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MEUROP Voorwoord

Tot vandaag zijn authentieke Meuropmeubelen uit de glorietijd van de Rijmenamse fabriek 
zeer gegeerd op de vintage markt. Meurop, geboren uit het in 1946 opgerichte Trefac, was 
tussen 1958 en 1980 in België en zelfs in Europa een topmerk en een trendsetter. Voor 
heel veel van onze oudere dorpsgenoten is Meurop een onuitwisbaar stuk van hun leven 
geweest. Zij waren trots op ‘hun’ fabriek met Europese uitstraling, waar zij dicht bij huis hun 
brood konden verdienen. De site aan de Oude Keerbergsebaan was als een bijenkorf waar 
in de ‘golden sixties’ dagelijks wel 1.000 werknemers in- en uitzwermden. Veel echtparen 
gingen er samen uit werken, jongeren vonden er dikwijls een partner en tussen het personeel 
heerste er een fijne geest van camaraderie en sportiviteit. Meer dan 20 jaar drukte Meurop 
zijn stempel op het dorpsleven in Rijmenam. Helaas was de leiding van deze Ikea avant-la-
lettre niet voorbereid op de crisis die zich midden jaren ‘70 aandiende. Een reeks ongelukkige 
productiebeslissingen, de eerste oliecrisis én tegenslag met een grote fabrieksbrand in 1979, 
leidden de dramatische ondergang in. Amper één jaar later in september 1980, viel het 
faillissementsdoek over deze iconische onderneming.

Het gemeentebestuur wenst deze industriële site om te vormen tot een bruisende omgeving 
voor wonen, lokale bedrijvigheid, recreatie en publieke open ruimte. De site die er al jarenlang 
troosteloos bij ligt, krijgt nu eindelijk weer uitzicht op een nieuwe toekomst.
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Maar geen toekomst zonder verleden. We gaan de uitdaging aan om het unieke 
erfgoedverhaal van Meurop en de sociaal-culturele impact ervan op onze gemeente in klank, 
beeld en tekst te restaureren. Op initiatief van de cultuurraad hebben een aantal auteurs 
zich aan het werk gezet om tegen eind 2022 een uitgebreid herdenkingsboek samen te 
stellen over de wonderbaarlijke geschiedenis van het meubelbedrijf in ons dorp. Vorig jaar 
organiseerde het gemeentebestuur een onvergetelijke reüniedag voor ex-werknemers. Voor 
velen een blij en onverwachts weerzien waar we honderduit kleurrijke verhalen en warme 
herinneringen konden sprokkelen. De vzw Krankhoeve / GC ‘t Blikveld vroeg theatermaakster 
Fien Leysen om hiermee aan de slag te gaan en er een eigentijdse theatervoorstelling van 
te maken. Resultaat is een unieke locatievoorstelling op de site zelf én deze begeleidende 
brochure met tal van levendige getuigenissen van oud-werknemers.

Wij wensen u veel kijk-, luister- en leesgenot.

Mieke Van den Brande Walter Casteels Leo Van Dessel 
Schepen van Cultuur Voorzitter VZW Krankhoeve Cultuurraad
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Ooit was Rijmenam dankzij Meurop het centrum van de Belgische 
meubelindustrie met zelfs een grote Europese uitstraling. Vooral in de 
jaren ‘60 van de vorige eeuw, was de meubelfabrikant op weg naar de 
Europese meubeltop en opende Meurop winkels en verdeelcentra in al onze 
omliggende landen. 
Met Europese topontwerpers aan de tekentafel en het gebruik van nieuwe
materialen als plastic, nylon, imitatiefineer en formica platen maakte het
bedrijf van design, betaalbare en populaire versies die kenmerkend
waren voor de interieurstijl van de ‘golden sixties’. 
Helaas was de leiding van Meurop niet voorbereid op de crisis die zich 
midden jaren '70 aandiende.

Op amper een steenworp afstand van 
de Dijle, bevindt zich de industriële site 
van het ter ziele gegane iconische 
Meurop. We kunnen ons bijna niet meer 
voorstellen dat hier tot 1946 één van 
Rijmenams mooiste plekjes lag, nl. de 
Sint-Jansheuvel: een groen paradijsje 
waar jong en oud kon wandelen, 
spelen en genieten van de gezonde 
lucht. Rijmenam was toen vooral een 
toeristische villegiatuurplaats voor 
gefortuneerde Franstalige stedelingen 
die er zich kwamen ‘volpompen met 
frisse dennenlucht’ aldus een artikel in 
de Haechtenaar van 1970.

De Meurop-wonderjaren in Rijmenam
(1958-1980)

MEUROP

Natuur maakte plaats voor industrie

 ‘Vooroorlogs ongerept Rijmenams landschap gekenmerkt door 
dennenbossen en heide … in de verte de wazige contouren van de Sint-
Martinuskerk.’ - Archief Geens - Dewinter, bewaard bij de Heemkring ‘t 
Hoefyser6  I  De Meurop-wonderjaren in Rijmenam



Maar dat zou na WO II snel veranderen. Natuur 
maakte plaats voor industrie en de heuvel werd 
afgegraven om er in 1947 fabrieksloodsen op te 
bouwen. Enkele rijke investeerders richtten er een 
metaalverwerkingsfabriek op, de NV Trefac, een 
moderne draadtrekkerij. Trefac leverde goed werk en 
om de vele orders aan te kunnen, werkte men in 1949  
in een drieploegenstelsel. Het personeelsbestand 
breidde in die jaren ook flink uit tot wel 50 
werknemers.

Naast ijzer- en prikkeldraad, spijkers en matrasveren 
begon men er onder impuls van directeur Pottiez 
ook goedkope handgemaakte buismeubeltjes en 
matrassen te produceren. Met zoveel succes dat 
de focus zich in de tweede helft van de jaren ‘50 
zelfs helemaal verlegde naar de meubelmakerij. Het 
machinepark van de draadtrekkerij werd verkocht en 
verhuisde naar zusterbedrijf Trebos in Tildonk.  
Het Meurop-tijdperk brak aan…

 Luchtfoto van de TREFAC-site in 1948 - Regionale Beeldbank GBO00300
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Met ‘meubels’ en ‘Europa’ als kernwoorden, werd 
samen met het openen van de gemeenschappelijke 
Europese markt eind 1958 de N.V. Meurop 
opgericht. De ambities waren bij de start al duidelijk: 
aantrekkelijke en betaalbare designmeubelen op de 
markt brengen die zowel in de beurs als in de smaak 
van de ‘gewone man’ pasten. 
Inspelend op de tijdsgeest, met de 
wereldtentoonstelling van 1958 als voorbeeld, 
ontwikkelde Meurop een kleurrijk, modernistisch 
en trendy meubilairgamma dat vooral mikte op 
jonge gezinnen. Om de Europese ambities kracht 
bij te zetten, haalde directeur Pottiez een echte 
krachttoer uit. Het lukte hem de ophef - makende 
jonge Franse designer Pierre Guariche bij Meurop 
binnen te loodsen als artistiek directeur. Die slaagde 
er met grote onderscheiding in aantrekkelijk design te 
combineren met goedkope serieproductie.

Geboorte van een meubelgigant

 Stoel Coquillage of Zeeschelp - Pierre  Guariche, 
uitvoering 1961 - Collectie Arend Pelgrims

 Zetels Suffren en tafeltjes P.G.
Meurop catalogus 1963 - Archief Geens - 
Dewinter
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‘Produire en série des meubles de bon goût au prix des meubles de mauvais goût’. 

Dat werd het motto van Meurop. Het zou niet lang meer duren eer in ontelbare Belgische, Nederlandse, Duitse, 
Franse en Luxemburgse huiskamers de typische kleurrijke en gestileerde Meuropmeubels hun intrede deden.

Explosieve groei

In de ‘golden sixties’ dreef Meurop mee 
op de golf van het consumentisme. 
Uitbreiding na uitbreiding volgde.  
Heel het land keek reikhalzend uit naar 
de kleurrijke Meurop-folders. Miljoenen 
en miljoenen exemplaren vielen in de 
brievenbussen van de Belgen. 
Met een site van al 7 ha moest er 
wegens plaatsgebrek zelfs in de hoogte 
bijgebouwd worden. Met als blikvanger 
het centrale torengebouw uit 1963 , 
ontworpen door de bekende architect 
Hugo Van Kuyck.  
Amper één decennium na de opstart, 
telde het bedrijf al meer dan 30 winkels 
in België, in alle buurlanden. Meurop was 
nu het vlaggenschip van de Belgische 
meubelindustrie.  

