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Deze uitgave van Tussen Maas & Erfdijk
kan met trots een heuglijk feit noemen.
De heemkundekring Land van Ravenstein schreef onlangs haar 200e lid in,
Anja de Vries uit Ravenstein. Op deze
pagina een interview met haar.
De aanwas van nieuwe leden is waarschijnlijk mede te danken aan dit blad.

Dat vinden we als redactie heel prettig.
Het betekent dat we met iedereen die
meewerkt aan dit tijdschrift, een goede
weg zijn ingeslagen: onderwerpen die
het heden verbinden met het verleden,
vaak ook met een persoonlijke invalshoek. We proberen deze lijn zoveel mogelijk vast te houden en er nog een
schepje bovenop te doen.

Heemkundekring heeft 200 leden
Tussen Maas en Erfdijk blijkt goed in de smaak te vallen. Mensen worden lid omdat
ze het blad willen lezen. Eén van hen is Anja de Vries uit de Landpoortstraat. Dankzij haar aanmelding telt de Heemkundekring nu 200 leden.
Anja had het blad bij kennissen ingezien
en was meteen verkocht. “De artikelen
zijn prettig geschreven, de foto’s zijn
mooi. Als je in het wel en wee van Ravenstein geïnteresseerd bent, dan is dit
een goede formule. Zeker voor mensen
zoals ik, die geen geboren Ravensteiners
zijn. Daarom is mijn suggestie: biedt het
blad aan bij mensen die hier nieuw komen wonen. Je krijgt informatie over je
naaste omgeving in de huiskamer. En
het bedrag van het lidmaatschap hoeft
geen bezwaar te zijn.”

Verkocht
Anja woont sinds 1980 in Ravenstein.
Ze zocht destijds met haar (politie)man
een mooie plaats om te werken en te wonen. Vanuit Grave, waar geen geschikte
woning was, kwamen ze over de Maasdijk naar Ravenstein. “Ik had nog nooit
van Ravenstein gehoord. We reden
’s avonds door de Maaspoort het stadje
binnen, zagen de lantaarns en de oude
huizen, de stadspomp, links een galerie
en rechts een galerie. Hier wil ik wel wonen, zei ik toen. De tweede keer kwamen
we van de andere kant binnen en zagen
de stadsgracht. Toen waren we helemaal
verkocht.”
Ze woonden eerst in de Drossaardstraat
bij het politiebureau. Na vijf jaar kochten
ze het karakteristieke pand aan de Land-

poortstraat en restaureerden het. “Dat
was echt ons droomhuis.” Na 35 jaar
vindt ze de stadsgracht de mooiste plek
van Ravenstein. Maar ook de omgeving
met de ligging aan de Maas en het buitengebied vindt ze schitterend.
Minder mooi: de fabriek van de Heus.
“Dat is gewoon jammer. Het zou beter
zijn als de fabriek naar een bedrijventerrein verhuisde. Dan zou er een mooi terrein aan de Maas kunnen ontstaan.” Kijkend naar de toekomst zegt Anja: “Ik
hoop dat mensen in Ravenstein op een
prettige manier kunnen blijven wonen.
Er zijn nog genoeg plekken waar op een
verantwoorde manier gebouwd kan worden.”

Tussen Maas en Erfdijk 7 | december 2015 | 2

‘Unvermutet und geheimnisvoll’

Het is eind augustus en ik ben in Dresden, de stad die uit zijn as is herrezen. Ik
zit op een bankje op het Brühlische Terras, aangelegd in 1721, en kijk uit over de
Elbe. Ik heb wat folders verzameld om te
kijken of ik bijzondere dingen kan bezoeken en ontdek ‘Festung Dresden’. Ik
realiseer me dat ik bovenop een grote
vestingwal uit de Renaissancetijd zit.
Onder mijn voeten liggen enkele van de
oudste gewelven van de stad; eind vorige
eeuw blootgelegd wat eeuwenlang onzichtbaar was. ‘Niet vermoed en vol geheimen’, dat is wat ik zoek!
Onderaan een grote trap geeft een deurtje toegang tot de vesting. Daarachter zit
nog een trap die mij meters naar beneden leidt. Dan sta ik in een ruimte uit
1545 en voel de ‘keinderkupkes’ onder
mijn voeten. Ik loop onder de stadspoort
door waarop jaartallen staan die het
hoogwaterpeil van o.a. 1658, 15 juni 1675
en 18 januari 1682 aangeven. Het voelt
als een tijdreis.
Ik krijg een audiogids mee en loop door
de ruimte waar eens de stadswachten
verbleven. Er wordt in hoorspelvorm verteld hoe zij daar de tijd doorkwamen.
Potten en pannen rammelen en er is
veel lawaai en gelach. Opeens moet alle
hens aan dek. Ik hoor het kabaal van rennende en vloekende mannen, want de
vijand komt eraan! Ik loop verder van de
ene naar de andere ruimte, luister naar
de verhalen, zie zelfs een ‘toilet’ en een
soort ‘telefoon’. Wonderlijk dat dit allemaal bewaard is gebleven. Ik loop langs
de weergangen, bekijk de oude dikke
muren van de enig overgebleven stadstoren, zie de plekken waar de kanonnen
stonden, loop langs het monument van

hertog Moritz en volg de originele trappen omhoog en omlaag. Ik bekijk de
kazematten en verbaas me over al dat
metselwerk. Jammer genoeg krijg ik een
deel niet te zien, omdat het hoge water
van 2013 veel schade heeft aangericht.
Als ik mijn audiogids teruggeef aan de
dame achter de balie, raken we in gesprek. Zij vertelt mij dat de vesting in
1545 is gebouwd naar het Oud Italiaans
Stelsel en dat in 1632 begonnen is met
de bouw naar het Oud Nederlands stelsel. Dit klinkt mij wel heel bekend in de
oren en ik vertel dat mijn woonplaats Ravenstein ook een Oud Italiaans stelsel
heeft en wel uit 1509. Het is haar bekend
dat dit stelsel op meer plaatsen bestaat,
ook in Nederland. Maar uit 1509 is wel
heel bijzonder! Ik vertel haar hoe en
waarom het bij ons is aangelegd. Zij is
blij met mijn verhaal en belooft die kennis door te geven in haar rondleidingen.
Wie had ooit gedacht dat ook in Ravenstein lange tijd veel ‘unvermutet und geheimnisvoll’ is gebleven. Eeuwenlang.
Wilhelmien van Sambeek

Foto’s afkomstig uit folder Festung
Dresden
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De boomgaard van ons vader
Interview met Gerard van Dooren
Tot aan de jaren vijftig van de vorige eeuw zijn op verschillende plekken aan de
gracht van Ravenstein kleinschalige boomgaarden ingericht. Een daarvan is de
boomgaard van de familie Van Dooren aan de Molensingel. Ik ben in die jaren bevriend met Annie, een van de dochters. Met de buurtkinderen heb ik heel wat uren
spelend doorgebracht in die boomgaard.
Gerard van Dooren werkt als een van de vrijwilligers bij het opknappen van de
tuinhuisjes aan de Molensingel. Tijdens de koffiepauze halen we samen heel wat
herinneringen op en vertelt Gerard ons over de boomgaard bij hem thuis …
“Met prentbriefkaarten bestelde ons vader de soorten fruit die hij wilde hebben.
Hij bestelde ook een “zigeunerin” en
een ‘golden delicious’. Die staan niet op
deze kaarten. Ik heb de kaarten bewaard,
want ik vind ze wel leuk en niemand van
ons thuis wil ze hebben.”
“Ons vader plantte ‘blijvers’ en ‘wijkers’.
Blijvers als de goudreinet hadden meer
tijd nodig om te groeien. In de buurt van
deze appelsoort werden bomen gezet die
sneller groeien. Zodra de goudreinet
was volgroeid, werden de andere bomen
gerooid.”

Voorjaar
“In het voorjaar had je prachtige bloesem. Het was ieder jaar opnieuw spannend hoeveel fruit er aan de bomen
kwam. Mijn vader ging dan in de boomgaard onderzoeken aan welke bomen
het meeste fruit zat.”
Moeder Annie, Thera en vader Cor
van Dooren voor de boomgaard

“Omstreeks 1930 kocht mijn vader, Cor
van Dooren, samen met Jan Eighelsheim de grond vanaf de spoordijk tot en
met het Pollekespad. Mijn vader kreeg
het benedendeel aan de Molensingel
A18A, nu van Coothweg 1. Het hele perceel stond vol dikke, oude bomen. Die
heeft hij allemaal met de hand laten rooien. Omstreeks 1933 begon hij met het
planten van ongeveer 220 hoogstam
fruitbomen met appels, peren, pruimen,
noten en kersen. In Ravenstein werden
toen veel meer fruitboomgaarden aangeplant.”

