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Voorwoord
van de voorzitter

De derde editie van ‘Historisch Meerkerk’ bevat, zoals beloofd, een verdere
verkenning van de Meerkerkse geschiedenis, een greep uit de periode 1787-1987.
Het bestuur van de Stichting hoopt dat u weer veel lees- en kijkplezier beleeft aan
deze uitgave.
Volgend jaar willen we, éénmalig, een bijzondere en uitgebreide editie uitbrengen.
Dat is mogelijk geworden door een grote gift van mw. M. de Vor-Beems, waarvoor
we haar buitengewoon erkentelijk zijn. Het is onze bedoeling dan, met uw
hulp, een foto-uitgave te maken met recente geschiedenis van Meerkerk en de
Meerkerkers. Wat zoeken we? In de naoorlogse periode werd het heel gewoon,
dat iedereen kiekjes kon maken van meer of minder bijzondere gebeurtenissen.
Familiefoto’s, maar ook de bouw van een woning, de opening van een winkel,
een trotse eigenaar van een auto, een schoolfoto, en nog veel meer. Ongetwijfeld
kunnen de eigenaren van de foto’s ook het verhaal erachter vertellen. We zijn heel
benieuwd. Een berichtje naar één van de bestuursleden is voldoende en foto’s
worden binnen enkele dagen geretourneerd.
Voor nu: geniet van deze uitgave. Voor daarna: deel uw enthousiasme over een
uitgave in 2015 met ons, zodat het een feest van herkenning voor iedereen
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Historisch praatje met een plaatje

De Watertoren van Meerkerk
Krijn van der Ham

Vanuit de wijde omtrek zien we fier en statig de
Watertoren van Meerkerk staan. De dorpsbewoners
waarderen de laatste jaren dit markante punt steeds
meer. In de feestweekkrant is een ode geplaatst
“Onder die oude Watertoren”. De opening van de
feestweek 2014 is bij de Watertoren. De nieuwe
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fietsclub van Meerkerk presenteert zich op een foto
bij de Watertoren en ook vele ansichtkaarten zijn
uitgegeven met de Watertoren, beeldbepalend voor
het dorp. Met de lezing, gegeven door Stichting
Vrienden van Historisch Meerkerk op 5 maart
2013 over de Watertorens van Nederland, bleven

vele vragen over de Meerkerkse Watertoren
onbeantwoord. Een goede reden om de
ontstaansgeschiedenis op te schrijven.
Al in de tweede helft van 1600 was men zich
er van bewust, dat goed en schoon water van
levensbelang was. Met waterschuiten werd
er schoon water gehaald uit de Vecht voor de
Amsterdamse bevolking. In waterarme gebieden
waren van oudsher waterputten gemaakt. Na de
uitvinding van de pomp moesten Watertorens
worden gebouwd. De eerste Watertoren van
Nederland werd gebouwd bij Den Helder
in het jaar 1856. In watergebieden zoals de
Alblasserwaard was het minder van belang en
daardoor één van de laatste gebieden waar een
waterleidingsysteem werd gerealiseerd. In de
raadsvergadering van 30 juni 1916 werd voor
het eerst gesproken over een schrijven, dat was
binnen gekomen van het Rijksbureau voor
drinkwatervoorziening, met een plan voor ZuidHolland om alle huizen en bedrijven te voorzien
van een drinkwateraansluiting, tevens met de
vraag of de gemeenten Meerkerk, Leerbroek en
Nieuwland, hun medewerking wilden verlenen.
In deze vergadering spreekt de heer T. Kloek zijn
wenselijkheid uit om hier aan mee te werken. In
het buurtschap Middelkoop werd geklaagd over
verontreinigd water, hetgeen veroorzaakt werd
door mesthopen van boeren die te dicht bij het

water lagen. Ook wordt door het Rijksbureau
een halve cent per inwoner gevraagd voor de
exploitatiekosten. Deze plannen worden steeds
vooruit geschoven. Eerst hadden we de eerste
Wereldoorlog, toen de moeilijke financiële jaren
met een grote beursdaling in 1929 waarna de
crisisjaren ‘30 volgden. Maar toch vormden zich
waterleidingcommissies, aangestuurd door de
gezondheidzorg. Er verscheen een groot plan voor
de gehele Alblasserwaard en Vijfheerenlanden,
om een waterleidingsysteem aan te leggen. Er
werden regio’s ingedeeld en op verzoek van
Gedeputeerde Staten kwam ingenieur Visser
uitleg geven aan 20 gemeenten in de omtrek van
Meerkerk. Percelen die verder dan 100 meter van
de hoofdleiding waren, werden niet aangesloten.
Men was niet verplicht om aansluiting te nemen
en daarom was het moeilijk de totale kosten
tegenover de opbrengsten uit te rekenen. In maart
1931 werd er een propaganda-avond gehouden
in De Doelen van Gorinchem. Alle regionale
gemeenten en directeuren van bedrijven,
zuivelfabrieken en gezondheidscommissies,
werden hiervoor uitgenodigd. Er werd uitleg
gegeven en een film vertoond met microscopische
opnamen van slootwater, waarmee de boeren
hun melkbussen schoonmaakten. Gebreken aan
kazen werden aangetoond door het slechte water.
Ook werd verteld het gemak van water uit een
kraan. Burgemeester G. Slob uit Meerkerk maakt
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de
opmerking, dat de film
wat overdreven is en dat het voor de boeren
teveel werk was om het vee in het weiland
van waterleidingwater te voorzien. Ook de
uitgestrektheid en de geringe aansluitingen,
waardoor de kosten te hoog zijn, zouden dit
plan niet doen slagen. Verschillende regionale
vergaderingen over het drinkwaterplan
volgden. Asperen en Arkel wilden bij de regio
Leerdam omdat daar de watervoorziening
al was voltooid. Van dorpspompen werden
monsters genomen. In Nieuwland had het
water uit de pomp een onaangename smaak en
werd het zelfs vergeleken met verdunde urine.
Inmiddels was burgemeester Slob van inzicht
veranderd, waarschijnlijk door het plan de
Watertoren in Meerkerk te plaatsen. Hij zette
zich volledig in om het plan, dat ook financieel
haalbaar moest zijn, te realiseren. Er waren al
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teveel jaren verstreken. In deze hoek van
Zuid-Holland bleven 20 gemeenten over
die geen drinkwatervoorziening hadden,
één van de laatste regio’s in Nederland.
Op 7 juli 1933 werd een vergadering
op het gemeentehuis van Meerkerk
belegd, onder voorzitterschap van
burgemeester Slob. Vertegenwoordigd
waren
de
gemeenten
Ameide,
Everdingen,
Hagestein,
Hei-en-Boeicop,
Leerbroek, Lexmond, Meerkerk, Nieuwland,
Schoonrewoerd,
Tienhoven,
Brandwijk,
Giessen-Nieuwkerk, Goudriaan, Hoogblokland,
Hoornaar,
Molenaarsgraaf,
Noordeloos,
Ottoland, Peursum en Schelluinen. Ingenieur
Verheij van het technisch adviesbureau uit
Amersfoort presenteerde een plan met een
berekening voor 4190 aansluitingen in deze
20 gemeenten. Er was een berekening gemaakt
voor 100%, 90% en 80% aansluitingen. De
totale kosten waren berekend op fl. 85.000,--. Er
zouden boringen plaats vinden in de waterrijke
zandbodem van Lexmond. De plannen voor de
watertoren waren eerst voor Ameide bedoeld
omdat die plaats hoger lag, zodat de toren niet
zo hoog gebouwd behoefde te worden. Dit
ging niet door omdat burgemeester Luijendijk
van Ameide geen industrie in zijn dorp wilde.
De toren is in Meerkerk geplaatst vanwege de

meest gunstige ligging voor het watertransport
naar de huizen en andere aansluitingen. De
toren moest om die reden wel 6 meter hoger
gebouwd worden teneinde de juiste druk op de
waterleiding te krijgen. Na deze uiteenzetting
werd er gestemd, waarbij 16 gemeenten
instemden met de plannen, 1 gemeente was niet
aanwezig, 2 stemden tegen en 1 was onpartijdig.
Het bijzondere van dit alles is, dat toen de
begroting werd gepresenteerd over de kosten
van het project, de gemeenteraad van Meerkerk
zich totaal tegen het plan keerde. De kosten
waren veel te hoog. Raadslid Wout van IJzeren
had berekend dat het minimaal fl. 1,00 per koe
ging kosten op jaarbasis als ze op stal stonden
en dan ook nog eens de eigen investering voor
leidingen en drinkbakjes, met het risico dat er
niet genoeg aansluitingen aangevraagd werden.
Al met al ging het niet vanzelf. Burgemeester
Slob bleef aandringen op het belang en gemak
van de waterleiding en de mogelijkheid
om veel werkelozen van dit project te laten
profiteren, middels de werkverschaffing. Met
het vooruitzicht dat het welvaart gaat brengen,
buigt de gemeenteraad van Meerkerk om.
Door het dagelijks bestuur van de waterleiding
voor de 20 gemeenten worden vele
vergaderingen gehouden. Op 17 oktober 1934