In deze gloriejaren gonsde het van bedrijvigheid. Een vloot vrachtwagens met het Meuroplogo, doorkruiste het 
land op weg naar klanten. ‘s Avonds keerden de chauffeurs terug met de opbrengst van hun leveringen, meestal 
cash betaald. In het kleine ontvangstbureau brachten ze in de loop der jaren allicht miljarden Belgische franken 
binnen. Op het piekmoment van de productie, waren in het Rijmenamse bedrijf aan de Oude Keerbergsebaan 
meer dan duizend arbeiders en bedienden aan de slag. Meurop was nu een ware meubelgigant, de enige 
moderne meubelfabriek in België die met winkels en verdeelcentra in België, Nederland, het Groothertogdom 
Luxemburg, Frankrijk en Duitsland op Europese schaal van betekenis was.

 Luchtfoto van de Meuropsite 1963 - Foto- en tekstarchief van  
ex-werknemers Claude en Freddy Pire en Louisa Van Der Veken.
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 Matrassen in het magazijn - Meurop catalogus 1965 - Archief Geens - Dewinter, bewaard bij de Heemkring ‘t Hoefyser





Een boeiend sociaal-economisch verhaal: 
het ‘Manna uit den hemel’

Voor Claude Pire, een zeer gepassioneerde werknemer 
van het meubelbedrijf, was Meurop voor Rijmenam als 
het ‘Manna uit den hemel’.

In de hoogdagen van de fabriek, bezorgde die werk 
en inkomen aan bijna de helft van de werkende 
bevolking van het dorp. Menig jong koppeltje vond 
er mekaar op de werkvloer. Onder invloed van de 
vakbonden (ACV en ABVV) ontstond een strijdvaardig 
sociaal bewustzijn dat ook de dorpsgemeenschap 
binnendrong. 

In een schrijven aan Mgr. Schoenmaeckers wees 
pastoor Roosbroeckx op het gevaar ‘dat zelfs de 
socialisten in Rijmenam een opvallende inspanning 

doen om in onze parochie vaste voet te krijgen’. Veel 
politieke impact op het katholieke Rijmenam, hadden 
de vakbonden evenwel niet. Ze zorgden er wel voor 
dat de kinderen van de personeelsleden getrakteerd 
werden op schitterende sinterklaasfeesten. 
Hun jaarlijks bal was een topevenement en 
de vakbondsleden kregen gratis de Sint- 
Martinusfeestzaal ter beschikking. Als wederdienst 
renoveerden ze de zaal met PAMeurop wandpanelen.

Grote baas Frantz Pottiez zelf, hield zich als 
Franstalige eerder afzijdig van de lokale gemeenschap. 
Het meest in het oog springend spoor van zijn 
aanwezigheid in het dorp, was zijn opvallende zwarte 
Cadillac. Alleen pastoor Roosbroeckx kwam geregeld 

 Voetbal bij Meurop: - De Black and White 
vrouwenploeg - Foto- en tekstarchief van ex-werknemers 
Claude en Freddy Pire en Louisa Van Der Veken.

 De Black and White voetbalploeg van de mannen  
Foto- en tekstarchief van ex-werknemers Claude en Freddy 
Pire en Louisa Van Der Veken.
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bij hem op de koffie en als die wat vroeg kreeg 
hij het ook. Of Meurop niet wilde helpen bij 
het bouwen van een nieuw chiroheem? Of een 
handje kon toesteken om werken aan turnzaal 
de Gentiaan te doen opschieten? Pottiez gaf 
dan de chef van de onderhoudsdienst,  
Vic Baeyens, de opdracht het nodige te doen 
en de metsers van Meurop gingen meteen  
aan de slag. 
Vic Baeyens werd een geliefd persoon,  
niet alleen bij de werknemers, maar ook bij  
de dorpsgenoten. 
De chiro had vervoer nodig voor de bagage 
van en naar de kampplaats. Vic regelde het 
wel en stuurde elk jaar een meubelwagen met 
chauffeur. 

Meurop sponsorde ook eigen voetbalploegen, 
zelfs één voor dames. Personeelschef 
Gaston Moortgat zorgde ervoor dat er een 
terrein kwam langs de Brughoevestraat 
met daarop ook een mooi chalet. Jonge 
en sportieve werknemers verdedigden er 
enthousiast de kleuren zwart en wit van 
hun werkgever. En met succes. Opgericht in 
1962, stootte Black and White Meurop op 
enkele jaren door naar de ere-afdeling van 
de Vereniging van Antwerpse vriendenclubs. 
Bij elke kampioenstitel volgde een ontvangst 
op het gemeentehuis met nadien een 
overwinningsparade door het dorp. De trotse 
vaandrig Louis Van den Branden liep dan met 
het vaandel op kop. 

 Plechtige inhuldiging van de Black and White 
voetbalploeg - op het voormalige gemeentehuis van Rijmenam - 
Foto- en tekstarchief van ex-werknemers Claude en Freddy Pire en 
Louisa Van Der Veken.
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Voor de jaarlijkse Meurop-uitstap trokken de mannen en vrouwen hun paasbeste kleren aan. Op het 
programma stonden dagreisjes, zoals met de bus naar Zeeland en Madurodam of naar de Ardennen om het 
schilderachtige Durbuy te bezoeken.

Ook de Rijmenamse handelaars wreven zich tevreden in de handen. Ze pikten meer dan een graantje mee van 
de stroom aan werkvolk en bedienden die iedere dag weer naar Meurop afzakte. Caféplakkers lieten na de 
werkuren het geld rollen in de vele staminées van het dorp. 

De kruidenierswinkel ‘Bij Rozeke’ op de hoek van de Kruisstraat en de Oude Keerbergsebaan, draaide bijna 
volledig op werknemers van Meurop. Tijdens de vakantiemaanden verdienden vele Rijmenamse jongeren een 
mooie cent met vakantiewerk. Kortom, Meurop gedijde uitstekend in Rijmenam, bracht er animo en welstand 
én werkte zich zo in de gunst van de lokale gemeenschap.

 Jaarlijkse uitstap - Meurop personeel, vermoedelijk 
in de Ardennen in 1969. - Foto- en tekstarchief van ex-
werknemers Claude en Freddy Pire en Louisa Van Der Veken.

 Personeelsuitstap - In Madurodam, Nederland  
(begin jaren ’70) - Foto- en tekstarchief van ex-werknemers 
Claude en Freddy Pire en Louisa Van Der Veken.
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De Neergang in de jaren '70: Rijmenam in rouw

Met de komst van de jaren ’70 sloeg ook 
de economische crisis toe. De oliecrisis in 
1973 trof ons land bijzonder hard. Autoloze 
zondagen waren maar een druppel op de 
hete plaat in de bestrijding van de crisis. 
Productiekosten rezen de pan uit en door de 
toenemende inflatie stegen ook de loonkosten. 
Men zocht zijn heil waar de loonkosten lager 
waren. 

Ook Meurop bleef niet gespaard en deed 
wat veel industriële bedrijven deden. Het 
investeerde in Simepa, een zusterbedrijf in 
Frankrijk dat dezelfde meubels maakte maar 
aan veel lagere loonkosten. Rijmenam bleef 
verweesd achter. 

Dringende vernieuwingen aan het 
machinepark om concurrentieel te blijven 
gebeurden hier niet. De werkgelegenheid ging 
drastisch achteruit en veel arbeiders werden 
ontslagen. 

Alsof het een voorbode van later onheil was, brandden in 1979 twee verdiepingen van het torengebouw uit.  
Het eigen brandweerkorps riep nog de hulp in van de plaatselijke brandweer én hun collega’s uit Mechelen,  
maar het mocht niet baten.

