
Zoekplaatje 20 jaar v.v. VIOS (3) 
 

 
 
Deze foto is de derde uitsnede van een grote groepsfoto die op 1 mei 1953 
gemaakt werd ter gelegenheid van het twintigjarig jubileum van v.v. VIOS.  
Wie kan ons vertellen wie er op deze foto staan? 
 
 
Oplossing zoekplaatje 20 jaar v.v. VIOS (2) 
 
Op het vorige zoekplaatje zijn acht van de tien personen herkend. Achter v.l.n.r 
Bep van der Voort-Brunolt, Truus Strijbosch-van Wichen, onbekend, Tineke 
van de Wert, Toon van Wichen, Janus Lagarde, Has van Os, helemaal rechts 
achter onbekend. De vrouw op de voorgrond is Jo Lagarde-van Wichen en de 
man rechtsonder Martien van Rossum. Wij danken Hans en Annie van den 
Boogaard, Lia Borneman en Ted van Geffen voor deze mooie aanvulling. 
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Bevrijding 75 jaar geleden (1) 
 
De bevrijding van Nederland aan het einde van de Tweede Wereldoorlog wordt 
dit jaar uitgebreid via allerlei media getoond. Alphen werd bij de militaire 
operatie Market Garden in september 1944, dus 75 jaar geleden, bevrijd. Er 
zijn foto’s waarop te zien is dat militairen met hun voertuigen aankwamen bij 
de Nieuwe weg aan de Schans. In Alphen werden deze militairen bij 
verschillende burgers ondergebracht, maar ook in de school. Deze stond toen 
op de plaats waar nu dorpshuis de Hucht staat. Aan het einde van de oorlog 
moest er op een lijst worden ingevuld welke schade er geleden was. Op dit 
document kunnen we nu dan ook precies zien dat er eerst Engelsen, na 
ongeveer 6 weken Canadezen en de laatste maanden van de oorlog ook nog 
Belgische militairen hier waren ingekwartierd. 
 

 
 
Het Land van Maas en Waal was wel bevrijd, maar vanuit de Betuwe werd nog 
fel gevochten. Vooral de dorpen langs de Waal kregen het daarbij flink te 
verduren. Sommige gezinnen daar zochten een veiliger heenkomen bij familie 
aan de Maaskant. 
De militairen schoten vanaf verschillende plaatsen in Alphen met hun tanks 
over de Waal. Na enkele dagen veranderden ze van positie, omdat dan 
meestal door de vijand de plaats was ontdekt vanwaar werd geschoten. Deze 
plaatsen werden dan door de Duitsers flink onder vuur genomen. 
 
De militairen gingen vanuit Alphen naar de Waaldorpen om daar bescherming 
te bieden en te verhinderen dat de Duitsers over de Waal kwamen. Vaak 
gebeurde dat toch “s nachts, waarbij b.v. in Beneden Leeuwen huizen langs de 
dijk in brand werden gestoken of zoals in Wamel gijzelaars werden 
meegenomen. 
In november 1944 ging Lieske Holl (in Alphen beter bekend als Lieske de 
Smid) een dagboekje bijhouden dat bewaard is gebleven. Daarin heeft ze 
aangetekend dat op 27 november een Canadese militair in Dreumel werd 
neergeschoten terwijl hij daar op wacht stond. Hij is daarna tijdelijk begraven in 
Alphen aan de dijk, aan het einde van de Kerkstraat. In ons archief bewaren 



we een foto van dit 
graf met de zussen 
Betty, Antje en Joke 
Holl, nichtjes van 
Lieske en twee 
militairen. Op het bord 
staat de tekst: 
ALPHEN WILL 
NEVER FORGET TE 
CANADIANS 
 
De letterlijke tekst uit 
het dagboekje luidt: 
“Een Canadees 
doodgeschoten in 
Dreumel toen hij op 
wacht stond, ligt hier 
tegenover het huis van 
Hannes v. Wichen 
begraven langs de dijk 
met kruis met naam 
erop, bloemen erop, 
zijn soldatenmuts 
erop, ik heb voor deze 
jongen goed gebeden, 
ik was er een halve 
dag ziek van geweest, 
zoo trok ik me dat aan. 
Het was een jongen 
van 19 jaar, ongehuwd 
en zoo vallen de soldaten dan hier, dan daar en dan hun arme zielen want U 
kunt wel begrijpen, deze soldaten zijn niet net als wij, al zoveel jaren in dienst, 
weten soms niet welke dag dat het is. Van de week kwam Mien uit de kerk en 
ze vroegen, Zondag vandaag?”. 
 
