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Bron foto voorblad: www. onbekendinnederland.nl

Dit is een β versie van MAP Zuivelfabriek Meerkerk   Aurora / Amilko  

Opmerking: Bij het maken van deze knipsel-MAP stond niet de volledige geschiedschrijving van bovengenoemde 
zuivelfabriek voor op. Het is één van de - ca. 20 - mappen, die zijn samengesteld uit knipsels afkomstig uit de digita-
le krantenarchieven welke op het www zijn te vinden. Deze mappen waren in eerste instantie voor eigen – intern – 
gebruik, met de bedoeling om geselecteerde informatie in de toekomst te gebruiken op de site www-zuivelhistorie-
nederland.nl.
Gezien de onzekerheid of dit er ook van komt, heb ik besloten om deze (werk)mappen als β versie, dwz. zonder uit-
werking, nu reeds te plaatsen. Verdere reden van plaatsing is dat ik van mening ben dat er, ook in deze vorm, leuke 
informatie in staat over de plaatselijke zuivelfabriek en dus ook over de Nederlandse zuivelhistorie.        

Heruitgave  www.zuivelhistorienederland.nl                                                        1x geplaatst als versie 2013-05-11
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Uit Zuiveljaarboeken
Aurora Rotterdam Producten / opmerking

1926 Dir ? b. k. en cm

1930 Dir ? H. Schuurmans (knipsel 1928-07-06) b. k. en cm

1932 Dir H. Schuurmans (knipsel) b. k. en cm

1935-41 Dir ? b. k. en cm

1947 Dir Goozen b. k.

Amilko Gorinchem / Rotterdam
1949 -1957 Dir J. vd. Heiden b. k. cm.

1959-1965 Dir J. vd. Heiden b. k. / eind 1964 gesloten
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Inhoud   -  MAP zuivelfabriek Arora / Amilko Meerkerk
Blz. 

xxxx Meerkerk Aurora
1915 Iets over melklevering aan Aurora Rotterdam

1920 Plannen voor bouw eigen fabriek

1921 Start 21 mei NV. Zuivelfabriek Aurora Meerkerk 

1924 knipsels

1925 knipsels

1926 knipsels

1927 knipsels

1931 knipsels

1932 Over stil liggen Aurora

1937 knipsels

1947 knipsels

1948 Knipsels: Aurora word over genomen door Amilko N.V.

1949 Plannen voor herstart (boeren)kaasmarkt 

1951 Knipsels

1952 Examen koerenkaasmakers

1953 In Meerkerk eindles cursus kaasbereiding.

1954-03-03 Amilko-contactavond. 

1954-03-19 A. v. Gelder 25 jr. in dienst

1955 Amilko-contactavond. 

1956

1957

1958 Praatochtend machinaal melken-1

1959 Praatochtend machinaal melken-2

1960 Eerste prijs fabriekskaas in Meerkerk

1961-04-18 Dir. J. van der Heide 40 jaar bij zuivelfabrieken Amelko Meerkerk

1964 Bericht van sluiting / melk gaat naar Gorinchem

1966 Kostkantoor in deel fabriek

1967 Jubileum J. vd. Zijden 40 Jr. bij Amilko – werkt nog bij kaasopslag

1977 Verkoop voormalige zuivelfabriek
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Meerkerk

1915

1916

1918
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Zuivelfabriek   ARORA     MEERKERK  

1920
Zuivelfabriek Aurora1 Meerkerk opgericht 1920. In 1948 over genomen door Amilko2 Gorinchem, gesloten 1968 ?

Nieuwe Gorinchemsche Courant 1920-08-18;

Meerkerk. Door de N.V. Stoomzuivelfabriek „Aurora” 
te Rotterdam is tot het gemeentebestuur alhier een ver-
zoek met bijlagen gericht om vergunning tot het oprich-
ten van een kaasfabriek op een terrein alhier, gelegen aan 
de Gorinchem  sche straat  , kadastraal bekend in sectie B 
no. 1298. 