is het besluit genomen grond aan te kopen
langs de Noordscheweg, ver bij het dorp
vandaan, voor de bouw van de Watertoren
en een directeurswoning. Onderhandelingen
werden gevoerd voor de aankoop van grond
voor het Pompstation in Lexmond. Per 6
maart 1935 is het zover. Officieel is de grond,
die eigendom was van de Diaconie van de
Hervormde Kerk van Meerkerk, aangekocht.
Nu gaat het snel. Op 25 mei 1935 vond de
aanbesteding plaats. Er waren 10 inschrijvingen
van betonmaatschappijen. De hoogste was fl.
91.300.--. En de laagste was fl. 63.740.--. Dit
was de firma van der Wal en Woudenberg uit
Utrecht, waaraan het werk werd gegund. Met
een kleine post onvoorzien was de Watertoren
begroot voor fl. 70.000.--. Op 17 juli 1935 geven
burgemeester en wethouders van Meerkerk de
benodigde vergunningen af. De aanbesteding
van het woonhuis met kantoor en garage wordt in
aparte gedeelten open gesteld voor inschrijving
om zoveel mogelijk plaatselijke aannemers en
werkkrachten uit de gemeenten van werk te
voorzien. Men kon apart inschrijven voor het
metselwerk, timmerwerk, loodgieterswerk,
ijzerwerk, elektriciteitswerk en schilderwerk.
Alle werken werden aan de laagste inschrijvers
gegund. Dit gebeurde ook in Lexmond voor
het Pompstation en de machinistenwoning. De
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aanvoer voor buizen werd aan firma de Bruin uit
Hoogblokland gegund. Onder toeziend oog van
aannemers werden door 150 werklozen gleuven
gegraven voor de hoofdleiding en aansluitingen
naar de huizen. Alle wegen en straten in de 20
gemeenten waren opengebroken en moeilijk
begaanbaar. Het leken wel loopgraven. Op 15
oktober 1935 werd de eerste steen gelegd bij
de directeurswoning en de Watertoren door
burgemeester Slob. Dit was hem gevraagd door
de commissieleden van het drinkwaterschap
hetgeen de heer Slob zeer op prijs stelde. In
een toespraak bij dit gebeuren vermeldde hij
de jarenlange vertraging van dit project, met
de zekerheid dat het geheel ook financieel zal
slagen. Bij Koninklijk Besluit op 2 augustus van
dat jaar werd het verplicht een aansluiting op het
waternet te nemen. De Watertoren is vanaf de
fundering met ijzeren glijbekisting opgebouwd.
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Het was de tweede Watertoren van Nederland
die op deze manier van beton is gemaakt.
Maart 1936 was het betonstorten klaar, met een
diameter van 9.20 meter was de Watertoren
een indrukwekkend gezicht. De bedoeling was
dat per 1 juli 1936 alle aansluitingen gereed
waren. Woensdagmorgen 15 juli 1936 is er een
bezichtiging in en op de Watertoren door het
algemeen bestuur en de gemeenteraad. De toren
werd beklommen, maar door de harde wind
durfden velen niet op het 45 meter hoge smalle
omloopje te gaan staan. De al eerder genoemde
Wout van IJzeren uit Meerkerksbroek, groot
tegenstander van de Waterleiding, beklom
echter met grote durf het smalle laddertje
naar de top van de toren, 59,70 meter hoog,
en legde zijn bolhoed op de massieve loden
bol op het topje van de toren. Met deze daad
symboliseerde hij de prestatie die geleverd was
met dit project. Hij was toen 70 jaar oud. De
andere morgen, donderdag 16 juli, maakte
het algemeen bestuur, in tegenwoordigheid
van Jhr. mr. dr. Van Karnebeek, commissaris
van de Koningin voor Zuid-Holland, een
autotocht door de aangesloten gemeenten.
In verschillende dorpen en buitenwijken
was men nog bezig met aansluitingen. Na de
lunch arriveerde het gezelschap ’s middags
bij het Pompstation in Lexmond, waar een
grote tent was opgesteld. Vele genodigden en

belangstellenden hadden zich op het
terrein verzameld. Het Meerkerkse
fanfare-orkest speelde opgewekte
muziek, zodat er een feestelijke
stemming heerste. De leerlingen van
beide scholen stonden opgesteld als
erehaag en met het zingen van het
Wilhelmus werden de hoge gasten
begroet. Burgemeester Slob sprak als
eerste een hartelijk welkom. In het
bijzonder aan de heer Van Karnebeek,
alle vertegenwoordigers van de
gemeenten, aannemers, ingenieurs
en ook de arbeiders werden
genoemd. Zij werden bedankt voor
de grote inzet. Daarna volgden
verschillende andere sprekers. Burgemeester
Hogenboom van Lexmond noemde het
een eer dat deze gemeente goed drinkwater
levert aan een gedeelte van Zuid-Holland. Hij
memoreerde dat alle tegenstand niet direct
bedoeld was uit oogpunt van tegenwerking
maar vanwege voorzichtigheid ten aanzien
van de lastenverzwaring van de burgers.
Ds. Kamper, Gereformeerd predikant van
Meerkerk, spreekt namens de burgerij, wenst
het bestuur en burgemeester Slob veel geluk
en doorzettingsvermogen en verwoordt dat
de Victorie in Meerkerk is begonnen. Daarna
volgt de openingshandeling door de heer Van

Karnebeek.
Met een druk op een knop spuit er een
krachtige waterstraal de lucht in, waarna het
nog aangenaam vertoeven was met de vrolijke
muziek op het feestterrein. Tenslotte ging het
gezelschap naar Meerkerk. Op het Dorpsplein
werd een brandkraan opengedraaid als bewijs
dat er vanaf nu water uit de kraan komt. Vele
jaren later heeft de weg langs de Watertoren,
als eerbetoon aan burgemeester Slob, de naam
gekregen: Burgemeester Sloblaan.
Tot schrijfs,
Krijn van der Ham
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Drie generaties beroepsvissers
Adri Bikker

Te beginnen met de voorvader Dirk de Bruin,
geboren 14-8-1841 in Hei en Boeicop, zoon
van Huibert de Bruin en Maagje de Wild. Hij
trouwde in 1864 op 23-jarige leeftijd in Leerdam
met de 24 jarige Catharina van der Leeden. In de
tijd dat Dirk met Catharina in Leerdam woonde,
heeft hij waarschijnlijk bij een beroepsvisser in
loondienst, of zelfstandig, zijn kost verdiend met
vissen op de Linge en omgeving. Na 12 jaar in
Leerdam gewoond te hebben, het was inmiddels
1876, verhuisde hij op 35-jarige leeftijd met zijn
vrouw en inmiddels zes kinderen, naar Lexmond
aan de grens van Meerkerk, en vestigde zich hier
als beroepsvisser.

Een kruisje was voldoende
De kleine woning die hij met zijn vrouw en
zes kinderen betrok, stond aan de Lexmondse
kant van de Zederikkade. De andere kant van
de Kade was gemeente Meerkerk en voor het
grootste deel zijn werkterrein. Het pachten
van het water en het verkrijgen van de nodige
vergunningen was niet altijd even gemakkelijk.
Meestal ging dat in goed vertrouwen en dan
moest er getekend worden. Dat tekenen was
wel eens een probleem omdat in die tijd (1876)
niet iedereen kon schrijven, maar dan was, met
een bijschrift van de naam, het zetten van een
kruisje voldoende.

Al heel jong mee werken
De toekomst zag hij wel zitten. Onder de zes
kinderen had hij twee zoons, Eimert geboren in
1866 was 10 jaar, dus al bijna oud genoeg om
mee te werken, en Huibert die in 1871 geboren
was. In die tijd was het heel normaal, wanneer
de man een zelfstandig beroep had, dat jongens
al heel jong mee moesten werken met hun vader
en de meisjes mee hielpen in het huishouden.

