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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

De zomerse dagen en de vakantie waren
voor de redactie geen belemmering om
een nieuwe uitgave van Tussen Maas &
Erfdijk samen te stellen. Het resultaat is
een bont palet van wetenswaardigheden
over het erfgoed van Ravenstein en omstreken. De omslag is terecht gereserveerd voor het eerste tuinhuisje dat door
de heemhundekring is gerenoveerd. De
vrijwilligers zijn inmiddels begonnen
aan het tweede huisje. Een mooi staaltje
van zelfwerkzaamheid van de heemkundevereniging. Wim Walk die het geheel

coördineert, dook in de geschiedenis van
de typische bouwwerken langs de gracht
van de stad. Hij ontdekte dat de kleine
monumentjes waarschijnlijk ouder zijn
dan men oorspronkelijk dacht.
Ons nieuwe redactielid en coördinator
van de stadsgidsen, Wilhelmien van
Sambeek, had een interview met een van
de nieuwe stadsgidsen.
Mocht u na het lezen van de vele andere
artikelen een idee krijgen voor een onderwep dat volgens u de moeite waard is
voor een plek in dit blad? Laat het ons
weten!

Redactie
René van den Heuvel, Olga
Rikken, Wilhelmien van Sambeek, Tonny Teuwisse, Joan
Walk
Eindredactie
Olga Rikken
Vormgeving
Tonny Teuwisse
Druk
Drukkerij Ravenstein
Redactieadres
redactie@heemkunderavenstein.nl

Beëdiging stadsgidsen 24 mei 2015. Van links naar rechts: Martin Megens, Liz Leverdingen, Jan
Ploegmakers, Willem van Tilborg, Aad Vernooij, Ton Cruijsen, René van den Heuvel en Wim
Walk.
Foto Wilhelmien van Sambeek

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.

Tassaway

Omslag: Leden van de heemkundekring en vrijwilligers renoveerden
met steun van diverse sponsors
dit monumentale tuinhuisje aan
de gracht in Ravenstein.
Foto Wim Walk

Kent u de functie van dit vreemde rubbertje? Dit cultureel erfgoed stamt uit de
jaren 60 en is afkomstig uit de apotheek
van Dien van de Poel.
Verderop in de blad wordt duidelijk wat
het is.
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Fotobank Noord-Brabant
Een innovatie op het gebied van film en
fotografie vind ik toch wel de website
www.filmenfotobank-nb.nl/. Sinds de
opkomst van het internet is het de universiteit van Tilburg en Brabant Collectie
gelukt vele privécollecties te openbaren
en daar ook nog eens een beschrijving
bij te geven.
Voorheen lagen de verzamelingen keurig weggeborgen in allerlei archieven,
vaak zonder toelichting en soms zorgvuldig ingeplakt in albums. Zo’n verzameling was erg kwetsbaar voor brand en
verlies en bijna niet toegankelijk voor
buitenstaanders. Veel mensen waren
ook niet geneigd om hun familiefoto’s af
te staan aan dergelijke archieven.
Ook Heemkundekring Land van Ravenstein is actief op deze fotobank. Diverse
foto’s uit ons archief, afkomstig van de
Archeologische Werkgroep (AWR) en
particuliere verzamelingen, hebben hun
weg naar de fotobank gevonden. Ze zijn
nu voor iedereen vrij toegankelijk.
Het zal duidelijk zijn dat van Ravenstein
inmiddels de meeste afbeeldingen zijn
gedigitaliseerd en van een bijschrift
voorzien. Van de dorpen zijn helaas
minder oude afbeeldingen bekend. Daar
werden vroeger nog wel ansichtkaarten
uitgegeven, maar in de gehuchten was
dat al een heel stuk minder. We moeten
het dan vaak doen met door de fotograaf
in eigen beheer uitgegeven fotokaarten
of plaatjes uit bijvoorbeeld de ‘Katholieke Illustratie’, veelal van kerken en molens of hoog water.
Namens de heemkundekring hoop ik
dat u snel een kijkje neemt. De site biedt
de mogelijkheid een zoekopdracht in te
geven zoals een omschrijving, plaats of
straatnaam. En mocht u zelf (digitale)
foto’s willen aanleveren, neem dan gerust contact met mij of het bestuur op.

Demen
We zien hier de Sint Willibrorduskerk vanaf de Sint Wilbertstraat. Deze werd gebouwd in de jaren 1857-1860 naar een ontwerp van de beroemde architect Pierre
Cuijpers. De 15e eeuwse toren van de oude kerk bleef behouden, maar werd rond
1890 alsnog door Cuijpers ommanteld en verhoogd en van een traptoren voorzien.
De kerk heeft een bijzonder fraai interieur met een rijke collectie aan kunstvoorwerpen. Tussen de kerk en de Maasdijk ligt een familiekerkhof van de familie Van den
Bergh. Het kerkhofje ligt precies op de plek waar het schip van de oude kerk gesitueerd was. (Bron foto: Ansichtkaartenverzameling Jeroen Arts)

Dennenburg
Portretfoto van burgemeester P.A.
van der Putten uit Dennenburg.
Voorheen werd ten onrechte gedacht dat de man op deze foto een
jonge Albertus van de Wiel (burgemeester van de gemeente Huisseling-Neerloon) was. Van der Putten was burgemeester van de
gemeente Deursen ca. Hij woonde
met zijn gezin in een mooie boerderij aan de Hoogstraat.
(Bron foto: Dhr. G. Ulijn, Megen)

Namens de heemkundekring beheerder van
de fotobank,
Jeroen Arts
jeroen_arts76@hotmail.com
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Mag ik me even voorstellen ...
Zo ongeveer 25 jaar geleden
was Jan Verhoeckx de eerste
stadsgids van Ravenstein en
samen met Leontien van der
Hart heeft hij in die jaren veel
mensen rondgeleid. Nu zijn
we jaren verder en zijn er 20
gidsen die de rondleidingen
verzorgen. Sinds 24 juni zijn
er 8 nieuwe gidsen bijgekomen en een ervan zal zich aan
u voorstellen.

Ton Cruijsen is inwoner van het dorp Reek.
Hij vertelt waarom hij stadsgids werd in
Ravenstein.
Ik woon sinds 1949 in Reek en dat bevalt
nog steeds erg goed. Ik heb jarenlang als
leraar aardrijkskunde gewerkt in Heeswijk Dinther en ben nu met pensioen.
Als kind vond ik Ravenstein een rare
plaats. Als ik met mijn ouders op familiebezoek ging in Haren, fietsten we
door Ravenstein. Ik zag de polder, dan
Ravenstein en meteen daarna weer polder. Raar, want in Reek staan de huizen
meer verspreid en dat was ik gewend.
Mijn belangstelling voor dit stadje werd
zo’n vier jaar geleden gewekt, toen ik een
vriendendag organiseerde. We begonnen met een solextocht en aansluitend
een rondleiding. Dankzij een enthousiaste gids zag ik hoe leuk Ravenstein is!
Toen ik in 2014 een oproep in de krant
zag staan voor de opleiding voor stadsgids heb ik me meteen opgegeven. Mijn
kennis kon ik vergroten en verdiepen én
het is een mooie invulling voor mijn
vrije dagen.

Ton Cruijsen geniet van het uitzicht vanaf het plekje dat hij een van de mooiste vindt
van Ravenstein. “Hier voel en zie je het verleden. De plek is ontstaan omdat de
grond van de middeleeuwse omwalling is weggeschoven in de gracht. Vervolgens
hebben ze er tuinen gemaakt met tuinhuisjes. Op de hoge plaats die is achtergebleven hebben ze een molen geplaatst.” 		
Foto René van den Heuvel

Wat Ravenstein zo leuk maakt
Ravenstein is een stad op Madurodamformaat. Er is alles te vinden wat ook in
de grote stad te zien is. Je ziet kenmerken van de industriële revolutie, denk
aan Meulemans, de leerlooierij en de
gasfabriek, maar er was ook al vroeg sociale woningbouw; de vier huisjes aan de
Landpoortstraat behoorden daartoe. En
er is meer, ouder nog: de vestingwerken,
privileges, stadsrechten, een eigen munt
van het Land van Ravenstein en de bierbrouwerijen. Er was godsdienstvrijheid,
er waren kloosters, veel kerken en een
kasteel. Er is ook een recente geschiedenis. Denk aan de verbinding met Gelderland, via het spoor en de A50. Mijn
nieuwsgierigheid werd ook gewekt door
bijzondere dingen als de schandpaal. Ik
vroeg me plotseling af hoe zat het met de
rechtspraak. Ik heb ook nooit geweten
van het bestaan van een ‘osendrop’ en
‘voluten’.

