Zoekplaatje Chinezen

Stichting Werkgroep Historisch Alphen aan de Maas

Nieuwsbrief

maart 2019, nr. 123

Huub van Heiningen (1924-2018)
Op 5 juli 2018 overleed in zijn woonplaats Tiel journalist en historicus Huub
van Heiningen. Hij werd 93 jaar en was tot op het laatst van zijn leven zeer
scherp van geest en een actief historicus. Hij studeerde Rechten en
Geschiedenis aan de Katholieke Universiteit in Nijmegen.

Een toepasselijk zoekplaatje voor de tijd van het jaar: Carnaval. De optocht,
die toen (1968) nog gewoon bij daglicht in Alphen plaatsvond, trekt hier door
de Filipsstraat. Naast Cowboys en Indianen waren ook de Chinezen altijd wel
een dankbaar onderwerp voor een carnavalswagen. De kinderen, die op deze
wagen zitten, zullen nu wel zestigers zijn. Het zou leuk zijn als we nog wat
namen konden achterhalen.

Oplossing zoekplaatje Daar bij die molen
Er druppelden wat reacties binnen op het zoekplaatje met de foto van de
kinderen bij de verplaatsing van de molen. Opvallend is dat er alleen maar
jongens bij waren! Helemaal rechts op de foto: Sjaak de Leeuw, de twee in het
midden zijn Gerard van den Boogaard en Leo van Uden. Links vooraan John
de Bot met schuin rechts achter hen Antoon Lagarde en links achter Koos van
den Boogaard. Bij een enkel gezicht hebben we nog geen naam, aanvullingen
blijven dus welkom.
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Huub heeft met zijn gezin bijna 20 jaar in
Alphen gewoond, aan de Greffelingsedijk
39 en Heuvelstraat 24. Vanaf deze plek
ging hij op de brommer door het
werkgebied van zijn krant, De
Gelderlander, waar hij sinds 1953 journalist
was. Daarvan was hij lange tijd
redactiechef. Hij sprak met veel mensen in
deze streek en leerde ze heel goed
kennen. Daarbij zocht hij veel informatie op
in de archieven, zodat hij de achtergronden
van de verhalen ook goed kende.
Voor de krant maakt hij verhalen over de
historie, die wekelijks te lezen waren onder
de titel Speurtochten door de historie. Later werden deze verhalen gebundeld
tot historische standaardwerken over het Land van Maas en Waal. Boeken,
waarin minutieus allerlei zaken waren uitgepluisd, met vele verwijzingen naar
de bronnen in archieven. In 1964 stond hij mee aan de wieg van de Historische
Vereniging Tweestromenland.
Huub verstond de kunst om oude handschriften te ontcijferen. Op latere leeftijd
heeft hij talloze geschriften in archieven digitaal gefotografeerd en van
leesbare tekst en uitleg voorzien. Hij bleef zeer actief en gebruikte daarvoor de
modernste media als internet en facebook. De website detielenaar.nl, waarvan
hij mede de grondlegger was, staat nog vol met zijn historische uitleg van
zaken. Hij was altijd zeer betrokken bij de politiek en met zijn grote kennis
schroomde hij niet de feiten gevoelig te belichten. In 1989 werd hij ridder in de
Orde van Oranje-Nassau.
Huub van Heiningen kwam in 1964 naar Alphen en zou er tot 1981 blijven
wonen. De kinderen Trudy, Ad, Marga, Martin, Bernadette en Mirjam groeiden
er op en gingen hier naar school. Trudy is nog steeds onze dorpsgenoot en
woont hier samen met haar man Henk van den Boogaard.

Ad is jarenlang in de voetsporen van zijn vader actief geweest bij De
Gelderlander en werd daar hoofdredacteur.
Bekende boeken van Huub zijn: De historie van het Land van Maas en Waal
(1965), Het Gelderse rivierengebied (1971), Tussen Maas en Waal (1971) en
Wee den vergetenen! (1986) (over de watersnood van 1926 en de afwerking
van alle schadeposten uit die tijd). Al deze boeken zijn aanwezig in de
uitgebreide historische bibliotheek van WHAM. Wie informatie zoekt over
Alphen en de wijde omgeving kan daarvoor altijd bij ons terecht op onze
inloopavonden op donderdag van 20.00 tot 22.00 uur.
Onlangs is veel studiemateriaal van Huub terecht overgedragen aan het
Streekarchief in Tiel. De laatste jaren heeft hij daar gewoond en ook over de
historie van Tiel heeft hij vele prachtige boeken geschreven. Door zijn
interesse, kennis en tomeloze inzet om allerlei zaken na te speuren en uit te
pluizen is er over ons gebied een schat aan informatie toegankelijk geworden.
Wij prijzen ons gelukkig dat er ook verschillende boeken en kaarten, die als
achtergrondinformatie bij het schrijven van de historie van Maas en Waal door
hem zijn gebruikt, via Trudy en Henk nu bij ons in het archief van WHAM
bewaard mogen blijven.

WHAM dacht dat bij een nieuwe invulling van het kermisgebeuren, de
hoeplatent met slagmachine misschien uitkomst kon bieden: In 1919 was dat
in Maasbommel een doorslaand succes! Nader onderzoek leerde ons dat het
hier om ringwerpen en een kop van Jut gaat. We denken niet dat de bevolking
daar nog warm voor zal lopen.
Misschien is een variant op de muziektent, die in 1924 met de kermis werd
geopend, een beter idee. Net zoals toen gaat het er tenslotte nog steeds om
de inwoners van Alphen een paar gezellige dagen te verschaffen!

Kermis honderd jaar geleden
Het wil nog niet erg lukken om de kermissen in onze gemeente weer een
goede opzet te geven. Gelukkig wordt er in Alphen weer aan een plan gewerkt
door een enthousiaste groep inwoners. Honderd jaar geleden kende de kermis
in Alphen andere problemen. Op 13 oktober 1919, schreef burgemeester
Eschweiler over de kermissen in zijn gemeente aan de Commissaris der
Koningin:
“Bij deze heb ik de eer Uedele Excellentie, ter voldoening aan Provinciale
Bladen nr. 68 van 1889 en van 1893 in verband met circulaire, dd 18 Juni
1910, nr. 4047 het volgende verslag uit te brengen ten aanzien van het verloop
der kermissen binnen deze gemeente dit jaar:
Het sluitingsuur werd niet verlengd en bleef onveranderd vastgesteld op 10 uur
in den avond. De kermissen te Altforst en Maasbommel hadden een gunstig
verloop. Bij gelegenheid van die te Appeltern werd een proces verbaal
opgemaakt wegens overtreding der verordening op de in deze gemeente
bestaande logementen, bierhuizen, enz./het houden van verboden muziek/.
Tijdens de kermis te Alphen zijn opgemaakt zeven processen verbaal, alle
wegens overtreding der hierboven genoemde verordening waaronder één
wegens het houden van verboden dansmuziek en de overige wegens het niet
verlaten van de herbergen op sluitingsuur.”
Alphenaren waren in die tijd kennelijk ook al Plèkkers!
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