Zoekplaatje 20 jaar v.v. VIOS (9)

Stichting Werkgroep Historisch Alphen aan de Maas

Nieuwsbrief

april 2020, nr. 134

VANWEGE HET NIET VERSCHIJNEN VAN DE UNION I.V.M. HET CORONA
VIRUS WORDT ONZE NIEUWSBRIEF DEZE MAAND LOS BEZORGD.

Bij de tijd
We hebben in Nederland nu weer de zomertijd. In ons archief bewaren we een
brief uit 1892 van de Post- en Telegraafdienst aan Mej. de Brievengaardster te
Alfen. Dat was in die tijd de weduwe Geertruida Theodora Termeer-Prosman
(1841-1918).

Deze foto is de negende en laatste uitsnede van een grote groepsfoto die op
1 mei 1953 gemaakt werd ter gelegenheid van het twintigjarig jubileum van v.v.
VIOS. Wie kan ons vertellen wie er op deze foto staan?

Oplossing zoekplaatje 20 jaar v.v. VIOS (8)
Johan Derks wist ons bijna alle namen te vertellen van het vorige zoekplaatje.
Hij noemde v.l.n.r. boven: Jan Steenbruggen, Has van Tuil, Johan van
Roosmalen, Antoon van der Voort en pastoor van Schaijk. Onder Wim van
Ooijen, Rinus Gremmen, onbekend en de jong gestorven Piet van Janus van
Ooijen. Johan hartelijk dank en wie weet ons de laatste naam te vertellen?
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Uit de brief is op te maken dat
er dan nog met een
plaatselijke tijd wordt gewerkt.
Maar er zijn nu betere
verbindingen door de
spoorwegen en men wil bij de
posterijen ook gaan werken
met een tijdsaanwijzing in
spoorwegtijd of Greenwichtijd.
Onze plaatselijke tijd, zo staat er in de brief, gaat 20 minuten vóór op de
Greenwichtijd. Daarom moeten alle klokken op 1 mei 20 minuten worden
teruggezet. De borden met de openingstijden van het postkantoor zullen zo
nodig voortaan de Spoortijd en de Plaatstijd vermelden.
Tegenwoordig verzetten we de klok in de
zomermaanden. Door de klok een uur voor te
laten lopen maken we beter gebruik van het
daglicht. In de zomer komt de zon zo vroeg op dat
het al licht is als de meeste mensen nog slapen.
Door dan de klok te verzetten komt de tijd van het
daglicht beter overeen met de tijd dat de meeste
mensen wakker zijn. Ongeveer 70 landen
verzetten twee keer per jaar de klok.
Het toepassen van de zomertijd gebeurde voor
het eerst tijdens de Eerste Wereldoorlog, vanaf 30
april 1916. Hoewel Nederland bij deze oorlog
neutraal bleef werd toen ook hier de klok verzet.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog moest

Nederland op bevel van de Duitse bezetters de klok één uur en veertig
minuten vooruit zetten. Hierdoor was het in Nederland even laat als in
Duitsland. Van april 1940 tot november 1942 gold doorlopend de zomertijd in
het Duitse Rijk. Daarna werd halfjaarlijks aan de klokken gedraaid. In 1946 zag
Nederland, net als een aantal andere landen na de oorlog, weer af van de
zomertijd. Toen in 1973 de oliecrisis uitbrak is uit oogpunt van
energiebesparing in 1977 opnieuw de zomertijd ingevoerd.
Oorspronkelijk was er in Nederland (en België) de natuurlijke tijdzone de West
Europese tijd (GMT), maar in 1940 werd deze standaardtijd vervangen door de
GMT+1. Als we dat in aanmerking nemen loopt onze klok dus nu zelfs twee
uur voor op de tijd vóór de Tweede Wereldoorlog.

onderlagen, 2 wollen borstrokken, 3 katoenen dekens, 1 wollen doek, 2 jassen,
1 broek, 1 vest, 1 onderbroek, 1 overhemd, 1 pet, 1 paar kousen, 1 wollen jak,
1 wollen rok, 1 wollen doek, 1 wollen muts en 1 wollen das.” Een uitgebreide
lijst, waaruit kan worden opgemaakt dat hij niet slecht in de spullen zat.
In 1896 is Petronella Maria Margaretha de Leeuw echtgenote van Coenraad
Mollenberg (39) aan deze ziekte overleden, moeder van een gezin met zes
kinderen, waarvan de oudste pas 8 jaar was.
Tien jaar later werd Alphen opnieuw getroffen door een golf van besmettingen.
In 1906 stierf Judocus Adrianus, zoon van P.G. de Leeuw-Elsen. Dit overlijden
stond ook in de krant. P.G. de Leeuw was toen nog gemeenteontvanger,
enkele jaren later werd hij burgemeester van onze gemeente.

Besmettelijke ziekte: tyfus (2)
In 1872 was het ontbreken van hygiënische omstandigheden oorzaak dat de
tyfus zoveel slachtoffers maakte. Het sterftecijfer werd in dat jaar nog eens
extra hoog omdat er in die tijd nog zoveel kinderen stierven.
Vanaf 1875 is er in de voormalige
gemeente Appeltern een Register
van aangifte bijgehouden waarin ook
te zien is wie er in Alphen een
besmettelijke ziekte had en wie
genezen of eraan overleden is.
Wat betreft de tyfus wordt daarin
duidelijk dat er hier in 1892 opnieuw
slachtoffers zijn gevallen. Bij de
familie Van Os op Moordhuizen
sterven binnen zes weken de vader
en drie kinderen aan tyfus. Het
begon met dochter Johanna (28) op
9 november, vervolgens vader Wouter (72) op 28 november en dochter
Geertruida (24) op 7 december (bidprentje). Tenslote stierf zoon Albertus (19)
op 16 december 1892.

Judocus de Leeuw
Maasbode 3 augustus 1906
Hoewel de krant schreef dat Judocus stierf aan cholera, weten we uit diverse
bronnen, waaronder brieven van de burgemeester, dat hij toch echt gestorven
is aan tyfus.

Ook in 1893 was er weer een slachtoffer te betreuren: Daniel de Ruiter, hij was
49 jaar. In 1895 overleed op 10 april de smid Antonius Kocken (37).
Toch weet de Lithse dokter Wiegersma ook nog veel van zijn patiënten te
redden, zoals in 1894 op Moordhuizen Jan (34) en Hendrica (31), kinderen van
Carel Strik, en de zeventienjarige Maria, dochter van de weduwe Van den
Oever-Slot. Ook in de Kerkbuurt overleeft in 1895 de landbouwer Johannes
Gerardus Hol, 33 jaar. Zijn bezittingen, die met hem in aanraking zijn geweest,
moeten echter worden vernietigd door verbranding: “een veeren bed, peluw en
4 kussens, 1 kaffen bed en peluw, 1 wollen gestikte deken, stroo en

In het overlijdensboek van de kerk vinden we ook nog de patiënten Maria
Wilhelmina van Eijzeren (40), de weduwe van Jan van Lent en Petronella
Derks (19). Haar dertienjarige broer Marinus overleefde de ziekte.
De laatste die in Alphen volgens het eerder genoemde register aan tyfus is
overleden is Theodorus van Teeffelen (26) op 12 juli 1911.
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