Op Woensdag 11 dezer bestond gelegenheid om bezwaren tegen dit verzoek in te brengen en 
deze mondeling en schriftelijk toe te lichten, van welke gelegenheid werd gebruik gemaakt, met 
het oog op te verwachten waterverontreiniging, door den heer J. de Bruin alhier, als eigenaar van 
de visscherij in de Oude Zederik en die tevens in de onmiddellijke nabijheid zijne vischkaren 
heeft liggen, door den geneesheer alhier, met een groot aantal ingezetenen, wier hygiënische be-
langen worden bedreigd, daar deze gemeente nog steeds een waterleiding mist en het kanaalwa-
ter voor huiselijk gebruik wordt gebezigd, door den pachter van de visscherij in het Merwedeka-
naal, de firma. Schetsenaar te Gorinchem, alsmede door het bestuur der Zoetwatervisscherijver-
eeniging „Gorinchem en Omstreken”, wier leden in het kanaal de visscherij als bedrijf uitoefe-
nen, wier schriftelijk bezwaar door de heeren F. H. Ceelen en G. J. Kroef, resp. voorzitter en se-
cretaris der afdeeling, ook mondeling werd toegelicht en met klem werd aangedrongen om aan 
de vergunning tot oprichting der fabriek zoodanige voorwaarden te verbinden, dat waterveront-
reiniging is buitengesloten en de uitloozing van afval en afvalwater zoodanig voor te schrijven, 
dat terstond bij eventueele waterverontreiniging kan worden vasstgesteld door het bevoegd ge-
zag, dat dit beslist door de fabriek wordt veroorzaakt, hetgeen kan worden bereikt door de uit-
loozing te leggen boven den normalen waterstand, bij welke toelichting een dankbaar gebruik 
werd gemaakt van een artikel van den heer H. Aalderink te Groningen, voor komende in no. 15 
van het orgaan „Onze Zoetwatervisscherij” en één uit het tijdschrift der vereeniging „Bodem, 
Water, Lucht”.

Ook bleek bij de besprekingen dat door Z. E. den Minister van Waterstaat op biologische 
reiniging van het afvalwater was aangedrongen bij het verleenen der vergunning voor het maken 
van een schoeiing langs het Merwedekanaal.

Verwacht mag dus worden dat het gemeentebestuur ingevolge de bepalingen van de Hinderwet, 
zoodanige voorwaarden zal voorschrijven, dat waterverontreiniging is buitengesloten bij het ver-
vaardigen van Oud-Hollands roem „de kaas”.

Hollands roem en Hollands kracht behooren beiden zuivere producten te blijven.

1 Aurora’s hoofdbedrijf bevond zich in Rotterdam – Oostzeedijk 
2 Amilko’s hoofdbedrijf bevond zich ook in Rotterdam - 
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1921

1922

1923
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1924
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1925

1926
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1927
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1928

1931
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1932

1934
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1937
De Gorcumer, 1937-08-07; p. 5/8                                                                                ook MAP Diversen

Melkcursussen.
Meerkerk. Uitgaande van de Jongerenbond van kaasproducenten afd. Meerkerk en de N.V. 
„Aurore”, Meerkerk, zijn in het afgeloopen seizoen twee melkcursussen gehouden, waaraan 
deelnamen mej. J. Verboom en de heeren A. Verboom, Th. den Hartog, B. Pellikaan, Joh. van 
der Heiden, H. de Jong en J. de Jong. Aan alle cursisten kon een diploma voor goed melken 
worden toegekend, variërende van 173 tot 190 punten. 

De jury bestond uit ir. Huisman, rijkszuivelconsulent te Gouda; K1. van de Merwe te Rotter-
dam, Kl. Stuart te Den Haag en D. van den Heuvel alhier. Nog was aanwezig de heer W. van IJ-
zeren, bestuurslid van de Bond van oudere kaasproducenten. De lessen zoowel als het eindexa-
men werden gehouden bij den heer Jac. de Jong, Weverwijk, Meerkerk. 

Bij het uitreiken van de diploma's bracht ir. Huisman dank aan de familie De Jong voor het be-
schikbaar stellen van haar bedrijf en wekte de cursisten op het geleerde in practijk te brengen in 
het belang van de meest productieve en goede melkwinning. Daarna spraken de heeren Van de 
Merwe namens de N.V. Aurore en D. van den Heuvel namens de Bond van jongere kaasprodu-
centen hun voldoening uit over hetgeen door onderlinge samenwerking is tot stand gekomen in 
het belang van de goede zaak. 

Namens de cursisten bracht de heer Joh. van der Heiden dank in het bijzonder aan den heer 
Stuart, voormelker V.V.Z.M. te Den Haag, onder wiens uitstekende leiding deze cursus stond, 
alsmede aan de jury voor de correcte beoordeeling en aan de familie De Jong voor de genoten 
gastvrijheid.
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1947
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1948

1949
Nieuwsblad (voor Gonnchem en omstreken), 1949-11-07                            ook MAP Diversen Boerenkaas

Meerkerk had vroeger een bloeiende kaasmarkt en het dorp nam een belangrijke plaats in op het 
gebied van de kaashandel. De streekmarkten kwamen meer en meer te vervallen en wanneer wij 
b.v. naar Gorinchem zien ís dat ook daar in de loop van de jaren het geval geworden. 

