
Zoekplaatje Op het terras  
 
Het zoekplaatje sluit deze keer aan bij het stukje over de cafeetjes in Alphen. 
We zien een terras, maar we weten niet of dit wel in Alphen is. De foto komt 
van de familie Gijsbers, maar er is ons helemaal niets over bekend. 
Wie herkent deze mensen of de locatie en helpt ons verder? 
 

 
 
Oplossing zoekplaatje Vier oude dames 
 
Zowel Henk als Jan van den Boogaard herkende in de tweede dame van 
rechts oma Hanna van den Boogaard-Peters. De andere drie dames zijn 
zussen van haar. Van links naar rechts zien we Pietje van Hoften-Peters, 
Wilhelmina Mathilda van der Horst-Peters, Johanna Maria van den Boogaard-
Peters en Maria Antonia van Haalen-Peters. 
Allen dochters uit het gezin van Gradus Peters en Hendrika Maria van Beers 
uit Dreumel. 
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Dit jaar zijn op veel plaatsen herdenkingen omdat het zeventig jaar geleden is 
dat een groot deel van Nederland na de Tweede Wereldoorlog werd bevrijd.  
Ook in Alphen kwamen in september 1944 de Engelse soldaten. Er waren hier 
maar weinig Duitse soldaten gestationeerd. Bij het veer naar Oijen was sinds 
1943 een detachement van de Kriegsmarine gelegerd. Dit waren Oostenrijkers 
die waren ingekwartierd in vier huizen. Ze moesten de veerpont bewaken en 
passanten controleren. De pont werd continu door twee soldaten bewaakt. 
Toen op 17 september een aantal Engelse soldaten bij Oijen landde is de pont 
aan de Alphense kant tot zinken gebracht. De mariniers zijn via het Tielse veer 
gevlucht.  
 
Deze foto is waarschijnlijk eind september genomen, bij het Leeuwens gemaal, 
nu brasserie ’t Anker. Het is een foto uit een serie van vier, allemaal genomen 
op de hoek van de Nieuwe Schans en de Nieuweweg.  
De man op de voorgrond met de lichte lange jas aan, is Jozef Coppens. Van 
het groepje mannen dat rechts staat is de man links in de overall Hendrik 
Daanen. Half achter hem staat Thé van Rooij.  
 

 
 
Mogelijk zijn er nog meer foto’s van deze gebeurtenis of weet iemand nog 
namen van andere personen op deze foto? 



Een paar weken tevoren vond in Alphen op de Maas nog een dramatisch 
oorlogsincident plaats. Een sleepbootje werd op de Maas beschoten vanuit 
militaire vliegtuigen. De drie volwassenen aan boord, het echtpaar Savelkouls 
en een broer werden gedood. Het zoontje overleefde de aanval. Zie voor 
nadere bijzonderheden van dit verhaal de rubriek oorlog op onze site 
www.alphenaandemaas.com. 
 
De oorlogsellende was daarmee voor Alphen zeker niet voorbij. Nog ruim een 
half jaar was het Land van Maas en Waal frontgebied en vooral langs de 
Waalkant zijn in die periode verschrikkelijke dingen gebeurd. Alphen lag iets 
verder van de vuurhaard, maar ook hier hebben vliegende bommen schade 
aangericht. De bevrijdingslegers (Engelse, Canadese en later ook Belgische 
soldaten) waren in de school en veel woonhuizen ondergebracht. 
Oorlogsmaterieel veroorzaakte onbegaanbare wegen. De bevolking sloot 
gemakkelijk vriendschap met deze militairen, die zich hier snel thuis voelden. 
 
 
Drankgelegenheden in Alphen 
 
Tijdens de vakantieperiode kun je nog wel eens toeristen in Alphen aantreffen, 
die op zoek zijn naar een terrasje bij een café. Alphen is daarmee niet echt 
dicht bezaaid. Dat was een 150 jaar geleden wel anders! 
 
Als we een krantenbericht uit de Tielse Courant van 17 januari 1882 mogen 
geloven waren er vóór 1882 in Alphen zelfs zevenentwintig “tappers, slijters en 
kroeghouders”. Dat aantal daalde naar negentien toen voor een herberg 
voortaan een vergunning nodig was. De aanvragen voor deze vergunningen 
zijn bewaard gebleven en zo kunnen we nu nog enigszins achterhalen waar 
deze cafés allemaal zijn geweest. 
 
De bewoners van Alphen woonden in 1882 vrijwel uitsluitend langs de dijk. 
Waar je de rivier kon oversteken, was een goede plek voor een café, want 
daar kwamen veel mensen voorbij. Zo zijn er van oudsher veerhuizen geweest 
aan de Nieuwe Schans, bij de pont naar Lith, maar ook aan het einde van de 
Melkstraat en bij de molen omdat daar voetveren waren. Behalve deze 
plaatsen hadden de verschillende buurtschappen zoals Greffeling en 
Moordhuizen ook hun eigen cafés. In Alphen stonden in die tijd zo’n 240 
huizen, zodat je gemiddeld om de dertien huizen wel een drankje kon kopen! 
 
Van tijd tot tijd veranderde zo’n café van eigenaar en werd ook de inboedel 
verkocht. In 1883 gebeurde dat bijvoorbeeld met het Veerhuis aan de Nieuwe 
Schans. In een advertentie lezen we wat er zoal bij die inboedel hoorde: een 
lange tafel en tien kleine tafeltjes met 44 stoelen, kuipen, tonnen, flessen, 
karaf, koffiekannen en theeketels maar ook een “spoormandje”, waarin de 
dames vroeger hun breiwerk meenamen. 

In 1910 is opnieuw werk gemaakt van de vergunningen en dan treffen we nog 
maar zes gehonoreerde aanvragen aan in het gemeentearchief! Daarbij is dan 
inbegrepen het verenigingsgebouw de Harmoniezaal, dat sinds augustus dat 
jaar wordt gebruikt door de fanfare. 
 
De laatste serie vergunningen in het archief is van 1964. Er zijn dan weer acht 
dranklokalen. Nieuwkomers zijn Gerrit Stensen (november 1959), Toon Story 
(april 1961) en Janus van Heck (1964). De Harmoniezaal is dan niet meer in 
gebruik maar daarvoor in de plaats kan dan een drankje worden genuttigd in 
het Parochiehuis. 
 
Nu anno 2014 hebben we daar nog de helft van over, drie cafés (en De Hucht) 
op 700 woningen! De tijden zijn wel veranderd. 
 
Voor onze tentoonstelling op 19 oktober zetten we alles over deze vorm van 
bedrijvigheid nog eens overzichtelijk op een rijtje. Op een kaartje zal dan 
worden aangegeven waar die negentien cafés zich bevonden en met foto’s 
zullen we een en ander illustreren. 
 

 
Janus van Rossum in zijn café. 
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