
Zoekplaatje schoolreisfoto vliegtuig 
 
Deze foto is waarschijnlijk van een schoolreisje in de dertiger jaren. Links 
boven duidelijk herkenbaar meester Van Oorsouw en zijn vrouw juffrouw Hol. 
De hoogste tijd om nog te proberen met uw hulp een aantal andere namen 
vast te leggen. Wie help ons op weg? 
 

 
 
Oplossing zoekplaatje ijsbeer (2) 
 
Van Henk en Trudy van den Boogaard kregen we de onderstaande namen bij 
het zoekplaatje ijsbeer (2), waarvoor onze hartelijke dank! 
Staande v.l.n.r. 1. Meester Peter van Oorsouw, 2. Jan (van Cees) van Ooijen, 
3. Johan de Kleijn, 4. Coen (van Jan) van Wichen, 5. Broer (van Hendrik) 
Derks, 6. Juffrouw Tonia Hol, 7. Theo van Geffen, 8. Leo van Lent, 9. Juffrouw 
de Leeuw, 10. Mari van Lent, 11. ?. 
Gehurkt v.l.n.r. 1. Peter Appeldoorn, 2. Piet Derks, 3. Gerard Hol, 4. Toon 
Engelbart, 5. Wies (Louis) van Lent, 6. Antoon van Geffen, 7. ?, 8. Coen (van 
Toon) van Wichen. 
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Negentig jaar geleden: Watersnood 1925-1926 (2) 
 
Minister De Geer heeft meteen van deze watersnood gezegd dat het geen 
ramp was, zoals de storm bij Borculo, waar het Rijk geld zou geven voor het 
herstel. Mensen, die langs een rivier gingen wonen, kozen zelf voor het risico 
van zo’n schade, zo was zijn redenering. Gelukkig werd er wel geld 
ingezameld door de Algemeene Vereenigde Commissie tot leniging van 
rampen door Watersnood (AVC). In Den Bosch verzamelde het R.K. 
Huisvestings-Comité geld en goederen waarmee in eerste instantie praktische 
hulp werd verleend. Dit Comité kon ruim 760.000 gulden doorgeven aan het 
AVC. 
 
Een inzamelingsactie bracht 4,7 miljoen gulden op. Van dit geld werden in 
Brabant en Limburg al vergoedingen uitbetaald, terwijl hier de boel nog onder 
water stond. Een speciaal in het leven geroepen Bouwbureau taxeerde hier in 
april de schade aan 4000 woningen op 4 miljoen en na wat bijstellingen op 2,5 
miljoen gulden. Er werden noodwoningen aangeschaft, waarvan er 44 in 
Alphen werden geplaatst. Ook het Belgische Rode Kruis plaatste enkele 
huizen, o.a. in Alphen. 
 
Nieuwbouw mag niet in het dijktalud. Er wordt gezocht naar goedkope, kleine 
standaardwoningen. Men begint te bouwen, maar dan blijkt in augustus dat er 
niet voldoende geld meer over is voor deze woningen! Opnieuw wordt 
aangeklopt bij het Rijk, met als resultaat, dat er nu toch met veel pijn en moeite 
geld komt. De helft daarvan is een gift, de andere helft wordt als hypotheek 
gegeven. Er wordt een Stichting Maas en Waal opgericht om de gang van 
zaken rond de hypotheken te regelen. Van alle kanten wordt er geklaagd. 
Soms hebben mensen al een hypotheek en ze willen er niet meer schuld bij. 
Rijke mensen die schade hadden zijn eerder al geholpen, soms met een groter 
bedrag, en hoeven niets terug te geven. Uiteindelijk zijn in het voorjaar van 
1927 alle 275 watersnoodwoningen betrokken. 
 