De bonenmarkt verdween, evenals de botermarkt, de eiermarkt, de kaasmarkt en de 
groentenmarkt, die tegenwoordig nog slechts een schaduw is van vroeger. In de „bonentijd” b.v. 
was de aanvoer vroeger enorm, nu echter minimaal. Er werd in Gorinchem voorheen zelfs een 
kersenmarkt gehouden, ook die is verdwenen.
Maar Meerkerk wil haar kaasmarkt terug en dat is een loffelijk streven. Het plaatselijk initiatief 
is veel waard en iedere gemeente dient er naar te streven zoveel mogelijk te betekenen. Meerkerk 
doet dat en het is goed.

Burgemeester Geleedst is een groot vriend van de zelfkazers en toont dit ook door de daad, door 
het zelfkazen te stimuleren, Er staat nu een bijeenkomst te wachten tussen B. en W. en de boeren 
die bij deze markt betrokken zijn en daarop zal men dan uitmaken wat er gaat gebeuren.
Wij blijven de plannen met belangstelling volgen en beloven Meerkerk, dat wij zeker op de eer-
ste marktdag aanwezig zullen zijn en dat heus niet alleen om eens te proeven van die lekkere 
boerenkaas!
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1951
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1952
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Nieuwsblad (voor Gorinchem en omstreken), 1952-05-26;

MEERKERK, Melkexamen. 
Door de melkfabriek van de N.V. Amilko te Meerkerk was onder leiding van de heer M. Hoeke 
te Leerbroek ook hier een cursus in het melken gegeven, waaraan zeven personen deelnamen. 
Woensdag hebben deze op de boerderij van de heer M. Hoeke te Leerbroek een examen afge-
legd, ten overstaan van een jury, bestaande uit de heren A. L. v. Eijk te Reeuwijk en H. Hoeke te 
Leerbroek, bijgestaan door de heren G. Elinge te Gouda, hoofd-assistent en C. de Jong te Gouda, 
assistent bij de rijkszuivelconsulent.

Naast vertegenwoordigers van Amilko woonde ook burgemeester Geleedst dit examen bij. Aan 
alle cursisten kon door de commissie ter verbetering van de melkwinning in Zuid-Holland een 
getuigschrift worden uitgereikt en wel aan mej. M. Kars en de heren G. Kortlever en J. van Toor 
Jzn. te Leerbroek en de heren A. Bron, J. van Middelkoop, A. den Otter en J. Uittenbogaard te 
Meerkerk.

Nieuwsblad (voor Gorinchem en omstreken), 1952-06-16; p.

MEERKERK, Jubilea. 
De heren J. v. d. Zijde, R. v. Bezooien en J. v. d. Heiden, herdachten het feit dat zij 25 jaren en 
langer, onafgebroken in dienst zijn geweest bij aanvankelijk „Autore” N.V, en thans bij Amilko 
N.V. (In 1948 is „Aurore” overgegaan in handen van Amilko N.V..). In een gezellig samenzijn 
tussen Directie en personeel, alsmede de vrouwen van de jubilarissen, kregen de betrokken per-
sonen uit handen van hun Directie een gouden horloge met inscriptie aangeboden als blijk van 
waardering voor de bewezen diensten.

Dat de jubilarissen met dit huldeblijk ten zeerste waren ingenomen, behoeft geen nader betoog. 
Van de zijde van het personeel werden de vrouwen van de jubilarissen fraaie bloemen aangebo-
den. In een prettige sfeer is aan de jubilarissen de verdiende hulde gebracht.
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1953

Nieuwsblad (voor Gorinchem en omstreken), 1953-09-18;

MEERKERK Eindles cursus kaasbereiding. 
Vorige week had op de melkfabriek „Amilko” de eindles plaats van de cursus kaasbereiding, 
welke gegeven werd door de Bond van Kaasproducenten. Deze cursussen werden gegeven door 
de hoofdassistent dhr Ellings te Gouda.

Op deze laatste avond waren mede tegenwoordig burgemeester Geleedst met zijn echtgenote, dhr 
Schrooder, Rijkszuivelconsulent, de heer A. Streefland van de Bond van Kaasproducenten, de 
heer A. de Hoop, voorzitter van de Holl. Mij van Landbouw en de Commissie van de Kaasdag te 
Meerkerk. Met enkele toepasselijke woorden werden de diploma’s door de heer Schrooder aan 
de cursisten uitgereikt.

