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Van de redactie
Tussen Maas & Erfdijk is een
uitgave van Heemkundekring
Land van Ravenstein. Deze periodiek verschijnt minimaal
drie maal per jaar en wordt gratis verstrekt aan leden van de
heemkundekring. Een lidmaatschap bedraagt € 15,00 per jaar.
De vereniging brengt elke
maand een gratis nieuwsbrief
uit voor leden en belangstellenden. Daarin staan alle heemkundegerelateerde activiteiten
als lezingen, excursies en publicaties vermeld. U kunt zich
bij het secretariaat hiervoor
aanmelden: secretaris@heemkunderavenstein.nl

Ook voor deze editie ontvingen we spontaan een groot artikel over Matteus Quik.
Het oorspronkelijk stuk bevat 1700
woorden en is goed onderbouwd. Aangezien wij geen wetenschappelijke pretenties hebben, zijn sommige details en feiten weggelaten. Voor wie inzage wil in
de oorspronkelijke versie, kan contact
opnemen met de redactie. Ook prachtig
is het kelderproject van Theo Audenaerd,
Edward Aghina en de broers Henk en

Ad van Drunen. Wie zijn kelder nog niet
heeft laten fotograferen, zal er toch aan
moeten geloven, want zij nemen er geen
genoegen mee als hun verzameling niet
compleet is.
Is het u opgevallen dat de voormalige
slagerij Van Breda in de steigers staat?
Het dak is er volledig af en de bijgebouwen zijn afgebroken. Het gerestaureerde
pand zal straks zeker een plekje krijgen
in Tussen Maas & Erfdijk. Voorlopig zult
u het moeten doen met de oude foto van
de slagerij van Van Haeren.

Redactie
Wout Heessen, René van den
Heuvel, Olga Rikken, Sandria
van Santvoort, Tonny Teuwisse,
Joan Walk
Eindredactie
Olga Rikken
Vormgeving
Tonny Teuwisse
Druk

Drukkerij Ravenstein
Redactieadres
redactie@heemkunderaven-

stein.nl
De redactie behoudt zich het
recht voor ingezonden of aangeboden artikelen te weigeren
of in te korten. Dit zal altijd gebeuren met opgaaf van redenen
en in overleg met de auteur.
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Het bewakingsdetachement in 1914
Deze ansichtkaart heeft Jan van Rooij
ons toegezonden.
Op de ansichtkaart staat in de achterste
rij, nr. 6 van links, Marianus Eligius
Coenen, Huissling 25 juni 1883 - 11 mei
1978. Hij is de vader van Coba ElemansCoenen. Coba is de vrouw van Sjaak Elemans uit de mgr. Zwijsenstraat te Ravenstein.
De foto is genomen aan de Niftrikse
kant. De andere personen zijn onbekend.
Op 31 juli 1914, honderd jaar geleden,
oordeelt de Nederlandse regering dat
een oorlog tussen Duitsland en Rusland
spoedig zal uitbreken en besluit om
12.10 uur tot de mobilisatie. Het land
bereidt zich voor op een verdedigingsoorlog en de handhaving van de neutraliteit.
Dit bewakingsdetachement aan de brug
bij Ravenstein neemt zijn taak erg serieus. Omdat de brug is voorzien van
springladingen, mogen de treinen
slechts met 10 km per uur passeren. De
machinisten lappen deze regel echter
aan hun laars. Uit angst voor ontploffing, worden dan maar de ontstekingsmechanismen verwijderd.
Zowel de boten als het verkeer op de
Maasdijk worden stevig gecontroleerd.
Het is daarom voorstelbaar dat op 16
januari 1916 de plaatselijke stalhouder
een stopteken negeert, als hij voor de
zoveelste keer met zijn rijtuig de spoorwegovergang passeert. Nadat de koetsier
na een waarschuwingsschot weigert te
stoppen, volgt een schot in de richting
van het rijtuig. De kogel raakt de dertienjarige bijrijder, Pietje van de Wolk. Hij is
op slag dood.
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Zwaaiende armen

door Arno van Zwam

Het is een mooie dag geweest. Buiten
ruikt het naar de mooiste tijd van het
jaar: de lente. Ik besluit een rit naar Oss
te maken voor het ophalen van een bestelling. Bij de rotonde van Deursen
moet ik kiezen welke afslag; ik ben een
liefhebber van de polder, dus ook deze
keer ga ik driekwart rond.
De zon gaat deze prachtige dag afsluiten
en ondertussen doet de polder zijn best
om de nevel op te laten trekken. In deze
nevel zie ik in de verte zwaaiende armen
over de akker gaan. Mijn gedachten verplaatsen zich van mijn doel, de bestelling, naar de zwaaiende armen.
Wat doen die gasten toch altijd met die
geheimzinnige apparaten? Ik besluit om
eens een praatje te gaan maken. Na 200
meter lopen over ongelijk terrein kom ik
bij hen aan. Het blijkt een vader te zijn
met zijn zoon van 10.
Op mijn vraag wat ze aan het doen zijn,
antwoordt de vader: “Mijn zoon kijkt wel
eens naar het tv-programma Diggers.
Nu heeft hij voor zijn verjaardag een metaaldetector gekregen van zijn Opa.” Met
een vette knipoog geeft de vader aan dat
het niet zo’n hele dure is. En?? “We hebben helaas nog maar vijf spijkers en een
colablikje uit de sloot gehaald.” Nadat ik
hun succes gewenst had, vervolg ik mijn
reis naar Oss.
Tot mijn verbazing zie ik na 3 km weer
zwaaiende armen. Ik besluit om nog
maar eens te stoppen! Deze keer betreft
het twee zware kerels, gekleed in camouflagepakken en voorzien van zonnebrillen en grote lederen laarzen. De heren
blijken helemaal uit Apeldoorn te komen. Aan hun broek zit een grote heuptas die mijn nieuwsgierigheid wekt. De
mannen zijn niet erg spraakzaam, maar
na enig uitvragen laten ze zien wat er in
de tassen zit. Een aantal zilveren munten en een aantal bronzen voorwerpen
waarvan ik niet kan zien wat het zijn, op
één na, een fraai uitziende armband. De
heren geven aan dat het Romeins brons
is. Een prachtig ding om te zien. Op
mijn vraag wat ze ermee gaan doen
wordt lacherig gereageerd, wat dacht je