Onderhoud
“Voor het onderhoud van de boomgaard
werd er wel zes keer gespoten! Een professionele spuiter ging alle boomgaarden in de omgeving af. Die man spoot
zonder bescherming en na afloop was
hij helemaal geel, ook zijn gezicht. Er
werd toen niet veel op gezondheid gelet.
De man is dan ook niet oud geworden.”
“Het gras onder de bomen werd gemaaid
met de zeis. Ons vader had daarvoor een
‘menneke’ uit Overlangel. De zeis moest
dan ‘gehaard’ worden. De man ging de
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hele dag op de stoep bij het kippenhok
zitten ‘haren’; dat is het scherpen van de
zeis. Hij kon daarmee geweldig goed
maaien. Het losse gras liet hij als bemesting onder de bomen liggen.”

Oogsttijd
“De plukkers gebruikten manden en
lange houten ladders die met hun scherpe punten stevig in de grond werden gestoken. De manden hadden haken en
waren relatief licht. Er kon 10 tot 15 kg
fruit in. Beneden ging het fruit in kistjes
naar de sorteerruimte. Met behulp van
sjablonen sorteerden ons vader en ons
Wil het fruit op grootte. Dit was een hels
karwei. Mijn jongere broer en ik hielpen
ook mee. Het gesorteerde fruit werd opgehaald voor de veiling.”
“De mindere appels verkochten we aan
huis. Als wij uit school kwamen, moesten we ‘valappels’ rapen. Die werden verkocht als moesappels. Het was dan een
drukke bedoening bij ons thuis. Veel
mensen uit Ravenstein kwamen appels
kopen. Op een bascule met koperen gewichtjes werd alles afgewogen. Wij, de
jongens, brachten die appels ook rond
met de fietskar; vaak tot in de kelder, zoals bij de dames Caners in de Walstraat.
De boomgaard was vooral een mannenzaak.”

bakkers maakten er appelbollen van. De
Bredero-peer is zo hard als steen en zo
rond als een appel, erg geschikt om te
stoven. Dat gebeurde toen nog veel.”
“Toen mijn vader ouder was, verpachtte
hij de boomgaard aan Frans van de Rijdt
uit Neerlangel. Als de appels en peren
rijp waren, wees mijn vader bomen aan
voor eigen gebruik. Het fruit van de andere bomen werd geplukt door professionele plukkers. En dat waren pas acrobaten! Ze hingen achterover met hun
benen door de spaken van de ladder geklemd.”

Subsidie
“Toen er subsidie kwam voor het ruimen van hoogstamboomgaarden is ook
onze boomgaard gerooid. Ons vader was
ondertussen ook te oud voor het onderhoud.”
Joan Walk

Snoeitijd
”Na de oogst kwam de snoeitijd. Ik
moest de takken op hopen leggen die in
de winter werden aangestoken. Het dikke hout werd verzameld en opgeslagen.
Onze Jos en ik moesten de dikke stukken met een spanzaag op een bok zagen.
Deze stukken werden gebruikt als stookhout voor de platte buiskachel in de keuken. We konden daarop heerlijk onze
voeten verwarmen nadat we hadden geschaatst op de gracht!”
“Er waren diverse soorten appels voor
verschillende doeleinden: handappels,
bewaarappels, appelmoesappels, sterke
en gevoelige, vroege soorten en late.
Zo was de Brabantse bellefleur een stevige droge appel. Wel vijf Ravensteinse

Tussen Maas en Erfdijk 7 | december 2015 | 5

Het Kolluks Hofke

Interview en foto’s Tonny
Teuwisse

Boerenleven in
Koolwijk
Adrie Nass (48) en Annemiek Nass - van der Vleuten (46) wonen op de Koolwijksestraat 18, het laatste huis van deze straat in Koolwijk. Adrie is geboren en getogen
op nummer 2, het eerste huis van deze straat. Dat huis is gebouwd in 1903 door
Janus Nass, de opa van Adrie. Nu wonen daar Adries vader Tonnie (91) met Elle, de
zus van Adrie, en haar gezin. De vonk tussen Adrie en Annemiek slaat over in uitgaansgelegenheid de Lunenburg in Loosbroek. Ze trouwen in 1996 en krijgen drie
kinderen Wouter (18), Daan (17) en Evi (15).

Hoe is jullie boerenleven in
Koolwijk begonnen?
Koe van het Montbéliarde ras.
De koeien hebben naast de genummerde oormerken ook nog
steeds (familie)namen.

Annemiek: “Mijn ouders zijn van oorsprong veehandelaren; het boerenleven
is mij niet vreemd.” Adrie: “Ik begon als
boer in een maatschap op de boerderij
van mijn vader. Vanwege de toenmalige
milieueisen mocht geen uitbreiding
plaatsvinden binnen een afstand van 500

meter van de bossen van Herperduin.
Samen met de gemeente Ravenstein is
een oplossing gevonden waardoor in
1990 op de huidige plaats – verder weg
in de polder – een ligboxenstal gebouwd
kon worden. In 1995 kwam de tweede
stal, destijds voor jong vee en stieren.
Het voorste deel van deze stal werd
woonruimte. In 2007 is de huidige
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woning gebouwd en in 2008 de potstal.
In verband met een wijziging van het
bestemmingsplan moest gekozen worden voor verdere uitbreiding of voor nevenactiviteiten. In 2009 is de voormalige
woonruimte omgebouwd tot ontvangstruimte en ijssalon. In 2014 is de nieuwe
ligboxenstal gebouwd.”

Waarom de keuze voor een
biologisch melkveebedrijf?
Annemiek: “Ik werkte 1990 bij SKAL,
een organisatie die toezicht houdt op biologische producten. Ik kon me meteen
vinden in de ideologie van het biologisch
boeren.” Adrie: “Ik was daar in die tijd
niet zo mee bezig. Ook speelde mee dat
bij Campina vraag was naar biologische
melk. In de periode 1999 - 2001 hebben
we de omschakeling gemaakt van gangbaar naar biologisch produceren.
Wij kunnen aan alle eisen voor biologisch boeren voldoen: wij beschikken
over een grote huiskavel, dat wil zeggen
dat de koeien rondom de boerderij naar
buiten kunnen en we hebben voldoende
grond om zelf biologisch voer te telen
wat veel goedkoper is dan aankopen.
Het Montbéliarde ras, herkenbaar aan
de witte kop en een sterk gespierd lijf, is
rustig, eigenwijs en niet gauw in paniek.
De koeien zijn beter bestand tegen het
ruwere gras dan andere rassen. Ze geven
iets minder melk maar hebben een betere weerstand.”

Zijn er nog andere dieren?
Annemiek: “Alle dieren hebben een boerderijtaak: de poezen vangen muizen, de
kippen leggen eieren, de hond bewaakt
en fungeert als deurbel, de pony is gezelschapsdame en de konijnen en cavia’s
laten zich optillen en knuffelen door kinderen die met hun klas een educatieve
rondleiding krijgen op de boerderij.”

ciënter. Zelf hebben we twee tractoren,
een mestrobot, een loader en een voermengwagen. ”
Adrie laat lachend de bediening van de
mestrobot zien; via een app op de telefoon kan hij deze programmeren en bedienen om de stal schoon te houden.
Annemiek: “Heel modern is de klimaatbesturing van de nieuwe stal. De windbreekramen reageren op regen, wind en
temperatuur via een klimaatcomputer op
het dak. De muren zijn 1 meter hoog, de
rest is open omdat de stal zo fris mogelijk
moet zijn. De veearts en de boer hebben
het daardoor slechter gekregen.”
Was een koeienstal vroeger warm, donker en stinkend en stonden de koeien
met hun staart vast aan een touw; deze
moderne stal is het tegenovergestelde: er
staat muziek aan voor de koeien, er is
licht en frisse lucht, ze hebben een borstelmachine en ze kunnen kiezen tussen
verschillende soorten bodembedekking
om op te liggen.

