
Zoekplaatje Kleuters 1952 
 
In het jaar 1952 zaten de kleuters in Alphen al samen met de andere kinderen 
van de lagere school in één gebouw. Toen het aantal leerlingen toenam 
kregen ze een eigen onderkomen en kwamen ze in 1965 terecht in een aparte 
kleuterschool, nu in gebruik als EDOhof. Bij het in werking treden van de 
Mammoetwet werd het verplicht de kleuters in hetzelfde gebouw te huisvesten 
als de rest van de schooljeugd. Samen kreeg het de naam basisschool.  
 

 
 
We vonden een foto uit het jaar 1952 waarop we pastoor Van Schaik zien met 
een hele groep kleuters in de Schoolstraat. Als we ervan uitgaan dat dit vijf- en 
zes jarigen zijn, zouden er in Alphen misschien nog mensen van bijna zeventig 
kunnen zijn die zichzelf en anderen terugkennen op deze foto! We zijn heel 
benieuwd! 
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Philips fabriekje 
 
In 1958 werd op de hoek van de Filipsstraat en de Schutstraat een fabriekje 
gebouwd dat dienst zou gaan doen als confectieatelier. “Een fris en doelmatig 
atelier, met neonverlichting, oliestook, telefoon en machinerieën”, zo 
vermeldde de krant. Maar de eigenaar, Van Kollum, die ook in andere plaatsen 
al een atelier had, kreeg in Alphen de zaak niet opgestart. In 1959 meldde 
Philips zich als huurder van het gebouw. Men ging er aanvankelijk producten 
fabriceren voor de Philips fabriek te Nijmegen. In 1962 was uitbreiding nodig 
omdat men toen voor de fabriek in Oss producten van grotere afmeting ging 
maken en er ook ruimte nodig was voor opslag en kantine. 
 

 
 
Zo’n vijftien jaar hebben vrouwen uit Alphen en omgeving hier transistors 
gemaakt. Transistors vervingen de buizen in radio’s. De eerste draagbare 
radio’s werden transistorradio’s genoemd. 
 
In 1977 werd het bedrijf verkocht aan Kampert, een grafisch bedrijf (drukkerij) 
uit Oss. In de tachtiger jaren kwam het opnieuw leeg te staan en werden er 
soms rommelmarkten in gehouden. In 1985 heeft jeugdgroep ’t Web het 
interieur van het gebouw opnieuw ingericht als jeugdsoos. ’t Web is in 1988 
gestopt. In de negentiger jaren is het gebouw gesloopt om plaats te maken 
voor woningen. 
 



Brandweer in 1780 
 
Vorige keer maakten we melding van een brandreglement uit de begintijd van 
de gemeenten. Dit keer gaan we nog wat verder terug in de geschiedenis. We 
belanden dan in de tijd dat Alphen behoort tot het Ambt “van tusschen Maas 
en Waal”. Ook daarvoor is in 1780 al een Ordonnantie of reglement 
uitgevaardigd om te bepalen hoe men moest handelen bij brand. 
 
Daarin werd gesteld dat ieder dorp binnen zes maanden een brandspuit, 

emmers, ladders, haken en 
brandgereedschap moet aanschaffen. 
Deze spullen moesten zorgvuldig 
bewaard worden in de kerk of op een 
andere “bekwaame plaats”. 
Tweemaal per jaar zou alles 
“geëxamineerd en gerepareerd” 
moeten worden. Per dorp moesten 
twee timmerlieden, metselaars, 
smeden of dakbedekkers worden 
gezocht die als er brand ontstond 
meteen terplaatse gaan. Zij mochten 
zonder redenen niet weigeren, maar 
hoefden dan weer niet mee te helpen 
bij “het jaarlijk maken van wegen en 
straten”. Iedereen van achttien jaar 
en ouder moet meehelpen, wie een 
paard heeft moet het beschikbaar 
stellen voor het vervoer van de 
brandspuit. Een “poene van eenen 

goud-gulden” wordt de weigeraars in het vooruitzicht gesteld! 
 
