 
Jan de Weijman, herbergierster en varende op 
vracht. Hilligje bewoont haar eigen huis, in huur 
getaxeerd op 30 gulden, ze houdt een knecht, 
een meid en een paard tot haar kostwinning. 

Bruggen nabij het Brughuis
Bij het graven van het Zederikkanaal in 1824 en 
1825 werd een vlotbrug gelegd over het kanaal 
met een doorvaartwijdte van 26 voet = 8,163 

meter. Deze brug is in 1860 vervangen door een 
draaibrug. Bij de aanleg van het Merwedekanaal 
in de jaren 1881-1893 is de Meerkerksebrug bij 
de Weverwijk in 1886 gekomen en werd de brug 
bij het Brughuis gesloopt.

IJsfeesten
Rond 1900 waren er met strenge winters grote 
ijsfeesten op de Zederik. Er werd dan een stropad 
gelegd van het Brughuis naar de Zederik, zodat 
de schaatsers met aangebonden schaatsen 
naar binnen konden. Tot de meest gezellige 
momenten behoorden wel de prijsuitreikingen.

Theetuin en tuinconcerten
In de jaren tachtig van de negentiende eeuw 
kwamen veel mensen met deftige rijtuigen, 
bespannen met prachtige paarden, uit de wijde 
omtrek naar de theetuin van het Brughuis, om 
enige tijd te verpozen en daarna huiswaarts 
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te keren. Ook werden in deze tuin concerten 
gegeven met als aankondiging:
Soiree Musicale, entree 50 cent.
Kort daarna werd er dan een Volksconcert 
gegeven met een entree van 10 cent.

Ligging Brughuis
De ligging van het Brughuis bewijst, dat er 
eeuwenlang een herberg heeft gestaan. De 
hoogte van de vloer van het hoofdgebouw is 
op overstroming berekend, omdat het minstens 
twee meter boven het maaiveld uitsteekt. In 
vroeger tijd was er geen betere plaats voor een 
herberg dan aan de grens van het dorp, met een 
tol, een brug en nog vroeger een overstapplaats 
voor een koetsverbinding Gorinchem- Vianen.

Eigenaren Brughuis 
Omstreeks 1860 is de heer Johannes Romeijn, 
geboren op 22 december 1830 te Zoelmond, 

eigenaar geworden van de Herberg.                     
Vermoedelijk heeft hij er de naam Brughuis aan 
gegeven. Temeer omdat er in 1860 een moderne 
draaibrug was gekomen. De uitbreidingen aan 
de oude vierkante herberg met schuur zijn 
zeker in de periode die daarna volgde, tot stand 
gekomen. De heer Romeijn is 70 jaar geworden. 
In 1900 komen we mejuffrouw, de weduwe  
J. Romeijn tegen tot 1908. Toen trouwde ze met 
de veel jongere Pieter Kivit, die molenaar was. 
In 1926 kwam Jacob Sap vanuit Rotterdam-
IJsselmonde met zijn vrouw Francien en zoon 
Hennie naar Meerkerk en nam het Brughuis 
over van Pieter Kivit. Gaf het de naam ”Het 
Brughuis”. Hiervoor was hij hofmeester geweest 
op de veerboot ”Fop Smit”, die diensten 
onderhield vanuit Rotterdam naar verschillende 
plaatsen langs de rivier de Lek. In ”Het Brughuis” 
waren naast het café- restaurant, ook een 
feestzaal en enkele hotelkamers beschikbaar. 

Jaap Sap
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In de loop van de jaren is aan de achterzijde 
een nieuw restaurantgedeelte gebouwd en ook 
de oude zaal werd afgebroken en vervangen 
door een grotere ruimte, die plaats bood aan 
maximaal 350 personen. Jarenlang was ”Het 
Brughuis” de thuishaven van vele verenigingen 
uit Meerkerk en omstreken. In de loop van de 
tijd werd de zaak bekender onder de naam ”Sap 
& Sap” en vooral in de opbouwjaren na de 2e 
wereldoorlog werd de zaak een pleisterplaats 
voor talrijke automobilisten en andere reizigers, 
die gebruik maakten van de Noord-Zuid 
verbinding Amsterdam - Utrecht - Vianen - 
Meerkerk - Gorinchem - Breda - Antwerpen. 
De autosnelweg A27 bestond in die tijd nog 
niet en dat gaf in Meerkerk met grote regelmaat 
behoorlijk wat verkeersdrukte. Toen de snelweg 
eenmaal was aangelegd, was het de eerste tijd 
wat rustiger op de wegen in het dorp, maar door 
de toename van het autobezit werd het vrij snel 
weer drukker en drukker. Ook vaste klanten 

bleven terugkomen, want langs de snelwegen, 
waren in die tijd nog niet zoveel voorzieningen.
Ook het restaurantgedeelte van ”Sap & Sap” 
draaide goed. Hennie Sap was inmiddels 
getrouwd met de slagersdochter Adrie 
Ouwerkerk. Zij werd de kokkin van ”Sap & Sap”. 
Talrijke biefstukken, karbonaden, schnitsels, 
huzaren- en zalmsalades, vele porties paling, 
gevangen door Cees en Dirk de Bruin, tongen 
uit de Noordzee, geleverd door de vissers uit 
Urk en ontzettend veel pannenkoeken in allerlei 
smaken vonden de weg naar de magen van de 
vele klanten.

