
Reacties Winters zoekplaatje (dec. 2008). 
 

We kregen van verschillende neefs en 
nichten uit de familie Van Wichen de 
namen van de personen, die waren 
gefotografeerd in de sneeuw. Van 
links naar rechts zijn dat: Mien (1923), 
Jo (1914), Gerda (1912), Truus 
(1919), Cees (1917) en Toon (1920). 

Ook Ab van Wichen (die deze maand 87 jaar is geworden) belde ons 
hierover, en hij gaf aan dat het ook best mogelijk is dat hij zelf als meest 
rechtse op deze foto staat.  
De foto is genomen na het overlijden van de moeder van dit gezin, Petronella 
Egbertha Wilhelmina Story, e.v. Coenraad Johannes van Wichen. Zij stierf op 
6 dec. 1938. De kinderen zijn in rouwkleding, het kleine meisje op de 
voorgrond is Nellie Lammers (1937), dochter van onderwijzer Peter Lammers 
en Gerda van Wichen.  
Meester Lammers was een bekende in Alphen door zijn werk voor 
verenigingen (o.a. voetbal en toneel) en voor de land- en tuinbouw. Hij was 
aan de (toen nog openbare) school verbonden van 1930 tot 1944. Goed 
gedocumenteerd krijgt deze foto nu weer zijn plaats in onze verzameling. 
 
 
WHAM: wat zoeken wij? 
 
Wij zoeken foto’s, video’s, 8mm films, bidprentjes, oude akten, ansichtkaarten, 
krantenknipsels, geboortekaartjes, trouwkaarten, verenigingsblaadjes, landkaarten en 
andere zaken met een opdruk uit of over Alphen (ook recente exemplaren). 
 
We hebben al veel, maar er is nog veel meer dat we niet hebben. Denk niet te snel: 
dat kennen ze vast al. Als u ons belt, voorkomen we misschien dat er iets waardevols 
wordt weggegooid.  
Als u iets heeft dat wij mogen hebben of kopiëren, horen wij het graag. Natuurlijk is 
een berichtje ook welkom als wij iets voor u kunnen betekenen. 
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Februari foto’s van de WHAM kalender. 
 

De foto van de Schans rond 1910 (hier niet 
afgebeeld) is uitgebreid beschreven in ons 
boekje Alphen aan de Maas in oude 
ansichten.  
 
De carnavalsfoto is een stuk jonger, uit 1978.  
Prins Jan de Tweede zwaaide toen de 

scepter over het rijk van de Deurdouwers.  
Deze carnavalsvereniging organiseerde in Alphen van 1970 tot 1983 het 
carnavalsgebeuren. Van 1972 tot en met 1979 vulden Piet Hol en Jan 
Loderus de rol van Prins Carnaval in. Piet was drie keer prins en Jan maar 
liefst vijf keer.  
Na afloop van de optocht, die toen nog werd gehouden op zaterdagmiddag, 
verzamelden alle wagens zich op en rond het kerkplein. Vanaf de trappen 
voor de kerk waren er toespraken door de pastoor en de prins.  
 
Op deze foto staan o.a. de Raad van Elf leden: Wim van Hoogstraten, Thijs 
Huibers, Piet Hol, Christ van Avezaath, Prins Jan Loderus, Pastoor Essens, 
adjudant Cor van Ooijen en de dansmariekes: Bernadet Gijsbers, Lion van 
Gessel, Anke Jagtenberg, Angela van Rooij, Marion van Os, Diane 
Jagtenberg en Marijke van Ooijen. 
 
Toen de Deurdouwers er mee gestopt waren, werd de optocht georganiseerd 
door de gezamenlijke buurtverenigingen. Na een vijftal jaren zonder Alphense 
Prins werd in 1989 een nieuwe carnavalsvereniging opgericht: de Plèkkers. 
Voor het eerst werd in Maas en Waal een verlichte optocht gehouden en nog 
wel georganiseerd door de jongste carnavalsvereniging uit de regio. Een 
bestuur en Raad van Elf van allemaal jonge gasten. Als dat maar goed zou 
komen!  
Maar het is goed gekomen. Carnaval in ‘t Plèkgat leefde als nooit te voren. 
Volle zalen en heel veel bezoekers bij de optocht. Carnaval werd weer volop 
door jong en oud gevierd.  
 