Waar ik als gids graag over vertel
Als leraar aardrijkskunde gaat mijn belangstelling ook uit naar het ontstaan en
opbouw van een stad. Er zijn veel elementen die een stad maken en die lopen
door de eeuwen heen. Denk aan de
Maas, die regelmatig is overstroomd, en
de oeverwallen waarop de eerste bewoning mogelijk was, omdat het er droog
bleef. Dan komt er een kasteel en dat
lokt weer mensen die zich bezighouden
met de handel en nijverheid. Een nederzetting groeit, er komen stadsrechten, er
ontstaat een vesting en een eigen rechtspraak. We mogen niet vergeten dat Ravenstein ook een Franse school en een
gymnasium had. Later komt de industrie
die zich verder ontwikkelt. Dit geeft aan
waarom Ravenstein echt iets te bieden
heeft.
Weet je trouwens dat Ravenstein zo’n 5
tot 7 meter boven ANP ligt? Een goede
reden dus om hier te wonen.
Wilhelmien van Sambeek
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De legaten van miljonair Van Cooth
Mr. P.F. van Cooth liet in 1901 ruim 700.00 gulden na om kinderen voortgezet
onderwijs te kunnen bieden. Tot op de dag van vandaag zetten gemeenten het
legaat van Van Cooth in voor educatieve doeleinden.
Van Cooth nam er belangrijke functies
in. Grootvader Leopoldus van Cooth was
advocaat, burgemeester en dijkgraaf; en
vader Frederik van Cooth arts en provisor
(toezichthouder) van het Loterijfonds.
Petrus Franciscus was drie jaar lid van
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant
en daarna 13 jaar lang griffier van de Provinciale Staten. Het vermogen dat hij opbouwde dankte hij waarschijnlijk aan
zijn huwelijk met handelaars-/bankiersdochter Wilhelmina Suys en aan het feit
dat zijn twee broers evenals hijzelf kinderloos zijn gebleven.
In juli 1901 stond in veel Nederlandse
kranten het bericht dat mr. P.F. van
Cooth ruim 30 gemeenten in Noord-Brabant en Gelderland geld of onroerende
goederen had nagelaten om te besteden
aan: “herhalings-onderwijs, meer uitgebreid lager onderwijs, nuttige handwerken voor meisjes, hier en daar ook voor
middelbaar onderwijs.” (De Tijd 13 juli
1901) Eindhoven kreeg zelfs 40.000 gulden om een HBS op te richten en hij
wilde dat er in Boxtel een landbouwschool kwam. Zijn huis in ’s-Hertogenbosch (Achter het Wild Varken nr. 7)
vermaakte hij aan de gemeente op voorwaarde dat er een school in gevestigd
zou worden.
In 1903 kwamen de uitgekeerde legaten
op een bedrag van bijna 739.000 gulden.
Dat is vergelijkbaar met 20 miljoen euro
in 2015. In zijn ‘Uiterste wilsbeschikking’
(1891) schreef hij onder meer dat hij en
zijn broer Leopold, “geheel in overeenstemming met de denkbeelden van mijnen in 1862 overleden vader dr. Frederik
Theodoor Willem van Cooth, het vaste
voornemen (hadden) aan een groot gedeelte onzer nalatenschap eene zoo nuttig mogelijk bestemming te geven, bepaaldelijk in het belang van de
ambachtsstand en de arbeidende klasse.”
Petrus Franciscus Van Cooth (1819-1901)
was geboren in Ravenstein. De familie

Ravenstein
Van Cooth wilde geen geld geven aan de
gemeente Ravenstein. In de eerste versie
van zijn testament gaf hij als redenen op:
de bevolking was niet talrijk, de kinderen gingen toch al naar kostscholen en
er was al geld voor het onderwijs uit het
Loterijfonds. Hij sloeg ook Oss over, omdat daar maar “een gering getal kinderen” naar school ging. Ravenstein kreeg
overigens wel een legaat tot bevordering
van landbouwonderwijs.
Het legaat van Van Cooth heeft in meerdere gemeentes de 20e eeuw overleefd,
zoals in Boxtel, Wijchen en Uden. En
ook in Ravenstein. Vanwege de opheffing van de gemeente is eind 2002 een
stichting opgericht, zodat het geld binnen de oude kern zou blijven. Jaarlijks is
er zo’n € 6.000 te besteden aan ‘educatieve activiteiten’, zoals bestuurslid
Jacques Dappers het omschrijft. Dat zijn
dan bijvoorbeeld muzieklessen op school
of bij harmonie OBK of workshops in
het vlakglasmuseum.
De herinnering aan mr. Van Cooth blijft
ook voortleven in straatnamen, niet alleen in Ravenstein (Van Coothweg),
maar ook in plaatsen als Waalwijk, Veghel, Eindhoven, Boxmeer of Geffen.
Aad Vernooij
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Archeologisch onderzoek in de tuin
aan de Van Coothweg 1 te Ravenstein

Italiaans Bastion
in Ravenstein
men. Erik van der Kuijl van Hamaland
Advies had de leiding en onze werkgroep
deed veel van het handwerk: graven,
poetsen en het verwerken van vondsten.

Muurresten, puin en Namens
hardsteen

Uit het onderzoek kon niet met zekerheid de vorm van het bastion/
rondeel worden vastgesteld. Op
het plaatje 3 mogelijke varianten.

Na jarenlange schermutselingen tussen
allerlei partijen kon in april 2014 eindelijk begonnen worden met het archeologisch onderzoek van de muurresten in
de tuin van de familie Van Mourik. Dit
onderzoek duurde vier dagen en leverde
veel informatie op. Daarnaast is er op dit
terrein in 2011 een geofysisch onderzoek
gedaan, een bouwhistorisch rapport opgesteld en een 3D-scan gemaakt. Ook de
archeologische werkgroep heeft de afgelopen jaren regelmatig op het terrein gemeten, geprikt en andere informatie als
foto’s en documenten vergaard.
Ingenieursbureau MUG heeft het tekenen en inmeten voor zijn rekening geno-

De muurresten bleken een uitzonderlijk
gaaf bewaard gebleven bastion uit de Renaissance, dat begin 17e eeuw overbouwd is door bastion Famars. Het bestaat uit een ovale centrale ruimte met
aangrenzend twee overwelfde kamers
met geschutsopeningen, gericht langs
de flanken van de vestingwallen. De ene
kamer loopt naar werkput 1 (tekening).
Van de andere is minder bewaard gebleven; de geschutsopening ligt waarschijnlijk onder het tuinhuis van de familie en
is daarom niet onderzocht.
In werkput 1 aan de zuidzijde is wel een
geschutsopening en een oreille (oor)
aangetroffen. Ter bescherming van de
geschutskamer is voor de opening een
eensteens muurtje geplaatst. Hier tegenaan lag een aarden wal.
Aan de buitenzijde van de opening, de
stadszijde, is de mogelijke aansluiting
op de stadsmuur aangetroffen. Maar bestond die nog slechts uit puin. De wangen van de geschutsopening rusten op
grote blokken van Namense hardsteen
en waren getrapt aangelegd om te kunnen bedekken met aarde. De hardsteen
is ook aangebracht aan de voormalige
waterlijn om vorstschade te voorkomen.
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Bouwmaterialen
Uit het dendrochronologisch onderzoek,
het bestuderen van jaarringen, van een
houtmonster uit een eiken funderingsbalk onder de buitenmuur van het vestingwerk, blijkt dat de gebruikte boom in
1509 gerooid is. Het vestingwerk is dus
waarschijnlijk in 1509/1510 gebouwd.
Het bouwwerk is buitenwerks in totaal
38 meter lang en in één keer opgetrokken in een harde oranje baksteen van
een, voor die tijd, groot formaat van 2829 x 12-14 x 6-7 cm. Voor het metselwerk
is schelpenzand en kalkmortel gebruikt.

Kanonnen
Het bolwerk is tot nu toe het vroegst bekende voorbeeld van een Italiaans bastion in Nederland. Of het Ravensteinse
bolwerk ook kanonnen had op het dak
van de kazemat is wel waarschijnlijk,
maar niet meer na te gaan. Slechts de
aanzetten van de gewelven zijn gevonden. Ze waren waarschijnlijk iets afgeplat om gewicht en materiaal te besparen en om een goede ondergrond te
creëren voor de aarden afdekking. Veel
kleine vondsten van gebruiksvoorwerpen zijn er niet gedaan.

terrein voor publiek toegankelijk te maken. Daarvoor zal veel geld nodig zijn. Er
is goede hoop dat er nog dit jaar actie
wordt ondernomen. Eind augustus komt
er een klein archeologisch vervolgonderzoek en als de resultaten daarvan bekend
zijn, geeft Erik van der Kuijl van Hamaland Advies een lezing. We houden u
graag op de hoogte.
Bezoek de websites Stichting Menno
van Coehoorn, www.coehoorn.nl, en
Stichting Vestingwerken Ravenstein,
www.vestingravenstein.nl.
Marja van den Broek
namens AWR
NB: Op pagina 12 een impressie van het
project Philips van Kleef-bolwerck

Arno van Zwam, Erik van der Kuijl,
Joost Vlemmix, Hanneke van Alphen en Martin-Jan van Mourik in
werkput 1.
Foto Marja van den Broek

Sloop
Ravenstein en het hertogdom Gelre vielen tot 1543 onder Willem IV van Kleef.
Keizer Karel V wees voor Gelre een nieuwe hertog aan. Maria van Hongarije, een
zuster van de keizer, gelastte dat de vestingwerken van Ravenstein moesten
worden gesloopt en de grachten gedempt. De gracht rond het kasteel mocht
wel behouden blijven. De sloop werd
door Bosschenaren met buskruit uitgevoerd, maar minder grondig dan gewenst. Aan het begin van de 17e eeuw
werden de vestingwerken weer gerestaureerd en versterkt, nu volgens het systeem van het Oud-Hollandse vestingstelsel.

Toegankelijk voor publiek
Om verder verval te voorkomen, werden
de muurresten tijdens de winter afgedekt. De Stichting Vestingwerken Ravenstein heeft een plan bedacht om het
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Vondsten in de voormalige brouwerij/
mouterij Den Ancker
Tekst Jan Barnard
Foto’s Francine Barnard

In 2004 zijn bij restauratiewerkzaamheden aan het monumentenpand
Nieuwstraat 2 diverse vondsten gedaan,
die herinneren aan de vroegere functies
van het gebouw.
In de achtergevel zijn een in Luik vervaardigde haardsteen uit 1581 ontdekt en
ook een paar stukken eesttegel. Mout
werd op een eestvloer gedroogd. Ook
kwamen er uit scheuren en gaten in diezelfde gevel veel moutresten tevoor-

schijn, emmers vol! Curieus was ook de
vondst van het ijzeren gedeelte van een
roerspaan. Een dergelijk werktuig werd
gebruikt in mout- en brouwkuipen. In
1905 werd het bedrijfspand tot woonhuis omgebouwd. En het roerijzer is
toen boven in de schoorsteen van een
nieuw rookkanaal gemetseld om te beletten dat vogels er konden gaan nestelen.

