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Voorwoord
Onze stichting bereikt dit jaar het derde lustrum en bestaat dus 15 jaar. Zoals vorig jaar aangekondigd,
kunnen wij dit vieren met een extra uitgebreide editie van ‘Historisch Meerkerk’. Dat is overigens nog
een hele klus geweest en het bestuur wil graag iedereen hartelijk dank zeggen die een bijdrage
heeft geleverd aan de totstandkoming van dit boekwerkje. Het is een heel divers verhaal geworden
met voornamelijk na-oorlogse historie, voorzien van veel foto’s die ongetwijfeld bij velen herkenning
zullen oproepen. Vanwege de verwachtte belangstelling, is de oplage verdubbeld, zodat aankoop
van extra exemplaren voor iedereen mogelijk is. Het bestuur wenst u veel lees- en kijkplezier.
Op 26 augustus j.l. overleed, na een korte ziekte, Gijs Grootendorst. Wij gedenken in hem, gedurende
de afgelopen 15 jaar, een zeer getrouwe secretaris met wie het heel prettig samenwerken was. Gijs
was een man die het liefst op de achtergrond functioneerde, maar op deze plaats willen wij hem met
ere gedenken, opdat hij in onze herinnering blijft.

Wilbert de Jong - voorzitter
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Martha Beems
Deze bijzondere uitgave van Stichting Vrienden van
Historisch Meerkerk is financieel mogelijk gemaakt
door oud-inwoonster mevrouw Martha Beems. Zij is
geboren op 20 maart 1928 in de Tolstraat op nummer
D 22 (oude nummering) waar haar vader en moeder
een handel in koloniale waren, kaas, lijnkoeken en meel
bedreven. Deze kruidenierszaak stond op de plaats
waar later de autogarage van de familie Hakkesteegt
is gebouwd. Met een oudere zus groeide Martha
onbezorgd op. Ze was een strever en wilde graag de
beste zijn. Op de lagere school behaalde ze zeer goede
cijfers. Ze verlaat de lagere school met 8, 9 en 10-en
op haar rapport. Ze komt te werken achter de toonbank
bij haar vader en moeder. Door een familierelatie was
deze winkel in bezit gekomen. De oorspronkelijke
naam ‘Firma van Beek’ bleef echter gehandhaafd. De
oorlog brak uit en mede daardoor werd er niet verder
gestudeerd.

paraplu van 4=6. Op dit moment is in hetzelfde pand
het Chinese Restaurant ‘De Lange Muur’ gevestigd.

Na de oorlog werd de kruidenierszaak in 1946 verkocht
aan Cornelis Klein en wordt er een nieuw pand gebouwd.
De kruidenierszaak is later een supermarkt geworden
en wordt na enkele decennia voortgezet onder de

Martha is 17 augustus 2015, op 87 jarige leeftijd
overleden. Graag hadden we gezien, dat ze bij de
uitreiking van het 15-jarig jubileumboek aanwezig was.
Helaas mocht dit niet zo zijn.

Martha gaat in Gorinchem naar type-les en
handelscorrespondentie. In 1948 gaat ze werken bij
een verzekerings-kantoor in Amsterdam en woonde
daar, tot 1958, bij een oom en tante. Ze krijgt verkering
met Henk de Vor uit Lexmond en op 2 maart 1960 zijn
ze getrouwd. Dit huwelijk bleef kinderloos. Vanwege de
gezondheidsproblemen van haar man zijn ze samen in
Hof van Batenstein te Vianen gaan wonen. De band met
Meerkerk vond ze belangrijk. Op lezingen in het vooren najaar was zij graag aanwezig om oud-Meerkerkers
te ontmoeten.
In 2014 heeft zij besloten verschillende goede
doelen financieel te ondersteunen waaronder Stichting
Vrienden van Historisch Meerkerk.

Krijn van der Ham
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Gerrit de Bruijn en neef Teus met de voorbereiding voor het keuren van de paarden
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Keuring Fjorden
paarden bij
Gerrit de Bruijn
Gerrit de Bruijn was naast zijn beroep als schoolmeester aan
de openbare school ook een groot paarden liefhebber van
het Fjorden ras. Hij genoot grote bekendheid, vooral door de
jaarlijkse Fjorden paardenkeuring die op het land achter zijn
huis aan de Gorcumsestraat werd gehouden. Eigenaren uit
de verre omtrek kwamen met hun paarden naar Meerkerk om
gekeurd te worden. De paarden, die daarvoor in aanmerking
kwamen, werden ingeschreven in het stamboek.
Rare bokkesprongen
Daar ging het rondleiden en nauwkeurig bekijken van de
paarden aan vooraf. Daarna werd het paard voorgeleid bij de
keurmeesters. Na overleg en het goedkeuren van een paard,
werd hij in het stamboek bijgeschreven. Het paard zijn beloning
was het aanbrengen van een brandmerk op zijn bil, wat niet
altijd door het paard werd gewaardeerd. Met het gevolg dat hij
vaak rare bokkesprongen maakte. Hier is het gezegde, ” wie
mooi wil zijn moet pijn lijden”, misschien wel van toepassing.

Gerrit de Bruijn zoals je hem op alle paarden dagen zag
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Burgemeester Den Breejen toont ook zijn belangstelling met rechts van hem, met donkere jas, de voorzitter van de vereniging
van fjorden paarden in Zuid-Holland, de heer Willem Brouwer
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Met pensioen
Nadat Gerrit in 1974 met pensioen ging als
schoolmeester kwam in zijn plaats zijn neef
Teus de Bruijn, die vanzelfsprekend ook
betrokken raakte bij de paardenfokkerij van
zijn oom. Teus kwam als geroepen. Samen
hebben zij lange tijd genoten van de paarden
liefhebberij.
De zeer geziene Gerrit de Bruijn heeft zich ook
lang ingezet voor verschillende verenigingen.
Hij was lange tijd voorzitter van de ijsclub en
bestuurslid van de oranjevereniging.
De fruitoogst
In de tijd van de fruitoogst nodigde Gerrit, ook
wel de oude meester De Bruijn genoemd,
vaak schoolkinderen uit om mee te helpen
bij het appels oogsten en noten rapen, wat
voor de kinderen een belevenis was. Met het
ouder worden kwam er aan de liefhebberij
van het paarden houden een eind, waarmee
ook een einde kwam aan de jaarlijkse mooie
paardendagen. Gerrit de Bruijn overleed in
1998 op bijna 90 jarige leeftijd en zijn neef
Teus overleed in 2013, hij was toen 77 jaar.
Twee mensen die in onze gemeenschap lang
in herinnering zullen blijven.
Adri Bikker

Mirjam Bikker is goede maatjes met een paard van meester de Bruijn

Aan belangstelling ontbrak het meestal niet.
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Vlnr: Cees Chaigneau, Bas van Wijk, Aartje Versluis, Ida van Wijk, Gerrit Bouman, .. Verweij, Marrie Versluijs en Ans Venderbos
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Sinterklaasfeest
In het begin van de twintigste eeuw waren er veel
Sint-Nicolaasverenigingen. Het was een arme tijd en
duizenden kinderen konden niet in de feestvreugde
van het ontvangen van een cadeautje delen.
Johannes Boon, in 1928 oprichter van de Meerkerkse
Sint-Nicolaasvereniging, trok het zich erg aan en
trommelde een aantal gelijkgestemden bij elkaar om
eens per jaar een lichtpuntje te laten schijnen in de
arme gezinnen.
Met toestemming van het toenmalige gemeentebestuur, trok men gewapend met intekenlijsten het
dorp in. Iedereen kreeg de opdracht om eerst bij de
notabelen of beter gesitueerden aan te gaan. Deze

konden door hun status of positie moeilijk anders dan
vrij hoog intekenen. Vervolgens kwamen de iets minder
rijken aan de beurt. Ook de aanmelding van de kinderen
gebeurde op de manier van intekenlijsten.
De familie Boon bleef tijdens het gehele bestaan van de
vereniging, tot 1997, actief. Johannes Boon, de oprichter,
was voorzitter tot aan 1953 waarna schoonzoon Jan
Rietveld het stokje voor de volgende 25 jaar overnam,
gevolgd door kleindochter Ans Venderbos-Rietveld die
ook zo’n 20 jaar bestuurslid of voorzitter was. Met ere
mogen ook Marrie Versluis en Cees Chaigneau worden
genoemd. Marrie was meer dan 30 jaar bestuurslid.
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Aankomst Sint en Piet
In de jaren zestig gingen de kinderen, samen met
muziekvereniging Euphonia, sinterklaas, op zijn
schimmel Americo en zwarte piet Pedro afhalen. Bij
‘de Zandhoop’ aan de Bazeldijk ontmoeten ze elkaar
en daarna gingen ze met elkaar door het dorp op weg
naar Sap en Sap waar ze met gepast kabaal en gezang
arriveerden.

