


Tijdschrift van de Historische Vereniging Vleuten-De Meern-Haarzuilens 2000. - Dl.20 leren klimmen. Ik moest met een straatverlichtingsarmatuur,ongeveer tien kilo zwaar en een kleine meter lang, op mijnschouder de palen in klimmen, waarna het door een andere mon-teur op de paal werd vastgeschroefd. Ik heb dus wel een gedegen praktische opleiding gehad. Er ismij nooit verteld hoe het allemaal moest, dat heb ik zelf maarmoeten uitzoeken, terwijl het werk niet van gevaar ontbloot is.Het werk bestond uit het maken van nieuwe aansluitingen, oudereviseren en het oplossen van storingen. Eens in de drie wekenhad je een week storingsdienst en moest je thuis blijven. Bij eenstoring moest je er met het brommertje op uit, weer of geen weer.Het was geen pretje om, met je soms natte kleding, een paal in temoeten en tussen de stroomdraden te moeten staan om een sto-ring op te heffen. Je voelde de stroomprikkels in je nek en aan jepolsen, maar je wende eraan. In het begin van de jaren zestig kregen we de beschikkingover een auto en zaten we bij regen tenminste droog en hoefdenwe niet meer op een ladder uit, want die hadden we zelf bij ons,maar palen klimmen bleef zolang het bovengrondse net er was. Als het eens gestormd had was je soms de hele nacht op pad.Omgewaaide palen en draden die door

afgebroken takken warengebroken, moesten weer gerepareerd worden. Op een keer moestik, na een storm, mijn collega in Harmeien op gaan halen. Erwaren diverse storingsmeldingen binnengekomen. Toen ik deVleuterweideweg, voorbij de Prins Hendrikweg, opreed zag ikde straatverlichting branden, echter niet op normale hoogte maarin het weiland. Het hele net, tot aan 't Hoog, lag plat in het wei-land. De spanning stond er nog op en daar er koeien in de wei lie-pen moest ik snel zorgen dat de draden stroomloos werden. Erwas ook een melding gekomen dat er, op de Rijksstraatweg bijHarmeien, draden op de weg lagen die vonkten. Daar weer vlugnaar toe voor er ongelukken konden gebeuren. Die nacht warenwe met zo'n twintig man op pad om de schade zo goed mogelijkte herstellen en te zorgen dat iedereen weer van elektriciteit voor-zien was. Nadat het bovengrondse net gesloopt was kwamenzulke storingen niet meer voor. Ondanks alle minder prettige dingen heb ik het werk altijdmet plezier gedaan. Vooral 's zomers was het prettig werken. Jewas veel in de buitenlucht. Ook de omgang met de klanten hebik als zeer positief ervaren. Ik kijk dan ook met veel genoegenterug op mijn PUEM-tijd. met een booromslag gaten in de paal boren en de steunen er indraaien. Als je dat nooit eerder gedaan hebt is dat

geen prettigwerk. Het klimmen had ik al gauw onder de knie. Maar om tus-sen de stroomdraden te hangen had je een gordel met een stuktouw eraan, watje om de paal sloeg en waar je dan in hing. Daarmoest je wel even aan wennen. In de gevel van de boerderijmoesten ook steunen met isolatoren komen. Daarvoor badje eenladder nodig. Die kon je op de Solex niet meenemen, dus maarproberen te lenen bij een boerderij. Dat lukte wel. Het waren vandie plukleren, die ze in een boom plaatsten om appels en peren teplukken en die eigenlijk niet geschikt waren om tegen een muurte plaatsen. Maar je moest het er maar mee doen. Nadat de steu-nen waren aangebracht moest je de draden aanbrengen. In mijngeval stond het net aan de andere zijde van de weg en moestende draden over de weg gespannen worden. Eerste werden de dra-den, vijf in getal, op de steunen in het net bevestigd en dan vlugmet de draden de weg over en snel de ladder op, zodat het ver-keer er niet tegenaan kon komen. Gelukkig was er in 1957 nogniet zoveel verkeer als nu. Het zou nu bijna niet meer gaan omalleen zo'n aansluiting te maken. Ik was blij dat ik mijn eersteaansluiting tot een goed eind had gebracht. Kort daarop moest er verlichting aangebracht worden opEiteren, langs een, toen nog, landweggetje in IJsselstein.Normaal werd

dat werk door een bouwploeg gedaan maar onzechef vond dat wij dat zelf wel konden. Bij dit karwei heb ik goed