Dit waren de dames: mevr. Van Leeuwende Vor. mevr. C. Verburg-Rijneveld, mevr. v. Delft-
v.d. Leeden, mevr. Bassa-v.d. Leeden, mevr. C. de With-Heijkoop, mej. N. Heijkoop, mej. Joh. 
van Kehem, mej. F. van Kekem, Tonny Middelkoop, mej. M. van Dijk, mej. Annie van Zessen, 
mej. v. d. Ham, mej. Alie Heinenberg, mevr. A. Bogert-Blokland en dhr T. van Dieren.
Vervolgens werd het woord gevoerd door burgemeester Geleedst, de heren Streefland, Ellings en 
A. de Hoop.
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1954 Nieuwsblad (voor Gorinchem en omstreken), 1954-03-03;

Amilko-contactavond. 
Vrijdag heeft Amilko N.V. een contactavond gehouden met haar melkleveranciers, rijders, slij-
ters en personeelsleden in hotel Brughuis. De belangstelling voor deze avond was buitengewoon 
groot, zelfs zo, dat de concertzaal van de heer Sap te klein bleek en ook de nieuwe eetzaal er bij 
moest worden genomen, pl.m. 400 personen waren aanwezig.

Nadat de heer v. d. Heiden, bedrijfsleider van Amilko, de aanwezigen hartelijk had verwelkomd 
gaf de heer v. d. Mervre uit Rotterdam een duidelijke uiteenzetting over de verhouding tussen 
industriemelk en consumptiemelk, wat betreft prijzen en kwaliteitseisen, alsmede een overzicht 
van de werking van het zuivelfonds.

De heer v. d. Heiden besprak verschillende punten van algemene aard, zoals die zich bij de 
melkleverantie voordoen, o.a. schommelingen in het vetgehalte, afwijkingen in de kwa,liteit en 
de mogelijke oorzaken hiervan.

Naast het zakelijke gedeelte was ook aan interessante en aangename verpozing gedacht De film 
„Het gevecht tegen het water”, voorafgegaan door een zeer onderhoudende reportage met 
kleurenbeeld, gehouden door de heer Stuvel uit Voorburg, gaf een interessant beeld van het 
gigantische werk, dat door de Nederlandse waterbouwers moest worden verricht, onder de 
moeilijkste omstandigheden. Per slot zag men als kroon op het werk, hoe door het aanbrengen 
van het laatste caisson, aan het machtige element water weer paal en perk werd gesteld. Deze 
film werkte niet op de lachspieren, doch was niet minder belangwekkend.

Voor de lachspieren zorgden de Maluku Hawaiïans uit Boskoop. Dit gezelschap, zowel op 
instrumentale- als op vocale leest geschoeid, bood een fijn programma; vooral de jodelzang van 
Willy Valk, viel bijzonder in de smaak. Het was een zeer geslaagde avond.

Zie ook bij Gorinchem 1954-03-17 Over verslag van gezamenlijk feest

Nieuwsblad (voor Gorinchem en omstreken), 1954-03-19.

Jubileum bij Amilko. Meerkerk
Vrijdag herdacht de heer A. van Genderen zijn 25-jarig- dienstverband bij de stoomzuivelfabriek 
v.h. Aurora N.V., thans Amilko N.V. In de middaguren is dit heugelijk feit ten kantore van de 
fabriek gevierd, temidden van zijn medearbieders en directie.

De bedrijfsleider, de heer van der Heiden, bracht jubilaris dank voor de uitstekende wijze, waar-
op hij steeds zijn plichten heeft vervuld en voor de prettige samenwerking. Spreker hoopte jubi-
laris nog meer jaren aan de zaak verbonden te zien. Ook tot zijn echtgenote richtte spreker woor-
den van dank voor het terzijde staan van haar man bij de vervulling van zijn dagtaak.

De heer S. de Jong van de directie van Amilko N.V. te Rotterdam, bracht de jubilaris ook 
hartelijk dank voor de goede diensten, bewezen aan de zaak, en overhandigde hem als kroon op 
het werk een gouden polshorloge.
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De heer P. Vroon sprak namens het personeel en bracht de jubilaris dank voor de prettige wijze 
van samenwerking en overhandigde hem als blijk van waardering een prachtige  wandschemer-
lamp. De echtgenote van de jubilaris ontving een fraai bloernstuk.
Nadat de heer van Genderen allen hartelijk dank had gebracht voor de blijken van belangstelling, 
bleef men nog geruime tijd gezellig bijeen.
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1955

Nieuwsblad (voor Gorinchem en omstreken), 1955-12-21;

MEERKERK: Contactavond Amilko. 
Woensdag heeft Amilko N.V, een contactavond gehouden met haar melkleveranciers, melkrijders 
en personeel, melkslijters en personeel. Ondanks het slechte weer was de opkomst buitengewoon 
groot. De beide zalen van hotel Brughuis waren tot de laatste plaats bezet, in totaal 400 personen. 

