Zoekplaatje.

Stichting Werkgroep Historisch Alphen aan de Maas

De foto Vier generaties? die we in
november aan u hebben voorgelegd,
was niet in Alphen, maar in Altforst
genomen. Op de foto staan inderdaad
4 geslachten uit één familie: de jongste
Jo (v.d. Wert) van der Weerden, bij
velen beter bekend als ”Jo van Barten”
woont al meer dan 50 jaar in Alphen.
Verder staan op de foto haar moeder Hanneke van der Weerden – Janssen,
haar oma Til Janssen – Janssen-Steenbergen en haar overgrootmoeder
Mevr. Janssen-Steenbergen. We kregen de tip van Jorie (van Beuningen)v.d.
Wert. Bedankt !

WHAM: wat zoeken wij?
Wij zijn altijd op zoek naar foto’s, video’s, 8mm films, bidprentjes, oude akten,
ansichtkaarten, krantenknipsels, geboortekaartjes, trouwkaarten,
verenigingsblaadjes, landkaarten en andere zaken met een opdruk uit of over
Alphen.
Ook recente exemplaren zijn welkom, die worden ook ooit oud. Dus nu is het
de tijd om ze te bewaren
We hebben al heel veel, maar er is nog veel meer dat we niet hebben. Denkt
u niet te snel: dat kennen ze vast al. Als u ons even belt, voorkomen we
misschien dat er iets waardevols wordt weggegooid.
Als u iets heeft dat wij mogen hebben of kopiëren, neemt u dan alstublieft
contact met ons op.
Natuurlijk is een berichtje ook welkom als wij iets voor u kunnen betekenen.
Stichting Werkgroep Historisch Alphen aan de Maas
p/a Greffelingsestraat 23
6626 AN ALPHEN (gld)
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Algemeen
Onze eerste DVD uitgave met ongeveer 45 minuten beelden van de oude
Willibrordus school en de Mariënhof uit de jaren zeventig, is nog even
uitgesteld. Technische problemen houden de boel nog even op. Meer nieuws
volgt z.s.m.

’t Hoekeind.
Vorige keer ging ons stratenverhaaltje over het Moleneind.
We kregen reacties: het stuk dijk tussen café Van Wichen en de molen is niet
het Moleneind maar het Hoekeind. Zulke opmerkingen zijn belangrijk, want
ze zetten ons aan het zoeken.
De informatie over de huizen aan het Moleneind haalden we onder meer uit
een adresboek van 1938. Daarin wordt, net als in het bevolkingsregister
1920-1935 het Hoekeind niet vermeld!
Vroeger waren de huizen in Alphen langs de dijk oplopend genummerd,
vanaf de (Nieuwe) Schans tot Moordhuizen. In 1825 hebben we het dan over
150 (huis)nummers. In de periode tot 1920 is dat uitgebreid tot ruim 250. Het
huisnummer was dus meteen het hele adres!
Wij bewaren nog een enveloppe met als adresaanduiding: Harrie van Dijk,
Meester-schilder te Alphen en die kwam ook gewoon zonder nummer op de
goede plek aan. De aanduiding van de buurt (Nieuwe Schans, Greffeling,
Kerkbuurt enz.) was alleen een niet noodzakelijke nadere aanwijzing.
In de bevolkingsregisters is te zien, dat er regelmatig nummers veranderden,
omdat er huizen afbrandden of gebouwd werden. Met doorhalingen werd het
gehele adresbestand herzien!
Zelfs in de tijd van veel nieuwbouw na de watersnood van 1926 zien we bv.
de hele bebouwing van de Elsweg met nummers van 62 t/m 69
tussengevoegd.
Toch hebben de mensen die reageerden natuurlijk helemaal gelijk. Kijken we
bv. in de Feest- en Parochiegids van Pastoor Van Schaik (1954) dan zien we
daar al andere adresaanduidingen, zoals J.H. Derks, brandstofhandel,
Hoekeinde 180, smederij Gebr. Van Os, Heuvelstraat en aannemingsbedrijf