Educatieve rondleiding. Foto Fam.
Nass

Wat is mooi aan het leven in
Koolwijk?
Annemiek: “Koolwijk heeft vijf straten,
de Koolwijksestraat die overgaat in de
Bosweg, een stukje Hoefstraat, Bieskamp en Berghemseweg. Daardoor kent
iedereen elkaar, echt iedereen. Nieuwe
bewoners worden uitgenodigd deel te nemen in de gemeenschap. In noodgevallen kun je van elkaar op aan. We hebben
een groepsapp en een website. Regelmatig worden door de buurtvereniging voor
jong en oud evenementen georganiseerd.

Melken in de doorloopmelkstal

Jullie maken gebruik van de
modernste technieken
Adrie: “Veel machinale landbewerking
zoals gras maaien, inkuilen en mest injecteren wordt tegenwoordig uitbesteed
aan een loonbedrijf. Zij hebben de machines in eigendom, zijn sneller en effi-
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De mestrobot aan het werk

Daan en Evi vinden het heerlijk hier.
Wouter wil het liefste in het dorp wonen.
Als zesjarige liet hij zich tijdens de kermis ontvallen: ‘Ik wil ook in Herpen wonen dan kan ik altijd naar de kermis.’
Daan ziet zichzelf in de toekomst ook als
boer. Er is genoeg ruimte in het huidige
bedrijf, maar zijn keuze wordt ook bepaald door een eventuele relatie.
Het leven in Koolwijk is voor ouderen
niet gemakkelijk. Er rijdt een buurtbus.
Veel ouderen wonen in de buurt van of
bij hun kinderen en gaan pas weg wanneer ze genoodzaakt worden door ziekte
of bij vertrek van de kinderen.”

En de nadelen?
Adrie: “Die zijn er niet aan wonen in
Koolwijk maar over het algemeen kleeft
aan vrij wonen het nadeel dat rekening
moet worden gehouden met criminaliteit. De laatste vijf jaar is al twee keer
diesel weggehaald en een loader ontvreemd. Dat betekent dat we nu overal
rondom hekken moeten plaatsen en sloten graven. De tractor, de deuren, alles
gaat op slot.”

Er wordt altijd gezegd dat een
boer geen tijd heeft voor vakantie
Annemiek: “Ik beoefen yoga, wandel
graag en we gaan regelmatig uit eten.
We bezoeken collega’s die ook een nevenactiviteit bij de boerderij hebben. Naast
mijn parttime werk bij de Gemeente
Wijchen zit ik in het bestuur van het
Toeristisch Informatiecentrum Ravenstein en we stellen het bedrijf open voor
de Stichting Maasmeanders. Als we enkele dagen weggaan, runt Daan de boerderij, maar een echte vakantie zit er niet
in.” Adrie: “Mensen die hier op bezoek
komen roemen het uitzicht met de
prachtige luchten. Ik vind dat heel betrekkelijk. Je bent eraan gewend. Het is
fijn in de zomer als het 25 graden is.”
Annemiek haakt daar op in: “Dan genieten we ook echt, we eten buiten en dat
voelt ook als vakantie.”

Hoe zien jullie de toekomst?
Annemiek: “Bestond het gehucht Koolwijk vroeger uitsluitend uit boerderijen

en een kapel, nu komen er steeds meer
burgers wonen. Vooral in het weekend is
hier veel activiteit. Er zijn meer bedrijven die (neven)activiteiten hebben voor
toeristen, zoals Boer Bens, Rowaldhoeve
en Bike Adventures.
Mijn passie is om via een verdere verduurzaming van de boerderij en uitbreiding en verdieping van de educatie begrip voor de agrarische sector en respect
voor de natuur te genereren. Als de
melkrobot er is wil ik voor educatieve
doeleinden de drie generaties melken
laten zien met behulp van een nepkoe op
ooghoogte: de buitenmelkwagen die
gebruikmaakt van een vacuümleiding
waarna de melk in een melkbus gaat en
handmatig vervoerd wordt, daarna de
visgraatmethode van half automatisch
melken (als de uier leeg is, valt de leiding
er vanzelf af) in een doorloopmelkstal en
de melkrobot.
Onze melk wordt momenteel onderzocht door de Universiteit van Wageningen. Ons koeienras beschikt over het
A2A2-gen, waardoor de melk geschikt is
voor mensen met een koemelkallergie.
Mocht dat zo zijn, dan zie ik een winkeltje voor me met melk en aanverwante
producten.
De nieuwe stal wordt langzaam uitgebreid naar maximaal 200 koeien en geschikt gemaakt voor de melkrobot zodat
één persoon het melken kan verrichten.
Mocht Daan het bedrijf niet overnemen
dan moet het toch een goed verkoopbaar
bedrijf zijn.”
Terwijl ik nageniet van een ijsje uit de
ijsrobot en een kop koffie om weer warm
te worden gaat Adrie verder met zijn
drukke werkzaamheden. Annemiek
geeft uitleg over diverse tentoongestelde
ouderwetse landbouwwerktuigen en
komt nog even terug op de Sint Annakapel. “Regelmatig worden er missen
opgedragen en de Koolwijkse kinderen
worden in de kapel gedoopt. Ik zou het
heel jammer vinden als de kapel deze
functie verliest. Daarbij moet een rijksmonument altijd bezichtigd kunnen
worden”.
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Stadsgids Henk Krutwagen:

‘Onderzoek is ook taak gidsen’
door Wilhelmien van Sambeek
“Mijn relatie met Ravenstein begon in
1953. De D-compagnie van de genietroepen werd voor drie maanden gedetacheerd in Ravenstein. Ravenstein zag in
die tijd groen van de militairen. We waren ingekwartierd in het, nu niet meer
bestaande, raadhuis. Boven op de zolder
sliepen we, hartje winter. Geen wonder
dat we ons gretig koesterden in huiselijke warmte elders in het stadje. Daarvoor
waren meestal wel wat nauwere betrekkingen nodig, dus iedereen had in die
tijd hier verkering. Achteraf was ik de
enige die overbleef. Ik had namelijk in
het Veerhuis een meisje ontdekt dat daar
’s middags dikwijls zat te puzzelen en ik
hielp haar daar graag bij. En dat doe ik,
nu 62 jaar later, nog.”

Verborgen
“Het contact met Ravenstein bleef sterk,
ondanks dat we in de Peel woonden en
ik als stedenbouwkundige werkte in
Helmond en omstreken. Vanuit mijn
vak is belangstelling voor een stadje als
Ravenstein bijna vanzelfsprekend, hoewel mijn werk maar weinig met historie
en monumenten te maken had. De geschreven geschiedenis van stad en land
van Ravenstein bleef evenwel lang voor
mij verborgen. Er werd destijds ook weinig aandacht aan besteed. Dat veranderde toen wij, na mijn pensionering, tweeëntwintig jaar geleden hier kwamen
wonen, doordat Leontine van der Hart,
toen al stadsgids, er het een en ander
over vertelde. Alle kennis van een stadsgids besloeg in die tijd een paar A4-tjes.
Het leek me wel wat om me daar verder
in te verdiepen en ik gaf aan bij gelegenheid te willen helpen.”

een stadswandeling had. De Osse Rotaryclub had een Duitse vriendenclub uitgenodigd; ze zouden met de boot aankomen. Leontine kreeg de schrik van haar
leven toen ze zag om hoeveel personen
het ging. Ik bood toen aan de helft over
te nemen. Dat was mijn eerste stadswandeling, in het Duits.”

Graven
“De wandelingen deden we uit de losse
pols. De beschikbare kennis was minimaal. Om een completer beeld te krijgen,
hebben we daarom flink gegraven in
archieven. Nog steeds blijkt dat graven
nuttig is. Gelukkig kregen we geleidelijk
meer hulp van nieuwe gidsen. Daardoor
kwamen steeds meer gegevens boven
water. Onderzoek doen is dan ook een
taak van stadsgidsen. Persoonlijk ben ik
het meest geïnteresseerd in de structuur
van het stadje en ontwikkelingen door de
eeuwen heen. Daar zijn leuke dingen in
te ontdekken. Nog steeds blijven er tal
van vragen over. Het is daarom de moeite
waard om een ‘graversploeg’ te vormen;
een studieclubje om de kennis over
Ravenstein nog verder uit te breiden.”