zelf? Wel eens van Marktplaats gehoord?
Dit werkt perfect. Ze verzoeken mij het
verder stil te houden, want ze hebben de
eigenaar van het perceel niet benaderd.
Na ook van deze heren afscheid te hebben genomen, vervolg ik opnieuw mijn
reis naar Oss. De praatjes van onderweg
laten me als geïnteresseerde in ons erfgoed deze avond niet meer los.
De volgende dag ziet het er weer prachtig uit. Ik besluit een rondje te gaan maken met de hond. Vanuit het Laantje
hoor ik een zware graafmachine die mij
naar de Van Coothweg lokt. Op de hoek
van de Kasteelseplaats is een archeologisch bedrijf bezig met opgravingen op
de plaats van de oude Mariaschool, waar
ik vroeger Aap, Noot, Mies moest leren
van de nonnen. Op de plek waar de oude
bel op de steunpaal van de trap stond,
lijkt nu een heel andere trap verrezen.
Het blijken vrijgekomen muurresten
van de voorburcht te zijn. Als de machine stopt met graven, komen er ineens
weer zwaaiende armen tevoorschijn.
Het zijn vrijwilligers van de archeologische werkgroep Ravenstein die het archeologisch bedrijf helpen. Terwijl de
specialisten meetwerk verrichten, helpen de vrijwilligers op professionele wijze met de opgravingen. Ze borstelen stenen schoon en meten ze op, en met een
oude detector van de Heemkundekring
waarvan zij deel uitmaken, worden diverse voorwerpen naar boven gehaald.
Er lijken ook een paar kanonskogels tussen te zitten. Ze worden netjes in een
zak gedaan en de locatie van de vondsten
wordt ingemeten, gefotografeerd en
hiermee vastgelegd voor het nageslacht.
Diverse Ravensteiners staan tegen de
bouwhekken. Ze menen allemaal te
weten wat er zich onder de school bevindt. Omdat ik hun verhalen niet erg
overtuigend vind klinken, besluit ik
maar huiswaarts te keren. Nieuwsgierig
als ik ben, zoek ik op internet iets over
dit onderwerp. Ik ontdek dat de ene
zwaaiende arm de andere niet is. Na het
intikken van het zoekwoord ‘metaaldetectie’, verschijnt de tekst: Marktplaats
“detector te koop” 25 euro, gekregen van
mijn Opa …
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Stadswandeling door Ravenstein
De groepen 7 en 8 van basisscholen De
Bogaard en ’t Ravelijn mochten middels
een stadswandeling door het oude centrum en langs recente opgravingen nader kennis maken met de geschiedenis
van Ravenstein. De gidsen vertelden
verschillende verhalen over het leven
in de middeleeuwen in dit oude stadje.
Hieronder twee reacties van kinderen
uit groep 8 van De Bogaard.

Woensdag 23 april hebben wij een stadswandeling gehad door Ravenstein. Georganiseerd door de Heemkundekring.
We hebben allemaal interessante plekjes
gezien, zoals een oude kruitkelder en kanonnen uit de middeleeuwen. Onze
klasgenoot Jeremy mocht zelfs even in
de opgravingen lopen, en stootte hier
bijna zijn hoofd. Veel kinderen uit onze
klas wisten niet dat er zoveel mooie dingen in Ravenstein zijn. Het was dan ook
een… Keigaaf uitje!
Thijs

Tijdens de stadswandeling door het stadje gehad, georganiseerd door de Heemkundekring, zijn we langs verschillende
ondergrondse plekken geweest. Daar
kregen we informatie over vroeger. We
zijn langs de kruitkelder geweest, langs
de kanonnen uit de middeleeuwen en
ook bij de opgravingen bij Van Mourik.
Het was allemaal kei-interessant! Het
was een leuk dagje.
Ankie
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OP STAP

Aanbiedingen
Uit het Brabants Dagblad van mei 1960

Tekst en foto: Tonny Teuwisse

op stap door velden en langs wegen
kom ik jou, Maria tegen
je waakt over de dijk bij Dieden
een van Brabants mooiste gebieden
vier meiden fietsen naast elkaar
zien daarin geen enkel gevaar
ze kletsen, lachen en gebaren
de wind speelt met hun lange haren
ik kijk ze na en voel me fijn
wat heerlijk om zo kind te zijn
hun moeders sturen jou gebeden
ze weten: het fietspad wordt gemeden
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Broeder Jan
De familie Van Schadewijk bouwde in
1865 de langhuisboerderij naast de kerk
in de St. Jansstraat in Neerlangel, in plaats
van de boerderij met een grote graanschuur die er al sinds mensenheugenis
lag. De kinderen, drie broers en een zus,
bleven allen vrijgezel. Eén van hen, Dirk
van Schadewijk, sneed het lindenhouten
beeld van Johannes de Doper, dat zich
nog steeds in de kerk bevindt. Sinds 1917
is de boerderij in eigendom van de familie Van de Rijdt, de derde generatie intussen. Er is door de jaren heen veel verbouwd, zowel van binnen als van buiten,
en er kwamen drie grote (bewaar)schuren
bij. De nering veranderde van een klein
gemengd bedrijf, via fruit (met verkoop
aan huis) naar aardappelen. Maar wat
steeds is gebleven, is de sterke band met
Johannes de Doper. Begin oktober 1987
kwam namelijk de Franciscaner pater
Johannes Baptist Hilligers (Meerssen,
14-12-1938) wonen in de oude varkensschuur van de familie Van de Rijdt.
De schuur bouwde hij om tot kluis: een
plek voor retraite, stilte, bezinning en…
hard werken, want één van de doelen die
hij zich had gesteld, was om de kerk,
waar het Sint-Jansgilde zijn spullen opsloeg, weer te gaan gebruiken. Grote
schoonmaak dus, en alles wat nodig was
voor een functioneel kerkinterieur, werd
van overal en nergens bij elkaar gescharreld. De zusters Clarissen boden het linnen en de liturgische gewaden aan, de
Megense Franciscanen een groot kruisbeeld. Het beeld van Van Schadewijk
werd teruggehaald en broeder Johannes
was zelf tamelijk handig met hamer en
spijkers. Dat kwam ook wel van pas. De
verbouwing van de oude varkensstal was
een stevige klus. Hulp kwam van buren
uit Neerlangel of confraters van buiten.
De huisraad kwam net als de kerkinventaris uit alle windrichtingen. Zoals broeder Johannes zelf schreef: “betaald met
Weesgegroeten en Onze Vaders”.
Bijna tien jaar lang verbleef de kluizenaar in zijn kluis. Nogal iets anders dan
de 17 jaren die hij sinds 1968 als priester-arbeider had doorgebracht in Parijs.