Voordat de cadeaus werden uitgedeeld, werden de
kinderen natuurlijk persoonlijk toegesproken door
Sinterklaas. Enkelen kregen tot hun verbijstering
te horen over hun ongehoorzaamheid of slechte
schoolprestaties. Vervolgens nog heel veel en hard
zingen, een hele sensatie, waarna Sint en Piet weer
vertrokken om de zieke kinderen thuis een cadeautje
te gaan brengen.

Sint en Piet kwamen overigens bij de fam. De Raad aan
de Bazeldijk vandaan waar zij meer dan 25 jaar werden
geschminkt door Wim de Raad.

Voor de tractatie moesten de kinderen hun eigen beker
meenemen. Daarin kregen ze warme chocolademelk
met twee speculaasjes erbij. De warme chocolademelk
kwam van melkboer Kobus Boom (uit de Tolstraat) in
een melkbus met een tapkraantje. De spanning van
het Sinterklaasbezoek werd uiteindelijk gebroken door
een film, bijvoorbeeld van Laurel en Hardy, die door
meester Van Kleef werd gedraaid. Aan het einde van de
middag kregen de kinderen met het cadeau een zakje
met een mandarijn en iets van snoep. En zo keerde
iedereen weer geheel voldaan huiswaarts, naar de
warme kachel, voor nog een heerlijk avondje.

Sinterklaasfeest bij Sap en Sap
Vroeger werden de cadeaus niet ingepakt, maar stond
alles uitgestald op het podium. Zo werden de kinderen
lekker gemaakt met, tot in de jaren zeventig jaarlijks
terugkerende cadeaus als een slee, gemaakt door
bestuursleden. In de jaren tachtig-negentig werden
de cadeaus ingepakt en was het een verrassing. Een
voorwaarden van de vereniging was echter steeds:
geen oorlogsspeelgoed als cadeau!

Wilbert de Jong
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Een kijkje in het foto album uit de jaren 50/60: vakantiekiekjes / dagje uit
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Cor bezig met het overtuigen van de kwaliteit van een koe

Pieter aan het werk op het Dorpsplein
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Cor Oskam en
Piet Versluis,
echte vrienden
Cor Oskam en Piet versluis in de Tolstraat waren dikke vrienden en grote
Feyenoord fans. Cor verdiende zijn brood in de veehandel. Het handelen
met de boeren was een prachtig vak. Wie herinnert zich nog dat er bij
koop of verkoop, de handen op elkaar werden geslagen.
Handel op de veemarkt in Gorinchem.
We zien hier op een foto uit 1969, dat Cor bezig is om een andere
vee handelaar te overtuigen van de kwaliteit van een koe, tijdens de
jaarlijkse Sint Maartensmarkt in Gorcum, die helaas in 1981 door sterk
verminderde aanvoer, voor het laatst werd gehouden.
Het vak van Piet.
Het vak van Piet was van een heel andere orde. Het eigen baas zijn
met het aannemen van straatwerken ging hem goed af. Samen met zijn
zoon Pieter en het personeel, werd heel wat werk verzet. Denk aan de
laatste renovatie van de Tolstraat en het Dorpsplein in 2003.
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Piet aan het modderen

In het praathuis bij Sap en Sap
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Piet in de starthouding op het dicht gevroren kanaal

Cor en Piet op weg naar het praathuis ‘De Gouden Leeuw’

Piet in de starthouding.
Piet mocht met zijn motor ook graag een wedstrijd
rijden. Op de foto doet hij mee met de modderrit die
jaarlijks op tweede kerstdag werd verreden. Ook op de
schaatsen kon Piet goed uit de voeten. Met een strenge
winter, op het dicht gevroren kanaal, kon ik Piet nog
eenmaal verleiden de starthouding aan te nemen.
Baldadige supporters.
De thuiswedstrijden van Feyenoord werden door de
vrienden maar zelden overgeslagen. Dan reed Cor de
BMW voor om Piet en buurman Rinus Ouwerkerk in te
laten stappen. Op het Dorpsplein stond dan vaak Gijs
van Iperen klaar om ook mee te gaan naar Rotterdam.
Vele jaren hebben zij genoten van hun club Feyenoord
tot dat er baldadige supporters op de parkeerplaats
over auto’s begonnen te lopen en er vernielingen
plaatsvonden. Dat werd het einde van een middag
genieten, waar telkens weer naar uit werd gekeken.
Jammer dat hun hobby zo werd verstoord, maar wat
bleef, ”geen kwaad woord over Feyenoord ”.

Adri Bikker

Vrienden Gijs van Iperen en Rinus Ouwerkerk
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Kerk in Meerkerk
Ouderling W. van den Dool (1864-1925) van de
Christelijk Gereformeerde Kerk in Noordeloos, was
woonachtig in Meerkerk. Om in Meerkerk ook een
Christelijk Gereformeerde Kerk te beginnen, kocht hij
van T. Kleijn het huis met herberg, tegenwoordig ‘De
Gouden Leeuw’ geheten. In de bovenzaal vonden vanaf
1918 de eerste kerkdiensten plaats. Zo’n 150 tot 200
mensen woonden de diensten bij. In 1920 moest er
echter geheid worden voor de nieuwe melkfabriek. Van
den Dool werd bang gemaakt, dat zijn muren wel eens
konden gaan schuren. Daarom verkocht hij het pand
aan de vader van Maarten Schakel. Van den Dool kreeg
al snel spijt, want nu moesten de kerkgangers weer
naar Noordeloos. Er reed speciaal een bus voor.
Maar in 1924 veranderde alles. In Noordeloos werd
een nieuwe kerk gebouwd. Tegelijkertijd kon Van
den Dool een huis met vee en wagenschuur van
J. den Hartog aan het einde van de Tolstraat kopen. De
schuur naast de woning werd uitgebroken, verbouwd
en ingericht, met meubilair uit de oude kerk van
Noordeloos, tot kerkzaal.

‘Noordeloos’ was echter niet zo erg voor
verzelfstandiging van een kerkgenootschap in
Meerkerk. Dat zou leden kosten en er was net een
nieuwe kerk gebouwd. Ouderling Van den Dool overleed
even wel op 28 november 1925 en meerdere broeders
van de kerkenraad in Noordeloos kwamen toen tot de
overtuiging, dat wel een gemeente gesticht kon worden
in Meerkerk. Uiteindelijk was het in 1925 zover. Van den
Dool had in zijn testament beschreven, dat de nieuwe
gemeente het kerkgebouw tegen een zeer schappelijke
prijs kon overnemen.
In 1951 werd er al gesproken over vervanging van het
kerkgebouw. Het was er namelijk nogal vochtig. Maar
een kerk bouwen is niet zomaar gedaan. Het vergde
nogal wat verwikkelingen. Uiteindelijk was er in 1962
een vergunning. Er werd tijdelijk gekerkt in zaal Sap en
op 8 juli 1964 kon het nieuwe kerkgebouw in gebruik
worden genomen.
Een andere Meerkerker van lang geleden was Bart
Bikker (1827-1897). Rond 1880 hield hij zogeheten
conventikels, huisgemeente in zijn boerderij op Bazeldijk
70-72, terwijl ook hij was aangesloten bij de Christelijke
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Gereformeerde Kerk te Noordeloos. Bikker ging echter
in 1892 mee met de ‘dolerenden’ in Noordeloos die zich
verenigden in de Gereformeerde Kerk. Al snel wist hij het
echter zo te regelen, dat er een Gereformeerde kerk op
Meerkerk gesticht kon worden. Op 11 mei 1893 was dat
een feit. Er werd gekerkt in de Gorinchemsestraat, op de
plaats waar nu het appartementencomplex Van Meever
staat. Al in 1894 werd voor ƒ900,- een stuk grond,
schuin tegenover het kerklokaal aangekocht. Willemina
Bikker-van ’t Sant, echtgenote van Bart Bikker,
deed een gift en totaal 34 aandelen werden daartoe
verkocht. A. Eikelenstam maakte bestek en tekeningen
en meester-metselaar J. Verhoeff uit Nieuwland nam
de bouw aan voor ƒ2.800,-. Het werd gefinancierd
met een obligatielening die al in 1900 werd afgelost.
In de eerste jaren waren er nogal wat problemen met
de klimaatbeheersing, ook na plaatsing, op voordelige
voorwaarden van een kachel, maar kachelsmid Borsje
wist daar op zeker moment een afdoende oplossing

