
Zoekplaatje bijenbond. 
 
Bij het zoekplaatje (vorige pagina) willen we een keer op een andere manier 
te werk gaan. 
 
Deze mannen horen allemaal bij de bijenbond. Van een andere foto kennen 
we daarvan een aantal namen zoals: Janus van Heck, meester Lammers, 
Marianus de Leeuw, Johan Story, Coby van Rossum. Cobus van Schaijk, 
Antoon de Leeuw, Frans van Wichen, Jan van Zon, Cees van Wichen, Sjaak 
Meijs, Jan Janssen, Cub de Leeuw, Albert van Heck, Piet van de Heuvel, Jan 
de Leeuw (Chr.zn.), Johan Strik, Fons de Leeuw, Hendrik Hol, Johan van 
Dreumel, Marinus van Avezaath. 
 
Misschien weet u met behulp van dit lijstje een aantal personen op de foto 
terug te vinden. Het is ook goed mogelijk dat er ook nog andere personen op 
deze foto staan. Uiteraard zijn we ook heel benieuwd naar de namen van de 
dames en kinderen op deze foto. 
 
 
Zoekplaatje achter op de fiets 
 
Helaas wordt er de laatste tijd 
weinig gereageerd op onze 
zoekplaatjes. Jammer, want foto’s 
waarvan we niet weten wie er op 
staat, zijn minder waardevol.  
Door de schaduw vooral in het 
gezicht, is de herkenning ook erg 
moeilijk. Slechts één tip kregen we 
over het zoekplaatje van april: de 
vrouw zou Em Schonenberg-van 
Heck kunnen zijn. 
Met dank aan de tipgever wachten we nadere informatie nog af. 
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Beneden Alphen en Boven Alphen 
 
Iedereen kent de benaming Beneden Leeuwen en Boven Leeuwen, of soms 
kortweg Boveneind genoemd, maar minder bekend is het feit dat ook lang de 
namen Boven- en Benedeneind voor delen van Alphen gebruikt werden. We 
komen deze benaming tegen in het adresboek van de pastoor uit 1878. 
Daarbij zien we dat het deel vanaf de Kerkstraat (hier ‘Waterstraat’ genoemd) 
naar de Schans vroeger het Boveneind van Alphen was. De loop van het 
water van de Maas zal de reden van deze naamgeving zijn, zoals we dat ook 
bij Leeuwen terugzien. Het water stroomt van hoger gelegen delen naar de 
zee. Voor de Maas betekent dat van bijv. Maasbommel langs Alphen naar 
Heerewaarden. Voor de Waal van Boven Leeuwen langs Beneden Leeuwen 
naar Wamel. 

In totaal woonden er in 1878 ongeveer 1000 mensen in Alphen, waarvan ruim 
1/4 deel (255) nog niet de eerste communie had gedaan (jonger dan 12 jaar).  
 



Ouwe kranten 
 
Honderd jaar geleden was er ook al een Maas en Waler. Geen gratis 
verspreid weekblad maar een echte courant waar je een abonnement op 
moest nemen. De prijs per jaar was f 1,20, maar als je buiten Druten woonde 
werd het f 1,50. De krant verscheen 2 keer per week. 
 

In één van die oude 
kranten trok deze 
advertentie onze 
aandacht. 
 
We hebben even op 
internet moeten zoeken 
wat een stok bijen was, 
want we kenden eigenlijk 

alleen maar een stok kaarten. Maar ook bij bijen wordt een stam of familie 
dus stok genoemd. 
 
Het was ons overigens wel bekend dat in Alphen in die tijd een bloeiende 
bijenvereniging was. In onze fotocollectie zit een groepsfoto van 1944. De 
groep was bekend onder de naam de Bijenbond. Met zoveel fruitbomen in 
Alphen was het bijen houden natuurlijk een belangrijke aangelegenheid in die 
tijd. 
 
 
Bordje 
 
Nu de dagen weer langer worden en we weer meer buiten komen, zien we 
soms in ons eigen dorp merkwaardige dingen, waar wij geen verklaring voor 
hebben. Op zeker twee huizen in Alphen hebben we op de gevel een bordje 
met de letters BGB gevonden. Het 
afgebeelde bordje zit boven de 
voordeur van het huis van Jos van 
Beuningen aan de Schansedijk nr. 
23. Een zelfde soort bordje zit op de 
muur van het huis aan de Molendijk 
nr. 4. Wij hebben geen idee waar 
deze letters BGB naar verwijzen of 
wat ze betekenen. Wie het weet 
mag het zeggen/mailen/schrijven. 
 
 

Zoekplaatje bijenbond. 


