
Zoekplaatje Koninginnedag 1950 
 
Op deze foto van Koninginnedag 1950 is Dijkgraaf De Leeuw de dirigent (1). 
Verder herkennen we nog 4. Coby van Rossum, 5. Cees Peters, 6. Gerrit van 
Dijk, 7. Jan van Schaijk, 11. Frans van Lent, 12. Dorus Gremmen en 13. Gerrit 
de Leeuw. Wie kan ons vertellen wie er bij de ontbrekende nummers horen? 
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De honderdste nieuwsbrief! 
 
Sinds de maand december van het jaar 2006 vindt u in elke uitgave van de 
UNION een nieuwsbrief van WHAM. Deze publicaties met historische 
wetenswaardigheden over Alphen werden aanvankelijk gedrukt en later 
gesponsord door Lighthouse. Medewerkers van WHAM stellen de inhoud 
samen en leveren de afgedrukte exemplaren aan bij de redactie van UNION. 
Een aantal jaren werd er in december een extra blad gemaakt met puzzels 
over Alphen. Wij zijn trots dat we deze honderdste (dubbele) nieuwsbrief in zijn 
geheel kunnen vullen met informatie over een man die niet alleen voor Alphen, 
maar voor de hele streek, enorm veel heeft betekend: dijkgraaf J.G. de Leeuw. 
 
Dijkgraaf De Leeuw 
 
Lang niet iedereen in Alphen weet, dat de Dijkgraaf 
de Leeuwweg genoemd is naar burgemeester en 
dijkgraaf Johannes Gijsbertus de Leeuw. Hij werd 
op 17 augustus 1884 geboren in Alphen als oudste 
zoon van burgemeester Petrus Gradus de Leeuw 
en Maria Sophia Catharina Elsen.  
In de periode 1896-1904 studeerde hij in Megen op 
het gymnasium. Titus Brandsma was daar zijn 
studiegenoot. Op 10 februari 1917 trouwde hij met 
Theodora Johanna Buunen. 
 
Gezin 
 
De elf kinderen van het gezin De Leeuw - Buunen 
werden allemaal in Alphen geboren tussen 1917 
en 1931. Er woonden hier in die tijd verschillende 
families De Leeuw en omdat er ook niet veel 
variatie in voornamen was, werd bij de zonen en 
dochters uit dit gezin als bijnaam “van d’n 
burgemister” vermeld. Zoon Jo werd ook 
burgemeester, eerst in Beek en Donk en later in 
Best. Twee zonen en een dochter bleven hun hele 
leven in Alphen in de Lindenlaan wonen. Antoon woonde op nummer 11 en 
stierf in 1997. De jongste zoon Bert woonde op nummer 13, waar hij in 2009 is 
gestorven. Dochter Truus was in Alphen kleuterleidster. Ze woonde tot haar 
dood in 1998 in het ouderlijk huis aan de Lindenlaan op nummer 6. 



Ook zoon Wim bouwde een huis aan de Lindenlaan op nummer 1, na zijn 
werkzame leven in Den Haag. Hij woonde er zijn laatste levensjaar. Zijn 
echtgenote Jo de Leeuw-van Wichen woonde er nog ruim 25 jaar. 
 

 
Het gezin van burgemeester De Leeuw in 1933 met v.l.n.r. Antoon, Jo, Truus, 
vader, Wim, Bert, Thea, Leida, Piet, moeder, Mies, Gerrit en ervoor Cilia. 
 
Fanfare St. Lambertus 
 
Johan de Leeuw was bij de 
oprichting van de Harmonie “St. 
Lambertus” in 1908 betrokken 
als secretaris/penningmeester. 
Ook zijn vader en verschillende 
andere familieleden maakten 
deel uit van het bestuur. Veel 
oude verslagen van 
vergaderingen zijn bewaard 
gebleven. Daarin is te lezen dat 
er in de beginperiode 
onenigheid was over het niet 
inleveren van instrumenten, 
maar ook dat er met veel 
succes werd opgetreden met 
muziek, zang en voordracht. 
Men kon zelfs een eigen gebouw (de harmoniezaal) aankopen. In 1918 werd 
Johan dirigent en hij bleef dat tot in de jaren vijftig. 

