Zoekplaatje Een gouden kroon
Buurtbewoners maakten vroeger van een gouden bruiloft flink werk! In onze
fotoverzameling zitten verschillende foto’s van uitgebreide bouwsels boven de
straat in de buurt van het gouden paar. Soms poseert de hele buurt (vóór het
feest), maar meestal prijkt het feestvierend echtpaar onder de boog.
Bij deze foto is het erg lastig te bepalen wie er op de foto staan. Het jaar
waarin de foto is genomen is onbekend. Gelukkig zijn wel de gezichten (hierbij
apart uitvergroot) nog vrij duidelijk. Wij hopen dat iemand zijn (groot)ouders of
bekenden hierin ontdekt.
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Hondenbelasting
Onlangs zijn in de gemeenteraad vragen gesteld over de hondenbelasting. De
opbrengst van deze gemeentebelasting zou niet gebruikt worden om
voorzieningen voor honden te maken, maar bij de algemene middelen terecht
komen. Voor ons een reden om eens uit te zoeken wanneer de
hondenbelasting in onze gemeente is ingevoerd, en wat daarvoor de redenen
waren.
In 2014 bestaat de hondenbelasting nog in 282 van de 410 gemeentes. Het
bedrag (voor één hond) varieert van bijna € 10 in Oude IJsselstreek tot € 126
in Rotterdam. West Maas en Waal zit aardig op het gemiddelde met € 47.
Begin 2013 heeft een rechter in Den Bosch verklaard dat hondenbelasting
heffen onrechtmatig is: het is in strijd met het gelijkheidsbeginsel dat de ene
burger wel en de andere burger geen belasting moet betalen. Dat mag alleen
als het geld van deze belasting voor het heffingsdoel gebruikt wordt.
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Bij Wikipedia vinden we de vermelding dat de hondenbelasting al sinds de
middeleeuwen bestaat, een bewering die we niet kunnen natrekken. Maar in
de bewaard gebleven boeken met
Besluiten van de Gemeenteraad van
Appeltern vinden we in het jaar 1826
een vermelding over
hondenbelasting. Daarbij gaat het
over een besluit van Gedeputeerde
Staten, waardoor de gemeente een
belasting van vijftig cent moet gaan
heffen op elke hond. De
Gemeenteraad is enthousiast: “eene
dusdanige belasting is zeer doelmatig
daar zij in de eerste plaats de kas der
gemeente stijft!” Verder vindt men dat
de veiligheid er door bevorderd wordt,
omdat men niet meer door honden
zal worden aangevallen. De
uitvoering van de maatregel zal
gebeuren door GS. Of deze regel ook
gewerkt heeft valt te betwijfelen: in de
boeken wordt er de daarop volgende
jaren niet meer over gerept!

Pas in 1843 keert dit onderwerp terug. Nu is het de Gemeenteraad die
constateert dat de meeste huisgezinnen zijn voorzien van een hond. Voor het
“reizend publiek” is dit tot last. Voor de honden van arme mensen wordt het
eten ook nog eens betaald uit het armenfonds van de gemeente! De Raad
vindt dat de meeste honden, die door gegoede ingezetenen gehouden worden,
alleen maar voor genoegen of weelde zijn en dat alle honden, met uitzondering
van jachthonden en honden voor de eendenkooi, geen enkel nut of voordeel
voor de gemeentenaren betekenen. Door de invoering van hondenbelasting
zal geld in de gemeentekas komen. Mensen die het niet kunnen betalen zullen
zich van hun hond ontdoen. Als er niet betaald wordt zal de veldwachter hierbij
een handje helpen!
Er wordt geen onderscheid gemaakt voor jacht- of kooihonden; voor elke hond
moet één gulden worden betaald. En hoewel er nu van GS een opmerking
komt dat deze wet “onbillijk en onregtmatig toeschijnt” wordt hij goedgekeurd
door de Koning en ingevoerd in 1844.
In 1855 komt er nog een herziening waarbij het bedrag verhoogd wordt naar
een gulden en vijftig cent. Dan wordt er een uitzondering gemaakt voor nacht-,
karn-, kruiwagen-, kooi- ,melk-, schaap- en jachthonden in dienst van de
landbouw of enig ander bedrijf van nijverheid. Daarvoor blijft de bijdrage één
gulden.
De hondenkar (op de foto Anna van de Boogaard - van de Wert) werd vaak als
transportmiddel gebruikt. Het heffen van kattenbelasting is voor gemeenten erg
lastig, omdat de controle vrijwel onmogelijk is. De kosten van innen en
controleren worden dan waarschijnlijk hoger dan de opbrengst!

Vondst bij baggerwerk in de Maas

De dikke boom
Wanneer hebben we het over een dikke boom? Om opgenomen te worden in
de lijst van dikke bomen moet de stamomvang tegenwoordig minstens zes
meter zijn. De boom, waar in dit artikel uit 1875 melding van wordt gemaakt,
komt aardig in de buurt!
Uit het stukje zou je kunnen
opmaken dat de boom, die is
geveld, nog dikker is
geweest.
In Achterberg bij Rhenen
staat heden ten dage nog
een dikke Hollandse Linde.
Deze heeft een stamomtrek
van ruim zes meter en zou
wel 350 jaar oud zijn!
Jammer dat onze linde in
Alphen 140 jaar geleden is
gesneuveld. Misschien weet
iemand nog wel iets over het
exemplaar dat toen is blijven
staan. Wij komen met onze
herinnering niet veel verder
terug dan de dikke
(linde?)boom die heeft
gestaan op de hoek van de
Kerkstraat en de Kerkdijk.

In de Maas zijn bij werkzaamheden vaker vondsten gedaan. Deze vondsten
kunnen natuurlijk van elders hier terecht zijn gekomen.
Een bijzonder voorwerp dat in de jaren dertig van
de vorige eeuw bij baggerwerkzaamheden in de
Maas bij Alphen is gevonden, is deze tuitamfoor
met standring. Hij is zo’n 800 tot 1000 jaar oud, en
gemaakt van Pingsdorf aardewerk. Deze amfoor is
zo’n 25 cm hoog en heeft een doorsnede van
ongeveer 23 cm. Hij werd met name gebruikt als
voorraadkruik voor vloeistoffen zoals wijn of
olijfolie.
Een amfoor is een kruik met twee verticale oren
(''lintoren'') van de mond of hals naar de buik, een
nauwe mond en een puntige bodem.
Deze amfoor heeft een tuit en wordt daarom tuitamfoor genoemd.

Oplossing zoekplaatje (Bij) Sinterklaas op bezoek?
Marietje de Leeuw - Derks verraste ons met een gedetailleerde beschrijving
van de personen op het zoekplaatje in de nieuwsbrief van november.
Ze wist zich te herinneren dat de Sint hier op bezoek was in de ouderlijke
woning van Cornelis van de Wert. Haar opa en oma woonden aan het
Moleneind dicht bij Cornelis in de buurt en het is dan ook niet vreemd dat ze
met haar zusjes, neefje en nichtje hier te gast waren.
Haar nichtje Hennie Steenbruggen staat links. Neefje Frans Steffek zit op
schoot bij de Sint. Marietje staat achteraan, zus Bertie er voor en van zus
Annie is alleen de staart (achter Hennie) te zien. De foto is van 1957/1958.
Hartelijk dank voor deze informatie!
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