Broeder Johannes wijdde er in het boekje Neerlangel vertelt, van 1900 tot heden
(2005) weemoedige woorden aan. In zekere zin blies hij het pittoreske kerkje
van Neerlangel weer liefde en leven in.
Mensen uit de buurt of toevallige passanten liepen er ineens weer zomaar
binnen, lieten bloemen achter en brandden kaarsjes. Natuurlijk bleef het traditionele Sint-Jansfeest, op de eerste zondag
na 24 juni, de happening van het jaar.
Maar het kerkje en de kluis kropen langzaam maar zeker naar het middelpunt
van allerlei activiteit.
Franciscaanse confraters brachten er
een deel van hun sabbaticals door, gasten
van de Clarissen of Franciscanen uit Megen of de Kapucijners uit Velp kwamen
langs voor een goed gesprek. Kinderen
uit de dorpen staken hun hoofdjes om
de deur. Zo nu en dan speelde hij oppas.
En buren kwamen buurten: ernstige gesprekken soms, schrijft broeder Johannes, “over ziekte, over levensvragen, problemen in de bedrijfsvoering, opvoeding
van de kinderen.” Vaak was het ook stil
en eenzaam in de kluis; dagen waarop
hij zat te peinzen, samen met kater Takka en het gebed dat niet steeds ‘die troost
en nabijheid’ gaf die hij ervan hoopte te
krijgen.
Broeder Johannes werd er “inne van ons”
– in 1995 bekroond met het gildekoningschap, omdat hij op Sint-Jansdag de vogel had geveld. Hij verdiende de kost met
het repareren van meubelen in zijn timmerwerkplaats. Erg zakelijk ging het er
niet aan toe, herinnerde hij zich: “een
heel hartelijk dankjewel en twee potjes
zelfgemaakte jam. En daar liet ik het dan
maar bij.” Hij werkte in zijn moestuin,
was druk met twee of drie Mergellandse
ooien, ram Jules en de lammetjes die
daarvan kwamen. Vooral deed hij wat je
in een kluis doet: hij “leerde er het echte
waarnemen”, in de betekenis van “het
ware nemen, dat wat werkelijk kostbaar
en blijvend is in z’n eenvoud en schoonheid.” De kluizenaar van Neerlangel vertrok in januari 1997 naar Oslo. In 2001
vestigde hij zich in Maastricht.

Johannes de Doper in de kerk van
Neerlangel
Foto: Olga Rikken

Hans Moors
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Ravensteinse

De fotografen Theo Audenaerd
en Edward Aghina hebben de
kelderkriebels. Letterlijk en
figuurlijk. Sinds 2010 hebben
ze bijna 100 kelders van
huizen binnen de grachtengordel van Ravenstein op de
foto gezet. Het komt nogal
eens voor dat ze door stof en
spinrag kriebel in hun keel
krijgen.
door Aad Vernooij

Foto’s: Theo Audenaerd en
Edward Aghina

Eind mei 2014 stapte ik met Theo en Edward binnen in een monumentaal pand
aan de Walstraat. Onder het hele pand
ligt een souterrain/kelder. Een van de
ruimtes aan de straatkant heeft een
groot gewelf en een dichtgemetseld
boograam. Binnen een uur zijn er vier
foto’s gemaakt met de Canon Eos 5D
van Theo. Hij zet de lens zo’n 20 seconden open terwijl Edward een lamp heen
en weer beweegt. Een raampje aan de
straatkant is afgeschermd en in het fittinkje aan het plafond is een ander peertje gedraaid. Zo maken ze een zacht
licht, zonder harde schaduwen en creëren ze sfeer zoals op schilderijen uit de
Gouden Eeuw.

Kunstwerken
De fotografen hebben van de onderaardse ruimtes kunstwerken gemaakt. Dat is
met name te danken aan de bijzondere
belichting. Zelf noemen ze het ‘schilderen met licht’. Door die belichting herkennen sommige mensen hun eigen
kelder niet meer. Volgend jaar komt er
een boek van, zo is het plan.
Het idee voor de kelderfoto’s kwam in
2010 toen zes fotografen in het kader
van ‘Ravenstein 650 jaar’ fotoprojecten
begonnen. Theo Audenaerd bedacht dat
de oudste delen van Ravenstein zich ondergronds bevinden. Hij maakte toen
acht foto’s van kelders. Het bleek dat
mensen er geen probleem mee hadden.

Ze wilden wel eerst hun kelder opruimen, maar Theo laat ze liever zien zoals
ze nu gebruikt worden.
Voor de technische kant van de fotografie vroeg hij Edward Aghina. Die verzorgt de belichting en bewerkt de foto’s
achteraf. Vooral in 2013 kreeg het project
vaart. Ze bedachten toen ook om van dit
project een boek van te maken. Voor het
boek zoeken ze financiering bij verschillende fondsen. Er is al een toezegging
van Henk de Heus, de veevoedermagnaat, die samen met zijn vrouw kunst
verzamelt en een fonds voor culturele
projecten heeft gesticht.

Bouwkundige informatie
Het ‘kelderboek’ zal niet alleen foto’s bevatten. Om het voor meer mensen interessant te maken, worden de foto’s aangevuld met bouwkundige informatie.
Daarvoor zijn de broers Ad en Henk van
Drunen al maanden in touw. Ad is
bouwhistoricus en was jarenlang in
dienst van de gemeente ’s-Hertogenbosch; Henk is fysisch bouwkundige.
Met een lamp, een rolmaat en een duimstok dalen Ad en Henk van Drunen op
3 juni 2014 af in een van de oudste kelders van Ravenstein, onder een huis bij
de Kasteelse Poort. Het is een langwerpig tongewelf, gepleisterd, maar in baksteen uitgevoerd. Ze meten lengte,
breedte en hoogte op en noteren bijzonderheden. Beiden schetsen op hun noti-
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kelders belicht
tieblok een plattegrond van de kelder.
Op internet hadden ze al een beschrijving en foto’s van de kelder gevonden,
omdat dit pand een rijksmonument is.
Zo leggen fotografen en bouwkundigen
de onderkant van Ravenstein bloot.
Daarmee krijgen we meer informatie
over de oudste geschiedenis van de stad,
want veel kelders dateren uit de middeleeuwen terwijl de meeste huizen erboven van jongere datum zijn. Het project
geeft een inkijkje in het dagelijkse leven
van nu, door het huidige gebruik van de
kelders te tonen.

Foto’s
Omslag voorzijde: Marktstraat: dubbele kelders van na de stadsbrand in 1606
Pagina 8 boven: Maasdijk ‘t Veerhuis. Op de
gevelsteen staat 1805 vermeld als bouwjaar
Pagina 8 onder: Kolonel Wilsstraat, gebouwd
tussen 1500 en 1600
Pagina 9, boven links: Luciakerk, fundering
en crypte aangelegd in 1734
Pagina 9 boven rechts: Nieuwstraat, grote
kelder onder het hoofdhuis; achtermuur mogelijk stadsmuur, rest 15e eeuw
Pagina 9 onder: Landpoortstraat, datering
volgens bouwtekening 1955
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Marktstraat, mogelijk in twee fasen aangelegd. Vermoedelijke datering voorste deel 16e eeuw, achterste deel 17e eeuw.

