
Zoekplaatje 20 jaar v.v. VIOS (10) 
 

 
 
Er stonden 68 personen op de grote groepsfoto die op 1 mei 1953 gemaakt 
werd ter gelegenheid van het twintigjarig jubileum van v.v. VIOS. Van 60 wist u 
ons de naam te vertellen. Deze laatste acht zijn nog onbekend. Wie helpt? 
 
 
Oplossing zoekplaatje 20 jaar v.v. VIOS (9) 
 
Er waren niet veel reacties op het zoekplaatje deze keer. We kregen wel wat 
namen aangeleverd, maar toch missen we er nog een aantal.  
Links boven: Thé Gijsbers, onbekend, Chris (zoon van Has) de Leeuw, Cor 
(zoon van Henk) van Ooijen. Kijk in de Zoekplaatjes rubriek op 
www.alphenaandemaas.com om alle foto’s nog eens terug te kijken. Wie weet 
kunt u ons de laatste namen vertellen. 
 

Stichting Werkgroep Historisch Alphen aan de Maas 
 
p/a Greffelingsestraat 23 | Peer Witzel tel. 56 2195 
6626 AN  ALPHEN (Gld) | Ben van Dijk tel. 56 1942 
 | Adrie van Hoogstraten tel. 56 2425 
Elke donderdagavond in de Edohof | Johan de Jong tel. 56 1557 
van 20.00 tot 22.00 uur |  
  |  
RegioBank NL45RBRB0918497752 | email: wham@alphenaandemaas.com 
KvK nr. 11069033  | www.alphenaandemaas.com 

Stichting Werkgroep Historisch Alphen aan de Maas 
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VANWEGE HET NIET VERSCHIJNEN VAN DE UNION I.V.M. HET CORONA 
VIRUS WORDT ONZE NIEUWSBRIEF DEZE MAAND LOS BEZORGD. 
 
 
Meikevers 
 
In het Regionaal Archief in Nijmegen worden van onze (oude) gemeente 
boeken bewaard met verslagen van de gemeenteraad. Je kunt daarin zien dat 
er ook al in het begin van de 18e eeuw maatregelen (verordeningen) moesten 
worden bedacht om te zorgen dat de inwoners goed konden leven. 
Ruim tweehonderd jaar geleden werden de landbouwers hier geplaagd door 
een enorme hoeveelheid meikevers. Ze vormden een probleem omdat de 
larven veel schade veroorzaakten aan de wortels van de gewassen. Als de 
kevers volwassen waren aten ze bomen volledig kaal. Daardoor vormden ze 
een bedreiging voor de voedselvoorziening. 
 
In april 1817 is een reglement 
tot wering en uitdelging der 
meikevers uitgevaardigd. 
Daarin staat dat meikevers die 
zich vertonen moeten worden 
gevangen, gedood en 
ingezameld. Daarbij mag men 
niet zonder toestemming op 
het land van iemand anders 
komen. De inwoners worden 
in drie klassen ingedeeld, afhankelijk van de grootte van hun landerijen. Per 
klasse wordt de hoeveelheid te doden meikevers bepaald. Als men méér 
kevers vangt krijgt men een premie die kan oplopen tot 50 cent per “spint”. 
(Een spint is een emmer van ongeveer 5 liter). Wie niet genoeg vangt moet 50 
cent per spint betalen als boete. Om een en ander naar behoren te kunnen 
afhandelen moeten de resultaten in een tabel worden verwerkt en aan de 
provincie worden overlegd. De gedode kevers moeten na inlevering worden 
begraven, zo nodig moet de plaats waar begraven is aangewezen kunnen 
worden.  
 
In de Raadsbesluiten van 2 mei 1818 kunnen we dan terugvinden wie de 
grootste landerijen in hun bezit hebben. Zij komen in de eerste klasse. Voor 
Alphen zijn dat Thomas de Grunt, Johannes Lagarde, Daniël Sterk en Jan 
Cornelis Steenbruggen. Ook het jaar daarna wordt er nog jacht gemaakt op de 
meikevers. Één grootgrondbezitter is uit het rijtje van de eerste klasse 



verdwenen: Thomas de Grunt is op 17 januari op 83 jarige leeftijd overleden. 
Hij is ongehuwd en zijn bezittingen worden verdeeld onder zijn erfgenamen.  
Na deze jaren is er weinig meer gemeld over deze kevers. Na de Tweede 
Wereldoorlog komen er bestrijdingsmiddelen waardoor er niet meer met de 
hand gevangen hoeft te worden. 