 Nablussen de dag na de zware brand in de matrassenafdeling, 24 mei 
1979 - Foto- en tekstarchief van ex-werknemers Claude en Freddy Pire 
en Louisa Van Der Veken.
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Wanhopige onderhandelingen met IKEA, dat op zoek was naar een Belgische vestiging, sprongen af. 
Werknemers zochten nog steun bij de politiek en trokken met een indrukwekkende karavaan Meurop-wagens 
naar Mechelen. Het leverde hen wel veel sympathie op maar het verdict van de handelsrechtbank was hard. Bij 
het neerleggen van de boeken bij de handelsrechtbank van Mechelen bleek er een onoverkoombare schuldenlast 
van 265 miljoen frank te zijn. Op een laatste grote personeelsvergadering op 24 september 1980 moesten 
vakbondsmannen Miel Ventôse en Eric Leybaert met tranen in de ogen meedelen: “Beste vrienden, het is over, 
dit is onze laatste vergadering. Meurop is failliet verklaard.”

De 450 overgebleven werknemers stonden op straat. Rijmenam rouwde en probeerde het faillissement te 
verwerken. In de daaropvolgende maanden en jaren werd de fabriek ontmanteld. Het imposante machinepark 
kwam openbaar te koop. De eerste jaren na het faillissement viel de site ten prooi aan zware verloedering. 
Gelukkig kwamen na de crisisjaren voetje voor voetje enkele bedrijven zich op de site vestigen om een volledig 
verval te voorkomen. Rond de site nam de bebouwing toe en kwamen er meer en meer gezinnen wonen. 
De tennisclub breidde uit en bomen maakten plaats voor gravelbanen. Sinds 2021 biedt Dijledonk nieuwe 
perspectieven voor dit stukje Belgisch, industrieel erfgoed. 
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 Metaalafdeling Meurop - Foto- en tekstarchief van ex-werknemers Claude en Freddy Pire en Louisa Van Der Veken.



EERSTE PERSONEEL
Historische opname (ca. 1957)
van eerste personeelsbezetting van 
Trefac Meubelen. 
Die kleine kern zal later uitgroeien tot 
ca. 1.000 werknemers in de topjaren 
van nv Meurop.

Beeldcollecties van ex-werknemers  
Claude/Freddy Pire & Louisa Van Der Veken, 
Maria Verschoren, Esmeralda Nijs &  
Jean Wouters, Miel & Maria Ventôse



De kleine draadtrekkerij “Trefac” die in 1946 werd opgestart, evolueerde 
snel naar een fabriek waar matrassen en kleine meubelen werden 
vervaardigd. Naast de draadtrekkerij ontstonden verschillende nieuwe 
afdelingen zoals metaal, garnierderij, plastic, chromage, hout, matrassen, ... . 
In 1958 telde Trefac reeds 350 werknemers. Op het einde van dat jaar 
werd de nieuwe firma “Meurop” opgericht. Voortaan richtte Meurop zich 
op de productie en verkoop van matrassen en meubels, Trefac bleef een 
draadtrekkerij tot 1963.

Op zijn piek in 1976, moet Meurop ongeveer 1.000 man tewerkgesteld 
hebben: 80% arbeiders, 20% bedienden. Er werd vooral gerekruteerd uit 
Rijmenam zelf en de omliggende gemeenten: Bonheiden, Boortmeerbeek, 
Keerbergen, Haacht, … . Het landbouwersdorp Rijmenam telde bij de 
stichting van Trefac in 1946 ongeveer 3.500 inwoners. Met de verdere 
groei van het bedrijf, steeg het bevolkingsaantal in 1976 tot 4.700. 
Ongetwijfeld is deze groei voor een belangrijk deel te danken aan de 
Meuropfabriek. Ook de Rijmenamse handelaars en horeca deden er hun 
voordeel mee. Het is duidelijk dat de aanwezigheid van Trefac-Meurop 
niet alleen een uittocht van de jongere generatie naar de grote steden 
heeft vermeden, het zorgde ook voor groei en welvaart van de lokale 
bevolking. Met 1.000 werknemers spreekt men al snel van meer dan 500 
huishoudens en dus wellicht meer dan 2.500 burgers die economisch 
afhankelijk waren van het bedrijf. Elk nieuw personeelslid werd 
ingeschreven met een volgnummer. Het laatste getal vermeldt  
n° 1.760. Dat betekent dat 1.760 personen ooit voor kortere of langere 
tijd, als werknemer, stagiair of student hebben gewerkt voor Trefac-
Meurop. Ongetwijfeld moet elke Rijmenammenaar wel iemand gekend 
hebben die er ging werken.

Trefac-Meurop 
als werkgever in Rijmenam
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Om een idee te krijgen van de 
grootte van de onderneming: in 
1976 bedroeg de omzet ongeveer 
900 miljoen Belgische frank. 
Omgerekend naar euro en met 
in achtneming van de index der 
consumptieprijzen, komt dit neer 
op een geactualiseerd bedrag van 
70 miljoen euro. Met ongeveer 
900 personeelsleden betekent dit 
dus dat de salarissen de grootste 
kostenpost van de onderneming 
moeten geweest zijn.

 Uurloon  
Loonfiche van een werknemer van 
Meurop uit 1975, in dienst vanaf 1965

Ten opzichte van de andere werkgevers in de omgeving, betaalde Meurop zijn personeelsleden niet slecht. Dat 
was ook te danken aan geëngageerde syndicale afgevaardigden met vertegenwoordigers van ACV en ABVV. De 
arbeiders werden per uur betaald, het uurloon werd bijgehouden op een loonfiche. Zo bedroeg een startersloon 
in 1965 ongeveer 25 Belgische frank en na 10 jaar was dat al aangegroeid tot 100 Belgische frank. Enerzijds 
door promoties maar ook door indexaanpassingen. Vergeten we niet de hoge inflatie in die tijd, ongeveer 92% 
over diezelfde periode van 10 jaar! De lonen waren gekoppeld aan de afdelingen waar men tewerkgesteld werd, 
overeenkomstig het paritair comité van de nijverheidstak waaronder de afdeling ressorteerde. Zo was een uurloon 
in de afdeling metaal hoger dan in het magazijn.
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 25 jaar Meurop
25-jarig jubileumfeest, 1976
Archief Arend Pelgrims en Nicolas Anthoine.

 Negen eerste werknemers
In 1972 gedecoreerd met 25 jaar dienst
Archief Arend Pelgrims en Nicolas Anthoine.

Wanneer men de personeelslijsten bekijkt, valt het op dat heel wat 
familienamen dikwijls terugkomen. Hele families gingen er werken: vader, 
moeder, zonen en dochters. Er was werk voor allerlei kunde en soorten 
ambachten: naaisters in de garnierderij, timmerlui in de schrijnwerkerij en 
montage-afdeling, metaalbewerkers, elektriciens in de onderhoudsdienst, 
plasticverwerkers, chauffeurs, grafici, magazijniers, metsers, 
bureelmedewerkers, verkopers, etc. Elke job was vertegenwoordigd.  
Het bedrijf was verticaal geïntegreerd: alles werd er zelf gedaan met eigen 
mensen, inclusief de verkoop in de showrooms en de filialen.



Bij het 25-jarig bestaan, op 16 
september 1972, werden de 
eerste negen werknemers met 
25 jaar dienst in de bloemetjes 
gezet tijdens een receptie in 
de showroom van Meurop in 
Rijmenam. Vooraf speelde de 
eerste ploeg van de Black and 
White Meuropvoetbalploeg een 
jubilarismatch tegen FC Massive. 
De uitslag is onbekend, maar heel 
waarschijnlijk in het voordeel van 
de Black and White-ploeg die het 
tot in de eredivisie schopte.
In 1976 - het bedrijf bestond 
toen 30 jaar - werd er zowaar 
nog meer gefeest: een 
viswedstrijd in de voormiddag, 
na de middag een tornooi van 
het damesvoetbal en daarna de 
Black and White Meurop boys 
tegen de veteranenploeg van S.C. 
Anderlecht, Raymond Ceulemans, 
voormalig wereldkampioen 
biljarten, gaf de aftrap. 

