
Zoekplaatje met rieten stoel 
 

 
 
Dit zoekplaatje is erg oud maar je weet maar nooit wat er nog ergens bij 
iemand in een fotoalbum zit. Afkomstig van een familie aan de Nieuwe Schans 
die er helaas geen namen bij weet. Wie zijn deze kinderen hier samen in een 
mooie rieten stoel, en wie houdt hier een oogje in het zeil? 
 
Oplossing zoekplaatje Carnaval Mariënhof 
 
Het zoekplaatje leverde weinig reacties op. Door navraag kwamen de 
volgende namen naar voren: links met clownsneus Remco Engelbart, 
daarnaast (achter) Linda van Hoorn, vooraan met streepjessnor Jolanda 
Derks. Helemaal rechts met smurfenpak Gerwin van den Boogaard, links 
daarnaast misschien Charles van den Heuvel. Bevestigingen van deze 
suggesties zijn welkom! 
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Veerpont Alphen-Oijen als trouwlocatie? 
 

 
Nog steeds weten (oud) Alphenaren de weg naar ons documentatiecentrum op 
de donderdagavond goed te vinden. Zo kregen we enkele weken geleden van 
Johan Story de beschikking over veel materiaal van de familie Savelkouls-van 
Teeffelen die een eeuw geleden de veerpont van Alphen naar Oijen in pacht 
had. 
 
Hein Savelkouls was het achtste kind en de vijfde zoon van Hannes 
Savelkouls en Berendina Walraven. Net als vele anderen in de familie vond 
ook Hein zijn bestaan op het water, eerst als rivierschipper en later als 
veerman. In 1916 behaalde hij zijn Rijnvaartschipperspatent. 
Op 22 juli 1920 trouwde hij met de schippersdochter Jana van Teeffelen, Net 
als haar broers en zussen was Jana aan boord van een binnenvaartschip 
geboren in Rotterdam. 
 
Het was een bruiloft met allure, zoals op de foto is te zien. Het bruidspaar zit 
voor op het rijtuig en is omringd door de familie. Van deze fotosessie op de 
pont zijn een drietal verschillende foto’s bewaard gebleven. Op één van de 



andere foto’s ligt de veerpont midden op de Maas en zijn de stoomgemalen op 
de achtergrond te zien. Ook is er een foto met de rest van de familie en een 
twintigtal kinderen. 
 
Samen met Jana betrok Hein het veerhuis in Alphen, waarin ook een hotel was 
gevestigd. Het paar kreeg drie dochters: Dina, Koosje en Joke. Hein overleed 
op betrekkelijk jonge leeftijd. Hij stierf in 1939, pas 48 jaar oud. Zijn weduwe 
Jana trouwde elf jaar later nog met Johan van Soest. Zij overleed in 1982 op 
82-jarige leeftijd. (gegevens ontleend aan: Terug in de tijd, de geschiedenis 
van de familie Savelkouls, samengesteld door Frans Savelkouls). 
 
Uit de spullen die wij nu voor geïnteresseerden bewaren blijkt dat de “ijzeren 
pont” in 1927 door veerman Savelkouls tweedehands uit Grave gekocht werd 
waar de pont dienst had gedaan. De pont werd vanaf 1934 een Rijks veer. Ook 
zijn de dagopbrengsten van het veer in de jaren 1930 tot 1935 nog terug te 
vinden. 
Op de foto is goed zichtbaar dat deze pont vooral bedoeld was voor paard en 
kar. In het midden van de klep zijn latten aangebracht zodat het paard zich 
goed kan afzetten. Links voor op de foto is te zien dat aan de wal een 
verlengstuk van de klep lag, waar de pont tegen moest aanleggen. Deze pont 
moest nog met handkracht naar de overkant worden getrokken. 
 
 
Gezondheid (8) Breukzalf 
 

Ruim honderd jaar geleden verscheen voorgaande advertentie een aantal 
keren in diverse landelijke kranten.  
Daarin wordt een dankbetuiging gepubliceerd die Ant. van Teeffelen, 
klompenmaker uit Alphen (Gelderland) stuurde naar M. Reimanns. Van 
Teeffelen had namelijk al zeven jaar last van een breuk. Door het smeren van 
drie potjes breukzalf is hij hiervan genezen. Hij kan zijn werk weer doen en 
heeft daarvoor ook geen breukband meer nodig. 
 
Met de informatie die in ons 
documentatiecentrum 
voorhanden is, vonden we 
terug dat het hier gaat over 
Antonius van Teeffelen. 
Volgens de akten van de 
burgerlijke stand is hij 
geboren op 31 juli 1839 om 
10 uur ’s morgens. Hij 
trouwde op 2 april 1880 met 
Mechelina Vlok.  
Op 10 januari 1917 is hij in 
Alphen overleden, 77 jaar 
oud.  
 
In ons archief hebben wij ook 
zijn bidprentje (en dat van zijn 
vrouw). 
 
In de bevolkingsregisters 
vonden we dit gezin terug in 
de Kerkbuurt op nr. 112, wat 
we ongeveer terug moeten 
zoeken in de huidige 
Kerkstraat. Er werden zeven 
kinderen geboren, vier 
jongens en drie meisjes. 
Twee jongens (beiden met de 
naam Wilhelmus) overleden 
al op jonge leeftijd. De jongste dochter, Theodora, bleef in het ouderlijk huis 
wonen en trouwde in 1921 met de bij vele Alphenaren nog wel bekende 
Hendrik Hol. In dit gezin werden negen kinderen geboren.  
De oudste dochter Elisabeth trouwde in 1907 met Johannes van Zwolgen. Zij 
gingen wonen aan de Greffelingsedijk in de buurt het eilandje. Dit huis is 
verdwenen met de watersnood van 1926. Ze kregen twee zoons en twee 
dochters. De oudste zoon Has woonde met zijn vrouw Truus van Leegstraten 
bijna zijn hele leven in het huis wat er voor in de plaats kwam. 
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