Van de feestzaal werd veelvuldig gebruik 
gemaakt door verenigingen die er hun 
feestavonden hielden met name:
•  De concerten die gegeven werden door 

Euphonia en verschillende zangverenigingen.
•  De feestavonden van de Motor- en 

Automobielclub ”Magneet”, met artiesten. 
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Verdeeld over 2 avonden per jaar, omdat alle 
leden niet tegelijk in de grote zaal konden.

•  Gymnastiekuitvoeringen, Sinterklaasfeesten, 
Politieke vergaderingen van bijvoorbeeld de 
Boerenpartij van boer Koekoek.

Befaamd in die jaren waren ook de zaterdagse 
dansavonden in het winterseizoen. Dansschool 
de Swart uit Gorinchem, verzorgde eerst 
een uur danslessen en later kwam de jeugd 
opdagen voor het zogenaamde vrije dansen. In 
die tijd moest de zaal om 23.30 uur leeg zijn, 
(gemeentelijke verordening) en werden vaak de 
late danslustigen met een extra busdienst naar 
huis vervoerd. Er is zelfs een periode geweest, 
dat na de dansavonden op zaterdag, de zaal 
weer schoongemaakt en opgeruimd moest 
worden. Op zondag werd er een kerkdienst 
gehouden van de Christelijk Gereformeerde 
Kerk in Lakerveld, die in die tijd bezig was 
met het bouwen van een nieuw kerkgebouw.

Kortom een levendige periode voor ”Sap & 
Sap”: Het café, het restaurant, de feestzaal, 
de hotelkamers, alle ruimten in het gebouw 
werden veelvuldig gebruikt. Men noemde 
het weleens de ”Huiskamer” van Meerkerk. 
Aan deze periode, die in het begin van de 70 
er jaren is beëindigd, zijn 3 generaties Sap 
verbonden geweest namelijk: Grootvader Jacob 
Sap, vader Hennie Sap, kleinzoon Jaap Sap 
met hun respectievelijke partners: Francien, 
Adrie en Willie. Na de bedrijfsbeeindiging 
door de familie Sap, heeft Jaap Sap zijn carrière 
voortgezet in het basisonderwijs. In 1972 is het 
restaurant Brughuis overgenomen door de heer 
G. Vink en daarna in 1978 voortgezet door de 
eigenaars, Lia en Jan van der Plaat-Vink. 

Tegenwoordig is er een boekhandel in gevestigd 
onder de naam ”Boekhandel Ritmeester”.
Bronnen: Archief Adri Bikker en Jaap Sap
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Historisch praatje met een plaatje

Schaatsenmakers 
Krijn van der Ham

In het blad van Historisch Meerkerk november 
2012 over de geschiedenis van het schaatsen op 
de Zederik en de grote ijsfeesten met uitschieters 
tot 4000 betaalde bezoekers rijst de vraag waar 
kochten de Meerkerkers hun schaatsen en kon 
iedereen die betalen. 

De eerste schaatsen zijn bedacht rond het 
jaar 1250, een lomp stuk hout groter dan de 
schoen met een ijzer er onder gemaakt. Vanaf 
1400 was de schaats al een stuk slanker vanaf 
1600 werd er in Nederland volop geschaatst, te 
zien op schilderijen en tekeningen. Over het 
algemeen een vermaak voor de welgestelden 
en in de grotere plaatsen van Nederland waar 
smederijen gevestigd waren om de schaatsen 
te maken, langzaam druppelde dit gebeuren 
door naar de kleine dorpen waar kleine 
zelfstandigen zich vestigden. Stravers begon 
een smederij aan de Noordseweg in Meerkerk 
omstreeks 1850, bedoeld om handgereedschap 
voor de boeren te maken. Waarschijnlijk heeft 

Stravers het smidsvak geleerd bij zijn zwager in 
Leerbroek, de vrouw van Stravers is een zuster 
van smid Govert van Merkerk uit Leerbroek, 
in 1752 kwam de familie van Merkerk al voor 
in Vianen als grofsmid. De broers en zonen 
van deze familie vestigde zich in Leerbroek, 
Schoonrewoerd, Ameide en Nieuwpoort allen 
met een smederij. Stravers in Meerkerk maakte 
in de zomer het boerengereedschap en in de 
winter prachtige krulschaatsen. Door het vele 
werk was Stravers op zoek naar een knecht. 