In 1735 werd de oorspronkelijke katholieke kerk afgebroken en op
deze plaats werd in 1752 het gymnasium gebouwd. Het kerkhof was
bereikbaar via de grote poort
rechts. Op de bovenverdieping zat
sinds 1852 de tekenschool.
Foto uit Ravenstein in oude ansichten deel 1
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Walstraat, schuilkelder voor de gemeentelijke luchtbeschermingsdienst. Aanvraag bouwvergunning mei 1940.

De tekenschool 1852-1898
In 1852 wordt de tekenschool op de bovenverdieping van
het Latijnse schoolgebouw ingericht. Dankzij de financiële ondersteuning van het Ravensteinse loterijfonds
krijgen veel jongeren gratis onderwijs in handtekenkunde, bouwkunde, schaduwleer, meetkunde en rekenkunde.
Een jaar later is het aantal leerlingen zó groot, dat het
gemeentebestuur voorstelt om de tekenzaal te vergroten.
Verder is er behoefte aan nieuwe lampen en tekenbenodigdheden. In 1853 stemmen Gedeputeerde Staten in
met het voorstel van het gemeentebestuur om de uitbreiding te bekostigen uit het Loterijfonds.
Bij het veranderen van de zaal blijkt dat er meerdere uitgaven noodzakelijk zijn aan balken, ankers, ijzeren
staven en timmerwerk. Deze meerkosten – begroot op
f. 177,85 – worden renteloos voorgeschoten door een
“voorstander van het welzijn en de bloei der school”,
hopende dat Gedeputeerde Staten later hieraan hun
goedkeuring zullen geven.

Het aantal leerlingen blijft maar stijgen, ook al vanwege
de toenemende belangstelling van jongeren uit Reek,
Schaijk en Haren.
Bekend is dat de heer H.J. Caners, onderwijzer en later
directeur van de tekenschool, bij het Bestuur van de
Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten heeft
aangedrongen op erkenning van de tekenschool door
toekenning van de koninklijke medailles als prijs voor
de meest gevorderden.
In de ’s-Hertogenbossche Courant van 26 januari 1899
is een verslag over het cursusjaar 1897-1898 opgenomen.
Hieruit blijkt dat de tekenschool drie leraren telt, te weten de heer H.J. Caners, de heer K.W.P Oppers en de
heer Th. van Schadewijk. Het aantal leerlingen bedraagt
60, waarvan 29 uit Ravenstein, één uit Niftrik en 30 uit
andere gemeenten uit de omgeving. Aan 22 leerlingen
wordt een diploma met prijs uitgereikt. Aan de beste leerling is een kleine, zilveren medaille overhandigd, beschikbaar gesteld door Hare Majesteit de Koningin.
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Huize Nazareth
door Joan Walk

Het lijkt of niemand zich
meer bekommert over de
bouwkundige staat van
klooster Nazareth aan de
Kasteelseplaats in Ravenstein. Dit monument maakte
een belangrijk onderdeel uit
van het Land van Ravenstein
en later de gemeente Ravenstein. Zijn bewoners speelden een belangrijke rol in het
onderwijs en de gezondheidszorg.

Op 19 januari 1732 kwamen de zusters
Augustinessen van Windesheim van
Nuenen naar Deursen. De verhuizing
was noodzakelijk omdat kloosters en
kerken het moeilijk hadden in het Staats
Brabant. Deursen lag in de Heerlijkheid
Land van Ravenstein en was voor gelovigen neutraal gebied. Hier heerste godsdienstvrijheid.

Nieuw bloed
Toen de zusters het keurslijf in Nuenen
achterlieten, dachten ze dat nieuw bloed
uit het Ravensteinse land de orde zou
binnenstromen. Er was veel geld uitgegeven aan de aankoop en de verbouwing
van ‘Nieuw Soeterbeeck’ en men moest
op zoek naar inkomsten om te voorzien
in de dagelijkse behoeften. Ze richtten
een kostschool op voor jonge dames
waarvoor een godsdienstige opvoeding
werd verlangd. Daarnaast gaven ze handwerken en les in Frans. Dit alles bleek
een succes. In 1744 werd een nieuwe
vleugel ingericht met een grotere keuken en een wasserij.
Vanaf het binnenrukken van Fransen in

1794 en de confiscatie van bezittingen,
leidde de kloosterschool een kwijnend
bestaan. Door een verbod op het aannemen van nieuwe novicen verminderde
het aantal zusters snel. Kort na de opheffing van dit verbod in 1840 traden elf
kostjuffrouwen in. Deze novicen waren
bereid om zich naast hun kloosterleven
te richten op het onderwijs of de zorg.
Dit werd een welkome bron van inkomsten.

Bijklooster
In die tijd bruiste Ravenstein van onderwijsactiviteiten op allerlei niveau. Naast
het openbaar lager onderwijs was er de
Franse school van Hermanus van den
Heuvel en het Gymnasium Aloysianum
onder leiding van de paters Jezuïeten.
De Augustinessen kochten in 1845 voor
7000 gulden de ambtswoning van de
voormalige landrentmeester en de bijbehorende tiendschuur (gebouw waar de
belastingopbrengsten van de pachters
aan de kasteelheer in de vorm van grondstoffen werden opgeslagen). De zusters
gaven dit bijklooster de naam ‘Nazareth’.
De tiendschuur werd gedeeltelijk gesloopt en verbouwd tot kapel, naaischool
en bewaarschool (kleuterschool).

