De geboorte van koningin Beatrix

Stichting Werkgroep Historisch Alphen aan de Maas

Op 31 januari is het 75 jaar geleden dat koningin Beatrix geboren werd. In het
hele land werd dit uitgebreid gevierd. In Den Haag en in Den Helder
kondigden 51 kanonschoten de geboorte van een dochter van het koninklijk
paar aan (bij een zoon waren er 101 schoten gelost). Kerkklokken werden
geluid, herauten trokken rond en overal waren festiviteiten.

Nieuwsbrief

Zo ging deze
geboorte ook in
Alphen niet
ongemerkt
voorbij.
De notabelen van
ons dorp
poseerden voor
de oude school,
links en rechts
geflankeerd door
de ‘sterke arm’,
de veldwachters
A. Hofman en J.
Kersten (?).
Voor de groep staat een bord met het jaartal 1938, de tekst ONS
PRINSESJE en de initialen J(uliana) en B(ernard), wat wordt vastgehouden
door Cilia de Leeuw, Harrie Sas, Willemien van Oorsouw en Nellie van
Rossum.
Van links naar rechts staan dan het hoofd van de school P. van Oorsouw,
burgemeester J.G. de Leeuw, juffrouw J. van Uitert, wethouder G. van Heck,
juffrouw J. Banken, Joh. de Leeuw, meester Alfons Sas, Hendrik Hol en
meester P. Lammers.

Een zoekplaatje met wat eerste communicanten deze maand. Ze komen na
de mis uit de kerk, netjes en plechtig in een rij. Voorop de meisjes, meestal
gekleed als bruidje, met een
prachtige witte strik in het
haar. De jongens dragen een
colbertje, weliswaar met een
korte broek eronder, maar
wel met een vlinderdasje.
Twee personen zijn voor ons
duidelijk herkenbaar, maar
het zou leuk zijn als we er
wat meer namen bij konden
bewaren. Wie zat er in de
klas bij Matthieu de Ruiter (9)
en Henk Arts (2)?
De foto is van ong. 1958.
Indien iemand misschien nog
meer foto’s (of informatie)
van dit communiefeest heeft, dan houden we ons aanbevolen!

Er werd in Alphen ter gelegenheid van de geboorte van de kroonprinses een
grote optocht georganiseerd.
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Zoekplaatje Eerste communie

Oplossing zoekplaatje bruidspaar
Maar weinig mensen wisten wie er op het zoekplaatje van december 2012
onder de bogen van de sacristie poseerden. Bruid en bruidegom zijn dan ook
niet in Alphen geboren en ze hebben na hun huwelijk ook niet in Alphen
gewoond. Toos van de Pol kwam in 1951 met haar ouders, 6 broers en 4
zussen in Alphen wonen in het huis aan de Greffelingsedijk, waar nu haar
neef Jacco van de Pol woont. Tien jaar later, op 22 augustus 1961 trouwde
ze in Alphen in de kerk met Sjaak Carpay uit Maasbommel, welbekend omdat
hij daar lange tijd directeur van de Boerenleenbank was. Na hun huwelijk
gingen ze daar ook wonen.
Sjaak van de Pol herkende zijn zus en zwager direct en stelde ons op de
hoogte. Bedankt, zo kunnen wij de foto de juiste plek geven in onze collectie.

De St. Lambertuskerk (3)
In de vorige afleveringen zagen we al, dat de kerk er bij de restauratie in
1930 uiterlijk niet bijzonder interessant uit zag, maar dat er bijzondere
bouwresten aan het licht kwamen toen men twee meter onder de vloer
opgravingen ging doen. Men kwam op dat idee omdat men twee meter onder
de grond de oude toreningang vond.
In 1951 werd door Prof. Dr. E.H. ter Kuile opnieuw gekeken naar de
gevonden funderingen. Voor de gevonden delen, bezien in samenhang met
hetgeen later is bijgebouwd, vindt men nu een andere verklaring. In de 10e
eeuw lijkt men begonnen te zijn met de bouw van een driebeukig schip met
een rechthoekig koor met een halfronde afsluiting. Daarbij heeft men ook een
crypte willen aanleggen. Dit is een ruimte onder het (priester)koor die gebruikt
kan worden als vergaderplek.

Deze (west)muur van de kerk is nog grotendeels aanwezig en bovengronds
zichtbaar, aan de kant van het zangkoor. De toren, die overhelt naar het
westen, heeft deze muur vroeger zelfs wat losgescheurd van de kerk. In het
veel later aangebouwde kerkportaal is te zien hoe hiervoor al eens reparaties
met plaatjes tufsteen zijn uitgevoerd.
In vergelijking met de eerste conclusies, waarbij gesproken werd over een
echte basiliek met zijbeuken, was dit verhaal beduidend minder spectaculair.
(wordt vervolgd).

Doolhof in het Land van Maas en Waal
Het gaat hier niet om het maïsdoolhof dat we de laatste jaren in Maas en
Waal wel tegenkomen. In de ANWB Autokampioen van september 1957
kwamen we een berichtje tegen dat ons vertelde dat er van verschillende
gemeenten in Maas en Waal een verzoek was binnen gekomen om
wegwijzers te plaatsen. Door de vele nieuwe smalle ruilverkavelingwegen
werden zelfs de inwoners van de streek voor problemen gesteld. Omdat de
bond slechts borden plaatst bij doorgaande wegen kon aan dit verzoek niet
worden voldaan. Wel werd in overleg met de gemeenten een wegwijzerplan
opgesteld. In de gemeenten Appeltern, Dreumel, Wamel en Druten werden in
totaal 22 wegwijzers geplaatst, waarbij er naar gestreefd werd het verkeer zo
snel mogelijk naar een bredere doorgaande weg te verwijzen.
Op de foto het
schilderen van de
bordjes in Den
Haag. Ze weken op
verschillende
punten af van het
destijds
gebruikelijke model.
Ze waren kleiner en
gaven i.v.m. de
geringe afstanden
geen kilometertal
aan. Bovendien
waren ze niet in het
bekende blauw-wit, maar zwart-wit geschilderd.

Maar van deze bouw is later toch afgezien, mogelijk door het stijgen van de
grondwaterstand. De ruimte tussen de pijlers van het schip wordt opgevuld.
Later wordt een toren tegen deze kerk aangebouwd. Aan de zijde van de kerk
wordt de bestaande kerkmuur gebruikt voor deze toren. Bij het bouwen van
de toren is de doorgang in de kerkmuur ook smaller gemaakt.

De foto werd overigens niet bij het artikel in de Autokampioen geplaatst. Deze
kwamen wij een paar jaar geleden los van het artikel al eens op internet
tegen. Zo staan ze in onze nieuwsbrief toch nog mooi bij elkaar.