17

Zuid-Hollandse schaats

.
Foto links: Schaatsen gemaakt door W.C van Iperen
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Op 18 jarige leeftijd in 1870 kwam Willem van 
Iperen als knecht bij Stravers in de smederij 
werken, Willem is in Leerdam op 17 juni 1852 
als boerenzoon geboren met de geboortenaam 
Willem Coenraad van Iperen. Stravers had een 
leuke dochter in de ogen van Willem Coenraad 
in 1875 trouwt hij met haar. In 1880 neemt 
hij de smederij van Stravers over. Willem van 
Iperen maakt aanvankelijk krulschaatsen en het 
type Ameider klomp een Zuidhollandse schaats 
met een koper knopje voorop, krulschaatsen 

werden om die tijd ouderwets, ook werden 
er schoonrijschaatsen gemaakt dit gebeurde 
meestal in series. De voetstapels houtjes werden 
bij wagenmaker van Peet gemaakt. 

Rond 1900 ging van Iperen eigengemaakte 
rijwielen produceren onder de merknaam 
Meerkerkrijwielen. De vrouw van Van Iperen 
heeft een eigen kruidenierszaak. Van Iperen 
heeft drie zonen, die alle drie meehelpen bij het 
samenstellen van de rijwielen. De oudste zoon, 

Foto van ± 1915/1916. Op de achtergrond de Korenmolen afgebrand in 1935
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Adrianus geboren in 1876, begint op jonge 
leef-tijd een eigen smederij in Schoonhoven 
en maakt schaatsen met het merk A.V.I.S. 
Deze letters staan voor Adrianus Van Iperen 
Schoonhoven. Zoon Joost, de 2e zoon geboren 
in 1882, koopt in 1907 een smederij in de 
Tolstraat en legt zich daarna helemaal toe op 
het fietsenmaken. De zoon van Joost, Bram 
van Iperen zette de zaak voort met elektra, 
televisies en fietsen, later overgenomen door 
Koekkoek. Zijn 3e zoon Cornelis wordt inrijder 
bij autofabriek Spijker in Amsterdam. In 1912 
gaat hij naar een sultan in Marokko die twaalf 
Spijkers heeft gekocht waar hij de betrokkenen 
leert met auto’s om te gaan en eventueel te 
repareren. Door de eerste Wereldoorlog komt 
Cornelis in Engeland terecht waar hij samen 
met een Engelsman in Londen een garage 
begint onder de naam Greenwood & Iperen. 
Cornelis is in Londen overleden. De drie zonen 
hadden hun eigen bedrijfje opgezet en daarom 
verkocht hij de zaak in 1914, Willem van Iperen 
was toen 62 jaar oud, aan Kommers & van der 
Vegt. Door onenigheid over de huur vertrokken 
ze naar een eigen pand in de Gorinchemsestraat 
waar de smederij uitgroeide met constructie 
maken, wat nu nog steeds een bestaand bedrijf 

is op het bedrijventerrein: van der Vegt smeed- 
en constructiebedrijf. In 1920 huurt Jan van Zee 
de smederij van Willem van Iperen en begint 
een eigen bedrijfje. Zoon Krijn van Zee heeft 
later jaren als smid gewerkt bij van der Vegt. Jan 
van Zee maakte geen schaatsen meer maar bleef 
wel verkooppunt van fabrieksschaatsen van de 
merken de Ruiter uit Akkrum en Nooitgedacht 
uit IJlst. Jan van Zee was zoon van een smid uit 
Poederoijen. 

Voor Willem van Iperen ging het niet vanzelf. 
Hij kreeg concurrentie. In de Tolstraat begon 
mei 1890 smid Paulus Borsje, geboren op 26 
september 1860 te Groot-Ammers. Hij trouwt 
met Jantje Brouwer uit Meerkerk en begint eerst 
een smederij in Hei-en-Boeicop. Daar wordt 
hun zoon op 29 januari 1885 geboren die ook 

± 1906
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Paulus Borsje wordt genoemd. Niet bekend is 
of de smederij niet goed beklant was, mogelijk 
heimwee van zijn vrouw naar Meerkerk, zoals 
eerder genoemd. Mei 1890 begint Paulus Borsje 
een smederij in de Tolstraat aan de kanaal 
kant op nummer D33. Hij maakt schaatsen, 
gereedschap voor de boeren en bij de mensen aan 
huis kachelpijpen, zinkendaken of leuningwerk 
op platte daken. Zoon Paulus leert het smidvak 
van zijn vader, op 23 jarige leeftijd trouwt hij 
in 1908 met Maaike Terlouw uit Meerkerk. 
Helaas overlijd zijn vader op 48 jarige leeftijd 

het andere jaar op 27 
juni 1909. Dus staat 
Paulus Borsje er op 
24 jarige leeftijd 
alleen voor. Samen 
krijgen ze één 
dochter, geboren 22 
maart 1909. Opa 
heeft dit dus nog 
meegemaakt dat zijn 
kleindochter Paulina 
werd geboren. De 
smederij is goed 
beklant. Met een 
mooie ijswinter 

verkoopt Paulus Borsje op één zaterdag 100 
stel schaatsen. Ze krijgen geen kinderen 
meer. In 1913 neemt Paulus deel aan een 
cursus hoefbeslag, op de ambachtsschool in 
Gorinchem. Hieraan was een soort wedstrijd 
verbonden. Hij krijgt de 2e prijs en ontvangt 
een bedrag van fl. 5,00 gulden. 