 In 1972 in de Sint-Martinuszaal in Rijmenam
Rechts Mr. Moens van de boekhouding, midden Pierre Sterpin, dan Frans 
Van Looy en helemaal links Ediée Van Hoof. Aan de muur hangen de foto’s 
van de jubilarissen, met links Céline Verheyt-Verhaert, in het midden Marcel 
de Swert en rechts Alfons Storms. Op de achtergrond zie je de Pameurop 
plastic wandpanelen met geometrische figuren.
Fotoarchief Ediée Van Hoof

Tegen de avond volgde een receptie in de showroom van Meurop in Rijmenam met de huldiging van de 
tweeëntwintig personeelsleden met 25 jaar dienst. Tenslotte, in zaal Sint-Martinus, een groot bal met het 
showorkest van trompetvirtuoos Theo Mertens. Beter dan dat zou het nooit meer worden!  
Na 1976 ging het snel achteruit. Eerst kwam er tijdelijke werkloosheid, later vielen er ontslagen. In 1980, 
 bij het faillissement, waren nog 460 personeelsleden in dienst. Voor hen brak er toen een onzekere tijd aan. 
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 30 jaar Meurop - 30-jarig 
jubileumfeest, 1976 - Archief Arend 
Pelgrims en Nicolas Anthoine.

 Jubileumfeest 1976
De heer op de voorgrond is onbekend, 
daarachter Cyriel Van Crombrugge
Fotoarchief Ediée Van Hoof

 Gedecoreerden - 1976 - Archief 
Arend Pelgrims en Nicolas Anthoine.



 Jubileumfeest 1976
Mr. Albert Sterpin met  
Mevr. Celine Verheyt-Verhaert 
Fotoarchief Ediée Van Hoof

 Voorgrond Coosemans (matrassen),  
Mevr. Van den Broeck, daartegenover  
Michel Martin, Mevr. Adriaensens, 
Lucien Moens (garnierderij).
Fotoarchief Ediée Van Hoof

 Links half in beeld Mr. Vrijdag, de dame 
ernaast onbekend, verderop Agnes Coremans 
(portierskot), rechts Jeanne De Meyer.
Fotoarchief Ediée Van Hoof
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Verhalen en anekdotes
van Meurop-werknemers 



Leren met schade en schande

Claude Pire kwam in 1954 bij Trefac in dienst in de afdeling metaal. 
Vanaf 1956 startte men er de productie van stoelen met een metalen 
onderstel. Dat onderstel werd gemaakt uit één verchroomde stalen buis 
die verschillende malen geplooid werd. Aan het onderstel werden twee 
zijarmen gelast en een houten zit en een rugleuning bevestigd. Claude 
herinnert zich dat Trefac voor de opening van de “Magasin de la Bourse” 
in Brussel de stoelen mocht leveren. Maar wat gebeurde er? Tijdens de 
openingsplechtigheid zakten verschillende genodigden door hun stoel. Snel 
werd de oorzaak duidelijk: de buizen waren gebraseerd (of gesoldeerd) in 
plaats van gelast, wat veel sterker is. Maar al doende leert men en stoelen 
werden voor Trefac en later Meurop een topproduct. Miljoenen stoelen zijn 
vanuit Rijmenam naar vele landen in Europa geëxporteerd.

(vrij naar de tekst van Herman Verstraeten, NV Trefac-NV Meurop 1946-1980, 
brochure uitgegeven door Heemkring ’t Hoefyser, Rijmenam, 26/06/1994.)

 TR2 stoel - van Trefac (1956)  
Archief Arend Pelgrims en  
Nicolas Anthoine.

Sint-Elooi

Miel Ventôse trad op 1 februari 1960 in dienst als 
elektricien in de onderhoudsploeg. Het was in die tijd de 
gewoonte dat de arbeiders op 1 december, het feest 
van Sint-Elooi (de patroon van de metaalbewerkers) 
een premie ontvingen. Ze moesten dan wel eerst de mis 
bijwonen. Om de (beperkte) premie van enkele honderden 
frank te ontvangen, moest men aangesloten zijn bij een 
vakbond en natuurlijk ook verdienstelijk geweest zijn  
in de job. 

Aan de ingangspoort van Trefac stond in een nis een beeld 
van Sint-Elooi maar bij verbouwingen moest dat beeld 
even weg en het werd het voorlopig in het bureau van  
Mr. Vic Baeyens, hoofd van het onderhoud, geplaatst. 

 Nis waarin vroeger een beeldje van Sint-Elooi 
stond, de patroonheilige van de metaalbewerkers
Archief Geens - Dewinter, bewaard bij de Heemkring  
’t Hoefyser.
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Ook de Rijmenamse kleinhandelaars pikten een graan 
mee van de groei en de bloei van Meurop. Zo waren 
er Rozeke en haar man met hun kruidenierswinkel. 
Ze waren gestart met een kleiner winkeltje in de 
Korte Dreef en bouwden in de jaren ‘50 een groter 
pand op de hoek van de Oude Keerbergsebaan en de 
Kruisstraat, tegenover de fabriek.

In haar winkel was alles te koop: kruidenierswaren, 
groenten, fruit, gekoelde dranken, snoep, tot zelfs 
gebakjes toe. En er was ook een benzinepomp. Ze 
verkocht voornamelijk aan de werknemers van de 
fabriek.

(vrij naar de tekst van Herman Verstraeten, NV Trefac-NV 
Meurop 1946-1980, brochure uitgegeven door Heemkring 
’t Hoefyser, Rijmenam, 26/06/1994.)

 Op de achtergrond: de kruidenierswinkel van Rozeke en 
haar man in aanbouw, schuin tegenover Trefac, einde  
jaren ‘50; vooraan: de moeder, grootmoeder en zuster van 
ex-werknemer Claude Pire
Foto- en tekstarchief van ex-werknemers Claude en Freddy 
Pire en Louisa Van Der Veken.

Miel had vroeger al eens gehoopt op een premie maar was nog niet in de prijzen gevallen. Tijdens de middagpauze 
ging hij naar het bureau van Baeyens en bond een rouwband om het beeld. Mr. Baeyens die graag gezien was bij de 
arbeiders en ook al eens een grap kon uithalen, leek al snel te raden wie de dader was. Het leverde Miel geen premie 
op maar toch had de ploeg er iets bij gewonnen want ’s avonds trakteerde Baeyens een pint voor heel het atelier.

(vrij naar de tekst van Herman Verstraeten, NV Trefac-NV Meurop 1946-1980, brochure uitgegeven door Heemkring  
’t Hoefyser, Rijmenam, 26/06/1994.)

Het winkeltje van Rozeke
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In de model- of matrijzenmakerij

Clement Ventôse, de broer van ACV délégué Miel, werkte vanaf 1958 
bij Meurop als modelmaker in de metaalafdeling. Op een dag werd een 
nieuwe machine aangekocht om plastieken sandwichpanelen te maken 
voor kasten. Een uitvinding van Meurop en een primeur voor Europa. 
Uiteraard was de grote baas, Mr. Pottiez, daar zeer fier over. Elke afdeling 
kreeg zo’n sandwichplaat om te zien wat men er mee kon vervaardigen. In 
de metaalafdeling belandde de plaat bij Clement, de modelmaker. Om aan 
een hoog rek te geraken gebruikte hij de plaat als plank tussen 2 schragen. 
Net op dat moment kwam Pottiez langs en vroeg of hij op de plaat mocht 
gaan staan. Toen dit ook nog lukte, zei Pottiez: “Mooie vondst, sterke 
tafel, man”. Later kwam de afdelingschef bij Clement en zei: “Ge krijgt 
500 Belgische frank premie, want we moeten met de plaat een serie van 
vijftig salontafels maken, wat uiteindelijk ook gebeurde.

(vrij naar de tekst van Herman Verstraeten, NV Trefac-NV Meurop 1946-1980, 
brochure uitgegeven door Heemkring ’t Hoefyser, Rijmenam, 26/06/1994.)

 Bijzettafeltje met blad in 
geëxtrudeerd polystyreen 
Meurop catalogus 1968 - Archief 
Arend Pelgrims en Nicolas Anthoine.

