De foto op de vorige pagina, van een schoolreis in 1955, kregen we van
Simon Luites. Er staan 60 personen op, de chauffeur uitgezonderd, allemaal
afkomstig uit Alphen. Herkent u ze? Maar we zijn het meest benieuwd naar
de vier personen die omkijken.
Dit zijn ze nogmaals vergroot afgedrukt. Wie
herkent zichzelf, en weet dat hij/zij met deze
schoolreis naar Den Haag-Scheveningen is
mee geweest? De foto op ansichtkaartformaat
is bij ons te koop voor € 2,00.
De volgende namen zijn bekend: staande
(v.l.n.r.) Nel van Wichen, Cor Sas, (voor) Mien
Gremmen, achter: Toos Tijssen, Toos de
Kleijn, achter Chris de Leeuw, voor Bets van Zon, meester v. Oorsouw, Ria
van Ooijen, Willie de Rouw, juffr. Hol, Gerard Sas, Tom Hol, achter Jan
Huibers, Broer Derks, Cub de Klein, ervoor Johan van Ooijen, buschauffeur
(Arnold), Kees Strik, Antoon de Klein, achter Mari Janssen, Jan de Leeuw,
Johan Engelbart, Marietje Tijssen, Ard Tijssen, Willemien Henzen, Tini
Henzen, juffr. de Leeuw, Marietje v.d. Boogaard, Theo van Dijk, Adrie van
Lent, Simon Luites, Henk de Leeuw. Zittend achter: José Derks, Joke van
Zwolgen, Thea van Ooijen, Beppie Rossum, Gonnie van Gessel, Ankie
Herkenrath, Riet Steenbruggen, Fiek de Leeuw, Dien de Leeuw, Riekie van
Teeffelen, Cor van Geffen, Nel Hooijmans, Mien Henzen, Bets Janssen,
omkijkenden (nr. 2 en 4) weten we niet. Zittend vooraan: Jan van Ooijen,
Coen van Wichen, Albert van Zwolgen, Henk Gerlag, Martien van Soest,
Wille van Lent, Jan v.d. Boogaard, Toon Engelbart, Wim van Hoogstraten,
omkijkenden (nr. 1 en 3) weten we niet.
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’t Hoofd.
Deze foto komt uit het boekje Gemeente West Maas en Waal in oude
ansichten. Het werd geschreven door Herman van Leeuwen, in ong. 1985. Er
staan foto’s in van alle kerkdorpen van de gemeente, waaronder 12 foto’s van
Alphen.

Zoekplaatje Uit de oude doos (Union febr.)
Helaas kunnen we nog weinig met zekerheid zeggen over de foto die in de
Union van febr. stond. We houden het even op de fam. Van Wichen-van
Welie, zoals we veronderstelden. Betere oplossingen blijven welkom!
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De aanduiding ’t Hoofd voor dit stuk dijk tussen De Schans en Greffeling
dateert van 1850. In die zelfde tijd kende men ook de buurt Den Haag, tussen
Greffeling en Kerkeind. Het is ons niet bekend waar de naam ’t Hoofd van is
afgeleid. Mogelijk heeft het iets te maken met de loswal. De Maas liep hier
altijd al erg dicht langs de Alphense dijk. De grens tussen Ooijen en Alphen,
maar ook tussen Noord Brabant en Gelderland, loopt hier midden over de
Maas. Dat lijkt heel gewoon, maar een stukje verder richting kerk horen de
uiterwaarden langs de dijk bij de provincie Noord Brabant! De naam
“Heutènders” van de buurtvereniging op Greffeling schijnt wel met de naam ’t
Hoofd(eind) te maken te hebben.

’t Hoofd (vervolg)
De foto is van ongeveer 1910. In die tijd was het huis links op de foto van
Johannes Savelkouls. Hij woont er dan met zijn vrouw Berdina Walraven en 2
van hun kinderen, die beiden schipper zijn. Het huis daarachter is in 1910
nog van Tinus van Uden, maar na 1920 woont er de rietdekker Frans van de
Werdt, gehuwd met Dora van Avezaath, met 3 dochters.
Daarachter is nog zichtbaar het huis van Marinus Appeldoorn en Hendrika
Lagarde. Zij hebben een gezin met 8 kinderen. In het huis aan de rechterkant
woonde in 1920 nog Johannes Story met zijn vrouw Maria Savelkouls en 7
kinderen, maar enkele jaren later verhuizen zij naar de Greffelingsestraat en
komt in dit pand de winkel van Antonius van Erp (vanuit Horssen) en
Alegonda Romijnders. De jongste van hun 2 zonen, Arnold, die in Alphen
wordt geboren, neemt later met zijn vrouw Bertha deze winkel over.
Veel mensen in Alphen zullen zich deze winkel herinneren als de eerste
‘zelfbedieningszaak’ in Alphen. Als je binnenkwam liep je tussen hoge rekken
met spullen, die je zelf kon pakken. Achter in de winkel was wel nog gewoon
een toonbank. De kruidenierswaren waren nog niet verpakt en moesten dus
worden gevraagd en afgewogen en ingepakt. Er was geen sprake van een
aparte in- en uitgang bij deze winkel, het zelfbedieningssysteem stond nog in
de kinderschoenen! De mensen van De Schans en Greffeling deden zo jaren
lang hun boodschappen bij de Centra, of “vrouw Van Erp”.
In het volgende huis woonde Maria van Heck, de weduwe van Christianus de
Leeuw, met haar kinderen. Zij trouwde later opnieuw met Theodorus (Dit)
Schonenberg. Dit huis is afgebroken, maar van de schuur die bij dit huis
hoorde, staan nog restanten overeind.
De huizen midden op de foto zijn o.a. van de fam. Van Geffen. Een andere
keer komen we daar op terug.
In onze eigen uitgave Alphen aan de Maas in oude ansichten staat op blz. 33
een foto die precies op dezelfde plek genomen is, maar dan 50 jaar later. Het
is onvoorstelbaar hoe de fotograaf erin geslaagd is de foto op precies
dezelfde plaats te maken! Wij hebben hetzelfde geprobeerd, wéér 50 jaar
later en zelfs nu, met een digitale camera, waarbij je het resultaat meteen
kunt bekijken, was het een hele toer!
Bij de beschrijving van bovenstaande foto in het boekje van West Maas en
Waal zijn nogal wat zaken door elkaar geraakt. Zo worden bewoners uit
verschillende tijden genoemd, wat verwarrend is. Ook is verkeerd gesteld, dat
de fam. Van Erp naast de fam. Story woonde. Gelukkig kunnen wij
tegenwoordig dit soort fouten gemakkelijk verbeteren.
Aanpassingen op de teksten in onze uitgave vindt u binnenkort op de site
www.alphenaandemaas.com.

Schoolreis 1955.