Bij de foto’s van onder naar boven:
moutrest, roerijzer, haardsteen,
eesttegel, geplaatst roerijzer
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Uit de knipselkrant …

Anekdote

De nijptang van burgemeester Caners
In de jaren dertig van de vorige eeuw kwamen de eerste radiotoestellen op de
markt. Vaak was dat alleen maar een luidspreker van een radiodistributiebedrijf.
Uit deze luidsprekers kwamen dan programma’s die door het distributiebedrijf
van binnen- en buitenlandse zenders werden opgevangen en vervolgens weer
doorgegeven.

Radiodistributiebedrijf Sint Jan
In het Land van Ravenstein werd de distributie in die jaren verzorgd door het
bedrijf Sint Jan in Huisseling. Deze firma had vergunningen gekregen voor Ravenstein, Megen, Herpen en Schaijk.
Ruim 300 gezinnen waren aangesloten.

Conflict
De centrale van Sint Jan stond opgesteld
in het huis van de bedrijfsleider Oldenburg. Over de programma’s was iedereen tevreden, alleen het gemeentebestuur van Ravenstein had kritiek: de
bedrading boven de wegen hing lager
dan zeven meter; ook zou de waarborgsom veel te laat zijn betaald. Het distributiebedrijf daarentegen beweerde nooit
getekend te hebben voor de bepalingen
die in de vergunning waren opgenomen.
Kortom een conflict was geboren en dat
bleef doorzeuren totdat, op 15 oktober
1938, burgemeester en wethouders van
Ravenstein de vergunning opzegden.
Het radiobedrijf ging daartegen in beroep. Maar omdat het bezwaarschrift
niet op tijd was ingediend, werd het niet
ontvankelijk verklaard. Dus kreeg niemand gelijk.
Ondertussen vroeg een oud-werknemer
van Sint Jan, de heer W. Th. van Pinxteren, gebruik makend van dit conflict, zelf
een vergunning aan voor een radiodistributie-inrichting. Omdat Van Pinxteren
met Sint Jan in een rechtszaak verwikkeld was vanwege “onrechtmatig ontslag
en salaristegoed” werd dit verzoek echter
afgewezen. Een vergunning aan hem
zou de situatie nog complexer maken.
Tot ergernis van burgemeester Caners
gingen de uitzendingen van St. Jan ge-

woon door. Hij had inmiddels een nieuwe vergunning afgegeven aan S. de Luij.
Op 21 januari 1939 om 11 uur ’s morgens
spoedde hij zich in gezelschap van zijn
veldwachter naar de radiocentrale in
Huisseling. Op het naastgelegen perceel
knipte hij met een nijptang twaalf draden door. De bedrijfsleider Oldenburg
kwam snel naar buiten om ernstiger
schade te voorkomen. De installatie werd
verzegeld, maar zo provisorisch, dat Oldenburg gewoon kon uitzenden zonder
de zegels te verbreken.
Burgemeester Caners had bij toeval de
bedrading van alle gemeenten doorgeknipt, behalve die van Ravenstein. Het
regende klachten en twee dagen later
werden in de gemeenteraad vragen gesteld. Caners maakte duidelijk dat de
raad zich er niet mee moest bemoeien:
“Dit is een aangelegenheid van B & W!”
Toen wethouder Van Stekelenburg in de
volgende vergadering “iets zou loslaten”
hoefde dat niet meer. S. de Luij had de
installaties van St. Jan al overgenomen.
De PTT kwam er nog als bemiddelaar
aan te pas en uiteindelijk verhuisde de
installatie naar Ravenstein. De Luij bleef
tot in de oorlog programma’s maken en
doorgeven. Twee keer per week werden
verzoekplaten gedraaid en burgemeester
Caners kon tevreden zijn. Er was weer
radio in zijn gemeente. “En van radio,”
zo stelde hij, “hangt het prestige van het
gemeentebestuur af”.

De radiocentrale van mijn
opa, Simon de Luij ken ik alleen van horen zeggen. Er
zijn geen foto’s of advertenties van. Bij Modderkolk aan
de Touwslagersbaan in Wijchen was ook een radiocentrale. Mijn oom Chris ging
daar met regelmaat heen om
grammofoonplaten uit te
wisselen. Dat resulteerde in
een huwelijk met Ger Modderkolk.
Installatiebedrijf Modderkolk bestaat nog steeds. Een
aantal grammofoonplaten
heeft nog lang bij mijn ouders op zolder gelegen; kartonnen schijven met aan één
kant een laklaag. Door een
lekkage was de verzameling
een klont geworden. Net als
het Ravensteinse archief in
WOII.
Winfried de Luij

Artikel naar aanleiding van een verhaal
uit de knipselkrant van 15.5.1985, geschreven door drs. J. Van Zuijlen.
Joan Walk
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Boerenkunstwerk
80 jaar geleden hielp Sjaak Elemans als
10-jarig jochie zijn vader bij het repareren van een landhek. Dat oude hek, gemaakt door zijn grootvader, is lang geleden vergaan. Er staat nog een foto van
het hek in het boek Huisseling, van verleden tot heden, op pagina 172. Tegelijk
met dat boek was er het idee om weer
zo’n hek te plaatsen. Sjaak Elemans bezat al een tekening van Jan van Munster
en er hangt een schilderij van Toon van
der Zanden bij hem aan de muur.
Sinds kort staat er een eikenhouten landhek in Huisseling, tegenover Woordstraat 20. Op aanwijzingen van Sjaak

gemaakt door Wim Geurts uit Neerlangel. Niet helemaal zonder spijkers of
schroeven zoals vroeger gebruikelijk
was. En de constructie is te zwaar voor
één man om te tillen. Maar het blijft een
mooie herinnering aan het agrarisch
verleden en het boerenambacht. Zeker
in combinatie met het gedicht van Sjaak
Elemans dat er bij komt te staan.
Tekst Aad Vernooij, foto’s Walter
Elemans

Oplossing Tassaway
De tekst op het doosje luidt:
“Géén verband - Géén tampon
Slechts 1-2 maal per dag te verwisselen.”
Het is niet bekend of ze per stuk, per doosje
of helemaal niet werden verkocht. Er ontbreekt er één. Die is waarschijnlijk nog in
gebruik.
Foto Jan-Huub van Dartel
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Uit het album van ... Sjaak Elemans en Coby Coenen
Sjaak Elemans is op 10 oktober 1925 geboren in Huisseling, de toenmalige gemeente Ravenstein. Coby Coenen is op
30 december 1926 in Huisseling geboren. Ze kennen elkaar reeds vanaf de
kleuterschool in Ravenstein. Sjaak en
Coby kregen verkering toen ze respectievelijk 26 jaar en 25 jaar oud waren. Op 3
juni 1957 trouwden ze in Ravenstein. Er
werden vijf kinderen geboren: vier jongens en één meisje. Vier kinderen wonen nog in Ravenstein.
Coby komt uit een gezin van twee jongens en zes meisjes, waarvan er vijf het
onderwijs zijn ingegaan. Coby zelf bleef
thuis op de boerderij waar hoofdzakelijk
fruit werd verbouwd en enig melkvee gehouden.

Heinenhof
Ook het gezin van Sjaak bestond uit acht
kinderen. Sjaak werd aanvankelijk genoemd naar zijn vader en grootvader:
‘Sjaak van Driekus van Heine’. Het waren landbouwers met een gemengd bedrijf in Huisseling.
Sjaak en Coby hadden hun zinnen gezet
op boerderij ‘Heinenhof’, genoemd naar
zijn grootvader. Daar woonden twee
ooms. Sjaak en Coby hebben vijf jaar
moeten wachten met trouwen, voordat
de ooms naar het burgerhuis in Huisseling verhuisden. Later is de boerderij opgesplitst en overgegaan op hun twee
zoons. Zelf zijn ze in Ravenstein gaan
wonen.
Sjaak was ruim drie jaar dienstplichtig
soldaat. Daarvan heeft hij anderhalf jaar
in het voormalig Nederlands Indië gediend. Hij is wegens ziekte teruggekomen.

Op de volgende pagina staat een klassenfoto van de kleuterschool in Ravenstein
omstreeks 1930 met op de eerste rij de
vierjarige Coby.
Greetje van Susteren-van den Broek

Trettus, oktober 1948, na het einde van
de tweede Politionele Actie. Het moment op de foto heeft hij ervaren als een
soort vakantie. Hij was overigens de enige van z’n groep die kon paardrijden.
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Klassenfoto van de kleuterschool in Ravenstein, omstreeks 1930.
Links voor, 1ste bank, Coby Coenen 4 jaar. Rechts naast Coby zit haar zusje Bert, 5 jaar. Links achter Coby zit ... Dekkers. Midden achter
met witte strik is Cathrien v.d. Rijdt, later de vrouw van Jan Elemans.
Sjaak staat als 7de gezien van rechtsachter; hij is 5 jaar. Voor hem staat ... Verhoeven.