In 1940 koopt hij een oud huis aan de overkant 
van de Tolstraat. Dit laat hij afbreken en 
bouwt er een geheel nieuw pand waarin hij 
zich vestigde vanaf april 1942 op nummer 
D12 (oude nummering) dit pand is nu weer 
afgebroken voor de winkelrij van Zwijnenburg. 
In 1946 komt Teunis Klein als knecht bij Paulus 
in de smederij werken, Paulus was toen 61 jaar 
oud. Op 8 november 1952 is hij op 67 jarige 
leeftijd overleden en begraven in Meerkerk. 
Paulus Borsje was 48 jaar verbonden bij de Paulus Borsje
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vrijwillige brandweer en heeft daarvoor een 
verguld zilveren medaille ontvangen. In 1953 
neemt Teunis Klein de zaak over. Er werden 
toen geen schaatsen meer gemaakt maar wel 
verkooppunt gebleven van fabrieksschaatsen 
zoals Nooitgedacht uit IJlst en de Ruiter uit 
Akkrum. De oudste zoon Teus stroomde in bij 
zijn vader maar koos later een andere toekomst. 
Op 15 jarige leeftijd komt Cees ’t Lam bij zijn 
oom werken en neemt op 1 januari 1970 de zaak 
over. Hij huurt alleen de smederij. De winkel 
blijft van Teunis Klein. Alleen smeden zat geen 
toekomst meer in, Cees richtte zich steeds meer 
op kachels en met de komst van het aardgas 
schakelt hij over op het aanleggen van centrale 
verwarming. Het pand werd verkocht aan de 

gebroeders Van Tuyl die er een showroom van 
automobielen inrichtten. Cees ’t Lam ging met 
zijn bedrijf naar de Bazeldijk, en is nog steeds 
verkooppunt van schaatsen. De schaatsen uit 
de smederij van Van Iperen werden gemerkt, in 
het staal werd de naam W.C. v. Iperen Meerkerk 
geslagen dus heel goed herkenbaar waar ze 
gemaakt zijn.

Bij Paulus Borsje werd in de hals van het staal bij 
het koperen knopje in een rechthoekig kadertje 
de letter P.B. geslagen. Er was dus voldoende 
gelegenheid om in het eigen dorp schaatsen 
te kopen om heerlijk op de Zederik te kunnen 
schaatsen.

Tot schrijfs,
Krijn van der Ham

T.P. Klein, Paules Borsje en mevr. Borsje

T.P. Klein in de werkplaats
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De Laatste Barbier 
Adri Bikker

Marinus de Weerd.
Marinus de Weerd een legendarisch man uit 
de Tolstraat die zijn kost verdiende als barbier. 
Daar gaan we het eens uitgebreid over hebben. 
Marinus voorzag in zijn onderhoud door 
klanten te scheren en te knippen. In de twintig 
en dertiger jaren van de vorige eeuw had hij 
behoorlijk werk. Als hem werd gevraagd: “Hoe 
is het met je klanten bestand?”, zei hij: “Ik mag 
niet klagen”. Zijn klanten waren overwegend 
mannen uit de boerenstand van Meerkerk 
en omgeving en veelal op leeftijd. Eén van 
die klanten was Willem de Jong uit Lakerveld 
die vaak bij zijn buurman, Jacob de Bruin de 
beroepsvisser, te vinden was.

Oefenen op zijn vader.
Een opleiding voor het vak barbier had hij 
niet gehad. Zijn vader, die een tabakswinkel 
had en sigarenmaker was, zag dat Marinus 
niet geschikt was voor zwaar werk en ook 
sigarenmaker worden zag Marinus niet zitten. 
Dan maar barbier worden daar is altijd werk 
in. Scheren deed hij zichzelf al, maar knippen 
moest hij maar eens oefenen op zijn vader. Dat 
lukte aardig dus een barbier was geboren. De 
winkelruimte van zijn vader was beschikbaar.  
Zijn inventaris bestond uit een houten bank 
een aantal stoelen, klein tafeltje, scheermes, 
kwasten, zeep en een oliestelletje met een pitje 
waarop een keteltje met warm water zachtjes 
stond te sissen. De prijs voor het knippen en 
scheren in de twintig en dertiger jaren was 
dubbeltjes werk.

Meestal avondwerk.
De klanten konden komen. De openstelling van 
zijn scheerwinkel was doorlopend. Hij hield er 

23
Marinus de Weerd
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maar één model op na, opscheren tot net onder 
de pet. Niemand had daar moeite mee. De 
boerenstand had overdag meestal weinig tijd 
dus was het veel avondwerk. De meeste klanten 
kwamen twee keer per week om te scheren. 
Een baard van drie dagen was heel gewoon. 

Woensdag en zaterdagavond kreeg hij de meeste 
aanloop. In de wintermaanden gingen vooral 
de boeren, vaak bij elkaar buurten, dan werd er 
voor een scheerbeurt wel eens afgeweken van 
de vaste woensdag of zaterdagavond.