Alphen, mooi Alphen 
 
Onderstaand lied werd door zoon Wim de Leeuw speciaal voor dijkgraaf Johan 
de Leeuw geschreven ter gelegenheid van zijn zeventigste verjaardag op  
17 augustus 1954. 
 
 

Alphen, mooi Alphen 
 

Het dorp aan de Maas lag verscholen in ’t groen, 
mooi voor die het kon waarderen. 

Nijv’rige handen, die wisten te doen, 
wat mens nog dier kon ontberen. 

Alphen, mooi Alphen, verscholen in ’t groen, 
mooi, voor die het kon waarderen 

 
De watersnood bracht veel ellende teweeg. 

Haastig moest iedereen wijken. 
’t Dorpje bleef achter, zo triestig en leeg, 

Alles zocht heil op de diijken. 
Alphen, mooi Alphen, dat triestig en leeg, 

niet voor het water kon wijken. 
 

Ook oorlog, bezetting, liet ’t dorp niet met rust, 
eiste een jong mensenleven. 

’t Offer dat God vroeg, het dorp was gerust, 
en is gespaard toen gebleven. 

Alphen, mooi Alphen, op werken belust, 
kreeg weer de bloeiende dreven. 

 
Het dorp wordt ontsloten en rijper gemaakt. 

Niet vruchtbaar land wordt ontgonnen. 
Akkers verkaveld, het landschap ontwaakt. 
Grootscheeps is het werk reeds begonnen. 

Alphen, mooi Alphen, dat langzaam ontwaakt. 
Ook voor uw welzijn begonnen. 

 
Door wilskracht en trouw, met beleidvolle moed, 

wordt dorp en streek opgeheven. 
Hoopvoller toekomst gaan zij tegemoet, 

door “HEM” die trouw is gebleven. 
Alphen, mooi Alphen, “Hij” heeft voor uw “Goed”, 

Zeventig jaren gegeven. 
 
 



Onderscheidingen 
 

Na de watersnood van 1926 werd een 
ereteken ingesteld “ter erkenning van 
uitstekende daden bij gelegenheid van 
den watersnood verricht”. Aan dijkgraaf 
De Leeuw werd deze medaille in zilver 
toegekend en uitgereikt in augustus 
1927. 
Bij de lintjesregen ter gelegenheid van de 
verjaardag van de Koningin ontving hij op 
30 augustus 1928 de eremedaille in zilver 
en werd daarmee benoemd tot ridder in 
de orde van Oranje Nassau. 
Hij kreeg in 1954 de onderscheiding 
Officier in de Orde van Oranje Nassau. 

De Commissaris van de Koningin van de provincie Gelderland jhr. dr. C.G. 
Quarles van Ufford kwam daarvoor persoonlijk naar Alphen. Dijkgraaf De 
Leeuw kreeg deze onderscheiding op zijn 70e verjaardag opgespeld in zijn 
woning.  
 
Afscheid 
 
In de raadsvergadering van 24 september 1949 
nam De Leeuw afscheid als burgemeester, na 
een ambtsperiode van 22 jaar. Bij het afscheid 
werd hij toegesproken door het oudste raadslid 
de heer Van Welie. Hij bood de scheidende 
burgemeester namens de gemeente een fiets 
aan. 
In 1955 nam hij afscheid als dijkgraaf. Deze 
functie vervulde hij ruim 30 jaar. Bij dit laatste 
afscheid was hij zelf niet aanwezig. Door 
middel van een brief gaf hij te kennen vooral na 
de samenvoeging van de beide polderdistricten 
vaak gedwarsboomd te zijn, zodat hij het 
afscheid niet wilde versieren met woorden van 
wederzijdse dank en waardering. 
Dijkgraaf De Leeuw overleed in 1962. Hij werd begraven in Alphen. Daarbij 
werd vermeld: “De betekenis van de heer De Leeuw voor Maas en Waal reikt 
verder dan het leven van een generatie. Hij is dan wel van ons heengegaan, 
zijn werk is echter blijvend”. 
Helaas was Johan de Leeuw de laatste jaren van zijn leven zelf niet meer in 
staat om een boek te schrijven over de fanatieke strijd die hij bijna een halve 
eeuw heeft gevoerd voor het welzijn van Maas en Waal. Als werkgroep hebben 
we geprobeerd in deze nieuwsbrief de vele activiteiten uit zijn bewogen leven 
te benoemen. 

