Originele film Alphen in 1968 gevonden!
In het voorjaar van 1968 is in Alphen een film opgenomen waarop het
dorpsleven vijftig jaar geleden prachtig in beeld is gebracht. Het bedrijfsleven,
de school, de verenigingen en vooral ook vele inwoners zijn in de zwart-wit film
vastgelegd. Van deze film zijn kopieën in omloop die aan duidelijkheid te
wensen overlaten.
WHAM was al jarenlang op zoek naar de originele film, die in 1976 door EDO
was aangekocht. Net op het einde van ons jubileumjaar kwam Mari Janssen
met een stapel films bij ons bezoek en deze film bleek daar tussen te zitten!
Vervolgens hebben wij de film door een professionele firma beeld voor beeld
laten scannen. Het resultaat is prachtig. Voor de herkenbaarheid van de
beelden gaan we nu met behulp van oudere inwoners nog informatie aan de
film toevoegen. We verwachten dat het resultaat op 7 oktober bij onze
jaarlijkse tentoonstelling te zien en te koop zal zijn.

Zoekplaatje Man met pet
Als zoekplaatje een mooi plaatje uit deze
film uit 1968. Dit is een van de personen
waar we nog geen naam bij hebben. Wie
herkent deze man?
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Oude motorvoertuigen
Op vrijdag 26 januari werd in het Streekhistorisch Museum in Beneden
Leeuwen de tentoonstelling geopend “Gemotoriseerd Verkeer en Vervoer in
Maas en Waal van 1900-1970”. De werkgroep Gemotoriseerd Vervoer Maas
en Waal vertoonde enkele jaren geleden op ons verzoek al eens een
presentatie van soortgelijke foto’s in Alphen. Wij onderhouden goede
contacten en daardoor zijn er ook heel wat foto’s uit Alphen op deze
tentoonstelling te zien.
Voor ons is het aanleiding om hier een tweetal schoolfoto’s te presenteren
waarbij kinderen op een motor zijn gefotografeerd. Op de ene foto staat Nellie
Lagarde-van Uden, op de andere Willemien de Leeuw-van Oorsouw. Bij haar
achterop zit mogelijk haar buurmeisje Riet of Gerda van Rossum.
Volgens Hans Jurriëns, voorzitter van de eerder genoemde werkgroep, is de
foto aan het einde van de tweede wereldoorlog genomen en is de motor een
Matchless G3L van de Engelsen, bouwjaar 1943. Ook juffrouw Annie de
Leeuw poseerde al eens op deze motor. Het zou leuk zijn als we deze serie
foto’s met kinderen op deze motor nog konden uitbreiden. Wie heeft er nog
een soortgelijke foto in zijn fotoalbum?
De tentoonstelling is nog te zien tot en met zondag 17 juli 2018.

Geen oplossing zoekplaatje KAJ
sportdag
Het vorige zoekplaatje leverde helaas
geen reacties op.
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De Moord op Greffeling
Het is deze maand precies honderd jaar geleden dat er in Alphen een moord
werd gepleegd. In onze nieuwsbrief van februari 2007 hebben we hier al eens
uitvoerig over geschreven. Christianus Mollenberg, 57 jaar en handelaar werd
‘s avonds op de Greffelingsedijk met een mes in zijn rug gestoken. Het
gebeurde vlak bij zijn woonhuis. Tevoren was hij al een aantal keren bedreigd
door een groep “opgeschoten jongens”.
Het is interessant om te zien hoe een eeuw geleden omgegaan werd met het
vinden en berechten van de dader. Jammer is daarbij wel, dat het archief van
de rechtbank in Tiel in de Tweede Wereldoorlog verloren is gegaan. Vrijwel
alle informatie moet dus worden betrokken uit de berichten in diverse kranten.
Wat meteen opvalt is dat de pastoor in het overlijdensboek (in het latijn)
noteert: “Op 9 februari in de avond rond zeven uur is midden op de weg bij de
tuin van Franciscus van Lent zonder aanleiding met een mes of dolk gedood
door een breuk van de ruggengraat tussen de wervels, koelbloedig door de
sluipmoordenaar Andreas Adams-van Dijk, geboren in Alphen op 5 augustus
1896”.
Voor de rechtbank verloopt het toch nog wel anders. Mollenberg overlijdt in het
ziekenhuis in Tiel en noemt ook de naam van de dader. Bij de rechtszaak,
waarbij 23 getuigen worden gehoord, is de enige steekhoudende verklaring
van een jongen van 12 jaar die het gezien heeft. Op 8 juni wordt de verdachte
echter vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. Verder wordt door de
rechtbank een onderzoek naar de “geestvermogens” van de verdachte geëist.
De officier tekent appel aan. Op 14 september volgt behandeling door de
Arrondissementsrechtbank waar dezelfde uitspraak volgt.

Begin februari 1920 komt de zaak opnieuw voor de rechter en valt de
uitspraak: 5 jaar gevangenisstraf met aftrek van voorarrest.
Het gezin Adams woonde sinds 1889 aan de Greffelingsedijk. Er werden 8
kinderen geboren, Andries was van de twee zoons de jongste. Uit een brief
van B en W aan de minister van Binnenlandse Zaken van 15 juni 1926 blijkt
dat er sinds maart 1924 geen contact meer is met de ouders. Toch staat hij in
1929 weer gewoon bij zijn ouders ingeschreven in het bevolkingsregister. Hij is
later getrouwd en heeft met zijn gezin (3 zoons) in Tiel gewoond, waar hij op
30 mei 1968 is overleden.

Van Touwkes
Veel Alphenaren weten wel over wie je het hebt als je de naam Eb van
Touwkes noemt. Eb had tot in de tachtiger jaren van de vorige eeuw een
transportbedrijf in de Melkstraat. Ook was daar een diepvriesbedrijf gevestigd.
Zijn echte naam was Eb de Ruiter (1908-1989). Waarom dan toch zo’n
vreemde “bijnaam”?
De verklaring is erg simpel. Het was vroeger gebruikelijk om in plaats van je
achternaam de voornaam van één van de ouders te noemen. We noemen dat
het gebruik van een patroniem. De vader van Eb heette Teeuwis (afgeleid van
Mattheus). Teeuwke werd in het gebruik al gauw “Touwke” en zo kreeg Eb de
Ruiter in Alphen de naam Eb van Touwkes.

Nieuwe rubriek op de website: Brand
Het afgelopen jaar hebben we regelmatig berichten over brandbestrijding en
branden geplaatst in onze nieuwsbrief. Op www.alphenaandemaas.com, onze
website, is nu een nieuwe rubriek toegevoegd: Brand. In deze rubriek een
serie artikelen over brandbestrijding in Alphen aan de Maas, maar ook worden
58 branden in ons dorp tussen 1845 en 1944 beschreven. Aan de periode
1945 tot heden wordt nog gewerkt.
De verdachte wordt onderzocht in Utrecht en daarna in Woensel in een
krankzinnigengesticht geplaatst, waar hij na een jaar wordt ontslagen als zijnde
“volkomen hersteld”.

Kom eens kijken op www.alphenaandemaas.com, meer dan 1200 pagina’s
dorpshistorie.
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