
Nonnen 
 
Een nieuwe rubriek op de site van alphenaandemaas.com betreft de 
geestelijkheid. Hierin waren al ondergebracht, zover bekend, alle pastoors en 
kapelaans, met een korte levensbeschrijving en foto. 
We hebben hierop een aanvulling gemaakt met een respectabele lijst van 
Alphense kloosterzusters.  
 
Met behulp van krantenberichten en ons eigen archief zijn nadere gegevens 
toegevoegd. Mocht u nog een oude tante in de familie hebben, die 
kloosterling was en die wij over het hoofd hebben gezien, dan horen wij graag 
die informatie. Ook andere aanvullingen of opmerkingen over deze nieuwe 
aanwinst op de site zijn welkom. 
 
Zoekplaatje Non 
 

Ons zoekplaatje van deze maand is ook in de 
stijl van de kloosterlingen. Op de foto 
onmiskenbaar een non, zeer waarschijnlijk ook 
afkomstig uit Alphen.  
 
In ons archief zit dit fotootje geplakt naast het 
bidprentje van Adrianus Steenbruggen, 
echtgenoot van Petronella van Lent en  
Adrianus Antonius Steenbruggen, echtgenoot 
van Allegonda Sophia van Toor. 
 
Is dit ook een zuster Steenbruggen? Mogelijk 
zuster Dionysia? Of was er in dit gezin nog 
een andere kloosterlinge? 
 
Wie kan over haar informatie verstrekken of 
heeft haar mogelijk nog gekend? 
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Zomerrestanten 
 
Het programma Zomer in Gelderland heeft ons een mooi geldbedrag 
opgeleverd, maar we hebben ook nog wat restanten van de opdracht die we 
graag weer bij de eigenaar of eigenares zouden terugbrengen.  
 

 1 kussen, groot, zonder sloop 
 6 kleine kussentjes (rood velours)  
 diverse pyjama’s + één originele slaapmuts met Klaas Vaak 
 1 kandelaar (Delfts blauw) met kaarsje 

 
Is er iets van u bij, kom dan op donderdagavond even een kijkje nemen in 
onze ruimte in de Hucht, en neem het weer mee. We hebben het graag 
gebruikt, maar willen er ook wel weer graag van af. 
 
In de Union en op de website is meer te lezen over deze leuke dag en het 
mooie tv programma dat er van gemaakt werd. 
 
 
WHAM bij Damesvereniging en EDO 
 
Behalve het inrichten van tentoonstellingen met historische foto’s van 
verenigingen gaat WHAM ook regelmatig op pad met afbeeldingen om op 
verzoek een informatieavond te houden over historisch Alphen aan de Maas. 
 
Bij de Damesvereniging, waar we op 2 mei te gast waren, hebben we 
gekeken naar de grote hoeveelheid informatie die er op onze website 
tegenwoordig gewoon thuis bekeken kan worden. Daarbij is ook veel 
informatie, die in de nieuwsbrieven staat, uitgebreider te lezen en zijn foto’s in 
een groter formaat te bekijken. 
 
Woensdag 19 oktober zijn we te gast in de Edohof waar we op de 
contactmiddag van de ouderen van Alphen afbeeldingen van straten in 
Alphen, vroeger en nu zullen bekijken. Verder zullen we ook veel oude 
afbeeldingen vertonen van inwoners. Aanwezigen worden daarbij zeker 
uitgenodigd ook hun informatie over deze plaatjes te vertellen. 
 



Palen langs de Maas 
 
Het is ongeveer een jaar geleden dat we door Herman van der Linde, de 
projectleider van de ontzandingmaatschappij Nederzand BV, werden 
gevraagd naar de betekenis en functie van een betonnen paal die was 
aangetroffen bij de veerweg naar Lith. 
 