voor te vinden. Het gebouw werd in 1919 flink vergroot:
er konden 11 banken bijgeplaatst worden. De perikelen
met de verwarming waren nog niet vergeten, want al in
1927 werd de kerk voorzien van centrale verwarming.
In 1961 vond een forse restauratie plaats.
Gijs Grootendorst, onlangs overleden secretaris van de
St. ‘Vrienden van Historisch Meerkerk, declameerde
een zelf vervaardigd gedicht en schonk, samen
met Nellie Verrijs, namens de jeugdverenigingen
de nieuwe gordijnen van het kerkgebouw. Zijn opa,
G.J. Grootendorst was overigens koster geweest van
1915-1933 en zijn vader, G.J. Grootendorst jr, van 19331965. Het kerkgebouw heeft vervolgens nog dienst
gedaan tot 1997.
Toen er later, op de plaats van de kerk, een aantal
woningen gebouwd werden, moest het straatje daarvoor
een naam krijgen. Vanwege de Stichting werd aan de

gemeente geadviseerd ‘Willemina’s erf, of – hof. Om
onnavolgbare reden werd het echter Wagenmakerij. Zo
komen historische vergissingen vanzelf tot stand.
Ook over de Hervormde Kerk doen vergissingen de
ronde. Ooit heeft iemand bedacht, dat de kerk door brand
verwoest zou zijn. Zelfs de ANWB en gerenommeerde
naslagwerken geven dat aan, maar het is niet juist. Uit
de archieven blijkt niets van een brand. Wel was er in
1830 sprake van ‘eenen zeer bouwvalligen toestand…..
zijnde de zijmuur meer dan zes palmen overhangende
….terwijl de westmuur van boven tot onder gescheurd
zijn aan het daaronder staande schoolgebouw het
vreeslijkste gevaar bedreigt,…’ Spoedig daarna werd
de kerk voor het grootste gedeelte gesloopt en alleen
het koor bleef over. Aan de aldus sterk verkleinde kerk,
de eerste gelegd door H. de With, een inscriptie in het
kerkgebouw getuigt ervan, werd door de gemeente
Meerkerk een ‘slank torentje tegen de nieuwe westgevel

gebouwd’. ‘….de toren der Burgerlijke gemeente,
anders nog in vrij goeden staat, door het amoveren
van het oude Kerkgebouw, noodwendig is moeten
worden afgebroken….’. De klok uit de oude toren was
wel bewaard gebleven. Deze dateerde van 1724, maar
is in de oorlogsjaren geconfisqueerd door de bezetter.
Het mechanische uurwerk van gebr. Van Bergen uit
Midwolda dateert uit 1927 en is in 1999, na overdracht
van de toren aan de burgerlijke gemeente, vervangen
door een elektronisch uurwerk. Maar nog wel te vinden
op de zolder van de consistorie. Aanvankelijk was
naast de toren een kleine consistorie gebouwd. In 1953
werd de consistorie echter uitgebreid en verdubbeld in
omvang. Het orgel in de kerk dateert van 1876 en wordt
toegeschreven aan Van Puffelen. De preekstoel dateert,
gezien de kransen van laurierbladeren, eikenloofornamenten en gedrapeerde strikken duidelijk uit
de Empire-tijd, en zal daarmee in 1832 nieuw zijn
geplaatst.
Wilbert de Jong
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Gijs van de Berg aan het werk in de werkplaats, wat later winkel werd
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De Vakman
In 1947 begint Jan van den Berg in een schuur van Jan Terlouw in de
Zouwendijk een timmermansbedrijf. Door goed werk af te leveren bouwde
hij een mooi eenmanszaak op. Zoon Gijs van den Berg, die na de oorlog zijn
timmermansdiploma behaalde, stroomde mee in het bedrijf. Ze kopen de schuur
van Jan van Peet in de Zouwendijk, die daar een houtopslag in bezit had.
Met de opbouw van Nederland na de oorlogsjaren, was er veel werk te verrichten.
Ook particulieren, die thuis zelf werkzaamheden uitvoerden, wisten de werkplaats
in de Zouwendijk te vinden. Met het kopen van hout, schroeven en spijkers,
groeide de gedachte, een winkel in doe het zelf artikelen te beginnen.
Inmiddels was vader Jan van den Berg in 1971 op 65-jarige leeftijd uit de zaak
gestapt. Achter de woning van Gijs was een grote nieuwe schuur gebouwd, met
een zolder voor houtopslag. De oude werkplaats werd omgebouwd tot winkel
en geopend op 21 maart 1975 met de naam “De Vakman”: Gijs in de werkplaats
en zijn vrouw Alie in de Doe-het-zelf winkel. De kennis voor de verkoop van
artikelen waren voor Alie ook nieuw, maar het gaat haar goed af. De kennis van
het assortiment groeit snel en, mede door de vriendelijkheid van Alie, is er in een
paar jaar een goede klantenkring opgebouwd.
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vlnr Gijs en Alie van de Berg & Lina en Jan van de Berg
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Kind 1, Kind 2, Alie van den Berg, mevr. de Jong, Lidy den Breejen en burgemeester den Breejen

Met de gestage uitbreiding van het assortiment en dus
te kleine winkel is er in 1979 een nieuwe grote winkel
nodig, die aan de overkant van de Zouwendijk wordt
gerealiseerd. Zoon Jan van den Berg komt meewerken
in de winkel, personeel wordt aangetrokken om de
vele klanten te voorzien van advies en de artikelen te
verkopen. Onder de paraplu “Fixet” wordt het bedrijf
voortgezet. Door parkeerproblemen moet het bedrijf in

2008 verhuizen naar het Industrieterrein, en voorziet
steeds meer in een behoefte in de regio. Zoon Peter, de
4e generatie, is inmiddels ook mede-eigenaar van de
zaak, inmiddels onder de vlag van “Hubo”. Zo kan de
familie van den Berg, met de Doe-het-zelf winkel, nog
in lengte van jaren een begrip in Meerkerk zijn.
Krijn van der Ham
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Een kijkje in het foto album uit de jaren 50/60: trouwerijen
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Er was eens een scheepjesbrug
De herinnering aan de scheepjesbrug is belangrijk voor
het nageslacht. In de tachtiger en negentiger jaren van
de negentiende eeuw kwam het Merwedekanaal tot
stand. Door het beter bevaarbaar maken van het oude
Zederikkanaal, wat in 1824-1825 ook al eens verbetert
was door de scherpe bochten er uit te halen. Zestig jaar
later werd het heel wat groter aangepakt. De houten vlotbruggen werden vervangen door ijzeren draaibruggen.
Er kwam tevens een schipbrug, gebouwd in 1886, die
de naam kreeg Kraneschipbrug en op 10 februari 1889
werd geopend, voor de verbinding tussen de Bazeldijk en
de Grote Kanaaldijk.

De kraneschipbrug met brugwachterswoningen
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Gerucht dat de scheepjes brug gaat verdwijnen
In 1985 ging het gerucht dat de Kraneschipbrug , in de
volksmond de Scheepjesbrug genoemd, zou moeten
verdwijnen. Aan dat gerucht besteedde de Gorcumse
Courant nu ook aandacht. Dat maakte de tongen los
bij de Meerkerkers die het er niet mee eens waren dat
de brug ging verdwijnen. Hij zou het slachtoffer worden
van de moderne tijd en door de hoge kosten van de
handbediening, waar meerdere brugwachters voor
nodig waren. Wethouder Wim van den Berg heeft zich
er nog sterk voor ingezet de brug te behouden maar
het heeft niet mogen baten. De brug werd al in 1988
buiten werking gesteld en langs de oever van de Grote
Kanaaldijk vastgelegd, in afwachting van wat er met de
brug zou gaan gebeuren.

