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Wieg van Duitse
staalgigant stond
in Burgerbrug
Hans Duin
BURGERBRUG Gerhard Luces Meyer
werd 6 mei 1830 in een woning aan
de Grote Sloot in Burgerbrug geboren. Hij verhuisde met zijn ouders
naar Berge in Duitsland, waar hij
een staalfabriek zou stichten die later duizenden mensen werk verschafte. Hij werd een man van aanzien, die met keizer Wilhelm II
dineerde.

WORTELS Dat was in het hier en nu
voor Joop en Tineke Wilbers reden
voor een zoektocht naar de wortels
van Joop. Na vele bezoeken aan
Berge met wonderlijke ontdekkingen ontmoetten ze Hans-Neihardt
Hansch, een bevlogen predikant.
Hansch was zeer geïnteresseerd in
de Hollandgänger, dus met name in
de mensen uit zijn plaats die naar
Zijpe waren getrokken. Hij wilde
daarvoor een museum inrichten.
TOEVAL? De oude lappenfabriek

van de familie Meyer was beschikbaar en men had materiaal voor
het museum Het hing op de duiten. Bestaat toeval? Toen Hansch
eens in Oostenrijk preekte, kwam
hij in gesprek met een mevrouw. Ze
bleek een kleindochter van Gerhard
Lucas Meyer. Uiteraard kwam het
idee voor het museum ter sprake.

Marc Moussault

In de negentiende eeuw trokken
veel Duitsers om economische redenen naar Nederland. Bij inwoners
uit Berge was de Zijpe een populaire bestemming. Zeker twintig gezinnen uit die plaats vestigden zich
er. Waaronder de broers Wilbers.

pp Schagenaar Joop Wilbers verdiepte zich in de achtergronden van de Deutscher Verein. Foto Marc Moussault

De familie Meyer bleek enthousiast
en deed een schenking van 100.000
euro met een jaarlijkse tegemoetkoming in de kosten van 10.000 euro.
ZIJPE Op deze wijze verrees het
MeyerHaus-Museum in Berge met
heel verwijzingen naar Zijpe. Wilbers trof er onder meer een foto van
zijn grootvader. Hij schonk in samenwerking met vrienden het museum een antieke zeis. Veel Duitsers kwamen in die tijd namelijk als
landarbeider naar onze regio.
BERGE Blijft de vraag: hoe kwam de
familie Meyer aan zoveel geld? Een
ander deel van de familie Meyer,

bovengemiddeld succesvol, Na een
aantal geslaagde zakelijke bezigheden bouwde hij vanaf 1872 Peiner
Walzwerk uit tot een grote speler,
een bedrijf dat in 1960 meer dan
vijfduizend werknemers had. Hij
combineerde zakelijke met maatschappelijk bezigheden, zoals het
voorzitterschap van de Kamer van
Koophandel in Hannover, Hij werd
ereburger van Peine en Celle, kreeg
een hoge kerkelijke onderscheiding
en prikte bij gelegenheid een vorkje
met de keizer, ook al vanwege zijn
onderscheiding als Geheimen Commerzienrath, die hem toegang tot
het hof verschafte.

ook woonachtig in Burgerburg,
stichtte in Alkmaar de modezaak
Meyer & Meyer, een zaak, die nog
altijd bestaat.Dat paste naadloos in
de traditie van die tijd, waarin de
Duitsers Lappiespoepen werden
genoemd. Johann Gerhard Meyer
(1788-1870) besloot echter naar Berge terug te keren, niet in de laatste
plaats om zijn hoogbegaafde zoon
Gerhard Lucas privé-onderwijs te
laten volgen.
EREBURGER Zoonlief ging als een
speer. Op zijn twaalfde had wiskunde al weinig geheimen meer voor
hem.Ook in de praktijk bleek hij

SES wil ook Italiaanse dag
Veel zon maar
toch ook wat
donkere wolken

een verharding., Met name tijdens
de kermis en de Paasvee. Als SES
moeten we, samen met de politie
en de gemeente, veel aandacht besteden aan een gezellig verloop van
de evenementen. Dat is echt erg belangrijk.”

Hans Duin

PAASVEE “Onze klassiekers, de
Paasvee, het Popweekend en de
kermis, verliepen goed. Maar ik ben
vooral blij met de wat kleinere evenementen. Zoals ‘Mokum in Schagen’, een feestje voor zeg maar de
natte kant van de Markt. Zeker voor
herhaling vatbaar. En ik geniet van
de Keverdag, de UITmarkt, Hasta
Havana, Rondje Piano en Noordzee op ‘t Noord, Dat zijn geen echte
SES-programma’s, maar heel leuk
en voor verschillende doelgroepen.”
AUTO’S Als het aan de voorzitter van
de SES ligt, krijgen veel zaken een
vervolg: ,,Het is goed wat er is, We
zoeken vanzelfsprekend altijd naar
vernieuwing. Ik denk aan een Italiaanse dag op de Markt. Met allerhande hapjes, met wijn uit de Laars,
met wat tenoren en met een aantal