Aan de slag als chronometreur

Marcel Wuyts kon in 1961 - na zijn studies metaalbewerking en elektriciteit - onmiddellijk aan de slag bij 
Meurop. Op dat moment werkten er zo’n 400 tot 500 mensen. Het was er goed om te werken. Voor hem was 
het vlak bij zijn ouderlijk huis en hij verdiende meteen 24 Belgische frank per uur, wat heel wat meer was dan 
hij in andere bedrijven kon verdienen. Na negen maanden werd hij opgeroepen voor zijn militaire dienst. Hij was 
gestationeerd in Duitsland. Hij kwam er terecht op een kantoor waar hij onderdelen moest in- en uitschrijven. 
Hard werken was dat niet echt. Weer thuis kon hij opnieuw bij Meurop aan de slag. Wel had men er ander werk 
voor hem: hij werd chronometreur. Hij moest overal in het bedrijf de tijd gaan opnemen die de arbeiders voor 
verschillende handelingen nodig hadden. Een arbeider werkte toen nog een stuk volledig af. Toen twee jaar later 
het werk aan de band ingevoerd werd, moest Marcel berekenen hoeveel tijd voor de verschillende onderdelen 
nodig was. Hij bracht het tot afdelingshoofd en had toen 42 vrouwen onder zich die allemaal ouder waren dan 
hijzelf. Marcel werkte voor Meurop tot het faillissement in 1980. Daarna ging hij aan de slag als technisch leraar, 
eerst bij TSM in Mechelen en daarna bij Don Bosco in Haacht. Ook Marcels broer Raymond werkte enkele jaren 
voor Meurop. (extract uit “Ten Huize van… 2000-…”, Archief Oud-Leerlingenbond Don Bosco Haacht)
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De chauffeurs van 
Meurop,manusjes-van-alles

De Meuropmeubelen werden dikwijls thuis afgeleverd. 
De chauffeurs waren handige jongens. De meeste 
meubelen waren verpakt in zelfbouwpakketten maar 
dikwijls vroeg de klant die niet zo handig was, om de 
aangekochte meubelen ter plaatse ineen te zetten wat 
zij ook deden en waarvoor ze meestal ook beloond 
werden. 
Op een zekere dag moest een chauffeur meubelen 
leveren op een adres in Antwerpen. Hij belde aan in een 
appartementsblok en op de derde verdieping stak een 

 Bedfordcamions van Meurop 
Foto- en tekstarchief van ex-werknemers Claude en 
Freddy Pire en Louisa Van Der Veken.

 Metaalbewerker Frans 
Verschoren aan een pers
Foto- en tekstarchief van ex-
werknemers Claude en Freddy Pire 
en Louisa Van Der Veken.

mevrouw haar hoofd door het venster om te zien wie aan de deur stond. De chauffeur riep haar in onvervalst 
Rijmenams toe: “Hela poepeke, haalt uwe portemonnaie maar boven, want we zijn hier met de prille [lees prullen] 
van Meurop”.

(vrij naar de tekst van Herman Verstraeten, NV Trefac-NV Meurop 1946-1980, brochure uitgegeven door Heemkring 
 ’t Hoefyser, Rijmenam, 26/06/1994.)
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Stoelen lassen

In 1961 begon Louis Mariën bij Meurop als lasser. 
Hij bleef er tot in 1980 en is toen na het faillissement 
bij busbedrijf van Hool aan de slag gegaan. Heel zijn 
leven heeft hij stoelen gelast: eerst voor Meurop, dan 
voor de bussen. Bij Meurop maakte hij er 110 tot 120 
per dag. We lazen het al: bij Meurop werd alles goed 
gechronometreerd. Als ze verwittigd waren dat de 
chronometreur op komst was, dan wisten ze dat ze 
trager moesten werken. Nieuwe werknemers werden 
door de collega‘s aangemaand om niet te snel te werken 
opdat het werktempo niet verhoogd zou worden.

 Lasser aan het werk bij Meurop, hier 
autogeenlassen - Foto- en tekstarchief van ex-werknemers 
Claude en Freddy Pire en Louisa Van Der Veken.

 Zomer 1976 - van links naar rechts Robert Molleman, 
Anny Verleysen, Charles Geens, Ediée Van Hoof, Denis 
Nauwelaerts, André Wouters - Fotoarchief Anny Verleysen

Ten opzichte van de andere arbeiders hadden de lassers een voordeel in de winter. Toen het buiten vroor, was het 
ook ijskoud in de fabriek. Er was amper verwarming. Als men ’s avonds een emmer water achterliet, was die ’s 
morgens bevroren. Maar in het lasatelier kon men zich opwarmen …

IJskoud in de winter, maar op 

hete dagen ...

Zo koud als in de winter, zo warm kon het zijn in de 
zomer. Wie herinnert er zich niet de hete zomer van 
1976? Anny Verleysen vertelt dat ze met een 
groepje op de middag gingen zwemmen in de vaart 
maar dan stonken ze de ganse namiddag naar mazout. 
Toen wist iemand dat je ergens kon gaan zwemmen in 
de bossen: een taverne met zwembad. Met zijn allen 
dus daar naartoe maar na een paar keer bleek het 
een rendez-vous huis te zijn. Ze hebben er wel goed 
gezwommen en de meisjes waren vriendelijk. Maar dan 
wijzigden de werkuren: van 6 uur ’s morgens tot 14 uur 
namiddags. Van zwemmen tijdens de middagpauze was 
er geen sprake meer.
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En ook op de boekhouding 
was het plezant

Via Ediée Van Hoof en Anny Verleysen kwamen we 
een en ander te weten hoe het eraan toe ging op de 
boekhouding. Mr. Moens, chef van de boekhouding, 
was nauwgezet en streng, zowel voor zichzelf als 
voor zijn medewerkers. Als er mensen van een andere 
afdeling bij de boekhouding moesten gaan werken, 
dan hadden die de stress van hun leven. Op de 
foto uit 1957 zie je dat er naarstig gewerkt wordt, 
geen tijd om op te kijken. De boekhouding was toen 
ondergebracht in de burelen op de eerste verdieping, 
vooraleer de nieuwe vleugel vooraan gebouwd werd. 
Coca-Cola had er zijn intrede gedaan, er stond een 
automaat op de benedenverdieping.  

 Foto van de boekhouding - 1957-1958, eerste 
verdieping. Links Mr. Moens en rechts Mr. Van Looy, de 
echtgenoot van Ediée Van Hoof - Fotoarchief Ediée Van Hoof

Sigaretten en asbakken als standaard bureelattributen, naast de inktpotten, een vulpen en een heuse rekenmachine. 
Zie je ook die centrale telefoon met kabel die naar boven loopt. 

 Onderaan links Mevr. Van den Broeck, rechts  
Mevr. Devroe. Daarboven rechts Ediée Van Hoof ; daarnaast 
Danielle Schiets (met blond kapsel); met papier in de hand 
Mevr. Mannaerts, dan een zekere Anita ...;  
dan Mevr. Schotte-Wauters, zuster van Eric Wauters, 
de bekende ruiter die verschillende internationale 
jumpingprijzen won. - Fotoarchief Ediée Van Hoof

Maar het kon er ook luchtiger aan toe gaan.  
De dames van de boekhouding lijken hier wel 
opgekleed voor een fotoshoot en poseren maar al  
te graag met een brede glimlach. Is er misschien  
een feestje in de maak?
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 Het archief van de boekhouding met honderden 
klasseurs. - Fotoarchief Ediée Van Hoof

En in de archiefruimte werd er al eens plezier 
gemaakt. Honderden klasseurs met bestellingen en 
facturen, kilo’s papier, alles gestapeld tot aan het 
plafond. Af en toe was het er grote schoonmaak ...

Ondertussen bleef Meurop innoveren en vernieuwen. 
Midden de jaren ’60 kregen de administratieve 
en de commerciële diensten een gloednieuw 
vleugelgebouw langsheen de Oude Keerbergsebaan. 
Ook een grote showroom kreeg er een plek. Het 
langwerpig representatief gebouw heeft een moderne 
glasvliesgevel die vandaag nog steeds het straatbeeld 
bepaalt. Nu is de Europese vertegenwoordiging van 
het Amerikaanse bedrijf Crestron er gevestigd.