Toch blijven de meikevers een aantrekkelijk 
“speelgoed”, omdat ze gemakkelijk te 
vangen zijn. Ze zien er vriendelijk uit en zijn 
langzaam in hun bewegingen. Oudere 
mensen weten er verhalen over te vertellen 
dat ze vroeger in luciferdoosjes mee naar 
school werden genomen. Andere verhalen 
gaan over een touwtje om een pootje en 
daarna rond laten vliegen. 

 
Piet van Hoogstraten (1901-1992) vertelde ons dat hij nog een schoolversje 
over de meikever uit zijn hoofd kende wat hij nog op de lagere school had 
geleerd: 
 
Het was avond en het maantje scheen zo helder in de stroom. 
Een zwart bruin bonte kever hing zo prettig in een boom. 
Van het ene blad naar het andere vloog hij blij en vrolijk rond, 
en zong daarbij een wijsje dat niemand goed verstond. 
Maar ook in het maanlicht liep een kleine jongen rond, 
en die schudde van de eikenboom de kevers op de grond. 
De kever sloeg zijn vleugels uit maar sloeg ze weer ineen, 
wat was hij graag weer vrij geweest en in de boom maar neen, 
de knaap had naald en draad en reeg die door de kever heen. 
Toen kroop het arme kleine dier van bittere pijn ineen. 
Hij snorde en hij bromde en draaide in het rond, maar niet meer van plezier, 
en kreeg de knaap geen medelijden met het arme kleine dier? 
Ach neen, hij vond dat brommen mooi en dacht niet aan de pijn. 
Hoe kon zo’n kleine dreumes toch zo onnadenkend zijn. 
 
Dit versje en meer over zijn schoolbelevenissen is op onze website 
alphenaandemaas.com te vinden in de rubriek Onderwijs bij Herinneringen. 
 
 
Besmettelijke ziekte: tyfus (3) 
 
In september 1911 komt de plaats Kapel-Avezaath bij Tiel uitgebreid in het 
nieuws. Sinds zes jaar lijden daar in de buurten Bergakker en Vinkebuurt, die 
maar vijf minuten van elkaar verwijderd zijn, wel negen mensen aan tyfus. Het 
is dan al wel bekend dat het drinkwater de bron is van deze ziekte. Volgens de 
krant drinken de schoolkinderen in Kapel-Avezaath water uit de sloot of uit de 
Linge, omdat ze op school geen water krijgen.  

Bijzonder is dat in Kapel-Avezaath manoeuvres (grote legeroefeningen) zullen 
worden gehouden, waarbij ook de koningin altijd aanwezig is. Ze verblijft dan in 
villa Juliana, gelegen in het nabij gelegen Kerk-Avezaath.  
 
“Nog heden was voor ’t gebruik van H.M. 
een kist met glaswerk aangekomen… 
Het is dringend noodzakelijk, dat het 
onderzoek van het water, door H.M. te 
Kerk-Avezaath te gebruiken, publiek 
gemaakt wordt. De natie heeft er recht op 
te weten, of onze Koningin veilig de, 
altoos vermoeiende manoeuvre-
campagne mede kan maken, wonende in 
een villa op tien minuten gaans van een 
sedert zes jaar beruchte typhushaard”, 
zo vermeldt Het Nieuwsblad van het 
Noorden.  
 
Men maakt zich kennelijk drukker om het drinkwater van de koningin als zij op 
bezoek komt, dan om het feit dat er al jarenlang mensen sterven aan datzelfde 
drinkwater. Het bezoek van de Koningin en de manoeuvres worden afgelast.  
 
Eind december van dat jaar vermeldt de Tielsche Courant: 

 
Ook in Alphen is er in 1911 wat beroering over de kwaliteit van het drinkwater. 
“Het voorkomen van een typhusgeval te Maasbommel gaf aanleiding tot een 
onderzoek van het drinkwater in de gemeente Alphen. Daaruit bleek, dat in het 
besmette huis het water uitstekend was en dat der boterfabriek te Alphen het 
slechtst.” 
 
Zoals al eerder gemeld hebben wij na 1911 geen meldingen van dodelijke 
slachtoffers van deze ziekte in Alphen meer gevonden. Wel werden nog 
patiënten gemeld in 1919 (H.J. van Avezaat) en in 1924 (familie Tijssen). 
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