Dijkgraaf 
 
Na de dood van zijn vader (1919) werd hij opzichter van de landerijen van de 
buitengeërfden. 
De Leeuw werd 
dijkgraaf in 
1925. Bij de 
jaarwisseling 
van 1925-1926 
werd hij 
geconfronteerd 
met de 
gevolgen van de 
dijkdoorbraak bij 
Overasselt. Als 
dijkgraaf van Maas en Waal gaf hij 4 dagen na de doorbraak van de Maasdijk, 
het bevel om in Alphen bij de buurtschap Moordhuizen de dijk met dynamiet op 
te blazen, zodat het water weer terug kon vloeien in de Maas. Daardoor werd 
voorkomen dat het water in de dorpen nog hoger zou komen en over de dijken 
zou slaan, waar mensen en dieren hun toevlucht hadden gezocht. Samen met 
o.a. de burgemeesters van Appeltern, Dreumel, Wamel en Druten kreeg hij de 
taak in de Stichting Maas en Waal de hypotheken te regelen voor de 
watersnoodhuisjes. Deze afwerking van de watersnoodschade leverde veel 
kritiek op omdat voor de allerarmsten geen geld maar slechts een gedwongen 
hypotheek overbleef.(Lees hiervoor het boek: Wee den vergetenen! van H. van 
Heiningen) 
 

 



Burgemeester 
 
Johan werd in 1927 burgemeester van de gemeente Appeltern. Het besturen 
zat De Leeuw in het bloed. Drie van zijn broers (Harrie, Piet en Willem) werden 
ook burgemeester. 
In 1933, 1939 en 1946 werd hij herbenoemd.  
In 1940 werd het gemeentehuis in Maasbommel bijna helemaal afgebroken en  
herbouwd. Een ark (gehuurd van Savelkouls) werd tijdelijk de werkplek van de 
burgemeester.  
 

 
V.l.n.r. ambtenaar W.L. de Leeuw, Burgemeester J.G. de Leeuw, secretaris 
G.J. de Leeuw, ambtenaren J.J.C. Herckenrath en H. Carpay. 
 
Tijdens de Tweede Wereldoorlog hield de Duitse bezetting toezicht op hetgeen 
gebeurde in de gemeente. Kinderen van burgemeester De Leeuw waren 
echter actief in het verzet. Wim, die als volontair werkzaam was op het 
gemeentehuis, wist daarvan goed gebruik te maken en regelde veel voor de 
inwoners van de gemeente. In 1945 was hij commandant van de Stoottroepen 
in Maas en Waal. Jo zorgde samen met Leida voor opvang van onderduikers 
en piloten. Later sloot Jo zich aan bij een Limburgse verzetsgroep.  
Burgemeester Johan de Leeuw werd op 20 januari 1945 het slachtoffer van 
een gewapende overval toen hij op zijn fiets vanuit Maasbommel naar zijn huis 
reed. Zijn belaagster schoot, maar miste. Later werd hij in zijn woning nog 
eens overvallen door een dronken militair, maar gelukkig kon deze 
overmeesterd worden.  