We zijn onze speurtocht begonnen met het zoeken 
op internet, de grote vraagbaak van deze tijd. Tot 
onze verbazing was daar over palen met de letters 
BOG geen enkele informatie te vinden!  
Een andere informatiebron werd erbij gehaald: we 
hebben bij WHAM verschillende oude 
topografische kaarten, waarop elk huis is getekend 
en waar ook belangrijke punten staan 
aangegeven. Ook op deze kaarten vonden we 
geen antwoord op onze vraag. Wel leek het erop, dat de paal op een oude 

grens tussen Brabant en Gelderland zou staan. 
Want de Maas is dan wel de grensrivier, maar toch 
hoorden vroeger verschillende stukken grond in 
Alphen bij de provincie Noord Brabant. We zochten 
daarom nogmaals het internet op en plaatsten 
onze vraag over de inmiddels beruchte BOG paal 
op een speciaal forum over grenspalen. 
Specialisten van dit forum verzekerden ons, dat het 
hier zeker geen grenspaal betreft: grenspalen 
vertonen altijd aan 2 zijden verschillende 
informatie, over de provincie waar je bij het 
passeren van de paal vandaan komt. 

 
Ondertussen bleek onze medewerker Peer Witzel bij een wandeling over de 
uiterwaarden nog een aantal palen met de letters BOG te hebben 
aangetroffen, in de nabijheid van zijn huis op 
Greffeling. We hebben ondertussen contact met 
verschillende mensen van Rijkswaterstaat, 
waarbij we al snel horen van oud kantonnier Piet 
van Rossum dat er veel meer van deze palen 
(en ook nog andere paaltjes) langs de Maas te 
vinden zijn. Hij noemt ons wat plekken en we 
fotograferen een grote hoeveelheid raaipalen, 
riviergrenspalen en ook nog enkele BOG palen. 
We hebben ook contact met Willie van Zon 
(Polderdistrict) en met enkele oud kadaster-
medewerkers. Als we ook aan de overkant van 

de Maas een BOG paal  vinden, zoeken we contact met de heemkundekring 
Maasdorpen in de gemeente Lith. 
En om alle gelederen te mobiliseren leggen we het probleem voor als 
zoekplaatje in de Union van februari 2011. Ook dit bericht levert ons weer 
een (naar een tuin verplaatste) BOG paal op, maar niet de oplossing van het 
vraagstuk. 
 
Half april worden we gebeld door oud 
sluismeester Rien Biemans uit Lith. Hij heeft 
belangrijke informatie voor ons over de palen en 
komt daarmee naar ons documentatiecentrum 
in de Hucht. Hij heeft in Lith BOG palen ontdekt 
waar met zwarte verf nog andere letters op zijn 
aangebracht: OWB en BWB. De betekenis van 
deze letters is wel terug te vinden in informatie 
van Rijkswaterstaat. OWB betekent Onbeperkt 
Winterbed en BWB staat voor Beperkt 
Winterbed. Hieruit wordt duidelijk dat tussen 
deze palen en de rivier in de uiterwaarden geen 
enkel obstakel mocht worden aangebracht, dat de afvoer van het rivierwater 
zou kunnen remmen. Rien heeft bovendien een kaart waarop deze (en ook 
de door ons gevonden) palen staan ingetekend! Als we de palen in Alphen 
nog eens heel goed bekijken vinden we hier en daar ook nog restanten van 
de met verf aangebrachte letters.  

 
Is hiermee dan het raadsel van de BOG palen 
opgelost? We weten nu waar ze staan, en 
waarom ze daar geplaatst zijn. We kennen de 
betekenis van de letters die er aan 2 kanten op 
zijn geschilderd.  
Maar nergens hebben we nog zwart op wit 
gevonden de betekenis van de mysterieuze 3 
letters BOG, die in al deze betonnen palen te zien 
zijn. 
Dus het puntje is nog niet helemaal bij het paaltje! 

 
 
Geen oplossing zoekplaatje Schoolreisje Duitschland (1) 
 
We hebben helaas nog geen reacties gehad op het hierboven genoemde 
zoekplaatje. Kijk nog eens op onze website en mogelijk kunt u ons toch nog 
verder helpen. 
 


