
Zoekplaatje 20 jaar v.v. VIOS (5) 
 
Deze foto is de 
vijfde uitsnede 
van een grote 
groepsfoto die 
op 1 mei 1953 
gemaakt werd 
ter gelegenheid 
van het 
twintigjarig 
jubileum van v.v. 
VIOS.  
De man 
rechtsboven 
stond ook al op 
de eerste 
uitsnede en is al 
herkend als 
Johan Lagarde. 
Wie kan ons 
vertellen wie er 
verder op deze 
foto staan? 
 
 
 
 
 
 

 
 

Oplossing zoekplaatje 20 jaar v.v. VIOS (4) 
 
Van de sjoelgroep van EDO kregen we de volgende namen als oplossing van 
het vorige zoekplaatje, v.l.n.r. Thé Last, Jan van Ooijen, Piet van Geffen, Has 
de Leeuw, Cornelis van de Wert en Cor Derks (Wimzn.). Onze hartelijke dank. 
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Vuurwerk in de kerk 
 
Er zijn zeker nog 
mensen in Alphen die 
zich dit voorval kunnen 
herinneren. Deze 
kwajongensstreek had 
een uitwerking die de 
jongens op dat moment 
zeker niet beseften. 
Het gebeurde op 
Tweede Kerstdag in 
1954. In een volle kerk, 
een plaats waar 
niemand op zoiets 
rekende. Jeugdige 
onnadenkendheid, maar 
door de rechtbank werd 
het hoog opgenomen. 
 
Ook al zeiden de ouders 
dat ze als straf al niet 
naar een uitvoering 
hadden mogen gaan en 
enkele zondagavonden 
binnen hadden moeten blijven. De raadsman vroeg om vrijspraak omdat hij de 
paniek en chaos wel wat overdreven vond. 
 
Maar op 1 april werden beiden veroordeeld tot dertig gulden boete. De kerk 
deed er nog een schepje bovenop. Een aantal zondagen moesten de beide 
booswichten tijdens de mis op een bidstoel vóór in de kerk plaatsnemen als 
penitentie voor hun zonden. 
 
 
Van Daalwijk, een opmerkelijke veerman 
 
De talloze advertenties, die in oude kranten te vinden zijn, gaan meestal over 
verpachtingen of verkoop van huizen en landerijen.  Aan het einde van het jaar 
werd onze aandacht getrokken door een niet alledaagse nieuwjaarswens van 
een Alphense veerman in 1892. 



Jacobus Hendricus van Daalwijk 
kwam op vijftig jarige leeftijd met 
vrouw en kinderen op 20 juni 1887 
naar Alphen. Hij ging wonen aan de 
Nieuwe Schans, in het veerhuis. 
Daar verkreeg hij, evenals de vorige 
veerman, ook de vergunning voor 
verkoop van sterke drank “in het klein”. In een krantenadvertentie wordt er 
zelfs melding gemaakt van een biljart-concours in zijn café. 
 
In 1892 staat hij met 900 liter bovenaan op de schattingslijst van verbruikte 
hoeveelheden sterke drank. Als hij daardoor hoger wordt aangeslagen in de 
belasting protesteert hij met de melding dat er niet goed is geteld: hij heeft aan 
de werklieden, die bezig waren met de vernieuwing van de Rijkse sluis jenever 
verkocht, maar niet per glas maar “bij de maat”. Het verbruik wordt dan 
teruggebracht naar 750 liter. Tot 1898 heeft hij de best verkopende 
drankgelegenheid van Alphen. Dan wordt hij ingehaald door Hannes van 
Wichen en enkele jaren later heeft Offermans hier het beste café. 
 
In die tijd is er ook een heer P. Stapel in het veerhuis te gast die reclame 
maakt voor emigratie in Noord-Amerika. Van Daalwijk zal deze gelegenheid te 
baat genomen hebben om uitgebreid met hem over de mogelijkheden in dit 
grote, onbekende land te spreken.  

 
 

Op 31 maart 1905 vertrekt Jan 
Mattheus Hol (geboren 8 
september 1865) naar Amerika.  
Op 21 april volgt Jacobus Dousi 
met zijn vrouw en acht kinderen. 
Ook hij is caféhouder in Alphen, 
maar heeft maar een zeer kleine 
omzet. Met hem reist Urbanus 
Christinus van Daalwijk, (de oudste 
zoon van de veerman) met vrouw 
en twee kinderen. 
Een jaar later, op 26 april 1906 
volgt Jacobus Hendricus met 
vrouw en drie kinderen met als 
bestemming Kimberley Wisconsin 
Noord-Amerika, een staat aan de 
Grote Meren.   
 
 
 
 
Deze advertentie in de Tielsche 
Courant van 24 april 1906 laat zien 
dat in het veerhuis wel twee biljarts 
waren en een phonograaf met 
verscheiden platen. Ook de 
vogelkooien met vogels zijn 
bijzonder. 
 
Na Van Daalwijk komt M. van Teeffelen in het veerhuis. 
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