
Zoekplaatje 20 jaar v.v. VIOS (8) 
 

 
 
Deze foto is de achtste 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 (7) 
 
We kregen van diverse kanten suggesties voor de oplossing van ons vorige 
zoekplaatje. We danken allen weer voor de hulp en speciaal Johan Derks die 
ons de meeste namen wist te bevestigen. Op de foto staan van links naar 
rechts: onbekend, Harrie van de Wert, Bart van Mil en Bernard van Geffen. 
Rechtsonder Hans Janssen. 
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Veerpont ongeluk 
 
In ons archief hebben we foto’s die misschien wel honderd jaar oud zijn. Soms 
staat er iets bijgeschreven, maar het is vaak moeilijk na te gaan of die 
informatie wel juist is. Zo hebben we deze foto van een ongeluk dat bij de 
veerpont is gebeurd. De bijgeschreven informatie verwijst naar het jaar 1912. 
 

 
 
Een bericht van Hans Jurriens van de werkgroep Historisch Gemotoriseerd 
Verkeer Maas en Waal, die deze foto op het spoor was gekomen, leidde tot 
een bezoek op onze inloopavond. Hans vertelde: “Bij een bezoek aan het 
Nederlands Centrum voor Autohistorische Documentatie in Helmond raakte ik 
in gesprek met Lambert van der Meulen oud directeur van de Jumbo 
aanhangwagen fabriek te Helmond. Hij vertelde mij over de automobiel 
geschiedenis van de familie van der Meulen. Zijn grootvader was in het begin 
van de 20e eeuw gestart als Ford dealer in Eindhoven en omgeving onder de 
naam van der Meulen-Ansems. Toen hij die firmanaam noemde gingen mijn 
gedachten meteen naar een foto in het archief van de werkgroep Historisch 
Gemotoriseerd Verkeer Maas en Waal over een te water geraakte 
vrachtwagen in Alphen aan de Maas met daarbij een Ford TT service wagen 
met het opschrift NV vd Meulen Ansems Eindhoven Helmond.  



Na het horen van dit verhaal vertelde Lambert van der Meulen mij de foto wel 
te kennen maar dat hij er verder ook helemaal niets van wist buiten de twee 
woorden “oude Maas“. Van plaats en tijd had hij totaal geen weet en was daar 
natuurlijk wel zeer benieuwd naar. Ik beloofde de betreffende foto met zoveel 
mogelijk informatie voor hem op te zoeken. 
In het informatiecentrum van WHAM aangekomen werd ik hartelijk ontvangen, 
koffie werd meteen ingeschonken en de gevraagde foto lag al klaar. Het betrof 
een prima kopie waarop details goed te onderscheiden waren en vooral ook 
een goed te lezen tekst op de Ford TT servicewagen. Een bij de foto vermeld 
jaartal van 1912 riep bij mij enige twijfel op omdat de Ford TT servicewagen op 
de foto gezien het model onmogelijk van 1912 of eerder kon zijn. Volgens mijn 
Ford TT documentatie zou deze servicewagen op zijn vroegst van 1920 
kunnen zijn en van voor 1926.” Tot zover het verhaal van Hans. 
 
Bij ons rees toen het vermoeden dat we ook een krantenartikel over een 
dergelijk ongeluk hadden. We hadden dat nog nooit aan deze foto gekoppeld 
omdat het van veel later datum was (25-07-1924).  
 

 
De Gelderlander, 25 juli 1924 
 
Met de deskundigheid van Hans hebben we nu deze foto exact kunnen 
dateren, bijna honderd jaar na datum! 
De gevonden informatie is inmiddels doorgegeven aan de heer Lambert van 
der Meulen die dit zal gebruiken in een boekwerk wat wordt uitgegeven over 
de geschiedenis van het automobielbedrijf van der Meulen - Ansems. 
 
 
Besmettelijke ziekte: tyfus 
 
Dit alarmerende bericht over de ziekte tyfus komt uit een krant van 150 jaar 
geleden. Bij naspeuringen in het begraafboek van de pastoor wordt duidelijk 
dat er in plaats van het gebruikelijke aantal van 15 tot 20 overledenen in het 
jaar 1870 wel 36 mensen overleden zijn. In 1872 wordt er een aparte lijst 

gemaakt van overleden 
kinderen. Daaruit blijkt dat 
er in dat jaar 19 kinderen 
en 18 volwassenen zijn 
overleden. 
 
Kapelaan Coppelmans 
overleed in 1870, pastoor 
Jurgens op 27 december 
1871. Het bezoeken van 
zieken was een belangrijke 
taak van de geestelijken en 
ongetwijfeld zullen deze 
omstandigheden 
meegespeeld hebben bij 
hun overlijden. Pastoor 
Jurgens werd 75 jaar. 
 
In 1873 werd de Wet 
Besmettelijke Ziekten 
aangenomen met 
bepalingen tot wering en 
beteugeling van deze 
ziekten. Deze wet gaf de 
gemeente bevoegdheden 
tot ontsmetting van huizen 
en om besmette 
voorwerpen te vernietigen. 
Ook komen er regels voor 
het vervoer van de 
patiënten en er moeten 
speciale lijkenhuisjes 
komen op de 
begraafplaatsen. De 
huizen, waarin een 
besmettelijke ziekte 
voorkomt moeten voorzien 
worden van een van buiten 
zichtbaar kenmerk met de 
woorden “besmettelijke 
ziekte” en de naam van de 
ziekte.  
 
