Philips en Filips (vervolg)

Stichting Werkgroep Historisch Alphen aan de Maas

Helaas hebben wij deze veldnaam nog nergens op een kaart kunnen
ontdekken, maar misschien zijn er wel mensen in Alphen die deze oude
benaming nog kennen.
Een ander “bewijs” dat Filips niet van Philips komt: dit gebouw werd
aanvankelijk gebruikt door een fabrikant van confectiekleding: Van Kollem.
De straat(naam) was er dus al voor Philips in beeld was.
Wij vragen ons af of er niet veel meer foto’s in Alphen zijn van mensen die
hier (bij Philips en/of Van Kollem) werkten.
Ook precieze data van opening/sluiting van deze bedrijven zijn welkom.

WHAM: wat zoeken wij?
Wij zijn altijd op zoek naar foto’s, video’s, 8mm films, bidprentjes, oude
akten, ansichtkaarten, krantenknipsels, geboortekaartjes, trouwkaarten,
verenigingsblaadjes, landkaarten en andere zaken met een opdruk uit of
over Alphen.
Ook recente exemplaren zijn welkom, die worden ook ooit oud. Dus nu is
het de tijd om ze te bewaren
We hebben al heel veel, maar er is nog veel meer dat we niet hebben.
Denkt u niet te snel: dat kennen ze vast al. Als u ons even belt, voorkomen
we misschien dat er iets waardevols wordt weggegooid.
Als u iets heeft dat wij mogen hebben of kopiëren, neemt u dan alstublieft
contact met ons op.
Natuurlijk is een berichtje ook welkom als wij iets voor u kunnen betekenen.
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Nieuwsbrief
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Nieuwe archiefruimte WHAM.
Gedurende een aantal jaren hebben we gebruik mogen maken van de
gastvrijheid van Johan en Wendy de Jong voor het opslaan van ons archief.
Hoewel we erg blij waren dat we een eigen plekje hadden, waren er toch
ook wat nadelen. De schuur was eigenlijk wat te vochtig en het ontvangen
van bezoekers was ook lastig op ons zoldertje.
Gelukkig kregen we van Stichting Dorpshuis de mogelijkheid om de spullen
op te slaan in een droge ruimte in de Hucht. In de afgelopen vakantie
hebben we een aantal dagen gebruikt om de spullen over te huizen en
inmiddels zijn we elke donderdagavond in het dorpshuis aan het werk met
het uitzoeken van de vele knipsels en foto’s.
Er is nog heel veel werk en we kunnen af en toe best wat hulp gebruiken.
Ook mensen die gewoon eens willen weten wat we nu allemaal precies in
dat archief hebben zitten, mogen gerust langs komen. Op donderdagavond
van 20.00 tot 22.00 uur zijn we in de Hucht en bent u van harte welkom om
te kijken of te helpen.
Ongeveer tegelijk met het verschijnen van deze Union zal ook de nieuwe
bestelling van Alphen in oude ansichten weer binnen zijn. Als u deze eerste
uitgave van WHAM nog niet uw bezit heeft kunt u ook in het dorpshuis
terecht op de donderdagavonden. Het boekje is daar dan weer verkrijgbaar
voor € 16,50.
De films die door Omroep Gelderland zijn gedigitaliseerd zijn inmiddels bij
ons terug. We hebben nu 900 minuten ruw materiaal waar nog het nodige
mee gedaan moet worden.
Het oudste stukje film is uit 1947, maar verreweg de meeste beelden zijn uit
de jaren 80. Verschillende carnavalsoptochten, Koninginnedagvieringen,
dodenherdenking, een oefening van het Rode Kruis, de opening van De
Hucht, hoog water, laag water en meer. We gaan de beelden nu sorteren en
een aantal dvd’s samenstellen. Hierover volgt later meer informatie.

|

Veel leuke en nieuwe ontwikkelingen dus, maar ook nog veel werk te doen.
Ach, het houdt ons van de straat.

Fietsgroep.

Philips en Filips.
Via Henk van Lent, zoon
van Frans van Lent, 2e van
rechts op deze foto kregen
we de volgende informatie:

De foto is gemaakt op de
Grebbeberg in Rhenen.
Deze mannen zijn naar het oorlogskerkhof geweest, de foto is vlak na het
einde van de Tweede Wereldoorlog gemaakt. Van links naar rechts staan
op de foto: Jan van Ingen uit Dodewaard, Jan Sleijpen, Toontje van Wichen,
Frans van Lent en Harry van Heck (aannemer).
Wij zullen er voor zorgen dat foto en tekst bewaard blijven.

Oogsttijd.

Deze foto is een ansichtkaart uit ong. 1965. Lange tijd was dit stuk grond
een gebied met water en wilgenhout, de Dammes genaamd. Toen deze
slootjes gedempt waren stonden de kermis en de danstent hier. Als
uitbreiding van de kom van Alphen werden in 1958 eerst woningen in de
Filipsstraat en in 1964 woningen in de Schutstraat gebouwd.

Op deze foto, die wij in ons archief bewaren, zijn 6 mannen bezig met de
oogst. Is het graan, dat gedorst is door de machine op de achtergrond?
Oude boeren zullen er allicht meer verstand van hebben dan wij. En welke
tekst staat er op. Wij onderscheiden ..ANILLE.. Maar we komen niet verder
mee.
Tijdens de oogsttijd was er geen tijd om naar huis te gaan voor een bakje
koffie en moeder de vrouw bracht dat dan wel op het werk, zoals we hier
ook zien.
We hebben geen idee waar deze foto gemaakt is en wie er op te zien zijn.
Alle informatie hierover is dus welkom, ook als we het helemaal mis hebben
en er hier iets heel anders wordt geoogst! Wie helpt ons ?

De naam Schutstraat heeft men afgeleid van de z.g. schutskooi, die langs
de Greffelingsestraat lag, ongeveer ter hoogte van de Schutstraat. Het was
een stuk weiland met een muurtje eromheen. Vee wat nogal eens los door
Alphen wandelde, werd door de schutter in dit weilandje bewaard, tot de
eigenaar kwam opdagen. Tegen een vergoeding kon hij dan zijn eigendom
weer meenemen. Soms probeerde de eigenaar dit ook wel eens stiekem
zonder betaling en in oude stukken is dan ook wel eens sprake van een
knokpartij tussen de eigenaar en de schutter !
Het gebouw helemaal rechts op de foto is bij de meeste oudere Alphenaren
nog bekend als het Philipsfabriekje. In dit montageatelier werden een aantal
jaren transistors gemaakt door vrouwen uit Alphen en omgeving.
Menigeen denk dat de naam Filipsstraat daar vandaan komt, maar dat is
niet zo. In de documentatie van de gemeente is vastgelegd dat de naam
herinnert aan de Filipskamp, die in deze buurt zou hebben gelegen.