Gedegen ondergrond
De uitbreiding van de naai- en breischool
met lager onderwijs had in 1857 nogal
wat voeten in de aarde. Burgemeester
Claarenbeek was geen voorstander van
bijzonder onderwijs, vooral ook omdat
hij hier geen stem in het kapittel had. Na
aandrang van hogerhand besloot de gemeenteraad toch goedkeuring te verlenen. De ‘gewoone dagschool’ groeide uit
tot een instituut van lager onderwijs voor
meisjes. Maar door gebrek aan gediplomeerde leerkrachten moesten de zusters
in 1922 Ravenstein weer verlaten en trokken ze zich terug in klooster Soeterbeeck.
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Gasthuisfonds
In Ravenstein was J.M. Kluijtmans benoemd tot pastoor van Ravenstein en
Neerlangel.
Zijn eerste zorg was de aankoop van het
klooster Nazareth. Hij liep stad en land
af om een zustercongregatie te vinden
die de zorg en het onderwijs van de zusters Augustinessen in Ravenstein konden overnemen. De zusters Jesus Maria
Josef uit Den Bosch waren bereid om
onder gunstige financiële condities naar
Ravenstein te komen. Uit de nalatenschap van Bernardus van Kessel kon in
Ravenstein een gasthuis worden ingericht. Van Kessel liet een legaat na dat
jaarlijks fl. 1600,- opbracht.
In 1922 werd het klooster JMJ gesticht.
Onder leiding van Jan Eichelsheim en
Piet Elemans, beide parochianen van Ravenstein, werden de lagere meisjesschool, het gasthuis, de bewaarschool,
de naai- en kookschool en de verbindingsgang van het gasthuis met het
klooster gebouwd. De vroegere rentmeesterwoning werd volledig gemoderniseerd en de oostvleugel werd vervangen door een kapel die later nog eens
werd vernieuwd.
De westvleugel werd in 1926 gesloopt en
vervangen door een nieuwe school met
speelplaats en aan de noordhoek hiervan
een uitbreiding met een haaks aangebouwd lokalenblok. Dit alles in dezelfde
stijl als het klooster.
In 1960 is dit scholencomplex verbouwd
en is de architectonische samenhang
met het klooster verdwenen.

Foto’s: linkerpagina: Bernardusgesticht Molensingel; hiernaast: het
kasteel dat later omgebouwd is tot
klooster Soeterbeeck (prent uit
Stadsarchief Oss); hieronder
klooster en Mariaschool aan de
Kasteelseplaats.

Tegen deze inperking is veel verzet
geweest. De oude dag slijten in Huize
Maasland in Herpen was voor veel Ravensteiners nog een brug te ver.
In 1974 gaven de zusters aan de parochie, bij wijze van genoegdoening, een
bedrag terug uit het legaat Van Kessel
dat nu beheerd wordt door het parochiebestuur. De renten ervan worden gebruikt voor kleine activiteiten voor bejaarden en zieken.

Te koop
Het klooster Nazareth is in 2003 verkocht aan de Woningbouwstichting
Maasland die er appartementen voor ouderen in wilde maken. Er werd echter
tijdelijk geen bouwvergunning verleend,
omdat het klooster binnen de stankcirkel
van De Heus viel. De economische crisis
zorgde voor afstel van de plannen. Nu is
het klooster van binnen totaal gestript en
staat het al langere tijd te koop. Omdat
het klooster zijn maatschappelijke functie moet behouden, is aankoop door particulieren niet erg kansrijk. Leegstand
komt de bouwkundige staat helaas niet
ten goede.

Alleenstaande Ravensteiner
Tot 1972 diende het Bernardusgesticht
als een tehuis voor oude alleenstaanden
die er verbleven op kosten van de zusters
en het armenbestuur van de parochie.
De zusters bestierden ook een klein ziekenhuisje en een mortuarium. In de
loop van de jaren voldeden de faciliteiten
van het gasthuis niet meer aan de eisen
van de tijd en werd het steeds moeilijker
financieel de touwtjes aan elkaar te knopen. In 1974 werd het gebouw aangepast
om alleen nog bejaarde zusters onderdak en verzorging te verlenen.
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Truce Croll-Driessen
door Olga Rikken

• De eerste kelder van het
veerhuis had een waterput
en een bedstee. In de tweede
werd de pudding bewaard.
Truce is nog steeds gek op
pudding. Dat bleek wel in ’t
Veerhuis. Haar moeder kookte als de beste. Vrijdags
kwam de naaister en dan
sloofde moeder zich uit voor
het bereiden van lekker eten
met pudding na afloop.
• Ze woonde in Bussum
toen ze hoorde van het overlijden van Jo. Sjef belde haar
daarvoor op. Jo was al enkele
weken dood.
• Truces vader was lid van
een sociëteit. Moeder kookte zo nu en dan voor dit gezelschap. Voor het diner gebruikte zij een donkerblauw
bloemetjesservies. Door een
gaatje in het houten plafond
volgden de kinderen het
schouwspel beneden. Ze
moesten muisstil zijn. Het
gezelschap ging soms door
tot ’s morgens vijf uur.
• De plaatselijke toneelvereniging repeteerde wekelijks
in het veerhuis.
• Truce heeft naar eigen
zeggen geen foto’s uit haar
jeugd.
• Ze speelde vroeger met de
zoon van notaris Van de
Bogaerd. Hij had één zoon.
Toontje van de Bogaerd was
het vriendje van Jo. Toontje
kwam elke dag. Zijn moeder
kwam hem iedere keer halen.
• Truce was bevriend met
Mies Meulemans.

Geboren te Ravenstein op 26 april 1914
in het veerhuis aan de Maasdijk
In ’t Veerhuis vertelt Truce dat de verdiensten van het gezin uit het veer, het
hotel, het café, de loswal, de kolenhandel
en de melkerij kwamen.
De vier kinderen uit het gezin waren behoorlijk vrijgevochten. Ze konden spelen
wat ze wilden en hadden geen taken of
verplichtingen. Truce speelde het liefst
buiten met haar twee broers, Sjef en Jo,
en hun vriendjes. Met haar oudere zus
Gon had ze niet zoveel op.
De grote pont had de naam Josephus
(Sjef), de kleine pont Allegonda (Gon) en
Truce kreeg op haar zevende een eigen
roeibootje met de naam Truusje, waarmee ze alleen de Maas overvoer. De
knecht moest erop toezien dat er niets
gebeurde. Ze kon immers niet zwemmen.
Op haar twaalfde vertrok zij naar een
meisjespensionaat in Engelen. Op haar
15e stierf haar moeder aan kanker. Vanaf
die tijd woonde ze weer een paar jaar
thuis in Ravenstein. Ze heeft de mulo afgemaakt en daarna een particuliere
boekhoudstudie gevolgd. Ze is administratief werk gaan doen bij een tandheelkundige kliniek aan de Keizersgracht in
Amsterdam. Ze werd doopsgezind en
trouwde met een tandarts. Met hem was
ze vijf jaar getrouwd en kreeg ze twee
kinderen.
Na haar scheiding is ze naar Blaricum
verhuisd en getrouwd met een architect.
Ze kreeg nog eens drie kinderen. Met
deze man was ze samen tot zijn overlijden.
Truce was voorbestemd om te gaan studeren. Het overlijden van haar moeder
heeft haar zeer aangegrepen. Van studeren kon geen sprake meer zijn. Ze heeft
haar wil doorgedreven door huis en
haard te verlaten. Daarmee heeft ze alle
schepen achter zich verbrand. Haar bekering, ze werd immers doopsgezind,
maakte de breuk met haar katholieke
Brabantse familie definitief. Door familie
is geen enkel kraambezoek gebracht bij