 Hier wordt er geposeerd aan de ingang van de nieuwe 
‘glazen’ kantoorvleugel - Fotoarchief Ediée Van Hoof

 Nieuw kantoor met bezoekersingang
Foto Dijledonk-Cogiva
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Er werd toen niet alleen geïnvesteerd in gebouwen, 
er kwam ook een heuse rekencomputer. In 1967 
haalde Meurop een IBM 360 in huis: een primeur 
voor België. De listings met alle boekhoudkundige 
rapporten werden opgeslagen in de archieven zoals je 
op volgende foto kan zien.

 Vele bundels ‘listings’ van de IBM computer 
Fotoarchief Ediée Van Hoof 

Middagpauze

Tijdens de zomer, als het goed weer was, ging men 
al eens wandelen in de omgeving. Voor de bedienden 
was er een middagpauze van 12 tot 14 uur. Karel 
Jonckheere woonde in de buurt, in villa Clémine, een 
bungalow op de hoek van de Oude Keerbergsebaan 
en Venstraat, later hernoemd tot Kraaivenstraat. 
Hij had een prachtige pauw ‘Piet’ en daar gingen ze 
al eens naartoe wandelen. Er staat ten andere een 
mooi borstbeeld van Karel Jonckheere aan de Sint-
Janskapel op de Sint-Janshei, een sculptuur van Nand 
Van Itterbeeck uit Rijmenam die goed bevriend was 
met Karel Jonckheere.

Winter of zomer, wandelingen tijdens de lunchpauze 
waren een aangename afwisseling met het 
bureauwerk.

 Middagwandeling met de Boekhouding in de 
Rijmenamse dreven. Links met de bloemenrok Mevr. 
Mannaerts , ernaast Ediée Van Looy, de blonde is Danielle 
Schiets; de donkere Greta Vlassenrood en met de zonnebril 
nog een Danielle. - Fotoarchief Ediée Van Hoof
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 Danielle Schiets en Ediée Van Hoof, herfst of winter 1963 
(of vroeger). - Fotoarchief Ediée Van Hoof

 En nog eens Ediée Van Hoof (l) en Danielle Schiets (r) in 
de Rijmenamse boswegeltjes, herfst of winter 1963 (of iets 
vroeger). - Fotoarchief Ediée Van Hoof

 Opnieuw Ediée Van Hoof en Danielle Schiets, herfst of 
winter 1963 (of iets vroeger). - Fotoarchief Ediée Van Hoof

 Bieke (Josje De Bie) en Danielle. Zomermiddag, voor 
1963. - Fotoarchief Ediée Van Hoof
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De Expo 58, topjaren voor Meurop in aantocht

De Expo 58 betekende voor Meurop een doorbraak. Niet alleen ging het gepaard met grote bestellingen 
meubilair voor de verschillende paviljoenen, het was ook een grote affiche voor alle Belgische ondernemingen. 
Men kon er contacten leggen met buitenlandse bedrijven en nieuwe contracten negotiëren. Natuurlijk trok de 
wereldtentoonstelling vele bezoekers uit het eigen land. Zo werd er vanuit Meurop een dagtrip georganiseerd om 
de expo te bezoeken.

 Op bezoek bij Expo ‘58 - Een 
delegatie van de Meuropboekhouding 
op bezoek: van links naar rechts, 
onder: de heren Francois Van Looy, 
Pierre Sterpin, Jules De Vroe; midden: 
de dames Agnes Coremans, Van Den 
Broeck, Moortgat, ???, Adriaensen, 
Celine Verheyt, Jeanne De Vroe; en 
boven: verpleegster Jeanne De Meyer.
Fotoarchief Ediée Van Hoof
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 Van links naar rechts: onder: de heren Jules De Vroe, 
Francois Van Looy, Pierre Sterpin; boven de dames Jeanne 
De Vroe, ???, Moortgat, Van Den Broeck, Adriaensen, Celine 
Verheyt, Jeanne De Meyer, Agnes Coremans - Fotoarchief 
Ediée Van Hoof

 Van rechts naar links: Jules De Vroe en echtgenote Jeanne 
De Vroe, Mevr. en Mr. Moortgat, Francois Van Looy, Agnes 
Coremans, ???, Pierre Sterpin - Fotoarchief Ediée Van Hoof
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Het Sint-Elooisfeest ‘In den Bonten Os’

Jaarlijks werd op 1 december het Sint-Elooisfeest gevierd. Hier enkele foto’s van een feest, jaartal einde jaren ‘50. 
Het ging door ‘In den Bonten Os’, het hotel-restaurant dat toen nog gevestigd was in het centrum van Rijmenam. 
Iedereen was feestelijk uitgedost en na het diner volgde het bal.

1.  Mr. Van Havre
2.  Mr. Wuyts
3.  Mr. Bosmans (portier)
4.  Mevr. Verheyt-Verhaert
5.  ?
6.  Mr. Mandou
7.  Mr. Denis Nauwelaerts
8.  ?

9.  Mevr. Adriaensens
10.  ?
11.  ?
12.  ?
13.  ?
14.  Mr. Hardy
15.  Mr. De Pelsmaecker
16.  Mevr. Van Den Broeck

17.  Mr. De Hertog
18.  Mevr. Coremans
19.  Mr. Vrijdag
20.  Juffr. Jeanne De Meyer
21.  Juffr. Veroft
22.  Mr. Van Looy
23.  Mr. Pierre Sterpin.

 Fotoarchief Ediée Van Hoof

Hier de namen volgens nummer:

1 2
3

4
5

6
7

8
9

11

10 12
13

14
15

16

17
18

19

202122

23
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 Links: Mevr. Adriaensen, rechts Juffr. Veroft en ernaast 
Mr. De Pelsmaecker. - Fotoarchief Ediée Van Hoof

 Koppel links: Mr. Hardy en ?? Met geruit kleed: Mevr. Van 
den Broeck. Koppel rechts: Juffr. Demeyer en Mr. Vrijdag. - 
Fotoarchief Ediée Van Hoof

 Vooraan Mr. Mandoux en Mevr. Verheyt.  
Dan links: Juffr Veroft, Mevr. Adriaensen, Coremans, Van 
Den Broeck, ???, grote Juffr. De Meyer. - Fotoarchief Ediée 
Van Hoof

 Koppel links: Mevr. Van den Broeck en Mr. Hardy.  
Koppel midden: ?? met Mr. De Pelsmaecker. Helemaal 
rechts: dienster ‘In den Bonte Os’. - Fotoarchief Ediée Van 
Hoof
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 Winter van 1965-1966. De ‘building’ op de 
achtergrond. - Fotoarchief Ediée Van Hoof

 Ediée Van Hoof in het midden, rechts Els Verstraete, links 
Norma Bastiaens. Waarschijnlijk de winter van 1963-64. Op 
de achtergrond de woning van Schoolhoofd Dewinter in de 
Hoogstraat. - Fotoarchief Ediée Van Hoof

Toen waren er nog ijskoude 
winters

Qua strenge winters was 1962-’63 zeker een 
buitenbeentje. Toen was zelfs de zee bevroren. Hier 
de strenge winters van de zestiger jaren, gemeten in 
aantal ijsdagen (temperatuur stijgt niet boven 0°C):
• 1962-’63 – 44 ijsdagen
• 1963-’64 – 18 ijsdagen 
• 1965-’66 – 19 ijsdagen
De andere jaren waren wel wat zachter.

Niettemin blijven de herinneringen aan ijspret op 
een bevroren Dijle. Op de volgende foto zie je drie 
werkneemsters met schaatsen aan: Ediée Van Hoof 
in het midden, rechts Els Verstraete, links Norma 
Bastiaens. Er ligt ook een laagje sneeuw. Mooi weer, 
het zonnetje schijnt. Links de achterkant van een villa 
in de Kikshamlei en rechts tussen de bomen de Sint-
Janskapel op de Sint-Janshei. 

Er werd waarschijnlijk geschaatst op ondergelopen 
weiden dichtbij de Dijledijk. Je kan nog paaltjes van de 
omheining zien. Aan de richting en de lengte van de 
schaduw zou men kunnen veronderstellen dat de foto 
iets na de middag genomen werd.
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 Van links naar rechts: De heren Moortgat, Van Looy,  
De Hertog en Lucien Moens. - Fotoarchief Ediée Van Hoof

Het ijs moet in een bepaalde winter toch heel dik geweest zijn. Het gerucht gaat de ronde dat het ijs zo dik was 
dat Els Verstraete met haar ‘Deux cheveaux’ op het ijs kon rijden.