Met de trein naar Ravenstein
Op een keer zei vader Peer:
We gaan per trein naar Ravenstein.
Hoi, zeiden de twee zusjes
en gaven elkaar kusjes
en broertje gilde
dat hij ook mee wilde.
Wat was het fijn

Philips van Kleef-bolwerck (anno 1509)

met de trein naar Ravenstein.

Nog vóór de winter zal het project Philips van Kleef-bolwerck van Stichting Vestingwerken Ravenstein (fase 1) worden gerealiseerd. Dat betekent dat een uniek
vestingwerk, naar oud-Italiaans model, herkenbaar en beleefbaar wordt. Bijgaand beeld, ontworpen door architect ir. Maurits Cobben levert een prachtig
beeld op van de situatie zoals die binnenkort nabij het Pollekespad zal bestaan.
Martin Jan van Mourik,
voorzitter Stichting Vestingwerken Ravenstein.

Ze hadden alle vier
heel veel plezier.
Tijdens een rondleiding heeft een bezoekster
dit kinderversje voorgedragen. Zij had het als
kind geleerd op school. Ze woonde overigens
niet in Ravenstein.
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Een bijzondere
ontmoeting
Hoewel al enige tijd geleden, wil ik toch
gewag maken van een bijzondere ontmoeting met speciale gevolgen.
Het is het jaar 2013 en een deputatie van
ons gilde is aanwezig op de Hoofdliedendag te ’s-Hertogenbosch. De specialiteit van dat jaar was ‘aandacht voor een
aantal kleine musea in Noord-Brabant’.
Een delegatie van onder andere het
Edah-museum te Helmond was present.
Hen hebben we nog kunnen verblijden
met oude foto’s van het Edah-winkeltje
in de Kolonel Wilsstraat. Ook ons ‘eigen’
museum voor vlakglas- en emaillekunst
was vertegenwoordigd. Bij hun stand
werd met veel vakkennis het maken van
glas in lood getoond. Ook werd een demonstratie emailleren gegeven. Daarbij
werd het emailleren op zeer kleine voorwerpen getoond.

Toeval?
Al geruime tijd is ons gilde op zoek naar
een klein herkenningsteken voor onze
gildebroeders en -zusters, ruim 35, én
voor meer dan 75 ‘Vrienden van Sint
Barbara’. We hadden niets specifieks
kunnen vinden, want we wilden geen typisch massaproduct. Pas tijdens die demonstratie kwamen we op het idee om
in Ravenstein zelf speldjes te laten maken. Op navraag bleken de vrijwilligers
van het museum bereid om een kleine
oplage te maken van een ontwerp door
één van onze gildebroeders. Wel was het
hiervoor noodzakelijk om een honderdtal oude stuivers op de kop te tikken. Die
zijn nog van echt koper waarop geëmailleerd kan worden. Bovendien hebben ze
precies het formaat van het speldje dat
we voor ogen hadden.
Tijdens het schieten op Koningsdag
2014 om de titels van burger- en dagkoning werden de speldjes uitgereikt. Alle
aanwezigen waren zeer verrast door dit
mooie gebaar, maar vooral door de bijzondere uitvoering. Het schijnt een hele
klus geweest te zijn. Inmiddels hebben

we nog een honderdtal stuivers in ons
bezit gekregen, zodat een volgende serie
kan worden vervaardigd.
Zo zie je, dat uit een toevallige ontmoeting op de Hoofdliedendag iets leuks kan
ontstaan en dat nog wel zo vlak bij huis,
want het museum is op nog geen 100
meter van ons teerhuis gevestigd.
Wout Heessen,
maandeken Sint Barbara Gilde

Het museum voor vlakglas en
emaillekunst te Ravenstein
Het museum is gevestigd in een gebouw
in de stijl van de Bossche school, in het
centrum van Ravenstein. In het museum zijn exposities van vlakglaskunst,
tweedimensionale kunst, te zien in
steeds wisselende en verschillende vormen. De glazeniers gebruiken voor de
tentoongestelde werken oude ambachtelijke technieken zoals glas in lood en
brandschilderen, maar ook moderne als
glasfusing en glasappliqué, verlijming.
Emaille is fijngemalen glaspoeder dat op
metaal wordt gesmolten. De oude Egyptenaren, Grieken en Romeinen gebruikten de techniek om sieraden te maken en
hun wapens te versieren. In het museum
is moderne kunst in de vorm van panelen en sieraden te zien waarbij emaille op
koper, staal, zilver of goud is toegepast.
Het museum wordt gerund door zo’n
60 vrijwilligers en viert dit jaar het 10-jarig bestaan. Het is het enige museum in
Nederland op het gebied van emaillekunst en vlakglaskunst.
Voor info over het museum:
www.museumravenstein.nl
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door Louis Busch

Tol in Ravenstein
in de periode maart 1394 tot juni 1395

Walraven van Valkenburg
kreeg rond 1355 het plan om
aan de Maas tol te gaan
heffen. Hij bouwde een
kasteel in Langel en verhuisde
rond 1360 van Herpen naar de
plaats die nu Ravenstein heet.
In 1365, bij de vrede van Aken,
kreeg de tol een legale status.
Interessant is dat in de
periode 1392-1395 de tol werd
uitgebaat door Gelre. Ravenstein had daar immers geen
erg goede verstandhouding
mee. Daarna, in 1395 of 1396 is
deze tol naar Heerewaarden
verplaatst.
Er zijn vijf Gelderse kasboeken
bewaard gebleven. Alleen het
derde en vierde, geschreven
in de periode maart - juli 1394
en juli 1394 - juni 1395, zijn in
1939 door dr. J.C. Westermann
beschreven en worden hier
besproken.

Geld
In die tijd werd er in Ravenstein betaald
met de gulden, die onderverdeeld was in
32 herengroten. In de buurt werd er
meestal gerekend met oude schilden. In
Mook bijvoorbeeld gingen er 12 oude
groten in een oude schild en dat was tot
Palmpasen 1394 ook gelijk aan 56 herengroten, daarna was een schild gelijk aan
58 herengroten en vanaf 12 juli 1394 gelijk aan 60 herengroten.

Datering
De datumaanduiding zoals we die nu
hebben werd niet gebruikt. De datering
betrof alleen de zondagen en had bijna
altijd met de kerk te maken. Buiten de
grote feestdagen en de dagen van de heiligen werd meestal het eerste woord van
de Introïtus gebruikt. De Introïtus is het
eerste gezang in de Rooms Katholieke
eredienst. Dat is nogal onhandig, omdat
deze aanduidingen elk jaar op een andere datum vallen. Enkele voorbeelden:
15-3-1394: Sonnendages Reminiscere
(Herinner U …)
29-3-1394: Sonnendages Letare (Wees blij …)
14-6-1394: Sonnendages octava Pentacoste
(zondag na Pinksteren)
16-8-1394: des Sonnendages na onser
Vrouwendach Assumptio
30-8-1394: des Sonnendages na Decollatio
Johannis (onthoofding van Johannes)
11-10-1394: des Sonnendages na sente
Victoirsdach
3-1-1395: des Sonnendages na Jaersdach
2-5-1395: des Sonnendages na Meyedach
23-5-1395: des Sonnendages na halve Meye
30-5-1395: des Sonnendages opten heiligen
Pijnxstdach

Tol
Niet elk schip behoefde tol te betalen. Inwoners van vrijwel alle steden in Gelre,
zoals Nijmegen, Zaltbommel, Goch en

Arnhem, waren op veel Maastollen vrijgesteld van tol. Soms werd een gedeelte
van de tol vrijgesteld, zoals op 5 april
1394: “Sonnendages Judica gaf miin lieve
genedige heer van Gelre dien van Remunde
halven sinen toll quiit” en op 14 juni 1394:
“Sonnendages octava Pentecoste gaf miin
lieve genedige heer van Gelre end van Gulic
dien van Venle oijck halven toll quiit”.
Tolvrijheid gold meestal alleen voor de
goederen die eigendom waren van de
schipper; de door hem vervoerde vracht
van anderen bleef tolplichtig.
In de gehele genoemde periode waren er
577 tolplichtige schepen. De schepen die
geen tol hoefden te betalen, staan in de
Ravensteinse boeken niet vermeld. De
tol die betaald moest worden was gemiddeld 1 gulden 25 groten en varieerde van
4 groten tot 16 gulden.

Herkomst
Soms werd van de schepen of de schipper de herkomst vermeld. Zo werd Venlo, of Venle, 18 keer genoemd. Roermond werd 27 keer vernoemd: 24 keer
als Remunde, 2 keer als Rueremunde en
1 maal als Ruremunde.

Reisroute
Vanwege de onnauwkeurige spelling
van de namen van de schipper, is het
slechts in enkele gevallen mogelijk de
reisroute te bepalen. Bette Vos vervoerde
wijn en staat als volgt in de boeken:
Mook: 20 mei 1394: “des Woensdages
Bertot Vos 4½ voeder wiins 3 sc”.
Ravenstein: 20 mei 1394: “sWonsdages
Bet Vos van wiin 2 gulden 21 gr.”
Zaltbommel: 22 mei 1394: “Des Vridages Bette Vos van Venle van 5 voeder wiins 35 gr.”