Henk bij zijn favoriete plek in Ravenstein. “Vanaf hier heb je een
pracht zicht op het stadje. Hier
kun je goed zien dat de ondergrond en de bebouwing oploopt
vanaf de gracht naar het centrum”.
Foto René van den Heuvel

Schrik
“Op een mooie zomerdag, zaten we met
een stel vrienden op het terras van het
Veerhuis en Leontine vertelde dat ze zo
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Tekst en foto’s Aad Vernooij

Dit najaar is de monumentale
poort voor erf en huis van Bart
Tonies aan de Sint Luciastraat
gerestaureerd. Hij gaf toegang tot het voormalige
kloostercomplex van de jezuïeten.

Monumentale poort
gerestaureerd
In het Rijksmonumentenregister staat
de poort omschreven als “grote gemetselde poort met pilasters en twee gedenksteentjes”. In de loop der jaren waren stenen en pleisterwerk verweerd en
beschadigd en door klimop overwoekerd.
De poort is ‘uit een rijke beurs’ gebouwd,
volgens Bart Tonies. Hij ziet dat aan de
‘geprofileerde’ stenen die speciaal hiervoor zijn gebakken. In de poort zat voor-

heen een houten deur met een ‘loopdeur’. Tonies bracht een ijzeren hek aan,
dat hij bij een antiquair kocht en op maat
liet maken door de Ravensteinse smid
Toon Verhoeven.

Subsidie
Bart Tonies kreeg van de provincie subsidie voor deze restauratie. Volgens hem
is het beleid van de provincie vooral gericht op kerken, kloosters, kastelen en
molens. Niet alleen de grote gebouwen,
ook het kleine monument vindt de provincie belangrijk. Deze poort verleende
ooit toegang tot het kloostercomplex van
de Jezuïeten die tot 1865 in Ravenstein
verbleven.

Timmermans

De poort bij Bart Tonies ziet er weer pico bello uit. Erno Sluiters van de firma Sluiters
en Tebarts bracht tussen de stenen een ‘snijvoeg’ aan.

Op één van de gedenksteentjes die het
Monumentenregister noemt, staan de
letters TMT. Volgens Bart Tonies is dit
een aanduiding voor de naam Timmermans; waarschijnlijk de bouwer van de
poort. Op de andere steen staat vermoedelijk een jaartal, maar dat is nauwelijks
te lezen. Bart vermoedt begin negentiende eeuw. De poort gaf en geeft toegang
tot een binnenplaats. Nu staat daar het
huis van Tonies in de stijl van de Bossche School. Voorheen kon je doorlopen
naar de kloostertuin, die we kennen als
de Paterskuilen.
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Uit het album van ... Chris en Leny van Beers-Maassen
Chris van Beers is op 31 juli 1931 geboren
in Ravenstein, op Marktstraat 25. Hij
komt uit een gezin van elf kinderen; vijf
meisjes en zes jongens. Chris was de
vierde in rij. Chris begon na de MULO
bij boekhoudbureau Kruis in de Marktstraat in Ravenstein. Vervolgens werkte
hij bij Organon tot hij in militaire dienst
moest, daarna bij Zwanenberg en tenslotte op het kantoor van de oude RAVOfabriek in de Nieuwstraat, waar hij 12
jaar in dienst is geweest.

Voltreffer
Leny Maassen is op 4 september 1931 geboren in Ravenstein, in het witte huisje
dat schuin achter de voormalige VGLOschool stond aan de Kasteelse plaats. Het
heeft in de oorlog een voltreffer gehad bij
de bombardementen op de spoorbrug.
Leny komt uit een gezin van acht kinderen; vijf jongens en drie meisjes, waarvan
een meisje overleed met 13 maanden.
Leny was op een na de jongste. Toen
Leny ongeveer 5 jaar was, verhuisde het
gezin naar de Grote Kerkstraat 13, tegenwoordig Sint Luciastraat 7. De huur voor
dat huis, 13 gulden per maand, werd betaald aan Pastoor Piet van Heijst.

Winkel in tabaksartikelen
Chris en Leny kregen verkering in 1950
en trouwden op 27 november 1956 in de
Sint Luciakerk te Ravenstein. Ze kregen
vier zoons die allen nog in Ravenstein wonen. Ze gingen op Kolonel Wilsstraat 10
wonen, tegenwoordig nummer 6, de geboorteplek van de legendarische Kolonel
Wils. Dit winkelpand waar voorheen bakkerij De Vocht zat, stond al een jaar leeg.
Chris en Leny begonnen er een winkel in
tabaksartikelen. Leny was naast haar winkelwerkzaamheden actief als coupeuse.
Ze was ook lid van de Missie-Naaikring
bij de dames Niënhuis in de Nieuwstraat.
Chris was amateurfotograaf.
Toen Chris in 1991 60 jaar werd, namen
zijn zoon Eric en diens vrouw Miranda
de zaak over. Bij Van Beers Bazaar kon je
van alles kopen: tabak, kantoorspullen,

serviesgoed, snoepgoed, speelgoed, sieraden en horloges. Chris is tegenover de
zaak op nr. 15 een lijstenmakerij begonnen. Zijn hobby’s zijn glas in lood maken, muziek en tekenen. Zijn pentekeningen, glas-in-loodvoorwerpen en lijsten
zijn nog steeds te koop.

Trouwfoto in 1956 gemaakt door
Martien Maassen, Leny’s broer. Hij
zat destijds bij een fotoclub.

Greetje van Susteren-van den Broek
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Onnozele kinderen in Ravenstein
			

Pastoor Van Heijst zegent de nieuwe veerpont ‘Jeanne’ in.

Op 28 december herdenkt de katholieke
kerk de dood van de Onnozele kinderen.
Ten tijde van de geboorte van Jezus was
Herodes de Grote de koning van de Joden. Het verhaal gaat dat hij van de Wijzen uit het Oosten vernam dat er in
Bethlehem een nieuwe koning geboren
was. Bang om zijn macht te verliezen,
gaf hij opdracht om alle jongetjes onder
de twee jaar te doden. Toen Jozef in een
droom van een engel hoorde over dit vreselijke plan, vluchtte hij met Maria en
Jezus naar Egypte. De kindermoord
werd uitgevoerd door de soldaten van

Herodes, maar Jezus bleef gespaard.
Om deze wrede gebeurtenis te herdenken, worden in de katholieke kerk op
28 december al eeuwenlang de kinderen
geëerd.

Kindervriend
De Ravensteinse pastoor Van Heijst was
een kindervriend. Als kinderen op straat
de pastoor zagen aankomen riepen ze:
“Meneer pastoor, meneer pastoor!”. Dan
kregen ze van de pastoor een kruisje op
het voorhoofd. Deze pastoor maakte er
eind jaren veertig, begin jaren vijftig een
traditie van om op de dag van Onnozele
kinderen, de kinderen te trakteren op
een snee peperkoek. In mijn herinnering werd het ‘peperkuukske biechten’
genoemd.

Peperkoeken
Elk jaar liet hij door de Ravensteinse bakkers een grote hoeveelheid peperkoeken
bakken en op de pastorie bezorgen. De
huishoudster van de pastoor sneed tientallen peperkoeken in plakken en stapelde deze op grote planken. Staande op de
trappen van de pastorie deelde de pastoor de peperkoek eigenhandig uit aan
de kinderen. De Grote Kerkstraat, nu
Luciastraat, stond vol met kinderen die
deze traktatie niet wilden missen.

Te groot
Hoe lang deze traditie heeft standgehouden weet ik niet, maar ik weet nog wel
dat wij ons aan het einde van de lagere
schooltijd te groot voelden voor dit ‘keinderfeest’. Wij legden wat stuivers bij elkaar en gingen zelf een peperkoek kopen. Zittend op de stoep van de winkel
van Anny en Laura van Hal en in het
zicht van de pastorie, sneden wij stoer
onze eigen peperkoek in plakken en hadden de peperkoek van de pastoor niet
meer nodig.
Thera Schrijvers-van Dooren
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Wim Vissers’ paadje
“Toen wij hier in 1978 kwamen wonen,
was de Grotestraat vanuit Huisseling de
toegangsweg naar Ravenstein. De Dorpenweg werd in 1962 aangelegd tot aan
de Grotestraat en ging in Deursen bij de
Rector Nuijensweg weer verder richting
Oss. Het doorgaande verkeer ging dus
via de Grotestraat en de Stationssingel.
Het wachten was op de tunnel onder de
spoorlijn. Deze werd in 1981 gerealiseerd, maar het duurde nog tot december 1983 voordat het ontbrekende stukje
Dorpenweg werd aangelegd. Hierdoor
werd de doorgaande weg van Huisseling
naar Ravenstein bij ons voor de deur afgesloten. Om het centrum van Ravenstein te bereiken, moesten we voortaan
omrijden via de Gansheuvel en de
Schaafdries en de Mgr. Zwijsenstraat
(de nieuwe verbindingsweg vanuit Huisseling). Die omweg was met vier kinderen een heel gedoe. Bovendien was het
was minder veilig. Ik bedacht een mogelijk alternatief.”

