Zoekplaatje Carnaval KAV
Als U dit zoekplaatje onder ogen krijgt is de carnaval 2016 al weer achter de
rug. De foto hieronder is uit het jaar 1967. Het is bijna vijftig jaar geleden dat
carnaval in Alphen zijn intrede deed. De Damesvereniging, die toen pas 3 jaar
bestond, deed er nog een schepje bovenop en vierde op maandag 6 februari
het carnaval ook in het Parochiehuis aan de Kerkstraat onder het motto:
Karnaval Als Vermaak. We zien in de uitnodiging: Er wordt voor alle soorten
spoeling gezorgd, zodat de kelen deze avond niet zullen uitdrogen. Ook de
heren mogen meekomen!
Op de foto van deze avond zet Mien van Mil haar beste beentje voor samen
met ….(?). En we zouden graag deze foto aanvullen met de namen van het
groepje achter de bar. Wie herkent ze nog?
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Kunt u mij de weg naar Alphen vertellen meneer?
In de raadsvergadering van december 1928 overweegt de raad, “met het oog
op de veiligheid van een goed geregeld verkeer, dat het wenschelyk is over te
gaan tot plaatsing van 4 waarschuwingsborden-wegwijzers” in de gemeente.
Twee van deze borden komen in Alphen, aan het begin en aan het einde van
de Kerkstraat en ze worden gemaakt door één van de plaatselijke smeden.
Voor mensen die aan een navigatiesysteem gewend zijn lijkt het een beetje
karig. Maar dan vinden we in Het Rotterdams Nieuwsblad van maart 1914 het
volgende bericht:

Het is een ingezonden bericht. Natuurlijk zijn wij heel nieuwsgierig wie F.F.S.
uit Rotterdam hier de weg mee heeft gewezen!
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Tot het begin van de vorige eeuw was volgens het brandweerreglement
iedereen verplicht om mee te helpen bij het blussen van een brand. Maar dan
wordt er in verschillende plaatsen een vrijwillige brandweer opgericht. Deze
mensen oefenen, zodat er georganiseerd kan worden geblust. Ze worden niet
betaald, maar krijgen wel een kleine vergoeding voor hun inspanningen.
In de raadsbesluiten van de gemeente Appeltern van 25 september 1919 lezen
we dat men de oprichting van een vrijwillige brandweer in Alphen in beginsel
aanneemt. In 1920 is er een rapport verschenen waarin wordt vermeld dat er
dan in Alphen twee brandspuiten zijn. De ene is gestationeerd in een

afzonderlijk daartoe ingericht lokaal onder de kerktoren. Maar er staat er ook
een “ongeveer 15 minuten van de kom des dorps op Greffeling”. Bij grote
afstand tussen de waterput en het brandend perceel kan het water van de ene
spuit in de andere worden gepompt. De brandgezellen oefenen regelmatig in
het hanteren van de blusmiddelen.
In 1924 verhuist de brandspuit van de kerktoren naar een uitbouw van de
lagere school. In 1925 verschijnt er een nieuwe brandweerverordening. Bij het
hoofdstuk “personeel” staat vermeld dat de pompers en pijpvoerders zoveel
mogelijk uit vrijwilligers bestaan. “Bij gebreke aan genoegzame vrijwilligers zal
daarin uit dienstplichtigen voorzien worden”.
In februari 1938 besluit de gemeenteraad bij de firma Bikkers & Zn. In
Rotterdam een motorbrandspuit aan te schaffen. De capaciteit per minuut is
2000 liter. Als vergelijking: de handspuiten gaven 260 liter per minuut! De prijs
is 1580 gulden. Voor het vervoer van deze spuit wordt in juni ook nog 2300
gulden uitgetrokken voor een vrachtwagen. Men wil deze spullen plaatsen in
het noodschuurtje aan de Schans, zodat de machinist Daanen het onderhoud
kan verrichten, maar in 1938 blijkt uit het rapport dat de brandspuit bij
Savelkouls (bij het veerhuis aan de Schans) terecht is gekomen.

Geschiedenis van het onderwijs (5)
In 1857 is er een wet gekomen die o.a. voorschreef dat er jaarlijks een verslag
moest worden gemaakt over de toestand van het onderwijs in de gemeente.
Deze verslagen werden gemaakt door een onderwijscommissie, bestaande uit
vier leden van de gemeenteraad. Het verslag van 1859 wordt bewaard in het
Regionaal Archief Nijmegen. Het geeft een aardig beeld van het onderwijs in
Alphen van anderhalve eeuw geleden.
Over de schoolvakken oordeelt de commissie dat lezen, schrijven en
Nederlandse taal matig zijn, maar het rekenen is “behoudens enkele
uitzonderingen slecht”. Aardrijkskunde en geschiedenis zijn matig en
voldoende, kennis der natuur wordt weinig onderwezen. Daarentegen wordt
het zingen “bijna dagelijks beoefend en gaat vooruit”. Op de Hervormde school
van Laurusse wordt ook les gegeven in Franse taal en tekenen. Deze school
telt ook vijf leerlingen uit andere gemeentes die bij de hoofdonderwijzer in de
kost zijn.
De school verkeert volgens de commissie in prima staat (pas 3 jaar oud). Over
het onderwijzend personeel meldt men: Onderwijzeressen bestaan hier niet,
terwijl de onderwijzers over het algemeen voor hun betrekking bekwaam en
geschikt zijn. Het loon van de hoofdonderwijzer wordt nauwkeurig
gespecificeerd: Van het Rijk f 85 van de gemeente f 80 Arme kinderen f 25,
Schoolgelden f 175, Doodgraven f 15, Koster f 50. Over de nevenfuncties staat
vermeld: “Hoewel er nog geen bepaalde klagten zijn ingekomen beschouwd
men de veele nevenbedieningen ten schade van het onderwijs”.
De bevolking van Alphen bestaat volgens dit verslag uit 1114 personen. In de
wintermaanden gaan er 142 kinderen naar school, ’s zomers maar 52!

Oplossing zoekplaatje vliegtuig
De foto van het vorige zoekplaatje is waarschijnlijk 80 jaar oud! Het is dus niet
zo vreemd als daar niet veel personen meer van herkend worden.
Het onderwijzend personeel van die tijd kunnen wij uit onze informatie nog wat
terughalen en daarmee vinden we dan op de achterste rij links meester Van
Oorsouw en zijn vrouw Adriana Hol, die dan al geen leerkracht meer is. De
twee dames rechts zijn waarschijnlijk juffrouw Ruijsbroek en juffrouw De Wert.
Van de leerlingen werden herkend: in de middelste rij links, Mien van Wichen,
daarnaast onbekend, dan Toos Hofman, Mien de Leeuw, Zus Sleijpen en nog
een onbekende. In de voorste rij: links Thé de Leeuw en in het midden Jan
Daanen. Wederom bedankt voor uw hulp bij het vinden van deze namen!
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