G. van Heck, Donkerbos 100 a. Wanneer men precies is begonnen met het
nummeren van huizen per straat, en dan vanaf de kerk oplopend, is ons nog
niet helemaal bekend.

de Maas gelegd). Vlak daarachter (niet zichtbaar op de foto) het huis van Jan
en Teunis de Haas, twee vrijgezelle broers. Deze twee huizen stonden ook
dwars op de dijk. Dan meer van de dijk af, de familie v. Wijk die al snel na de
oorlog een vrachtauto had en goederen vervoerde. Aan het eind van de dijk
woonde de molenaar van het dorp. Ook al werd hij in het dorp de mulder
(molenaar) genoemd, zijn eigenlijke naam was Johan van Dreumel. Deze
familie woonde tegenover de molen in een fraai huis met een brede
(Gelderse) voorgevel.”
Tot zover het verhaal van Ries van Gruijthuijsen, opgeschreven in 1997.
De cursief gedrukte opmerkingen zijn van WHAM. Wie kent of heeft er nog
meer van zulke verhalen over het Alphen van vroeger? Ook aanvullingen en
opmerkingen over dit verhaal zijn welkom !

Er zijn, voor zover ons bekend, geen ansichtkaarten van het Hoekeind.
Bovenstaand plaatje hebben we gemaakt van een oude foto. We hebben de
personen eraf geknipt en de achtergrond wat vergroot. We denken dat dit een
stukje dijk van het Hoekeind is, gezien vanaf de kant van de molen in de
richting van café van Wichen.
Over dit stukje dijk heeft iemand in Rotterdam (!) een boekje geschreven:
Herinneringen aan Alphen a/d Maas. In zijn kindertijd (1945-1953) kwam hij
veel in Alphen. Hij is een kleinkind van “Al en Miet de Klein”, een bekende
naam voor oudere Alphenaren. Hij schrijft over dit stukje Alphen o.a.:
“In de richting van de molen stonden er alleen maar huizen binnendijks. Op
wel zo’n 300 meter stond onder aan de dijk (niet zichtbaar op de foto) het
huis van Cornelis (Knillus) van de Werd. Hij was weduwnaar en had 2 grote
zonen; Marinus was timmerman en Arnoldus (uitgesproken Nul) die bij
Daalderop werkte. Dan was er nog een dochter die Toos heette en in huis
werkte. Daarnaast stond een wit huis (waarschijnlijk midden op de foto). Ik
weet niet meer hoe die familie heette. Ik kan mij alleen maar die vrouw
herinneren. Bij goed weer zat ze voor het geopende raam. Omdat het huis
dwars op de dijk stond, zag zij mensen al van verre aankomen. Het was een
goedlachse vrouw en ze had een gezond glanzend gezicht. Vervolgens (op
de foto meer naar links) het huis van Hend en Marinus van Uden. Dat waren
mandenmakers in Alphen. In huis woonde ook een ongetrouwde zus die de
broers verzorgde. Onder aan de dijk hadden ze hun schuur waar allerlei
manden werden gemaakt. Verderop (stukje links zichtbaar op de foto)
woonde Marinus van Avezaath, een ongetrouwde en alleenstaande man, die
had een mooi huis (dit huis staat er nog, de dijk is ter plaatse wel verder naar

Aansluitend vragen we ook
weer uw hulp bij het zoeken
naar namen van personen op
bovenstaande afbeelding. Het
huisnummer 191 (Hoekeind) bij
de deur zou (in 1938) verwijzen
naar de familie Hend van
Uden, mandenmaker. Herkent
iemand dit (inmiddels verdwenen) huis. Waar stond het, en wie woont er nu
op deze plek? Waarschijnlijk zijn de mensen bij de deur niet (allemaal) de
bewoners. Wie herkent ze?
Laat het ons maar weten, maar ook alle andere opmerkingen zijn welkom.