‘Visserspaadje’
“Toen wij enkele jaren later terugkwamen van vakantie, werden wij verrast
door een prachtig blauw geschilderd
bordje met in witte letters ‘Visserspaadje’ erop. Wie dat gedaan heeft, weten we
nog steeds niet. We hebben het bordje
maar weggehaald, maar vanaf die tijd is
de naam toch een begrip geworden.”

Het fiets- en wandelpad in
Ravenstein, evenwijdig aan
de Dorpenweg, is door bewoners van Huisseling genoemd naar de voormalige
directeur van de lagere
school De Bogaard. Wim Vissers. Hij woont aan het eind
van het pad.

Eind goed, al goed
“Omdat het pad ’s avonds behoorlijk
donker is, worden er nu twee nieuwe
straatlantaarns bijgeplaatst. Het pad
voorziet in een dagelijkse behoefte:
schoolgaande kinderen, bewoners van
het Daalderstraatje en de oude kern van
Huisseling en bewoners van De Weem,
die even een blokje om gaan, maken er
dankbaar gebruik van. Dit heeft het voormalige gemeentebestuur van Ravenstein
mogelijk gemaakt.”
Wilhelmien van Sambeek

Verzoek
“Ik ging met mijn vraag naar de gemeente (toen nog Ravenstein). Men luisterde en was welwillend, maar de mogelijkheid van een oversteek voor fietsers,
bij ons rechtdoor werd afgewezen. Ook
een pad naar het kruispunt, nu rotonde,
tussen de sloot en de Dorpenweg in,
bleek niet haalbaar, omdat het hier om
provinciale grond gaat.”

Wim maakt elke dag dankbaar
gebruik van ‘zijn’ paadje.
Foto René van den Heuvel

Oplossing
“Na veel overleg, zoekend naar alternatieven en veel geduld is de oplossing er
uiteindelijk toch gekomen. De grond
waarop het pad nu ligt was eigendom
van Nelleke van Aar. Zij was bereid om
deze strook grond aan de gemeente te
verkopen. Er werd een onverhard pad
aangelegd waar al meteen veel gebruik
van werd gemaakt. Daardoor zaten er al
snel kuilen en gaten in. Nadat er een
keer een wagen met asfalt over was, werd
het paadje geasfalteerd.”
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door Tom Gribnau

Verdronken archief
van Ravenstein
Veel (literatuur)bronnen over Ravenstein spreken over het historische archief van
Ravenstein dat in de Tweede Wereldoorlog grotendeels verloren is gegaan. Bij het
250-jarig bestaan van de St. Luciakerk sprak Hans Sluijters al over de verdronken
archiefstukken. Onlangs verwees ook Henk Buijks hiernaar op de website van het
Brabants Dagblad. Hieronder een korte bewerking, met enkele aanvullingen van:
‘Gesunkene Schätze Die Kahnakten’ (Johannes Kistenich, Landesarchiv NordrheinWestfalen, 2011)

Opslag archief in mijnschacht
1944/1945

In de herfst van 1941 werd begonnen de
collectie van het Pruisische Staatsarchief
van Düsseldorf op te slaan in de kelder
van het gebouw. Alle oude oorkonden
van vóór 1200 werden ondergebracht in
het Staatsarchief Koblenz (Fort Ehrenbreitstein).Na de luchtaanvallen op Lübeck en Rostock (1942) begon men met
de opslag van de waardevolle archiefcollecties uit het gehele Duitse Rijk, in kastelen, kloosters, kerken en kolen- en
zoutmijnen langs de Rijn tussen Ko-

blenz en Wesel. Tussen oktober 1944 en
februari 1945 werd het Staatsarchief
Düsseldorf per trein en per boot getransporteerd naar de zoutmijn Grasleben bij
Helmstedt volgens het plan van de archivaris dr. Bernard Vollmer.

Problemen
In oktober zou het archief Düsseldorf
met twee verschillende scheepstransporten worden vervoerd om het risico te
spreiden. De firma Rhenus Transport
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GmbH zou de eerste lading vervoeren
met de 250-tons rijnaak MS Rhenus 39.
Ruim 15 ton, niet verder verpakt, archiefmateriaal werd door Russische dwangarbeiders in dit schip geladen. Na talloze
problemen door oorlogshandelingen,
ijsgang en droogvallende kanalen werd
Haldersleben bereikt. Pas vier maanden
later was verder transport per trein naar
de zoutmijn Grasleben mogelijk.

Versperring
Tijdens de tocht van de MS Rhenus 39
werd het tweede transport gepland met
de rijnaak MS Rhenus 116. Er moest
echter worden gewacht totdat de versperring van het Mittellandkanaal was opgeheven, waardoor er ook van schip gewisseld moest worden (MS Main 68). Het
archiefmateriaal (25 ton: circa 650 strekkende meter papier) werd ingeladen.
Hieronder bevonden zich stukken vanaf
de late Middeleeuwen tot in de 19e eeuw,
onder meer met betrekking tot de geschiedenis van Nederrijnse kloosters en
kerken, de correspondentie van het Huis
Kleef met De Nederlanden en Engeland,
en talloze bestuurlijke akten uit de archieven van Aken, Düsseldorf, Kleef en
Keulen.
De MS Main 68 vertrok eind december
1944 uit Düsseldorf en kwam na vele
omwegen en vertragingen op 12 maart
1945 aan in de haven van Hannover-Linden. Na het overladen van de vracht voor
verder transport per trein, werd verwacht
dat Haldersleben op 16 maart 1945 zou
worden bereikt, waarna de uiteindelijke
reis naar de zoutmijn Grasleben zou
plaatsvinden.

Luchtaanval
Het Staatsarchief Magdeburg, dat de
transporten ambtelijk begeleidde, wist
bij de planning van het verdere transport
van de haven naar Haldersleben nog niet
dat de MS Main 68 in de haven van Hannover-Linden reeds op 14 maart 1945 bij
een luchtaanval door brandbommen was
getroffen en dat het schip deels uitgebrand en daarna gezonken was.
Op een vraag van dr. Vollmer op 14

maart, antwoordde het Staatsarchief
Magdeburg op 21 maart nog dat de MS
Main 68 “in deze week” zou arriveren en
het vervoer naar Grasleben direct daarna
zou plaatsvinden. Het bericht van het
kantoor van de rederij Rhenus in Magdeburg aan het Staatsarchief aldaar, dat de
MS Main 68 door bommen was getroffen en gezonken, bereikte het Staatsarchief pas op 23 maart.
In alle verwarring bleek het Staatsarchief
in Düsseldorf niet te zijn ingelicht. Het
jaarverslag 1944, verschenen op 21 maart
1945, vermeldt dan ook nog dat voor het
transport van de archieven veiligheidshalve gekozen is voor scheepsvervoer
over het veilige Mittellandkanaal. Pas
vier maanden later (eind juli) bereikte
het rampzalige nieuws Düsseldorf: “...
die Nachricht schlug sprichtwörtlich wie
eine Bombe im Staatsarchiv Düsseldorf
ein...” (letterlijk én figuurlijk).

Een gedeeltelijk verkleefde akte

Verschimmeld
In mei 1945 begon het Britse bezettingsbestuur en de stad Hannover met het
weer toegankelijk maken van de haven
die door acht gezonken schepen werd
geblokkeerd. Begin september 1945 was
de haven drooggelegd en kon met het
uitladen van de MS Main 68 worden begonnen. Het kletsnatte archief, inmiddels gedeeltelijk verschimmeld en vermengd met roest, olie, steenkool en
havenslib, werd overgebracht naar een
grote tent. Ongeveer de helft van de oorspronkelijke collectie was verloren gegaan door brand. De andere helft, inmiddels 60 ton zwaar, werd overgebracht
naar kasteel Kalkum (Düsseldorf), en
provisorisch te drogen gelegd. In april
1947 volgde transport naar kasteel Linnep (Ratingen) en naar de magazijnen
van Rheinmetall. Kasteel Kalkum werd

Bericht van Staatsarchief Magdeburg over het zinken van het schip.
Zie de tekst in de uitsnede onder.
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omgebouwd tot voorlopig restauratieatelier, waarna de ‘Kahnakten’ weer teruggehaald werden voor verwerking.

