
PRODUCTIETECHNIEKEN 

Door omstandigheden is de sectie Produktietechnieken in het eerste halfjaar slechts twee keer bijeen 
geweest. Niettemin hebben de leden zich, ook na de zomermaanden heel intensief bezig gehouden 
met de lopende projecten. 

Met betrekking tot het project Van Gelder Papier werden de vorig jaar gemaakte foto’s voorgelegd 
aan oud-medewerkers met het doel meer bijzonderheden over de papierfabricage in het algemeen 
en over de papiermachines in het bijzonder aan de weet te komen. Deze activiteit is nog niet volledig 
beëindigd. Daarnaast zijn er documenten geraadpleegd en zijn de verslagen van interviews met oud-
medewerkers van de sectie Leven en Werken doorgelezen om eventueel de gegevens te corrigeren 
en/of aan te vullen. 

Ten behoeve van het Hembrugproject zijn er plannen gemaakt voor het vastleggen van de brug in 
fotobeelden, alsmede voor het verzamelen van documenten. Er zijn ook een aantal foto’s gemaakt, 
maar al gauw werd het duidelijk dat een meer professionele aanpak tot een beter resultaat zou 
leiden. Door het Dagelijks Bestuur werd een werkgroep ingesteld, die bezig is met het maken van een 
documentaire film over de Hembrug. Los daarvan heeft een van de leden van de sectie 
Produktietechnieken een schets voor een monument van de brug gemaakt.  

Ook de houthandel is in onze sectie aan de orde geweest. Voor de sectie Produktietechnieken was er 
niet veel eer te behalen. Naast het verzamelen van enkele hulpgereedschappen voor de opslag van 
hout (reeds vorig jaar), bleven de activiteiten beperkt tot het navragen naar de aanwezigheid van 
voorwerpen, documenten en geschriften. Maar dit leverde helaas niet zoveel op. Wel hebben we een 
aantal boekwerken over de houtindustrie kunnen opsporen, die we binnenkort in eigendom zullen 
verkrijgen. Een nieuw project waaraan de sectie Produktietechnieken is begonnen is de 
oliezaadverwerkende industrie. Door de sectie is een werkplan opgesteld, dat in de komende periode 
als richtsnoer voor het betreffende onderzoek zal dienen. 

Begonnen zal worden met een inventarisatie van gebouwen, machines, installaties, tekeningen en 
documenten. Daarnaast zullen oud-medewerkers van bedrijven door de leden van de sectie Leven en 
Werken worden geïnterviewd. 

Enkele leden van de sectie Produktietechnieken, werkend in bedrijven die verwant zijn aan de 
oliezaadverwerkende industrie, hebben reeds een begin gemaakt met de opsporing van gegevens. 
Die zullen later worden ingepast in de eerder genoemde inventarisatie. 

K. Kok 