De brug waar in het verre verleden
auto’s overheen mochten

Een geslaagde oudejaarsgrap,
Piet Versluis en Adri Bikker lieten z

Een goede grap met nieuwjaar
Toen het zo goed als zeker was dat de brug weg zou
gaan kwamen wat jongelui op het idee een grap uit te
halen. Met de jaarwisseling van 1988-1989, hebben zij
de brug los gemaakt en weg gevaren naar het eiland en
hem tussen de Kleine Kanaaldijk en het eiland gelegd.
Na veel bekijks hebben zij enkele dagen later de brug
weer terug gevaren en op zijn plaats gelegd.
De Scheepjesbrug verhuist naar Rotterdam
Na bijna honderd jaar dienst te hebben gedaan, besloot
Rijkswaterstaat de zeldzame brug weg te halen.
Maar om in de grote teleurstelling van de bewoners

, Cor Oskam,
zich vereeuwigen

Het demonteren van de scheepjesbrug voor zijn
nieuwe bestemming

tegemoed te komen kwam Rijkswaterstaat uiteindelijk
met een oplossing om de brug een plaats te geven
in het Maritiem Museum in Rotterdam. In december
1997 was het zover, de slinger van de lier werd door de
laatste brugwachter, Arie de Keijzer, overgedragen aan
de museumvoorzitter de heer De Rijke.
De brug had zijn laatste plaats gevonden in het
Maritieme buitenmuseum in Rotterdam. Waar hij in de
Leuvehaven weer dienst doet als vaste oeververbinding
en te bezichtigen is.
Adri Bikker

De brug heeft zijn plaats gevonden in het Martiemmuseum
te Rotterdam, waar hij te bezichtigen is
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Dokter Bastiaans
1 december 1947 is dokter Bastiaans als jonge dokter gevestigd in
Meerkerk, bijna 2000 Meerkerkers zijn bij de geboorte in handen
van de dokter gekomen. Ruim 35 jaar heeft dokter Bastiaans het
welzijn van de Meerkerkers op zich genomen, 29 januari 1983 was
zijn afscheidsreceptie en werd hij geroemd voor zijn hoge inzet voor
de dorpsbewoners.

Op weg als docent voor de E.H.B.O. in de omtrek deze functie heeft
hij 30 jaar vervuld.
Krijn van der Ham
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Huishoudschool
De Toorts
De CBTB Holland-Brabant (later CBTB West-Nederland) heeft
voor de aanvraag en realisering van de landbouwhuishoudschool
in Meerkerk gezorgd. Doel was een streekfunctie voor Christelijk
vervolgonderwijs in de regio. Het bestuur van de school zat in
Haarlem. De CBTB stelde een commissie van bijstand in die
voor het eerst op 27 maart 1962 in restaurant “Sap” bij elkaar
kwam. Voorzitter van de commissie werd Dingeman Vink,
secretaresse mw. Verrips-Benschop, penningmeester Peet van
Zessen. Eerste prioriteit was de aanname van het personeel.
Mej. Scheele werd de eerste directrice en in september 1962
kon er begonnen worden met lesgeven aan 55 leerlingen in
klas 1 en 38 leerlingen in klas 2. De officiële opening was 31
januari 1963. Bij die gelegenheid werd door de Meerkerkse
wethouder Gobel Willemse namens de gemeente een portret
aan van koningin Juliana en prins Bernhard aangeboden.
De naam van de school werd: De Toorts. Naast koken,
naaldvakken en de theorievakken was er ook een schooltuin
waar leerlingen in werkten. Na verloop van tijd kwam er
een derde leerjaar bij en nog weer later een vierde jaar. De
landbouwhuishoudschool werd smalend wel de spinazieacademie genoemd, maar met de Mammoetwet van 1968 werd
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Wethouder Gobel Willemse bied cadeau
aan namens de gemeente

Staand vlnr

Mej. Schut inspectrice Nijverheidsonderwijs
onthult naam van de school

Staand vlnr

het officieel een school voor LHNO (Lager
Huishoud- en Nijverheids Onderwijs),
later opgegaan in voorbereidend
beroepsonderwijs (VBO, 1992) en, samen
met de toenmalige MAVO’s en andere
VBO’s, in het VMBO (1999).
vlnr: dhr. Oud, mevr. Vuurens, dhr. Bot, mej./mevr. mej. Poortman, dhr. ??,
dhr. Lasthuis, mej. Boer.

Die ontwikkelingen gingen ook Meerkerk
niet voorbij. Steeds vaker gingen
leerlingen namelijk na De Toorts een
vervolgstudie doen, zoals opleidingen
voor kinderverzorgster, verzorgende en
Inas. In 1986 fuseerde De Toorts met De
Windroos in Gorinchem. Het gebouw in
Meerkerk werd in 1988 afgebroken. Op
dezelfde plaats werd daar toen de obs “de
Springplank” gebouwd.
Wilbert de Jong

Kooklokaal
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Een kijkje in het foto album uit de jaren 50/60: familie kiekjes
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Op deze foto is te zien hoe er gewerkt wordt aan de schoorsteen
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Een vreselijk
ongeluk met
dodelijke afloop
Wat woensdag 14 mei 1952 als een prachtige lentedag begon, werd
helaas overschaduwd door een vreselijk ongeluk. De 26 jarige Andries
van Bruggen uit Ameide, die kaasmaker was op de melkfabriek, ging na
schafttijd nog even met zijn collega’s naar buiten om van de zon te
genieten.
Dat durf ik wel
Eens in de paar jaar werd de grote schoorsteen van
de fabriek nagekeken op gebreken en zo nodig gerepareerd. Deze dag
was er net een schoorsteenbouwer bezig met een reparatie aan de
top van de schoorsteen. Bij het naar omhoog kijken zeiden de collega’s
tegen Andries, zou jij zo hoog durven klimmen. Waarop hij zei: “Dat
durf ik wel!”. Misschien wilde hij zich niet laten kennen en klom
langs de klimijzers omhoog. Bij de top aangekomen greep hij naar een
plank, om op de ronde stijger te klimmen. Wat hij niet wist werd hem
noodlottig, de plank lag los en kantelde, waarop hij naar beneden viel
met de dood tot gevolg.
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Een prachtige foto van de fabriek, waarop te zien is dat er kaas wordt geladen in een schip

Deze luchtfoto is toevallig gemaakt op de dag van het ongeluk
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Hevig geschokt
De schrik bij zijn collega’s, die zagen wat
er gebeurde, was enorm. De man die op de
steiger aan het werk was stond uit het zicht aan
de andere kant van de schoorsteen en merkte
niet wat er op dat moment gebeurd was. De
mensen uit de buurt waren hevig geschrokken
toen zij hoorden en zagen wat er was gebeurd
. Het vreselijke nieuws ging snel door het dorp.
De hele gemeenschap in Meerkerk en Ameide
waar Andries woonde, waren hevig geschokt.
Als tragische bijkomstigheid was, dat Andries
binnenkort met zijn verloofde, Fijgje van der
Ham uit Meerkerk zou gaan trouwen. Het was
heel moeilijk voor beide families om dit grote
verlies te verwerken.

Een foto met de melkfabriek in bedrijf omstreeks 1928

Het toeval wilde dat er die middag net na het
ongeluk, een luchtfoto werd gemaakt van de
melkfabriek, waarop je de mensen in groepjes
ziet staan napraten over wat er was gebeurd.

Adri Bikker

Johannes van der Heiden beklopt hier de kaas. Hij was vanaf
het begin van de fabriek (1 mei 1921) de langste tijd bedrijfsleider
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Rijksweg A 27
Mogelijk kunt u zich haast niet meer voorstellen, dat
ooit al het verkeer vanaf Gorinchem naar Utrecht, en
vice versa, dwars door Meerkerk over het Dorpsplein
stroomde. In 1951 werd de weg niettemin zelfs, zo nodig,
van ‘s morgens 7 uur tot ’s avonds 18.00 uur volledig
afgesloten, met het oog op wegwerkzaamheden. Het
verkeer werd gewoon omgeleid over de Kanaaldijk,
maar wat moest men anders?
In enkele jaren was de toename van het verkeer zo
vergroot, dat het verkeer op het Dorpsplein regelmatig
vast stond. Plannen lagen klaar om een nieuwe
Rijksweg aan te leggen, ruim om Meerkerk heen. Door de
burgemeesters van de aanleggende dorpen Lexmond,
Meerkerk, Hoogblokland, Arkel en Gorinchem, was
een verzoek gericht om de Rijksweg no. 27 spoedig te
realiseren, omdat er sprake was van een onhoudbare
situatie. Met name gold dat ook voor Gorinchem, waar
het verkeer met de pont verder moest richting het

