
Zoekplaatje Boom planten 
 
Deze oude foto zat in een plastic mapje. Bij de man in het midden met de hoed 
op, die gehurkt de boom vasthoudt, stond de naam “Jan” geschreven. Verder 
hebben we geen aanwijzingen. De huizen op de achtergrond (aan de dijk?) 
kunnen we ook niet echt thuisbrengen. Daarom deze publicatie als 
zoekplaatje. We hopen dat iemand ons verder kan helpen. 
 

 
 
 
 
Oplossing zoekplaatje Bruiloft (2) 
 
Henk van den Boogaard herkende op de foto in de vorige Union het bruidspaar 
Riek van Geffen (dochter van Piet en Kee van Geffen) en Jan Heijster uit Tiel. 
Hartelijk dank voor deze reactie. 
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De weegbrug 
 
In de vijftiger en zestiger jaren was in deze tijd van het jaar in Alphen de 
bietencampagne in volle gang. (Vracht)wagens reden af en aan en losten hun 
peeën aan de loswal. Waar nu nog steeds het dijkmagazijn staat werd 
daarvoor in 1950 een weg aangelegd naar de Maas. Aanvankelijk was het ook 
de bedoeling dat daar een vaste laadbrug zou komen. Rijkswaterstaat keurde 
dit plan af en daarom maakte men gebruik van een brug op een ponton. 
 
Aan de dijk werd naast het dijkmagazijn een weegbrug gebouwd om tijdens de 
bietencampagne de lading suikerbieten te wegen voordat deze naar de loswal 
werd gereden. Een weegbrug is een inrichting waarmee het gewicht van de 
lading van voertuigen bepaald kan worden. Een weegbrug bestaat uit een in 
de weg verzonken weegdek boven een put waarin zich het weegmechanisme 
bevindt. Ernaast stond een klein gebouwtje waarin de weegmeester het 
meetinstrumentarium bediende. De weegbrug werkte met een 
basculesysteem. Op deze foto uit 1963 is het kleine gebouw links het 
weeghuisje. Op het weegdek ervoor ligt al geen sneeuw meer.  
 

 



De beladen wagen werd op het weegdek gezet. Door het schuiven van 
contragewichten op het bedieningselement kan de weegmeester het gewicht 
aflezen. In het huisje werd het gewicht afgelezen en het weegbriefje 
uitgeschreven. De wagens werden twee keer gewogen. Eerst met bieten. 
Vervolgens werden monsters van elke wagen gehaald om het suikergehalte te 
bepalen. Ook werd zo vastgesteld hoeveel aarde er aan de bieten zat. Via een 
kiepsteiger werden de bieten dan in het ruim van het schip gestort. Na 
aflevering van de vracht werd de lege wagen nogmaals gewogen. Het verschil 
tussen de beide wegingen was het netto gewicht. Aan de hand van de 
weegbriefjes kregen de boeren hun producten uitbetaald. 
 
Tijdens het transport werd wel eens een suikerbiet verloren. Die kwam dan 
vaak terecht in een schoen voor het paard van sinterklaas. 
 
Jan van Wichen (1877-1971) had in 1906 al te maken met de organisatie van 
bietenwegers voor de Suikerfabriek Hollandia in Gorinchem. Zijn zoon Frans 
(1923-1994) verzorgde in Alphen het wegen van de bieten. Sinds begin jaren 
zeventig is de weegbrug verdwenen omdat door toenemende mechanisering 
en schaalvergroting in de akkerbouw het transport over de weg toenam. 
 
 
Dokter Johannes van Weezel 
 
Johannes van Weezel werd in 1810 
geboren in Willemstad, hij studeerde 
medicijnen in Leuven. Dokter van Weezel 
was werkzaam als officier van gezondheid 
bij de mobiele Friesche schutterij en heeft 
met zijn legeronderdeel deelgenomen aan 
de Tiendaagse Veldtocht in 1831. Hij werd 
daarvoor onderscheiden met het Metalen 
Kruis. 
Hij trouwde op 17 augustus 1833 in St. 
Oedenrode met Christina, dochter van 
dominee Hanewinckel, de predikant van 
Appeltern. Als zij naar Maasbommel komen 
hebben ze een zoon, geboren in 1835 in 
Leeuwarden. In Maasbommel worden 
tussen 1836 en 1844 nog vijf kinderen 
geboren. 
 
In 1836 werd hij benoemd tot genees- heel- en verloskundige in Maasbommel. 
In 1877 vierde hij zijn 40-jarig jubileum als huisarts. Op 1 mei 1883 overleed hij 
na meer dan 47 jaar “de trouwe hulp van de lijdende menschheid in vele 
dorpen aan beide zijden der Maas” te zijn geweest. “Eene ongesteldheid van 
slechts weinige dagen had hem aan den kring der zijnen onttrokken”. 

Tijdens zijn leven nam hij het op voor de armen in onze streek. Zo plaatste hij 
in 1867 samen met een aantal predikanten uit de omgeving een advertentie 
“Gevoeligen voor het leed van ongelukkigen en bedroefden” waarin wordt 
opgeroepen geld te geven voor een weduwe met elf kinderen, waarvan de 
man plotseling op zijn werk is doodgebleven. 
 
Merkwaardig is de naamverandering die deze dokter in 1877 aannam. Hij 
verzocht toen zijn naam te mogen wijzigen in Johan Gualthérie van Weezel. 
De naam Gualthérie was de meisjesnaam van de oma van zijn vrouw. 
 
(Samengesteld uit gegevens van Jan Reuser) 
 
 
Ouwe kranten: Muziek- en Tooneelvereeniging St. Lambertus 
 
We vonden in de Provinciale Noordbrabantsche en ‘s-Hertogenbossche 
courant van 9 januari 1925 onderstaand bericht over een uitvoering van de 
muziek- en tooneelvereeniging St. Lambertus.  
 

 
 
Ook in 2017 kunt u aan het begin van het jaar genieten van een uitvoering van 
Muziekvereniging St. Lambertus. Op 6 en 7 januari 2017 zijn hun 
nieuwjaarsconcerten in dorpshuis de Hucht. Er is een speciale voorverkoop op 
29 november a.s. van 19.00 - 22.00 uur in het dorpshuis. Een filmpje van de 
uitvoering van vorig jaar is te zien op onze site www.alphenaandemaas.com. 
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