
Zoekplaatje 20 jaar v.v. VIOS (7) 
 

 
 
Deze foto is de zevende uitsnede van een grote groepsfoto die op 1 mei 1953 
gemaakt werd ter gelegenheid van het twintigjarig jubileum van v.v. VIOS.  
Wie kan ons vertellen wie er op deze foto staan? 
 
 
Oplossing zoekplaatje 20 jaar v.v. VIOS (6) 
 
Achter van links naar rechts: Wim de Leeuw, Frans van de Wert, Gerrit van 
Os, Cobi van Rossum en Hendrik Hol. 
Voor van links naar rechts: Piet van Tuil, Harrie de Leeuw en Toon van Erp. 
We danken wederom Joke Kuijpers die ons de namen weer wist te 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 
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Evacuatie 1995… 25 jaar geleden! (vervolg) 
 
Op zaterdagmorgen 4 februari kwamen vrijwel alle bewoners van Alphen weer 
terug naar hun woning. ’s Morgens om 7 uur hadden ze via de radio de 
beslissing gehoord dat het Land van Maas en Waal weer vrij gegeven was en 
dat iedereen weer naar huis kon. De vreugde was groot! Mensen hingen de 
vlag uit als ze thuis aankwamen. Op een weg stond “Welkom thuis” 
geschilderd. 
 
Met buren, vrienden, familie en kennissen werd besproken waar men geweest 
was en hoe de “vlucht” uit het gebied was verlopen. En daarna ging men aan 
de slag om alles weer op zijn plaats te zetten. Heel veel mensen namen de 
gelegenheid te baat om schoonmaak en schilderwerk te verrichten, nu van 
alles toch van zijn plaats was. De winkels in verf en behang hadden het 
buitengewoon druk. 
 
De Regionale Rampenstaf Nijmegen verspreidde een pamflet met 
bewonersinformatie dat opende met de woorden: WELKOM THUIS! Daarin 
werd verteld dat de dijken de eerste uren alleen nog maar toegankelijk waren 
voor de aanwonenden. Om het verkeer in goede banen te leiden zou de politie 
de eerste uren alleen mensen het gebied in en niet meer eruit laten, maar deze 
regel werd soepel gehanteerd. Ook waren er tips voor het opnieuw veilig 
aansluiten van gas, stroom en water. In verband met overbelasting werd 
gevraagd op de eerste dag de telefoon zo min mogelijk te gebruiken. 
Bovendien werd aangegeven dat de alarmsirene, waarmee iedere eerste 
maandag van de maand werd geoefend, deze keer niet zou klinken. 
 
Op 8 februari volgde een brief van het bestuur van de gemeente West Maas 
en Waal. Daarin werd verteld dat er formulieren verkrijgbaar zijn voor 
particulieren en bedrijven om waterschade te melden. Voor de 
evacuatieschade zal een vergoeding van f 500 beschikbaar worden gesteld. 
 
Er is op 2 februari een grote TV-actie geweest op RTL4, RTL5 en Veronica 
voor de gedupeerden van de Watersnood. Ook de publieke omroepen kwamen 
op dezelfde avond met een gezamenlijk avondvullend programma voor dit 
doel. De opbrengst van deze Nationale actie werd door het Rijk verdubbeld. 
Het geld, zo’n 40 miljoen gulden, kwam in de pot van het Nationaal 
Rampenfonds. Daaruit werden schadevergoedingen betaald. Het eigen risico 
was tweeduizend gulden. Voor wie ook in 1993 schade door de wateroverlast 
had ondervonden was duizend gulden voor eigen rekening. 



In november volgt ook nog een vergoedingsregeling voor zogenaamde 
beredderingskosten. Het gaat dan over de kosten die zijn gemaakt om 
waterschade te voorkomen. Hiervoor stelt het Ministerie van Binnenlandse 
Zaken maximaal 500 gulden beschikbaar. De eerdere vergoeding van 500 
gulden moet in mindering worden gebracht op de kosten die worden 
opgevoerd. 
 
Koningin Beatrix had op 2 februari het hoge water en de dijken al gezien langs 
de Waalkant. Op 18 april 1997 kwam ze nog eens terug om de verbeteringen 
aan de Waaldijk te bekijken. 
 

 
 
Voor Alphen kreeg de afhandeling van de financiën rond deze watersnood nog 
een extra staartje. De gemeente Alphen aan den Rijn deed een schenking aan 
naamgenoot Alphen aan de Maas. Er werd besloten dit geld samen met een 
bijdrage van de woningstichting te besteden aan een blijvende herinnering aan 
deze dagen. Het werd een hooggeplaatst paneel waarop bovenaan de hoogste 
waterstand van de Maas van 2 februari 1995 te zien is: 6,65 m boven NAP. Er 
staat een doorsnede van de rivier met de dijken op en de verschillende straten 
in Alphen met hun hoogte. Ook worden de peilgegevens van de waterstand bij 
Lith via een zender aan dit paneel doorgegeven. Het ontwerp werd geleverd 
door Van Tiem uit Boven Leeuwen. Het duurde enkele maanden voordat men 
het eens werd over de plaats waar dit watermonument zou moeten komen n.l. 
bij het Burgemeester Baltussenplein. Op 10 juni 1997 was het zover en trokken 
burgemeester Maas en directeur Meijering van de Woningstichting de 
gemeentevlag van het paneel. Burgemeester Schoof van de gemeente Alphen 

aan den Rijn mocht op het knopje drukken om de elektronica in werking te 
zetten die de actuele waterstand zou vertonen. Helaas haperde de installatie, 
iets wat later ook vaak voorkwam.  
 
In een later stadium werd besloten om het hele gevaarte maar naar “het nej 
misjien” (het Quarles van Uffordgemaal) aan de Hul te verplaatsen. Wethouder 
Theo Hol vond dat een betere plaats, omdat de toeristen het dan zouden zien. 
Daar staat het nog: ver weg van de Alphenaren waar het voor bedoeld was. 
 
 
Moordhuizen 1920 
 
Het veerhuis op 
Moordhuizen 
was in vroeger 
tijden een druk 
bezochte plek. 
Er vonden 
allerlei 
verkopingen en 
verpachtingen 
plaats en 
daardoor werd 
het ook vaak in 
de kranten 
genoemd. Het 
is dan ook heel 
merkwaardig 
dat er vrijwel 
geen foto’s of 
ansichtkaarten 
van zijn gemaakt. Bij toeval kwamen we deze (ingekleurde) foto tegen, die 
waarschijnlijk in de twintiger jaren van de vorige eeuw werd gemaakt.  
 
In het café woonde in die tijd Koos Schonenberg, die getrouwd was met 
Johanna Welten. Later werd het bewoond door zijn zoon Gerard Schonenberg 
en zijn vrouw. Het laatste huis helemaal rechts op de foto was van Kees van 
Ooijen, die getrouwd was met Marie Slot. Dit huis is er niet meer. Wel staat er 
nog het schuurtje met een rood dak wat bij dit huis hoorde. 
 
Uit oudere bevolkingsregisters is op te maken dat het café in 1881 werd 
uitgebaat door Maarten van Hensbergen, die daarvoor met zijn gezin uit 
Zoelen was gekomen. Hendrik Schonenberg uit Dreumel, de vader van Koos, 
nam het café al in 1884 over. Na zijn overlijden in 1888 trouwde zijn weduwe 
met Piet Strik die toen herbergier werd. 
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