zuiden, naar Brabant. Gorinchem liep volledig vol.
In 1955 werd een begin gemaakt met het verleggen
van lokale wegen, bruggen en sloten ten behoeve
van de nieuwe Rijksweg. In 1957 is er vervolgens een
groot begin gemaakt voor de aanleg van de Rijksweg.
Tot 4 meter diep en 30 meter breed, werd de klei
weggegraven en het veen met buizen weggezogen.
Zodoende ontstond er eerst een groot kanaal dat
weer is volgespoten met zand. Ook aan de nieuwe
Merwedebrug werd hard gewerkt. Begin 1961 is de A27
in gebruik genomen, en dat was een grote verbetering
voor het dorp. Wat echter eerst een verbetering werd
genoemd, werd na jaren weer een last. Door het steeds
toenemende verkeer, was er veel geluidsoverlast voor
de nieuwbouwwijk en aangrenzende woningen. Maar
dat is weer een ander verhaal.
Wilbert de Jong
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Benzinestation
de Wagenaar
Bij een rijksweg hoort een tankstation. Nadat rijksweg 27 op 15 maart 1961 in gebruik was genomen,
verrees daarom bij Meerkerk een ‘uniek benzinestation’. Het was namelijk het eerste Esso-station
van dit type in Europa. Er was een prijsvraag uitgeschreven en van de zeven ontwerpen die naar een
Esso-conferentie in Wenen werden gezonden, werd het ontwerp van architect J.H. ten Have (19201992) uitverkoren. Als bijzonderheid werd vermeld, dat het station was uitgerust met 7 pompen en
een opslag van 54.000 liter benzine en 24.000 liter autogasolie. Bovendien waren er aparte toiletten
voor dames en heren. Het lag in de bedoeling om hetzelfde ontwerp in heel West-Europa uit te voeren.
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Vlnr: Wil de Wagenaar, moeder de Wagenaar met hoed, daarachter Loes de Wagenaar, op de voorgrond kind: Ingrid en met z’n
armen over elkaar Dik de Wagenaar. En derde van rechts: secretaris van Dijk en burgemeester Berends.
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Marinus de Wagenaar, bij de opening helaas door
ziekte verhinderd, was al klant van Esso sinds 1928 en
exploiteerde vanaf 1936, later samen met zijn zoon Dik,
in de Tolstraat een fietsenmakerij annex benzinehandel
met een Esso-pomp. Door de aanleg van de rijksweg
27 was hij aangemerkt als gedupeerde aan de oude
rijksweg, waartoe de Tolstraat behoorde. Toen in 1937 de
eerste plannen voor een rijksweg rond Meerkerk bekend
werden, schreef hij aan Rijkswaterstaat een mooie brief
om aan te geven, dat hij graag een verkooppunt voor
brandstof wilde starten aan deze weg.

gebouwd zouden zijn. Maar dat was nu natuurlijk te
laat, zo relativeerde hij. Ingrid de Wagenaar reikte
vervolgens de burgemeester een schaar aan zodat hij
het lint door kon knippen.

Burgemeester Berends, die een belangrijke schakel
in de totstandkoming vormde, opende het station op
2 juli 1964. De totstandkoming was niet altijd vanzelf
gegaan. ‘Na een periode van moeilijkheden, is er nu
een blijde dag aangebroken’, hield hij Dik de Wagenaar
voor. Hij kon zich namelijk ook wel voorstellen, dat er
op de locatie van het tankstation een paar bungalows

Alle ambities kwamen zeker uit, want nog geen 16 jaar
later bleek het tankstation te klein. Ter vervanging werd
in 1980 het Esso-station ‘Scheiwijk’, ter hoogte van
Hoogblokland, geopend. Van het oude station uit 1964
is niets meer te vinden, dan een mooi plaatje in dit boek.

De directeur van Rijkswaterstaat mocht de Nederlandse
vlag hijsen en een directeur van Esso-Nederland mocht
ook nog een toespraak houden. Velen werden bedankt
en Dik de Wagenaar werd gemaand: ‘Dik, van jou wordt
veel verwacht! Als dit station niet slaagt, slaagt het
nergens’.

Wilbert de Jong
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Een kijkje in het foto album uit de jaren 50/60: familie kiekjes
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Voorbereiding tot het planten van de boom. Wethouder Van der Hagen met schep, Evert Baas directeur gemeentewerken, medewerker Bron,
Cees de Groot en burgemeester Den Breejen
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Planten van een boom
op het Dorpsplein
In november 1983 werd een begin gemaakt met de reconstructie van het Dorpsplein waarbij
stemmen opgingen om een boom te planten midden op het plein. Het zou het aanzien van het
plein verfraaien en wat meer karakter geven. Wat moest het worden? Een kastanje of een plataan?
De keuze was snel gemaakt. Het zou een plataan worden gezien de ervaring uit de geschiedenis
met de kastanjebomen achter de consistorie aan het Kerkplein. Een kastanje is een kwetsbare
boom voor blikseminslag. Meerdere keren is er in het verleden bij de oude kastanje bomen een
bliksem inslag geweest.
Minder overlast
Ook een reden om geen kastanje te planten was de hinder van vallende kastanjes op het terras,
waarvoor het Dorpsplein meer gebruikt zou gaan worden. De overlast van een plataan is een stuk
minder. De levensduur is heel groot, dat kunnen honderden jaren zijn en de hoogte kan soms wel
tot 30 meter reiken. Ziektes komen bij platanen bijna niet voor. Het regelmatig afschilferen van de
schors hoort bij een plataan. Leuk om te weten is dat de stamomtrek van één van de twee bomen
op het Kerkplein vier meter en 65 centimeter is.
Het planten van de boom
Het planten van de boom was een plechtig gebeuren. Op de foto’s zien we burgemeester den
Breejen, Evert Baas directeur gemeentewerken, wethouder Wim van den Berg en Piet van der
Hagen als wethouder van openbare werken. Hem kwam de eer toe de boom te planten. Verder
aanwezig, een werknemer van de firma Bron uit Beesd die de boom leverde en aannemer Cees
de Groot die de grond had voorbereid. Hij haalde de niet meer gebruikte oude ijzeren buizen uit de
grond die ooit van de waterleiding waren geweest. Ook had hij een drain aangelegd om overtollig
water af te voeren. Platanen houden namelijk niet van natte voeten.
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Inmiddels zijn wethouder Van den Berg en gemeente secretaris Van Dijk (met pet) ook te zien

Peet Kieboom, links van de boom is ook in het vizier gekomen
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Geschiedenis
Rond 1900 stonden er nog twee kastanje bomen op dit deel van het plein die kort daarna, wegens
ouderdom en huizenbouw, zijn gerooid. Voor het notarishuis stonden drie kastanjebomen die het
aanzien van het Dorpsplein lange tijd verfraaiden. Pas omstreeks 1946 werden zij verwijderd
vanwege het gevaar van vallende takken en voor het verkeer. De laatste kastanjeboom stond in
de tuin achter het monumentale, vroegere notaris huis, van Jaap en Trudy van Belle. Door een
veel voorkomende ziekte bij oude kastanje bomen is deze reus geveld en in de herfst van 2014
verwijderd. Zowaar een verarming van ons dorpsaanzicht.
Adri Bikker

Hier het resultaat, de boom omsingelt met een bank
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Koningin Juliana
bezoekt Meerkerk
Op vrijdag en zaterdag 27 en 28 juli 1951 brachten
koningin Juliana en prins Bernhard een bezoek aan
de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden. Het bezoek
is bedoeld voor een uiteenzetting over de veehouderij
en zuivelindustrie. Koningin Juliana en Prins Bernard
komen ’s middags om half twee aan op de Viaanse
brug, waar ze werden verwelkomd door de burgers
van Vianen. De ontvangst vond plaats op het stadhuis
aan de Voorstraat in Vianen. Van hieruit, wordt het
koninklijk paar gescheiden. Prins Bernard gaat met zijn
gevolg naar de Vries Robbé en de Betondak in Arkel.
De koningin gaat met een delegatie van acht auto’s via
Lexmond naar Ameide, waar ze om half drie arriveert.
Er wordt een kort bezoek gebracht bij een manden- en
hoepmakerij en vervolgens gaat ze naar Meerkerk. Al
de bezoeken zijn kort, de rondrit gaat in hoog tempo.
Om drie uur arriveert de koningin bij het gemeentehuis
van Meerkerk. Burgemeester W. Geleedts spreekt
een kort begroetingswoord. Bij de ontvangst zijn
de wethouders en ook de gemeentesecretaris van
Meerkerk, Leerbroek en Nieuwland natuurlijk aanwezig,
evenals vertegenwoordigers van het boerenleven,