Vracht
Sommige schepen vervoerden twee of
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drie soorten vracht. Daarom is het totaal
van onderstaand lijstje meer dan 577.
•

55 schepen vervoerden hout: fotseel
(2x), faitseel (8x), faetseel (2x), keperhout (4x), latten (2x), elshout (2x),
heghout (1x), vierkantholte (2x), rijsen (1x), holt (1x), riis (1x), planken
(1x), vierkanten hout (1x) en hout
(27x).
• 15 schepen vervoerden weed (1x),
weet (12x) en, wede (2x). Weed is een
plant waaruit een blauwe verfstof bereid werd, veel gebruikt voor textiel.
• 156 schepen vervoerden koren:
–	15 schepen gerst (4x), gerste (1x) en
gersten (10x)
–	31 schepen haver (19x) en haveren
(12x)
–	80 schepen rogge (73x), rog (3x) en
roggen (4x)
–	8 schepen weit (4x), weijt (3x) en weite (1x). Weit is koren, meestal tarwe.
–	23 schepen wikke: wick (12x), wicke
(2x), wicken (8x) en wic (1x). Wikke is
een peulvrucht, een soort linzen.
• 77 schepen vervoerden kalk: kalc (1x)
en calc (76x)
• 194 schepen vervoerden steenkolen:
calen (187x), colen (4x) en kalen (3x)
• 24 schepen vervoerden kannen (23x)
en cannen (1x)
• 142 schepen vervoerden zout (3x),
saut 25x), sout (102x), solt (7x), zolt
(2x), zalt (2x) en salt (1x)
• 15 schepen vervoerden vis:
1 schip lamprei: lampreijden (1x)
10 schepen aal: ael (9x) en ail (1x)
4 schepen haring: herinc (4x)
• 6 schepen vervoerden appelen (6x)

•
•
•
•
•
•
•
•

23 schepen vervoerden leien: leijen
(23x)
2 schepen vervoerden noten (2x)
3 schepen vervoerden erwten: erwiten (2x) en erijten (1x)
1 schip vervoerde fruit: froijt (1x)
1 schip vervoerde mergelsteen: margelsteen (1x)
3 schepen vervoerden stenen (1x),
olijstenen (1x) en steen (1x)
4 schepen vervoerden turf: torf (1x)
en torff (3x)
7 schepen vervoerden wijn: wiin (7x)

Opmerkelijk
•

•

•

•

•

•
•

In het Gelderse dialect is er soms
weinig verschil tussen de letter ‘o’ en
de letter ‘a’. In deze kasboeken werd
vaak een ‘a’ geschreven, zoals bij
‘calen’.
De appelen werden niet alleen in
september en oktober vervoerd,
maar bijvoorbeeld ook op 7 februari
en 1 maart 1395.
De woensdag werd ook werd genoemd “Goidensdag”, “Gonsdages”
of “sGoidensdag”.
Driekoningen werd “Dertiendach”,
“Darthiendach”, “Dertiendage”, “Dertiendages” of “Derthiendach” genoemd, de dertiende dag na Kerstmis.
Ook op zondagen en op nieuwjaarsdag 1395 werd er gevaren en dus ook
tol betaald.
In plaats van 1 gulden tol werd soms
ook 32 groten geschreven.
De tolbedragen werden steeds in
Romeinse cijfers geschreven (zie
foto).

Tekst van de foto van zondag 15
maart tot zaterdag 21 maart 1394:
• Sonnendages Reminiscere end
sMaendages niet.
• Item sDijnxdages Enker van
calc 1 gulden 22 gr.
• Item Gobelken van calc 32 gr.
• sDonredages Gherijt Vos
calen 2 gulden 24 gr.
• Item sVridages Heijnken Nijelssoen calen 2 gulden 29 gr.
• Item Hen Itter van calc
1 gulden 10 gr.
• Saterdages Dirc Mensken van
weet 2 gulden 29 gr.
• Summa van der derder weke
12 gulden 18 gr.
Foto Edward Aghina
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Klooster Kapucijnen
tekst en foto’s Aad Vernooij

Aan de Basilius van Bruggelaan in Velp staan twee kloostergebouwen. Het oudste
is dat van de Kapucijnen, bijna driehonderd jaar geleden gesticht door Basilius die
daarvoor in Ravenstein had gewerkt. Sinds 2012 zijn de Kapucijnen uit Velp verdwenen en het bestuur van de orde wil het gebouw afstoten. Samen met de gemeente Grave zoekt men een andere bestemming.
1645 een nietig huisje met name Emmaus, en eenige lage landerijen voor de
somme van f 4250 werden aangekocht.”

Sauvegarde

Voorgevel van de kloosterkerk

Steen met wapen van Karl Philipp
von Neuburg, 1663

De Kapucijnen vormden een afsplitsing
van de Orde van de Franciscanen. Ze
zochten evenals andere kloosterordes in
de 17e en 18e eeuw hun toevlucht in het
Land van Ravenstein, omdat daar godsdienstvrijheid heerste. Na de inname
van Den Bosch door de Staatse troepen
in 1629 kwam Basilius van Brugge,
guardiaan (hoofd) van het Kapucijnenklooster, naar Ravenstein. Hij verving er
ruim vijf jaar de zieke pastoor. In 1635
trok hij naar Velp om de katholieken in
Grave te ondersteunen. In 1645 werd het
huis Emmaus zijn vaste verblijf dat uitgroeide tot een klooster.
Ludovicus Schutjes schreef hierover in
1870-‘81 in zijn Geschiedenis van het bisdom ’s-Hertogenbosch: “… om in de toekomst geregeld verlatene katholieken te
hulp te kunnen snellen, kwam men alzoo op het denkbeeld in het vrije Velp
een convent daar te stellen, waartoe in

Wie nu het klooster bezoekt ziet op de
voorgevel van de kerk een sauvegarde,
een steen met het wapen van Karl Philipp von Neuburg en het jaartal 1663. Hij
gaf financiële steun aan de bouw van de
kerk. Een vergelijkbare steen met het
wapen van een latere keurvorst, is aangebracht op de Sint Luciakerk in Ravenstein. Er zijn meer overeenkomsten: de
kerk in Velp en de Luciakerk zijn in hetzelfde jaar, 1735, ingewijd door de bisschop van Luik. De kerk in Velp kreeg in
1733 z’n huidige vorm, het kloostergebouw dateert uit 1718.
Het schip is overdekt met stucgewelven
uit 1846; het hoofdaltaar en de zijaltaren,
alle drie van hout, zijn uit de 17e eeuw.
Het hoofdaltaar heeft een draaiend tabernakel. In de zijaltaren staan beelden met
St. Franciscus en St. Antonius. In de kapel zijn verschillende 18e eeuwse grafzerken en wapenborden aanwezig.

Andere kloosters
Tussen 1812 en 1841 hadden de Kapucijnen in Velp het moeilijk. Napoleon liet
het klooster ontruimen, de Nederlandse
Koning Willem I verbood nieuwe kloosterlingen aan te nemen. Zijn opvolger,
Willem II, hief dat verbod op. Vanuit
Velp zijn na die tijd veel andere kloosters
gesticht, waaronder dat in Den Bosch in
1897. Opmerkelijk is dat het kloostergebouw in Den Bosch en zes andere kloosters zijn ontworpen door broeder Felix
Baijens, geboren in Dennenburg (18631942). Hij werkte zich op van timmer-
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krijgt andere bewoners
Bronnen: Met Kap en Koord, 55e
jaargang, nr. 2 , mei 2015, p. 1819; L. van Liebergen, Franciscus
in Brabant, Uden, 1977; A. van
Hoogstraten, Aanteekeningen
op het Land van Ravenstein,
Uden, 2008, p. 79, 85, 114; L.
Schutjes, Geschiedenis van het
bisdom ’s-Hertogenbosch, Sint
Michielsgestel, 1879, p. 804-807;
L. Kruijff,a Eerste-steenlegging
van het klooster der Capucijnen
te Velp 15 november 1717, Bossche Bijdragen VII (1925-1926), p.
299-303; Monumentenregister,
Monumentnummer: 17331; website gemeente Grave, cultuur en
toerisme/monumenten; Website KNR (Konferentie Nederlandse Religieuzen), artikel Religieus
erfgoedtrio, 16-6-2014.

man tot architect. Hij werd begraven bij
het klooster in Velp. Zijn naam en die
van ruim 800 andere overleden kapucijnen staat op een gedenkteken in de
kloostertuin.
Na het vertrek van de laatste Kapucijnen
uit Velp in 2012 heeft een groep leken
het stokje overgenomen om van het gebouw een centrum voor ‘bezinning en
spiritualiteit’ te maken. Maar deze leefgemeenschap is uiteengevallen en de
orde heeft daarom besloten het gebouw
af te stoten.

Het draaiend tabernakel

Drie-eenheid
Het Kapucijnenklooster vormt met het
Sint Vincentiuskerje en het Sint Alfonsiusklooster een monumentale drie-eenheid. Het oudst is het kerkje, met muren
en fundamenten uit de 12e eeuw. De toren is in de 14e eeuw gebouwd. In de 16e
eeuw is de kerk vergroot. Tot 1937 was
dit de officiële parochiekerk van Velp.
Sinds 1977 is het in gebruik voor exposities en concerten.
De zuster Redemptoristinnen bewoonden tot 1990 het Alfonsiusklooster. Het
werd in 1858 gesticht op de plek van het
gesloopte kasteel Bronckhorst. Delen
van het muurwerk van het kasteel werden in de nieuwbouw opgenomen. Het
oudste deel bestaat uit een kloostervleugel die haaks op de straat staat. Het gebouw is nu in gebruik als woonruimte.
Volgens Piet Zelissen, voorzitter van de
stichting ‘Vrienden Kapucijnenklooster
Velp’ en van de stichting ‘Kunst in het
(Vincentius)Kerkje’, maakt de gemeente
Grave een plan voor een zodanige herbestemming van de drie-eenheid, dat het
monumentale karakter bewaard blijft.
De provincie Noord-Brabant heeft daarvoor subsidie beschikbaar gesteld.