Dit jaar is al weer de 21e verlichte optocht,  aangevoerd door Prins Peter en 
zijn Raad van Elf. Wij wensen iedereen veul leut en gein toe. 
 



De Middendam. 
 
De meeste straatnamen zoals we ze nu kennen, zijn eigenlijk pas officieel 
geworden na de ruilverkaveling (ong. 1955). Daarvoor hadden de mensen in 
Alphen als adres: Nieuwe Schans, Greffeling, Kerkbuurt, (Hoekeind), 
Moleneind of Moordhuizen. 
 
In de volksmond werden de straten ook al wel met namen aangeduid, maar 
daar kon nog wel eens verschil in zitten. Dat merkten we ook uit reacties op 
onze vorige beschrijving van de Heuvelstraat. De straat, die nu Valksestraat 
heet, staat soms ook vermeld als Heuveldwarsstraat.  
De naam Driehuizenstraat is vóór 1950 eigenlijk niet te vinden, daar liep de 
Achterstraat, die bij anderen weer bekend was als Achterste Dam. 
 

Het stuk grond tussen de Heuvelstaat 
en de Valksestraat werd De Kleine 
Dammen genoemd; er was ook een stuk 
De Grote Dammen, wat bij de 
tegenwoordige Filipsstraat lag.  
Het terrein tussen deze straten bestond 
uit stroken grond met slootjes ertussen. 
Bij het graven van de uitvliet van het 
nieuwe Quarles van Uffordgemaal op 
Moordhuizen werd de grond die daar 
overbleef gebruikt om deze percelen 
geschikt te maken voor bebouwing.  
Een waterpartij met een vogelhuisje (op 
de foto: rechts achter de bomen) werd 
als verfraaiing uitgespaard. 
 
Lambert Derks kocht hier van de 
gemeente een stuk grond voor zijn 
woning voor 35 cent per vierkante 
meter! De grond was niet bouwrijp, dus 
water en elektriciteit moest van 

woningen in de buurt komen. Vanaf de Schoolstraat was zijn huis (nu 
Middendam 5), na het huis van Jan Janssen (‘Jan de schoenmaker’) op de 
hoek het enige huis aan de linkerkant.  
Aan de rechterkant woonden Kees (van Albert) Derks, kapper Harrie van Os, 
Kees Hooijmans, Piet Gremmen (postbode) en Piet van Geffen.  
Kort daarna werden aan de linkerkant huizen gebouwd door Has van Os (en 
later) Hans Veenendaal, Kees van Ooijen, Luuk van Mil, Broer de Bont en 
Manus van Ooijen, Arie Steenbruggen en Johan Lagarde. 
 

Zoekplaatje: Carnaval. 
 
Het Carnavalsfeest houdt in deze maand weer 
veel mensen bezig. En in de boeken van 1967 
komen we dan de sterke arm bij de optocht 
tegen in de persoon van politieman Van Schaijk. 
 
In de optocht rijden dan nog tractors, waar je 
niet ín, maar óp zit. De wagens erachter hebben 
nog geen geluidsinstallatie, er staat hoogstens 
een huisje of een molentje op, en verder wat 
zingende, verklede mensen, veelal kinderen. 
Het is nog het tijdperk vóór er in Alphen een 
carnavalsvereniging bestaat. Volgens 
krantenberichten uit die tijd was de organisatie 
nog in handen van de school. 
Toch rijdt er al wel een prinsenwagen mee met 
daar boven op: Jeugdprins Hein van Welie. 
 
Langs de weg, maar misschien ook wel een loopgroep in de optocht, onder 
leiding van juffrouw Tonia (Janssen) Hol, de kinderen op onderstaande foto. 
Misschien herkent iemand zichzelf, of de carnavalskleding die u in die tijd 
hebt gedragen? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wij noteren graag alle bijzonderheden bij deze foto, of over het carnaval in 
1967 in het algemeen! 
 