Gezellig praatje.
Op zaterdagavond was het extra druk. Het was 
ook gelijk een gezellige ontmoetingsplaats. 
Klanten die van een praatje hielden namen 
de nieuwtjes van de week door en wat er al zo 
gebeurde op hun boerderij, de buurt of in het 
dorp. Het kwam veel voor dat er iemand die al 
geschoren was, gewoon bleef zitten om verder 
mee te praten.  Als er geen stoelen genoeg waren 
bleef men gewoon staan.

Siem van Leeuwen vertelde dat zij vaak de 
nieuwtjes hoorden van Koos de Ridder uit de 
Bazeldijk, die op zaterdagavond een vaste klant 
was van Marinus.
De meeste klanten kauwden pruimtabak. Dat 
hield in dat zij hun speeksel kwijt moesten. Daar 
had Marinus op gerekend en een kistje met zand 
op de vloer gezet waar men zijn pruimensop in 
kwijt kon. Bij het scheren moest de pruimtabak 
uit de mond, die dan op de rand van het tafeltje 

Tolstraat
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werd gelegd. Wanneer de klant klaar was ging 
de pruim weer achter de kiezen. Een beetje 
verse tabak erbij en pruimen maar weer.

Marinus zijn eerste ontmoeting.
Door dat Marinus vrijgezel was en alleen maar 
voor zichzelf hoefde te zorgen, kon hij er goed 
van leven. Hij was niet veeleisend en leefde maar 
sober. Waar meer mensen samen zijn, ontstaat 
er ook humor in de gesprekken. Menigeen vroeg 
wel eens waarom hij geen vrouw had. Dan was 
het antwoord altijd dat hij eens een knap meisje 
had ontmoet uit Swaanskuiken die in Heicop 
vier huizen had. Dat leek hem wel wat want een 
vrouw op stand wilde iedereen wel hebben.
Marinus sprak af om de volgende week weer 
naar Swaanskuiken te komen. Na samen met 
het knappe meisje wat gewandeld te hebben 
langs het kanaal vond Marinus het tijd worden 
om eens naar haar huizen in Heicop te gaan 
kijken. Maar toen bleek dat het haar werkhuizen 
waren. Marinus verschoot van kleur, dat was 
een tegenvaller. Net toen hij had gedacht deze 
avond eens wat verder te gaan dan wandelen 
langs het kanaal. Teleurgesteld is hij die avond 
naar huis gegaan. Van een eerste zoen is het 
helaas niet  gekomen.

Neuzen, oren en snorren.
Daarna is hij niet meer op vrijersvoeten gegaan. 
Omdat er onder zijn klanten geen vrouwen 
waren, heeft de gelegenheid, voor een relatie, 
zich niet meer voor gedaan. De kontakten met 
buurvrouwen, die hem zo gaande eens op de 
koffie vroegen, vond hij meer dan genoeg. Zijn 
klanten eisten volledig zijn aandacht op. Het 
haar uit neus, oren en de snorren bij knippen, 
deed hij er gratis bij. Als men hem vroeg of 
hij ook lekkere luchtjes had, zei hij altijd, die 
brengen de boeren zelf wel mee.

Door dat hij veel klanten had uit de 
boerenstand, was hij altijd belangstellend als 
de koeien moesten kalven. Dan bracht hij langs 
zijn neus weg de biest ter sprake, want hij was 
een liefhebber van biestepap. Bij een volgende 
scheerbeurt bracht men dan vaak een emmertje 
biest mee. Door het voortschrijden van de tijd 
ontvielen hem heel wat klanten waardoor de 
aanloop minder werd. Nieuwe klanten kwamen 
er niet bij en gezien zijn eigen leeftijd hield hij 
er in de jaren vijftig mee op.

Burgemeester van de Tolstraat.
Later na zijn werkzame leven ging hij zich 
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meer met het sociale leven bemoeien. Door 
zijn verschillende activiteiten voor de straat 
werd hij al gauw de Burgemeester van de 
Tolstraat genoemd. Zijn betrokkenheid voor 
zijn medemensen was groot. De contributie 
ophalen voor de buurtvereniging was Marinus 
zeer toe vertrouwd. Was er iets aan te bieden 
bij een jubileum of ziekte, dan ging Marinus 
er heen. Bij de opening van de nieuwe zaal bij 
Sap was hij de man die een papier uit zijn zak 
nam en met humor doorspekt, soms op rijm, 

zijn verhaal deed. Ook bij het overlijden van 
een buurtgenoot was hij het ook, die namens de 
buurtvereniging zijn deelneming overbracht.

Leve de Koningin.
Bij de komst van de Koningin op 20 juli1951 
stond hij, als lid van de oranjecommissie, op 
de eerste rij bij het gemeentehuis. Toen de 
Koningin vlak langs hem heen liep, hield hij 
zich niet in maar stak zijn hand op en riep met 
luide stem: “Leve de Koningin!”.

