Zoekplaatje schooljongens

Stichting Werkgroep Historisch Alphen aan de Maas

De meester op deze foto is meester Drost uit Dreumel. Meester Drost heeft
rond 1965 in Alphen op de Willibrordusschool les gegeven. Daarna stond hij
voor de klas in Gemert en vanaf 1 augustus 1969 aan de Mavo in Beneden
Leeuwen. Opvallend is, dat op deze foto alleen maar jongens staan. Is het
wel een klas uit Alphen, of heeft hij ook les gegeven op de jongensschool in
Dreumel? Met uw hulp hopen we meer duidelijkheid te krijgen.
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Honderd jaar geleden: Onafhankelijkheidsfeest 1913
Het is vaak moeilijk om van oude foto’s te bepalen wanneer ze precies
genomen zijn. Dat is niet van toepassing op deze foto waarop vermeld staat
wat er wordt gevierd, namelijk de onafhankelijkheid.
Op 30 november 1813 kwam koning Willem I na lange tijd weer in
Scheveningen aan. Een maand eerder was Napoleon met de Franse legers
verslagen in de Slag bij Leipzig. Ook de Pruisische legers waren grotendeels
uit de Nederlanden verdreven. Op 2 december, ontving Willem I de titel
‘Soeverein vorst der Nederlanden’. Door velen werd dit moment gezien als de
geboorte van het Koninkrijk der Nederlanden.
In meerdere plaatsen vonden precies honderd jaar geleden dit soort feesten
plaats. In het boek met raadsbesluiten van 1913 staan mededelingen over de
kosten van deze “schoolfeesten”. Van Alphen is te vinden dat aan ”G. Sas te
Alphen, wegens teruggave van gedane voorschotten aan betaalde kosten
van Nederlands Onafhankelijkheid, blijkens nota en daaraan gehechte
quitantiën, bedragende f 76,28” uit de post onvoorziene uitgaven wordt
betaald.

Er is nu meer duidelijkheid over ons zoekplaatje van de bijenbond. We
kregen de originele foto, met aantekeningen, in handen. Door ruimtegebrek in
de nieuwsbrief verwijzen we u daarvoor naar de zoekplaatjes op onze site.
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We hebben vier foto’s van deze feesten in onze collectie. In het verleden zijn
daar een aantal namen bij geschreven. Op de foto “De Prins van Oranje” zou
links Marinus van Teeffelen (van het veerhuis), daarnaast zittend meester
Van Os en helemaal rechts Hend van Dijk in de koets te zien zijn. Daarachter
staat Albert Derks. De overige foto’s zullen we in de komende periode als
zoekplaatjes presenteren, misschien kunnen namen worden aangevuld of op
de juiste plaats gezet.

Oplossing zoekplaatje gidsen
Binnen enkele dagen kregen we (gelijke!) oplossingen binnen van het
zoekplaatje gidsen.

Op ons pad
Alles wat te maken heeft met de geschiedenis in Alphen is voor ons
interessant. Elke week worden zo stukjes uit kranten en tijdschriften
uitgeknipt en opgeslagen, want het nieuws van vandaag is morgen
geschiedenis en misschien interessant voor de toekomstige bewoners van
Alphen. Het is soms lastig om het gebied af te bakenen: hoort het nieuws
over oud-Alphenaren die elders zijn gaan wonen er nog bij? En nieuws wat
de hele gemeente of provincie betreft? Soms worden we via internet
benaderd over historie net om de hoek, en een enkele keer is dat te
interessant om te laten liggen.
Zo ook de vraag of er iets bekend was over kampen in Maas en Waal, en met
name in Maasbommel. Hoewel er heel wat boeken over Maas en Waal
geschreven zijn, worden deze kampen nergens genoemd. En we zijn dan ook
best trots dat wij als werkgroep over dit stukje geschiedenis duidelijke
informatie boven tafel hebben weten te krijgen. Ook deze informatie willen we
graag bewaren, ook al speelt het zich dan af in onze “achtertuin”.
Veel is er te vinden over het kanaliseren van de Maas in de dertiger jaren.
Een zeer groot project wat werd uitgevoerd in het kader van de
werkverschaffing. In verband met de grote werkeloosheid die in ons land
heerste moesten mensen zonder werk, die een uitkering kregen, meehelpen
met dit karwei. Het verplaatsen van vele kubieke meters grond moest met de
schop, kruiwagen en soms treinkarretjes gebeuren. Men kreeg een kleine
vergoeding en wie weigerde was zijn uitkering kwijt!

1. Truus (d.v. Jan) Janssen, 2. Joke Kuijpers, 3. Riet (d.v. Martien) van
Rossum, 4. Grada Evers, 5. Nellie (d.v. Toon) Hol, 6. Nellie Gremmen, 7. Cor
(d.v. Hent) van Uden, 8. Riek (d.v. Hendrik) de Leeuw, 9. Truus (d.v. Bart)
van Ooijen, 10. Koos (d.v. Has) de Leeuw, 11. Hennie (d.v. Jan) de Leeuw,
12. Hennie Sas, 13. Mien van Dijk, 14. Tilly (d.v. Piet) de Leeuw, 15. Marian
(d.v Hendrik) de Leeuw, 16. Gerda (d.v. Martien) van Rossum, 17. Mien (d.v.
Piet) van Zwolgen, 18. Fientje Huijbers. Bedankt voor alle reacties!

Het rechtmaken van de bochten in de Maas en het bouwen van de stuw en
schutsluizen lag mooi in onze omgeving. Maar al snel bleek dat dit project
voor veel meer mensen werk kon bieden. Steden uit het hele land kregen de
gelegenheid hun werkelozen hierbij in te zetten. Als opvang werd een viertal
kampen gebouwd. In de krant van die tijd lezen we over deze kampen.
Duidelijk komt steeds naar voren dat de omstandigheden daar goed zijn.
Voor het eten wordt gezorgd door een kok. Er is in elk kamp een kantine
waar de bewoners per barak het eten kunnen ophalen. Gerrit Lagarde uit
Maasbommel heeft als jongeman nog in zo’n kamp meegeholpen met het
schillen van de aardappelen. Van hem weten we dat er in Maasbommel 3
kampen zijn geweest: aan de Kerkstraat (waar nu café ’t Bommeltje is), en 2
op de hoek van de Velddijksestraat en de Hoogstraat.
Meer informatie en foto’s vindt u op onze site www.alphenaandemaas.com in
de nieuwe rubriek Maaswerken.