(wordt vervolgd) 
 
 

Uit: De Grondwet, 17 april 1870 



Na het horen van dit verhaal vertelde Lambert van der Meulen mij de foto wel 
te kennen maar dat hij er verder ook helemaal niets van wist buiten de twee 
woorden “oude Maas“. Van plaats en tijd had hij totaal geen weet en was daar 
natuurlijk wel zeer benieuwd naar. Ik beloofde de betreffende foto met zoveel 
mogelijk informatie voor hem op te zoeken. 
In het informatiecentrum van WHAM aangekomen werd ik hartelijk ontvangen, 
koffie werd meteen ingeschonken en de gevraagde foto lag al klaar. Het betrof 
een prima kopie waarop details goed te onderscheiden waren en vooral ook 
een goed te lezen tekst op de Ford TT servicewagen. Een bij de foto vermeld 
jaartal van 1912 riep bij mij enige twijfel op omdat de Ford TT servicewagen op 
de foto gezien het model onmogelijk van 1912 of eerder kon zijn. Volgens mijn 
Ford TT documentatie zou deze servicewagen op zijn vroegst van 1920 
kunnen zijn en van voor 1926.” Tot zover het verhaal van Hans. 
 
Bij ons rees toen het vermoeden dat we ook een krantenartikel over een 
dergelijk ongeluk hadden. We hadden dat nog nooit aan deze foto gekoppeld 
omdat het van veel later datum was (25-07-1924).  
 

 
De Gelderlander, 25 juli 1924 
 
Met de deskundigheid van Hans hebben we nu deze foto exact kunnen 
dateren, bijna honderd jaar na datum! 
De gevonden informatie is inmiddels doorgegeven aan de heer Lambert van 
der Meulen die dit zal gebruiken in een boekwerk wat wordt uitgegeven over 
de geschiedenis van het automobielbedrijf van der Meulen - Ansems. 
 
 
Besmettelijke ziekte: tyfus 
 
Dit alarmerende bericht over de ziekte tyfus komt uit een krant van 150 jaar 
geleden. Bij naspeuringen in het begraafboek van de pastoor wordt duidelijk 
dat er in plaats van het gebruikelijke aantal van 15 tot 20 overledenen in het 
jaar 1870 wel 36 mensen overleden zijn. In 1872 wordt er een aparte lijst 

gemaakt van overleden 
kinderen. Daaruit blijkt dat 
er in dat jaar 19 kinderen 
en 18 volwassenen zijn 
overleden. 
 
Kapelaan Coppelmans 
overleed in 1870, pastoor 
Jurgens op 27 december 
1871. Het bezoeken van 
zieken was een belangrijke 
taak van de geestelijken en 
ongetwijfeld zullen deze 
omstandigheden 
meegespeeld hebben bij 
hun overlijden. Pastoor 
Jurgens werd 75 jaar. 
 
In 1873 werd de Wet 
Besmettelijke Ziekten 
aangenomen met 
bepalingen tot wering en 
beteugeling van deze 
ziekten. Deze wet gaf de 
gemeente bevoegdheden 
tot ontsmetting van huizen 
en om besmette 
voorwerpen te vernietigen. 
Ook komen er regels voor 
het vervoer van de 
patiënten en er moeten 
speciale lijkenhuisjes 
komen op de 
begraafplaatsen. De 
huizen, waarin een 
besmettelijke ziekte 
voorkomt moeten voorzien 
worden van een van buiten 
zichtbaar kenmerk met de 
woorden “besmettelijke 
ziekte” en de naam van de 
ziekte.  
 
(wordt vervolgd) 
 
 

Uit: De Grondwet, 17 april 1870 



Zoekplaatje 20 jaar v.v. VIOS (8) 
 

 
 
Deze foto is de achtste 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 (7) 
 
We kregen van diverse kanten suggesties voor de oplossing van ons vorige 
zoekplaatje. We danken allen weer voor de hulp en speciaal Johan Derks die 
ons de meeste namen wist te bevestigen. Op de foto staan van links naar 
rechts: onbekend, Harrie van de Wert, Bart van Mil en Bernard van Geffen. 
Rechtsonder Hans Janssen. 
 
 

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 

Nieuwsbrief                        maart 2020, nr. 133 
 
 
Veerpont ongeluk 
 
In ons archief hebben we foto’s die misschien wel honderd jaar oud zijn. Soms 
staat er iets bijgeschreven, maar het is vaak moeilijk na te gaan of die 
informatie wel juist is. Zo hebben we deze foto van een ongeluk dat bij de 
veerpont is gebeurd. De bijgeschreven informatie verwijst naar het jaar 1912. 
 

 
 
Een bericht van Hans Jurriens van de werkgroep Historisch Gemotoriseerd 
Verkeer Maas en Waal, die deze foto op het spoor was gekomen, leidde tot 
een bezoek op onze inloopavond. Hans vertelde: “Bij een bezoek aan het 
Nederlands Centrum voor Autohistorische Documentatie in Helmond raakte ik 
in gesprek met Lambert van der Meulen oud directeur van de Jumbo 
aanhangwagen fabriek te Helmond. Hij vertelde mij over de automobiel 
geschiedenis van de familie van der Meulen. Zijn grootvader was in het begin 
van de 20e eeuw gestart als Ford dealer in Eindhoven en omgeving onder de 
naam van der Meulen-Ansems. Toen hij die firmanaam noemde gingen mijn 
gedachten meteen naar een foto in het archief van de werkgroep Historisch 
Gemotoriseerd Verkeer Maas en Waal over een te water geraakte 
vrachtwagen in Alphen aan de Maas met daarbij een Ford TT service wagen 
met het opschrift NV vd Meulen Ansems Eindhoven Helmond.  




