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Zilveren anjer Meta de Visser
Op 20 juni 2003 ontvangt onze oud- en erevoorzitter Meta de Visser uit
handen van Prins Bernhard de Zilveren Anjer, haar toegekend door het
Prins Bernhard Cultuurfonds. Ook Koningin Beatrix is aanwezig bij deze
plechtigheid in het Paleis op de Dam.
De officiële tekst luidt:
"Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Bernhard der Nederlanden, Regent
van het Prins Bernhard Cultuurfonds, reikt de onderscheiding de
Zilveren Anjer uit aan Mevrouw M. de Visser-Ameling (Rotterdam,
1929) voor haar bijzondere bijdrage aan het behoud van de
voetveren. Ondanks haar drukke werk als huismoeder en
administratief medewerkster heeft zij geijverd voor het behoud van
de veerbootjes, die voetgangers en fietsers overzetten. Zij stichtte de
vereniging Vrienden van de Voetveren."
In de toelichting wordt benadrukt dat Meta de Visser ervoor gezorgd heeft dat er nu nog voet- en
fietsveren zijn en dat Nederland niet helemaal volgebouwd is met autowegen en grote bruggen. Haar inzet
wordt geprezen en zij wordt als voorbeeld gesteld voor ons allemaal: zij heeft laten zien dat je ook als
individu, in je eentje, heel veel kunt bereiken.
Als bestuur van de Vrienden van de Voetveren zijn wij erg trots op onze erevoorzitter en feliciteren haar
van harte met deze hoge onderscheiding.
Meta de Visser start haar 'pontjescarrière' in 1973 met een succesvolle handtekeningenactie om de
opheffing van het veer Slikkerveer - Kinderdijk ongedaan te maken. Ze heeft steeds vanuit een drietal
drijfveren gewerkt:
 behoud van Nederlands cultuurgoed: pontjes horen bij Nederland;
 vanuit milieu - oogpunt: het is goed voor het milieu als mensen de auto laten staan en per fiets of
te voet met een pontje naar de overkant varen;
 vanuit het gezichtspunt van de bereikbaarheid: in een fijnmazig net van openbaar vervoer behoren
pontjes.
Zij is 20 jaar voorzitter geweest van onze vereniging. In de eerste tien jaar verricht ze alle taken alleen.
Daarna komt er een bestuur om haar heen. Maar.... zij blijft de persoon die initiatieven neemt.
Haar grote kracht is dat ze de verschillende spelers in het veld moeiteloos samenbrengt: niet alleen
bijvoorbeeld het fietsplatform en het wandelplatform, maar ook de ANWB, de Vereniging Rover,
gemeentebesturen, ambtenaren.
Bovendien bedenkt ze met haar praktische én creatieve geest allerlei producten die de Vereniging kan
presenteren en verkopen: linnen tasjes, kwartetspelen, bierviltjes, wimpels en uiteraard het
overzichtsboekje: Overzetveren in Nederland, België en de Nederlands - Duitse Grensstreek. Hoe het
besteld kan worden leest u op de pagina over de artikelen.