zoals plattelandsvrouwen, zuivelfabrieken en diverse
fokverenigingen van kleinvee. Vanuit deze vereniging
was het idee ontstaan de koningin een jong geitje aan
te bieden. Juliana was hiervan zichtbaar gecharmeerd.
Ze aaide het geitje liefkozend en loopt met het geitje
aan een touw de trappen van het gemeentehuis af. Vele
foto’s werden door de persfotografen gemaakt en de
andere dag stonden deze foto’s in alle grote dagbladen
op de voorpagina, Meerkerk werd zo een beroemdheid.
De koningin en de mensen er omheen staan er
allemaal lachend op. Dat zegt genoeg. Het geschenk
viel in goede aarde. Burgemeester W. Geleedts van
Meerkerk heeft dit gebeuren gezien als een hoogtepunt
in zijn loopbaan. Maar wat moet je met zo’n beestje?
U begrijpt dat het geitje niet in de Koninklijke stoet kon
worden meegevoerd. De burgemeester kwam overeen
het geitje, op een door de koningin bepalend tijdstip te
bezorgen. Drie weken na het bezoek is, in gezelschap
van de burgemeester en zijn vrouw, en de heer G.
van Iperen uit Kedichem, voorzitter van de KleinveeFokvereniging, op Paleis Soestdijk alsnog het geitje aan
Prinses Marijke, later prinses Christine, overhandigd.
Krijn van der Ham
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Avento Caravans
De gebroeders Otto en Piet van der Hagen, afkomstig uit Hei- en Boeicop, startten de productie van
caravans in 1964. Dat gebeurde in de Tolstraat 26, in een pand van Fa. Hakkesteegt. De bouw van
caravans werd gecombineerd met, wat toen heette, een autoplaatwerkerij. De verkoop was in handen
van Schreuders Sport in Leerdam die de merknaam ‘Avento’, Italiaans voor ‘Voor de wind’ voerde.
In 1965 worden, geheel in Italiaanse stijl, verschillende caravans aangeboden. Een Piccolo voor
ƒ 2.950,-, twee typen Moyenne, tot een Maggiore voor ƒ 4.775,-. Dat er veel uitbreidingsmogelijkheden
zijn, mag wel blijken uit het feit, dat tandarts Van Gent uit Gorinchem in 1967 ‘wegens zeer bijzondere
omstandigheden’ zijn op dat moment twee jaar oude Maggiore te koop zet voor ƒ 5.500,- (proefrit met
Citroën LD mogelijk). Maar het is dan ook de tijd van de hoogconjunctuur. De economie, en daarmee
de inflatie, draait op volle toeren.
De zaken gaan zo goed, dat er gezocht moet
worden naar een grotere ruimte. Burgemeester
en wethouders van Meerkerk besluiten in 1970
aan de heer P.A. van der Hagen, Pr. Irenestraat
43 te Meerkerk vergunning te verlenen voor
de bouw van een loods voor de fabricage van
caravans op een terrein aan de Burg. Sloblaan. In
1971 wordt de productieloods gerealiseerd en de
autoplaatwerkerij verdwijnt al snel. Aanvankelijk
is er een kortdurende samenwerking met een
dealer van Kip-caravans, maar Avento heeft alle
ruimte nodig. De productie begint met ongeveer

100 caravans per jaar en groeit snel. De capaciteit
kan vergroot worden door de bouw van een extra
hal, waarin ook een showroom komt. Er zijn
dan ook inmiddels vele tientallen mensen uit
Meerkerk en omgeving werkzaam om op zeker
moment tot een recordproductie van meer dan
700 caravans per jaar te komen. Commissaris
van de Koningin mr. Vrolijk mag de uitbreiding
in 1976 openen. De prijzen van een caravan, er
zijn dan 11 modellen, variëren van ƒ 6.495,- tot
ƒ 14.495,-.
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Avento caravans staan bekend om hun superieure
kwaliteit, maar het prijskaartje is bovengemiddeld en
de economie als geheel draait toch wat minder. In de
tachtiger jaren wordt de productie uitgebreid met een
voordeliger uitvoering, de Caraha-carvan. Voor het
duurdere marktsegment wordt de Biod (oorspronkelijk
Beter is ons devies), een polyester caravan
aangeboden. Deze caravans worden geproduceerd bij
een werkvoorzieningsschap ‘De Schakel’ in Oldenzaal.
Zodoende is sprake van een mooi ABC voor de
caravanmarkt.
Bij het 25-jarig bestaan, in 1989, kan een verdere
uitbreiding worden geopend. Een nog grotere
productieruimte en showroom is het resultaat dat
vandaag nog zichtbaar. De caravanmarkt is dan echter

heel anders geworden dan in de voorbije kwarteeuw. Het
is heel moeilijk om op te boksen tegen grote buitenlandse
concurrenten, waarvan overigens ook velen de deuren
moeten sluiten. Tien jaar na de feestelijke opening,
komt ook de Meerkerkse caravanfabriek in staat van
faillissement. Een groep investeerders neemt het bedrijf
over en brengt de productie van Avento onder bij Kip in
Hoogeveen. Als ook Kip het niet redt, verdwijnt in 2010
het merk Avento van de markt.
Ook in roerige tijden blijven er caravans verkocht
en onderhouden worden in Meerkerk. Sinds
1 februari 2008 is weer sprake van een zelfstandig
gerenommeerd bedrijf dat in handen is van Harrie Krul.
Wilbert de Jong
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Een kijkje in het foto album uit de jaren 50/60: onderwijs
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Gillis Versluys draagt ook een steentje bij om de markt te doen slagen

Krijn van Zee voorziet hier het paard van P. Verrips van nieuwe hoefijzers

Peet van Es, een oud Meerkerker, staat met belangstelling te kijken

Jan van Peet is een schamel voor een boerenwagen
aan het steken en snijden

Jaarmarkt 40 jaar
Het is al weer 40 jaar geleden, 1975-2015, dat de ondernemers
vereniging van start ging met het organiseren van een jaarmarkt. In
het verre verleden werden verschillende markten gehouden in ons
dorp. Veemarkt in november, paardenmarkt en klein dierenmarkt in de
zomer. Waar ook koekkramen werden opgesteld met als enig vertier
het koekslaan. De peperkoek moest het ontgelden en werd in flarden
geslagen op het blok.
Na dat in de jaren dertig van de vorige eeuw de markten niet meer werden
gehouden. Waren wel elk jaar nog wat koek kramen te vinden naast het
Hof van Holland in de Tolstraat.
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Jan van Peet werkt onder toezicht van Erkelens, oud politieman
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Familiedag.
Op de markten, die in de zeventiger jaren in veel dorpen van start gingen,
was van alles te koop. Ook het ontmoeten van familie en kennissen
maakte zo’n marktdag compleet. Die eerste marktdag in 1975 stond ook
voor een deel in het teken van oude beroepen. Op de foto’s zie je Jan
van Peet als wagenmaker met zijn snijkunst aan een schamel voor een
boerenwagen werken. Krijn van Zee voorziet als hoefsmid, het paard van
P. Verrips van nieuwe hoefijzers.
Gillis Versluys met hoge hoed.
Maar ook niet te vergeten de alom bekende Meerkerker Gillis Versluys
droeg, met hoge hoed, zijn steentje bij om deze eerste marktdag te doen
slagen en Annie Schep vertegenwoordigt haar kaaswinkel. Het is te veel
om alle foto’s die toen door mij zijn gemaakt te tonen.
De jubileum markt afgelast.
Wat op zaterdag 4 juli 2015 de extra mooie jubileummarktdag had
moeten zijn, is helaas door de tropische temperatuur afgelast.
Adri Bikker
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De slager in de Kerkstraat
Slager Korevaar
De ambitieuze Kees Korevaar nam in 1957 slagerij
Verhoeven aan de Kerkstraat in Meerkerk over. De
jonge slager was een actieve vent en had moderne
ideeën. Zo introduceerde hij de ‘diepvrieskluis’. De
naam kluis duidt er al op, dat vlees toch een kostbaar
voedsel was. Het was niet zonder reden, dat slagers
nogal eens doelwit van inbrekers waren. Zo werd er in
1959 bij Kees Korevaar ingebroken en in 1960 was het
weer raak, weliswaar geen inbreker, maar wel ƒ 400,weg uit de winkellade.
Wat werd genoemd ‘onder buitengewoon grote
belangstelling’ werd in de zomer van 1963 door
burgemeester A. Berends de diepvriescentrale van
slager Korevaar officieel geopend. De burgemeester
had grote waardering voor de familie Korevaar, welke
het initiatief had durven nemen om in Meerkerk een
diepvriescentrale te bouwen, daar in het verleden al
enkele malen was geprobeerd tot stichting hiervan
te komen, die steeds op geringe medewerking was
afgestuit. De burgemeester hoopte dan ook, dat het
initiatief ook niet beschaamd zou worden en in een
behoefte van vele gezinnen zou voorzien. Door het

omdraaien van een schakelaar zette de burgemeester
de machine voor de koelinrichting in beweging, welke
echter door het springen van zekering in de schakelkast
spoedig weer stilstond. Maar de opening was een feit.
Het hele gezelschap toog vervolgens naar hotel Sap,
waar zoveel belangstelling voor bestond, dat zelfs
niet allen zich een plaats konden veroveren. Zou dat
aan de komst van de voorzitter van de Nederlandse
diepvrieshouders, de heer W. Boskeljon, hebben
gelegen? Hij gaf namelijk een voorlichting met film
over diepgevroren producten. De vele belangstellenden
werd trouwens ook een gratis consumptie en een
verloting met mooie prijzen, zoals een jaar lang een
gratis diepvrieslade van 200 liter, aangeboden.
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Vlnr: Tineke den Otter, Cees en Wil van Dijk, vader Herman van Dijk en Gerrie de Groot

