
Zoekplaatje Schoolreisje Duitschland (2) 
 
Deze maand de linkerhelft van een foto afkomstig uit het album van juffrouw 
Annie de Leeuw. De rechterhelft van de foto stond in onze vorige nieuwsbrief. 
 

 
De foto is gemaakt tijdens een schoolreisje naar Vossenberg in Duitsland. De 
man die links op de achterste rij zit is meester van Oorsouw. De leerkracht 
die in het midden op de voorgrond ligt is meester Fons Sas. Verder is er niets 
bij ons bekend over dit plaatje dat waarschijnlijk ongeveer 75 jaar geleden 
gemaakt is.  
 
Wie kan ons vertellen wie er op de foto staan en of dergelijke uitstapjes, 
helemaal naar het buitenland, wel vaker gemaakt werden. Het is lang 
geleden, maar mogelijk herkent u toch nog opa, oma, vader of moeder. 
Wij zijn zeer benieuwd! 
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De burgerlijke stand (2) 
 
Huwelijksakten 
Tweehonderd jaar geleden, in 1811, werden voor het eerst bij een huwelijk 
allerlei zaken in een akte vastgelegd. 
Men trouwde meestal in de woonplaats van de bruid. Het is in die tijd 
gebruikelijk dat meisjes als hulp in de huishouding ‘dienden’ in een grotere 
plaats als Den Bosch of zelfs Amsterdam. Men was daar dan ook in de kost 
en trouwde ook in die gemeente. Daardoor is een trouwakte dan soms 
moeilijker te vinden. 
In de trouwakte zijn behalve de naam, geboorteplaats en datum en beroep 
van bruid en bruidegom ook de naam, het beroep en de woonplaats van de 
ouders terug te vinden. Ook als zij overleden zijn staat dit vermeld. 
Natuurlijk kon men bij de eerste huwelijksakten geen geboorteakte 
overleggen, omdat die ook pas sinds 1811 werden gemaakt. Daarom werden 
pastoors gevraagd de gegevens in een verklaring over te schrijven uit hun 
doopboek. Deze verklaringen worden apart bewaard als zogenaamde 
huwelijksbijlagen. Ook zijn daarin verklaringen te vinden of de man in militaire 
dienst is geweest (Nationale Militie), of waarom dit niet het geval is 
(afgekeurd of uitgeloot). 
Het eerste paar dat in de gemeente Alphen trouwt is Johannes Peters en 
Johanna de Vries. Beiden zijn geboren in Dreumel, maar op de 
huwelijksdatum 17 januari 1811 is Johanna de Vries ‘servante demeurant au 
Alphen’, vandaar dat het huwelijk in de gemeente Alphen werd voltrokken. 
 
Overlijdensakten 
Op de allereerste dag dat de Burgerlijke stand wordt bijgehouden (1 januari 
1811) overlijdt in Alphen Helena Smulders. Het overlijden wordt aangegeven 
door Aart en Jan van Teeffelen, die vermelden dat het om een ‘Amie’ gaat en 
dat ze in de ‘Rue de Grefling’ woont. Een leeftijd van de overledene wordt in 
deze akte niet vermeld. Waarschijnlijk betreft het een kind van net twee 
maanden, het dochtertje van Marcellus Smulders en Antoinetta Otten. 
 
De gegevens in de Burgerlijke stand zijn tegenwoordig al voor een groot 
gedeelte na te zoeken op internet (www.genlias.nl). Mensen die op zoek 
gaan naar hun voorouders kunnen dat dus ook gewoon thuis achter de 
computer doen. Desgewenst helpt WHAM u daarbij graag op weg. 
 



Oplossing zoekplaatje ijsbeer 
 

 
Hennie (van Rossum)-van Uden zag zichzelf terug, helemaal rechts op het 
zoekplaatje in onze nieuwsbrief van april 2011. Zij wist ons ook de namen te 
noemen van 4 meisjes die samen met haar op schoolreis waren in de 
dierentuin in Rhenen, waar de ijsbeer altijd bereid was om mee op de foto te 
gaan. 
 
Helemaal links Sjaan (van Jan) van Wichen, het meisje daarnaast 
(omkijkend) is niet herkend, daarnaast Corrie (van Janus) Roeffen, Joke van 
Uden (zus van Hennie) en Thea (van Piet) van den Heuvel. Bedankt voor 
deze aanvullingen! 
 
 
Zomer in Gelderland 
 

Op 13 juli a.s. is er vanaf het kerkplein in 
Alphen de hele dag een live radio- en tv 
uitzending, verzorgd door Omroep 
Gelderland. 
 
Wij als WHAM zijn door hen gevraagd een 
team samen te stellen dat gaat spelen 
voor een dagprijs van maar liefst 1000 
euro. 
 
Wij hebben hiervoor in ieder geval uw hulp 
nodig, want één van de onderdelen van de 
opdracht die wij krijgen is zo veel mogelijk 

mensen naar het plein te krijgen tijdens de tv uitzending. 
 
Elders in de Union vindt u meer informatie over deze dag. Wij hopen dat we 
op uw aanwezigheid kunnen rekenen. 
 

Ouwe kranten 
 
Zoals in dit krantenbericht uit de 
Waalbode van 15 augustus 
1936 is te lezen, werd de Maas 
aan de Schans 75 jaar geleden 
verlegd. Daardoor ontstond de 
Oude Maasarm die later voor 
zandwinning werd uitgediept en 
verbreed, zodat er nu nog maar 
een smalle strook land als 
afscheiding over is. 
 
Tussen 1918 en 1929 was de Maas tussen Grave en Maasbracht al voorzien 

van stuwen en sluizen. 
In de dertiger jaren werden 
beneden Grave diverse 
bochten uit de Maas gehaald, 
waardoor de rivier 30% korter 
werd.  
Tegenover de kerk van 
Alphen was één van die grote 
bochten. 
 
In dit krantenartikel uit de 
Gelderlander is op tekening te 
zien hoe men deze bocht af 
wil snijden, zodat de 
Hemelrijkse Waard voortaan 
in Noord Brabant komt te 
liggen. Deze afsnijding is in 
1934 gerealiseerd. 
De bocht bij De Schans kwam 
in 1936 aan de beurt.  
 
Veel mensen die geen werk 
hadden werden verplicht met 
schop en kruiwagen mee te 
graven aan de nieuwe Maas. 
De uitspraak uit die tijd: ‘De 
Maas recht en de ruggen 
krom’ is daarom wel te 
verklaren. 

 


