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Over de familie Meyer is al het een en ander ge-
publiceerd. De mislukte bouw van een windmolen 
door Gerhard Lucas  Meyer , die  op  6 mei �830 
om �0 ure in Burgerbrug werd geboren als kind van 
lakenhandelaar Johann Gerhard en  Anna Marga-
retha Hacker, is daar een goed voorbeeld van.
Zijn moeder wilde weer terug naar de Heimat. 
Zijn vader  Johann Gerhard Meyer  heeft na zijn 
terugkeer in �84� met het verdiende geld (ook  het 
uitlenen/ voorschieten van geld aan klanten en an-
deren behoorde  daartoe)  een huis met handweverij 
voor 60 personeelsleden in zijn Heimatdorp Berge  
gesticht.

Dat ligt  in de noordwestelijke punt van het bis-
dom, nu Landkreis Osnabrück, vlak naast het 
dorpje Bippen, ook al zo’n  emigratiegemeente. 
Gerhard  Lucas mocht studeren aan het Polytech-
nikum in het verre Hannover en komt dan in �849 
bij zijn vader in de zaak. Al in �852 koopt hij in het 

naburige Haste een chemische fabriek 
en in �863  is hij vennoot van de Ilseder  
Hütte,  waar hij opklimt tot algemeen 
directeur en voorzitter van de Raad 
van Toezicht  van het Peiner Walz- und 
Stahlwerk, dat later onder de naam Salz-
gitter  AG  wereldberoemd zou worden

museum	meyerhaus	in	wording
Nu heeft zijn kleindochter  Anna Mar-
gret Janovicz- Meyer uit  Oostenrijk de 
Heimatverein Berge e.V. verblijd met 
een aanzienlijke schenking:  € 75.000,= 
ineens  voor de verbouwing van haar 
voorouderlijke woning aan de Bippener 
Strasse 3, op de hoek van de Landes-
strasse  60 en �02, en een  30-jaarlijkse 
subsidie in de exploitatie-kosten van 
€ 6000,= . 
Het pand waar de familie gewoond 
heeft, is nu eigendom van de plaatse-
lijke Kreissparkasse Bersenbrück. Die 
sponsort op haar beurt de vereniging via 
een huurprijs van  � euro  per jaar, ook 
30 jaar lang.  De aannemer heeft zijn 
begroting klaar,  de vrijwilligers worden  
aangezocht . Niets staat meer de ex-
ploitatie van het Museum  MeyerHaus 
in de weg. En de Zijpenaren en andere 
klanten van  de Meyers van 2 eeuwen 
geleden worden ook bedankt voor hun  
bijdrage via bestelling bij deze familie 
en haar zakenpartner en familielid Bern-
hard Heinrich Wilhelm Stöve.  Deze 
werd in �852  eigenaar van het huis, ver-

kocht het later weer aan Dietrich Meyer, Vollerbe, 
die in het kadasterboek (Grundbuch) van �878 van  
Berge- Dalvermet Haus  Nr. 6 wordt ingeschreven.

Voor de offi-
ciële opening 
– dat kan 
nog wel even 
duren -ben 
ik gevraagd 
met mijn le-
zing over de 
Hollandgan-
gers. Wie wil 
er mee?

ZijpER		mEYERs		ZoRGEn		posTUUm	VooR		mUsEUm.	
Kleindochter	sponsort		Hollandgängermuseum	in	Berge/	Hannover

Jos		Kaldenbach	

	Gerhard	Lucas	Meyer	met	z’n	ouders.	

De	gevelsteen	in	de	muur	anno	1842.


