
Zoekplaatje Op de schaats 
 

 
Het zoekplaatje van deze maand is een foto uit de collectie van John van 
Gelder. De foto is gemaakt in de strenge winter van 1939. We zoeken deze 
keer niet alleen de namen van de personen op de foto, maar we zijn ook 
benieuwd waar deze genomen is. Misschien ergens op een ondergelopen 
weiland, maar met die huisjes op de achtergrond lijkt het ook wel wat op de 
wiel langs de Griendweg in Dreumel. We zijn benieuwd naar uw reacties. 
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Stichting Werkgroep Historisch Alphen aan de Maas 

Nieuwsbrief                                Mei 2014, nr. 75 
 
De 75e nieuwsbrief! 
 
Sinds december 2006 verzorgt WHAM maandelijks een nieuwsbrief in de 
Union. Dankzij sponsoring van Lighthouse BV kunnen we er foto’s van goede 
kwaliteit in opnemen. Zo betrekken we Alphenaren bij onze doelstelling: het 
verzamelen en delen van historische informatie over Alphen aan de Maas. 
 
De afgelopen zeven jaar zijn veel onderwerpen aan de orde geweest: 
straatnamen, festiviteiten, verenigingen, dijkmagazijnen, stoomgemalen, enz. 
Onze nieuwsbrieven zijn ook via internet te zien en dat levert bijvoorbeeld 
reacties op van oud inwoners uit Canada en Frankrijk. Elke maand publiceren 
we een foto waarop personen staan waarvan we de naam niet weten. We 
hebben zo al veel leuke reacties gekregen, waarmee we onze informatie 
hebben kunnen aanvullen. Deze zoekplaatjes hebben op onze site een apart 
plaats, waardoor het mogelijk is deze foto’s nog eens apart te bekijken. 
 
Toen we de 25e nieuwsbrief maakten (mei 2009) was het 55 jaar geleden dat 
pastoor van Schaijk in Alphen zijn zilveren priesterfeest vierde. Van deze 
gebeurtenis in 1954 zijn zeer veel foto’s en zelfs een film gemaakt. Bij de 
uitgave van die nieuwsbrief was een extra fotoblad van dit feest gevoegd. 
Bij gelegenheid van de 50e nieuwsbrief (december 2011) hadden we een quiz 
(Quist u het nog?) met vragen over de informatie in de eerder verschenen 
nieuwsbrieven. Veel mensen hebben hier in de winter op gepuzzeld en 
daarbij de informatie op onze site grondig doorgenomen. 
 
Nu we onze 75e nieuwsbrief maken realiseren we ons, dat veel van wat we 
hebben geschreven weer uit het geheugen is verdwenen. Regelmatig wordt 
ons informatie gevraagd die al uitgebreid in een nieuwsbrief is weergegeven. 
We hebben daarom besloten de informatie uit de eerste 50 nieuwsbrieven te 
gaan opnemen in een boek: Alphen in vroeger tijden. Dit boek zal later dit 
jaar voor € 17,50 bij ons te koop zijn. Nadere informatie hierover volgt nog. 
 
In deze 75e nieuwsbrief besteden we aandacht aan het feit dat het bijna 75 
jaar geleden is dat Nederland zich voorbereidde op de Tweede Wereldoorlog. 
In 1939 was het mobilisatietijd. Wat dat betekende voor de inwoners van 
Alphen proberen we hier weer te geven. Daarbij maken we dankbaar gebruik 
van informatie uit het boek: Donkere jaren over Maas en Waal, van Roel van 
de Pol en Antoon Sengers. 
 



Verdedigingslinies 
 
Nederland rekende er in 1939 op dat men ook in de Tweede Wereldoorlog 
neutraal zou kunnen blijven. Er was weinig gedaan om de bewapening op 
peil te brengen. Voordat modernere wapens konden worden aangevoerd brak 
de oorlog uit. Er was wel een verdedigingsstelsel ontworpen van 
verschillende linies, waar geprobeerd moest worden de vijand zo lang 
mogelijk tegen te houden. De eerste linie was natuurlijk de grensverdediging, 
daarna de voorlinie langs de IJssel, het Maas-Waalkanaal en de Maas in 
Limburg, vervolgens de hoofdlinie van het IJsselmeer tot de Belgische grens 
en tenslotte de vesting Holland (Noord- en Zuid-Holland en een deel van 
Utrecht). 
 
De Maas-Waalstelling, een deel van de hoofdlinie, liep van Druten naar 
Appeltern. Op 29 augustus werden ruim 150.000 militairen opgeroepen om 
zich te melden op de in hun zakboekje vermelde verzamelplaats. Ook Alphen 
moest plaats bieden aan soldaten die hier aan de verdedigingsstelling 
moesten werken. Dat waren de 1e batterij artillerie van 2-16 R.A. en het 
detachement pontonniers in totaal 180 militairen en 90 paarden!  
 

Militairen gelegerd in de school in Alphen. 
 
De oorlogshandelingen op 10 mei 1940 bleven beperkt tot het schieten op 
Duitse vliegtuigen, terwijl deze terugschoten op de troepen. De Maas-
Waalstelling is niet echt aangevallen. De mensen uit Alphen hoefden niet, 
zoals de inwoners van Wamel en Leeuwen, geëvacueerd te worden. In  

 
Militairen en burgers voor de oude St. Willibrordusschool in de Schoolstraat. 
 