De bende van de blauwe 
hemden

Op de werkvloer van Meurop ontstonden hechte 
vriendschappen. Werknemers vonden elkaar in het 
voetbal bij Black and White Meurop, maar ook in 
andere activiteiten. 
Zo is er de beruchte ‘bende van de blauwe hemden’, 
een clubje vrienden, een plezante bende die hun 
stamcafé hadden in het café ’t Wit Paard in Bonheiden, 
nu restaurant ‘Vliegend Peerd’, op de Rijmenamseweg. 
Ze noemden zich ook wel eens ‘de vrienden van ’t Wit 
Paard’.

 Ediée en haar echtgenoot Francois Van Looy, waarschijnlijk 
1963-’64. - Fotoarchief Ediée Van Hoof

 Van links naar rechts: Lucien De Loose, Els Verstraete, 
Ediée Van Hoof, Johnny Tisson, François Van Looy en Celen. 
Fotoarchief Ediée Van Hoof
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 1. Lucien Moens, 2. Mr. Moortgat, 3. Mr. Van Looy, 4. Theo Moens, 5. De Hertog, 6. Lucienne,  
7. Pierre Sterpin, 8. ? (Lucien en Theo Moens waren broers). - Fotoarchief Ediée Van Hoof
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 Turnkring Blauwe Gentiaan 
en Chiro St.-Maarten en  
St.-Elooi Rijmenam, 1968 - Foto 
Freddy Pire , RegionaleBeeldbank.be 
GBO003OOO148

Meurop en Chiro Rijmenam

De toenmalige pastoor van Rijmenam, Felix Roosbroeckx, was goed bevriend met Mr. Pottiez, de grote 
baas van Meurop. Als de pastoor iets nodig had, werd het hem altijd toegestaan. Voor de kleine dingen kon hij 
zich rechtstreeks wenden tot Vic Baeyens, hoofd van de onderhoudsdienst. Vic had van Pottiez de opdracht 
gekregen om aan alle wensen van de pastoor te voldoen. Zo vroeg de pastoor aan Pottiez op een bepaald 
moment of hij niet kon zorgen voor de herstelling van het chiroheem. Pottiez riep Baeyens bij zich en zei: 
“Roosbroeckx vraagt om het chirolokaal te herstellen, gij zult dat regelen”. En Vic stelde de metselaars van 
Meurop ter beschikking. Zo gebeurde het ook voor de turnzaal van de turnkring “De Blauwe Gentiaan” en 
voor de restauratie van de O.-L.-Vrouwekapel op de Sint-Jansheide. Roosbroeckx verkreeg eveneens dat de 
elektriciteitsrekening van het chiroheem en het O.-L.-Vrouwekapelleke betaald werd door Meurop. En elk jaar 
stelde Vic Baeyens een meubelcamion met chauffeur ter beschikking aan de chiro voor het transport van het 
kampmateriaal van en naar de kampplaats. Bij het faillissement kwam daar natuurlijk een einde aan. De dienst van 
het onderhoud kreeg toen van de chiroleiding een pakkend lied als dankbetuiging en medeleven met de werkloze 
Meuropwerknemers.

(vrij naar de tekst van Herman Verstraeten, NV Trefac-NV Meurop 1946-1980, brochure uitgegeven door Heemkring 
 ’t Hoefyser, Rijmenam, 26/06/1994.)

 Logo chiro Rijmenam
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Ode aan Meurop

 September 1980 - de zwarte vlag 
hangt aan de personeelsingang 
Archief Geens - Dewinter, bewaard bij de 
Heemkring ‘t Hoefyser

maar voor ons rijst de vraag, van wat leven wij
arbeiders morgen?
in september sprak de handelsrechtbank 
het faillissement uit van de meurop
een verslagen arbeider
een feit
een harde werkelijkheid
een realiteit waarbij we even wilden stilstaan, 
even mijmeren

elke dag opnieuw sluiten fabrieken hun deuren
en elke dag opnieuw worden zovele arbeiders werkloos
waarheen moeten ze morgen en overmorgen?
je staat er niet bij stil, het ligt ver van je af
pas als jouw vriend, jouw man, jouw vader of jijzelf
die gewerkt heeft voor het wel en wee van de fabriek,
dan pas voel je de schrijnende leegte
doppen, staken, de strijd niet opgeven
stempelen, betogen en doorvechten
holle woorden om de leemte op te vullen

we wilden enkel eens doordenken en vooral danken
danken voor de hulpbereidheid nog voor we erom vroegen
danken voor de steun en de vriendelijkheid
voor al die werkers van het laatste uur, de jongens,
de meisjes en de leiding van de chiro danken jullie

(1980, Karine Vermeylen – archief Miel Ventôse) 

op de tonen van ‘Jan met de pet’ van Miek & Roel



Getuigenissen



Reünie Trefac-Meurop, 19 september 2021

De gemeente Bonheiden organiseerde op zondag 19 september 2021 een reünie voor de ex-werknemers van Trefac-Meurop. 
Als plek van samenkomst werd gekozen voor de Meurop-fabriek, op het binnenplein achter de building en tussen de loodsen, 
daar waar Imaginair gedurende een paar jaar de oude site doet herleven met kunsttentoonstellingen, concerten, performances en 
een zomerbar. Een reünie die waarschijnlijk voor een laatste maal op deze nostalgische plek georganiseerd zou kunnen worden.

Uiteindelijk daagden 60 ex-collega’s op, al dan niet vergezeld van hun partner of familielid. Het werd een hartelijke 
bijeenkomst, voor velen een weerzien na zovele jaren. Anekdotes werden uitgewisseld, verhalen verteld, over hoe het vroeger 
was en hoe het hen nadien is vergaan. Een prachtige nazomerse zondag is het geworden met vele opgehaalde herinneringen 
en spontane getuigenissen.

Hierna volgen enkele opgenomen geluidsfragmenten in regie van Jaak Van Assche en Luc Vangeel (voorzitter van Heemkring 
‘t Hoefyser en tevens voormalig werknemer van Meurop), verlucht met archieffoto’s van vroegere werknemers of 
beeldmateriaal dat de genodigden zelf meebrachten naar de reünie. Scan de QR-codes met je smartphone of GSM om de 
YouTubefilmpjes af te spelen.

 Meuropreünie - zondag 19 september 2021 - foto’s Jan Van Daele
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28

1.  Maria Verschoren
2.  Coleta Jacobs
3.  Jef De Schutter
4.  Ivonne Verschoren
5.  Lea Verschoren
6.  Leo Wuyts
7.  Lucien Somers
8.  Xavier Van Looy
9.  Denis Nauwelaerts
10.  Jean Wouters
11.  Jos Derboven
12.  Edward Pepermans
13.  Gaston Van Ouytsel
14.  Albert Heremans
15.  Raymonde Van Hoof
16.  Oscar Van der Aa
17.  Omer Op De Beeck
18.  Hilda Verschueren
18.  Rita Daems
20.  Gilbert Geeraerts
21.  Walter Van Rosendael
22.  Maria (Wiske) Smet
23.  Alfons Nijs
24.  René Roeyen

25.  Louise Van der Veken
26.  Danny Vertongen
27.  Leopold De Wit
28.  Staf Janssens
29.  Jeanne Goossens
30.  Anny Verleysen
31.  Maria Van Der Auwera
32.  Raymond Wuyts
33.  Francis De Vroe
34.  Raymond Van Emelen
35.  Elza Laeremans
36.  Louis Mariën
37.  Luc Vangeel
38.  Frans Verschoren
39.  Ediée Van Hoof
40.  Albert of Daniel Van Craen
41.  Esmeralda Nijs
42.  Maurits Van den Brande
43.  Francis Broeckhoven
44.  José Op De Beeck
45.  Staf Van Rosendael
46.  Jos Pyck
47.  Karel Van De Velde
48.  Robert Molleman

 Groepsfoto reünie 19 september 2021, op de Meuropsite - Foto Jan Van Daele

30
31

29

Getuigenissen  I  47



Als je kon voetballen, was je direct aangenomen bij 
de Meurop en werd je ingelijfd bij de Black and White 
Meurop damesploeg of de meerdere mannenploegen. En 
hoeveel koppeltjes waren er wel niet op de Meurop? Wel 
meer dan 60! Ook Maria Verschoren heeft er haar man 
gevonden. Hele families waren er tewerkgesteld. Luister 
hier naar haar verschillende verhalen.