de geboorte van haar vijf dochters.
Haar jongere broer Jo Driessen overleed
op de Grebbeberg tijdens de eerste dagen van de oorlog. Haar broer Sjef heeft
haar dat via de telefoon meegedeeld. De
dood van haar moeder en later haar
broer heeft haar heel veel verdriet gedaan. Ze werd later nooit uitgenodigd
voor de jaarlijkse dodenherdenking op
de Grebbeberg. Het toeval wil dat Louis
Busch, haar neef, zoon van haar zus
Gon, ieder jaar vier kaartjes krijgt voor
de eretribune. Volgend jaar, op vier mei
gaat ze dan uiteindelijk mee.
Gon, Sjef en Truce Driessen hebben een
zeer hoge leeftijd behaald. Sjef en Gon
hebben met hun kinderen meegedaan
aan een gezondheidsonderzoek, dat nog
steeds loopt, om te achterhalen waarom
juist deze familie zo oud werd. Truce
was nog te jong en deed dus niet mee,
evenmin als haar kinderen. Gon en Sjef
zijn in 2007 overleden.
Volgens eigen zeggen is ze zo oud geworden, omdat ze zoveel heeft meegemaakt. Ze had de kracht om alle tegenslagen bewust te lijf te gaan en eigen
keuzes te maken.
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Gon Driessen is geboren in het
veerhuis in Ravenstein. Ze is op
jonge leeftijd naar Driel verhuisd,
waar ze met haar man het veer en
het veerhuis (hotel en café) bestierde. Ze is na het overlijden van
haar man teruggegaan naar Ravenstein. Daar heeft ze een huis aan
de Stationssingel laten bouwen.
Gon is in 2007 in Herpen overleden.

Oma vertelt verder
Marie van de Ven - van de Berg is geboren op 3 juni 1916. Haar kleindochter
Riëtte van den Heuvel uit Deursen
heeft haar herinneringen aan het
papier toevertrouwd. - deel 3 Ons huisje hadden we gehuurd. Er was
nog geen elektriciteit aangesloten. Er
stond een fornuis dat we voor 10 gulden,
weliswaar kapot, konden kopen. Er
moest een nieuwe vuurpot in en dan
deed hij het. Het fornuis zorgde tevens
voor de warmte in de keuken. Hier werd
op gekookt, maar ook de was gedaan. We
stookten met hout of kolen. We hadden
een geut met een pomp. Het water uit de
pomp konden we wel drinken, maar we
konden er niet mee wassen. Het waswater haalden we bij de buren. De buren
hadden een put waar ze regenwater in
opvingen en daarmee kon je de was
doen. De wasketel ging dan op het vuur,
zeeppoeder erbij en dan koken. Daarna
in de teil en op het wasbord.
Voor de keuken hadden we vier nieuwe

stoelen gekocht en een biezen mat. In de
kamer lag een vloerkleed dat we hadden
gekregen van een familielid. Zo leek de
kamer deftig. Ook hier hadden we een
kleine houtkachel, vier stoelen en twee
fauteuils. Het huis was erg vochtig. De
kelder was onze klerenkast, want daar
was het droger. Wat waren we gelukkig
in ons eigen huisje aan de Hoogstraat.
We konden dit huren voor 160 gulden
per jaar. Cor verdiende 14 gulden in de
week. We hielden kippen en konijnen.
Eén keer per week kwamen de bakker en
de slager langs. Cor was ook thuisslachter en ging daarvoor naar de mensen
thuis. Meestal bracht hij dan wel een
stukje vlees mee. Zo kreeg hij een keer
een schapenkop mee naar huis, maar hij
verloor hem onderweg. 11 Jaar later kwamen we er toevallig achter dat een familielid die kop had gevonden en er soep
van had gekookt. Verder kwam iedere 15
dagen broer André langs vanuit Balgoij
om boodschappen te brengen. Het geld
bewaarden we niet in een kluis, maar
onder een stoeptegel op de slaapkamer.
Dat ging toen zo.
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Matteus Quik, de laatste
gereformeerde schoolmeester van Ravenstein
door Hans van den Heuvel

In het aprilnummer van 2014 van Tussen
Maas & Erfdijk wordt aandacht besteed
aan de schilder Jan Hendrik van Grootvelt, die van 1843 tot 1852 in Ravenstein
heeft gewoond. In die periode heeft hij
drie maal Een school bij avond geschilderd, het vierde schilderij met deze voorstelling is niet gedateerd. Matteus Quik
kan model hebben gestaan, gezien de
leeftijd van de afgebeelde onderwijzer en
het geringe aantal afgebeelde leerlingen.
Als lid van de gereformeerde kerk moeten zij elkaar goed gekend hebben. 		
De gereformeerde lagere school van Ravenstein heeft bestaan vanaf 1624 tot
1860. Door de schoolwet van 1806 ging

de school over in een openbare. Onderwijzers werden verplicht klassikaal les te
gaan geven, waarbij de oude manier van
hoofdelijk onderwijs werd verboden. De
onderwijzers moesten bevoegd zijn en
de landelijke inspectie hield toezicht of
de nieuwe schoolregels werden nageleefd. Het was de bedoeling dat het onderwijs een algemeen christelijke karakter had. In de praktijk bleef de school
echter gereformeerd. Toen in 1823
schoolmeester-koster Hendrik Loderus
op hoge leeftijd overleed, zou de schoolopziener de benoeming van een opvolger niet noodzakelijk hebben gevonden.
Zijn school functioneerde immers al 20
jaar niet meer. Het gemeentebestuur be-

