
     


NIEUWSBRIEF juli 2021

                                                                                                              

Geachte leden van de Historische Kring Midden-Betuwe,


Toch maar even een extra Nieuwsbrief om u op de hoogte te houden van wat 
ons zoal bezighoudt.

Heerlijk dat we voor het grootste deel van de mondkapjes af zijn. 

Behalve dat we weer sinds lange tijd een terrasje kunnen pikken of uit eten 
kunnen gaan komt ook de - uitgestelde - Algemene Ledenvergadering (ALV) 
in zicht.

Als er niets tussenkomt willen we de ALV op de derde dinsdag in september 
a.s. houden. U krijgt t.z.t. een uitnodiging met alle relevante informatie.


We verklappen alvast dat er voor september een aangepaste nieuwsbrief op 
de rol staat: samen met de Historische Kring Oosterhout, Slijk-Ewijk, Valburg 
e.o. maken we een papieren versie "Oud Neis / Nieuwsbrief". Op de ALV 
zullen we u hierover meer vertellen.


Sinds de vorige nieuwsbrief (april 2021) hebben we hard gewerkt aan de 
invulling van het archiveringsprogramma Memorix Maior.

Omdat wij als vereniging lid zijn van Erfgoed Gelderland kunnen wij gebruik 
maken van dit programma inclusief ondersteuning van hun afdeling 
Collecties Digitaal.

Het Erfgoed Gelderland is er voor iedereen die het belangrijk vindt dat ons 
erfgoed, de collecties en de verhalen zichtbaar worden en behouden blijven. 

Meer weten? Kijk op www.ErfgoedGelderland.nl.

De collectie van onze vereniging bestaat o.a. uit foto's, krantenknipsels, 
boeken, allerlei aantekeningen, films en overzichtskaarten van ons 
werkgebied. Mettertijd zal een deel van onze fotocollectie digitaal 
toegankelijk worden gemaakt op CollectieGelderland.nl.

Zover is het echter nog niet.... eerst zal alles in het systeem ingevoerd 
moeten worden, geordend en beschreven.

Ook hierover hoort u meer op de ALV.
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In de vorige nieuwsbrief stond een verhaal van Louis van de Geijn over de 
Heterense molen. 

Naar aanleiding hiervan mailde de heer Hans Arissen ons zijn herinneringen:


Wals van de Polder dendert de schuur in 
Mijn vader werkte van 1943-1976 bij het polderdistrict Over-Betuwe (pdOB) 
als kantonnier-dijkwerker. Het pdOB bezat een grote driewielige motorwals 
die in het gehele district werd ingezet, zo ook tijdens wegwerkzaamheden 
aan de dijk ter plaatse van de molen. De wals werd dan na werktijd onder 
aan de dijk geparkeerd bij de familie Aalbers.

Tijdens de werkzaamheden werd de wals, om niet in de weg te staan voor 
het verkeer, tijdelijk geparkeerd op de op- en afrit naar het bedrijfspand. 
Helaas vergat de wals-machinist een keer om de wals op de handrem te 
zetten. Deze ging toen op de loop en denderde uiteindelijk door de voorgevel 
van de grote schuur naast het woonhuis, gelukkig was daar op dat moment 
niemand aanwezig!


                                                     
				De	namen	op	de																																											

foto	van	links	naar	rechts:					
Derk	Hofman,	Jan	Arissen	uit	
Driel	(mijn	vader),	Frits	van	

Kesteren	(wals),	Jan	Hendriks	en	
Piet	Wissman.	



     


De verdere sloop van de molen 
Ook hier speelde bovenstaande wals een grote rol!

De molenresten werden op verzoek van Aalbers door de wals omgetrokken. 
Door een paar keer een staaldraadstrop om de bovenzijde van de 
(resterende) molenromp vast te zetten werd de molen tot vrijwel de fundering 
gesloopt.


Er werd gezegd dat de motor van de wals nauwelijks meer gas behoefde in 
de eerste versnelling om zijn werk te doen!

Of deze activiteit een handjeklap met de machinist was of via de werkbaas 
gecoördineerd werd, vertelt het verhaal niet. Feit was wel dat het pdOB alle 
niet functionele obstakels, lees hier de resten van een molenromp, liever 
kwijt dan rijk was, als deze zich op, naast of in de waterkerende dijk 
bevonden.





Beide voorvallen zouden tussen de jaren '50 en '60 van de vorige eeuw 
gebeurd moeten zijn. 

Het lukte helaas niet deze verhalen bevestigd te krijgen door de familie in 
Doorwerth.




     


                                                          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.  


