Zoekplaatje 20 jaar v.v. VIOS

Stichting Werkgroep Historisch Alphen aan de Maas

Nieuwsbrief

juni 2019, nr. 126

Groeten uit…
In de vakantietijd was het jaren geleden gebruikelijk dat je een kaartje stuurde
aan familie en vrienden om te laten zien waar je geweest was. Het is
misschien al lastig om dat nog in je herinneringen terug te vinden. Vandaag de
dag loopt vrijwel iedereen met een computertje (mobieltje) op zak, waarmee
het mogelijk is anderen onmiddellijk te laten zien waar je bent en wat je beleeft.

Op 1 mei 1953 werd gevierd dat R.K. v.v. VIOS twintig jaar geleden werd
opgericht. Bovenstaande foto is een uitsnede van een grote groepsfoto die op
die dag gemaakt werd. We kregen deze mooie foto van Tonnie van Wichen. In
de komende nieuwsbrieven willen we op deze manier proberen alle namen bij
de foto te vinden en daarvoor hebben we uw hulp nodig. Wie kan ons vertellen
welke heren op deze foto staan?

Oplossing zoekplaatje Vijvertje
Helaas kregen we geen enkele reactie op het zoekplaatje van de jongen bij het
vijvertje. Kijkt u nog eens op onze website waar de foto nog wat te vergroten is.
Het zou mooi zijn om ook deze foto met de juiste gegevens te kunnen
bewaren.
Stichting Werkgroep Historisch Alphen aan de Maas
p/a Greffelingsestraat 23
6626 AN ALPHEN (Gld)
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|
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Deze kaart werd in
1948 in Alphen
gekocht, waarschijnlijk
in de winkel van
Martien van Rossum
in de Schoolstraat.
Het is niet zo moeilijk
om te ontdekken dat
dit geen foto is die in
Alphen is genomen.
Toch waren er lang
geleden plannen om
een trein door Alphen
te laten rijden.
In een krantenbericht van 19 juli 1908 lezen we de eerste berichten over een
spoorweg van “Nijmegen via Hatert-Malden-Heumen-Overasselt-NeerasseltBalgoy-Wijchen-Leur-Hernen-Batenburg-Appeltern-Altforst zoo mogelijk
Alphen-Dreumel-Wamel tot eindpunt”. Een flink project en de plannen worden
nog grootser. In de Gelderlander van 19 augustus 1908 vonden we namelijk in
een berichtje: ‘Te Maasbommel zullen binnen enkele dagen bij elkaar komen
de burgemeesters uit de dorpen langs de Maas en den Bommelerwaard, om
het advies te hooren van den ingenieur den Boesterd, inzake de te ontwerpen
spoorweglijn Nijmegen - Maasstreek - Hedel’
Een jaar later (augustus 1909) verschijnt het bericht: De benodigde gelden
voor de voorbereidende maatregelen en onderzoekingen zijn gevonden en
ingenieur den Boesterd heeft reeds kadastrale opmetingen gedaan en ter
plaatse terrein onderzoekingen ingesteld. ‘Leverend die berekeningen en
onderzoekingen een gunstig resultaat op, dan zien we binnen niet te langen
tijd het stoom ros ook door onze geïsoleerde dorpen vliegen, en zal deze
verkeersweg ’n weldaad zijn voor Maas en Waal. Evenals overal elders zal dan
ook hier de landbouw opbloeien, nieuwe nijverheid geboren worden en de

handel zich verlevendigen. Zoo zij het.’
Het plan is op dat moment dat de spoorlijn van Nijmegen via de Maaskant naar
het veer Wamel-Tiel loopt.
In 1923 is nog een bericht te vinden dat de gemeente Druten het Spoorweg
Comité de Maaskanter 25 gulden subsidie verleent. Berichten uit de dertiger
jaren suggereren dat de oorlogsjaren met hun nasleep “dit plan geheel uit de
bestaande belangstelling hebben genomen”.
Daarom is voor ons de vraag: waar zouden we zijn zonder de trein? nog
steeds gemakkelijk te beantwoorden: in het Land van Maas en Waal!

In het boekje “Een brief heeft altijd haast” staat een briefkaart afgebeeld die op
28 oktober 1876 vanuit Alphen in Berghem is gebracht. De brievengaarder
vertrok daarvoor ’s morgens om vijf uur te voet vanuit Maasbommel en haalde
de brief op bij het Veerhuis aan de Schans. Op de wisselplaats in Tiel werd de
post overgedragen. Op de terugweg nam de bode ook de post voor Alphen
mee terug en kwam zo weer om 12 uur terug in Maasbommel. In 1881 kwam
er voor de Maasdorpen een wisselplaats in Druten.
Ook vroeger ging het al wel eens mis met de post, zoals blijkt uit dit
krantenbericht:

De post
We weten dat er al in juni 1858 een brievengaarder was in Alphen, namelijk
B.C. Prosman. In januari 1859 is bij hem ook een Kantoor der Brievenposterij
gevestigd. Tevoren werd daar “Bestelhuis gehouden“ door C. Frik uit
Appeltern.
In 1852 werd voor het eerst de post met een postzegel gefrankeerd, tot die tijd
was het de gewoonte dat de ontvanger de portokosten betaalde. De
negentiende-eeuwse burgers waren er trots op als zij een postbode konden
betalen voor het afleveren van een brief. Ook in 1852 waren burgers nog niet
verplicht om de postzegel op hun brieven te plakken. Voor het gemak mochten
zij voor deze betalingswijze kiezen. In 1862 werd een volgende stap gezet om
de betaling van portokosten te vergemakkelijken. Tot die tijd verschilden de
verzendkosten namelijk per afstand. Een brief die van Den Haag naar
Rotterdam moest worden gebracht, leverde slechts tien cent aan kosten op,
terwijl voor het traject van Den Haag naar Groningen dertig cent moest worden
betaald. Dat verdween met de invoering van de uniformport. Voor elke afstand
gold vanaf toen dezelfde prijs. Het zou nog tot 1877 duren eer er een boete
kwam te staan op het verzenden van een brief zonder postzegel.

Tielsche Courant, 21 november 1872
In januari 1983 kwam het postkantoor van Alphen in het nieuws omdat er een
gewapende overval was gepleegd. Er was al wel kogelvrij glas en
postkantoorhouder Cornelis van de Wert gaf niks mee. Dankzij oplettendheid
van Alphenaren, die de auto van de verdachten enkele keren opvallend door
de Schoolstraat hadden zien rijden, konden de boeven snel in de kraag
worden gevat.
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