Voor het afhalen van de leveranciers waren 5 autobussen ingelegd. De medewerkenden aan deze 
avond waren: de heer v.d. Merwe uit Rotterdam en de heer v.d. Heiden, met als onderwerp: De 
garantiemelkprijs 1954-1955 en de werking van het zuivel  fonds   in het algemeen. Voorts waren 
er de heer Stuwel uit Voorburg (film), de heer Boeda uit Utrecht (goochelaar) ; de muzikale om-
lijsting werd verzorgd door de „Boerenkape1 van Euphonia”.

De film over de landbouw en veeteelt in Canada, als de avonturen van een litertje melk, werden 
vol belangstelling gevolgd. De heer Boeda bleek over een buitengewone vingertechniek te be-
schikken en gaf in een zeer beschaafd programma sterke staaltjes van goochelkunst te zien. Ook 
naar het gesproken woord door de heren v.d. Merwe en v.d. Heiden werd aandachtig geluisterd. 
De door de Boerenkapel ter afwisseling gebrachte muziek mocht veel bijval ondervinden. Al met 
al, een uitstekend geslaagde avond.
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1958

Nieuwsblad (voor Gorinchem en omstreken), 1958-03-15;

ALBLASSERWAARD

Praatochtenden over machinaal melken
Praatavond. In café Het Brughuis te Meerkerk zal vrijdagochtend om 10 uur door verschillende 
inleiders gesproken worden voor de Stichting „Landbouwbelang Alhlasserwaard en Vijfheeren-
landen”. De volgende onderwerpen zullen aan de orde komen: het namelken met de hand bij ma-
chinaal melken; het namelken met de machine; het gebruik en het onderhoud van de motor bij de 
melkmachine. Inleiders zullen zijn: een lid van de Prov. Melkmachine Commissie voor Zuid-
Holland; de heer J. Verkley, veehouder te Alphen aan de Rijn; de heer Abr. H. Wesselingh, 
hoofdassistent voor machinaal melken bij het Rijkszuivelconsulentschap te Gouda. De bijeen-
komst staat onder leiding van de heer G. H. Spek te Tienhoven.

1959

Nieuwsblad (voor Gorinchem en omstreken), 1959-01-07;

Praatochtenden over machinaal melken
In samenwerking met de Prov. Melkmachine Commissie en het Rijkszuivelconsulentschap voor 
Zuid-Holland worden er praatochtenden gehouden over machinaal melken, en wel te Meerkerk 
op vrijdag 9 januari in hotel Sap en Sap, te 9.30 uur en te Brandwijk op vrijdag 16 januari in 
hotel Boerenkaas te 9.30 uur.

Het programma luidt voor beide bijeenkomsten: Opening door de heer G. H. Spek te Tienhoven, 
voorzitter van de Prov. Melkmachine Commissie voor Zuid-Holland; „De economie van het 
niachinaal melken,” door de heer G. Damsteegt van het Rijkslandbouwconsulentsehap te 
Dordrecht: „De voorbehandeling bij machinaal melken” en „Ervaringen, opgedaan bij machinaal 
melken” door de heer A. H. Wesselingh van het Rijkszuivelconsulentschap voor Zuid-Holland; 
er is ruimschoots gelegenheid voor gedachtenwisseling. 

Er zal een forum worden gevormd, waarin zitting zullen hebben o.a. een praktische veehouder-
melkmachinegebruiker, de directeur van een Zuidhollands Melkcontrolebureau alsmede beide 
inleiders. De sluiting zal om 12 uur zijn.

▲ Heruitgave www.zuivelhistorienederland .nl           23                                              © Gorinchemsche Courant



1960
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1961
Nieuwsblad (voor Gorinchem en Omstreken), 1961-04-18

J. van der Heide3 te Meerkerk 40 jaar bij zuivelfabrieken

Voorheen
Het was 40 jaar geleden in Meer-
kerk een heel andere toestand, 
dan thans het geval is. Wat nu het 
café „Rust Hier” op de hoek van 
de Gorcumse straat is, was toen 
nog een logement met stalhoude-
rij en heette „De gouden Leeuw”.

Het was toen ook nog de tijd van 
de schuit en de paard-en-wagen 
en als de heer J. van der Heiden 
daarover gaat vertellen, dan leeft 
die oude tijd weer op. Zijn ogen 
twinkelen daarbij, want veel van 
de romantiek is verloren gegaan.

Die „Gouden Leeuw” had dus ook een stalhouderij, maar daar is in 1921 een einde aan gekomen. 
De stal werd afgebroken en op dat terrein met erf werd een gebouw geplaatst, dat nu de zuivelfa-
briek van Amilko N.V. is. Maar toen het gebouwd werd heette de fabriek „Aurore”. Een vloer-
kleedje ergens in de fabriek vertelt hier nog van, want daarop staat met zwarte letters in de naam 
„Aurora”. Dat kleedje is dus ook al niet meer zo heel jong, want in 1948 werd de fabriek over-
genomen door Amilko N.V.

