Zoekplaatje Welvaart 1913 (vervolg)
Het laatste zoekplaatje van onze serie ansichtkaarten over de
onafhankelijkheidsfeesten van september 1913. Ook hierbij zullen we blij zijn
met iedere tip die wat meer duidelijkheid kan brengen, omdat het 100 jaar
geleden is dat deze foto werd gemaakt. Christ de Leeuw is genoemd als
begeleider van het paard, alle verdere informatie ontbreekt. Nu kwamen er in
1913 wel 12 families De Leeuw voor in Alphen, en Chris(t) was een veel
voorkomende voornaam. De toevoeging “van d’n Brouwer” brengt meer
duidelijkheid. Het gaat hier om Christiaan Anton de Leeuw, geboren in 1885
en overleden in 1930.
De weg waarop deze wagen met houten spaakwielen rijdt, is waarschijnlijk de
dijk. De enige verharding is dan nog een middenstrook, bedoeld voor de
paarden. Misschien kent iemand iets terug van het huis met de typische
muurankers?
Het vorige zoekplaatje met de Harmonie leverde nog weinig reacties op,
misschien aardig om tijdens de feestdagen nog eens te bekijken.

Boek over stoomgemalen
Deze maand is het boek Stoomgemaal de Tuut
verschenen waarin een uitgebreid verslag is
opgenomen van de bouw van dit stoomgemaal. Het is
bijzonder interessant om te lezen wat er in die tijd
allemaal kwam kijken om zo’n gebouw tot stand te
brengen. De aannemer van dit bouwwerk was onze
dorpsgenoot Gerrit van Heck (1880-1963). Het boek
geeft verder een goed beeld over alle stoomgemalen
en de afwatering in het land van Maas en Waal. Tot
1 januari te koop bij WHAM voor € 22,50, daarna voor
€ 25. Meer informatie vindt u op onze website.
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De Maas (3) - Bochtafsnijding Lithoijen
In de krant (Het Volk)
van 4 april 1933 wordt
bekendgemaakt dat de
Maaswerken in Alphen
en de daarmee
samenhangende
werkverschaffing gaan
beginnen. Maar er
komt onmiddellijk
protest omdat er wel werk is voor werklozen uit Rossum, Heerewaarden en
andere plaatsen, maar inwoners uit de gemeente Appeltern komen er niet
aan te pas! De gemeente beweert dat zij niet in de gelegenheid is gesteld om
mensen aan te bieden. Er wordt daarover opheldering gevraagd bij het
Departement. Den Haag antwoordt daarop op 2 juni dat aan de gemeente
gevraagd is ook een bijdrage te verlenen aan de lonen. De gemeente heeft,
in tegenstelling tot andere gemeenten, hier niet op gereageerd. Daarom zijn
werklozen uit andere gemeenten aangenomen.
Op 6 juni reageren Burgemeester en Wethouders in een antwoord aan
Binnenlandse Zaken met de opmerking dat het plan voor dit werkobject van
de werkverschaffing voor de werklozen in eigen gemeente al in november
1932 is aangevraagd. Omdat de reacties positief waren, was de verwachting
dat de gemeente met haar eigen werklozen op 18 april aan de Maaswerken
kon beginnen. Maar tot verbazing van de gemeente genieten nu ‘vreemde,
meestal ongeschoolde werkkrachten de voorkeur’. De gemeente beweert ook
nooit gevraagd te zijn om bij te dragen in de kosten.
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Eind mei zijn er ondertussen dan toch 15 werklozen ingezet, waarbij het wel
steekt dat deze mensen het zwaarste werk moeten verrichten en het minste
verdienen: zij krijgen vaak maar 10 gulden per week voor 40 werkuren, terwijl
mensen uit andere gemeenten het dubbele verdienen.
De afsnijding van de bocht bij Alphen bracht een enorme verkorting van de
rivierloop. De plaats waar de nieuwe rivierbedding moest komen te liggen,
werd meestal door de boeren gebruikt als wei- en hooiland. Vooral wanneer

het erg vruchtbare grond betrof, waren de boeren niet altijd gelukkig met het
feit dat ze deze grond moesten opgeven.

Arbeiders bij de Maaskanalisatie: in het midden voor de paal: Jub van Oss,
daarnaast met sigaret Janus Roeffen. Tweede van rechts Piet Hol, links
daarnaast Jo van den Boogaard. Ook op deze foto Albert van Zwolgen, Grad
van den Boogaard en Louis van Teeffelen.
De Maas stond in de zomer vaak bijna droog. Men kon dan alleen van Lith
naar Grave varen met bootjes die een diepgang hadden van hoogstens 60
cm. Door de aanleg van de stuw tussen Alphen en Lith konden voortaan
schepen met een diepgang van 2 meter de Maas blijven bevaren.

Bochtafsnijding
en aanbouw
stuw. Rechts het
“Hoekeind” en
de molen,
midden boven
de stuw.
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