
Zoekplaatje Jonge Boerenstand. 
 
Dankzij de hulp van o.a.  Drina van Wichen-Strik en Koos Auwens (die zelf 
nog op deze foto staat) kunnen we heel wat personen op deze foto 
“thuisbrengen”.  Het zijn: 
1. Fons de Leeuw, 2. meester Lammers, 3. Frans van Lent, 5. Wim Kuipers, 
7. Koos Auwens, 10. Henk Strik, 11. Eb van Wichen, 13. Albert v.d. Ven,  
15. Grad v.d. Boogaard, 16. Tinus van Uden, 17. Piet v.d. Heuvel, 19. Gerrit 
Janssen, 20. Piet Hol, 21. Jo v.d. Boogaard, 22. Koos Gremmen, 24. Kees 
van Wichen, 26. Jan van Lent ?, 27. Jan van Zon of Arie Hol ? 

Voor sommige samen is nog wat twijfel. Waarschijnlijk zijn er ook mensen die 
een enkele persoon op de foto herkenden en dachten dat wij dat zelf wel 
wisten. Ook de melding van een enkele naam van een herkend familielid is 
voor ons waardevol.  
(volgens Drina Strik is de foto in 1932 genomen bij een bezoek aan de 
landbouwtentoonstelling in Antwerpen; Koos Auwens denkt aan een excursie 
aan het Stikstofbedrijf in Geleen) 
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Zoekplaatje kleuterschool/kalenderfoto. 

 
Voor het zoekplaatje kiezen we deze maand de kalenderfoto van de maand 
juni. Daarop zijn kinderen van de kleuterschool te zien in het jaar 1960. 
Dorpsgenoten van rond de 55 jaar zouden zich op deze foto kunnen 
herkennen. Wij zien uit naar elke informatie die deze foto wat kan 
verduidelijken. 
 
 
Oude foto’s om van te smullen! 
 
Bakkerij Boeijen verraste ons met 
enkele series heerlijke bonbons, waarop 
(oude) plaatjes van Alphen zijn 
afgebeeld. Als echte verzamelaars 
werden we hierdoor toch in 
verlegenheid gebracht! Ten slotte 
hebben we besloten de foto in het 
archief, en het lekkers in onze maag te 
bewaren. Bedankt voor dit leuke gebaar! 



Nieuwe inzichten. 
 
Na 25 nieuwsbrieven is het niet overbodig om eens om te zien en onze 
producten nog eens goed te onderzoeken. We brengen als amateurhistorici 
zaken aan het daglicht, die tegenwoordig via internet wereldwijd verspreid 
worden. Vaker komt na - of zelfs door onze publicatie weer informatie los. 
Daardoor moeten eerder gepubliceerde zaken herzien worden. 
We hadden dat bij de hand in de Union van januari 2008, waarbij we dachten 
dat de achtergrond op de foto van enkele bewoners van de Het Hoekeind ook 
Het Hoekeind in Alphen was, maar ze bleken in Dreumel op de dijk te 
wandelen! 
Dit soort zaken overkomt ook anderen. De informatie over onze (onder)kerk, 
in 1951 uitgebreid onderzocht, bleek bij nadere toetsing in 1984 tot meer 
geloofwaardige conclusies te leiden. Het stoort ons wel, dat in verschillende 
nieuwe publicaties toch nog vaak de veronderstellingen van het oude 
onderzoek opnieuw het daglicht zien.  
 
Den Haag. 
Omdat er zeer weinig bronnen zijn is het niet wonderlijk dat veel van anderen 
wordt overgeschreven. In onze nieuwsbrieven beschreven we in april 2007 
de buurt Den Haag. We geven daarbij aan dat we deze “straatnaam” tot dan 
alleen maar kennen uit adressen: uit het bevolkingsregister van 1860. Helaas 
kunnen de bewoners niet gekoppeld worden aan de huidige bebouwing. 
Anders wordt het, nu we beschikken over adressen uit het jaar 1830. Deze 
zijn nl. wel te combineren met de gepubliceerd kadastergegevens van 
bewoners en hun panden in die tijd. 
Op deze manier weten we nu dat de buurt Den Haag begon halverwege de 
dijk bij de huidige begraafplaats en doorliep tot het pand Greffelingsedijk 11. 
 
’t Hoofd. 
In april 2008 dachten we over betere informatie te beschikken m.b.t. de buurt 
’t Hoofd. We hebben dan de beschikking over een ansichtkaart met deze 
benaming en daarop onmiskenbaar de panden van Peter Gremmen en Thom 
Zomerschoe aan de Schansedijk. Toch worden we over de juistheid van de 
benaming op deze foto al eerder aan het twijfelen gebracht. Door bewoners 
in bevolkingsregisters van verschillende jaren met elkaar te vergelijken, 
komen we erachter dat deze buurt verder richting De Schans heeft gelegen. 
Nauwkeurige vergelijking levert de conclusie op, dat de fotograaf vanaf zijn 
standpunt precies de verkeerde kant op heeft gefotografeerd! Een prachtig 
onderzoek wat, helaas met onduidelijke foto’s en een foutieve titel, 
gepubliceerd wordt in nummer 136 van Tweestromenland, Maas en Waals 
tijdschrift voor streekgeschiedenis.  
 
                     lees verder → 

De onlangs verkregen adreslijst en kadastergegevens bevestigen onze 
bewering: niet de huizen op de ansichtkaart, maar de huizen tussen de 
Dreumelweg en Schansedijk 9 hoorden tot de buurt ’t Hoofd. 

 
X   Plaats waar de fotograaf stond. 
1     Gefotografeerd deel van Alphen. 
2     Deel wat volgens het bevolkingsregister ’t Hoofd werd genoemd. 


