Van Lieske hebben we het enige (voor zover wij weten) dagboek, dat tijdens
de oorlogsjaren van november 1944 tot mei 1945 in Alphen is geschreven.
Hierdoor hebben we een beetje kijk op de gebeurtenissen hier in de laatste
maanden van de oorlog. Het is in een prachtig handschrift vastgelegd in een
paar kleine notitieboekjes, dat later weer door iemand is overgetypt.

Stichting Werkgroep Historisch Alphen aan de Maas

De smederij en winkel van Hannes Holl ging later over in handen van Leo
de Leeuw. In 1972 brandde het huis af, en nu staat er een nieuw huis.
De winkel van Lieske Holl is aan de buitenkant vrijwel hetzelfde gebleven en
wordt nu bewoond door de familie Vos.
Later viel ons pas op dat deze familie Holl zijn naam met dubbel ll schreef,
in tegenstelling tot de andere families Hol die er in Alphen woonden.
Naspeuringen wijzen uit, dat deze dubbele letter pas bij de opa van Hannes
Holl (caféhouder en smid Johannes Holl) opduikt! Zijn overgrootvader heet
nog “gewoon” Jan Mattheus Hol.

Algemeen

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

November 2007

De september nieuwsbrief van WHAM stond in de Union van oktober omdat
deze één maand niet verscheen. Daarom 1 nieuwsbrief minder dit jaar. De
Union verschijnt gelukkig weer normaal, wij kunnen hem niet meer missen.
Ons boekje Alphen aan de Maas in oude ansichten is weer verkrijgbaar
bij Ons Winkeltje. Misschien een leuk cadeautje voor de feestdagen?
Er is flink aan onze verzameling bidprentjes gewerkt waardoor we weer veel
bidprentjes hebben toegevoegd op www.alphenaandemaas.com en ook
behoorlijk wat correcties hebben aangebracht.

Zoekplaatje (opgelost)
Weet u het nog, deze foto met
een aantal mensen op de pijler
van de stuw?
We vroegen wie hier iets van
wist en kregen antwoord van
Nellie (Burgers) Jagtenberg, die
zichzelf herkende in het meisje
helemaal rechts op de foto.
Haar vader werkte bij
Rijkswaterstaat als sluiswachter.
De jongeman vooraan luistert naar de mooie naam Higinio Moralo; hij is één
van de eerste gastarbeiders die werken bij Philips in Volkel.
De dames bovenaan zijn links tante Tonnie v.d. Weerd en rechts Ditje
(Jagtenberg) v.d. Weerd.
De kinderen van links naar rechts: Anke Jagtenberg, Diana Jagtenberg,
nichtje Mary Berkhof en de neefjes Herman en Kees Berkhof.
Onze hartelijke dank voor het oplossen van deze puzzel gaat uit naar het
meest rechtse meisje: Nellie (Burgers) Jagtenberg.

Vier generaties ?

Nu bij Bart Smit, vroeger bij Hannes de Smid.

Foto uit Alphen aan de Maas in oude ansichten

Het zou best kunnen dat de 4 dames op deze foto uit één familie komen.
Misschien is het wel overgrootmoeder, oma, moeder en dochter. Deze foto
komt voor in onze verzameling dia’s, die in de jaren tachtig gemaakt zijn
door vrijwilligers in Alphen. Ze zijn toen huis aan huis langs de deur gegaan
om te vragen of mensen nog oude foto’s hadden. In die tijd was het goed te
doen om van deze foto’s dia’s te maken. René Verschoor, die toen in het
huis aan de Kerkdijk nr. 1 (nu Theo de Leeuw) woonde, heeft er heel wat
uren aan besteed.
Het doel van deze groep was deze foto’s bewaren in het dorpshuis, zodat
ze later weer vertoond zouden kunnen worden. Je kunt dus zeggen dat
WHAM deze doelstelling heeft overgenomen. In de loop van de tijd zijn de
dia’s van de ene hoek (zolder) naar de andere verhuisd, en er is flink in
gerommeld. De nummering en de bijbehorende beschrijving zijn niet meer
gemakkelijk bij elkaar te vinden, en er is waarschijnlijk ook wel wat verloren
geraakt.
Gelukkig hebben wij tegenwoordig de UNION waardoor we de collectie
steeds beter kunnen documenteren.
Kent u de mensen op deze foto ? Wij zijn blij met elke aanwijzing !

Deze foto vertoont een stukje dijk dat in vroeger dagen vooral in de
wintermaanden volop in de belangstelling stond. Voor de schooljeugd ging
de weg naar huis nog vaak over de dijk en zodoende kwam iedereen wel
langs het huis op de hoek van de Schoolstraat en de Kerkdijk, waar Hannes
Holl zijn smederij had.
In de tijd van de kersenpluk viel daar altijd wel een stukje karbiet te krijgen,
waarmee je met een oud blik met een deksel dan de spreeuwen uit de
boomgaard kon jagen. Maar eind november stonden wij met onze neuzen
gedrukt tegen de “etalage” van de winkel van Hannes, want dan verkocht hij
ook speelgoed aan Sinterklaas! Wij wezen dan dingen aan, en kregen ruzie
als je iets uitkoos wat een ander al gevraagd had. Het kwam niet bij ons op
dat Sint ook elders inkopen zou doen. Later bleek vaak dat voor onze
cadeaus meestal Sints knechten in Alphen uren breiden, naaiden en
timmerden!
In het pand ernaast was ook een winkeltje gevestigd, en het was
onvoorstelbaar wat daar allemaal te koop was. Het liet zich samenvatten
onder de naam “manufacturen”. De zus van Hannes, Lieske, verkocht ook
allerlei snoepjes en zaken die hielpen bij verkoudheid en griep, zodat ook
hier menig schoolkind na school even wat op moest halen.