Maar zo’n vijftig gezinnen hebben vóór de watersnood gewoond in een 
huurhuis of houten keet, soms buitendijks. Dit bezit is niet in tel, en wie niets 
heeft kan ook niets verliezen. Dan volgt met Kerst 1927 een actie van De 
Telegraaf voor deze mensen die ruim een ton opbrengt. De Burgemeester 
Schuytstichting bouwt daarvan woningen die voor heel weinig worden verhuurd 
en na tien jaar zelfs geschonken. De problemen met bewoners van de andere 
watersnoodhuisjes stapelen zich op en er dreigen rechtszaken en uitzettingen. 
De stichting betaalt de proceskosten, koopt zaken op en schenkt ze aan de 



bewoners. In 1930 komt er een voorstel van de minister van Arbeid, Handel en 
Nijverheid om alle schulden maar kwijt te schelden. Maar de executies en 
rechtszaken gaan door en pas in 1934 wordt deze regeling aangenomen. 
 

 
 
Het huis op de hoek van de Driehuizenstraat en de Valksestraat was een huis 
van de Burgemeester Schuytstichting. 
 
 
Geluidsoverlast 
 
Geluidsoverlast is in verschillende gemeenten een probleem. Maar dat het niet 
van vandaag of gisteren is, bewijst onderstaande tekst uit Publicatiën, 
Bekendmakingen, Waarschuwingen van den Burgemeester van Appeltern.  
 
1 juni 1841  
 
Waarschuwing 
 
De waarnemend Burgemeester van Appeltern 
 
Van verschillende zijden klagten ontvangen hebbende dat velen zich niet 
ontzien om ter gelegenheid van trouwen of ondertrouwen hetzij met pistool of 
ander schietgeweer, roekeloos, digtbij en zelfs in de woningen te schieten en 
daarbij een ongepast gevaar aan den dag leggen, hetwelk soms tot 
middernacht blijft voortduren; dat sommigen zich ook veroorloven laat in den 
avond, en dikwijls den halven nacht of langer voor eens ander deur te staan 

zingen, schreeuwen, gebaarden maken, en daarbij allerlei schandelijke 
baldadigheden uitrigten. 
Gelet op art. 479 nr 8 en 480 nr 5 van het nog vigerend Wetboek van Strafregt, 
waarbij met eene boete van 11 tot 15 francs bedreigd worden al degenen, die 
beledigende of nachtelijke burengeruchten of bewegingen maken, tot 
verstoring van de rust der inwoners, of hunne medepligten, welke boete naar 
omstandigheden met eene gevangenis van ten hoogste vijf dagen zal mogen 
veranderd en kunnen uitgewezen worden. 
Waarschuwt bij deze alle ingezetenen zijner gemeente welke zich tot hiertoe, 
met zulke strafwaardige baldadigheden enkel onvoorzigtig omgaan met 
schietgeweer waar door zeer ligtelijk brand zoude ontstaan, hebben ingelaten, 
om zich voortaan van deze en soortelijke handelingen, wel te willen 
onthouden; zijnde de veldwachters en verdere politiebeambten ten strengste 
gelast hier voor te waken en om bij elke ontdekking, wie het ook zijn moge 
daartegen dadelijk proces verbaal te doen opmaken; terwijl den schuld 
pligtigen bij deze tevens wel wordt herinnerd, - aangezien de f- burgemeester 
voornoemd, verondersteld zulks meestal onder de Jonkheid plaats heeft- dat 
de personen, die op zulke roekeloosheid of schandaligheden betrapt en 
vervolgens gestraft worden, veel van hunne eer en burgerregten komen te 
verliezen, daar het Bestuur alzoo, bij elke gelegenheid zoude moeten 
zwarigheid maken, om eenig certificaat van goed gedrag of ander getuigschrift, 
ten hunne behoeve, het welk in hun volgend leven dikwijls kan benodigd 
worden, af te geven. 
En ten einde niemand hier van onwetende zijn zal deze op zondagen den 6e 
en 13e dezer, aan de verschillende kerken der gemeente gepubliceerd, en 
daarna aangeplakt worden. 
 
 
Brand (9) 
 
Het zal je maar gebeuren: er ontstaat een brand in je huis die je zelf kunt 
blussen. 
Je gaat op weg naar 
de verzekeringsman 
om de schade te 
melden, en als hij met 
je meegaat om deze 
in ogenschouw te 
nemen blijkt 
ondertussen je hele 
huis afgebrand. Als 
we de krant mogen 
geloven gebeurde 
zoiets 130 jaar 
geleden in Alphen!  

02-05-1885 De Tijd 
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