In memoriam Ger Meems.
De oudere zeilers onder ons ( en wie is dat inmiddels niet? ) kennen hem nog wel :
ing.Gerhardus Meems, beter bekend als Gerrie of Ger de onafscheidelijke voordekker
aan boord van de Goede Trouw de Lemsteraak van Willem ten Wolde. Vele
wedstrijden hebben zij in de zeventiger en tachtiger jaren gewonnen en op menige
wisselbeker prijkt nog altijd de naam van de Goede Trouw.
Ger noemde zich altijd “de beste voordekker ten westen van het IJzeren Gordijn”.
Maar in feite stond hij meer bekend als de beste moppentapper van de vloot. Als we na
de Markervuur , de Flevo of de Delta met een aantal schepen voor anker gingen klonk
er vanaf de Goede Trouw luid gelach en dan was Ger met zijn aparte droge humor aan
het woord
Zonder Ger voer de Goede Trouw niet uit want ook als de schipper er niet was, kwam
Ger alleen de haven binnenvaren. Om het schip even naar een andere wedstrijd te
brengen.
Toen Willem ten Wolde zijn schip aan het begin van deze eeuw verkocht en
uiteindelijk in oktober 2006 overleed, stapte Ger als voordekker over op de Zeearend.
Hij eiste daar de volledige zeggenschap op over het voordek zoals hij dat al vele jaren
gewend was. Dat wil zeggen: niemand mocht zijn domein betreden om de fok, kluiver
of halfwinder te hijsen.
We hadden wat moeite om Ger aan een ander regiem te laten wennen maar Ger werd
ook een dagje ouder dus beruste hij uiteindelijk in een extra toegestoken hand. Maar
het plezier was er toen wel vanaf. Gelukkig ging zijn humor niet verloren en nog altijd
worden er bij ons aan boord moppen verteld waarvan wij zeggen: die is van Ger.
Zo n tien jaar geleden besloot hij te stoppen met zeilen, hij verkocht zijn eigen
scheepje en verhuisde naar Zierikzee om toch, aan de binnenhaven, dicht bij het water
te kunnen wonen. Hij trouwde opnieuw met zijn ex Barry die in Brouwershaven een
restaurant bezit waar Ger hand en spandiensten verleende. Ook schilderde hij mooie
havengezichten en natuurlijk platbodem schepen. Tijdens de Deltaweek wandelde hij
langs de haven, soms met een pan Zarzuela uit het restaurant van Barry voor de
visliefhebbers
Hij was trots op zijn dochter Mirjam, volgens Ger de enige havenmester ( aan het
Grevelingen) met een rechtenstudie.
Deze Ger deze wel heel aparte voordekker is helaas na een lang ziekbed op 81 jarige
leeftijd overleden. We zullen hem en zijn grappen nog lang in onze herinnering
meenemen.
Richard Kaan.