Op precies 1 mei 1921, toen Aurore begon te werken, trad de heer J, van der Heiden als broekje 
van 21 jaar er in dienst. Hij werd tewerk gesteld op het laboratorium en bij de melkontvangst. 
Maandag a.s. zal het dus 40 jaar geleden zijn, dat de heer Van der Heiden aan de zuivelfabriek 
kwam, maar dat jubileum wordt pas op 9 mei gevierd tijdens een bijeenkomst in de zaal van 
hotel Sap.

Er is in die jaren wel veel veranderd, ook wat betreft de capaciteit en de aanvoer van melk. Werd 
er in die oude tijd zo’n 6 miljoen kg verwerkt, thans staat de capaciteit op rond 13 miljoen kg 
melk per jaar. Dat is dus meer dan tweemaal zoveel. Nu is dit niet geheel het gevolg van meer 
„klanten”, want in die jaren is de melkgift van de koeien behoorlijk opgevoerd en de veehouders 
hebben thans een grotere veestapel, maar alles bij elkaar is er voor de fabriek dus van een grote 
sprong vooruit sprake.

Ja, vroeger ging er elke dag een schuit van Meerkerk naar Rotterdam, want de fabriek was er één 
van Aurore NV. uit Rotterdam, die de melk en de kaas naar deze stad moest laten komen. 
Daarom voer telkens die schuit, die het eigendom van de N.V. was, en er voer een eigen vaste 
kapitein op. De aanvoer van de melk geschiedde toen nog niet met auto's, maar heel gewoon: 
met paard-en-wagen. De produkten van de fabriek waren toen alleen kaas en melk.

3  Heer vd. Heide was in de (kaas)fabriek van Meerkerk bedrijfsleider / directeur) (ZHN.)
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Thans
Toen op 1 februari 1948 de fabriek werd overgenomen door Amilko N.V. bleef het gebouw zoals 
het was. Er werd natuurlijk wel het een en ander gemoderniseerd en er kwamen ook een garage 
en een werkplaatsuitbreiding bij, maar aan de straatzijde veranderde er niets.

Het handwerk van voorheen werd vervangen door machines, maar het maken van kaas bleef. Er 
kwam nog een groot deel van de melk ook doorgeleverd aan de Amilko-fabriek te Go  rinchem   
voor het maken van condensmelk. Kaas, boter en condens zijn dus nu de produkten geworden.

Sinds 1931 werd de heer Van der Heiden met de algehele bedrijfsleiding van de fabriek belast en 
hij heeft toen ook de dienstwoning boven de fabriek betrokken.

De heer Van der Heiden is een echte Meerkerker en zijn vrouw komt ook uit deze streek, want 
haar wieg stond in Hoogblokland en in 1927 zijn zij getrouwd. Uit dit huwelijk kwamen 4 kinde-
ren: 2 dochters en 2 zoons, waarvan alleen de jongste zoon ook in het bedrijf werkt. De anderen 
zijn uitgevlogen.

Verenigingsleven
Niet alleen is de heer Van der Heiden de man van de melkfabriek, ook in het verenigingsleven 
neemt hij een grote plaats in. Vooral de muziekvereniging.............

Nieuwsblad voor Gorinchem en omstreken), 1961-05-03

Joh. v.d. Heide Geridderd
Koninklijke onderscheidingen te Meerkerk
Zaterdagmorgen werd op het gemeentehuis te Meerkerk door burgemeester A. Berends op 
plechtige wijze aan de heer Joh. v. d. Heiden de gouden eremedaille behorende bij de orde van 
Oranje Nassau op de borst gespeld, in verband met zijn 40-jarig jubileum aan de melkfabriek 
„Amilko” te Meerkerk.

Bij deze plechtigheid waren mede aanwezig beide wethouders, secr. Bax, directeur Van Oosten 
en onderdirecteur S. de Jong uit Rotterdam, vertegenwoordiger van de melkfabrieken van Amil-
ko uit Gorinchem, Tricht, Schoonhoven, alsmede enkele bestuursleden van Vrijwillige Brand-
weer, Muziekvereniging „Euphonia” en Volksonderwijs, waarbij Van der Heiden bestuursfunct-
ies bekleedt. Alle sprekers getuigden van zijn bekwaamheid en opofferingsgezindheid voor zijn 
medemens, vooral ook in het verenigingsleven en zeker wat betreft Euphonia.
Vanaf 1914 is hij al werkend lid, in 1922 werd hij secretaris en is nu al ruim 25 jaar voorzitter. 

