Stoomgemalen in Alphen (5)

Stichting Werkgroep Historisch Alphen aan de Maas

(vervolg van nieuwsbrief apr. 2010)

Het gemaal Rijk van Nijmegen en Maas en Waal
We staan nog even stil bij het gemaal, wat nu sinds jaar en dag aan de
Nieuwe Schans als ruïne menig toerist verbaasd zijn wenkbrauwen doet
optrekken. Dineke van Geffen-Daanen schreef er een gedicht over wat in
deze Union te lezen is.
Dit gemaal verzorgde
de waterhuishouding
van de polders van
Druten tot aan het
Maas-Waalkanaal, bij
elkaar een oppervlakte
van ong. 3.500 ha.
Deze polders lagen wat
hoger dan de polders
van Leeuwen en
Wamel. Daardoor
hoefde het gemaal
minder vaak te draaien,
maar er moest dan wel
veel water worden
verplaatst. Daarvoor beschikte dit gemaal over een grote pomp.
De machinist Daanen was eigenlijk smid van beroep. Als machinist verdiende
hij 800 gulden per jaar, maar hij kon vrij wonen en zijn woning verlichten en
verwarmen. Ook machinist Daanen wist dit loon aan te vullen door te klussen
en zo zijn grote gezin te onderhouden.
Volgende keer: Het gemaal Leeuwense Sluis (thans Brasserie ’t Anker).
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Kalenderfoto mei 2010
Één van de vele beroepen die verdwenen zijn uit ons straatbeeld is te vinden
op onze kalenderfoto van de maand mei.
Bart van de Wert was
voor velen beter
bekend als Bart van
Grad van Bartjes.
Zijn moeder stierf toen
hij nog jong was en hij
werd opgenomen en
grootgebracht door de
broer en zus van zijn
vader: Hannes en
Anna van de Wert.
Ook Hannes was in
zijn tijd al melkrijder
met paard en kar en
er zijn verhalen
bekend dat het paard van Hannes met de wagen vol melktuiten al vast zelf
naar de pont liep, als het afzakkertje in het café te lang duurde.
De bussen op de kar hadden nummers en de melkritten werden bij
inschrijving vergeven. Later zijn de boeren overgegaan op melktanks, zodat
ze de melk langer kunnen opsparen.
Het werk van de melkrijder verdween hierdoor. Bart kwam in dienst van de
gemeente en zorgde in zijn tijd voor het strooien van zout, het maaien van de
gazons en het verplaatsen van vuil op het stort met een bulldozer.
Bart overleed op 74-jarige leeftijd in 2003. In het huis van Bart aan de
Wamelseweg - hoek Schansedijk woont nu dochter Jorie (de fam. Van
Beuningen). Zijn vrouw Jo v.d. Wert - v.d. Weerde woont in Maasbommel.

Oplossing zoekplaatje Vrouw(en) en paard
Het is altijd leuk als een trouwe lezer(es)
zichzelf bij verrassing terugziet op een
zoekplaatje en dat overkwam Gonnie
Hol - v.d. Oever toen ze de Union van
maart opensloeg. We werden meteen
gebeld en nu weten we dus dat Gonnie
op deze foto samen met haar moeder
Nel v.d.Oever- de Klein (1900-1958) is
gefotografeerd ter gelegenheid van haar
eerste communie. De foto is van
ongeveer 1943.
Met onze dank voor de informatie wordt
ook deze foto door ons bewaard.
Deze keer dus weer een zoekplaatje dat is opgelost, maar niet altijd lukte dit
in voorgaande nieuwsbrieven. Daarom zijn alle zoekplaatjes die we tot op
heden geplaatst hebben nu ook te bekijken op www.alphenaandemaas.com .
De foto’s kunnen hier vaak wat groter en soms met wat meer kleur worden
getoond, waardoor we misschien toch nog achter de ontbrekende namen
kunnen komen. Kijk ze nog eens door en wie weet helpt u ons weer een
stukje verder op weg.

Zoekplaatje Eerste klas
Tijdens de reünie van basisschool Mariënhof in het dorpshuis zagen we weer
hoe aantrekkelijk het is samen oude klassenfoto’s te bekijken.
Hoewel de band UnderCover met oud-leerlingen Timo en Frank de sterren
van de hemel speelde was er uitgebreide aandacht voor de foto
tentoonstelling van WHAM.
Het was ons gelukt om van elk van de 40 schooljaren één of meer
klassenfoto’s op te hangen. Voor deze gelegenheid waren op elke foto alle
leerlingen genummerd en lijsten brachten de namen aan het licht van
vergeten klasgenoten.
De voorbereiding daarvan was een enorme klus, maar door de grote
belangstelling zeker de moeite waard. Geweldig was ook de hoeveelheid
aanvullingen van namen, zodat we nu een vrijwel compleet overzicht hebben
van de schoolpopulatie van 1970-2010!
Vanzelfsprekend blijven we ook ons best doen met oudere klassenfoto’s.

Deze foto is er zo een. Af en toe duikt er hier of daar uit een onverwachte
hoek een op. De juf op deze foto (nr. 3), zo denken wij, is Annie de Leeuw
(1919-2003). In 1938 kwam zij in Alphen als kwekeling op school en tijdens
de oorlogsjaren kwam zij in plaats van meester Lammers.
Deze foto is er misschien één uit de serie foto’s die gemaakt is in 1955. We
hebben daarvan ook klas 4 en 5, met meester Sas, en klas 6, 7 en 8 met
meester van Oorsouw. Het zou zomaar kunnen dat iemand nog de foto’s
heeft van klas 2 en 3… Wij maken er graag een scan van, en hij is dan goed
bewaard!
Voor deze foto lukt het ons niet om de namen op te noemen, maar voor 62 á
63-jarigen moet dat geen probleem zijn. Wij willen ze graag noteren voor
niemand ze meer weet!

WHAM: wat zoeken wij?
Wij zoeken 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).
We hebben al veel, maar er is nog veel meer dat we niet hebben. Denk niet te snel:
dat kennen ze vast al. Als u ons belt, voorkomen we misschien dat er iets waardevols
wordt weggegooid.
Als u iets heeft dat wij mogen hebben of kopiëren, horen wij het graag. Natuurlijk is
een berichtje ook welkom als wij iets voor u kunnen betekenen.