74

Keurslager Van Dijk
Vanwege gezondheidsreden koos slager Korevaar er
voor om keurmeester te worden. Zodoende kwam de
slagerij in 1967 in handen van Herman van Dijk. In de
beginjaren werd er nog geslacht, maar door gewijzigde
regelgeving was dat later niet meer mogelijk. Maar
ook deze slager was actief en ondernemend. Op een
vlotte en innemende wijze wist hij de klanten voor
zich te winnen. De slagerij werd een slagerswinkel
onder het nieuwe begrip ‘bedien u zelf’. Dat gold dan
voor de vele aanverwante waren die verkocht werden,
want het vlees snijden, dat deed alleen de slager en
medewerkers, achter de toonbank. Op zeker moment
sloot Herman van Dijk zich aan bij de formule van
De Keurslager, een vereniging die probeerde het vak
van slager op een hoger plan te brengen. Elders had
je Ede slagers, maar in Meerkerk was toch maar een
echte Keurslager. Het hele gezin bleef ondertussen
meewerken. De echtgenote en dochter van Herman
stonden ook in de winkel en vooral zoon Cees, die
later de slagerij overnam, deed de bestellingen in een
blauwe Fiat 600 met modieus rood skai bekleding. In
hun spaarzame tijd waren vader en zoon ook jarenlang
met verve lid van de vrijwillige brandweer en zodoende
werden ze geziene figuren in het dorp.

mocht een eerste prijs, een vliegreis ter waarde van
ƒ999,- in ontvangst nemen. Dat gebeurde uiteraard in
de slagerswinkel en was met foto en al. De uitreiking
werd overigens al aangekondigd in de pers. Voor alle
aanwezigen bij de prijsuitreiking was er als troostprijs
gratis een half pond leverworst. Degenen die niet
aanwezig konden zijn, kregen extra interessante
aanbiedingen: een kilo schouderkarbonade ƒ7,98,
een half pond leverworst voor ƒ1,48, anderhalf ons
boterhamworst ƒ0,98 of leverkaas, ook anderhalf ons,
ƒ1,09.
Na dertig jaar Slager Van Dijk in de Kerkstraat volgde in
1997 de verhuizing naar de Meerstaete.
Wilbert de Jong

Vader en zoon haalden in 1975 ook de krant, toen
één van hun klanten een prijs won in de actie ‘Versier
een koe’ van het bedrijfschap van de slagerswereld.
Mw. W.A. van der Ham van het Dorpsplein Meerkerk,

75

Een kijkje in het foto album uit de jaren 50/60: interieur
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Wim van den Berg laat het rijtuig, waarin gezeten het
burgemeesters echtpaar, voor zijn boerderij stoppen

Te koop volle melk. Hier was het allemaal om begonnen

Wim biedt de burgemeester een beker gekoelde melk aan
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Hartelijk dank Van den Berg, wij vervolgen onze weg
naar de volgende stop in Ameide

Ludiek gebaar tijdens
de optocht in 1969
Bij de viering van het 700-jarig bestaan van ons dorp
(1269-1969) werd tijdens de allegorische optocht het
rijtuig waarin burgemeester Berends ”tijdelijk Schout
van Meerkerk” zat, samen met zijn echtgenote, door
Wim van den Berg staande gehouden, voor zijn
boerderij aan de Broekseweg. De burgemeester had al
een vermoeden dat Wim iets van plan was. Nu was het
zover. Wim bood de burgemeester met zijn echtgenote
een glas heerlijk gekoelde volle melk aan, wat door het
echtpaar lachend werd aangenomen en opgedronken.
De burgemeester kon dit ludieke gebaar wel waarderen.
Onschuldig protest
Deze daad was een onschuldig protest tegen de
regels, dat een boer niet rechtstreeks zijn melk aan
een consument mocht verkopen. Dit was het begin van
zijn verzet tegen de vele regels waar de boeren mee te
maken kregen.

Boer Koekoek
Wim van den Berg liet zich wellicht inspireren door
de opstandige Boer Koekoek die voor zijn partij in de
Tweede Kamer zijn bedrijfstak vertegenwoordigde met
”in het Drents dialect” fel gevoerde discussies over
de onvrede van de boeren tegen de organisatie, “Het
Landbouwschap”, die gesteund werd door de overheid.
Wim zijn manier om zich ook tegen meerdere regels
te verzetten gaf hem al gauw de bijnaam van Boer
Koekoek.
Vrije Boer
Als vrije boer zou Wim daarna nog veel van zich laten
horen. Door zijn enorme inzet voor het vrij kamperen bij
de boer, verwierf hij zelfs internationale bekendheid. De
gemeentepolitiek had ook zijn belangstelling waarbij hij
met succes een vrije kiesvereniging oprichtte genaamd
“Gemeente Belangen”. Hij was voor deze partij lange
tijd wethouder.
Adri Bikker
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Vanaf links. Burgemeester Geleedst, secretaris, kaashandelaar Jan de ridder, wethouder Willemse
en met kist voor zijn buik Piet Kortlever met rook artikelen.

Dingeman van den Heuvel aan het handelen met een kaaskoper. Hij kwam naar de markt met een Jeep.
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Kaasmarkt
Kleine Kanaaldijk
De kaasmarkt
In 1949 op een kaas keuringdag , staken boeren en kaaskopers de koppen
bij elkaar om weer een kaasmarkt in het leven te roepen. Gezien in het
verre verleden de kaasmarkt een begrip was in Meerkerk en omstreken.
Het gemeentebestuur, provincie en de kamer van koophandel gingen
er in mee. De markt werd op vrijdag 19 mei 1950 achter het “Hof van
Holland” aan de Loswal geopend. De aanvoer was boven verwachting.
Een achttal kaaskopers stonden de boeren met hun wagens kaas al vroeg
op te wachten.
De handen werden op elkaar geslagen
Na de opening door burgemeester Geleedst en nog enkele sprekers, nam
de handel een aanvang. De kaas kopers begonnen de kaas te bekloppen
en te ruiken om de kwaliteit te bepalen. Dan werd het spannend voor de
boer en de koopman. De handen werden gretig op elkaar geslagen, om
het eens te worden over de prijs. Meestal werd de koop niet gelijk beslist,
de boer wilde het bod van meerdere kopers horen. De aanvoer is enkele
jaren, op de vrijdagmarkt zeer goed geweest, soms wel 60 tot 70 partijen
per week. De markt stond in Zuid Holland als nummer vijf genoteerd.
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Dingeman van den Heuvel aan het handelen met een kaaskoper. Hij kwam naar de markt met een Jeep.

Arie van Hof aan het handelen met Jan de Ridder junior. Links op de foto Aard D Groot uit Ameide, Cor Oskam en op de rug gezien Izak Bor.
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Napraten in het Brughuis
Het waren niet alleen de kaaskopers, maar ook de vee en varkenshandelaren wilden
de boeren ontmoeten om zodoende afspraken te kunnen maken voor hun handel.
Na enkele uren was de handel voorbij en werd de kaas bij de firma C. van Beek en
firma Schep gewogen om te kunnen afrekenen. Nadien gingen de handelaren vaak
nog naar het Brughuis om wat te drinken en na te praten.
Geen lang leven beschoren
Helaas is ook deze keer de markt, net als de markt in het verleden, geen lang leven
beschoren. De eerste kaas markt duurde van 1889 tot 1899 en de laatste markt
duurde van 1950 tot Juni 1966. De oorzaak van de korte duur van de markten,
was in beide gevallen het constant afnemen van de aangevoerde partijen. De
handelaren gingen waarschijnlijk al dagen voor de markt uit, naar de boeren om de
kaas aan huis te kopen.
Adri Bikker

