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Geachte leden van de Historische Kring Midden Betuwe,
Helaas kon de Algemene Leden Vergadering die wij volgens onze statuten verplicht zijn
éénmaal per jaar te houden deze maand weer niet doorgaan vanwege corona. Naar het
zich nu laat aanzien verwachten wij de vergadering te kunnen houden op de derde
dinsdag van september aanstaande.
U krijgt daar t.z.t. een uitnodiging voor.
Het resultaat van het onderzoek van de kascommissie zal op deze vergadering ter
goedkeuring overlegd worden aan de leden evenals de balans en de staat van baten en
lasten met een toelichting.
Om u alvast te informeren hebben wij de balans 2020 en de exploitatie 2020 bijgevoegd
evenals het verslag van de kascommissie en van de secretaris. Genoemde stukken zullen
wij, zoals wettelijk voorgeschreven, op de website plaatsen.
De kascommissie bestond uit mevrouw Geurts-van Weelden en de heer D.J. Viergever
(allebei uit Zetten) en zij hebben op 18 maart 2021 de boekhouding van de vereniging
over het jaar 2020 gecontroleerd en in orde bevonden. Het bestuur stelt voor om in
september a.s. een nieuwe kascommissie te benoemen.
Mochten er vragen zijn over de bijlagen dan kunt u deze richten aan info@HKMB.nl.
Met vriendelijke groet, Daan Tap

Voorzitter
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Door Louis van de Geijn
(eerder verschenen in de "Peperbus")