Hij blaast nog steeds zijn partij goed mee.
In 1921 kwam hij als jongmaatje op de melkfabriek toen nog „Aurora”. Na deze korte plechtig-
heid werd door zijn dochter Enny dank gebracht voor deze onderscheiding.
Ook de heer Van der Heiden sprak woorden van dank voor deze koninklijke onderscheiding en 
de hartelijke woorden tot hem en zijn echtgenote gericht.
Op dinsdag 9 mei zal in de zaal van Sap een officiële receptie worden gehouden.
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Nieuwsblad (voor Gorinchem en omstreken), 1961-05-15; p. 2/8

Joh. van der Heiden te Meerkerk jubileerde
Een onvergetelijke avond
Overweldigend was het aantal bekenden, dat de heer Joh. van der Heiden in Meerkerk, bij Sap, 
kwam gelukwensen met zijn 40-jarig dienstjubileum bij de Zuivelfabriek.
De stroom bleef maar aanhouden en op het laatst waren er te weinig zitplaatsen, totdat de leden 
van Euphonia, die een serenade waren komen brengen en daarna op het toneel hadden plaats ge-
nomen, waren vertrokken. Toen konden degenen, die nog geen zitplaats hadden, daar plaats ne-
men.

Vele toespraken werden er gehouden en uit alles bleek overduidelijk, welke plaats de jubilaris 
zich in Meerkerk heeft weten te scheppen. Ook zijn vrouw deelde deze huldigingen en samen 
stonden zij op het toneel de vele loftuigingen aan te horen.
De heer Van der Heiden bleek een voortreffelijk spreker te zijn, want iedere spreker bedankte hij 
op een bijzondere wijze.

Intiem feestje
Hoewel de feitelijke dag der huldiging 1 mei luidde, werd het feest pas op dinsdagavond 9 mei 
gevierd. Voordat echter ieder de gelegenheid kreeg het echtpaar geluk te wensen, was er een 
diner aangeboden door de directie van Amilko N.V., waarbij o.a. ook burgemeester A. Berends 
aanzat.

Tijdens deze intieme bijeenkomst werd de jubilaris door zijn kinderen met hun echtgenoten een 
elektrische pick-up installatie met grammofoonplaten aangeboden.
De burgemeester sprak hem daar toe als mens-in-de-Meerkerkse gemeenschap en de heer J. van 
der Merwe haalde herinneringen op, toen beiden nog samenwerkten bij Aurore. Gedurende 32 
jaren hebben zij samen hun beste krachten voor het bedrijf gegeven. In de crisisjaren had de 
fabriek niet zo'n beste naam gekregen en ook in de oorlog waren er vele moeilijkheden, maar 
daarna is de tijd van de grote uitgroei gekomen. Samen hebben zij toen de touwtjes weer aan 
elkaar geknoopt en het bedrijf nieuw leven ingeblazen, totdat deze fabriek werd overgenomen 
door Amilko N.V. in 1948.

De heer Sj. de Jong sprak de jubilaris toe namens de hoofddirectie van Amilko N.V. en overhan-
digde hem de draagmedaille van de koninklijke onderscheiding, die de heer Van der Heiden op 
29 april mocht ontvangen.

Fraaie geschenken
‘s Avonds tooiden vele prachtige bloemstukken de rand van het podium, toen er gelegenheid 
bestond voor een ieder om de jubilaris te complimenteren. Langdurig hebben de heer en me-
vrouw Van der Heiden heel vele handen gedrukt en de stroom van bezoekers hield maar niet op. 
Het was reeds over half negen geworden (om 7.30 uur begon deze receptie reeds) toen beiden 
nog handen stonden te drukken. Doch de tijd schreed voort en zo kwam de muziekvereniging 
Euphonia, waarvan de heer Van der Heiden geruime tijd voorzitter is (van 1914 af reeds lid), 
aangemarcheerd om hem en zijn familie een serenade te brengen. Weldra vulden de muzikanten 
het toneel en zetten daar hun programma van vrolijke melodieën, onder leiding van dirigent Van 
Delsen, voort.
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De heer A. den Hollander, directeur van de Amilko-fabriek te Gorinchem, was de eerste spreker 
op deze avond, die dit deed namens de collega’s en topfunctionarissen. Hij was de jubilaris 
dankbaar voor de uitermate prettige samenwerking en bracht ook een compliment aan de 
leveranciers voor de goede kwaliteit melk, die zij steeds afleveren. Spreker overhandigde een 
fraai cadeau in de vorm van enkele rotan stoelen met tafeltje. De heer en mevr. Van der Heiden 
moesten eerst hierin plaats nemen, voordat het programa verder afgewerkt kon worden.
Bijzonder dankbaar was de jubilaris voor deze geste. Ook hij beaamde, dat de verstandhouding 
en de onderlinge samenwerking best zijn. Hij hoopte nog vele jaren zijn beste krachten aan 
Amilko te kunnen geven.

