Zoekplaatje KAJ sportdag
In 1956 deed de KAJ uit Alphen mee aan een sportdag in Deest. Er werden
tijdens deze dag diverse prijzen gewonnen. Zo liep Hans Janssen op een voor
ons onbekende afstand een geweldige tijd. Het zou zelfs een nationaal record
zijn geweest, maar daarvan hebben we anders dan uit de verhalen geen
bevestiging kunnen vinden. Deze foto is een uitsnede uit een groepsfoto van
die sportdag. Er staan twee personen op waarvan we de naam zoeken. In het
midden zit Louis van de Pol. We hopen dat er iemand is die ons de namen kan
vertellen van de personen links en rechts van hem.
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Vijftig jaar geleden: de pont Alphen Lith kapseisde
Enkele dorpsgenoten beleefden in de middag van 16 december van het vorig
jaar angstige momenten toen de pont van de kabel lossloeg en op drift raakte.
Veel mensen dachten weer terug aan het ongeluk wat met deze pont gebeurde
op 25 oktober 1966. Al weer meer dan 50 jaar geleden! Gelukkig wordt bij
WHAM de informatie hierover zo bewaard dat het weer opgezocht kan worden.
Ons geheugen blijkt soms minder betrouwbaar. Wat waren ook weer de feiten.
Op de pont stonden de vrachtwagen met zand van Jo Remmits uit Oijen en
een vrachtwagen van Jan van Geffen uit Lith geladen met kratten bier. Het
maximum laadvermogen werd daardoor overschreden en de pont kon maar
met moeite van de wal wegvaren. Toen de pont op weg naar de Alphense kant
in het midden van de Maas was, hing hij schuin en schepte met de klep water.
De veerman wilde de wagens nog laten verplaatsen, maar daar was geen tijd
en plaats voor. De pont sloeg om en lag zo vijftien tot twintig seconden op zijn
zijkant. De vrachtwagens vielen er af. De chauffeur van de zandwagen klom op
de reling en wist toen de pont daarna helemaal ondersteboven kwam te liggen
op de onderkant van de pont te komen. Hij kon de chauffeur van de andere
vrachtwagen uit het water op de pontbodem trekken. De bijrijder, de 17jarige
Theo de Bijl uit Lith, kwam in het water terecht. Ze konden hem ondanks
verschillende pogingen niet meer redden. Ook de pontbaas, de 70jarige Janus
de Blank verdronk. Hij is waarschijnlijk bekneld geraakt onder de gekantelde
pont. Janus voer al 40 jaar op de pont tussen Alphen en Lith. Hij speelde ook
mee in de film Dorp aan de rivier van Fons Rademakers.

Geen oplossing zoekplaatje Samen op de bank
Helaas hebben we geen reacties gehad op ons zoekplaatje van de vorige keer.
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De Pruis
Oude krantenberichten zijn tegenwoordig vrij gemakkelijk op internet te vinden.
WHAM maakt er graag gebruik van. Vaak vind je er onverwachte zaken in. We
proberen dan wel in andere bronnen, die we ondertussen verzameld hebben,
na te zoeken of de berichtgever niet te veel zijn fantasie heeft gebruikt.
Immers: “De krant brengt de leugens in het land”.
Volgens dit bericht in
de Graafsche Courant
trokken rond 1900 elk
jaar wel meer dan 150
mensen uit de
voormalige gemeente
Appeltern (Appeltern,
Altforst, Maasbommel
en Alphen) naar
Pruisen, het huidige
Ruhrgebied in
Duitsland. Ze gingen
daar werken omdat
daar te weinig
arbeidskrachten
waren en er bijna het
dubbele werd
verdiend in
vergelijking met het
loon op het platteland
in Nederland.

Naspeuringen in de Kopieboeken van de uitgaande post van de burgemeester
tussen 1895 en 1904 vertonen inderdaad rijen met aanvragen van personen
waarvoor de burgemeester een gratis pas heeft geregeld omdat ze de kosten
niet kunnen betalen. De namen zijn summier vermeld, helaas ook vaak zonder
de woonplaats. Er is ook een pagina waarop de burgemeester heeft
beschreven welk werk deze arbeiders moesten doen en wat hun loon was.
Hij noemt: “
a. Graaf-, grond en opperwerk bij stichtingen en vernieuwingen van
gebouwen, waarvan een daggeld van ongeveer f 1,50 kan gemaakt
worden, terwijl dat bedrag in het langste der dagen iets hooger komt.
b. Landbouwwerk, waarbij des zomers 80 á 90 ’s winters 60 cents per dag en
de kost verdiend wordt.

c. Het lossen en laden van spoorwagens, graven van kanalen, maken van
ondergrondsche rioleeringen door de stad, waarbij circa f 2 per dag wordt
verdiend.
d. Straat-, kei- en grintwerken, die ongeveer f 1,50 per dag geven.“
Verder schrijft hij “Dat de vermoedelijke duur van hun verblijf aan gener zijde
der grens loopt van af 15 maart tot 1 november, terwijl sommigen intusschen
waarnemen de zoogenaamde hollandsche grasmaai, anderen bij goed
winterweer blijven tot Kerstmis en eenigen waaronder bedoelde gezinnen
geregeld in Duitsland vertoeven.”
Het zijn veelal ongehuwde mannen die naar Pruisen gaan, maar er zijn ook
enkele gezinnen met kinderen. In een ander bericht hebben we gevonden dat
er in Uden in deze periode wel honderd kinderen in het bevolkingsregister zijn
opgenomen die geboren zijn in Duisburg, Düsseldorf en Essen, en ook in het
bevolkingsregister van Alphen uit die periode komen we er tientallen tegen!
Daardoor wordt het gemakkelijker om na te zoeken voor wie de burgemeester
een pas heeft geregeld. Sommigen van hen zijn voorgoed in Duitsland gaan
wonen. Verschillende namen hebben we zo teruggevonden: Van Zon,
Lagarde, van Soest en …Appeldoorn. Toch is nog niet echt duidelijk waarom
er maar één de Pruis werd genoemd.

De KAJ
De Katholieke Arbeiders Jeugd werd in Alphen waarschijnlijk opgericht bij het
50 jarig bestaan van de Katholieke Arbeiders Bond in 1953. Er is dan ook al
sprake van een VKAJ die bedoeld is voor de meisjes.
Als activiteiten zijn toneelspelen en sport belangrijk. Voor de meisjes is er ook
ritmische gymnastiek of reidansen. Bij de opening van het jeugdhuis ´t Hof in
1963 zijn beide groepen zeker nog actief, getuige de foto´s waarmee ze met
hun vlag zijn vereeuwigd.
Het is niet helemaal duidelijk wanneer deze jongerenvereniging is opgehouden
te bestaan.

Prijswinnaars jubileumquiz
De jubileumquiz bleek een moeilijke te zijn. We kregen slechts een correct
antwoord binnen en eigenlijk was ook dat niet het antwoord dat we zochten.
Onze oplossing was WHAM Jubileert. Maar met dezelfde letters maakten Henk
en Trudy van den Boogaard de oplossing U leert bij WHAM. Zij krijgen dan ook
de prijs, het boek Grote Werken, thuisbezorgd. Van harte gefeliciteerd! De
juiste antwoorden zijn te vinden op onze website bij de nieuwsbrieven.
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