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GROETEN uit Dorst
Op de prentbriefkaart ziet U rechts onze oude huisjes zoals die
vele Dorstenaren nog wel gekend hebben. Met enige weemoed
heb ik ze enkele jaren geleden afgebroken. Ze stonden te dicht
aan de weg. Nadat een onverlaat de hele voorgevel er uit reed ben
ik, omdat de tuin groot genoeg was, maar wat achteruit
gekrabbeld. Overigens zonder één cent subsidie.

Om U een indruk te geven hoe het een Dorstse familie in de loop
van de eeuwen verging het volgende:
Dionisius Corneliszoon van Alphen, gehuwd met Maria Onickx, trok
in 1781 vanuit Chaam naar Dorst. Hij vestigde zich in een pand
aan de Baarschotsestraat toen nog Koeistraat genoemd. Dionisius
zat niet stil. Hij was wagenmakersbaas, boer en kastelein maar hij
had ook nog twaalf kinderen.
In 1792 ging de familie naar een pand aan de Tilburgsebaan. De
straat heette toen zo omdat de Rijksweg nog niet was aangelegd
Het pand en de grond aan de Oude Tilburgsebaan bleven in de
familie maar in 1824 werd de grond vanwege de aanleg der Groote

Weg der eerste klasse, nu Rijksweg geheten, overhoeks in twee
driehoeken verdeeld.
In het ouderlijk huis, dus aan de Noordkant van de Rijksweg, bleef
aanvankelijk Franciscus van Alphen wonen. Toen die in 1915
overleed werd zijn plaats ingenomen door zijn broer Johannes. In
Dorst bekende nakomelingen van Johannes van Alphen zijn Jan
van Alphen, Bavelstraat, Mevr. Beekers van Alphen ,Baarschotsestraat en Mevr. v.d. Schriek van Alphen †, Oude Tilburgsebaan.
Op de zuidelijke driehoek bouwde mijn grootvader Adriaan van
Alphen in 1890 een huis en later nog een werkplaats. Hij woonde
dus tegenover zijn broer en alles verliep blijkbaar in goede
harmonie want ze deden samen van een waterput! We spreken
over de tijd dat er nagenoeg geen verkeer was.
Mijn grootvader Adriaan is in 1911 overleden en zijn timmerbedrijf
ging door allerlei omstandigheden teniet. Zoals gezegd is alles wat
hij bouwde nu afgebroken maar op het stuk grond wat in 1792 door
Dionisius van Alphen werd betrokken mochten we op 6 April 1993
onze stamhouder Lucas Adrianus (Lex) van Alphen verwelkomen.
Acht pond zwaar, zoon van Coen van Alphen en Yvonne van Nus.
Deze stamhouder Lex is welgeteld de achtste generatie van de
familie Van Alphen die hier in Dorst op hetzelfde stukje grond
woont.
Groeten:
Jos van Alphen.
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