De heer K. van der Ham deed het woord namens de leveranciers, de melkrijders en het fabrieks-
personeel van Meerkerk. „Het zijn 40 jaren van sympathie geweest”, aldus deze spreker, die ont-
hulde, dat de jubilaris altijd klaar staat voor de leveranciers. Daarom had men bedacht iets bij-
zonders te doen en zo trokken de melkrijders er op uit om gelden te verzamelen. De rijders leg-
den er zelf ook een bedrag bij en zo kon men komen tot de aanschaf van een prachtig televisie-
toestel, dat op het toneel stond en al ingeschakeld was. Het personeel van de fabriek zorgde voor 
de „ondergrond” en had een bijpassende tafel gekocht, zodat het cadeau nu „af” was.

Graag boer geworden
„Er zijn tijden, dat een groot mens klein zou worden”, aldus begon de heer Van der Heiden zijn 
dankwoord tot de gevers van dit geweldige cadeau.
Nooit had hij kunnen vermoeden dat een cadeau van deze afmetingen zijn deel zou worden. Het 
begon al met de koninklijke onderscheiding en nu dit...! Ik doe immers niet meer dan mijn 
plicht”, was de bescheiden opmerking van de jubilaris, maar aan personeel, directie, rijders en 
leveranciers had hij dit alles te danken. Van allen heeft hij veel hulp gehad, vooral in de crisisja-
ren en de daaropvolgende oorlog.......
Toen vertelde de jubilaris, in ‘t kort zijn levensgeschiedenis. Na de lagere school was hij contro-
leur geworden op de boerderijen. Het leven met het vee deed hem goed en hij had graag ook boer 
willen worden, maar het geld en het land ontbraken hem.
Toch gaat zijn hart nog steeds uit naar het boerenbedrijf en daarom was het zo prettig dagelijks 
met de boeren in aanraking te komen.

Vervolgens vertelde hij, hoe hij uiteindelijk tot bedrijfsleider van deze fabriek van Amilko is ge-
worden en daarbij is hij steeds gesteund door zijn vrouw.
Hij was de leveranciers bijzonder dankbaar voor de gastvrijheid, die hij om de 14 dagen onder-
vindt, wanneer hij met de zakjes melkgeld rondgaat en hij hoopte nog vele goedgevulde zakjes 
rond te mogen brengen. Om eer te bewijzen aan H. M. de Koningin voor de verleende onder-
scheiding, verzocht hij Euphonia het Wilhelmus te spelen en staande zongen allen 2 coupleten 
uit volle borst mee.

Nog meer sprekers en geschenken
De heer M. van der Heiden, penningmeester van Euphonia, noemde de medaille, die de jubilaris 
had gekregen, ook een compliment aan het adres van de muziekvereniging, want daaraan had de 
heer Van der Heiden immers zijn beste krachten gegeven. Bijna 50 jaren is hij daarvan lid en 
vele jaren secretaris en voorzitter. Zijn gelukwensen werden onderstreept met een groot bloem-
stuk.

Weldra klonk het „lang zal hij leven” en hierna marcheerde Euphonia af. De heer A. Hylkema, 
kaascontroleur, bracht gelukwensen namens de oud-personeelsleden, die 40 jaar geleden in 
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dienst waren van Aurora. Op rijm ging hij hen allen nog eens na en overhandigde een foto van 
40 jaar geleden met al die leden er op.
Als leverancier wenste de heer Muilwijk uit Hoogblokland hem geluk en toen was het woord aan 
burgemeester Berends, die meedeelde, dat de naam Aurora betekent: Godin der Dageraad, in de 
Griekse mythologie.

De naam Amilko heeft een zakelijker aard, maar als hij daarvoor een godin moest noemen, dan 
zou het die van de Voorspoed en Welstand moeten zijn. De heer Van der Heiden heeft daarbij 
een zeer actief aandeel gehad. Spreker gewaagde van een uitstekende verstandhouding tussen 
Amilko en gemeentebestuur.

Namens de leveranciers sprak de heer G. Wilemse, wethouder van Meerkerk, die dankbaar was 
voor de goede bedrijfsleiding en de goede directie.
Tot slot sprak de heer Sj. de Jong, die meedeelde, dat niet alleen de directie te Rotterdam, maar 
ook te Los Angelos zeer tevreden is over het werk van de jubilaris. In Meerkerk is de jubilaris 
ook zeer geacht en het verwonderde hem eigenlijk, dat hier de brandweer niet met een waterbal-
let binnen was gekomen!

De produkten van Amilko hebben op de wereldmarkt een goede naam en daaraan heeft ook 
Meerkerk zijn krachten gegeven. Hij bracht dank aan allen, die deze avond tot een onvergetelijke 
hebben gemaakt.
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