Beeld van Franciscus in extase
voor het kruisbeeld, 1732
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Recensie
door Martin Jan van Mourik

Kranig korps
krijgt kranig boek
Een gemeenschap zonder muziekkorps verkeert sociaal-cultureel in povere staat.
Ravenstein zou zonder Stadsharmonie Oefening Baart Kunst een saai stadje zijn.
Maar gelukkig kan in 2015 worden geconstateerd dat OBK al 125 jaar tot ver buiten
de grachten een bron van muzikale vreugde is. Het korps werd in 1890 opgericht
als fanfare, maar gaat vanaf 1917 als harmonie door ons leven.

Advertentie in de Graafsche Courant (augustus 1917), waaruit blijkt
dat de fanfare OBK bijna opgeheven is geweest. (Staat niet in het
boek, is pas na publicatie gevonden).

Het 125-jarig jubileum krijgt extra kleur
door de verschijning van een groot formaat boek met harde kaft, dat de titel
draagt Een ‘kranig korps’ in Ravenstein.
Het telt 196 bladzijden. De tekstschrijver is Roel Knoben, bariton-speler en vice-voorzitter van de vereniging, wiens
naam de titelpagina siert. Uit het colofon
blijkt dat ook vele anderen een flinke bijdrage aan het document hebben geleverd. Leny van Lieshout en Marianne
van Duijnhoven vormden de eindredactie. De Heemkundekring Land van Ravenstein behoort tot de sponsoren.
Het boek bestrijkt een vijftal tijdvakken
van ongeveer 25 jaar. Aan iedere periode
is een thema gekoppeld: (1) OBK als muziekvereniging, (2) haar verbondenheid
met Ravenstein, (3) de dagelijkse praktijk, (4) optredens en concerten en (5)

bijzondere eenmalige gebeurtenissen.
De laatste drie tijdvakken heb ik grotendeels van nabij beleefd. Onvergetelijk
zijn de jaren dat mijn vader voorzitter
was (1948-1962), hetgeen overigens zijn
humeur niet steeds positief beïnvloedde.
Zo’n harmonie is niet altijd even harmonieus. Trouwens in de jaren dat ik voorzitter was van Stichting Carnaval GrootRavenstein (1967- 1981) viel het ook niet
altijd mee de boerenkapel Acht Pils en
Twee Donker – een mooi maar een beetje verwend kind van OBK – in het gareel
te houden.
De boerenkapel (anno 1960!) wordt in
het boek met een mooi interview en vele
foto’s terecht in het zonnetje gezet. Interviews werden ook gehouden met de
familie Strik die liefst 22 muzikanten leverden, met Ton Willems die 25 jaar diri-

Na muzikale wandelingen rouleert
OBK voor hun ‘vertering’ langs de
verschillende horeca-gelegenheden
in Ravenstein.
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een kranig korps is. De ontwikkelingen
in de samenleving stemmen echter zorgelijk. Zij houden het gevaar in dat allerlei organisaties op sociaal-cultureel
gebied, zoals de harmonieën en gilden,
afbrokkelen. Deze erfgoederen zullen
een zware strijd moeten leveren op het
digitale, individualistische slagveld waar
oppervlakkigheid heerst.
Dit fraaie OBK-jubileumboek levert
energie voor die strijd. Het is een document dat niet alleen bij Heemkundevrienden maar bij iedereen die Ravensein een warm hart toe draagt, in de
boekenkast hoort. Voor € 27,50 is het te
bestellen via info@stadsharmonieOBK.nl

Geheel links: OBK in de Landpoortstraat (1965). Foto Edward
Aghina

OBK marcheert voor het eerst in
nieuwe uniform voor het oude
raadhuis (1957).

gent was, met de onvolprezen Gerard
van Gelder, (o.a.) tambour-maïtre en
heerboer, en met Piet van Uden, die zich
ruim 30 jaar als bestuurslid voor OBK
het vuur uit de sloffen heeft gelopen.
De vele historische foto’s van feesten,
processies en partijen waaraan OBK in al
die tijdvakken bijdroeg, maken duidelijk
hoe zeer de harmonie met de stad en
haar nabije omgeving is verbonden. Maar
een goede blik op de foto’s biedt onvermijdelijk ook een indringend beeld van
vergankelijkheid. Ik keek met weemoed
naar bakkerij Evers en kapsalon Van Dartel in de Marktstraat, naar de Ravo
Schoenfabriek in de Nieuwstraat, naar
het Gemeentehuis in de Luciastraat, naar
het R.K. Verenigingsgebouw aan de Van
Kesselplaats en naar het Maastheater dat
onderaan de Bleek was gevestigd. Mijn
gedachten gingen uiteraard ook terug
naar café Burgerlust (Walstraat), café
Kuijpers (Stationssingel), Cafetaria De
Witte Plak (Walstraat), Hotel-Café Oranje
(Maasdijk), Café De Kraaij (Kolonel Wilsstraat), naar Café De Zwarte Raaf (Contre
Escarpe) en naar het Stationskoffiehuis.
Al deze etablissementen dankten hun bestaan mede aan de klandizie van de Harmonie en haar muzikanten. Waar is de
tijd gebleven, denk ik dan.
Ravenstein mag zich gelukkig prijzen
dat de stadsharmonie ook in 2015 nog
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Van paardenkar naar taxibedrijf
Interview met Toon Beerens
door Joan Walk
foto Tonny Teuwisse

Als ik bij Toon binnenkom merk ik dat hij zich verheugt op dit interview. Hij vertelt
enthousiast en het is lastig om niet over van alles en nog wat uit te wijden. Toon
staat regelmatig op om iets te zoeken; een foto, een paar bewijzen van kentekennummers en nog andere papieren. Het kentekenbewijs van de eerste auto is hij
jammer genoeg kwijt.

vrachtje had afgeleverd. Ze trouwden en
gingen boven het café van Heessen in de
Walstraat wonen. De loods mochten ze
gebruiken als garage en als stalplaats
voor de vrachtwagens.

Taxi

Met paard en wagen
Toon vertelt: zijn opa, Johannes Beerens
is geboren in 1869. Ze woonden toen in
de Groote Kerkstraat, nu de St. Luciastraat. Met rijtuig, paard en wagen begon
Johannes in Ravenstein met het vervoeren van personen en spullen. Je kon bij
hem ook drukwerk bestellen dat hij dan
keurig bij je afleverde.
Johannes kreeg zeven kinderen: Antoon,
Toos, Bep, Martien, Gerard, Ignaat en
Annie. Annie is geëmigreerd naar Amerika. Toon staat op om een kaart te halen.
De tekst is in het Engels en vertaald door een
neef.

Opa Beerens stierf bij een auto-ongeluk.
Zijn vader was de oudste en pas 26 jaar
oud. Toon vertelt dat zijn ooms nog lang
bij zijn vader in huis hebben gewoond.
Het bedrijf stond niet op naam en de
jongens namen de leiding over. Ignaat
deed de reparatie-inrichting en Gerard
en Toon het transport. Ze waren eigen
baas en hadden het agentschap voor de
Algemene
Transportonderneming
(A.T.O.), later van Gend en Loos. Naast
twee vrachtwagens en twee taxi’s hadden ze ook nog een rijtuig dat volgens
Toon gebruikt werd ‘voor de fun’. Tijdens de oorlog maakten ze met de taxi
veel ritten naar het ziekenhuis in Oss en
Nijmegen.

De eerste auto’s
De jongens uit dit gezin werkten als vanzelfsprekend in het ouderlijk bedrijf.
Rond 1924 kwam de eerste auto met het
kenteken N 15154. Toon laat nog drie andere kentekenbewijzen zien.

Garage
Toen zijn vader, Toon, 25 jaar oud was,
leerde hij Tonnie v.d. Linden kennen bij
het Wachthuis Reek, nadat hij een
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Briefpapier van A.A. Beerens.
De moeder van Toon schrijft hem
een brief tijdens zijn verblijf in het
sanatorium, 1941-1943.

Benzinepomp
Tot 1935 zat het taxibedrijf in de Winkelstraat. Daarna is het naar Markstraat nr.
6 verhuisd. Zijn vader heeft het pand
voor f. 5000,-- gekocht. Op de stoep
plaatste hij een benzinepomp. Later is
ook de woning, Marktstraat 38, met
wijnschuur aan de Maasdijk gekocht van
de dames De Bruijn. In de voormalige
wijnschuur werkte Ignaat als monteur.
Ook de vrachtwagens werden er gestald.
Later verbouwde Ignaat het woonhuis op
de hoek Kolonel Wilsstraat - Marktstraat
tot garage.

Amsterdam

vervoerden pakketten voor Van Gend en
Loos. Op zijn achttiende haalde hij zijn
rijbewijs. In 1999 is hij gestopt met werken. Zijn zoon Joost heeft het bedrijf
overgenomen en alles verkocht.

Peetoom
Als ik vraag naar een leuke anekdote vertelt Toon: “Op een dag bestelt vader De
Lizer, mijn oud-buurman, een taxi. Hij
wil zijn pasgeboren dochtertje Magdalena laten dopen. Bij die gelegenheid werd
ik gevraagd of ik peetom wilde zijn. Dat
deed ik toen. En het is opmerkelijk maar
nog steeds op verjaardagen hebben wij
contact met elkaar.”

