
Daarnaast stond het huis van meester van Oorsouw en zijn vrouw met 
dochter Willemien. Toen meester van Oorsouw naar Dreumel vertrok en 
Cornelis van de Wert het pand kocht, kwam daar het postkantoor en later het 
kantoor van de woningstichting.  
 
Daaraan grenzend stond de oude school. Een groot somber gebouw met 
hoge ramen. De school werd gebouwd in 1857 en deed dienst tot 1970. In 
mijn schooltijd was de hygiëne ver te zoeken. Er was geen waterleiding, dus 
geen spoeling op de toiletten, geen wastafels, dus handen wassen kon men 
vergeten. In een hoek van de kleine speelplaats (vóór de school) was een 
deur met daarachter een pomp, waar alleen roestig water uit kwam. Al met al 
een onsmakelijk gedoe. Dan was er ook nog het “schoolhok”, een 
opvangplaats voor zwervers en landlopers. Soms riepen de kinderen: “Er zit 
unne lellijke kél in het schoolhok!”. Dat was altijd erg spannend, al konden wij 
hem niet zien. 
Omdat de speelplaats zo klein was, was de hele Schoolstraat ons domein. 
 
In 1974 werd de oude school gesloopt en is Dorpshuis “De Hucht” er voor in 
de plaats gekomen. 

(Het vervolg in oktober) 
 
WHAM: wat zoeken wij? 
 
Wij zijn altijd op zoek naar 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 zijn welkom, die worden ook ooit oud. Dus nu is het de tijd 
om ze te bewaren 
 
We hebben al heel veel, maar er is nog veel meer dat we niet hebben. Denkt u niet te 
snel: dat kennen ze vast al. Als u ons even belt, voorkomen we misschien dat er iets 
waardevols wordt weggegooid. 
Als u iets heeft dat wij mogen hebben of kopiëren, neemt u dan alstublieft contact met 
ons op.  Natuurlijk is een berichtje ook welkom als wij iets voor u kunnen betekenen. 
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Fototentoonstelling en dvd Van Willibrordus tot Mariënhof 
 
Op zondag 14 september a.s. is het Open Monumentendag. Van 10.30 tot 
16.00 uur hebben wij in de Hucht een fototentoonstelling met oude 
familiefoto’s en wij presenteren dan onze eerste dvd: Van Willibrordus tot 
Mariënhof. Lees elders in deze Union en op www.alphenaandemaas.com 
meer over deze dvd en wat er verder op deze dag te doen is. 
 
 
Vriendengroep. 
 

 
 
Weet u het nog, de tijd dat bijna alle jongens als ze 18 werden in militaire 
dienst moesten? In het weekend kwamen ze naar huis, maar ook dan moest 
het militaire kloffie gedragen worden! Samen met hun vrienden staan  hier 2 
militairen op de foto, die waarschijnlijk gewoon in vredestijd genomen is. 
Links staat Janus Derks en naast hem zijn neef Jos van Zon. Janus woonde 
op Greffeling naast de harmoniezaal, tegenover slagerij Sleijpen. Wie helpt 
ons met de namen van de andere personen, en is ook te zien waar deze foto 
is gemaakt? 
 



Huisvrienden 
 

 
 
Dit zoekplaatje leverde bijzondere leuke en goede reacties op! De eerste 
reactie (via mail) was over de mevrouw met nr. 8: Dat is Anna van Hannes de 
smid, maar dat zullen ze toch wel weten! Nou, dat wisten we toen nog niet, 
maar deze gouden tip bracht ons bij haar zoon Jan Holl, die in Nijmegen 
woont. Hij herkende zichzelf in nr. 13, en verder zijn zussen Antje (2), Betty 
(11), en Joke (16).  
Verder wist Jan te vermelden dat de foto was genomen in sept./okt. 1944. 
Behalve militairen (volgens Leida de Leeuw kwamen ze uit België) waren er 
mensen uit de Waaldorpen, waar  het onveilig was, in Alphen geëvacueerd,.  
 
Op deze foto staan de Wamelse kapper Van Kessel (9) (hij was jaren grimeur 
van de Alphense toneelvereniging) en 4 kinderen. Gradi Hol wist ons daarvan 
weer de namen te melden: Henk (5), Riek (6), Marie (12) en Mien (15).  
We zoeken nog de namen van 4, 7, 10 en 14. Mogelijk zijn ook dit evacués.  
 
Zoekplaatje Gouden Huwelijksfeest. 
Ook dit zoekplaatje leverde veel reacties op. Geen wonder, want het waren 
Marinus van Zon en Wilhelmina van de Wert, grootouders van een grote 
familie. Volgende keer informeren we hierover uitgebreid. 
 

De Schoolstraat. 
 
Opnieuw een stukje van de hand van Dineke van Geffen – Daanen. Omdat 
dit een wat langer verhaaltje is, hebben we het opgesplitst in twee delen. In 
het oktober nr. dus het vervolg. 
 
Toen ik zes jaar was geworden (1933), mocht ik op 1 april naar school en dat 
was tevens mijn eerste kennismaking met de Schoolstraat. Ik was er nog 
nooit geweest, want waar kwam je nou als kind? Een kleuterschool was er 
toen niet, dus we gingen meteen naar de 1e klas. 
 
Op de hoek van de Maasdijk en de Schoolstraat stond het huis van Hannes 
Holl (de smid). Aan de dijk was de ingang van de winkel in huishoudelijke 
artikelen. Men kon er van alles kopen: serviezen, potten en pannen, maar 
ook een tol, knikkers of een springtouw. 
De smederij was aan de Schoolstraat. Hannes en Anna hadden twee zonen 
(Jan en Johan) die later naar het seminarie gingen, maar ze zijn nooit priester 
geworden. Er waren ook drie dochters: Antje, Joke en Betty. Ze zijn allemaal 
uit Alphen vertrokken (Hannes woonde de laatste jaren van zijn leven in de 
bungalow aan de Heuvelstraat met de naam: “In de smidse”). 
Achter de smederij was de fietsenwinkel, waar alle benodigdheden voor de 
fiets te koop waren. In 1972 is het huis afgebrand. Op de plaats van de 
fietsenwinkel wonen nu Hans en Wil van Os.  
 

 
lees verder → 