Ruilverkaveling 
 
Na de dijkdoorbraak ondernam De Leeuw actie in het polderbestuur. Hij hield 
een pleidooi dat er toezicht zou komen door G.S. op het dijkonderhoud in het 
Rijk van Nijmegen. Een dijkdoorbraak in dat gebied veroorzaakte in het district 
Maas en Waal de meeste ellende! Maar De Leeuw wilde toen geen 
samenvoeging van de beide districten. In 1934 schreef hij een handleiding 
voor polderbestuurders. 
Al in 1941 werkte Johan de Leeuw aan een rapport samen met een 
studiecommissie tot Cultuurverbetering in het Land van Maas en Waal. Daarin 
worden alle zaken geïnventariseerd die de ontwikkeling van dit gebied in de 
weg staan. Vanaf 1944 werd De Leeuw van beide polderdistricten dijkgraaf. In 
augustus 1949 riep hij de Gemeente- en Polderbesturen, de Landbouw- en 
Werknemersorganisaties, Agrariërs en Land- en Tuinbouwonderwijzers op om 
gebruik te maken van de 10 miljoen gulden overheidssubsidie voor de 
ruilverkaveling en verbetering van de waterbeheersing. Zelf opgegroeid in deze 
streek kende hij de inwoners en de problemen van de agrarische bevolking. De 
waterhuishouding werd beter geregeld en er kwam een nieuwe wetering met in 
Alphen op Moordhuizen een elektrisch gemaal. Nieuwe wegen werden 
aangelegd en andere verbeterd. Daardoor werd het voor boeren mogelijk om 
in het vroegere “onland” tussen Alphen, Dreumel en Wamel nieuwe bedrijven 
te starten. 
 

 
Dijkgraaf De Leeuw bij de opening van het Quarles van Ufford gemaal, 
Nationaal Archief / Fotocollectie Nederlandse Heidemaatschappij, lic. CC-BY. 
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Nationaal Archief / Fotocollectie Nederlandse Heidemaatschappij, lic. CC-BY. 
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De honderdste nieuwsbrief! 
 
Sinds de maand december van het jaar 2006 vindt u in elke uitgave van de 
UNION een nieuwsbrief van WHAM. Deze publicaties met historische 
wetenswaardigheden over Alphen werden aanvankelijk gedrukt en later 
gesponsord door Lighthouse. Medewerkers van WHAM stellen de inhoud 
samen en leveren de afgedrukte exemplaren aan bij de redactie van UNION. 
Een aantal jaren werd er in december een extra blad gemaakt met puzzels 
over Alphen. Wij zijn trots dat we deze honderdste (dubbele) nieuwsbrief in zijn 
geheel kunnen vullen met informatie over een man die niet alleen voor Alphen, 
maar voor de hele streek, enorm veel heeft betekend: dijkgraaf J.G. de Leeuw. 
 
Dijkgraaf De Leeuw 
 
Lang niet iedereen in Alphen weet, dat de Dijkgraaf 
de Leeuwweg genoemd is naar burgemeester en 
dijkgraaf Johannes Gijsbertus de Leeuw. Hij werd 
op 17 augustus 1884 geboren in Alphen als oudste 
zoon van burgemeester Petrus Gradus de Leeuw 
en Maria Sophia Catharina Elsen.  
In de periode 1896-1904 studeerde hij in Megen op 
het gymnasium. Titus Brandsma was daar zijn 
studiegenoot. Op 10 februari 1917 trouwde hij met 
Theodora Johanna Buunen. 
 
Gezin 
 
De elf kinderen van het gezin De Leeuw - Buunen 
werden allemaal in Alphen geboren tussen 1917 
en 1931. Er woonden hier in die tijd verschillende 
families De Leeuw en omdat er ook niet veel 
variatie in voornamen was, werd bij de zonen en 
dochters uit dit gezin als bijnaam “van d’n 
burgemister” vermeld. Zoon Jo werd ook 
burgemeester, eerst in Beek en Donk en later in 
Best. Twee zonen en een dochter bleven hun hele 
leven in Alphen in de Lindenlaan wonen. Antoon woonde op nummer 11 en 
stierf in 1997. De jongste zoon Bert woonde op nummer 13, waar hij in 2009 is 
gestorven. Dochter Truus was in Alphen kleuterleidster. Ze woonde tot haar 
dood in 1998 in het ouderlijk huis aan de Lindenlaan op nummer 6. 