Toon vertelt dat hij als jongen al werkte
voor het familiebedrijf. In de vakantie
hielp hij ome Gerard als bijrijder op de
vrachtwagen, vaak naar Amsterdam. Ze
Op de foto de schuur van Heessen
die Toon Beerens mocht gebruiken.
Voor de schuur staan leden van de
familie Schrans en de familie Van
de Poel.
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Tuinhuisjes aan de
gracht deel II
door Wim Walk

In de publicatie van december jl. maakte ik al melding van de opknapbeurt
van het neogotisch tuinhuisje uit 1875.
Deze wordt gefinancierd met het legaat van Henri Elemans. In samenwerking met adviseurs en twaalf vrijwilligers is het karwei bijna geklaard. Op
nog wat schilder-, glas-, hang- en sluitwerk na, kan het tuinhuisje binnenkort
weer overgedragen worden aan de
tuinders.
In mei zijn de vrijwilligers begonnen aan
het herstel van het tweede tuinhuisje.
Het geheel vernieuwde houten dak is
bijna klaar, de ramen, de voordeur en
luiken zijn gereed en recent is het loszittende metsel- en stucwerk gerepareerd.
Met dit werk hopen de vrijwilligers eind
september klaar te zijn.

die tot aan de gracht liepen, zijn door
particulieren met groenten, vruchtbomen en vruchtstruiken beplant. Hierdoor kreeg de binnenoever van de vestinggracht een blijvend groen karakter.

Bouwjaar
Het tuinhuisje met de spitsbogen staat
in het monumentenregister geregistreerd als een neogotisch monument
uit 1875. Het bouwjaar van het kleinere
huisje is onbekend. Maar tijdens de
sloop van het verrotte binnenwerk is
achter de plint een deel van een oude
krant uit 1897 gevonden. Dat betekent
dat de vloer en de plinten met zekerheid
in dit jaar vernieuwd zijn.

Enige wetenswaardigheden

Uitsnede prent 1832 Minuutplan

Bij de ontmanteling van de vestingwerken omstreeks 1818 werden de aarden
vestingwallen in de gracht geschoven.
De gronden die door middel van deze
dempingen ontstonden, werden verkocht aan particulieren.
Typisch voor Ravenstein is de puntachtige verkaveling van de binnenoevers.
Dit is op de minuutkaart uit 1832 duidelijk te zien. De overwegend diepe tuinen
Deel van een krant uit 1897

Bij nader speurwerk naar de eigenaren
en bouwdata van de huisjes heb ik ontdekt dat beide huisjes wel eens ouder
kunnen zijn dan tot nu bekend is. Dat
maak ik op uit het artikel van Hanneke
van der Eerden met als titel “Ravenstein
volgens de taxateur van het kadaster” te
vinden in onderstaande link van het
BHIC. Hierin staat o.a. dat de inventarisaties van de Ravensteinse gronden door
de taxateurs tussen 1825 en 1831 hebben
plaatsgevonden. De taxateurs werkten in
opdracht van de Gouveneur om voor ieders eigendom binnen de provincie/gemeente de waarde te bepalen om daarover belasting te kunnen heffen.
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Tuinhuisje 2012-2013-2015

De twee tuinhuisjes die we nu herstellen
worden al op de inventarisatielijst van
1832 vernoemd. Verderop in het artikel
wordt het tweede tuinhuisje en de aanliggende tuin, sectie A, nummer 61, toegeschreven aan Willem van Mullekom.
We weten uit de kadastergegevens van
die tijd dat Van Mullekom naast de huidige apotheek op de hoek MarktstraatServetstraat woonde.
Eigenaar van het neogotisch tuinhuisje
en de aangrenzende tuin was Benjamin
van de Weerdt. Hij was ook eigenaar van
het huidige pand ‘La Chapelle’ aan
Marktstraat nr. 13 en van Ravelijn ’t Polleke’ met daarop het protestantse kerkhof. Beide heren bezaten naast enkele
oevertuinen ook nog enige werkplaatsen
en opslagruimten in de binnenstad. Ook
blijkt uit de inventarisatie dat op de binnenoevers van de stadsgracht, rond 1825,
een zestal stenen tuinhuisjes en een
tiental houten tuinhuisjes hebben gestaan. Naast het leerlooierijhuisje zijn
‘onze’ tuinhuisjes nog de enige, gebouwde overblijfselen uit de 19e-eeuw.

Tabel van klassificatie van de grondeigendommen
https://www.bhic.nl/ontdekken/verhalen/ravenstein-volgens-de-taxateur-vanhet-kadaster

Herstel
In september vorig jaar zijn de vrijwilligers gestart met de voorbereidingen. Aan
het neogotische tuinhuis is nog materiaal hergebruikt. Het houtwerk is vakkundig gerestaureerd, de stenen zijn afgebikt, nieuwe ‘mutsen’ zijn gegoten naar
origineel model en de oorspronkelijke
kleuren zijn weer stralend zichtbaar.
Sinds kort zijn de vrijwilligers ook aan
het tweede tuinhuisje begonnen. Dit
huisje was er nog slechter aan toe. Het
metselwerk was op verschillende plaatsen gescheurd. Veel voegen zaten los en
al het houtwerk aan dak, ramen en deuren waren compleet verrot. We hebben
de originele kozijnen en ramen nauwkeurig opgemeten en laten namaken.
Het dak is nagenoeg klaar en binnenkort
worden de nieuwe kozijnen op hun oorspronkelijke plaats teruggezet.

Van links naar rechts: bikken,
restaureren, op kleur brengen
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Tuinhuisje 2012-2013-2015

Binnen enkele weken hopen de vrijwilligers het tuinhuisje bouwkundig klaar op
te leveren. Daarna volgt de afwerking.
Vorig jaar zijn er ca. 720 vrijwilligersuren in de huisjes gestoken. Dit jaar al ca.
760 uren. Er is tot nu toe 72 dagen aan
het project gewerkt met elke dag twee gezellige koffieronden in de open lucht.

De Heemkundekring is trots op alle
meewerkenden

Van links naar rechts: slopen,
nieuwe kozijnen, opbouwen

Coördinator
• Wim Walk
Technische adviseurs / leveranciers
• Rob Theunissen, Stripesarchitects
Eindhoven
• Harrie van Erp, schildersbedrijf De
Bresser Ravenstein
• Joost van Haren, bouwbedrijf Van
Dinther Schaijk
• Leo van Uden, allround Dak en
klusbedrijf Ravenstein
• Wim Verdonk, vaktimmerman
Megen
• Ad van Drunen, bouwhistoricus
Middelburg
• Gerard Hoogstede, meubelrestaurateur Ravenstein
• Robert van der Wolk, gemeente Oss
• Familie Jongbloed, stroomleverancier

Vrijwilligers
• Joan van de Burgt
• Nelleke Combee
• Herman Coppus
• Henk Derks
• Gerard van Dooren
• Hans Hartjes
• Gerard Hoogstede
• Reginald Schoofs
• Joop Strik
• Hans Theunissen
• Wim Walk
• Jan Zunneberg
• Jan van Zwam
Bronnen
• BHIC
• www.ruimtelijkeplannen.nl:
Cultureel Biografische historie van
Ravenstein
• www.stripesarchitects.nl
• www.heemkunderavenstein.nl:
restauratie tuinhuisjes Ravenstein
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Meer bier brouwen in Ravenstein
door Joost Kocken
Over de vroegere eigenaren van enkele brouwerijen kan men onder meer in het
cijnsboek van de stad Ravenstein en in de schepenbankprotocollen gegevens vinden.

Brouwerijstraat
In het cijnsboek wordt het pand omschreven als: ‘huis, hof en schuur gelegen aan de Landpoort langs de Meulenstraat, aan de achterzijde de meulen en
aan zijkant de stadswal. Vanaf circa 1670
is het eigendom van de kinderen van
Adriaan de Rheede, drost van Ravenstein. De keurvorst kocht het pand in
1689 ten behoeve van de Engelse ongeschoeide karmelieten. Vanwege oorlogsomstandigheden verschenen deze echter niet voor de overdracht, waarna het
pand in 1692 opnieuw werd verkocht,
nu aan Jan Heimericks van den Bergh.
In 1729 wordt Aart van den Bergh eigenaar door koop van zijn mede-erfgenamen. In 1737 verkoopt hij het pand aan
zijn zwager Marcelis Kocken, brouwer te
Huisseling. Zeker vanaf 1746 was er een
brouwerij. Zoon Jan erft het pand in
1751. De volgende eigenaar is diens zoon
Reinier Kocken, getrouwd met Joanna
Kilsdonk, die enige erfgename is na het
kinderloos overlijden van haar man in
1777.
Joanna hertrouwde nog datzelfde jaar
met Reinier van Claarenbeek. Een week
voor Reiniers overlijden In 1809 dragen
zij de brouwerij c.a. over aan hun zoon
Reinier van Claarenbeek junior. Nu
wordt het pand omschreven als ... een
schoone huijzinge met brouwerij, stalling,
schuur en verdere op en dependentiën met
een daerbij gelegen tuijntje zijnde no.60
staande en gelegen binnen Ravenstein naast
het Molenstraatje …

De Oranjeboom (den Oraenienboom)
In 1623 wordt een deel van dit huis als
volgt vermeld: ‘om te vercoepen al sulcke
aenpart, deel ende gerechticheijt van huijs
alhier binnen Ravensteijn in der nieuwen
strate gelegen, genoemdt den Aranienboom’.
De koper was ene Herman Claessen.

Onder meer uit het cijnsboek blijkt dat
priester Jan van Ravensteijn dit pand erft
van zijn oom Jan Ariens de Cock, die in
1632 overleed. Jan Ariens droeg de naam
van zijn moeder (De Cock). Zijn vader
was Adriaan Hermanszoon van Dueren.
Jan ging in 1654 studeren aan de universiteit van Leuven. Hij zal de naam Van
Ravensteijn zijn gaan dragen, als komende uit het land of de stad van die
naam. Zijn familie stamt waarschijnlijk
uit Huisseling. In 1656 trad hij in bij de
oratorianen te Kevelaer.
In 1705 gaat de eigendom over op de kinderen van Jacob van Grinsven als erfgenamen volgens testament van hun oudoom heer Jan van Ravensteijn. In 1730
werd het pand verkocht aan Jan de Waal.
De familie De Waal bleef eigenaar tot
1773. Na nog enkele eigendomswisselingen komt het pand in 1813 in handen van
de stad Ravenstein.
In de onderzochte documenten is nog
nergens sprake van een brouwerij.

