Oplossing zoekplaatje non

Stichting Werkgroep Historisch Alphen aan de Maas

O.a. Jozef Rambach bevestigde ons vermoeden, dat op het zoekplaatje met
de non zijn oudtante zuster Dionysia (Johanna Egberta Steenbruggen 18961953) stond. Helaas had hij geen andere foto als vergelijkingsmateriaal.
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WHAM Informatieavond
Zoekplaatje pasfoto’s
Cornelis van de Wert bewaarde bidprentjes, berichten en foto’s in klappers
met showmappen. Hij typte hier en daar informatie bij, of plakte dingen zo bij
elkaar dat het voor hem duidelijk was.
Toen hij in 1991, nu al weer 20 jaar geleden, overleed, had hij niet de
gelegenheid deze verzameling met uitleg over te dragen. We komen daarom
soms dingen tegen die we moeilijk kunnen plaatsen.
Dat is ook het
geval met deze
‘pasfoto’s’.
Ze staan in de
map van 1961.
Mogelijk zijn
deze personen
overleden in dat
jaar, of
misschien één
van de twee, en
is de ander de
echtgenoot?

Via onze maandelijkse nieuwsbrieven proberen wij u interessante informatie
over onze woonplaats Alphen door te geven. Nog veel meer informatie, en
steeds gemakkelijk bereikbaar, is te vinden op onze website
www.alphenaandemaas.com
Daarnaast willen wij één keer per jaar een informatieavond in het dorpshuis
De Hucht gaan houden. Op deze avond nodigen wij een deskundige uit om u
te vertellen over iets uit ons dorp of onze buurt.
Voor de eerste avond hebben we oud-sluismeester Rien Biemans weten te
vinden, die zeer boeiend en deskundig allerlei zaken over de rivier de Maas
kan vertellen. Hij heeft daar prachtige foto’s bij en hij volgt met zijn verhaal de
rivier vanaf de oorsprong in Frankrijk langs allerlei stuwen en sluizen naar de
laatste stuw, die bij ons in Alphen staat.

Wij hebben geen idee, maar het zou zomaar kunnen dat de vraag simpel op
te lossen is door iemand die dit ziet.
Wij zien uit naar een berichtje hierover.
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Deze avond is gratis voor onze donateurs, maar ook andere belangstellenden
kunnen tegen betaling van € 2,50 meegenieten. Het eerste kopje koffie krijgt
u van WHAM.
Noteer daarom in uw agenda woensdag 23 november, om 20.00 uur,
informatieavond WHAM, en zorg dat de zaal zo vol wordt dat we ook voor
volgend jaar weer zo’n avond op het programma moeten zetten.

Raaipalen

Ouwe kranten

We vinden het tegenwoordig maar heel gewoon dat we altijd en overal een
kaartje bij de hand hebben om de weg op te vinden. Via tom-tom, gps of
telefoon zorgen satellieten er voor, dat we gemakkelijk kunnen uitzoeken
waar we zijn.

Onderstaand krantenbericht stond ruim 100 jaar geleden in De Waalbode, het
Nieuws en Advertentieblad voor Tiel, Maas en Waal, Neder- en Overbetuwe ,
Tieler- en Bommelerwaard.

Landkaarten bestaan al een aantal eeuwen, maar het maken van algemene
rivierkaarten is pas zo’n 180 jaar geleden van de grond gekomen. Dat was
hard nodig want zonder deze kaarten kon men geen plannen maken voor
dijken, kribben en waterverdeling.
Deze rivierkaarten moesten bijdragen tot de algemene kennis van de
gesteldheid van de rivier. Daarbij ging het dus niet alleen om de lengte van
de rivier, maar ook over de metingen van zandplaten en diepten.
In 1855 zijn alle metingen verricht en vanaf die tijd zijn er gedetailleerde
rivierkaarten gemaakt.
Zoals bij een gewone kaart
afstanden in km worden
aangegeven, zo tekende men op
rivierkaarten ook om de km een lijn
in de rivier, die kilometerraai wordt
genoemd. Op de oevers werden
palen geplaatst met Romeinse
cijfers, om deze lijnen vast te
leggen in het landschap.
Bij het uitzichtpunt aan het Lithse
veer vinden we nog zo’n
kilometerraai nr. CCXVII (217). Men
telde vanaf de grens bij Eijsden.
Tussen deze palen werden ook nog andere raaipalen geplaatst. Deze palen,
aan beide zijden van de rivier gaven het punt aan waar regelmatig het
verloop van de diepte van de rivier moest worden
gepeild. Deze palen zijn bij een wandeling langs de
Maas nog veelvuldig te vinden
Werknemers van Rijkswaterstaat staken bij zo’n paal
met een bootje de rivier over, recht naar de paal met
hetzelfde nummer aan de overkant. Op verschillende
plaatsen werd dan gemeten hoe diep de rivier daar
was. Deze cijfers werden in kaart gebracht en zo kon
de veilige vaargeul worden bepaald.

Wij weten nu
wel beter waar
we zijn, zonder
de trein:
namelijk in het
Land van Maas
en Waal!

01 augustus 1909 [De Waalbode]

Toch een reactie, zoekplaatje Schoolreisje Duitschland (2)
Van Nel Sas, dochter van meester Sas, kregen we vanuit
Oploo de opmerking toegestuurd dat zij helemaal rechts
bovenaan op de foto juffrouw Bus herkende. Zij wist er nog
bij te vertellen dat deze juffrouw later met Meester Van de
Ven uit Maasbommel trouwde.
Deze mooie aanvulling geeft ook een antwoord op de
vraag wanneer deze foto is gemaakt: juffrouw Bus was van
1930 tot haar huwelijk in 1935 aan onze school verbonden.
Hartelijk dank voor deze belangrijke informatie.