 Black and White. Meuropvrouwenploeg - 
Fotocollectie Maria Verschoren

 Kinderfeest georganiseerd door het ACV voor alle 
kinderen van Meuropwerknemers - Fotocollectie Esmeralda Nijs

Getuigenis Maria Verschoren
https://youtu.be/6wteVPW3l8w

Black and White Meurop en de vele koppeltjes 

Jean Wouters en Esmeralda Nijs, man en vrouw 
samen aan de slag op de garnierderij. Maar alle dagen 
bijeen, samen naar huis en dan weer bijeen, dat was 
toch wel wat veel, zelfs voor een jong getrouwd koppel. 
Daarom was Esmeralda maar al te blij toen ze naar de 
schrijnwerkerij werd overgeplaatst. Daar bleef ze werken 
tot in 1980. Meurop roept bij haar heel wat mooie 
herinneringen op, zowel op de werkvloer maar ook als 
syndicaal afgevaardigde, met de kinderfeestjes of in de 
damesvoetbalploeg. Scan de QR-code en luister hier naar 
haar getuigenis.

Getuigenis Esmeralda Nijs,
https://youtu.be/-kvmXu7b_Xg

Bij het syndicaat
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Leopold De Wit, verantwoordelijk voor de export in de 
verkoopafdeling vertelt verschillende anekdotes: over 
omgewisselde leveringen aan paviljoenen van de Expo 
58, een levering van stoelen van een foute kleur aan 
een lokaal van de Parti Socialiste en over zogenaamde 
onverwoestbare plastic emmers die toch niet helemaal 
zo sterk bleken te zijn. Luister hier naar zijn verhalen.

Getuigenis Leopold De Wit
https://youtu.be/_KiM8HytRok

Den export

In de onderhoudsdienst kwam je overal terecht, met 
de fiets van de ene afdeling naar de andere. Maar 
soms was het ook gevaarlijk, zoals bij de grote brand 
van 1969 toen na het afkoppelen van de spanning 
in de hoogspanningscabine, het dak instortte en de 
zijmuur dichtklapte. Dat was op het nippertje. Luister 
hier naar het verhaal van Raymond Wuyts die tijdens 
zijn Meuropjaren heel veel heeft geleerd.

Getuigenis Raymond Wuyts,
https://youtu.be/LF7A53eAYVI

Brand van 1969

 Reclamefolder van Meurop, 1968 - Archief  
Geens - Dewinter

 Foto van brand van 3 mei 1969 - Archief Geens - 
Dewinter, bewaard bij de Heemkring ‘t Hoefyser
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Ervoor kiezen om in het magazijn te gaan werken 
onder leiding en gezag van Pierre Sterpin, dat was niet 
iedereen gegeven. Meestal hield men het er maar een 
jaar vol. Maar het kan ook anders, met een mondje 
Frans en wat geduld kon je ook in de gratie komen. 
Dat is wat Staf Janssens ons hier komt vertellen.

 Magazijn ‘afgewerkte producten’ - Archief Geens 
- Dewinter, bewaard bij de Heemkring ‘t Hoefyser

Getuigenis Staf Janssens
https://youtu.be/V-dgrw0IH7M

‘Au magasin’
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1. Herman Verstraeten, NV Trefac-NV Meurop 1946-1980, brochure uitgegeven door Heemkring ’t Hoefyser, Rijmenam, 
26/06/1994.

2. Foto- en tekstarchief van ex-werknemers Claude en Freddy Pire en Louisa Van Der Veken.
3. Archief Geens - Dewinter, bewaard bij de Heemkring ’t Hoefyser.
4. Archief Arend Pelgrims en Nicolas Anthoine.
5. Luc Vangeel, De Sint-Martinusparochie van Rijmenam, 1350 jaar geschiedenis, Heemkring ‘ t Hoefyser, met vertaalwerk 

van Willy De Vos en Stefaan Wauters, 2012.
6. Katarina Serulus, Het plastic meubel in België 1954-1973 en het moderne sociale meubel van Meurop als casestudy, 

Masterproef Fac. Letteren, onderzoekseenheid kunstwetenschappen, KU Leuven, 2010.
7. De Haechtenaar, 22/08/1970: Rijmenam heeft bloeiende nijverheid.

Bronnen en illustraties
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 Afdeling metaal - Foto- en tekstarchief van ex-werknemers Claude en Freddy 
Pire en Louisa Van Der Veken.

 Stoel M en tafeltje Palette - 
Ontwerper onbekend, 1958-1965 
(stoel), 1959 (tafeltje) - Collectie 
Arend Pelgrims

 Afdeling metaal - Foto- en tekstarchief van ex-werknemers Claude en Freddy 
Pire en Louisa Van Der Veken.

 Fauteuil Robert en tafeltje 
P.G. - Pierre Guariche, 1962-1967 
- Collectie Arend Pelgrims
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 Stoelen CM - 1957-1964 - Collectie Arend Pelgrims  Afdeling metaal - Foto- en 
tekstarchief van ex-werknemers Claude 
en Freddy Pire en Louisa Van Der Veken.

 Afdeling metaal - Foto- en tekstarchief van ex-werknemers Claude en Freddy 
Pire en Louisa Van Der Veken.

 Fauteuil Suffren - Pierre 
Guariche, 1962-1969 - Collectie 
Arend Pelgrims
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Epiloog

Bij de realisatie van dit Meurop-project is er één rode draad: het puur en onversneden 
enthousiasme van iedereen die erbij betrokken is. 

Hier horen enkele oprechte dankbetuigingen bij:

- Jan Van Daele, Leo Van Dessel en Arend Pelgrims, die het Meurop-project trekken met 
oneindig veel passie voor dit uniek Belgisch industrieel erfgoed.

- De familie Pire-Van der Veken voor het uitzonderlijk ter beschikking stellen van hun 
persoonlijk Meurop-archief.

- De oud-werknemers van Meurop voor hun verhalen, getuigenissen, foto’s en waardevolle 
documenten uit hun privé-collectie.

- Arend Pelgrims voor het uitzonderlijk ter beschikking stellen van origineel Meurop-meubliair 
en fotomateriaal uit zijn privé-collectie.

- De familie Geens-Dewinter voor het uitzonderlijk ter beschikking stellen van hun 
persoonlijk archief.

- De Heemkring ’t Hoefyser voor het ter beschikking stellen van hun archiefstukken 
omtrent Meurop.

 - Alle aanwezigen op de reüniedag.

 - Fien Leysen, Jaak Van Assche, Bert Dewinter en Jan Dewinter die de verhalen en 
getuigenissen hebben laten ‘herleven’ in de unieke theatervoorstelling op de Meurop-site.

 - Creatief collectief Imaginair, om de locatie cultuurlevendig te houden en hun creatief 
concept ter beschikking te stellen van het locatietheater.  

- Bestuur Dijledonk, om de voormalige Meurop-site open te stellen als ontmoetingsplek in 
aanloop naar de herontwikkeling ervan en om de Meurop-site een nieuwe toekomst te geven.

 - VZW Krankhoeve / GC ‘t Blikveld, Cultuurraad en Gemeentebestuur Bonheiden voor hun 
inspirerende, morele en financiële ondersteuning.



Colofon

Redactie
Jan Van Daele, Leo Van Dessel, Arend Pelgrims.

Vormgeving
Nelson Group

Verantwoordelijke uitgever
Walter Casteels, vzw Krankhoeve, Jacques Morrensplein 2, 2820 Bonheiden

Credits locatietheater ‘Meurop’ (9 – 11/09/22):
Tekst, video & regie: Fien Leysen
Spel: Jaak Van Assche
Live muziek: Bert Dewinter (gitaar)
Productie: Jan Dewinter
In opdracht van: GC ’t Blikveld - vzw Krankhoeve 
Met steun van: Gemeentebestuur Bonheiden
Met dank aan: www.imaginair.be – www.dijledonk.be

MEUROP




