Zoekplaatje IJsbeer (3)
Twee keer eerder (2011 en 2015) hebben we namen gevraagd van een groep
kinderen met enkele leerkrachten erbij die poseren samen met een ijsbeer bij
het Ouwehands dierenpark in Rhenen. Opnieuw hebben we een foto gekregen
die er veel op lijkt, maar waar we behalve de leerkrachten andere kinderen
zien. Hoewel we ook hier wel enkele gezichten denken te herkennen vragen
we uw reacties om dit zoekplaatje helemaal op te lossen.
Op het zoekplaatje van vorige maand hebben we nog geen reactie gehad.

Sterk verhaal
De lage waterstand in de rivieren
is weer enigszins hersteld, maar
dit verhaal, dat 125 jaar geleden in
de krant stond geeft aan dat er
toen ook wel bijzonder laag water
is geweest.
De Maas was toen nog niet
voorzien van stuwen, waardoor de
waterstand niet geregeld kon
worden.
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Burgemeester P.G. de Leeuw (1853 - 1919)
Honderd jaar geleden overleed burgemeester P.G. de Leeuw. Hij was maar
korte tijd, van 1915 tot 1919, burgemeester van de gemeente Appeltern. Zijn
voorganger, J.W.L. Thomson, vervulde deze taak bijna 40 jaar!
Petrus Gradus de Leeuw werd geboren in
Alphen op 31 juli 1853 als zoon van Johannes
Albert de Leeuw en Maria Hol.
Op 27 augustus 1882 trad hij in Wamel in het
huwelijk met Maria Sophia Catharina Elsen uit
Leeuwen.
Hij was landbouwer en volgde in 1878 zijn
vader op als gemeenteontvanger. Daarbij trad
hij vooral ook vaak voor het voetlicht als
bestuurder. In 1892 werd hij lid der Provinciale
Staten van Gelderland.
Hij was vooral actief in de discussie over de
afwatering van het gebied waar hij woonde.
Het was de tijd dat het eerste stoomgemaal
van de Molenpolder (tussen Alphen, Dreumel
en Wamel) functioneerde. In 1879 werd besloten dat de drie dorpspolders
ieder hun eigen stoomgemaal zouden gaan bouwen. Er is enorm veel en lang
gesproken over hoe dit allemaal gerealiseerd moest worden. Huub van
Heiningen heeft al deze discussies uitgebreid belicht in zijn boek “Tussen
Maas en Waal, 650 jaar geschiedenis van mensen en water”.
Pas in 1910 kwam er echt schot in de zaak en werden in tijdbestek van enkele
jaren vier stoomgemalen gebouwd. P.G. de Leeuw was hierbij als heemraad
(sinds 1901) en later als dijkgraaf (sinds 1907) direct betrokken. Op de
gemalen aan de Nieuwe Schans, de Blauwe Sluis in Appeltern en de Tuut in
Appeltern staat zijn naam bovenaan op de gedenksteen.
In het verslag van zijn eerste Gemeenteraadsvergadering op 18 maart 1915
wordt vermeld dat in de buurt van het gemeentehuis werd gevlagd. Verdere
feestelijkheden, die bij de benoeming van een burgemeester wel gebruikelijk
waren, worden nergens vermeld. J.Th. de Leeuw, de broer van de
burgemeester, die meer dan tien jaar wethouder is geweest, moet bij deze
vergadering stoppen.

Het gezin van P.G. de Leeuw leverde vele burgemeesters op. Vier zonen en
drie kleinzonen traden in zijn voetsporen en werden ook burgemeester.
Zoon Johan (* 1884) was burgemeester van Appeltern van 1927 tot 1949.
Wim de Leeuw (* 1892) was burgemeester van Ammerzoden van 1919 tot
1924, van Druten van 1924 tot 1931 en van Elst van 1931 tot 1942.
Zijn tweelingbroer Piet (* 1892) was burgemeester van Ootmarsum van 1919
tot 1922.
Harrie de Leeuw (* 1900) was burgemeester van Ammerzoden van 1931 tot
1938, van Didam van 1938 tot 1953 en van 's-Heerenberg van 1953 tot 1965.
Kleinzoon Jo de Leeuw (zoon van Johan) was burgemeester van Beek en
Donk van 1965-1968 en werd daarna burgemeester van Best.
Kleinzoon Jan de Leeuw (zoon van Harrie) was burgemeester van
Woensdrecht van 1967 tot 1992.
Kleinzoon Wim de Leeuw (zoon van Harrie) was burgemeester van Opmeer
van 1976 tot 2002.
Kleinzoon Ton de Leeuw (zoon van Harrie) was locoburgemeester van
Haarlemmermeer van 1977 tot 1992, waarnemend in 1983 en 1986.
P.G. de Leeuw werd op 28 augustus 1913 benoemd tot ridder in de orde van
Oranje-Nassau.
Hij overleed in Alphen op 22 maart 1919.

Familie De Leeuw, zittend, voor P.G.de Leeuw en Maria Catharina Elsen,
staand erachter (allemaal de Leeuw, v.l.n.r.) Gijs, Antoon, Cilia, Harrie, Marie,
de tweeling Piet en Wim, Johan en ervoor Truda.
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