Verkleving

Monnikenwerk

De documenten uit de 19e en de 20e
eeuw waren gezien de omstandigheden
nog in redelijke toestand, maar wel sterk
vervuild en beschadigd. De stukken uit
de 16e en 17e eeuw waren er door verkleving (slechte kwaliteit papier uit lompen)
veel erger aan toe. Perkamenten documenten en lederen kaften waren volledig
bedorven en alle inkt was weggespoeld.
Klimaatkamers, industriële condensdrogers en vacuümvriesdrooginstallaties
stonden uiteraard nog niet ter beschikking, om maar niet te spreken van voldoende beschikbare, ter zake deskundige mankracht. Kortom, er was gebrek
aan alles.
In 1948 kon de restauratie van twee
Kahnakten worden gerapporteerd. Van
1949-1954 werden er 35-39 banden per
jaar afgewerkt. In 1955 werd het restauratieatelier in kasteel Kalkum ingrijpend
gemoderniseerd. In de volgende jaren
konden daardoor gemiddeld 3800 pagina’s worden behandeld (circa 0,5 strekkende meter per jaar). In 1964 werd een
record bereikt van 25 000 pagina’s. Toch
lag het tempo nog steeds te laag en de
kwaliteit van de nog resterende opgeslagen massa zou bij nog langere opslag
onherstelbare schade oplopen. In 1968
lagen er nog rond 3 miljoen pagina’s te
wachten.

len dan worden behandeld tot een fotografeerbaar stadium, gevolgd door digitale verwerking en geconditioneerde
opslag van de originelen.

Online beschikbaar
Dr. Martin Früh (Landesarchiv Nordrhein-Westfalen) meldde mij dat alle
Kahnakten, na restauratie en identificatie, direct worden opgenomen in de catalogi van het archief. Helaas zijn slechts
enkele hiervan online beschikbaar. Bekijk de website van de heemkundekring
voor de digitale verwijzingen.
De centrale bibliotheek van de Radboud
Universiteit Nijmegen beschikt over het
seriewerk Friedrich Wilhelm Oediger:
Das (Haupt-)Saatsarvhiv Düsseldorf und
Seine Bestände, Band 1 en volgende
(Siegburg 1957 e.v.).
De bestanden Herrschaft von Ravenstein, Ravenstein Urkunden unde Rechnungen (1188-1793) bevatten geen informatie over de St. Luciakerk, Missio
Ravensteinianae, Gymnasium Aloysianum, Igantius (Aloysius) van Willigen
en zijn familie.
Het blijft dus afwachten of de nog te restaureren 1 tot 2 miljoen pagina’s eventueel nog iets gaan opleveren.

Doorbraak
In 1976, ruim 30 jaar na het zinken van
de MS Main 68, kon er een doorbraak
gemeld worden. De minister van Onderwijs en Wetenschappen van NordrheinWestfalen kende een drastische verhoging van het restauratiebudget toe. Vanaf
1980 werden er gemiddeld 53 000 pagina’s (ca. 7,5 strekkende meter) gerestaureerd. In 1988 waren in totaal 700 000
pagina’s van de Kahnakten verwerkt,
maar waren er ook nog 2 miljoen pagina’s te gaan.
Inmiddels kiest men voor een selectieve
restauratie. Alle overige Kahnakten zul-
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Uit de knipselkrant …

Burgemeester Caners en zijn echtgenote tijdens een officiële bijeenkomst in het raadhuis van de gemeente Ravenstein. De namen van
de overige personen op de foto
zijn niet bekend bij de redactie.

Burgemeester Caners van Ravenstein
(1923-1939) was een doortastend man.
Zijn aanpak was soms erg onconventioneel, wat blijkt uit een bezuinigingsmaatregel die hij in 1938 aan de gemeenteraad voorstelde.
Ook in Ravenstein sloeg de economische
crisis toe en op de gemeentebegroting
moest worden bezuinigd. Er was op dat
moment behoefte aan een kadaverhuisje. De bouw zou echter 150 gulden gaan
kosten. De burgemeester kwam op het
idee om het mortuarium in Deursen
daarvoor te gebruiken. Als de ingang
zou worden vergroot, kon er ook dood
vee worden opgeslagen.

Discutabel
De gemeenteraad en vooral de leden uit
Deursen gaven Caners fel de wind van
voren. Maar de burgemeester bleef rustig en verklaarde: “In mijn leven heeft er
nog maar één lijk in gestaan. Het wordt
dus praktisch nooit gebruikt. Als er een
lijk in moet, dan blijft het kadaver er natuurlijk uit.”
Uiteindelijk staakten de stemmen (3-3),
omdat Aldegonda Nienhuis zich van
stemming onthield. Ze torpedeerde
daarmee het zeer discutabele voorstel
van de burgemeester. De begroting werd

aangenomen, maar het voorstel voor een
kadaverhuisje bleef liggen.

Doorslaggevend
Mevrouw Nienhuis, voluit Aldegonda
Johanna Maria, in de wandeling meestal
Gontje genoemd, werd in 1935 het eerste
vrouwelijke gemeenteraadslid in Ravenstein. En daarmee in het hele Maasland.
Ze woonde samen met haar zussen Grada en Johanna in een van de oudste huizen van Ravenstein, Nieuwstraat 2.
Volgens de raadsnotulen is haar optreden in de raadsvergaderingen niet opzienbarend geweest: gedurende de hele
raadsperiode voerde ze welgeteld één
keer het woord. En alleen in het bovenstaande voorval was juist haar stemonthouding doorslaggevend.
Joan Walk
Bron: www. Bhic/ontdekken/verhalen.nl
www.heemkunderavenstein.nl
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Jeroen Arts en zijn passie voor Huisseling

door René van den Heuvel

“Ik heb er eigenlijk
geen tijd voor”
“Bijna al mijn spaarzame vrije uren gaan op aan speurwerk naar het verleden van
Huisseling en omgeving. Ik doe dat allemaal via internet. Dat moet wel, want ik
ben maandags vrij en dan zijn alle archieven gesloten. Heel jammer dat ik er niet
meer tijd voor heb. Maar ik krijg veel hulp van anderen, zoals Joost Kocken uit
Huisseling”. Aan het woord Jeroen Arts (39) uit Ravenstein. Zes dagen per week is
hij werkzaam als verkoper bij Intratuin in Malden. In zijn woning aan de Burgemeester Van Clarenbeekstraat waar hij samenwoont met Rilana, vertelt hij over
zijn grote passie.
Al vrij jong kreeg Jeroen in zijn gebroorteplaats Huisseling interesse voor het
verleden. “In de vierde klas van de lagere
school in Ravenstein kregen we van onderwijzeres Koos de Best een wandeling
door het stadje. Vooraf hadden we een
diaserie gezien van Kees Verhoekx. Ik
vond dat veel interessanter dan de geschiedenisles op school. Die ging alleen
over Nederland. Toen ik later op de tuinbouwschool een werkstuk had gemaakt
over de geschiedenis van Ravenstein in
plaats van natuur, zei mijn docent dat ik
daar iets mee moest gaan doen. Op aanraden van mijn moeder meldde ik me
aan als lid van de heemkundevereniging.
Dat mijn voorouders op de slotburcht
Ringelenburg in Huisseling woonden
en werkten, speelde daar zeker een rol
bij”, aldus Jeroen.
Graag wil hij wel kwijt dat de plek waar
hij nu woont, voorheen grondgebied van
de gemeente Huisseling was. “Als ik
daar naar terug zou kunnen, zou ik dat
meteen doen. Maar dan moet ik wel
eerst de Staatsloterij winnen.”