Bron: www.thuisinbrabant.nl
Brouwerij Oranjeboom, gebouwd
in ca. 1890. Nieuwstraat Ravenstein, 1981

Bronnen:
Rentambt Ravenstein:
• vesten inventarisnummer 1212 folio
62v;
• cijnsboek van de stad Ravenstein inventarisnummer 1161 folio 66 en
100.
Schepenbank Ravenstein:
• inventarisnummer 33 breukenprotocol katern 5 folio 40;
• inventarisnummer 45 civiele rol bl
20, 21;
• inventarisnummer 121-III folio 35;
• inventarisnummer 137B blz. 95-97.
Collectie Sluijters inventarisnummer
214 beambten Land van Ravenstein.
Bots H. e.a.: Noordbrabantse studenten
1550-1750, nr. 4212 (Stichting Zuidelijk
Historisch Contact 1979).
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Grachtenhuis in
Demen
door Hans Moors

Deel van veldwerkkaart uit 1897

Sommige huizen in Over d’n Dam geven hun geschiedenis niet zomaar prijs. Neem
bijvoorbeeld het huidige perceel Maasdijk 66, met het witte huis dat in zijn huidige vorm uit het eind van de 19e, begin van de 20e eeuw stamt. Tot in de jaren dertig
van de 20e eeuw was het aan drie zijden omgeven door een gracht.

Oorspronkelijk stond hier de pastorie
van de (oude) Sint-Willibrorduskerk. Op
het minuutplan van 1830 is te zien dat
het een versterkte woning was, met erf
en een grote schuur. Er lag een flinke
tuin bij, een boomgaard en een perceel
bouwland, net buiten de gracht aan de
overkant van het voetpad. Van wanneer
het huis en de gracht precies dateerden,
is niet bekend. In 1762 waren er al afspraken gemaakt over de begrenzing van
het perceel, de gracht en het pad daarlangs. Maar de plek gaat ongetwijfeld

eeuwen verder terug. De (oude) SintWillibrorduskerk stond er al in de 15de
eeuw. De eerste (bekende) pastoor van
de Demense parochie was Theodorus
Guilmius Welly. Misschien woonde hij
wel in het huis met de gracht. Voor een
aantal van zijn opvolgers geldt dat in elk
geval.

Nieuwe pastorie
Na de bouw van de nieuwe kerk in Demen (1857-1858) werd eind jaren 1880
ook de toren in neogotische stijl verbouwd. De toren kreeg een extra geleding en een hoge spits (1890). In de eerste helft van de jaren 1880 was ernaast
ook een nieuwe pastorie opgetrokken.
Volgens het bevolkingsregister was Adrianus Hoefnagel de laatste pastoor die
nog in de oude pastorie woonde. Zijn opvolger Henricus Johannes van Noenen
verkocht, als voorzitter van de ‘Pastorij
van Demen’, het huis met de gracht eind
1883 voor 1900 gulden aan Antonius
Franciscus van Dijk, sinds 1858 de burgemeester van Dieden, Demen en Neerlangel. Op 20 april 1883 was hij getrouwd
met de ruim dertig jaar jongere Maria
Lucia Bijl. Het echtpaar settelde zich in
de voormalige pastorie en hun dochter
Maria Helena Johanna van Dijk zag er in
1886 het levenslicht.

Gracht deels gedempt
Tientallen jaren was er niet of nauwelijks iets vernieuwd aan het huis met de
gracht. Geen wonder dus dat Antoon van
Dijk het huis ingrijpend liet verbouwen.
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De zijmuur aan de oostkant werd verplaatst, zodat het huis kleiner werd. De
gracht werd deels gedempt en de grote
schuur ingekort. In 1895 liet hij het huis
en de schuur goeddeels herbouwen.
Vreemd genoeg werd korte tijd later, in
1901, het huis nagenoeg gesloopt en
weer opgetrokken. Tot het einde van de
zomer 1911 is de familie Van Dijk in ‘de
oude pastorie’ blijven wonen. Nadat Antoon van Dijk in 1910 was gestorven,
ging het eigendom over op zijn weduwe
en dochter. Die trouwde in april 1911
met de graanhandelaar Franciscus Xaverius Antonius Leo van den Bergh. Ze
gingen in Veghel wonen. Moeder en
dochter verkochten op 16 augustus 1911
‘huis, schuur, erf en tuin’ voor 1800 gulden aan Johannes van Dam uit Demen.
De weduwe Van Dijk trok bij haar dochter en schoonzoon in.

landbouwer te Neerbosch (bij Nijmegen), maar kennelijk was ze een waardevolle steun en toeverlaat voor Van Dam
geweest. Het lijkt erop, dat Stevens in
het huis is blijven wonen en er pension
hield. Henricus Bominaar, het ‘hoofd
der school’, woonde in, net als ‘rijksveldwachter’ Hellings en nog zeven, acht
personen meer. Op 10 augustus 1936
overleed Johanna Stevens in Ravenstein.
Haar echtgenoot woonde niet op hetzelfde adres, maar liet samen met de ‘erven
Stevens’ in februari 1936 – een paar
maanden vóór haar dood – het huis bij
opbod veilen. Was Johanna Stevens op
haar 91ste misschien dement? Voor 945
gulden werd poldersecretaris Petrus
Arnoldus Adriaans, timmermanszoon
geboren aan de Achterstraat te Dieden,
de nieuwe eigenaar. De gracht werd gedempt.

Pension
Bij zijn overlijden in 1920 schonk Johannes van Dam het huis aan zijn huishoudster Johanna Stevens. Die was sinds april
1897 getrouwd met Adrianus van As,

Foto René van den Heuvel
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Aanbieding
Uit het Brabants Dagblad van
mei 1960.

De rode appeltjes heten Jonathan;
de peren heten Zoete Brederode.
Foto’s Sandra Schreurs

Eigen fruit eerst!
In de vorige uitgave van ons blad schreef
Roel Knoben over de familie Poelmans
in Neerloon. Bij velen bekend van de
fruitboomgaarden. Tegenover de Gasunie staat nog de hoge haag die de voormalige boomgaard van Piet Poelmans
omzoomde. En wie kent nog het fruitbedrijf van Rijken in Ravenstein? Zo’n
beetje achter het huis van dokter Van
Herwaarden. Of Van Grunsven in Huisseling? Hun huis staat nog pal langs de
A50. En als je over de Langelsestraat
naar Neerlangel ging, kwam je eerst
langs de boomgaard van Frans van de
Rijdt. Fruit genoeg in onze gemeente.
Verderop in het Land van Ravenstein
waren de kersen uit Uden vermaard.
Nieuwe regelgeving, uitbreiding van
stad en infrastructuur of geen bedrijfsopvolging waren redenen om te stoppen.
Met name de EU-regelgeving om Nederlandse fruitbomen met subsidie te rooien ten gunste van fruittelers in Zuid-Europa, heeft dat versneld. In onze
gemeente is het fruitbedrijf van Van
Huisseling in Dieden nog over en volgens mij is de pruimenboomgaard van
Kuipers in Demen er ook nog. De Nederlandse fruittelers zijn nu geconcentreerd
in de Betuwe.
Na de MH17-ramp raakten onze fruittelers in grote problemen, omdat Rusland
de grenzen sloot voor Nederlandse producten. Ook Van Huisseling had daar
last van. De appels hingen bij hem te rotten aan de bomen, maar hij mocht geen
advertentie zetten om ze te laten plukken door iedereen die interesse had. Dat
zou valse concurrentie zijn voor andere
appeltelers. De oogst was tenslotte al
voorbestemd om naar Rusland te gaan.
Soms zijn regels onbegrijpelijk …
Een andere belangrijke reden voor het
verdwijnen van de boomgaarden is het
arbeidsintensieve plukken en de daaraan
verbonden loonkosten. Ik heb zelf dit
seizoen bij mensen met een grote kersenoogst dankbaar mogen meedelen in
hun overvloed. Twee uren plukken leverde ongeveer vijf kilo kersen op. Die
waren voor eigen consumptie, zodat er

geen ‘plukgeld’ betaald hoefde te worden. Dat plukken is het dilemma van alle
telers van appels, peren, aardbeien, asperges, noem maar op. Er is geen ‘labbekak’ in Nederland die dat nog wil
doen. Dat laten we liever door Oost-Europese loonwerkers uitvoeren. Die zijn
er goed mee. En waar gaat dat geplukte
fruit naartoe? Vooral naar het buitenland. Waar halen wij ons fruit dan vandaan? Uit Zuid-Europa of nog verder, uit
Nieuw Zeeland. Logisch dat de Fransen
de wegen blokkeren en het Spaanse fruit
op de snelweg gooien. Het geeft wat vertraging voor het vakantieverkeer, maar
de boodschap is duidelijk. Wat een rare
wereld.
Blij dat ik mijn eigen fruitboompjes heb.
Ik zet er nog een paar bij denk ik.
Niets zo lekker als onbespoten vruchten
uit eigen tuin. Vorig jaar is er wel wat
gestolen. Niet door een labbekak. Die is
daar te lui voor, zeggen ze.
Winfried de Luij
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