Aan de linkerkant ziet men het huis van Marinus Appeldoorn en Hendje
Lagarde. Ze hadden vijf kinderen en vijf kinderen waren jong overleden.
Marinus had de bijnaam “de Pruis”, ik denk omdat hij vroeger in Duitsland
gewerkt had. Iedereen in Alphen kende “de Pruis” en zijn kinderen hebben
zijn bijnaam geërfd. Tegenwoordig woont de fam. Witzel in dit huis.
Wat niet te zien is, is de vluchtheuvel. Daar stond een dijkmagazijn waar de
brandspuit in stond en in de Mobilisatie in 1939 stond er een houten kantine
voor de militairen die in Alphen gelegerd waren. Er werden films gedraaid en
op de avond van 9 mei kwam er een conferencier uit Rotterdam de avond
voor de soldaten verzorgen. Hij zou bij Marinus van Geffen overnachten.
Maar die nacht brak de oorlog uit…. Hoe en of hij weer thuis gekomen is,
hebben we nooit vernomen.
--------------------------------------------------------
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Zoekplaatje Fotoportretten.
Helaas hebben we geen reacties gehad van mensen die iemand op de 4
fotoportretten in de Union van maart herkenden. Gezien de kleding die
gedragen wordt zijn het waarschijnlijk ook erg oude portretten. We bewaren
ze, en proberen het nog eens op onze tentoonstelling.
Misschien hebben we meer geluk met de volgende foto, die duidelijk van later
datum is.

We danken Dineke weer hartelijk voor haar mooie herinneringen en hopen dat dit
goede voorbeeld goed doet volgen. Als u ook een verhaal heeft bij een foto, van ons
of van uzelf, laat het ons gerust weten. Wij zijn er erg blij mee.

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.
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Huisvrienden.
Grote gezinnen waren er veel in de vorige eeuw. Gezinnen met 6-8 kinderen
waren niet uitzonderlijk. Al die jongens en meisjes brachten vaak hun
vrienden mee naar huis. En op zon- en feestdagen was het dan vaak een
drukte van belang.
Deze foto, weer afkomstig uit de oude diaseries van het dorpshuis, vertoont
mogelijk zo’n gezin met kinderen, misschien zelf inmiddels getrouwd, en veel
huisvriend(inn)en.
→

Misschien is er wel een speciale gelegenheid, waarvoor deze foto is
gemaakt. Rechts zou vader en moeder kunnen staan.
We kennen niemand op deze foto, en weten ook niet waar hij is genomen!
Herkenbaar is mogelijk ook het glas in loodraam op de achtergrond.
Wij zijn blij met elke opmerking die ons helpt deze foto een juiste plaats te
geven in onze verzameling.

Greffeling (ong. 1950).
Het stukje over De Schans, geschreven door Dineke van Geffen – Daanen,
leverde veel leuke reacties op. Vandaar dat we haar nogmaals hebben
gevraagd een stukje te schrijven, dit keer over Greffeling.

Elk huis op de foto heeft zo zijn eigen geschiedenis, maar het zou te ver
voeren om er een heel verhaal aan te wijden en ik heb het dus beknopt
samengevat.
Het eerste huis aan de rechterkant was van Bertus van Geffen en Dien van
Lent. Ze hadden vier kinderen. Dorus en Kees hadden een groentezaak in
Arnhem. Wieza woonde in Ben. Leeuwen en de jongste zoon was Al. Hij
woonde lang bij zijn ouders in dit huis en trouwde later met Riet v.d. Eijnde uit
Lithoijen. Met de ruilverkaveling zijn ze naar de polder gegaan en is het oude
huis gesloopt.
Het volgende huis zag er precies hetzelfde uit en was van Marinus van
Geffen en Theodora Savelkouls. Ik weet nog hoe deze huizen er van binnen
uitzagen, want ik heb er zelf 13 jaar gewoond en mijn vier kinderen zijn in dat
huis geboren.
Bij het openen van de voordeur kwam men in een lange gang met aan
weerszijde een kamer. Achter in de gang was een trapje naar de keuken.
Vroeger waren er in de kamers verschillende bedsteden, maar toen ik er in
1952 kwam wonen was daar niets meer van te zien.
In de keuken was nog een schouw waar de fornuiskachel onder stond en het
achterhuis deed vroeger dienst als boerderij met stallen voor het paard en
ander vee. Vanuit de kamer kon men de schepen in de Maas voorbij zien
varen. ’s Zomers zaten we op de bank voor het huis en in de stilte van de
avond hoorde men al van verre het gepuf van de kleine riet- en turfscheepjes,
die meestal de nacht doorbrachten aan “Den Bol”.
Aan de achterkant van het huis stond een grote schuur waarin vroeger het
hooi werd opgeslagen.
De zwarte vlek op de foto was de oude schuur van Albert van Heck en Gonda
van Leur. Het kleine torentje hoorde bij hun huis. Nu woont er de familie Fluit.
Achter hun huis werd soms een zgn. paardenschatting gehouden. Wat het
precies inhield weet ik niet, maar ik denk dat het een soort keuring was. Het
was leuk om te zien hoe de boeren op hun klompen langs het paard mee
holden.
Wat verder weg ziet men nog het huis van Jan van Gessel (de hoefsmid) en
van Janus en Drika Kling.

Toen mij werd gevraagd een stukje te schrijven bij deze foto ben ik weer in de
pen geklommen. Zoals u ziet is het een foto van de Greffelingsedijk.
Of dat bordje Alphen er altijd heeft gestaan? Ik zou het niet kunnen zeggen.
→

In het volgende huisje woonde Kobus van Schaik met zijn vrouw en kinderen.
In gedachte noemde ik Kobus: de pronte mens; hij zag er altijd zo verzorgd
uit. In zijn huis hing bij de potkachel een bosje lange dunnen snippertjes hout,
de zgn. servieskes, die even in het vuur werden gehouden om daar de pijp
mee aan te steken. Dat spaarde weer een lucifer uit. Kobus had ook veel
verstand van bijen en als er ergens een wespennest zat, werd hij erbij
geroepen om het weg te halen.
→

