
Zoekplaatje Schoolklas Brok 
 
Op de vorige pagina het zoekplaatje van deze maand. De foto is van ongeveer 
1957. Wie kan ons de namen vertellen van de kinderen die op deze mooie 
schoolfoto staan? 
 
Oplossing zoekplaatje Koninginnedag 1973 
 
Over het zoekplaatje Koninginnedag 1973 werden ons door Jenny de Rouw 
een aantal namen gemeld. Voorop op de skelter zit Marco de Rouw. 
Op het muurtje links Theo de Rouw, Thea de Rouw-Sas en Anny Sas-de 
Rouw. Hartelijk dank voor deze mooie aanvulling. 
 
 
Krasse knarren uit Tiel 
 

 
 
Hoe bijzonder is het, als je de tachtig ruim gepasseerd bent, en je gaat vanuit 
Tiel samen met je broers een dagje vissen in Alphen? Tegenwoordig staan je 
daarvoor verschillende vervoersmiddelen en goede verbindingswegen ter 
beschikking en is het goed te doen. 
 
Anno 1879 was dat nog een heel ander kunstje en het kwam in de krant! 
Jammer dat bij dit bericht geen namen vermeld zijn. En ook over hoe ze de 
tocht gemaakt hebben, tasten we in het duister. Maar door het herplaatsen van 
dit bericht willen we deze krasse knarren, die zelfs onvermoeid en 
goedgeluimd terugkeerden, nogmaals eren! 
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Alphen vijftig jaar geleden (2) 
 
Brok, hoofd der school in Alphen van 1958 tot 1977 
 
Kort geleden kreeg WHAM een pakket met foto’s en papieren toegestuurd 
door de schoonzoon van hoofdonderwijzer Brok. De heer Brok, zijn vrouw en 
zijn dochter Liesbeth zijn inmiddels overleden. In de tijd dat hij in Alphen 
woonde heeft hij veel betekend voor de plaatselijke bevolking. 
 
Hij kwam in 1958 vanuit zijn geboorteplaats 
Berghem bij Oss en hij volgde de 
hoofdonderwijzer P. van Oorsouw op. Hij ging 
wonen in de Driehuizenstraat op nr 1, in een 
huis dat door het schoolbestuur voor hem was 
gebouwd. Zijn voorganger had steeds gewoond 
in het huis naast de school (nu naast het 
dorpshuis, Schoolstraat 2). Het schoolgebouw 
waarin hij les ging geven was precies 100 jaar 
oud. Brok was handig en knutselde graag 
allerlei dingen waardoor de mankementen van 
het schoolgebouw wat verbeterd konden 
worden. Ondertussen probeerde hij te 
bewerkstelligen dat Alphen een nieuwe school 
zou krijgen. Afkeuring van het schoolgebouw 
op veiligheidsgronden mislukte omdat de 
inspectie simpelweg ontheffing verleende en 
toestond in dit gebouw met gebreken les te 
geven. 
 
Brok zette zich ook in voor de jeugd die de lagere school had verlaten. Hij nam 
daarvoor zitting in de Stichting Jeugdbelangen die allerlei activiteiten voor de 
jeugd organiseerde in het Parochiehuis in de Kerkstraat en later in jeugdhuis ’t 
Hof aan de Schoolstraat. Ook het carnavalsgebeuren met een heuse optocht 
met prijzen werd door Brok vanuit de school aangezwengeld. 
 
Fanfare en drumband St. Lambertus hadden aan hem een zeer ijverige 
secretaris die altijd in was voor een geintje en jong en oud verraste met teksten 
die hij verzon. Verzen en gedichten maken was zijn grootste hobby. Als 
student, zo vertelde hij regelmatig, had hij als sneldichter in de Sinterklaastijd 
vaak een centje bijverdiend. 



Verjaardagen van leerkrachten werden in de zestiger jaren op de school 
gevierd met een getekende spotprent op het schoolbord en een aantal liederen 
met aangepaste teksten. 
 
Aan het einde van de jaren zestig kwam er toch een gemeentelijk plan voor 
een nieuwe school in Alphen met zeven lokalen en een gemeenschappelijke 
ruimte. Brok besteedde zeer veel tijd aan deze bouwplannen. In 1970 werd 
een nieuw gebouw in gebruik genomen met 223 leerlingen van klas 1 tot en 
met 6. Brok heeft op deze school les gegeven tot 1977. Hij vertrok uit Alphen 
en verhuisde naar Nieuwegein en later naar Veldhoven waar hij samen met 
zijn vrouw steeds in de buurt van zijn inmiddels gehuwde dochter woonde. 
Daar is hij op 11 september 2003 overleden. Meester Brok, zo kende iedereen 
in Alphen hem, slechts weinigen wisten dat hij Frans heette. 
 
 
Brutale diefstal 100 jaar geleden 
 

 
 
Bijna honderd jaar geleden, op 15 december 1917, stond dit bericht in de 
Provinciale Noordbrabantsche en ‘s-Hertogenbossche courant. Een aantal 
jaren geleden mochten we van Jan Holl, zoon van Hannes Holl (de smid) een 
boekje kopiëren dat hij had gemaakt toen zijn moeder overleed. Daarin 
vertelde hij over zijn grootouders: Jan van Wichen en Johanna Mollenberg, die 
in het café woonden op het hoek van de Kerkstraat/Kerkdijk. 
Hij schreef: Grootmoeder kan ik me nog voorstellen met haar poffermuts en 
lange tot op de grond hangende rokken. Van haar herinner ik me nog dit 
tragische verhaal: daar er in die tijd nog niet veel mogelijkheden waren om 
verdiend geld te bewaren, droeg grootmoeder, wanneer ze van huis ging, dit 
geld in een van stof gemaakte geldbuidel, vastgeknoopt om haar middel, onder 
haar rokkenvracht. Op een morgen kwam ze uit de kerk en kreeg in het café 
bezoek van een of meerdere woonwagenbewoners. Hoe dan ook, toen deze 
lieden verdwenen waren miste zij al het geld. Er was geen telefoon, geen 
andere verbindingen, dus het duurde al een hele tijd voordat de veldwachter 
gewaarschuwd was. Zij hebben er nooit meer iets van gehoord, alleen dat de 
bewoners van de rand van het dorp de woonwagenbewoners in galop hebben 
zien langs komen. Door dit verlies waren zij praktisch geruïneerd. Nimmer 
heeft grootvader een onheus woord hierover laten horen. 
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