Marinus, recht van lijf en leden, mocht er zijn. 
Hij was zeer vriendelijk, groette iedereen en als 

1951 bezoek koningin Juliana
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het even kon maakte hij graag een praatje. Als 
je hem zag wandelen met zijn leeftijdgenoten, 
was hij zeker niet de minste. Je ziet hem op 
de foto met Piet Oskam ( veehandelaar ) en 
Aart van Zanten door de Tolstraat wandelen. 
In het verleden waren in de Tolstraat heel wat 

personen die het predicaat  Markant verdienden 
en daar was Marinus de Weerd er zeker één 
van. Ik heb aan hem al sinds mijn kindertijd 
goede herinneringen, al was het maar aan al 
die sigarenbandjes die ik van hem kreeg. Op 24 
november 1966 overleed hij op 84 jarige leeftijd.

Marinus de Weerd met zijn wandelvrienden Piet Oskam en Aart van Zanten.
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Van IJzeren, een familie aan de 
Broekseweg

Wilbert de Jong
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Van IJzeren, een familie aan de 
Broekseweg

Wilbert de Jong

In mei 2011 verscheen, in gelimiteerde oplage, 
een postume uitgave van Huig van IJzeren 
‘Levensverhalen uit mijn familie’. Na zijn 
overlijden op 8 juni 2010 stelde zijn echtgenote 
Janny van IJzeren-de Kat Angelino zich ten doel 
de verzameling aan allerlei informatie over de 
familie Van IJzeren te bundelen. Het resultaat 
is een prachtig boek met een kloeke omvang 
van 338 pagina’s. Omdat een groot gedeelte 
van de familie Van IJzeren zo nadrukkelijk is 
verbonden met de Broekseweg in Meerkerk, 
volgt hierbij een samenvatting.

De oudst bekende stamvader van de familie Van 
IJzeren is Walterus de Yserna, afkomstig van het 
dorp IJzeren, ten zuid-oosten van Brussel. In de 
loop der eeuwen veranderde de spelling van de 
naam. Via een langdurig verblijf in Culemborg 
komt een deel van de familie in de tweede helft 
van de zestiende eeuw voor in Arkel.  
De geschiedenis van de Meerkerkse familie 

Van IJzeren begint met Wouter van IJzeren 
(1741-1785), zijn zoon Cornelis van IJzeren 
(1777-1835) en kleinzoon Wouter (1809-1849). 
De eerste Wouter overleed al op vrij jonge 
leeftijd in Gorinchem. Zijn weduwe Adriaantje 
Kok (1748-1810, dochter van Huig Kok en 
Barbera de Groot) was geboren in Nieuwland. 
Nadat de boedel van haar ouders in 1796 vrij 
kwam, trok zij met haar twee nog in leven 
zijnde zonen Cornelis en Huig (1783-1810) 
naar de Broekseweg in Meerkerk. In datzelfde 
jaar verstrekt zij een hypothecaire zekerheid 
voor een lening door Hendrik van der Ham 
Gzn. (zwager van haar broer) van ƒ 475,20 
tegen 4% op het voorhuis van de boerderij 
aan de Broeksche Heul (Broekseweg 70-72), 
haar bedeeld bij de boedelscheiding van haar 
ouders. Dit wordt dus de eerste boerderij 
van de Van IJzerens in de Broekseweg. Bij de 
boerderij, tussen de boerderij van Cornelis 
Vogel en de Giessenlandse vliet, horen ook 

Foto links: Broekseweg 70
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nog eens 230 roeden land (1 roede is 14 m2) 
langs de wetering, 16 hond hooiland, genaamd 
“De Plek” bij de watermolen van de polder van 
Ameide, genaamde de Overtochtse molen.

Zoon Cornelis (1777-1835) trouwt in 1805 met 
Hendrikje Verhoef (geboren in Molenaarsgraaf, 
maar gedoopt in Meerkerk 1781-1832, dochter 
van Klaas Verhoef en Emmigje van der Ham). 
In april 1818 boert het echtpaar waarschijnlijk 
in een boerderij aan de Broekseweg, nu Pr. 
Marijkeweg 44. 

Ze krijgen vier kinderen van wie dochter 
Emmigje (geb. 1806) Arie Bot trouwt en 
woonachtig is in Broek, huis nr. 53, (Broekseweg 
70-72). De schoonmoeder van haar zoon heet 
De Ruiter, maar het is niet bekend of dit familie 

is van de familie De Ruiter uit het Laantje, 
die ooit ook op dit adres boerde. Een dochter 
van Emmigje trouwt met Otto Woudenberg 
uit Ameide, bouwknecht, en later koopman 
genoemd. Zoon Wouter (1809-1849) kon 
waarschijnlijk op de eigen boerderij te weinig 
werk vinden en werd bouwknecht bij Huig de 
With (tegenwoordig Broekseweg 29). 

Deze Huig de With was groot boer, onder-
nemend en bestuurlijk actief. Zijn naam 
is vermeld als de eerste steenlegger bij de 
restauratie van de hervormde kerk in 1832. 
Wouter weet het goed aan te leggen want 
hij krijgt toestemming tot verkering met de 
enige dochter van Huig de With, Ida. Zij 
heeft slechts één broer, maar deze speelt geen 
rol. Vermoedelijk is deze verstandelijk en of 

Pr. Marijkeweg 44

Broekseweg 27
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lichamelijk beperkt geweest. Wouter en Ida 
trouwen in 1830. Zij krijgen twaalf kinderen van 
wie er bij het overlijden van Ida, in 1856, nog 
vier in leven zijn. Dochter Aafje (geb. 1832) was 
inmiddels getrouwd. Ongehuwde, minderjarige 
kinderen waren Hendrikje (geb. 1838), Huig 
(geb. 1842) en Cornelis (geb. 1843).  