In het jaar 1791 bepaalden de ambtman en de jonkers van het Ambt dat er 
eens goed gekeken moest worden naar alle brandspuiten in het gebied. Zij 
gaven de Nijmeegse koperslager G. Opwyrda de opdracht om dat onderzoek 
te doen. Dertien dorpen werden bezocht. 
Het is opvallend dat alle spuiten “na behoore” zijn. 
 
Op 12 april 1791 wordt de spuit van Alphen “gevisenteerd en bevonde na 
behoore”. Hij heeft een leren slang van 80 voet lang en een linnen zak lang 50 
voet met zijn schraag en verlangpoten, knuppels en “selen” om aan te trekken. 
Drie bomen om aan te pompen, een linnen kleed, een aparte zuiger en twintig 
brandemmers. Een gereedschapzak met fijn gereedschappen als een vuist- en 
handhamer, een breekijzer een buigtang en knijptang, een sleutel om het 
binnenwerk vast te schroeven, een dito sleutel om de schroeven van de slang 
vast te schroeven. Twee koperen buizen om tussen de linnen zak te woelen, 
een koperen pijp om aan de slang te schroeven ,twee borstels twee dweilen 

een lijn van 50 voet, zes “buskes woelband”, zes leren en zes linnen woel-
lappen met fijn banden en enige leren ringen om tussen de schroeven te doen. 
 
Er kwam een contract voor onderhoud met Willem van der Sluijs uit 
Ravenstein (generale brandspuitmeester). 
 
 
In Memoriam Leida de Leeuw. 
 
Op 6 februari is in haar woonplaats Beneden 
Leeuwen overleden Leida Salet-de Leeuw. Ze 
was in juli 93 jaar geworden en woonde nog 
altijd zelfstandig in haar huis aan de 
Zandstraat. Jarenlang zijn wij bij Leida 
regelmatig op bezoek geweest met vragen 
over foto’s en gebeurtenissen in Alphen. Als 
dochter van burgemeester en dijkgraaf De 
Leeuw had zij veel dingen van nabij 
meegemaakt. Ze beschikte over een 
fabelachtig geheugen en gaf ons inzage in 
veel historisch materiaal wat zij had bewaard. 
 
 
Oplossing zoekplaatje Schooljaar 1965-1966 
 
Bernadet van Os en Maria Smits kwamen ons op een van onze inloopavonden 
de namen vertellen van het zoekplaatje van vorige maand. Zij zaten zelf in 
deze klas. Alleen op de voorste rij missen we nog een naam. Wie vult deze 
laatste naam voor ons in? 
 
Achterste rij v.l.n.r. Juffrouw de Leeuw, Bernadet van Os, Maria Smits, 
Annemarie van Deursen?, Toine de Leeuw, Thea van Kraaij, Coby van Schaik, 
Henk Lagarde, Thea van Zon, Herman Merkx 
De rij daarvoor v.l.n.r. Toine van Rossum, Wilma van Wolferen, José Strik, 
Wim Gijsbers, Ankie Stensen, Jan van Zon, Marinus van Lith, Bernadet de 
Leeuw, Meggie de Leeuw, Gerrie van de Wert 
Tweede rij v.l.n.r. Victor Kerkhof, Helma van Wichen, Adrie Stensen, Jorie 
Stensen, Hennie de Leeuw, Joke Tijssen, Mechtild Verhoef, Bert de Leeuw, 
Tonnie Banken 
Voorste rij v.l.n.r. Frans van Wezel, Bennie Verhoeven, Mari van der Velden, 
Geert Derks, Frans Kuijpers, Stef Arts, onbekend, John van Zwolgen, Ko van 
Leeuwen 
 
We bedanken Bernadet en Maria voor hun hulp. Wederom kan een foto 
voorzien van de juiste informatie worden bewaard in ons archief. 
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