Zoekplaatje eerste klas! (deel 2)
Door reacties op onze vorige nieuwsbrief weten we nu dat de foto misschien
een jaartje later is genomen dan in onze informatie staat. In 1958 zouden een
deel van de klassen 2 en 1 bij elkaar zijn gevoegd. Dat verklaart het grote
aantal leerlingen en ook waarom niemand alle namen weet. We hebben toch
al een hele lijst met namen, die o.a. via de foto op internet gegeven zijn.
Hierbij de rechterzijde van de foto, waarbij we omwille van het formaat van de
foto juffrouw de Leeuw hebben opgeofferd. Op deze foto hebben Willemien
Kuijpers (6) en Lily de Leeuw (10) zichzelf al herkend, en werden verder al
genoemd: Gerard van den Boogaard (1), Trudy van Wijk (4), Sjaan van den
Boogaard (7), Gonnie van den Oever (11), Tonnie van Wichen (15) en Giny
van den Broek (18). Wie weet er meer???
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Juffrouw Haas
Juffrouw Haas maakt bekend: "sikken bokken: 50 cent" (niet gebokt 1
dubbeltje).
't Is wel tussen school en kerk, maar de bok doet trouw zijn werk.
's Zondags is 't mevrouw haar werk, want Haas is koster van de kerk.
Kom je bij dag of nacht,de bok staat altijd op wacht.
Op een mooie zomeravond, was de jeugd eens heel paraat.
Om de bok eens te vertonen, aan de mensen op de straat.
Burgemeester en politie, allen waren op de been
Om de bok maar op te sporen, die met huid en haar verdween.
Op de Schans bij van Geffen, kwamen Hoek en Hofman dikwijls neffen.
Of de bok ook stonk of niet, Hoek en Hofman roken 't niet.
Op de kiosk bij Jantje Hol, was het de bok veel te dol.
Hij is er snel vandoor gegaan, met de jeugd achter hem aan.
De "Haasjes" stonden thuis op wacht, toen de bok werd thuis gebracht.
Veilig in de stal gedaan, de jeugd was zeer voldaan.
En de "Haasjes" konden rustig slapen gaan!!
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Nog voor er kranten waren werden opmerkelijke berichten door vertellers en
troubadours mondeling doorgegeven aan de bevolking. Op rijm was zo'n
bericht gemakkelijker te onthouden en veranderde de inhoud niet zo snel.
Het vers over de belevenissen van de bok van juffrouw Haas is mogelijk zo'n
dorpsgebeurtenis die daardoor in lengte van jaren in het geheugen van veel
mensen is bewaard gebleven. Riek Derks-van Zwolgen (Brouwershof) kende
het nog helemaal. Het is een uniek bericht uit de tijd dat Alphen vrijwel alleen
de krant haalde voor watersnood of brand.
Enkele feiten, die er in zijn opgenomen, kunnen we met
onze huidige informatie staven. Zo is bekend dat Petrus
Antonius van Hoek en Adrianus Hofmans de
gemeentelijke veldwachters waren die in de twintiger
jaren zorgden voor orde in onze straten. Adrianus
Hofmans was Brabander van geboorte (Oploo) en
kwam in 1920 met vrouw en 3 kinderen naar Alphen.

Zijn vrouw overleed hier al na enkele jaren. Hofmans hertrouwde met Maria
Theodora Terburg, maar ook zij overleed jong (51) in 1939. Zijn derde
echtgenote, die velen kenden als "de grote Driek" (Hendrika Carola van
Koolwijk) overleefde hem en woonde tot 1989 in de Kerkstraat op nr. 24.
Hofmans is overleden in 1971.
Petrus Antonius van Hoek is in Den Bosch geboren en hij
is in 1925 vanuit Arcen naar Alphen gekomen. Hier
werden 5 kinderen geboren. Waar dit gezin heeft
gewoond en waarheen het is vertrokken, is in ons archief
niet te vinden.
Van Geffen aan de Schans zal het huis van Willem van
Geffen zijn geweest, een bekend adres aan de
Schansedijk (nu nr. 11) waar in die tijd ook van alles te
koop was.
Een leuk detail dat in dit verhaaltje wordt genoemd is de kiosk bij Jantje Hol.
(Let wel: Jantje, want in Alphen was ook een Jan Hol die caféhouder was en
daarom zeer bekend was). De kiosk stond tegenover de Harmoniezaal, aan
de Greffelingsedijk. Schoenmaker Jantje Hol woonde naast deze zaal.
Helaas is van deze kiosk tot op heden geen enkele foto opgedoken!

Tusschen boonen, sla en juin, rees in enkelen stond
Afgeknotte pyramiên, uit den gullen grond.
Vervolgens wordt gesproken over Alberts schoonste
kunstgewrocht wat vorm krijgt in Bertus’ Molenkamp.
Bekend was in die tijd de timmermanswerkplaats van
Albert Derks, mogelijk wordt hier naar verwezen. Ook
wordt er nog een schilder (Grad) en een tentendoek
maker (Martien) genoemd. Misschien is dit kapper/
kleermaker Martien van Os? Hij sloeg destijds de grote
trom bij de harmonie.
Nadat ene Has de hoeken en porren in het lood heeft
gezet, is er op de top nog een versiering geplaatst,
voorstellende de godin Euterpe met een harp.
Het zou fantastisch zijn als iemand van dit bouwwerk nog een foto heeft
bewaard! Dat zou, zoals in het laatste couplet van het feestlied werd
gezongen:
Laat door de Alphsche gouwen heen, steeds uw klanken gaan.
Schaart u bij uw eed’le kunst onder ’t Vredevaân.
Dan biedt Alphen u den steun, toonend in de daad.
Eeren u, zoolang ons ’t hart In den boezem slaat.

De kiosk van Alphen
“Maas en Waal telde ooit twaalf muziekkiosken.”
Een bericht met deze kop stond onlangs in de Gelderlander. Deze informatie
was afkomstig uit een boek uit 1984. Uit de opsomming bleek echter dat
Alphen daarbij vergeten was. Toch staat onomstotelijk vast dat er in Alphen
een kiosk heeft gestaan. De plaats waar deze stond is ook bekend, nl.
tegenover de vroegere Harmoniezaal aan de Greffelingsedijk (tussen de
huidige nummers 29 en 31).
Bericht uit
de Gelderlander
van 25 juli 1924.

Gelukkig is er een feestlied bewaard
gebleven, wat in 1924 is geschreven
voor de feestelijke opening van deze
kiosk. Daaruit is af te leiden dat de
kiosk door de leden van de harmonie is
gebouwd.
’t Puikje van Bergonje (de dirigent), zo
worden zij daarin genoemd.

Oplossing zoekplaatje Hoog en droog
Betonnen fundamenten waar dit houten
gebouw op rustte zijn bewaard gebleven!

Helaas kregen we voor dit zoekplaat geen echte oplossing. Enkele
suggesties waren Frans of Louis van Lent, maar niemand wist het zeker.