26 hectaren wateroppervlak
Nadat dit allemaal geregeld was kon hij aan
de slag. Om de kost te kunnen verdienen had
hij wel 26 hectaren wateroppervlak nodig.
Dat werd dus hard werken. Maar Dirk had
vertrouwen in de toekomst met zijn zoons
Eimert en Huibert, niet wetend dat er nog vier
kinderen bij zouden komen, waaronder zoon
Jacob die in 1879 geboren werd. Het moet voor
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de moeder in het gezin niet makkelijk geweest
zijn om 10 kinderen ter wereld te brengen
waarvan één dood geboren werd en één binnen
het jaar overleed.
Als de tijd daar was
De zoons zullen op weg naar de volwassenheid
hun vader flink bijgestaan hebben. Dat was de
normale gang van zaken en vaak ook noodzaak.
Zij leerden ook wanneer het gunstig was om
te vissen, afhankelijk van de weersgesteldheid.
Boeren, molenaars en vissers moesten het weer
kunnen voorspellen. Als de tijd daar was, dus als
een zoon door huwelijk het huis uit ging, moest
hij een keuze maken hoe hij verder wilde; bleef
hij bij zijn vader of ging hij zelfstandig verder.
Van Eimert de oudste zoon is weinig bekend, hij
is waarschijnlijk geen visser geworden.
Huibert, tweede zoon van Dirk, werd visser in
Arkel
Van Huibert is meer bekend. Hij koos ook
het vak waar hij mee was opgegroeid. Kreeg
verkering met Neeltje van Dam uit Ameide en
trouwde in 1893 op 22-jarige leeftijd.
Het toeval wilde dat er in Arkel een mogelijkheid
was om als beroepsvisser te beginnen en hij
betrok al gauw, met zijn vrouw, een huis aan
de waterkant naast de Schotdeurenbrug, met
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voldoende werkruimte en viswater. Een deel
van het riviertje de Linge zou zijn werkterrein
worden met de mogelijkheid ook een deel van
het dichtbijzijnde Zederik-kanaal. Kort daarna
heette het Merwede-kanaal.
Dirk nam het bedrijf in Arkel van zijn vader
Huibert over
Waarschijnlijk verdiende Huibert goed met
het vissen want na verloop van jaren nam zijn
eerstgeboren en meewerkende zoon Dirk het
bedrijf van zijn vader over. Ook in Arkel zou
het tot drie generaties komen. Zijn jongste zoon
Henk zette op zijn manier het bedrijf voort en
zette nog jaren zijn netten uit op de Linge. Henk
was vrijgezel en een aardige geziene man. Op
vrijdagmiddag werd er paling schoongemaakt
voor de wachtende klanten. Dat ging er altijd
gezellig aan toe. Piet de Bruin en zijn broer
Huib hielpen hem bij het schoonmaken. Na het
overlijden van Henk is het bedrijf in Arkel niet
meer voortgezet.
Jacob de Bruin was voorbestemd om zijn
vader Dirk in Meerkerk op te volgen
Jacob, de derde zoon in 1879 geboren, was
voorbestemd om zijn vader Dirk op te volgen.
Lange tijd heeft hij met zijn vader mee gewerkt
en er een goed bedrijf van gemaakt; ondanks

dat zij ook last hadden ondervonden van de
werkzaamheden aan het Zederik-kanaal tot het
verbreden en opnieuw inrichten van het nieuwe
Merwede-kanaal. Ook kwamen er stropers,
soms van ver, die het hadden voorzien om de
paling voor de neus van de Bruin weg te vangen.
Dit wordt later bevestigd door een bericht
uit het archief van de Gorcumse Courant van
19 november 1899. Vissers uit Woudrichem
trachtten op de Oude Zederik hun netten uit te
zetten maar doordat dit tijdig werd opgemerkt,
maakten de stropers zich snel uit de voeten.
Jacob trouwde en betrok een huis aan de
Tolstraat
Zoon Jacob had inmiddels een meisje uit
Meerkerk leren kennen en trouwde op 24
januari 1901. Hij was 21 jaar en zijn bruid Aaltje
Johanna Buizert 20 jaar. Zij hadden een geschikt
huis in de Tolstraat aan de Zederik betrokken,
waar volop plaats was om het vissersbedrijf
uit te breiden. Zijn ouders, inmiddels al op
leeftijd, bleven aan de Zederikkade wonen De
kost verdiende hij bij zijn vader dat zat wel
goed, maar in een jong gezin kreeg men in die
tijd vaak al gauw met tegenslag te maken.
Eerste kind dood geboren
Het eerste kind werd in augustus dood geboren,

het zou Catharina Maria geheten hebben, naar
haar grootmoeder. In bijna ieder gezin werd
wel één of meerdere kinderen dood geboren.
Het tweede kind, Dirk, werd in 1902 geboren.
Daarna volgde Cornelis in 1907 en Catharina in
1911. Het gezin was compleet.
Veertien honderd pond witvis
Op dinsdag 5 februari 1907 hadden visser
Dirk de Bruin en zijn zoon Jacob een aardig
buitenkansje. Met het afvissen van het
zogenaamde Sluisgat bij Ameide wisten zij
veertien honderd pond witvis te bemachtigden,
die dadelijk werden doorverkocht en verzonden
naar het buitenland. Deze grote vangst met het
zware net, de zegen genaamd, was een groot
karwei en zal zeker niet zonder extra hulp van
anderen zijn gedaan. Dat er in de Zederik veel
vis zat werd hier weer eens bewezen. Vader Dirk
en zoon Jacob hadden het vak gedegen onder de
knie en verdienden goed de kost. Het lag voor
de hand dat Jacob, net als zijn vader, het vak
goed onder de knie had gekregen
Het was niet alleen vissen
Het onderhouden van de netten en fuiken was
een groot deel van het werk. Drogen, prepareren
en repareren van de netten, het onderhouden
van de schouwen en niet te vergeten de karen,
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waarin paling en andere vissoorten in leven
werd gehouden, behoorden allemaal bij de
werkzaamheden. Sander de Vaal was een van de
medewerkers die de netten repareerden.
Het verzamelen van ijs in de winter
In de winter, als het vroor en er ijs lag, was er
werk met het kapotslaan en verzamelen van
ijs voor het koelen en tijdelijk bewaren van
vis in de zomermaanden. Er was een stevig
dubbelwandig hok gemaakt met turfmolm
tussen de dubbele wand als isolatie. Het goed
bewaarde ijs werd ook wel eens door dokter
Spijkerboer gebruikt en niet te vergeten voor
het koelen van bier in Hotel Brughuis. Wanneer
het ijs op was in de zomer, werden staven ijs
besteld , die per vrachtwagen werden bezorgd.
Aankoop rietland en viswater
Jacob, inmiddels al lange tijd zelfstandig visser,
kocht het voorheen gepachte viswater van de
Zederik en de Hoenderwiel en ook kocht hij
een deel rietland in de Zouwe van Adriaan
Herlaar Bijl. De overschrijving vond plaats
op 22 februari 1918 ten kantore van notaris
Sichterman. Tragisch was dat in het zelfde jaar,
14 oktober 1918, vader Dirk de Bruin en zijn
vrouw op dezelfde dag zijn overleden
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Stoomzuivelfabriek Aurora
In mei 1920 verscheen er een artikel in de
Gorcumse courant, dat er door de N.V.
Stoomzuivelfabriek Aurora te Rotterdam aan
het gemeentebestuur alhier een verzoek was
ingediend om een vergunning te verkrijgen tot
het oprichten van een kaasfabriek op een terrein
aan de Gorcumse straat. Onmiddellijk maakte
de heer J. de Bruin, eigenaar van een visserij
in de Oude Zederik en omgeving, bezwaar
tegen de verwachte waterverontreiniging in de
onmiddellijke omgeving van zijn viskaren.
De plaatselijke geneesheer, dokter van Nes
Ook de plaatselijke geneesheer, dokter van Nes,
maakte bezwaar omdat de volksgezondheid
mogelijk ook in gevaar zou kunnen komen
doordat er nog steeds geen waterleiding was
en er ook nog steeds, door sommige gezinnen,
gebruik werd gemaakt van het kanaalwater
voor het bereiden van voedsel. De zoetwatervisserijvereniging Gorinchem en Omstreken
maakte ook bezwaar. Later bleek de vervuiling
mee te vallen en het juist, achter de melkfabriek,
een uitstekende plek was om te vissen. Menig
sportvisser heeft daar met een simpel kaasrandje
een vis weten te verschalken . Een oude man
uit het verleden (Cornelis van der Heiden), die
menig keer achter de fabriek zat te vissen, heeft