Oude ansichtkaarten
Naast lid van de heemkundekring is Jeroen lid van het gilde Sint Lambertus uit
Huisseling en draagt daar zorg voor het

archief. Ook het archief van de Huisselingse kerk is onder zijn hoede. Een andere hobby is het verzamelen van oude
ansichtkaarten van Huisseling, Ravenstein en Herpen. De oudste is van 1900.
“Jammer dat er niet meer gebruik wordt
gemaakt van die kaarten, want die geven
veel informatie over bijvoorbeeld oude
panden. Als er bouwplannen zijn, zou
de gemeente daar gebruik van kunnen
maken. Er ontbreekt namelijk veel kennis over Ravenstein en omgeving. En onbekend maakt onbemind.” Alle foto’s die
Jeroen heeft, zet hij op de website van
Fotobank Noord-Brabant.

Ringelenburg
Zijn grootse belangstelling gaat uit naar
de kerk van Huisseling en de voormalige
slotburcht Ringelenburg uit 1482 die op
Huisselings grondgebied lag. “De boeren die op het landgoed bij Huize Ringelenburg werkten, waren mijn voorouders. Mijn betovergrootvader was
getrouwd met de dochter van de familie
die het landgoed beheerde. Mijn grootouders Albert Arts en Til Schamp kochten het in 1954. Nu is het van de familie
Van Lieshout uit Huisseling. Er is nu
bijna niets meer van te zien.”
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Jeroen Arts op de plek waar de Ringelerburcht stond, zoals te zien op
het schilderij. Foto René van den
Heuvel

Ontdekking
Alle informatie over het landgoed en de
kerk plaatst hij op Huisseling.nl, de website die hij beheert. Daar zal zeker ook
zijn nieuwste ontdekking op komen te
staan. Op een oude kaart ontwaarde hij
onlangs samen met Joost Kocken, een
afbeelding van de eerste kerk van Huisseling die in de Grotestraat stond; ongeveer op de plek waar nu de Dorpenweg
de weg kruist. De kerk is in 1621 afgebroken om ruimte te maken voor de Ravensteinse vestingwerken. Jeroen: “De kerk
zag er ongeveer hetzelfde uit als de kerk
in Neerlangel en Dennenburg. Dat zal
waarschijnlijk echt zo geweest zijn, omdat herkenningspunten op kaarten vroeger meestal waarheidsgetrouw zijn”.
Trots kijkt hij terug op het boek over
Huisseling dat hij met anderen samenstelde. Het boek met een oplage van 750
is inmiddels uitverkocht. “We zijn er
tien jaar mee bezig geweest en hebben
veel meer gevonden dan we van tevoren
dachten. Zelfs uit Zuid-Afrika en Canada kregen we informatie. De officiële
presentatie van het boek leek wel één
grote mooie reünie.”

Goed bezig
Ruim 15 jaar is Jeroen lid van de heemkundevereniging. “De vereniging is goed
bezig. Er is meer betrokkenheid vanuit
de leden, zoals het opknappen van de

tuinhuisjes, het opleiden van de nieuwe
stadsgidsen en het verzorgen van het
nieuwe blad Tussen Maas & Erfdijk. Het
is goed dat er door de bestuurswisseling,
drie jaar geleden wat veranderde. Alleen
de manier waarop is niet goed te praten.
Heel jammer dat het bij voormalige bestuursleden slechte herinneringen heeft
opgeleverd.“

Facebook en tip
Graag ziet Jeroen dat zijn generatie en
jongeren meer betrokken raken bij het
erfgoed van Ravenstein. “We moeten ze
veel meer informeren wat een heemkundevereniging allemaal doet, zonder dat
ze meteen lid hoeven te worden. Ook
moeten we Facebook meer gebruiken
om te laten zien waar we mee bezig zijn.
We kunnen kleine onderwerpen met foto’s en korte teksten plaatsen. We hebben dan een veel groter bereik.”
Voor de toekomst heeft hij nog wel een
tip voor de vereniging. “Als de tuinhuisjes klaar zijn, zou het mooi zijn als de
vereniging een project gaat trekken om
de schildering en het medaillonschild
van het knekelhuisje in Huisseling te
restaureren. De heemkundekring heeft
veel kennis in huis hoe dat aan te pakken. Ik krijg het zelf niet voor elkaar”,
aldus Jeroen.
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door Aad Vernooij

Opgraving voorburcht: bebouwing
voor 1300
Vele jaren vóór de bouw van het kasteel van Ravenstein (rond 1350) stond er bebouwing op het terrein van de voorburcht. Dat is gebleken uit de opgraving in 2014 onder de voormalige Mariaschool. Op deze plek, in het zuidwesten van het voorburchtterrein, zijn sporen gevonden van schuren. Er zijn ook resten aangetroffen van een
oven, een spoelkeuken en een waterput. In een voormalige beerput lag aardewerk en
glaswerk.

Zo zou het eerste gebouw op het
terrein van de latere voorburcht
eruit gezien kunnen hebben. Dit is
een reconstructie van bureau
BAAC

Deze resultaten maakte archeoloog René
van der Mark van bureau BAAC bekend
tijdens een lezing op 12 november 2015.
Ze staan ook in het onderzoeksrapport
dat begin volgend jaar zal verschijnen bij
uitgeverij SPA (www.spa-uitgevers.nl).

wen en een stookplaats; het noordelijk
gedeelte was waarschijnlijk een stal met
open bogen aan de zijgevel. Uit deze periode komen ook de restanten van twee
rijen poeren, gemetselde funderingselementen.

1300-1350

1544-1800

Uit de periode 1300-1350 zijn sporen van
houten gebouwen bewaard gebleven.
Het eerste gebouw is waarschijnlijk te
dateren in het eind van de 13e of de eerste
helft van de 14e eeuw. Het was vermoedelijk een opslagschuur van 10 bij 4 meter, met tenminste twee gebinten en aan
één zijde een wand van vakwerk. In het
gebouw bevond zich een leemvloer. Nadat deze schuur was afgebrand is er een
nieuw vakwerkgebouw neergezet, van
10 bij 4,80 meter.

Rond 1544 tijdens de ontmanteling van
de vestingwerken is de gracht gedempt.
Er zijn sporen van een nieuw gebouw
van baksteen met een breedte van 8 me-

1350-1544
Rond 1350, ten tijde van de bouw van het
kasteel, werd er een gracht met keermuur rond het terrein aangelegd. Op het
terrein van de Mariaschool liep deze parallel aan de Van Coothweg en maakte
hij een scherpe hoek naar het zuidoosten. De muur was tussen de 1,20 en 1,50
meter dik. Er zijn uit deze periode resten
gevonden van één of twee stenen gebou-

Op deze prent van Cornelis Pronk uit 1722 is
op het terrein van de opgraving een pand te
zien met twee bouwlagen en een kap. In 1794
zijn deze stallen door de Fransen omgebouwd
tot bakkerij, die kort daarna is afgebrand. Op
een kaart van het kadaster van 1832 is hier
dan ook geen bebouwing meer te zien. In
1870 is hier een school gebouwd die in 1921 is
vervangen door de Mariaschool.
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ter en een lengte van maar liefst 35 meter. Het had tenminste één verdieping
en een zolder. Een deel had een woonfunctie, gezien de beerput aan de achtergevel (zuidzijde). Een ander deel was stal
of opslagruimte.
In de 17e eeuw was het noordelijk deel in
gebruik als stal. Het Franse leger verbouwde de stal tot bakkerij in de periode
1794-1800.

1800-1921
Rond 1800 is de afgebrande bakkerij gesloopt. Het zuidwestelijk deel van het
gebouw kreeg een nieuwe voorgevel. Op
de binnenplaats is een waterput gebouwd, die is afgedekt met een gemetselde koepel van ijsselstenen. Na 1850 is
een kleine beerkelder gebouwd (1,20 bij
2 meter). Op de plek van de gesloopte
noordvleugel is een kalkkuil gevonden
die is gebruikt voor het aanmaken van
kalkmortel, mogelijk voor de bouw van
de eerste Mariaschool in 1870.

Vondsten
De hoeveelheid vondstmateriaal was betrekkelijk gering. Het gevonden aardewerk had geen grote waarde, op een
Franse plooischotel na. De aanwezigheid van glas duidt wel op een huishou-

den met een bovengemiddelde welstand.
Er zijn sterk versleten delen van schoenen gevonden, één schoen was een wat
luxer exemplaar. De verkoolde haverkorrels kwamen waarschijnlijk van een
voorraad zaaigoed.

De moeite waard
Het onderzoek was de moeite waard, volgens René van der Mark, ook al zijn veel
sporen verdwenen door de aanleg van de
parkeerkelder onder de Mariaschool.
Maar de contouren van de middeleeuwse bouw zijn bewaard gebleven. Het is te
verwachten dat er ook elders op het terrein nog resten zijn. Van der Mark beveelt dan ook aan om bij toekomstige
ontwikkelingen aandacht te geven aan
de archeologische en cultuurhistorische
waarden van het gebied.

