
Oplossing zoekplaatje Pasfoto’s 
 
Van alle kanten kregen we reacties op ons zoekplaatje Pasfoto’s in november 
2011. Telefonisch, per mail maar ook gewoon op straat werd ons de 
eenduidige oplossing aangedragen. 
 

Het betrof hier het echtpaar Frans 
van de Wert en Dora van 
Avezaath. Dora is inderdaad in 
1961 overleden, zoals wij 
veronderstelden. Frans en Dora 
woonden in het huis aan de 
Schansedijk 2. Frans was 
rietdekker van beroep, maar stond 
ook zijn mannetje als slachter. Hij 
kwam bij de boeren aan huis, als 
het jaarlijks vetgemeste varken 

klaar moest worden gemaakt voor consumptie. Frans en Dora zijn in de 
vijftiger jaren uit Alphen verhuisd en beiden zijn in Megen overleden.  
Hartelijk dank aan allen die ons informatie over dit echtpaar hebben verstrekt! 
 
Zoekplaatje Man met snor 
 
Een snor maakt het vaak gemakkelijker om achter 
iemands naam te komen. Bij het zoekplaatje 
waarmee we dit jaar openen is dat toch niet 
voldoende voor ons. 
 
Eigenlijk hebben we van deze persoon voor zover 
we weten niet eens een foto, maar alleen maar het 
negatief van deze foto. Aan duidelijkheid laat die 
niets te wensen over. Maar wij (her)kennen hem niet. 
Wie helpt? 
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Donateurs 
 
We zijn blij dat we, vooral dankzij onze donateurs, de huur van onze ruimte 
vorig jaar hebben kunnen betalen. De gemeentesubsidie is namelijk een vast 
bedrag, en voor een grotere bijdrage voor onze grotere ruimte visten we daar 
achter het net. 
Wij schreven aan het eind van het jaar nog 27 donateurs in, waarvan we de 
bijdrage al voor 2012 hebben geboekt. Hiermee zijn we nog lang niet aan het 
huurbedrag voor dit jaar dus nieuwe donateurs zijn van harte welkom. Uw 
bijdrage kan worden overgemaakt op onze bankrekening 91.84.97.752. De 
donateurkaart voor 2012 komt dan bij u in de bus! Daarmee krijgt u een jaar 
lang korting op onze uitgaven en gratis toegang op de donateuravond. 
 
 
Documentatiecentrum WHAM 
 
Onze ruimte in de Hucht draagt sinds kort de naam ‘Documentatiecentrum 
WHAM’. We gebruiken deze ruimte nu een jaar en de hoeveelheid informatie 
waarover we beschikken is enorm. We hebben er onze handen vol aan om 
alles wat er is opzoekbaar te houden, en de dingen die we krijgen op een 
geschikte plek toe te voegen. Onze ruimte is rondom voorzien van schappen, 
en sinds enige tijd hebben we een prachtige vitrinekast waarin we spullen, die 
met Alphen te maken hebben, uitstallen. 
 
Behalve de informatie als kranten en foto’s zijn we ook steeds bezig om 
informatie over Alphen, die in andere archieven aanwezig is, te fotograferen 
en in ons eigen dorp ter inzage te hebben. Voor belangstellenden bespaart 
dat een reis naar, en parkeren in Wijchen, Nijmegen of Arnhem. 
In deze archieven bewaart men oude akten van bijv. gemeente of parochies. 
De informatie die daar in staat wordt vaak gezocht door mensen die iets over 
hun stamboom willen weten. Maar wist u dat U tegenwoordig alle oude 
gemeenteakten vanaf 1811 die openbaar zijn in Alphen gewoon bij ons kunt 
bekijken? 
 
Vóór 1811 was er nog geen administratie van de gemeente waarin geboorte, 
huwelijk of overlijden werd vastgelegd. Toch waren de kerken al een paar 
honderd jaar bezig met het noteren van de personen die gedoopt werden, 
trouwden of werden begraven. Dit gebeurde door de pastoor of koster, soms 
ook door de doodgraver. Lastig is het, dat daarbij vaak Latijn als taal werd 



gebruikt. Ook werd er geen invullijst gebruikt, iedere pastoor schreef het op 
zijn eigen manier op. Daarbij werd soms minimaal gemeld wie het betrof: de 
aanduiding ‘een kind van ….’ of ‘de vrouw van….’ Was niet ongebruikelijk. 
Soms is er over een bepaalde periode geen enkele informatie meer 
voorhanden. Dat gebeurde als de pastoor ziek was, of er na zijn dood een 
tijdje geen opvolging was. Soms zullen er zeker ook bij een watersnood of 
brand boeken verloren zijn geraakt. Men is zeer zuinig op de boeken die wel 
bewaard zijn gebleven. Om kopieën daarvan in te zien, moest men tot voor 
kort naar een (streek)archief, maar wij hebben deze kopieën voor Alphen nu 
ook in ons eigen documentatiecentrum! 
 
