Zoekplaatje man

Stichting Werkgroep Historisch Alphen aan de Maas

Oude foto’s zoals deze zijn erg moeilijk als
zoekplaatje, maar als we ze laten liggen
wordt het steeds moeilijker. Daarom
pakken we er toch eentje, als afwisseling
voor de wat recentere foto’s van de laatste
maanden.
Foto’s als deze werden gemaakt in de
dertiger jaren; poserend naast een stoel,
tafel, of bloemtafeltje.
We kunnen er zeker van zijn dat de man
op deze foto nu niet meer leeft, maar we
hopen dat iemand zijn vader, oom of opa
herkent, zodat we hem niet naamloos
hoeven op te bergen.
Wie helpt ons op weg?

Film gezocht!
Veel mensen hebben een videokopie van de oude zwart-wit film over Alphen.
Deze werd in 1967 gefilmd en een aantal keer vertoond in het parochiehuis.
In 1976 werd deze aangekocht door 50+ seniorenvereniging EDO. WHAM wil
graag een nieuwe verbeterde uitgave van deze film uitbrengen, maar helaas
is de originele 16mm filmspoel niet meer bij EDO te vinden. .
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Historische avond in de Hucht op woensdag 20 maart
Voor onze donateurs en overige geïnteresseerden houden wij een historische
avond in dorpshuis de Hucht. Op deze avond zal de werkgroep Historisch
Gemotoriseerd Verkeer, een onderdeel van de Historische Vereniging
Tweestromenland, allerlei wetenswaardigheden vertonen en vertellen over
het Maas en Waalse historisch verkeer in de periode 1900 - 1980. Daarbij
komen alle voertuigen aan de orde welke worden voortbewogen door een
stoommachine, elektromotor of verbrandingsmotor. Het (gemotoriseerde)
scheepvaartverkeer, uit de regio Maas en Waal, is ook in het programma
opgenomen.
Door uitgebreid onderzoek kunnen mensen van deze werkgroep ons van
alles vertellen over wie er vroeger in Alphen al een motorvoertuig had. Wie
zelf nog interessante foto’s voor deze werkgroep heeft wordt verzocht deze
mee te brengen.
Een foto uit de collectie van deze werkgroep is deze, genomen in de
beginjaren ’50 in Dreumel in de Nieuwstraat, waar nu de nieuwe school is.

Wij denken dat deze film ooit is uitgeleend (misschien via Cornelis van de
Wert) maar per ongeluk nooit meer is teruggekomen bij de EDO. Indien
iemand weet wat er met deze film, die mogelijk in een metalen filmblik zit, is
gebeurd dan horen wij graag van u.
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Op deze foto de motorrijder Gerrit Derks uit Alphen op zijn Jawa Ogar. Het is
een twee cilinder (350 cc Twin). Gerrit rijdt hier bij een motordemonstratie.
Om te kunnen genieten van deze demonstratie moest een toegangsprijs

worden betaald. Op de achtergrond is een doek te zien dat werd gespannen
om gratis meekijken te voorkomen.

in 1950 een nieuwe klok (705 kg.) gegoten in Aarle Rixtel. Om de
geschiedenis te bewaren is op deze klok te lezen:

Wie graag een avond komt kijken en luisteren naar foto’s en verhalen van
oude motorvoertuigen in Alphen en de rest van Maas en Waal is van harte
welkom op woensdag 20 maart om 20.00 uur in dorpshuis de Hucht.

De vijand heeft de oude klok genomen,
in plaats van haar ben ik gekomen.
Dat ik mag luiden als weleer,
de mens tot heil en God ter eer.

De toegang, inclusief 1 kopje koffie, is voor donateurs van WHAM gratis,
overige personen betalen hiervoor € 3,-.

De St. Lambertuskerk (5)
Kerktoren
De toren van de kerk was van oudsher van het hele dorp. Door de klokken te
luiden kon men waarschuwen voor dreigend gevaar van brand of
overstroming. In de boeken van de gemeente is te lezen dat in 1856
lantaarns met rood glas op de kerktoren zijn geplaatst.
De toren diende in de 15e eeuw nog als vluchtplek. In 1475 klaagt de Maas
en Waalse ambtman Hendrick van Doorne voor het Hof van Mechelen, dat hij
van een aantal misdadigers in Alphen de boete niet kan innen. Als hij ze
achtervolgt verschansen ze zich in de kerk. De deuren hebben zij
gebarricadeerd en de galmgaten van de toren gebruiken ze als
schietsleuven.
In 1798 kwam er een staatsregeling waardoor de toren het eigendom werd
van de gemeente. De gemeente moet dan ook gaan zorgen voor het
opdraaien van het uurwerk (‘horlogie’). In 1845 krijgt de schoolmeester
Johannes de Vletter dit baantje erbij, en hij verdient er 10 gulden per jaar
mee. In 1915 is er al een echte ‘klokkenist’ in Alphen: Toon Hol, die in de
Schoolstraat woonde. Hij was beter bekend als Toon Hordijk, een bijnaam die
nodig was omdat meer mensen de naam Toon Hol hadden. Zijn loon was
toen al 20 gulden. Tien jaar later bleek het nodig om 2 keer per dag de klok
op te draaien en werd er 35 gulden van gemaakt.
De oudst bekende luidklok van de kerk werd gemaakt door Jan van Trier in
1644. Ook is er in 1821 een kleinere klok (66 kg.) voor de toren van Alphen
gemaakt. Bij de restauratie in 1932 werd een 350 kg. wegende klok in de
toren gehangen, die mogelijk de oude luidklok moest vervangen. In de
Tweede Wereldoorlog werden 3 klokken door de Duitsers gevorderd. Tien
jaar na de oorlog kwam er een bericht dat er in Apeldoorn een klok was
aangetroffen, die mogelijk in Alphen thuishoorde. Voor de grote luidklok werd

De wijding van de nieuwe klok in 1932
(wordt vervolgd).

Oplossingen zoekplaatjes
We hadden zelf al wel het vermoeden maar door verschillende personen
werd ons bevestigd dat de kinderen van de fam. Schonenberg op
Moordhuizen in de carnavalsoptocht liepen. Het zijn Jose, Jackie en Carla.
De jongen erachter is ons nog niet bekend.
Twee namen ook bij het zoekplaatje van januari (Eerste communie); daarbij
werd in nr. 3 Tini Gremmen herkend, en Jan van Wichen (van de Molendijk)
is nr. 5. Iedereen bedankt voor het meedenken.

