Naam: Mieke van Alphen
Spaanse bijnaam: Doña Ana Maria Leeftijd: 60
Beroep dagelijks leven: beleidsmedewerker Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond
Hoe lang al lid van 1 april vereniging / 1 April spel? Sinds 1 april 2006
Altijd Spanjaard geweest in spel? Ja
Heb je een rol in het spel? Koopvrouw.
Men denkt dat alle vrouwen in het gevolg van het Spaanse leger prostituees (puta’s)
waren. Dat beeld klopt natuurlijk niet. Er gingen ook echtgenotes mee. Verder liepen er
geestelijken, bedienden en kinderen rond. En er waren handelaren bij, zowel koopmannen
als een enkele koopvrouw.
Hoe serieus neem je deze rol? Ik ben een vrijgevochten vrouw, die op de achtergrond blijft,
maar wel haar mannetje staat.
Mooiste 1 april moment voor jou? 1 april 2013 was een leuke dag met veel mediaaandacht. Goed voor onze stad.
Wat betekent de viering voor jou? Een groot saamhorigheidsgevoel in Den Briel, overal
Geuzen- en Spaanse vlaggen, kalknacht, plakkaten, voorpret en plagerijtjes tussen de
Geuzen en Spanjaarden. Daarna op de dag zelf vroeg op, schminken, met het Spaans leger
door de stad marcheren, kerk, kroegen en terrassen aandoen, liefst op een warme en droge
dag met gezellig publiek.
Wat moet of kan er beter aan de viering? Ik hoop dat de Spanjaarden weer hun sabels en
hellebaarden mogen dragen. Dat hoort gewoon bij het leger. Het schrapend geluid van de
hellebaarden over de straat bij de aankomst van het Geuzenschip dat heb ik vorig jaar
gemist. En dat vechten ziet er ook een beetje belachelijk uit, het is nu meer een
straatgevecht, als de partijen met elkaar op de vuist gaan. De avond van 1 april slaat de
sfeer in de binnenstad soms om, dat vind ik wel jammer.
Wat moet er zeker niet veranderen? Het bezoek aan de verzorgings- en verpleeghuizen en
de super gezellige sfeer in de stad.
Evt. aanvulling Het zou leuk zijn om dit jaar met het Spaanse leger het oude Kruithuis op
het Kruithuisbolwerk Bastion II aan te doen. Het is een prachtig monument en een mooie
achtergrond voor een groepsfoto.

