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Emigratie naar Australië

Dit zoekplaatje zit al heel erg lang in ons archief. Het komt uit de verzameling
van Cornelis van de Wert en we weten er eigenlijk helemaal niets van.
Wie kans ons vertellen wie we op de foto zien, zodat wij hem op de juiste
plaats kunnen bewaren.

Geen oplossing zoekplaatje Gezellige avond
Helaas hebben we nog geen oplossing voor ons zoekplaatje Gezellige avond
van vorige maand. Kijkt u nog eens op www.alphenaandemaas.com, waar alle
zoekplaats verzameld zijn. Misschien kan iemand ons toch nog helpen.
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Kort na de Tweede Wereldoorlog, de tijd van de
wederopbouw, vertrokken mensen vanuit
Nederland naar Australië waar een nieuwe wereld
hen lokte. We kregen een dvd waarop de
geschiedenis verteld wordt van Cor Roeffen, de
jongste dochter van Adrianus Roeffen en Cornelia
Henskens. Ze werd op 10 maart 1916 in Alphen
geboren. Veel Alphenaren hebben zeker wel enkele
van haar broers (o.a. Janus, Christ, Frans of Grad)
gekend. Aan het einde van de oorlog waren Cor en
haar echtgenoot Jo van den Ham bekend door hun
danskunst, waarmee ze voorstellingen verzorgden.
In 1955 vertrokken ze met hun gezin (8 kinderen)
met de boot Fairsea naar Australië. Ze begonnen
een nieuw leven en woonden in zuid Australië
(Victoria) in Daylesford. Johannes werkte aan de
Snowy river power scheme, een waterkrachtcentrale waarvoor veel zwaar
ondergrondse arbeid moest worden verricht, veelal door mensen die uit
Europa waren gekomen na de oorlog. Later verhuisde het gezin naar Moe en
daarna naar Morwell. In 1993 waren ze op vakantie in Nederland, toen haar
man plotseling in Alphen overleed. Na het overlijden van Cor in 2010 telde
deze familie 12 kinderen, 31 kleinkinderen en 27 achterkleinkinderen.

Hectometerpaaltjes
Langs de dijk in Alphen staan om de honderd meter betonnen paaltjes met een
nummer. Handig als je de kilometerteller van je fiets wilt checken, want de
afstand tussen twee van die paaltjes is precies 100 meter. Net na de
dijkverzwaring werden er metalen bordjes voor dit doel gebruikt. Vóór de
dijkverzwaring van 1998 stonden er andere betonnen paaltjes. Ze waren wit
geverfd, zodat ze beter opvielen in het gras. Met zwarte verf stond er een
nummer op.
Bij de dijkverzwaring stonden ze meestal in de weg en op verzoek van het
dorpscomité hebben ze in die tijd in Alphen een nieuwe bestemming gekregen.
Ze zijn meegenomen bij de opknapbeurt van de omgeving van het
dijkmagazijn (noodschuurtje) aan de Kerkdijk. Daar werden banken en een
picknickset geplaatst. De palen konden daar hergebruikt worden om te
voorkomen dat de grasstrook bandensporen zou gaan vertonen.
Op de Schansedijk bij nummer 3 is een paaltje aan
deze actie ontsnapt. Deze paal is nog helemaal gaaf.
Zelfs het nummer is nog redelijk zichtbaar, zelfs nadat
het bij het schilderen van de gevel van het pand is
meegenomen! Het getal 393 geeft de afstand in
hectometers aan over de dijk vanaf het Maas-Waal
kanaal bij Heumen. Deze palen zijn gebruikt langs de
Maasdijk aan de Gelderse kant tot aan het
driedijkenpunt in Dreumel. Ben je aan de overkant van
de Maas dan kun je zien dat daar deze betonnen
palen nog steeds gebruikt worden. Ze zijn nu, net als
onze huidige paaltjes, voorzien van een
nummerplaatje van kunststof.
In Maasbommel is zelfs nog een voorganger van de oude betonnen palen te
vinden! Vóór het huis Berghuizen 6 staat tegen de gevel nog altijd een
hectometerpaaltje van natuursteen. Het nummer op
dit paaltje 142 is terug te vinden op de oude
rivierkaart van de Maas van 1872. Het getal op deze
paal gaf in die tijd de afstand aan vanaf de uitvliet van
de Niftrikse wetering (nu gemaal Citters) bij Lienden
(Batenburg).
Het is mooi dat een aantal van deze paaltjes zijn
plaats in het landschap heeft weten te behouden. De
bedoeling van de genummerde palen was dat ze een
plaats bepaalden die ook op een tekening te vinden
was. Maar in de loop der tijd zijn veel palen van
plaats veranderd. De aanduiding HP op de
natuurstenen hectometerpalen was eigenlijk ook niet

handig, want in die tijd werden langs de Maas ook de hoekpunten van de
driehoeksmeting veelvuldig bepaald met natuurstenen palen met de letters HP
en een nummer! Het verschil tussen de palen is nauwelijks zichtbaar, zeker als
ze ook nog eens zijn verplaatst!
Als Werkgroep vinden wij het altijd interessant om deze oude aanduidingen te
onderzoeken. Wie zo’n vreemd paaltje op zijn land heeft mag het ons zeker
melden!

ZN en ZK
Het einde van het jaar nadert en het is weer de tijd dat veel mensen
traditiegetrouw kerst- en nieuwjaarskaarten versturen. Er zijn prachtige kaarten
te koop met de mooiste wensen en zelfs toepasselijke melodieën.
Toch zullen vele oudere mensen zich nog de kleine kaartjes herinneren (5 bij
11 cm) die vroeger in een envelopje verstuurd werden. Het waren persoonlijke,
gedrukte visitekaartjes. In verband met wat je aan portokosten moest betalen
waren alleen enkele afkortingen toegestaan, zoals P.F. (proficiat) of H.G
(hartelijk gefeliciteerd) bij feestelijke gelegenheden.
Bij WHAM bewaren we nog verschillende van zulke kaartjes, zoals
onderstaand kaartje van Betty Holl. Ze woonde aan de Kerkdijk, hoewel ze als
adres opgeeft Schoolstraat 137. Het huisnummer is het enige wat voor de post
min of meer van belang was: het eerste huis aan de Nieuwe Schans had
nummer 1 en het laatste huis op Moordhuizen nummer 248. Graag sluiten wij
ons aan bij de wens van Betty: Zalig Kerstfeest en Zalig Nieuwjaar.
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