Een school bij avond
Jan Hendrik van Grootvelt
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sliste echter anders. Er werd een advertentie geplaatst in het onderwijsblad
“Nieuwe Bijdragen ter bevordering van
het Onderwijs en de Opvoeding”.
Mattheus Quik werd, na een vergelijkend examen aangesteld. In 1822 behaalde hij reeds als onderwijzer de derde
rang en in 1826 te Ravenstein de tweede.
De schoolwet van 1806 maakte namelijk
onderscheid in vier rangen, waarbij de
vierde de laagste was. De derde rang betekende ook behoorlijke kennis hebben
van de Nederlandse taal. Kandidaten
voor de 2e rang werden ook ondervraagd
over aardrijkskunde en geschiedenis en
moesten tevens het rekenen beter beheersen. Zij studeerden voor de hogere
rang door middel van het zelfstandig bestuderen van de examenstof of door onderricht van andere onderwijzers en
hoofden van scholen en door deel te nemen aan de bijeenkomsten van het onderwijzersgezelschap in hun district.
Zijn inkomen als schoolmeester bedroeg
ƒ 200 met vrije woning en tuin; het
maandgeld van elke leerling bedroeg per
maand 15 cent. Daarnaast ontving hij als
koster en voorzanger van de gereformeerde gemeente jaarlijks ook nog
ƒ 100. Elke doop en begrafenis leverde
bovendien nog ƒ 1 op. Al snel was M.
Quik vice-voorzitter van het onderwijzersgezelschap Ravenstein, dat een maal
per maand bijeenkwam en zich aanvankelijk vooral bezighield met onderricht
en praktische oefening, maar ook met
uitwisseling van ervaringen en het bespreken van nieuwe methodes. De benodigde leerboeken en overige hulpmiddelen, zoals kaarten en aardglobes, werden
bekostigd uit een geringe maandelijkse
bijdragen van de deelnemende onderwijzers, aangevuld met een jaarlijkse
rijkssubsidie. In 1828 ontving hij van de
schoolopziener een boekengeschenk als
verdienstelijk onderwijzer.
Helemaal op zijn plaats voelde hij zich
in Ravenstein kennelijk niet, gezien de
drie sollicitaties tussen 1830 en 1832
voor een baan in respectievelijk Ameide

en Tienhoven, Ophemert en Opheusden. Ook die in 1840 voor Veen was zonder succes. Een reden kan zijn het kleine
aantal leerlingen, een gevolg van de geringe omvang van de gereformeerde gemeente.

Ravenstein, Walstraat 16

Eind 1833 overleed de onderwijzer van
de katholieke openbare lagere school.
Een poging van de schoolopziener Matteus Quik daar te benoemen en aldus
beide scholen samen te voegen, mislukte. Men vond dat katholieken, die 95%
van de bevolking uitmaakten, recht hadden op een eigen school, zoals de protestanten dit ook altijd hadden. Bovendien
was dan de van oudsher bestaande combinatie met het kostersambt niet meer
mogelijk. De gereformeerde gemeente
telde bovendien slechts 40 leden, terwijl
er minimaal 50 moesten zijn om een
kerkgemeente te kunnen vormen.
In ditzelfde jaar trouwde Matteus Quik
in Ravenstein met Frederika von Wrangel uit Wijchen, dochter van Karl Heinrich Friherre von Wrangel auf Lindenberg, kapitein in Statendienst. Het
huwelijk bleef kinderloos. Zij woonden
volgens het bevolkingsregister van 1840
aan De Wal 43, in hetzelfde huis als zijn
voorganger, waar tevens de school was
gevestigd.
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door Gedeputeerde Staten van NoordBrabant afgewezen.
Matteus Quik was een voorvechter voor
de vrijheid van protestants onderwijs en
gaf te kennen de school voor Ravenstein
en de omliggende plaatsen te willen behouden. De kerkenraad adviseerde hem
echter elders een onderkomen te vinden.
Zijn inkomen als onderwijzer bedroeg
op dat moment ƒ 278,80 en was dus vergeleken met de ƒ 975 voor G. Kievenaar,
de hoofonderwijzer van de andere openbare school, laag. Als koster verdiende
hij daarnaast nog ƒ 125.
Op de kadasterkaart van Ravenstein 1811-1832 is no. 29 het schoolhuis en 30 de bijbehorende tuin,
beide eigendom van de gereformeerde kerkgemeente van Ravenstein, thans Walstraat 16.

De heer Wijnbeek, inspecteur der Latijnse scholen, was door de regering eveneens belast met de inspectie van het lager en middelbaar onderwijs. In die
functie bezocht hij rond 1843 Ravenstein
en schreef hierover het volgende: “Voor
de openbare school is een nieuw gebouw opgetrokken, hetwelk slechts matig voldeed.
De onderwijzer G. Kievenaar, over wien ik
de vorige keer voldaan was, is achteruitgegaan. De geleerde, doch phlegmatische onderwijzer M. Quick in de Diaconieschool
vond ik, zoo als tevoren, beter geschikt voor
de betrekking van gouverneur dan voor die
van schoolmeester. De man is niet op zijne
plaats. Vandaar, dat vele protestantsche
kinderen de evengenoemde, wier onderwijzer Roomsch is, bezoeken”.
Het gemeenteverslag over het jaar 1851
meldt over deze lagere school het volgende: “Eene openbare school de 2e klasse waarvoor de onderwijzer den 2e rang bezit. Getal
leerlingen 6 jongens en 6 meisjes. Het
schoollocaal en woning is in eenen goeden
staat, en het eigendom der Gereformeerde
Kerk alhier. De onderwijzer geniet jaarlijks
een subsidie van ƒ 200 uit ’s rijks kas.”

Na een aanstelling van ruim 35 jaar werd
Matteus Quik op 1 april 1860 eervol ontslag verleend op grond van de verklaring
“dat hij door voortdurende ziekelijke omstandigheden ongeschikt is zijne betrekking
als openbaar onderwijzer verder waar te nemen.” Ondanks zijn gereformeerde geloofsovertuiging, telde de openbare
school op dat moment 18 leerlingen van
verschillende denominaties, waaronder
“8 protestanten, 6 roomschen en 4 israëlieten.” Zijn leven werd samengevat als
volgt: “Sedert 1824 was deze kundige en
hoogstverdienstelijke man niet alleen als onderwijzer in zijne school met vrucht werkzaam, maar strekte daarenboven, met het
beste gevolg, zijne wetenschappelijke kennis
uit tot de bevordering van het onderwijs en
de opleiding van onderwijzers. ’s Mans ijver
en onvermoeide arbeid zullen derhalve bij
den onderwijzersstand in dankbare herinnering blijven.” Hem werd uiteindelijk
een pensioen toegekend van ƒ 166.
Dominee Hanewinkel probeerde alsnog
bij de Vereeniging voor Christelijk-Nationaal Onderwijs een bijdrage te verkrijgen voor een bijzondere school, doch
door zijn overlijden kwam hier niets van.