Voeg daarbij de bevolkingsregisters, die de gezinnen in Alphen vermelden 
tussen 1825 en 1930, de ruim 1800 bidprentjes en het enorme kranten- en 
fotoarchief van de vorige eeuw, dan kunnen we met een gerust hart zeggen: 
kom maar op Alphenaren, wij hebben u iets te bieden! 
 
Een goed beeld daarvan geven wij u op internet via onze website 
www.alphenaandemaas.com. 
 
 
Uitslag Quist u het nog? 
 
Onze quiz ter gelegenheid van de 50e nieuwsbrief heeft veel mensen de 
afgelopen feestdagen aan het zoeken gezet in de historie van Alphen. Daarbij 
werd druk gebruik gemaakt van onze website. Omdat daar ook een 
zoekfunctie op zit, kon je voor sommige vragen gewoon een trefwoord 
invoeren en de pagina met het antwoord verscheen op je scherm. Maar dat 
lukte bijv. niet met foto’s, waarop de prins verdwenen was of met enkel de 
ramen van een gebouw.  
 
Alle oplossers waren enthousiast, hoewel ze wel aangaven dat het moeilijk 
was. Dat blijkt ook wel, omdat niemand echt alle antwoorden goed had.  
 
Vraag 14 (tot hoeveel gemeenten heeft Alphen behoord) leek gemakkelijk, 
maar bijna iedereen vergat daarbij dat na de herindeling van 1984 ons dorp 
een korte tijd deel uitmaakte van de gemeente Wamel! Mensen die tussen 
01-01-1984 en 01-07-1985 in Alphen geboren zijn hebben daarom Wamel als 
geboortegemeente op hun pas of identiteitskaart. 
 
Bij vraag 45 (welke familienaam komt in Alphen na De Leeuw het meeste 
voor in het boekje Alphen aan de Maas in Oude ansichten) waren de 
meningen verdeeld. De index op achternaam van dit boekje is ook te vinden 
op internet. Wie de families Holl en Hol bij elkaar had geteld kreeg een 
verkeerd antwoord, want Van Rossum komt in deze lijst op de tweede plaats. 

De moeilijkste vraag ging over Hofmans, jarenlang de ‘sterke arm’ in Alphen. 
Een verhaal van Cornelis van de Wert over deze legendarische figuur met als 
titel ‘De nacht van Hofmans’ werd door de puzzelaars van A tot Z gespeld, 
zonder de juiste oplossing prijs te geven. Velen kozen daarom het vuurwerk 

op de vijfsprong of een 
partijtje voetbal waar 
het niet toegestaan 
was. Wie echter de foto 
op deze pagina 
bekeek, en er met de 
muis op kwam, zag wat 
in 1928 de plicht was 
die Hofmans naar de 
‘Achterste Waard’ riep: 
de noodlanding van 
een vliegtuigje! 

Veldwachters Beumer (l) en Hofmans (r) bij het vliegtuig. 
 
De uiteindelijke winnares van deze quiz leverde de antwoorden al na één dag 
in. Het is Willie van Schaik-van Haren, die wij met een leuke cadeaubon naar 
onze eigen buurtsuper Verwoert sturen. 
De tweede prijs blijft niet in ons dorp, maar werd gewonnen door Suzanne 
van Dijk-Vos uit Beneden Leeuwen, in Alphen geboren en opgegroeid en 
maandelijks de Union verslindend bij haar ouders of schoonmoeder. Zij 
verdient daarmee een cadeaubon van ’t Oude Ambacht. Beiden gefeliciteerd! 
 
Een groot compliment voor de overige inzenders. Zij krijgen van ons 
persoonlijk via mail te horen op welke vraag een beter antwoord te vinden 
was. Uiteraard zijn alle goede antwoorden ook op onze website te bekijken. 
 
 
Aanvulling winkeltjes 
 
Als reactie op de lijst met winkeltjes die we in de vorige nieuwsbrief plaatsten, 
kregen we nog de volgende aanvulling: 
 
‐ Bepke Derks (later zijn vrouw Klaartje Derks), bakkerij maar ook snoep, 

levensmiddelen, Citadelstraat-Driehuizenstraat (thans verdwenen). 
‐ Liena v.d. Wert, (moeder van Cornelis v.d. Wert) bij Molendijk 9 (thans 

verdwenen). 
‐ Hein Derks aan de Molendijk, bij de afweg van de Molenstraat (thans 

verdwenen). 
 
Ongetwijfeld kan deze lijst nog verder aangevuld worden!  
 