Piet Vink met pet heeft zijn kaas onder het zijl. Links op het hoekje is Ab. van der wal.
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Gerrit Schrijver
op en top
sportman
De in 1937 geboren Meerkerker Gerrit Schrijver, houdt van
sport. De racefiets is nog steeds zijn beste vriend, al is gezien
zijn leeftijd het fietsen minder intensief dan vroeger. Maar
achtduizend kilometer per jaar is voor hem een peulenschil.
In zijn jonge jaren stond hij al vroeg op de schaatsen
en ontwikkelde zich als een heel goed schaatser. Bij
wedstrijden en toertochten was hij meestal één van de
deelnemers. Als er winters waren zonder sterk ijs was er
altijd nog de kunstijsbaan in Utrecht, waar hij menigmaal
naar toeging.
De kikkersprong. Zou het lukken?
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Polsstok verspringen
Maar Gerrit zou Gerrit niet zijn als hij ook niet aan andere
sporten dacht. Was in Friesland het polsstok verspringen al
zeer populair, hier in de Alblasserwaard dacht men: ”Wat ze
in Friesland kunnen, kunnen wij ook.” Waarop hij met wat
vrienden aan de slag ging. Achter in het land van de familie
Middelkoop was een brede wetering waar werd geoefend.
De afstanden die ze in Friesland sprongen wilden zij, als het
kon, evenaren maar dat bleek te hoog gegrepen.
Prolongeren Kampioenschap
Het bleek al gauw dat hij het springen snel beheerste en
werd er al aan wedstrijddeelname gedacht. In augustus
1963 schreef men in het Gorcums Nieuwsblad, over een
wedstrijd polsstok verspringen in Noordeloos. Jongeren uit
de Alblasserwaard, Vijfheerenlanden en de Krimpenerwaard
namen daaraan deel. Gerrit Schrijver uit Meerkerk wist zijn
kampioenschap van vorig jaar te prolongeren. Hij kwam
toen tot een sprong van 10.65 meter. Nu behaalde hij het
kampioenschap met 10.19 meter. Bas Rietveld uit Lexmond
eindigde op de tweede plaats met 10.10 meter. Bij een
deelname in Schoonhoven zie je Gerrit, op de foto, in volle
actie.

Springen en klimmen of het niets is
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Gerrit tweede van rechts, op de kunstijsbaan
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Gerrit gaat wielrennen
Het schaatsen en polsstok verspringen was voor Gerrit
nog niet genoeg. Hij was inmiddels 31 jaar toen hij
een racefiets aanschafte. Het fietsen was een goede
combinatie met het schaatsen rijden vond hij. De eerste
racefiets kocht hij bij Jan Slomp in Hoornaar en zijn
tweede bij de plaatselijke fietsenmaker Joop Koekoek.
Er zouden er nog zeven volgen. Tienduizenden
kilometers heeft hij, vaak met mede renners, afgelegd.
Zes racefietsen heeft hij nog in zijn bezit. Bewaard of
teruggekocht na inruil.

De koeien kijken er niet van op als Gerrit met zijn fiets in het land staat.

Op één dag de Afsluitdijk rond
Met de viering van het 700 jarig bestaan van ons dorp in
1969 ging er voor Unicef een groep renners , waaronder
Gerrit, op één dag de Afsluitdijk rond. Vroeg in de
morgen om 3.00 uur gingen zij weg en om 20.30 uur
keerden zij weer terug. Ook een tocht van Maastricht
naar Den Helder, met zijn neef Kees Boogerd en Hennie
van Rossem, was een uitdaging. Zo heeft hij meerdere
tochten meegereden.
Voor zijn grote inzet bij de ijsclub Zederik kreeg Gerrit in
2013 een Koninklijke onderscheiding.
Adri Bikker

Samen met Koen van Alten
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Een kijkje in het foto album uit de jaren 50/60: straatbeeld
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W. Bovekerk en
cafetaria ‘De Halte
In het begin van de jaren zestig was Meerkerk het
uitgaansdorp in de regio. Op zaterdagavond, dansen bij
Sap en Sap en een biertje drinken bij het café Hof van
Holland en de Gouden Leeuw. Bovendien een echte
patatzaak in de Tolstraat, van de familie Kees Versluys.
De aardappelen werden door de familie zelf geschild
en voorgebakken. In een zelfgemaakte verkoopruimte
kon men daar op zaterdagavond een zak patat of
kroket kopen en later ook verpakt ijs. Door de spontane
Kees Versluys was er veel klandizie. Zo was er een
groep jongeren uit Ameide, waarvan één in militaire
dienst was. Nadat Kees dit bemerkte en aan de andere
jongens vroeg, of het werkelijk waar was, gaf hij hem
een gratis zak patat. De familie Versluys heeft deze
patatzaak volgehouden tot april 1966.
Wim Bovekerk 32 jaar oud van beroep chauffeur, onder
andere bij Kieboom en bij Schep kaashandel, was op
zoek, iets voor zichzelf te beginnen. Zodoende nam
hij de patatzaak van Kees Versluys over. Wim wilde
meer. Hij kocht de voormalige bakkerij van de familie
Veen aan de Tolstraat en toverde dit pand om tot een

echt cafetaria. Al in juni 1966 opende burgemeester
Berends de cafetaria met de sleutel die door de 6-jarige
dochter Elle-Marieke werd aangereikt. Ook zijn vrouw
Janny vond het leuk werk. Altijd mensen om je heen,
vond ze gezellig. Voor en tegenover het cafetaria was
een bushalte. Zo is de naam geboren: even een halt
bij de ‘bushalte’, ‘De Halte’ en tot vandaag hetzelfde
gebleven.
Wim ging ook met zijn patatwagen naar de
paardenfokdag, naar motor- en autocrossen. Zo werd de
basis gelegd van Evenementenverzorging en -catering
Bovekerk. Het bedrijf groeide snel. In 1976 kocht Wim
de melkfabriek “Amilko” en in 1977 werd Cafetaria De
Halte van de hand gedaan en komt onder de vleugels
van de familie Jacobs. Wim legt zich vanaf dat moment
uitsluitend toe op de evenementenverzorging. Er werden
duizenden stoelen, tafels, buffetten, bars en barkrukken
ingekocht. Deze werden landelijk verhuurd, maar ook
in België werden grote feesten verzorgd, met verkoop
van patat van Bovekerk Dat is toch knap, om in België,
Hollandse patat te verkopen. Een journalist verwoordde
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ooit, ‘Wim Bovekerk is een Amerikaanse Meerkerker, hij
denkt gelijk in het groot’. Wim bleef echter eenvoudig
en ging niet naast zijn schoenen lopen. Als er stoelen
nodig waren voor een goed doel, of evangelisatiedienst
werden ze gratis gebracht en opgehaald, dat zijn echte
Meerkerkers. Negen jaar lang beheerde hij ook het
grootste ijsdepot in midden Nederland en de distributie
daarvan.
De zuivelfabriek werd verbouwd, in 1984 was de
opening met de toepasselijke naam “De Bovezolder”,
en enkele kleinere zaaltjes voor vergaderingen. Dochter
Jacomine en schoonzoon Wijnand Janssen stroomden
mee in de zaak. Het is altijd hard werken, avond- en
nachtwerk, maar met veel inzet en inzicht is er bereikt
wat het nu is.
Krijn van der Ham
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De gebroeders Den Otter vlnr. Henk, Bertus, Gerrit, Dirk en Bart
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Familie
den Otter
Teunis den Otter (1896) was een ondernemend man. Al zijn
acht zonen kon hij aan het werk zetten. Hij pachtte daartoe
boomgaarden en verwerkte het fruit voor de handel. Ook deed
hij veel in griendhout. Het griendhout werd gehakt en geschild
en werd tot tienduizenden bossen verwerkt ten behoeve van de
regionale hoep- en mandenmakers, maar ook wel als teen voor
de rietmeubelmakerij.
Toen plastic steeds meer de plaats innam van deze natuurlijke
materialen, kon nog heel veel verwerkt worden in zinkstukken
ten behoeve van de waterstaatkundige werken. Van Zeeland tot
in Roodeschool werden vrachtwagens vol geleverd..
Wilbert de Jong
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vlnr. 8 namen

Woning T. den Otter aan de Zouwendijk

Bart den Otter
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Bertus den Otter

Dirk den Otter

vlnr. Bertus, Henk en Marinus den Otter

Rinus den Otter

5 kleine Ottertjes vlnr.

vlnr.
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Een speciale dank aan een ieder die meegewerkt
heeft aan het mogelijk maken van dit jubileumboek
ter ere van het 15 jarig jubileum van Stichting
Vrienden van Historisch Meerkerk.
De inhoud van deze uitgave is met de groots
mogelijke zorgvuldigheid samengesteld.
Onjuistheden kunnen echter voorkomen.
Auteursrecht voorbehouden
Niets uit deze publicatie mag zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van Stichting Vrienden
van Historisch Meerkerk openbaar worden
gemaakt of verveelvoudigd.