Marc Moussault

SCHAGEN Een mooi seizoen, waarin
vooral de kleinere evenementen het
prima deden. Piet Hein de Boer,
voorzitter van de Stichting Evenementen Schagen (SES) blikt terug en
kijkt vooruit.

pp Piet Hein de Boer streeft naar nog betere evenementen in 2019. Foto Marc Moussault

van die prachtige Italiaanse auto’s.
Om te bewonderen, Ik zie het helemaal voor me.”
MARKTEN De Boer wil ook het een
en ander bijstellen. “We zijn erg tevreden over de brocante markten.
Drie per jaar, waarvan een samen
met de UITmarkt. Perfect. Maar de
opzet van de andere markten willen we nog eens goed tegen het licht
houden. Dat geldt voor de kofferbakmarkten en de markt als vervolg
op 550 jaar Schager marktrechten”

TOEKOMST De geboren Schagenees
ziet ook het komend jaar de zon
schijnen: “We verwachten een positieve impuls van het nieuwe Igesz,
En, zoals gezegd, van het nieuwe
programma. Ik wil ook aandacht
besteden aan de duurzaamheid. Zoals het plastic dat blijft liggen. En
de troep op straat na de Westfriese
donderdagen. Er zijn diverse oplossingen. Daar moeten we meer over
weten om daarna in overleg beslissingen te nemen.”

SCHAGEN Gemeente Schagen wil
op een positieve manier een
bijdrage leveren aan de versnelling
van een duurzame samenleving.
Op het Duurzaamheidspodium
worden ondernemers van nu en
van de toekomst met elkaar
verbonden worden. Duurzame
ideeën, visies en behoeften
worden met elkaar gedeeld.
SOCIAL WALL Tijdens het Duurzaamheidspodium wordt er een
Social Wall gestart. Dit is een
portaal om met elkaar in contact
te komen. Als er ondernemers zijn
met een vraag kunnen zij zich
aanmelden op de Social Wall. Een
andere ondernemer kan de
oplossing hebben en zich ook
melden. Zo creëert de gemeente
kansen. Dat geldt ook voor
ondernemers die een student
zoeken, meer informatie of iets
anders waarmee een aanwezige
op het podium kan helpen. Het is
wel nodig dat de ondernemers
hun Twitter en Linkedin hebben
ingesteld. Tijdens het evenement
is er een social media-expert
aanwezig om te helpen bij vragen
hierover.
Ondernemers of studenten die
zich nog niet hebben aangemeld
en wel willen meedoen aan het
Duurzaamheidspodium, kunnen
kijken op www.schagen.nl/dzp

Zeemanskoor Onder
Zeil in het Scagon
Theater
SCHAGEN Zeemanskoor Onder Zeil
treedt zaterdag 6 oktober vanaf
20.15 uur op in het Scagon Theater
in Schagen. Er is een matinee
voorstelling om 15.00 uur. De
entreeprijs per persoon is 7,50
euro.
‘Op het Ritme van de Zee, nemen
wij u mee!’. Onder dit motto viert
Schager Zeemanskoor ‘Onder Zeil’
haar 15-jarig jubileum. En wel met
een matinee- en een avondconcert. In de afgelopen jaren is
‘Onder Zeil’ uitgegroeid tot een
groot en enthousiast koor met een
crew die bestaat uit 50 mannen
(ex-zeevarenden en ‘beste
stuurlui’) en 6 muzikanten.
Onder leiding van ‘kapitein’
Marianne Rijnders en begeleid
door accordeons, gitaren, viool,
fluit, wasbord, mondharmonica en
andere zeewaardige instrumenten. Het Zeemanskoor laat graag
horen dat het inmiddels beschikt
over een mooi en breed repertoire.
Van traditionele ‘shanty’s’ tot aan
moderne ‘sea-songs’ en menige,
meerstemmige, variëteiten
daartussen.

Meer informatie op www.
onderzeilschagen.nl. Entreekaarten voor de jubileumoptredens
zijn verkrijgbaar via de webshop
en/of (indien niet uitverkocht) aan
de theaterkassa op de dag van de
voorstelling. Tijdens kassa-openstellingen kunnen ook, tegens
contante betaling, entreekaarten
worden aangeschaft voor nog
komende voorstellingen.

PERSONEEL Uit bijna alle windstreken in het land hoorden we de afgelopen zomer over een schreeuwend
personeelsgebrek in de horeca. Hoe
ging het in Schagen? “Het was, en
dat hoorde ik ook van collega’s, lastiger dan in voorgaande jaren om
goede mensen te werven. Maar, anders dan elders, waren we niet genoodzaakt om op bepaalde uren of
dagen te sluiten”
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SES een grote zorg. “We constateren
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