HETERENSE MOLEN,
half verwoest, bijna gered en toch nog gesloopt
Tien jaar stond de molen van Heteren na de beschietingen in de oorlog als een gewond
dier aan de dijk, even buiten het dorp in de richting van Randwijk. In 1954 was de redding
nabij, met steun van provincie en gemeente. Toen ging dit monumentale bouwwerk
alsnog tegen de vlakte.
Het waren dramatische dagen voor de molenaarsfamilie Aalbers, de vijfde en de zesde
oktober 1944. Duitse artillerie nam vanaf de Veluwezoom op die dagen zowel de
korenmolen in Opheusden als die in Heteren op de korrel. De molen in Opheusden werd
verwoest, die van Antoon Aalbers in Heteren vertoonde sinds die beschietingen een
gapend gat in de romp, de wieken hingen er als gebroken vleugels bij en weer en wind
hadden vrij spel in zijn binnenste.
De molen van Heteren was in 1873 gebouwd. Dat was een jaar nadat in het dorp een
eeuwenoude standaardmolen, die tot de grafelijke eigendommen van Huis Bergh (’s
Heerenberg) behoorde, was afgebrand. De nieuwe molen was een fiere bovenkruier, met
een zware stenen romp., die op een zogenaamde molenpol was gebouwd. Draaiend aan
het kruirad onderaan de molen konden de wieken goed op de wind gehouden worden.
Ver uitstekend boven de dijk ving de molen elk zuchtje wind.
Antoon Aalbers (1880) was de oudste zoon uit het tien kinderen tellende gezin van de
molenaar van Opheusden. Hij kwam in 1907 als knecht bij molenaar Jansen in Heteren,
en nam vervolgens de zaak over. De aanvoer van graan gebeurde in die jaren nog met
paard en wagen, maar in 1923 was Aalbers de eerste in het dorp die zich een
vrachtwagen, een T-Ford, veroorloofde. Het laatste oorlogsjaar bracht dubbele
rampspoed: niet alleen kreeg de molen het zwaar te verduren, het woonhuis onder aan de
dijk werd compleet verwoest.
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Sloop of restauratie
Terwijl in de barre winter van 1944 en de volgende jaren de tand des tijds verder
knabbelde aan de half vernielde molen, ontspon zich een discussie over sloop of
restauratie. Het land was volledig gericht op economisch herstel, om erfgoed maalde men
niet. Brood op de plank en een dak boven je hoofd, daar draaide het om. Het was dus
moeilijk om geld vrij te maken voor het
herstel van beschadigde monumenten.
Toch zag het er naar uit dat in maart 1954
de financiering van de restauratie rond
was. De gemeenteraad van Heteren
stemde in met een bijdrage van 3400
gulden. Dat was eentiende van de totale
kosten van herstel. De provincie en de
molenaar zelf zouden ook tien procent
inbrengen. De rest van het bedrag kwam
van het Rijk en van Monumentenzorg.
“Dit monument van aesthetische waarde is
een sieraad voor het dorpsschoon van
Heteren en is de gemeentelijke bijdrage
alleszins waard. De molen komt te zijner
tijd vol in bedrijf”, noteerde de
Arnhemsche Courant in het verslag over
de gemeenteraadsvergadering.
Een jaar later was de molen toch van de
aardbodem verdwenen. Antoon Aalbers
was ten langen leste niet akkoord gegaan
en besloot zijn molen uit zijn lijden te
verlossen. Volgens zijn ook Antoon
geheten kleinzoon (1943) in Doorwerth
had zijn opa de gerestaureerde molen nog
voor opslag willen gebruiken, en daar
waren de subsidiegevers het niet mee
eens.
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De ‘jonge’ Antoon: “In deze tijd zou die molen natuurlijk nooit zijn gesloopt. Wat een mooi
gezicht zou dat nu zijn geweest.” Opa Antoon zelf keek er later ook met spijt op terug.
“Alle plannen lagen klaar maar op het laatste moment is toch alles afgeketst”, zei hij in
een interview met een plaatselijke krant.
Commotie
Mien van de Weerd-Aalbers (1941) uit Oosterbeek, een kleindochter van de oude
molenaar en een nicht van de Doorwerthse Antoon Aalbers, herinnert zich nog wel iets
van de commotie toen de molen alsnog door de slopershamer viel. “Ik zat in die tijd op de
HBS in Zetten en ik weet nog dat de tekenleraar het heel erg vond. Hij ging regelmatig
met een klas naar buiten om te tekenen. Hij had de molen ook in gedachten, maar dat is
er niet meer van gekomen.” Haar oudere zus Dien Huiberts-Aalbers in Driel (1938)
herinnert zich nog wel de bedrijvigheid rond de molen. “Het graan werd met een
vrachtwagentje aangevoerd. Het kwam ook wel per schip aan bij de veerstoep. Het meel
werd dan weer verspreid onder de bakkers in de streek.”
In Doorwerth herinnert Antoon Aalbers zich zijn opa als een schriele maar pezige man die
tot op hoge leeftijd mee bleef werken in het bedrijf. Nadat de molen was vernield, zette hij
het bedrijf samen met zijn compagnon Koenders voort in een gebouw dat ook aan de
Rijndijk, maar dichter bij het dorp
stond. De door windkracht
aangedreven molenstenen waren hier
vervangen door een motorische
hamermolen.
Kleinzoon Antoon Aalbers werkte nog
tot 1970 in het maalbedrijf, waar ook
zijn vader al emplooi vond. Enkele
jaren later is de zaak opgeheven. Opa
Antoon overleefde zijn molen royaal.
Hij dronk graag een borrel en trok
geregeld aan een stevige sigaar. Toen
hij honderd jaar werd, stelde toenmalig
burgemeester Bolt hem voor om
samen een sigarenwinkel en misschien
ook wel een slijterij te beginnen. “Dan
zijn we zelf ons beste klanten”, aldus Bolt.
De borrel en de bolknak deerden Aalbers niet. Hij werd de oudste molenaar van het land
en overleed in 1983 in de leeftijd van 103 jaar.
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VRAAG aan de lezers
De heer David Bos heeft het leuke verhaal over boekhandel B.O.S. in de vorige
nieuwsbrief ter beschikking gesteld. Hij vraagt nu of er onder u misschien iemand is die
nog oude foto's heeft van de boekhandel.
David Bos is te bereiken op 06 49 71 29 04 of per mail: david_j_bos@hotmail.com.

OPROEP
<<<<<<

WERF EEN LID EN ONTVANG EEN BOEK NAAR KEUZE

>>>>>>

We kunnen nieuwe leden gebruiken!
U kent vast iemand die geïnteresseerd is in onze locale geschiedenis, vertel dat wij leuke
lezingen en excursies organiseren en maak hem of haar lid. Al voor 20 euro ben je een
heel jaar lid inclusief "De Terugblik", het jaarboek van Tabula Batavorum (waarde € 15,00).
U kunt, na aanmelding/betaling van het nieuwe lid, een boek naar keuze uitzoeken in ons
documentatiecentrum.
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