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Walter en Gerben
Aantal minuten:
3
Aantal sprekers:
3: SP2: Gerben; SP3: Walter
Taal:
Nederlands
SP1:

Goed, Gerben, ik ga weer even een klein stukje terug in de geschiedenis, maar daarna
kun jij weer helemaal los gaan naar de toekomst. Pa was eigenlijk, ja, die had een
eenmansbedrijf, die deed wat kleinere klussen, maar toen jullie midden jaren ’90 zeg
maar bij het bedrijf gingen werken, toen ging er een andere fase van Vaags Molenwerken
in. Wat gebeurde er eigenlijk vanaf jullie aantreden met het bedrijf?

SP2:

Als ik heel iets terug ga, richting noem maar ’85, midden ’80, wij zaten op school en mijn
vader, die had al wel door, dat kleine werkplaatsje achter dat huis, dat wordt dadelijk te
klein als de jongens ook willen. Hij was bezig met nieuwbouwplannen in het dorp, achter
het huis, beetje honkvast, maar al vrij snel bedacht, nou, dat wordt misschien wel heel
moeilijk.
En in ’88, de huidige werkplaats, waar we nu nog in zitten, aangekocht. Moet je nagaan,
drie zonen zaten alle drie op school, en hij kocht al zijn werkplaats van, pak hem beet,
1000m2. Eerste jaren werkte hij nog heel veel vanuit huis, uit zijn kleine werkplaatsje.
Wij zaten ook nog op school. Begin jaren ’90, wij komen van school in een kort
tijdsbestek, en we denken, die hal staat er, die werkplaats staat er, wij gaan daar
beginnen.
En de weg lag open. We konden grotere dingen maken, de ruimte hadden we, we
konden aan de molenkappen, wat vroeger niet kon, en natuurlijk het staalwerk. Mijn
vader was ook altijd wel een ‘ijzerman’. Maar wij kwamen van school met
werktuigbouwopleidingen en zijn begonnen aan de eerste roede lassen. Die zijn volgens
mij nog, de eerste is denk ik van ’89 of ’90, dus de hal was er en de eerste roeden
werden gelast. En zo kregen we ook allemaal een beetje een eigen plek. Je kan niet met
z’n drieën dezelfde hamer vasthouden, dat kan nooit. Walter iets meer richting het
kantoor, de eerste jaren nog niet, maar later al wel. Ik wat meer naar buiten en Martijn
wat meer richting werkplaats, richting de staalkant. En dat heeft zich helemaal uitgebreid
tot nu en dat is eigenlijk nu nog zo.

SP1:

En wie laste eigenlijk de eerste roede bij Vaags, weet je dat nog?

SP2:

Ik denk Henk nog wel heel veel, mijn vader.

SP3:

De allereerste, die zit in Oud-Zevenaar, en die is nog door Henk en door Martie gelast,
ja. En de tweede en de derde stonden wij al volgens mij ‘aan de pin’. Toen werd er al
met electroden gelast. Ja.

SP2:

Ja, je hoort het. Ik denk dat zij meer hebben gelast dan ik, maar ja, zo ging het. Mijn
vader de eerste en wij met de tweede, derde, vierde al gauw dat wij aan het lassen
kwamen, ja.
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