daar een bijnaam aan over gehouden, hij werd
Keessie piksnoek genoemd.
Visotter geschoten door Adriaan Bijl
Schade lijden door visotters hoorde bij het
beroep van visser, maar die mooie dieren
wilde je liever niet in je viswater hebben. Zij
aten voornamelijk vis, dus een schadepost
voor de Bruin. Zomaar vangen en doden was
verboden. Je moest een vergunning aanvragen
bij de provincie en kunnen aantonen dat je er
veel schade van ondervond. Daarna mocht je
meestal de otter, zo mogelijk, laten afschieten.
Adriaan Bijl, in bezit van een jachtvergunning,
zou een poging wagen en het lukte. Er werd
een foto gemaakt van Jacob de Bruin met de
Otter en Adriaan Bijl met zijn geweer op de
Zederikkade.
Droevige gebeurtenis
Jacobs dochter Catrien, getrouwd met Cor de
Ruiter, vertelde, toen ik daar op bezoek was,
een verhaal dat zich van 8 op 9 mei 1923 had
afgespeeld. De vrouw van Arie de Ruiter uit de
Tolstraat was al enige tijd overspannen toen
zij laat op de avond ongezien de deur uit was
gegaan. Nadat haar man zijn vrouw miste ging
hij met de buren op zoek. Toen zij niet werd
gevonden werd er vermoed dat er een ongeluk

was gebeurd. De politie en de brandweer werd
in kennis gesteld en gevraagd om de omgeving
af te zoeken. Ook mensen uit de buurt kwamen
er op af.
Een speurhond werd ingezet
Na lang vergeefs zoeken stelde de politie voor
om een speurhond te laten komen. Na verloop
van tijd kwam er van elders een politieman
met een speurhond die dadelijk werd ingezet.
De hond liep het Korenpad af en ging bij de
Korenmolen linksom en over de weg stopte
hij bij de wetering. Vandaar liep hij weer terug
langs de molen naar het kanaal, waar hij heen
en weer bleef lopen. Men ging direct aan het
dreggen maar zonder resultaat.
Jacob kreeg de vrouw aan de haak
Er was inmiddels een auto bijgehaald om met
zijn lampen bij te lichten. Jacob de Bruin was
ook onder de toeschouwers en bood aan het eens
met de palingreep te proberen, een lange lijn
met haken, wat een goed idee werd gevonden.
Het was al even na middernacht toen de Bruin
met de schouw kwam aan gevaren. Na wat
heen en weer varen met de reep, slepend over
de bodem, kreeg hij beet en bleven haar rokken
aan de haken vast zitten. Er werd besloten naar
achter het Brughuis te varen en haar daar uit
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het water te halen. Veel mensen waren ontdaan
door dit droevig gebeuren. Twee maanden later
bood haar man, de heer A. de Ruiter, zijn huis
te koop aan. Dit verhaal werd bevestigd door
een artikel uit de archieven van de Gorcumse
courant.
Jaarvergadering ijsclub Zederik
Op de jaarvergadering van de IJsclub Zederik
in 1923 werden twee dikke palingen, met een
gezamenlijk gewicht van zeven pond verloot.
Het toeval wilde dat Dirk de Bruin, zoon van
Jacob en ook visser, het geluk had dat op zijn
lot de twee palingen waren gevallen. Omdat
hij ze zelf had meegebracht, werden ze weer
teruggekocht en opnieuw verloot, maar nu één
tegelijk. Of dat één van de palingen niet wilde
scheiden van de man die hem had gevangen
is niet bekend, maar Dirk had weer het lot
waar één van de palingen op was gevallen. Dit
gebeuren vond men zo bijzonder dat er een
artikel over in de courant verscheen.
Hardrijden op de Zederik
Dirk de Bruin stond niet alleen zijn mannetje in
het water maar ook op het water.
12 januari 1924 lezen we in de Gorcumse
courant een verslag van de wedstrijd hardrijden
op de Zederik waarbij Dirk de Bruin de tweede
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prijs behaalde. Pel van Dijk uit Polsbroek kon
hij net niet verslaan, maar zijn plaatsgenoot, de
later zo bekende Maarten Schakel, een geducht
tegenstander, bleef hij de baas en won daarmee
de tweede prijs. Teunis den Otter, een groot
liefhebber van de schaatssport, moedigde Dirk
langs de baan luidkeels aan
Cornelis tweede zoon van Jacob
Cornelis (Kees), de tweede zoon van Jacob,
bekwaamde zich ook in het vissersvak en
werkte mee in het bedrijf van zijn vader. Later,
na zijn huwelijk in 1936 met Johanna de Leeuw,
werkte hij zelfstandig. Hij liet een huis bouwen
aan de Zederikkade en kocht een motorboot.
Zes maanden per jaar verbleef hij met zijn
gezin in Leerdam en viste hij op de Linge,
voornamelijk op paling. Zijn kinderen, Alie en
Cor gingen dan tijdelijk in Rhenoy en Asperen
naar school. Na terugkomst viste hij de rest van
het jaar in de polder Lakerveld en omgeving.
Ook in Culemborg, en in de Heerlijkheid
Mariënwaerdt van de Baron van Verschuer, had
hij visrecht verkregen
Elektrisch vissen
Kees was zijn tijd ver vooruit door ook
regelmatig elektrisch te vissen. Het kweken
van jonge snoekvisjes in bakken met stromend

water, bij zijn woning aan de Zederikkade,
was een specialiteit van hem. Hij kreeg daarbij
veel bekijks van omstanders Het was ook een
prachtig gezicht de visjes tegen de stroom in
te zien zwemmen. Zijn bedrijf werd na zijn
pensionering niet voortgezet. Cornelis is in
1976 overleden en werd 69 jaar.
De werkverschaffing
Het was inmiddels 1929 en een zware crisis
teisterde de wereld. Ook in Nederland heerste
grote werkloosheid. Om de werkelozen weer
aan werk te helpen was er de zogenaamde
werkverschaffing. De lonen waren laag en de
niet-werkenden kregen een uitkering. Jacob liep
al langer met het idee rond om in zijn rietland
putten te laten graven voor de kweek van karpers
en om ruimte te hebben voor opslag. Er waren
genoeg werkloze grondwerkers in Meerkerk
en omstreken die het zware graafwerk konden
verrichten. Er werd een ploeg mannen aan het
werk gezet onder leiding van Toon den Braven
en Teunis de Jong als ploegbazen.
Zeer ondernemend
De Bruin was zeer ondernemend en zag dat het
door de crisis financieel gunstig was een huis te
bouwen. De lonen waren laag en in 1929 liet hij
zijn bestaande huis uitbreiden tot een dubbele

woning voor zijn zoon Dirk. Ook kocht hij het
huis van de buren, waar Jacobus Boom lange
tijd zijn melkhandel had. Zoals het ook kan
gaan in het leven, overleed Jakobs vrouw in
1931 op 51-jarige leeftijd.
Examen voor een rijbewijs
Hij kocht in de dertiger jaren bij Joh. de Ruiter
een luxe Chevrolet van het bouwjaar 1932. Een
rijbewijs halen was in die tijd niet zo moeilijk.
Joh. de Ruiter lag hem het één en ander uit en ging
een paar keer mee voordat zij naar Nieuwpoort
gingen, waar de plaatselijke huisarts was
aangewezen om het examen voor een rijbewijs
af te nemen. Wat ik eerder al eens had gehoord
van Klaas Bogert, stelde dat examen weinig
voor. De dokter kwam naar buiten en zei: “Rij
maar een rondje door Nieuwpoort en kom dan
hier weer terug”, dat was meestal voldoende en
naar verkeersregels werd niet gevraagd.
Doorverkoop aan de groothandel
Door de bekendheid in de streek had De
Bruin een groot klantenbestand. Vooral
restaurants waren goede afnemers van paling
en snoekbaars. Het duurde dan ook niet lang
meer, dat hij ook vissoorten ging inkopen om
aan de vraag te voldoen en door te verkopen
aan de groothandel. Zo kwam hij te boek te
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staan als: J. de Bruin Vischhandel Meerkerk
Holland telefoon Nr. 17. Ik herinner mij nog
de vrachtauto met een bak met water erop die
iedere week de levende vis kwam ophalen.
Hij kon smakelijk vertellen
De ijsclub was zijn favoriete vereniging en
ook de streekgeschiedenis had zijn grote
belangstelling. Hij kon smakelijk vertellen over
de Franse tijd (1795–1813). De Franse soldaten
die in Ameide bij Sluis gelegerd waren gingen
nog al eens op rooftocht. De kippen bij de
boeren waren niet veilig, maar dat niet alleen,
zij hadden ook grote belangstelling voor de
jonge vrouwen. Hij vertelde ook over de eerste
stoomboten die door het kanaal kwamen; daar
liepen de mensen voor naar de kanaaldijk. En de
ijsbrekers in de winter die je al van verre hoorde
aankomen door het gekraak van het brekende
ijs. En dan de mensen die bij Joost van Iperen
een fiets kochten en nog moesten leren fietsen;
dat was bijna een volksvermaak in de Tolstraat.
Zingen in de bedstee
Sander de Vaal was een huisvriend en soms
medewerker van Jacob. Sander had een stevige
griep opgelopen en moest het bed houden.
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“Daar heb ik een goed middel tegen”, zei Jacob
en haalde een halve liter brandewijn bij Jan
de Graaf, de kastelein van Hof van Holland,
en ging op ziekenbezoek. “Daar moet je vier
glaasjes achter elkaar van op drinken dan ben je
zo weer beter”. Een paar dagen later ging Jakob
op bezoek bij Sander en vroeg: “Hoe gaat het
er mee?”, waarop zijn vrouw zei, “Zoiets heb
ik nog nooit mee gemaakt, hij ligt luidkeels te
zingen in de bedstee”.
Een man zoals je zelden ontmoet
Boven een Artikel in de Schoonhovense courant
uit 1960 stond te lezen: Jacob de Bruin. Een man
zoals je zelden ontmoet. Als een rasverteller
deed hij in dit artikel zijn verhaal over zijn
leven, de streekgeschiedenis en zijn veelzijdige
interesses. Eerlijkheid en vriendschap staat bij
hem hoog in het vaandel maar echt het goede in
de mens heeft hij maar zelden kunnen vinden
zegt hij. Hij vertelde in dit artikel ook over de
grote tegenstellingen tussen arm en rijk, de rust
van vroeger en de haast van nu. Tot slot verteld
hij: “In de dertiger jaren was er langs Meerkerk
al een nieuwe rijksweg gepland, nu in 1960, na
bijna dertig jaar is het dan zover”, waarbij hij
zegt : “Het zal stil worden in het dorp”.