Hendrikje’s eerste echtgenoot Marinus Broer 
ontvalt haar al na twee jaar huwelijk. Daarna 
trouwt ze met Aart de With die in 1875 overlijdt. 
Zij laat zich daarna onder curatele stellen van 
haar broers Huig en Cornelis. Neef Cornelis de 
With, uit Hei- en Boeicop sprong toen bij op 
de boerderij maar verdrong Hendrikje naar het 
voorhuis. Hendrikje kreeg in totaal 13 kinderen. 
Zes kinderen overleden vroeg en van de zeven 
andere kinderen hadden verschillenden een 
verstandelijke beperking. In 1876 trouwt 
Hendrikje voor de derde keer, met Bart Rietveld 
die bij haar op de boerderij komt wonen.    

In 1845 was er overigens een volkstelling, 
waarbij werd vastgesteld dat naast Huig de With 
en het echtpaar Wouter van IJzeren en Ida van 
IJzeren-de With en hun op dat moment vijf 
kinderen, alsmede broer en zwager Jan de With, 
ook nog eens drie personeelsleden, dienstbaren, 
op de boerderij woonden: Hijmen Jongkind, 

Andries van Veen en Willempje Hijkop. Bij het 
overlijden van Wouter van IJzeren in 1849 werd 
een inventaris opgemaakt, met een waarde 
van ƒ 6.310, alsmede verschillende gouden en 
zilveren knopen en knopen, een horlogeketting, 
kommen, lepeltjes en broekgespen.

Huig van IJzeren (geb. 1842 en overleden in 
1921 te Meerkerk) trouwt in 1863 in Nieuwland 
met Teuntje Sterk (geb. 1843 te Nieuwland-
overleden 1933 te Meerkerk), dochter van 
Cornelis Sterk en Adriaantje Kooijman. 

Zij vestigden zich in de boerderij aan de 
Broekseweg, nu de boerderij van Peter Buijserd, 
maar lieten in 1864 de boerderij bouwen waar 
later Van der Steldt in boerde. De eerste steen 
werd gelegd door Cornelis van IJzeren (geb. 
1843), broer van Huig. Het echtpaar Huig en 

Broekseweg 38
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Teuntje trokken naar de door hen gebouwde 
boerderij en verpachtten de eerste boerderij aan 
neef Huig van IJzeren Czn.

Huig van IJzeren en Teuntje 
Sterk kregen vier kinderen. 
Dochter Ida (1864-1942) 
trouwde met Gijsbert 
Vervoorn. 

Cornelis van IJzeren (1865-
1956, getrouwd met Maria 
Vervoorn) boerde in 
Arkel, waar hij jarenlang 
wethouder was. Wouter 
van IJzeren (1870-1936) 
moest zijn leven lang 
gebruik maken van 

krukken vanwege de kinderverlamming die 
hem had getroffen. Deze beperking was voor 
hem echter geen belemmering om opgeleid 
te worden tot internist in Gorinchem. Zijn 
zoon Huig (1913-1966) bracht het tot (rooms-
katholiek) directeur-geneesheer van het 
Canisius-ziekenhuis in Nijmegen.  Dochter 
Adriaantje (1875-1957) trouwde met Cees de 
Hoop (1870-1951) uit Nieuwland.

De tweede zoon van Wouter van IJzeren en Ida 
de With was een Cornelis (1843-1903). Deze 
trouwde met Jenneke Kleijn (1845-1932). Ze 
kregen tien kinderen: Wouter (1866-1962), 
Floris (1868-1926), Ida (1870-1941, te Veldwijk, 
Ermelo), Janna (1873-1874), Janna (1874-
1941), Huig (1877-1917), Eigje Maria (1879-
1960), Cornelis (1881-1976), Aafje (1884-1963), 
Jenneke (1887-1963). Cornelis en Jenneke 
bewoonden de boerderij Broekseweg A48 waar 
later (1933-1985) de Korevaars boerden. 
In 1891 werd de korte gevel aan de straatzijde 

Broekseweg 21

Broekseweg 54
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vernieuwd. De boerderij was afkomstig van 
een oom en tante van Jenneke, het kinderloze 
echtpaar De Jong-van Wijk en bestond naast de 
boerderij zelf uit een aantal arbeiderswoningen 
en gerij-opslag op het Hoogje. Jenneke was 
overigens ook geboren in de Broekseweg, maar 
het is niet duidelijk waar dat precies is geweest. 
Wel is bekend, dat haar ouders ooit ook op het 
Hoogje woonden. Het moet een invloedrijke 
vrouw zijn geweest. Op haar aandringen werd in 
1911, eveneens in de Broekseweg, een boerderij 
voor haar zoon Cornelis gebouwd. De eerste 
steen werd gelegd door de oudste zoon Wouter. 
Toen zoon Floris wegens ziekte zijn boerderij 
in Nuenen moest verlaten (maar dat is een 
heel andere historie), maakte ze ruimte door in 
1926 een rentenierswoning aan te bouwen voor 
haarzelf en de ongetrouwde kinderen Wout en 
Janna. Jenneke Kleijn was trouw in de kerkgang. 
Ze gebruikte daarvoor een tentwagen. Omdat 

Wout niet ter kerke 
ging, kwam zoon 
Cornelis dan met 
een paard, spande 
het in en reed haar 
naar de kerk. Alleen 
als Cornelis/Cees 
echt niet kon, dan 
bracht Wout haar, 
maar ook dan kerkte 
hij zelf niet. 