 
Wat een families! (2) 
 
Bij het zoeken van informatie over families kom je verschillen tegen in de 
spelling van de familienaam. Zo vind je bidprentjes met Van de Werd, Van de 
Wert en ook nog wel Van de Werdt. Toch is het helemaal niet vreemd als blijkt 
dat deze mensen wel familie van elkaar zijn. 
Tot de invoering van de burgerlijke stand werden namen genoteerd door 
pastoors of dominees in doop-, trouw- en begraafboeken. De mondelinge 
informatie werd opgeschreven zoals de schrijver dacht dat het goed was. Maar 
ook de notatie door de ambtenaren was in de beginjaren merkwaardig. Zo 

vinden we in een 
trouwakte in Oijen het 
huwelijk van Peter van 
Lend, die volgens 
informatie in dezelfde 
akte een zoon is van 
Quirinus van Lent! 
Deze Peter van Lend 
trouwt in 1872 op 66 
jarige leeftijd met 
Petronella Vinken. Zij is 
dan 37.Van haar hebben 
we een bidprentje in onze collectie. Als Peter van Lend  in 1876 overlijdt, 
trouwt ze het jaar daarna met Frans van Lent! Uit beide huwelijken worden 
geen kinderen geboren.  
Frans van Lent trouwt na het overlijden van Petronella Vinken in 1893 met 
Emerentiana van Heck uit Lith. In 1895 wordt een dochter geboren, in 1896 
nog gevolgd door een tweeling! Frans is dan 68! 
 
 
Dokter Jules Buijs, een Joodse dokter in Maasbommel 
 
Alphen heeft nooit een eigen dokter in zijn woonplaats gehad. Voor de eerste 
geneeskundige behandeling was men aangewezen op de dokter in Dreumel, in 
Maasbommel of soms in Lith. Het is best bijzonder dat de artsenpraktijk in het 
toch overwegend katholieke Maasbommel vlak na de oorlog werd uitgeoefend 
door een Joodse arts. Ook de vroede vaderen uit die tijd hadden aanvankelijk 
wel enige bedenkingen toen Jules Buijs, geboren in Amsterdam, zich hiervoor 
aanmeldde. Via Oss en Heesch kwam hij terecht in een dorp, waar hij zeer 
geliefd werd. Behalve met zijn dokterswerk was hij actief in het 
verenigingsleven bij de voetbalclub en de carnavalsclub, waarvan hij ook prins 
werd. Van de jaarlijkse Zomerfeesten, die ook door veel mensen uit Alphen 
werden bezocht, was hij mede initiatiefnemer. Zijn vrouw, die hij in het kamp in 
Westerbork had leren kennen, was zijn doktersassistente en zorgde voor de 
apotheek.  
 
In 1964 werd dokter Buijs plotseling zelf ziek en overleed op 13 januari aan de 
gevolgen van een hartinfarct.  Hij werd begraven op de Joodse begraafplaats 
Moscowa in Arnhem. In 1966 werd in Israël een gedenksteen door zijn vrouw 
onthuld in het Artsenwoud, enige kilometers van Jerusalem. Dit bos is bedoeld 
om personen, die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor de staat Israël, op 
een bijzondere manier voor eeuwig met de bodem van dit land te verbinden. 
 
Een uitvoerige beschrijving van zijn leven o.a. tijdens de oorlog in de 
concentratiekampen is te lezen op de website van hanzestadmaasbommel.info 
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