 
Oplossing zoekplaatje Klas juffrouw Hol (april 2014) 
 
We kregen van diverse kanten de namen bij dit zoekplaatje aangeleverd, 
waarvoor weer onze dank. Over de meeste namen was iedereen het eens, 
maar nr. 19 werd niet echt herkend. Verschillende achternamen (o.a. Kerkhof 
en Van den Heuvel) werden genoemd maar met veel vraagtekens. Wie kan 
ons nog de naam van deze laatste persoon vertellen? 
  
 1. Sjon van de Wert 13. Helmien van Wichen 
 2. Bart van den Broek 14. Thea van Lith 
 3. Bert van Oijen 15. Corrie van Roosmalen 
 4. Chris de Leeuw 16. Jeanne Engelbart 
 5. Betty van Os 17. Beppie Derks 
 6. Harrie van Gruijthuijsen 18. Tonnie van Rossum 
 7. juffrouw Tonia Hol 19. ? 
 8. Caspar Story 20. Carla Schonenberg 
 9. Gerard van Mil 21. Corrie Steenbruggen 
10. Tonnie van de Wert 22. Martien van Heiningen 
11. Hennie Stensen 23. Annemieke Merkx 
12. Joke Steenbruggen 24. Annemarie van den Boogaard 
 



Ingekwartierd in Alphen 
 
John van Gelder uit Amsterdam en Bram Dirks waren de eerste weken van 
de mobilisatie in Appeltern ingekwartierd. Toen het 6e Regiment Veldartillerie 
werd overgeplaatst naar Alphen werden ze in de school ondergebracht. Kort 
daarna kwamen ze terecht in een “oud en vervallen toneelzaaltje” (de 
Harmoniezaal, Greffelingsedijk 8-10), wat ze eerst moesten opknappen.  
 
Bram vond voor zijn vrouw logies bij Albert van Heck die woonde aan de 
Greffelingsedijk, in Alphen bekend als Boerke van Heck. Ook John van 
Gelder kwam daar graag en deed er allerlei klusjes zoals reparaties van 
klokken, naaimachines en radio’s. John maakte in die tijd al foto’s. Van deze 
foto’s zijn de negatieven bewaard gebleven.  
De familie Van Gelder heeft na de oorlogstijd regelmatig contact gehouden 
met de familie Van Heck. Ook tijdens bezoekjes aan Alphen zijn toen nog 
regelmatig foto’s gemaakt. Dankzij de dochter van John, Ineke van Laviere-
van Gelder hebben we nu deze negatieven kunnen scannen. Zij tonen ons 
niet alleen de bezigheden van de militairen, maar geven ons tevens een 
beeld van de vrijetijdsbesteding (schaatsen) in de strenge winter van 1939 
(zie ook het zoekplaatje). 
 
Een fantastische aanwinst voor ons informatiecentrum! 
 

John van Gelder, terwijl hij een appeltje schilt in de boomgaard van Kuijpers. 

Het uitdelen van eten 
 
 

Het maken van een verdedigingsplek 



Schipbrug bij Oijen 
 

Deze brug werd in de laatste maanden van 1939 gelegd ter hoogte van het 
veer tussen Oijen en Alphen. Hij is op 10 mei 1940 gebruikt om de troepen te 
verplaatsen en daarna meteen opgebroken. 

De pontonniers verbleven op deze schepen die in de Oude Maasarm lagen. 
(Op de achtergrond het stoomgemaal (nu Brasserie ’t Anker). 

Alphen werden mensen uit deze plaatsen ondergebracht. Ook veel vee werd 
naar Alphen vervoerd en bij Slagerij Sleijpen geslacht. Voor het overige vee, 
dat in de weilanden stond, werd een oproep gedaan om met zoveel mogelijk 
mensen te komen melken! Het ongemak was maar van korte duur: na de 
capitulatie kon iedereen weer naar huis. De militairen moesten helpen bij het 
afbreken van de stellingen. 
 
 
Maas en Waalse militairen 
 
Uiteraard trok ook vanuit Alphen een aantal soldaten naar de hun opgegeven 
verzamelplaats. Op onderstaande foto een groep Maas en Waalse soldaten 
op weg naar hun mobilisatiebestemming. Onder hen een aantal Alphenaren. 

 
V.l.n.r. staand: ?, Seelen (Maasbommel), ?, H. Daanen (Alphen), J. Thijssen 
(Alphen), A. van Zwolgen (Alphen), J. van Lent, ?, C. van Rooy (Wamel), L. 
Jansen (Boven-Leeuwen), A. van Hellemondt (Wamel), A. Berkvens 
(Wamel), W. Walraven (Wamel), ?, J. Broekman (Boven-Leeuwen). 
V.l.n.r. zittend en knielend: J. van Gelder (Maasbommel), M. Soetekouw 
(Beneden-Leeuwen), J. Luypen (Dreumel), A. Verbruggen (Dreumel), 
Kooymans (Dreumel), H. van Rijn (Dreumel), M. Derks (Alphen), A. Lagarde 
(Dreumel), G. Lamers (Wamel), H. Gerritsen (Wamel), Jan Walraven 
(Beneden-Leeuwen) en H. van Kessel (Beneden-Leeuwen). 
 