Gehaktbal van snoekvlees
Ik mocht graag naar hem luisteren en soms
trakteerde hij mij op een gerookte paling of een
gehaktbal van snoekvlees. Tot op hoge leeftijd
bedreef hij nog zijn vishandel waarbij zijn
zoons hun gevangen vis bij hem aanleverden.
Wanneer je bij hem op bezoek kwam lag hij
vaak op de divan of was hij oud brood in blokjes
aan het snijden voor de vele eenden die in de
Zederik op hem wachtten. In 1969 is hij op 89
jarige leeftijd overleden. Een legendarisch man
was heen gegaan.
De laatste beroepsvisser
Na het overlijden van zijn vader was Dirk de
Bruin 66 jaar en genoot al van zijn pensioen
(A.O.W). Een leven van hard werken bij zijn
vader lag achter hem. Te oud, vond hij zelf, om
het bedrijf voort te zetten. Hij ging het rustiger
aan doen met zijn vrouw Cornelia (Kee), een
vrouw die liefde uitstraalde naar iedereen en
vooral de kinderen uit de buurt die zich de vele
snoepjes die zij van haar kregen nog lang zullen
herinneren. Dik Boom, een buurjongen die
vaak, na zijn werk, bij Kee een praatje maakte,
beschouwde haar als zijn tweede moeder. Dirk

maakte ook graag een praatje en wist ook veel
te verhalen. Hij overleed in 1989 en werd 87
jaar. Cornelia zijn vrouw overleed in 1994, zij
werd bijna 86 jaar. Hiermee eindigde de drie
geslachten beroepsvissers in Meerkerk. Dirk
z’n zoon, Jacob, zette het bedrijf niet voort. Hij
zag meer in het beroep van chauffeur op een
vrachtwagen.
Overgang naar sportvissen
Na het overlijden van Dirk de Bruin nam neef
Hendrik de Bruin uit Arkel de rechten nog enige
tijd over. Er was namelijk in de vergunning
bepaald, dat na het overlijden van de laatste
visser uit de familie de Bruin, de rechten zouden
vervallen. Later is het de visclub gelukt de rechten
te verkrijgen, waardoor het beroepsvissen is
overgegaan naar het sportvissen.
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Jan van Peet,
de Meerkerkse wagenbouwer
Peter de Pater

Waarschijnlijk begin ik dit verhaal op een
merkwaardige manier. Jan van Peet werd bekend door
het bouwen van boerenwagens en menig historicus
kwam ook niet verder dan dit onderwerp. Meerkerks
bekende inwoner M.W. Schakel schreef in zijn boek
“Streekgenoten 2 “een mooi verhaal over Jan van Peet,
maar ook hij beperkte zich tot de boerenwagens. De
werkzaamheden van Jan van Peet strekten echter veel
verder. Een gedeelte ervan zal ik als niet Meerkerker
proberen weer te geven in de volgende vertelling. Toch
beginnen we met de boerenwagen.
De boerenwagen
Misschien een eenvoudig woord: gewoon een
wagen waarmee de boer van oudsher zijn producten
vervoerde. Maar zo makkelijk zat dit niet in elkaar.
De boerenwagen werd een statussymbool, en een
geweldig stuk geschiedenis. De rijkste boeren lieten
wagens bouwen, met fantastisch houtsnijwerk en
bladgoud of, om te schijn op te houden, met goudverf.
Of het geheel erg functioneel was, was een detail. De

wagen zag er beter uit dan die van die buren. En daar
ging het om. Een ver familielid wist mij eens vol trots
te vertellen dat zijn vader in 1898, toen koningin
Wilhelmina 18 jaar werd, de optocht mocht sluiten,
omdat hij over de mooiste boerenwagen beschikte.
Het zij zo. Erg interessant vond ik het niet. De wagen
zal waarschijnlijk nooit door hem geladen zijn. Daar
had hij personeel voor. Hij had het al druk genoeg
met vergaderen. Dit was een stukje geschiedenis.
Geschiedenis bestaat overal, en ook in Meerkerk.
Soms denk ik dat dorpen vroeger zelfvoorzienend
waren: bakkers, slagers, schoenmakers, kruideniers,
kleermakers, slijters, smeden, timmerlieden.
Meerkerk had ze allemaal. Je hoefde niet ver op
pad om aan je benodigdheden te komen. Een boer
die zijn paard wilde beslaan ging even naar van der
Vegt. Een smid nodig? Even naar Teunis Klein. Een
timmerman nodig? Gijs Grootendorst was meester
timmerman, en ook nationaal bekend. In 1925 werd
hij ingezet in Borculo na de windhoos. Ik kan nog
meer Meerkerkse vaklieden noemen, maar dan
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beland ik echt op het terrein van Adri Bikker, een
Meerkerker die het veel beter kan vertellen dan
deze Lakervelder. Vaklieden alom. Mocht een boer
met een rijk gevulde portefeuille een boerenwagen
nodig hebben dan had Meerkerk een geweldig
adres: Jan van Peet. Ook al nationaal bekend. Mocht
dit adres de rijke boer niet bevallen, dan kon hij
in de buurt terecht. Lexmond en Noordeloos had
ook wagenbouwers. Alleen liepen Jan van Peet en
andere wagenbouwers, wat betreft het bouwen van
boerenwagens achter de feiten aan. Maar Jan had
toch meer mogelijkheden. En dat zal verder in dit
verhaal blijken.
Wat is een boerenwagen?
Een stuk vakmanschap, daarom hierbij twee
tekeningen. Elk onderdeel van dit statussymbool
had haar eigen naam. Illustraties, met dank aan
Koos Tromp. Veel namen van de onderdelen zijn
misschien onbekend. De eerder genoemde Koos
Tromp publiceerde ooit over de boerenwagens
in Gelderland en constateerde daarbij dat de
boerenwagens in de Alblasserwaard weinig
verschilden van de Gelderse. In zijn vertelling
kon hij natuurlijk niet om de naam Jan van Peet
heen. Het enige verschil dat hij constateerde was
het gebruik van versieringen, en het gebruik van
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de zogeheten kromme dissel. De kromme dissel?
Dit doet mij ergens aan denken. Ooit vestigde zich
de bekende Nederlandse voetballer Willem van
Hanegem zich in het Leerbroekse Hoogeind. Hij
voorzag zijn woning van de naam: “ De kromme
dissel”. Paste precies bij zijn persoon: de linksvoetige
van Hanegem vuurde ooit de meest kromme ballen
af. Misschien toch wel mooi, dat zelfs Willem aan
streekhistorie dacht. Het kan natuurlijk ook zo zijn
dat Willem van Hanegem door buurtbewoners
hierop attent is gemaakt. Jan van Peet versierde
zijn boerenwagens met bloemmotieven. In andere
regio’s werden ook andere motieven gebruikt. Nou
hing het gebruik van versieringen natuurlijk ook af
van de opdrachtgever.