Wout van IJzeren heeft de moderne woning 
Broekseweg 54, voorzien van een bad, zelf 
ontworpen. Dat scheelde stenen en werk, vond 
hij. Van 1962-1998 was de woning eigendom van 
Cees en later Floris van IJzeren, nakomelingen 
van Floris (1868-1926). Daarna kwam de 
woning in bezit van de familie Van Genderen. 
Na het overlijden van zus Janna in 1941, Wout 
was toen ook al 71 jaar, kwam Marie Holl, later 
Van Genderen-Holl, voor de verzorging bij 
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hem wonen. Ze hadden een goede band met 
elkaar. Op verzoek van de schrijver van het 
familieboek, heeft zij haar herinneringen aan 
oom Wout eens op schrift gezet. In een volgende 
editie van ‘Historisch Meerkerk’ hoop ik over 
hem wat meer te kunnen verhalen.

Cornelis van IJzeren (1881-
1976) en kinderen. 
Cornelis, ofwel Kees, was de 
jongere broer van Wout van 
IJzeren, zoon van Cornelis 
van IJzeren (1843-1903), de 
eerste steenlegger van de 
boerderij Van der Steldt, 
Broekseweg 21 en Jenneke 
Kleijn (1845-1932) en 
kleinzoon van Wout van 
IJzeren en Ida de With. 

In 1911 werd voor hem de 
boerderij Broekseweg 49 gebouwd. De eerste 
steen werd gelegd door zijn broer Wout. Op 
de plaats van deze boerderij had vroeger een 
boerderij gestaan waar een Uittenbogaard 
boerde. 

Cornelis trouwde toen met Stijntje Brakel. Na 
18 jaar huwelijk overleed zij in 1929, op 48 
jarige leeftijd. 

Uit het huwelijk werden Gretha, Jenny en 
Cor geboren. Cornelis overleefde zijn vrouw 
47 jaar. Hij overleed in 1976 op 94-jarige 
leeftijd. Bij het overlijden van haar moeder, 
kreeg dochter Greet de verantwoordelijkheid 
voor de huishoudelijke zaken op de boerderij, 
waaronder het kaasmaken, dat zij 40 jaar heeft 

Broekseweg 51
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gedaan. Ze kon best wel eens fel reageren, maar 
vader Cees leidde dat naar een meer gematigde 
houding. Greet (1915-2003) trouwde met 
Bart Kok (1907-1975) en Jenneke trouwde 
met boekdrukker Aart Schouten te Vianen 
(1909-1984). Cornelis Huig (1919-2003) bleef 
ongetrouwd. 

Ondanks zijn beperkingen had Cor drie 
klassen van de lagere school gevolgd en kon 
wel wat lezen en schrijven. Zijn geheugen over 
bepaalde dagen en gebeurtenissen was echter 
uitzonderlijk. In de laatste jaren van zijn leven, 
na het overlijden van zijn vader, woonde hij 
achtereenvolgens in Bruchem, Zaltbommel 
en in Open Vensters te Ameide. Thuis was hij 
moeilijk te houden door ongekende driftbuien 
die met eveneens ongekend krachtdadig 
optreden tegen het meubilair gepaard gingen. 

Zijn vader, die niet zo’n driftige Van IJzeren 
was, kon er nog redelijk mee overweg, maar 
voor de andere familieleden was het eigenlijk 
niet te doen, zodat hij in 1975 noodgedwongen 
naar een opvang elders moest verhuizen. Toen 
Cor 10 jaar was, overleed zijn moeder. Hij heeft 

er dagen om gehuild, maar daarna kende hij 
eigenlijk, buiten de woede-uitbarstingen, geen 
emoties. Verder was hij bijzonder gehecht aan 
vaste gewoontes. Zo als hij dacht, moest het. 
Had zus Greet het eten niet op tijd klaar, dan 
werd hij woedend. Hij liep met slepende tred 
en versleet, zeker toen de Broekseweg nog een 
grindweg was, één paar klompen in de week. 
Geregeld werk deed hij niet. Met de melkbussen-
auto mee op pad, dat beviel hem wel. 

Met het overlijden van Cees van IJzeren, en later 
Cor, zijn er geen naamhouders meer woonachtig 
in de Broekseweg of elders in Meerkerk. Na 
zo’n 180 jaar is de naam weer verdwenen en is 
historie geworden. 
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