
Zoekplaatje Boefjes 
 
Onderstaand zoekplaatje komt ook weer uit de zwart-wit film van Alphen uit 
1968. Wie herkent de schooljongens op deze foto? 
 

 
 
 
Oplossing zoekplaatje Feestende man met hoed 
 
De feestende man met hoed op ons vorige zoekplaatje is waarschijnlijk de 
heer Weenink. Zijn vrouw Fenna Weenink-Volkers (geb. 06 11 1914) woonde 
in 1980 op Brouwershof 11. Vroeger woonden ze op een munitieschip dat in de 
oude Maas-arm lag. Meer info zoals o.a. zijn voornaam weten we niet. 
 

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                              juni 2018, nr. 116 
 
 
Gemeente Alphen 
 
Tweehonderd jaar geleden was Alphen een zelfstandige gemeente. In die tijd 
was dit gedeelte van Gelderland (ten zuiden van de Waal) deel van het Franse 
keizerrijk. Op 14 mei 1810 was Alphen een mairie (gemeente) geworden in het 
kanton Druten en arrondissement Nijmegen. 
Aan het hoofd stond maire (burgemeester) J.C. Steenbruggen. In deze 
gemeenten werd hij bijgestaan door een adjoint (adjunct). Alphen had in die tijd 
680 inwoners. Er was een gemeenteraad van 10 leden. 
 
Joannes Cornelis (Jan) Steenbruggen werd op 25 november 1753 in Alphen 
gedoopt. Hij was de zoon van Cornelis Steenbruggen en Ida Maasdijk. Zijn 
vader was van 1757 tot 1766 schepen van Alphen.  
 
Jan trouwde op 27 juli 1777 met Anna Hol. Hun enige zoon, Cornelis, geboren 
op 19 oktober 1780 werd later ook wethouder. In 1795 was Jan Steenbruggen 
ook schepen en heemraad van het Ambt tussen Maas en Waal en 
noodheemraad van Wamel. In een beschrijving van de watersnood van 1809 
wordt zijn naam genoemd bij de personen “die in het werk voorgingen, waar 
anderen zich niet durfden wagen”. 
 

 
Gemeentestempel en handtekening burgemeester Steenbruggen 
 
Toen de Fransen weer wegtrokken en de provincie Gelderland in 1814 weer in 
ere werd hersteld bleef Jan Steenbruggen burgemeester en werd hij ook met 
die titel aangeduid. 
De gemeente Alphen heeft maar bestaan tot 1818. In het Regionaal Archief 
Nijmegen worden nog diverse stukken uit die tijd bewaard. Veel daarvan is 
door WHAM gefotografeerd en kan dus ook hier in Alphen als scan bekeken 



worden. Mensen die de Franse taal goed kunnen lezen zouden ons misschien 
behulpzaam kunnen zijn met het vertalen van een aantal van deze stukken? 
 
Een interessant stuk daarvan is een in het Frans opgestelde overeenkomst uit 
1812 waarin staat dat er een kamer gehuurd werd bij A.C. Hol ten behoeve 
van een gemeenteraadsvergadering. Deze woonde in die tijd in de 
Schoolstraat, ongeveer waar nu nog de Hervormde kerk staat. Uit dat stuk 
blijkt dat dan in de gemeenteraad zitten: D. Sterk, C. van Lent, P.G. de Leeuw, 
A. Steenbrugge, H. Mollenberg, J. la Garde, C. Steenbruggen, J.M. Hol, P. van 
der Ven en Tomas de Grunt. Of er ook een echt gemeentehuis is geweest, 
zoals onderstaand krantenartikel doet vermoeden, hebben wij nog niet kunnen 
vinden. 
 

 
Arnhemsche courant 29 april 1817 
 
Per 1 januari 1818 is de gemeente Alphen met de gemeente Maasbommel en 
de gemeente Appeltern en Altforst samengevoegd tot één nieuwe gemeente 
die de naam Gemeente Appeltern kreeg. J.J.C. Herckenrath, burgemeester 
van Maasbommel, werd burgemeester van de nieuwe gemeente Appeltern. 
Jan Steenbruggen werd raadslid en bleef dat tot aan zijn overlijden op 22 
maart 1822. 
 
 
Vijftig jaar geleden overleed Meester Van Oorsouw 
 
Peter van Oorsouw werd op 9 juni 1892 geboren in Dreumel. In 1911 begon hij 
als onderwijzer in Rossum en in 1917 werd hij in Dreumel benoemd. Hij kwam 
naar Alphen op 1 augustus 1922 als vervanger van Gerrit Sas. In 1924 werd 
het wettelijk verplicht om een schoolhoofd op deze school te hebben. Pas op 6 
november 1928 werd Van Oorsouw als zodanig benoemd, na het behalen van 
de hoofdakte. Vijf en dertig jaar lang heeft hij in Alphen les gegeven. 
Op 25 februari 1930 trouwde hij met Adriana Johanna Hol, die tot die datum 
ook tien jaar les gaf aan de Openbare school in Alphen. Hun dochter Willemien 
van Oorsouw was later één van de eerste vrouwelijke leden van de 
gemeenteraad. Van 1982 tot 1983 was ze wethouder. 
Voor Adriana Johanna Hol betekende het huwelijk het einde van haar 

loopbaan als onderwijzeres, zoals in die tijd 
gebruikelijk was. De lagere school van Alphen 
was toen nog een Openbare School. De 
gemeenteraad benoemde daar de leerkrachten 
en maakte zich in de periode vóór het huwelijk 
ook al zorgen over de situatie dat beiden op 
dezelfde school werkzaam waren.  
 
Peter van Oorsouw gaf naast zijn lessen aan de 
schooljeugd ook avondcursussen voor het 
behalen van een middenstandsdiploma. In zijn 
staat van dienst lezen we o.a. dat hij de 
volgende akten had behaald: “Hoofdakte, akte 
Fransch, Diploma geschiktheid tot het geven van 
onderwijs in de Duitsche taal.” 
 
Hij nam in 1957 afscheid en ging op 65-jarige leeftijd met pensioen. 
Ook na zijn pensionering bleef Van Oorsouw nog actief als onderwijzer, omdat 
ook toen vaak een beroep moest worden gedaan op gepensioneerden om de 
lessen te kunnen laten doorgaan. In Dreumel was hij lid en enige tijd secretaris 
van de stichting Zwembad De Zeven Morgen. Hij was daar ook voorzitter van 
de bejaardenbond. Hij was ook betrokken bij de oprichting van 50+ 
seniorenvereniging EDO, destijds de bejaardenbond 
Hij is overleden op 19 december 1968 in het ziekenhuis in Tiel en werd in 
Dreumel begraven op 23 december 1968. 
 
 
Potje met vet 
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