Tekeningen Koos Tr
omp.

Wie was Jan van Peet?
Hij stamde uit een oud geslacht van wagenbouwers.
En werd geboren op 23 augustus 1913. Zowel Jan van
Peet junior als zijn vader Jan van Peet, geboren op 15
januari 1891 en later gehuwd met Pieternella Maria
Ouwerkerk, afkomstig uit het Meeerkerkse geslacht
van bekende slagers, was wagenmaker. Dit gold ook
al voor zijn opa Adriaan van Peet. In 1891 werd hij
als op 44 jarige leeftijd vermeld als wagenbouwer.
Geen verkeerd beroep in die tijd. Wat boerenwagens
betreft wat laat, maar hij bouwde ook de zogeheten
tilburries, en voor dit voertuig had je geen boeren
nodig. Rijke burgers hadden ook interesse in zo’n
voertuig. En menig bruidspaar werd vervoerd in zo’n
tilburry, om maar even te laten blijken waartoe men
financieel in staat was. Rond 1860 waren de boeren
steenrijk. Het geld kon niet op, en de een liet nog een
betere boerenwagen bouwen, dan de ander. In 1880
trad een landbouwcrisis in. De volgende crisis startte
in 1930. Waarschijnlijk was er toen weinig vraag
naar boerenwagens. Maar zelfs op die jonge leeftijd
liet Jan zich niet van de wagen rollen. Hij sleepte
twee opdrachten binnen. Zijn vader was het totaal
oneens met de acties van zijn zoon. Jan jr. ging door,
en bouwde twee boerenwagens. Misschien tekende
dit zijn karakter. Als hij overtuigd was van zijn gelijk,
werd het een moeilijk gesprek. Als jonge jongen kon

hij het wagenbouwen natuurlijk niet alleen aan,
maar hij kreeg hulp van zijn oom Wim van Peet.
Deze bouwde boerenwagens in Vianen. Een ervaren
man op dit gebied. En voor het schilderwerk van
de boerenwagens van Wim zorgde de Lexmonder
Ruth Boogaard. De twee wagens die Jan bouwde
in die jaren waren voor de Meerkerksbroekse boer
van Ieperen, en voor de bepaald niet armlastige
Nieuwlander Izak Verhaar. Via allerlei omwegen
bestaat deze laatste wagen nog steeds. Daarna werd
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het een poosje stil op boerenwagen gebied. Jan had
echter meer pijlen op zijn boog. Voor een goede
arrreslee kon je ook bij hem terecht. Hij bouwde
er een aantal. Ook dit was een status- symbool, en
precies in de juiste tijd bouwde Jan deze van gladde
ijzers voorziene sleden. Vroeger had je nog wel eens
een strenge winter met veel ijs en sneeuw, waarin
zo’n slee gebruikt werd .
Legendarisch blijf ik het verhaal van mijn opa
vinden over de strenge winter van 1929. Hij
woonde toen in Langerak. Zijn buurman spande
de paarden voor de arreslede en reed over de Lek.
Tikkeren noemde men dat. Of deze slede door ene
van Peet gebouwd was vermeldt de geschiedenis
niet, maar het zou zomaar kunnen. Niet door Jan,
dat kan niet gezien de datum. In 1944 bouwde Jan
zijn derde boerenwagen. Spoorloos verdwenen,
maar waarschijnlijk meegenomen dor de Duitsers
na Dolle Dinsdag. Nu we toch in de oorlog beland
zijn, het volgende verhaal. Een paar Meerkerkers
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stalen wat Duitse laarzen. De Duitsers stelden een
ultimatum. Laarzen terug brengen, of we gaan
Meerkerk plunderen. Menige Meerkerker bracht
zijn kostbare goederen in veiligheid. Voor Jan van
Peet was dit hout. Hij verstopte dit in Lakerveld. Wat
is hout waard zult u zeggen. Jan van Peet dacht daar
heel anders over. En terecht.
Voor zijn vakwerk had Jan goed hout nodig, en
hij had er verstand van. Geschikte bomen werden
zorgvuldig uitgezocht. Het hout werd daarna in
het water gelegd. Als dit hout volgens Jan de juiste
kwaliteit had bereikt, werd het naar huis gehaald.
Merkwaardig is misschien het feit dat zo’n boom met
een speciaal voertuig werd vervoerd: de zogenaamde
Malle Jan; de naam is waarschijnlijk toeval. Nadat
de bomen van de overzijde van het Merwede-kanaal
de Gorinchemsestraat hadden bereikt werden ze op
formaat gezaagd en gedroogd in de open lucht. Dit
proces duurde soms jaren, voor het volgens Jan de
juiste kwaliteit voor zijn wagens had gekregen. Dit

tekende de waarde die Jan aan goed hout hechtte. En
daarom bracht hij zijn kostbare hout in veiligheid;
het had hem immers jaren gekost om deze kwaliteit
te bereiken. En zoiets waardevols liet je niet
zomaar door de Duitsers meenemen. Overigens
beschikte Jan aan de overkant van het kanaal ook
over een schuurtje waarin hij het hout liet drogen.
Dit schuurtje liep waarschijnlijk geen gevaar. Vele
jaren later zou Jan zijn mening over de waarde van
hout nog eens bevestigen. Een oud-collega van
mij bouwde een boot. Voor een roer had hij goed
hout nodig. Hij meldde zich bij Jan van Peet. Het
antwoord van Jan was duidelijk: mijn goede hout
laat ik zomaar niet door jou in het water verdwijnen,
en daar kon onze schipper het mee doen. Het kan
best zo zijn, dat Jan achter zijn het raam van zijn
woning de volgende spreuk hanteerde:
Al wat oud en van hout is, Al wat ziek is antiek is,
Al wat rot en kapot is, Al wat verteerd wordt hier
gerepareerd.

Ik zal dit niet betwijfelen, maar Jan oefende het liefst
zijn vak uit met zelfgekozen hout, en zelf gekozen
vaklieden, daarmee was hij geen gemakkelijk mens,
misschien tekent dit de echte vakman. Jan kon
ook niet alles alleen. Voor het bouwen van zo’n
boerenwagen had je ook een goede smid nodig,
en die had Meerkerk in 1971, toen Jan zijn laatste
kunstje op het gebied van boerenwagens uitvoerde.
Zijn naam Krijn van Zee. Waarom zo maar opeens
die sprong naar jaren later? Na de oorlog verdween
de boerenwagen, en werd vervangen door de
bandenwagen, aanvankelijk getrokken door een
paard, later door een simpele trekker. Jan van Peet
ging bandenwagens bouwen. Misschien niet zijn
vak, en zijn liefhebberij, maar brood op de plank
was nodig. Wat herstel aan oude boerenwagens
deed hij graag , en door zijn kennis en vakmanschap
had hij zijn werk. In 1971 kreeg hij op 57- jarige
leeftijd waarschijnlijk de mooiste opdracht van zijn
leven. De bepaald niet arme Amsterdammer George
Verhoeven wilde zo’n ouderwetse boerenwagen,

25

niet voor het vervoer van hooi of zoiets, maar voor
iets anders. Hij wilde er ritten mee maken met zijn
paarden, en er mensen mee vervoeren, die een
mooie tocht wilden maken.
De George Verhoeven wagen
Door het bouwen van deze wagen, verkreeg Jan
van Peet nationale bekendheid. Het biermerk
Grolsch maakte er reclame over. Nu weet ik niet of
Jan iets met bier had, maar voor Heineken bouwde
hij ook een gewone wagen om er biervaten mee te
vervoeren. De George Verhoeven wagen was toch
iets speciaals. Dat Jan van Peet zo’n luxe wagen niet
alleen kon bouwen, lijkt me duidelijk. Maar net als
vroeger had Meerkerk zijn vaklieden. Krijn van Zee
verzorgde het smeedwerk, en Hans Kaasschieter de
bekleding. George Verhoeven was kritisch, maar
Krijn loste door zijn vakmanschap, de problemen
moeiteloos op. Het ging om wat simpel smeedwerk,
en daar wist Krijn wel raad mee. In 1978 begon Jan
aan zijn laatste klus. Hij bouwde 10 Friese sjezen. De
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eerste werd op 21 mei van dat jaar gepresenteerd in
de Friese grietenij Schettens. Vijfhonderd uur arbeid
zat er in. Schettens bestaat uit een straat, een school
en een kerk. Ooit beschikte Friesland over elf steden
en dertig zogenaamde grientenijen (kleine dorpen).
Voordat de Friezen het eens waren, ging er wat tijd
overheen. De Nederlandse taal heeft er nog steeds
de zegswijze: op zijn elfenendertigst aan te danken.
Voor ik verder afdwaal hierbij de totale tekst uit het
blad “De Boerderij” van 24 mei 1978.
Jan van Peet biedt eerste van tien sjezen aan.
Gouke, de vijfjarige gitzwarte Fries van de familie
Veldhuis, verwelkomt ons met luid gehinnik. Binnen
in de grote Friese boerderij in Schettens heerst
evenmin rust. Vandaag 21 mei, is er feest. Boeren
en boerinnen in Friese klederdracht lopen in en uit
en turen de weg af of er al een vrachtauto in zicht
komt. Als het zover is zwermt het voorhuis leeg,
de vrachtauto draait het erf op, de klep gaat open