Met de komst van de nieuwe schoolwet
van 1857 probeerde de gemeente Ravenstein, ter voorkoming van de kosten voor
toekomstige pensionering, nog maar
één openbare lagere school open te houden. Door de geformeerde school aan te
merken als een bijzondere school, werd
voorgesteld M. Quik te ontslaan als
openbaar onderwijzer, doch dit werd

M. Quik werd na zijn vertrek uit Ravenstein onderwijzer aan de bijzondere
christelijke school van Genderen, bij
Heusden. Bijna 60 jaar oud had hij 75
leerlingen en was kennelijk nog gezond
genoeg om les te geven. Hij overleed uiteindelijk op 21 februari 1879 in zijn geboortedorp Hedel, op de leeftijd van 76
jaar.
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Jan van den Bergh en Anneke Beerens
trouwden op 20 mei 1961 in de St.Luciakerk te Ravenstein. Anneke is geboren
en getogen in Ravenstein.
Jan is geboren in Neerlangel, maar ook
getogen in Ravenstein. Jan en Anneke
kregen drie kinderen: Marion, Wilbert en
Han. Van 11-11-1978 tot 1999 runden zij
Hotel-Restaurant-Café ‘De Keurvorst’.
Han nam de zaak van zijn ouders over.
Beiden waren voor hun huwelijk lid van
‘de Verkennerij’. Anneke was akela en
Jan was verkenner. Vandaar de erehaag
van welpen op de trouwfoto. Bij de verkennerij zaten leden vanuit Ravenstein
en de omliggende kerkdorpen.
Veel namen van welpen, verkenners en
akela’s zitten nog goed in beider geheugen.
Reageren?
Mail naar redactie@heemkunderavenstein.nl

Uit het album van ...
de familie Van den Berg - Beerens

Links van het Bruidspaar: welpen o.a.: Ad v.d. Heijden – Deursen, Ton van Schadewijk (zoon van de kolenboer), Tijs van Rossum – Herpen, Willie Thomassen – Herpen,
Jan Arts, Pieter van Tongeren.
Bruidsmeisje, nichtje van Anneke : Annemarie van Stekelenburg.
Rechts van het bruidspaar: welpen o.a.: Hans Verhoeven, Wim van Tilborg, … Waayers, Loet de Goeij, Michel Boogaerts.
Akela’s, dames v.l.n.r.: Koos v.d. Kamp (v.d. Berg-v.d. Kamp), Jacobien v.d. Kamp
(v.d.Linden-v.d.Kamp), Willy Bros.
Verkenner: Toon Fleuren.

Gerard van der Heijden
www.biografischportaal.nl/persoon/19286925

Naar aanleiding van ons artikel over de
restauratie van het schilderij Kolonel
Wils merkt Emiel Vemer op dat de redactie verzuimd heeft de schilder expliciet te vermelden.
Gerard van der Heijden was zijn oudoom, de broer van zijn grootmoeder,
Jeanne van der Heijden. Hun vader was
notaris te Ravenstein.
Gerard van de Heijden is op 31 maart
1864 geboren in Ravenstein en overleden op 8 december 1939 in Sint-Oedenrode. We hebben op internet nog een
schilderij gevonden dat zich in het Breda’s Museum bevindt. Hij heeft in 1901
de bronzen museummedaille voor een
generaalsportret gekregen. Verder weten we niet veel van deze schilder.

Kermis in Breda in het Breda’s Museum
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Een markante bovenmeester en onderdirecteur
door Roel Knoben

Tijdens het schrijven van
het jubileumboek 125 jaar
Stadsharmonie Oefening
Baart Kunst komen
onbekende details en lang
vergeten verhalen naar
boven.
In deze kleine preview van
het boek staat meester
Castenmiller in de schijnwerper. Hij is vooral bekend
als bovenmeester van de
jongensschool, maar hij is
ook voor OBK van grote
waarde geweest.

Meester Castenmiller (Michael Desiré)
wordt op 8 oktober 1887 geboren in
Stoppeldijk, Zeeland. Hij trouwt met
Maria Sophia Lerooij uit Vlissingen en
vestigt zich na een kort verblijf in Steenvoorden in 1921 in Ravenstein. Daar is
hij benoemd als hoofd van de jongensschool aan de Maasstraat (vanaf 1924
Kolonel Wilsstraat).
De fanfare OBK is enkele jaren daarvoor
na een crisis herrezen en voortgezet als
harmonie. De repetities zijn in de gymzaal van de jongensschool en als het
weer het toelaat op de speelplaats aan de
voorkant.
Castenmiller woont met zijn gezin in
het onderwijzershuis direct naast de
school. Het is dan ook niet vreemd dat
hij vanaf 1927 een belangrijke rol gaat
spelen in de harmonie. Hij wordt onderdirecteur van de bekende dirigent Harrie
van Abeelen uit Tilburg. Hij leidt de
meeste doordeweekse repetities en een
of twee keer per maand komt Van Abeelen per trein naar Ravenstein. Samen
voeren ze OBK in drie jaar naar de ereafdeling en in zes jaar naar de hoogste,
ofwel superieure afdeling.
Behalve dirigent is hij ook opleider van
de jeugd. Als hoofdonderwijzer kent hij
alle jongens en kan hij de voorselectie op
muzikaliteit uitvoeren. Op de woensdag-

middag komen ze voor lessen bij hem
aan huis. Hij krijgt daar tot ergernis van
zijn vrouw niets voor betaald, maar hij
doet het uit liefde voor de muziek en de
harmonie. Zijn elf dochters zijn allemaal
heel muzikaal en spelen piano, blokfluit,
citer, mandoline of xylofoon. Zij zouden
graag bij de harmonie gespeeld hebben,
maar in die tijd was dat ondenkbaar, vertelt Angela Dekkers-Castenmiller, een
van zijn jongste dochters die nog steeds
in Ravenstein woont.
Na het plotselinge overlijden van Van
Abeelen in 1947 treedt Castenmiller op
de voorgrond als dirigent. Tijdens een
solistenwedstrijd in 1948 begeleidt hij
de solisten op piano en dirigeert hij het
harmonie-orkest. Meneer Castenmiller
(bijgenaamd Casje) is streng voor de leden en maant ze tot minder drankgebruik bij optredens. Dat valt niet goed bij
de leden en het bestuur benoemt Rector
Verhoof uit Herpen tot directeur. Adrianus Verhoof (Tilburg, 1903), meestal
Rector genoemd, is al sinds 1946 actief
als opleider van de jeugd en onderdirecteur en zal dat tot 1970 doen. Ook Verhoof valt niet bij iedereen in de smaak.
“Hij laat het korps net niet zuiver spelen,
zodat het vaak vals klinkt’’, herinnert Angela zich. Een aardige anekdote is dat hij
na de serenade van OBK bij gelegenheid
van zijn zilveren huwelijksfeest alle
korpsleden een sigaar aanbiedt, letterlijk
uit eigen doos. Hij heeft namelijk zijn
huwelijksfoto op de doos en de sigarenbandjes laten afdrukken.
Het afscheid van directeur Castenmiller
wegens pensionering en vertrek naar
Breda valt precies op de dag van de watersnoodramp in Zeeland, 1 februari
1953. De geplande serenade moet daarom ingetogen zijn en binnenshuis gehouden worden.
In 1961 overlijdt Michael Castenmiller
in Breda.
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