
Zoekplaatje Onder water 
 
Een ander soort zoekplaatje deze keer. Ook nu zoeken we namen, maar niet 
bij een foto maar bij een verhaal.  
 

Dit bericht stond op  
27 februari 1958 in het 
dagblad De Tijd.  
Wie kan ons vertellen bij 
welk veer dit was, wie de 
inzittenden waren die aan 
de dood ontsnapten en 
bij welk aannemersbedrijf 
zij werkten? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Oplossing zoekplaatje Jaarvergadering EDO 1982 
 
De man en vrouw achter de tafel links vooraan zijn niet herkend, daarnaast 
zitten Marie (e.v. Dirk) van Zon en Dora van Dreumel. 
 
Aan de andere tafel herkende Peter Tijssen een aantal familieleden: links Hent 
Tijssen, helemaal rechts Nolda Tijssen, op de rug te zien Mientje Tijssen-van 
Schaijk en daar tegenover (bijna niet te zien) Anna van Schaijk –Tijssen. Naast 
Hent zit Bets van Rossum-van Mourik.  
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Bijdragen van lezers 
 
Een nieuwe rubriek in onze nieuwsbrief. Na ruim 140 nieuwsbrieven kost het 
ons steeds meer moeite om elke maand een nieuwsbrief te vullen. Daarom 
deden we een oproep in de Union om uw verhalen en vragen aan ons door te 
geven. Onderstaand verhaal en de daaraan verbonden vraag is daarvan een 
mooi eerste voorbeeld. We hopen dat er nog vele volgen. 
 
Bijdragen van lezers: Schip vermist! 
 
Buiten raast de Russische Beer door de tuin en om ons huis, vrij spel door de 
grote lege polders vanuit Dreumel, recht tegen onze noordgevel en duwt in de 
tuin enkele jonge bomen bijna plat tegen de grond.  Binnen snort de 
speksteenkachel behaaglijk, als de telefoon gaat.  
 
Een goede vriend van me, die sinds een jaar of dertig in een dorpje onder 
Eindhoven woont, had iets ontdekt wat mij “wel móést interesseren!”  Door de 
lockdown geplaagd maakten hij en zijn vrouw elke dag vrij onwennig een 
wandelingetje door de lange verlaten winkelstraat van zijn dorp.  Omdat alle 
winkels gesloten waren, bleef het uitje beperkt tot windowshopping: in goed 
Nederlands “Kijken, Kijken, Niet Kopen” . 
 
Zo kwamen ze bij een klein winkeltje, waar van alles te koop was in normale 
tijden, in de etalage een groot naambord tegen. Glanzend vernist bruin 
eikenhout,  waarop met glimmend gepoetste koperen letters te lezen stond:   
“ALPHEN A/D MAAS.”  Bij een volgende wandeling troffen ze bij toeval de 
winkeleigenaar en vroegen hem naar de herkomst van het bord.  De goede 
man wist er niets van, hij kende alleen Alphen aan de Rijn en verkocht het bord 
voor een goed doel, net als de andere curiosa in zijn winkel.   
 

 
 
Mijn vriend belde om te vragen of het naambord iets voor mij was, omdat hij 
wist dat Rita en ik sinds 12 jaar in dit mooie Alphen aan de Maas woonden.   



Uit zijn beschrijving maakte ik op dat het een naambord van een vrachtschip 
moest zijn. Je kent ze wel,  achter de stuurhut midden op de kajuit op elk 
binnenvaartschip.  Zodat bijvoorbeeld de havenmeester, Rijkswaterstaat of een 
sluiswachter kunnen zien waar het schip zijn thuishaven heeft.  
 
Ik was blij verrast, want het leek me een vrij nostalgisch en uniek bord en ik 
hou wel van een beetje curiositeit.   
Maar tegelijk besefte ik, dat Alphen helemaal geen vrachthaven heeft –en 
zover mijn kennis reikt ook nooit heeft gehad-  dus nooit de thuishaven van 
een vrachtschip kon zijn?!  
 
Gelukkig hebben wij in Alphen een zeer goed gedocumenteerde historische 
vereniging, dus heb ik contact gezocht met Ben van Dijk. Die hielp me direct al 
uit de droom, want hier aan de Greffelingsedijk heeft in het verleden wel 
degelijk een bedrijf gezeten dat op de ark Nelton woonde en een  vrachtschip 
bezat: de Truan van het zandoverslagbedrijf van de familie Strijbosch; later 
verhuisd naar het strandje bij de Schans waar nu de camping is.    
Ben stuurde direct per mail een foto van één van beide schepen, die ik gelijk 
met het vergrootglas ging bestuderen… helaas, wel een houten naambord, 
maar heel andere afmetingen en andere tekst.   
 

 
Motorschip Truan van de Familie Strijbosch 
 
Ik belde mijn vriend terug en vroeg hem of hij een duidelijke foto van het bord 
kon sturen. Hij had het bord ondertussen gekocht, dus voor een foto hoefde hij 
alleen maar even naar de bijkeuken te lopen.  Ondertussen wist hij me nog te 
vertellen, dat er in diezelfde winkel nog een tweede soortgelijk naambord lag, 
waarop een vrouwennaam met koperen letters stond. Hij meende dat hier 
“CATHARINA” op stond, niet zeker is of deze beide borden bij elkaar horen. 
 
Nu ik de (onduidelijke)  foto van het bord wat beter bekeek, zo mooi gepoetst 
en gevernist, in combinatie met de afmetingen……. zóu het eventueel ook nog 
kunnen dat het van een groot motorjacht afkomstig is.   Dan is het raadsel 

minder groot, want we hebben natuurlijk al vele jaren een heuse jachthaven in 
Alphen.   
 
De vraag is dus… Weet / kent iemand het binnenvaartschip / motorjacht waar 
dit bord op thuishoorde?  Mogelijk in combinatie met de naam Catharina? Het 
is puur uit belangstelling dat ik mijn vraag stel en ik begreep dat WHAM het 
ook interessant vindt om dit ontbrekende stukje geschiedenis uitgezocht te 
hebben.   
 
Ron Dudok 
 
 
Aanvulling uit het archief van WHAM 
 

Zand- en Grindhandel – 
Overslagbedrijf Strijbosch 
aan de Nieuwe Schans 
 
 
 
 

Advertentie uit 1954 
 

Het overslagbedrijf omringd door tenten van de groeiende camping 
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