en in het duistere interieur worden de contouren
zichtbaar van een spiksplinternieuwe krompanelen
Friese sjees. De bouwer van dit pronkjuweel, Jan van
Peet uit Meerkerk, luistert zichtbaar tevreden naar
het bewonderende gemompel van de omstanders.
Behoedzaam spant hij Gouke in. Samen met zijn
vrouw klimt Van Peet in de krompanelen bak. De
vering met behulp van lederen banden is comfortabel,
de bekleding luxueus, terwijl het houtsnijwerk de
bekroning vormt van dit renaissance-rijtuig. Zelfs de
spaken zijn voorzien van kunstig houtsnijwerk. Voor
deze sjees gaat Gouke fier. Alleen een Fries paard is
hier op zijn plaats. Jan van Peet ment rustig naar de
weg waar Atze en Baukje Veldhuis de teugels over
nemen. Van Peet neemt afscheid van wat in 500 uren
werd gebouwd. Eenmaal terug op het erf keuren van
het “Friese Sjezen Stamboek” de nieuwe aanwinst.
De goedkeuring wordt bezegeld met een koperen
plaatje onder de bak. Nummer 74 staat daarop. Jan
van Peet zal er nog negen bouwen. Dan neemt deze
vakman afscheid van zijn beroep. Hij zal dan 65 zijn.

Bij de borrel volgen de verhalen. Over de bouw, over
Gouke, over ringrijderij, over de concoursen waarop
Atze en Baukje Veldhuis hun sjees trots zullen tonen
en over het vak dat tot uitsterven lijkt gedoemd.
Jan van Peet heeft zijn sjees afgeleverd. Zonder
weemoed keert hij terug naar Meerkerk. Terug naar
de werkplaats. Er wachten nog negen sjezen…
Tenslotte:
Aan alles komt of kwam een eind: aan de bouw van
de boerenwagen, de tilbury, de arreslede en de sjees,
aan het leven van Jan van Peet en aan dit verhaal.
Dat veel gegevens over Jan van Peet in dit verhaal
niet vermeld zijn weet ik. Op 11 september 1986
overleed Jan van Peet. Opvolgers had hij niet. Zijn
vrouw Willempje van Peet-Streefkerk zou hem bijna
20 jaar overleven. Zij overleed op 1 juni 2006 op de
leeftijd van 91 jaar. Wat blijft zijn de resultaten, en
de herinneringen aan het vakmanschap van deze
bekende Meerkerker. De mensen die hem hielpen
mogen ook niet de vergeten worden.
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Camp de Meerkerck
le 17 de Septbre 1787
Wilbert de Jong

28

Een mooie plattegrond van Meerkerk met daarop
verschillende militaire aanduidingen, maakt
natuurlijk nieuwsgierig om te weten wat aan ‘le
Broeck Stege’ aan de hand is geweest. Er stonden
kennelijk verschillende kanonnen opgesteld, een Garde
Batterie, wat dat dan ook mag zijn, en kampementen
met bagages en legerplaatsen genaamd Knobelsdorf
en Marwitz.
Een onbekend gegeven, maar even zoeken, brengt
toch wel het één en ander boven water. Prinses
Wilhelmina, de echtgenote van stadhouder Willem
V, had enkele weken daarvoor aan haar broer, de
Pruisische koning, laten weten, dat een gang naar
Den Haag, op verzoek van de Hollandse Staten, wel de
meest glorieuze genoegdoening voor alle perikelen,
zoals haar aanhouding bij Goejanverwellesluis in
juni van dat jaar, zou zijn. Twee dagen daarvoor
hadden Pruisen en Engeland een geheime afspraak
gemaakt om de contrarevolutie te steunen. De hertog
van Brunswijk, een ‘goede bekende’ van de familie,
was kort daarvoor benoemd tot opperbevelhebber
van het Pruisische interventieleger. Dat leger
installeerde zich op 6 augustus in Wezel. Spionnen
uit heel Holland kwam de hertog daar informeren
over marsroutes, forten, versterkingen, wegen en
rivieren. De hertog gebruikte de tijd om zich goed te

laten
informeren.
In
het
stadhouderlijk hof te Nijmegen en in Kleef sprak
hij met prinses Wilhelmina en andere leiders van
de contrarevolutie. Zodoende was er sprake van
een goede voorbereiding op de ondersteuning van
de oranjepartij. Het duurde nog tot 9 september
voordat Pruisen, de oorspronkelijke verlangens
van prinses Wilhelmina in een ultimatum aan de
Hollandse Staten verwoordde. De oranjepartij vond
het moment gekomen om de hertog van Brunswijk
te informeren over de terreurmaatregelen die zij
zou treffen ter ondersteuning van de Pruisische
operaties. In politieke kring was het namelijk
bekend, dat Pruisen, dat op 13 september ons land
binnenviel, plunderend zou optreden, niet in het
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wilde weg, maar volgens opdracht en met een doel.
De gang van zaken zou daarbij worden voorgesteld
alsof Brunswijk op zou treden als ordestichter en
bestraffer van muitelingen. En Brunswijk deed
het niet alleen voor de militaire eer, hij wilde als
beloning de hoge heerlijkheid Dalem bij Gorkum
tot zijn bezit te mogen rekenen. Maar de hele gang
van zaken maakte hem wel zenuwachtig; hoe kan
hij de orangistische oproerkraaiers in bedwang
houden? Brunswijk verdeelde zijn leger in drie
divisies en nam persoonlijk de leiding over de
grootste met 10.000 man, die Holland via de Veluwe
zou naderen en allereerst de vesting en stad Gorkum
zou aanvallen. Gorkum was dus de testcase. De
bedoeling was een panische angst te veroorzaken
die zich over heel Holland zou verspreiden. In
Gorkum waren 1.200 manschappen gelegerd, vooral
gewapende burgers. Andere bronnen noemen echter
‘een bandelooze troep van hooguit 400 man’. Op 17
september installeerde de hertog van Brunswijk
zich bovenop de kerktoren van Asperen om het
beleg en de verovering van Gorkum, de stad onder
leiding van jonkheer Alexander van de Cappellen,
in de ogen van sommigen ‘een onervaren dwaas’,
te kunnen gadeslaan. Brunswijk gaf later aan, dat
hij gerekend had op een beleg dat wel zes weken
stand had kunnen houden. Volgens beproefd recept
werd echter beweerd dat vanuit Gorkum zou zijn
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geschoten op enkele onderhandelaars van de hertog.
Deze ‘inbreuk op het oorlogsrecht’ maakt het mogelijk
het volle vuur op de stad te openen. Verschillende
huizen in Gorkum raakten diezelfde morgen nog in
de brand en 35 woningen werden geplunderd. ‘De
bombardeering was zeer hevig’. Vanwege de inbreuk
werden geen capitulatievoorwaarden toegestaan.
De Pruisen maakten 98 burgers krijgsgevangen.
Bij de Arkelse Dam vond op dezelfde dag een
treffen plaats met een infanteriestelling van 90
man, die ook genoodzaakt was zich over te geven
aan de Pruisen. Deze ongelukkigen werden naar
Wezel afgevoerd, hoewel de hertog had verzekerd
dat dit niet zou gebeuren. De helft stierf vanwege
de martelingen en ontberingen en de andere helft
tekende voor deelname aan het Pruisische leger, wat
een lange slavernij betekende. Toen het leed was
geschied, betoonde Brunswijk, in galop komend
vanuit Asperen, zich ‘zeer verontwaardigd’ over een
plundering in Meerkerk en strafte het regiment Von
Marwitz door ontbinding van het regiment en 100
stokslagen voor de soldaten: ‘Een vierde van een
myl van Meerkerk, hoorde Z.H. een verschikkelyk
geschreeuw, ‘t welk uit de huizen langs den weg
kwam. Hy detacheerde terstond een Officier om hier
na te hooren. ’t Waren drie Soldaaten van ’t Regiment
van MARWITZ, die, uit het Camp gevlucht, bezig
waren met plunderen. Zy werden voor den Hertog

