
Christianus Mollenberg, een 57-jarige handelaar, is ook doelwit en 
“meermalen werd hem de pet van het hoofd geslagen”. Ook zijn paard moet 
het ontgelden als het “met groote steenen wordt toegetakeld”.  
Als hij op de bewuste avond na enkele klanten bezocht te hebben naar huis 
gaat, wordt hij van achteren besprongen door iemand die hem met een mes 
in de rug steekt.  
Volgens de kranten roept Christiaan de naam van de dader als hij 
zwaargewond in Alphen  wordt behandeld en heeft hij daags daarna ook in 
Tiel de dader, waarmee hij het daags van tevoren ook al aan de stok heeft 
gehad, aangewezen voor hij sterft.  
Vreemd blijft, dat de verdachte desalniettemin ontkent, en na één jaar in een 
krankzinnigengesticht in Woensel geplaatst te zijn, ‘volkomen hersteld’ 
opnieuw voor de rechtbank moet verschijnen. De officier eist dan 8 jaar, maar 
de verdediger achtte de misdaad ‘overtuigend noch wettig bewezen’.  
 
 
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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Zoekplaatje. 
 
De foto van de groep vrouwen 
(met één heer) leverde heel snel 
reacties op. Via Moniek (van Henk) 
van Geffen hoorden we dat op 
deze foto de oma van Henk en 4 tantes en een oom poseren. Tante Jaan (2e 
van links op de foto) is vorig jaar 90 geworden en woont nog samen met haar 
man in Liesel (bij Deurne). Zij wist te melden dat de foto is gemaakt op de 
dag na de bruiloft van Annie, in augustus 1945. 
Van links naar rechts op deze foto: Dina van Geffen geb. 1912, Jaan van 
Geffen geb. 1917, Annie van Geffen, geb. 1916 en haar echtgenoot Pierre 
Geurts (uit Valkenburg), Tiny Geurts (zus van Pierre) en Lien van Geffen-
Lagarde, geb. 1878, overleden in 1947.  
Ze staan voor hun huis, op de hoek van de Lindelaan/Dijkgr. de Leeuwweg.   
 
Uit de oude doos. 
 

Het zoekplaatje van deze 
maand komt zeker uit de 
oude doos. Hij is in ons 
bezit gekomen uit de dia-
serie van het dorpshuis. 
We hebben geen idee wie 
er op deze foto te zien 
zijn! 
Het huis erachter lijkt door 
de merkwaardige stenen 
boven de ramen op het 
oude huis van Frans van 
Wichen aan de Kerkdijk.  
 
Is dit misschien het gezin 
van Johannes van 
Wichen en Hendrika van 

Welie, die in de winkel De Olifant woonden, of is het bij de buren?  
Wij horen graag wie er iets meer over weet! 
 



Sluisweg 
 

 
 
De weg, parallel aan de dijk in de buurtschap Moordhuizen, is als Sluissteeg 
op oude kaarten al ingetekend. Bij de grens met Dreumel was een afwatering 
door de dijk. Watermolens zorgden ervoor dat het water in de polder terecht 
kwam in een grote plas, het Kattegat. Een sluis zorgde ervoor, dat water kon 
worden uitgelaten naar de Maas. Aan deze sluis ontleende de Sluissteeg 
haar naam. Bij de ruilverkaveling vond burgemeester De Leeuw, dat de 
stegen meer de naam ‘weg’ verdienden. Net als bij de Broeksteeg, het 
Steegje en de Bredesteeg werd de naam veranderd: Sluissteeg werd 
Sluisweg. 
Pas na de Watersnood van 1926 zijn er langs deze weg huizen gebouwd. Wij 
hebben gegevens over de eerste bewoners, maar er zullen zeker inwoners 
zijn die deze kunnen aanvullen. 
Op nr. 220 woonde Marinus Lagarde, gehuwd met Marie Appeldoorn, hun 
huis op de Hul werd door het water verwoest. 
Nr. 221 was het huis van Theo van Ooijen, gehuwd met Anna de Jong en na 
haar dood met Anna Koopmans. 
Het huis met nr. 222 was van Hannes Lagarde en zijn vrouw Trees de Klein. 
Op nr. 223: Linnard Lagarde en Anna Smits. 
Vlak daarnaast op 224 woonde Manus van Ooijen, gehuwd met Hanneke de 
Rouw. 

Dan op nr. 225: Wimke Derks en Hanna Stensen. 
Op nr. 226: Bart van Ooijen, gehuwd met Truus van Dijk, bij velen beter 
bekend als Troudje Verhagen. 
227. Gerrit v.d. Heuvel, gehuwd met Marie van Ooijen. Zij kwamen ook van 
de Hul, waar hun huis door het water was vernield. 
Het laatste watersnoodhuis in het rijtje was nr. 228, bewoond door Simon 
Luites, gehuwd met Petronella v.d. Heuvel. 
(op de foto vanaf links nr. 223 t/m 220). 
 
Moord in Alphen! 
 
Behalve oude foto’s zijn er af en toe ook nog stukjes van vroeger in de krant 
te vinden over Alphen. Deze maand is het precies 90 jaar geleden dat Alphen 
werd opgeschrikt door een moord. Lees mee, en constateer dat het ook in de 
goeie ouwe tijd al wel eens uit de hand liep! 
 
“Reeds geruimen tijd hadden eenige opgeschoten jongens, die bij avond en 
ontijden hun vermaak zochten op hoeken van straten, een soort club 
gevormd, schijnbaar met het doel het den bewoners van de buurt “Greffeling” 
zoo lastig mogelijk te maken. Niets werd ontzien. Heiningen en muren   
worden afgebroken, vensters afgehangen, achterdeuren verbroken, enz., te 
veel om op te noemen. Bij dergelijke tooneelen werden oude hooge of 
deukhoeden gedragen om zich onherkenbaar te maken; mogelijk was het 
een onderling kenteken van de leden der bende. Ieder die bij dergelijke 
straatschandalen op hun tooneel verscheen en hunne handelingen zou 
kunnen bespieden of verhinderen, werd aangerand of met steenen 
geworpen. Bleek soms een gemolesteerde eenigen moed te bezitten, dan 
worden de lafaards op de vlucht gedreven.”  
(uit: Nieuwe Tielsche Courant 20 februari 1918). 
 
 

(Christianus Mollenberg) 
 