gebragt, die zich zeer driftig maakte, en ze alle drie deedt
arresteeren’. De naam Marwitz zien we ondertussen op
het kaartje van Meerkerk van dezelfde datum. Niet zo
vreemd, want de straf voor het regiment werd dezelfde
dag nog ongedaan gemaakt en het regiment zelf alweer
hersteld. Ook komen we de naam Knobelsdorf komen we
tegen. Generaal Knobelsdorf (1752-1820), van wie bij de
aanvankelijke bestraffing wordt aangegeven dat hij ‘zich
verschoonde, en zeide, dat hy misnoegd over deeze wanorde,
de schuldigsten reeds hadt doen straffen’. Enkele dagen
daarvoor was een groep van 20 huzaren al afgezonden
naar Meerkerk om werkers, dat wil zeggen patriotten, die
bezig waren om de dijken te doorsteken, te verdrijven.
Maar het bleek, dat de boeren al druk bezig waren om het
gat weer te dichten. Zodoende konden de huzaren snel
naar Ameide, waar ze 80 militairen van het garnizoen
van Ameide krijgsgevangen maakten. Ondertussen
waren er nog meer krijgsgevangenen gemaakt. Daarvan
verbleven er 42 in een kamer van het huis van schout
Boellaard te Meerkerk. Deze schout hoorde kennelijk
ook bij de weinige patriotten in Meerkerk. Zijn huis was
door Oranjegezinde boeren volledig uitgeplunderd. Al
het meubilair was kapotgeslagen; de grond lag bezaaid
met schilderijen, gebroken glazen en porselein en alle
ruiten waren ingegooid. Overigens troffen even later de
prinsgezinde boeren hetzelfde lot. Pasgemaakte kaas werd
niet alleen meegenomen om op te eten, er werd zelfs een
dam in een sloot van gemaakt om de Pruisische militairen
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overtocht te verlenen. Paarden werden meegevoerd,
koeien werden geslacht, boomgaarden omgehakt en
wat niet genomen kon worden, werd vernield. Dat
kweekte allemaal zoveel onrust, dat nog in 1788
een militie moest worden gelegerd in Meerkerk,
maar ook in Ameide en Lexmond, om de rust te
handhaven.
De hertog van Brunswijk hield in de nacht van 17
op 18 september zijn hoofdkwartier in Meerkerk en,
gelet op de kaart, kunnen we ervan uitgaan, dat dit
in ‘le Broeck Stege’ was. Daar kreeg hij ‘het bericht
van eene gebeurtenis, die van beslissenden aard is
voor dezen oorlog de stad Utrecht is door de patriotten
ontruimd’. Een patrouille Pruisische huzaren was
ondertussen Nieuwpoort binnen getrokken en ook
Schoonhoven werd zonder weerstand bezet zodat de
hertog daar op 19 september in glorie kon arriveren.
De inname van Gorkum, en dezelfde dag ook van
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Utrecht, had inderdaad tot veel consternatie in
Holland geleid. De intimidatie had gewerkt. In
de opvolgende nacht werd Gouda geplunderd en
uiteindelijk kwam een vluchtelingenstroom van
40.000 Nederlanders naar het buitenland op gang.
Hoewel Pruisische huzaren erop uit trokken
om inundatie te voorkomen, zorgden hun verre
nakomelingen er in 1944-1945 voor, dat de
Broekseweg juist wel onder water kwam te staan. De
foto’s getuigen ervan. De oude Hollandse waterlinie,
waarvan Meerkerk deel uitmaakte, vormde een
‘hintere wasserstellung’ om geallieerde troepen uit
het oosten, dat wil zeggen Russen, tegen te houden.
Bronvermelding:
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Een huis met historie
Adri Bikker

Tijdens het graven en verbreden van het Zederikkanaal tot het Merwedekanaal, in de jaren tachtig en negentig van
de negentiende eeuw, moest de vlotbrug die de verbinding was tussen de Bazeldijk en de landerijen van de polder
Quakernaak, verdwijnen en worden vervangen door een kraneschipbrug, later beter bekend als de scheepjesbrug.
De Ambachtsheer van Meerkerk, mr. Jacob Gerard van Nes ( 1854-!931 ), die eigenaar was van veel land en de
betreffende brug met brugwachterswoning, gaf de gebroeders Eikelenstam, die een timmerbedrijf hadden, opdracht
de brug en bijstaand huis te slopen, na het plaatsen van de kraneschipbrug.

Bijzondere bouw
De gebroeders waren door eerdere werkzaamheden
aan het huis bekend met de bijzondere bouw van
de brugwachterswoning. Er werd besloten om het
gebouw zorgvuldig af te breken zodat het herbouwd
kon worden.

Drijvend vlot
Aart van Zanten, die samen met Niek Beukers
lange tijd bij de familie Eikelenstam werkzaam was,
vertelde dat bij de sloop van het brugwachtershuis
gebruik werd gemaakt van het Kanaal door een
drijvend vlot te bouwen van de dak-, zolder- en
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vloerplanken, om daar het overige materiaal
over het water mee te kunnen vervoeren naar de
timmerwerkplaats gelegen aan het Merwedekanaal.
Het was in die tijd niet vreemd om op deze manier
al wat van hout was en bleef drijven, te vervoeren.
Een helling aan het water
De gebroeders Eikelenstam hadden hun bedrijf
aan de Gorcumsestraat tot aan het water met zelfs
een helling om kleinere vaartuigen uit het water
te kunnen halen voor reparatie en nieuw gemaakte
schouwen en boten in het water te laten.
Voor eigen bewoning
Al gauw werd besloten het brugwachtershuis voor
eigen bewoning weer in de oude staat op te bouwen.
Een stuk grond aan de Noordseweg, tegenwoordig
Burgemeester Sloblaan, werd aangekocht. Piet

34

Eikelenstam, een zoon van een van de gebroeders,
heeft er lange tijd in gewoond.
Kikker is, zo mot het worde
Piet was een bijzondere man. Ik herinner mij nog
dat, als hij voor een kleine verbouwing bij een klant
werd geroepen, hij een sigarendoos uit zijn jas haalde
en aan zijn potlood likte om vervolgens een schetsje
te tekenen op de achterkant van de doos. Hij zei dan
in het plat Meerkerks, “kik er is, zo mot het worde”,
vertaald, “Kijk eens, zo moet het worden”. Zoals dat
vroeger vaak ging werd kikkeris zijn bijnaam en dan
had hij nog iets bijzonders. Als hij een hand met
schroeven en spijkers uit zijn broekzak haalde, zaten
er twee glimmende zilveren schijven tussen, dat
waren ooit twee rijksdaalders geweest die na lange
tijd in aanraking te zijn geweest met spijkers en
schroeven in zijn broekzak, niet meer te herkennen

waren als rijksdaalders. Misschien had hij daar mee
het gevoel altijd geld op zak te hebben.
Het Brughuiswachtershuis in ere hersteld
Het
opnieuw
opgebouwde
historische
Brugwachtershuis was weer in ere hersteld en
heeft daar tot 1965 gestaan als woonhuis voor Piet
Eikelenstam. Veel mensen uit ons dorp vonden het
een bezienswaardig huis en vonden het jammer dat
het werd gesloopt. Jas Wink kreeg de opdracht het
voor ons dorp zo beeldbepalende pand uit het verre
verleden te slopen.
Grote plannen
Door grote plannen van de Gemeente in de omgeving
van het Gemeentehuis, werd er een begin gemaakt
met de sloop van de woningen in de nabijheid.
Na een fusie van de landelijke Boerenleenbank en
Raiffeisenbank in 1972, werd de naam van de bank

omgedoopt tot Rabo-Bank. Toen dacht men dat
het niet lang meer zou duren dat er een plaatselijk
bankgebouw zou komen op de plaats van het oude
brugwachtershuis. Het heeft toch nog tot 1980
geduurd voordat de opening plaatsvond van een
modern bankgebouw. Op 22 november was het
zover dat het publiek een kijkje kon nemen in het
prachtige bankgebouw.
Groot gemis
Vierendertig jaar lang heeft bijna iedereen tot alle
tevredenheid voor zijn of haar bankzaken gebruik
kunnen maken van het markante gebouw, maar de
tijd staat niet stil. Door de snelle verandering van
het bankieren is nu de laatste vestiging van een
bank in Meerkerk voorbij, wat als een groot gemis
wordt ervaren. Het gebouw is behouden gebleven
en in 2014 tot woningen en winkels verbouwd. Over
geschiedenis gesproken.
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