Opgegraven aardewerk en glaswerk uit de 16e en 17e eeuw, gerestaureerd door Marja van den Broek
van de Archeologische Werkgroep
van de Heemkundekring. De leden
van de werkgroep waren intensief
betrokken bij de opgraving.
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door Aad Vernooij

Zuiderwaterlinie: nieuwe
toeristische trekpleister?
Kaart: BHIC

Als het aan de gemeentes Oss
en Grave ligt, komt er nieuwe
toeristische trekpleister in
onze regio: de Zuiderwaterlinie. De overblijfselen van deze
militaire verdedigingsgordel
zouden meer ‘zichtbaar’ en
‘beleefbaar’ moeten zijn.
Maar… heeft die waterlinie
ooit wel bestaan?

Menno van Coehoorn (1641-1704)
kopie naar Caspar Netscher (in
Rijksmuseum).

Begin november organiseerden de gemeenten Oss en Grave een bijeenkomst
in het Raadhuis van Ravenstein. Organisaties voor cultureel en landschappelijk
erfgoed en toerisme waren uitgenodigd
om ideeën aan te dragen om van de waterlinie een toeristische trekpleister te
maken. Voorbeeld is de Hollands waterlinie.
De bijeenkomst kwam 10 jaar na de eerste conferentie over dit onderwerp. Destijds georganiseerd door de provincie en
de gemeente ’s-Hertogenbosch. Het doel
was meer samenwerking tussen de verschillende initiatieven om de oude verdedigingswerken in Noord-Brabant te
beschermen, te herstellen of een nieuwe
functie te geven. Op die conferentie werd
ook besloten om voortaan de naam Zuiderwaterlinie te gebruiken.

Menno van Coehoorn
Het verhaal van deze waterlinie begon
rond 1700 en is verbonden met Menno
van Coehoorn. Hij was militair en vestingbouwer in dienst van de Republiek.
Hij was succesvol bij een aantal belegeringen, werkte aan de vestingen van o.a.
Bergen op Zoom, Breda en Grave en
schreef een boek over vestingbouw.
In Noord-Brabant liep de waterlinie van
Bergen op Zoom tot Grave. Ze bestond
uit vestingsteden, forten en inundatiegebieden. Maar… Van Coehoorn heeft de
naam Zuiderwaterlinie niet gebruikt.
Wel was de term Zuiderfrontier of Zuide-

lijk Frontier in zwang, waarmee de hele
verdediging van de zuidgrens van Nederland werd bedoeld, inclusief forten in
Zuid-België.
De naam Zuiderwaterlinie is ooit wel gebruikt. Ze kwam voor in de Vestingwet
van 1874 en was een aanduiding voor
een verdedigingslinie aan de Maas tussen St. Andries en Geertruidenberg.
Deze linie had tot doel om vooral de provincies Noord- en Zuid-Holland en
Utrecht te verdedigen. De vesting Grave
is in 1874 opgeheven.

Waterlinie in Ravenstein?
De promotors van de huidige Zuiderwaterlinie in onze regio wijzen op de vestingsteden Megen, Ravenstein en Grave
en het inundatiegebied van de Beerse
Overlaat. De vraag is of het begrip Zuiderwaterlinie nu echt gaat leven. Er waren ideeën genoeg op de bijeenkomst
van 4 november: lespakketten voor scholen, een tentoonstelling, vaartochten,
heropening van de strang in Ravenstein
enzovoorts. De gemeentebestuurders
van Oss en Grave waren enthousiast.
Meer informatie
P. Timmermans, over de gehele linie,
Verleden, heden en toekomst van de Zuiderwaterlinie, ’s-Hertogenbosch, 2006;
www.vancoehoorn.nl;
www.forten-brabant.nl;
www.zuiderwaterlinie.nl.
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Hulde aan oudste lid heemkundekring
Op zaterdag 17 oktober 2015 vierde Lies
Hendriks haar 91ste verjaardag in Ravenstein. De ontvangst vond plaats in het
gastvrije tuinhuis en tuin van haar achterneef Frans van Haeren. Daarna was
er een feestelijk diner in de Keurvorst.
Lies voelt zich nauw verbonden met Ravenstein, vooral doordat haar moeder uit
Ravenstein komt. Lies heeft van kinds af
aan met grote regelmaat de Ravensteinse familie en bekenden bezocht.
Tijdens de oorlog heeft ze op het kantoor
van de RAVO-schoenfabriek gewerkt. Ze
verbleef bij haar oom Willem en tante
Claar om te voorkomen dat ze, net als
haar broer, door de Arbeidseinsatz in
Duitsland te werk werd gesteld. Het arbeidsbureau in Nijmegen werd namelijk
geleid door de NSB. Ze had zich voor de
zekerheid laten inschrijven in Ravenstein. Ieder weekend ging Lies naar haar
ouderlijk huis in Nijmegen.
Vlak na de oorlog heeft Lies de opleiding
tot Maatschappelijk Werkster gevolgd in
Sittard. Ze kon tot haar spijt niet vaak naar
huis, want er was nauwelijks vervoer.
Dankzij haar ijzersterke geheugen en
haar uitgebreide archief met foto’s, brieven en bescheiden heeft Lies veel betekend voor de vereniging. Lies heeft het
archief van haar moeder steeds bijgehouden en aangevuld. De heemkundekring kon altijd op haar medewerking
rekenen. Zo heeft ze zich ingezet voor de
fototentoonstelling ‘Bedrijvig Ravenstein’ en ‘Honderdste bedevaart naar Kevelaer’ waarvoor de heemkundekring de
Knippenbergprijs heeft gewonnen.
Persoonlijk kan ik terugkijken op een
fijne en lange vriendschap met Lies. Als
we voorbereidingen troffen voor tentoonstellingen en de leerlooierij, werkten we soms door tot in de kleine uurtjes, beiden achter onze computer. Ze
was toen toch al 80-81 jaar!
De familie draagt tante Lies op handen.
Omdat ze al behoorlijk op leeftijd is,
wordt haar verjaardag voortaan groots
gevierd.
Greetje van Susteren-van den Broek

Winfried de Luij, voorzitter van de heemkundekring, overhandigt Lies een cadeau
namens de vereniging

In ‘De Voorburcht’, de plaats van de voormalige Mariaschool, hangt sinds de opening op 8 december een glas-in-loodraam met het 17e eeuwse stratenplan van Ravenstein. Het is ontworpen en gemaakt door glazenier Frans Ruijs met assistentie
van Ed Brand en veel Ravensteinse senioren. De markante punten zijn d.m.v. ingebrande foto’s weergegeven. U ziet de Luciakerk, de stadspoorten, het leerlooierijhuisje, de oude fabriek van Meulemans, de rondelen, brouwerij ‘de Gerstaar’ en de
Mariaschool. De jongste opgraving van de vestingwerken, het Philips van Kleef Bolwerck uit 1509, is linksboven ingetekend. 			
Foto Olga Rikken
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De familie Van Dooren-van Hal

Familie Van Dooren, juli 1933

Onze ouders, Cor van Dooren (1901) en
Annie van Hal (1909), trouwden op 11
juli 1933 in de St Luciakerk in Ravenstein. Cor van Dooren was de zoon van
Frans van Dooren, hoofd van de lagere
school Deursen/Dennenburg. Annie
van Hal was de dochter van Willem van
Hal, grossier in bakkerijgrondstoffen in
Ravenstein. Het was een feestelijke dag
met familie en vrienden.

Bakkerswinkel
De foto is gemaakt in de tuin van het ouderlijk huis van mijn moeder aan de
Grote Kerkstraat (nu Luciastraat 7). Op
de achtergrond de Jozefkapel.
Links naast mijn vader, zitten opa en
oma van Hal, rechts naast mijn moeder
zit opa van Dooren en naast hem tante
Marie Nas-van Hal, rechts daarachter
haar man. Zij hadden de bakkerswinkel
waar nu bakker van Mook nog actief is.

Mill Hill
Helemaal links zit heeroom Gerard van
Hal, broer van moeder. Hij was een fa-

ther van Mill Hill, studeerde ook in Mill
Hill (GB) en werd in 1930 in Ravenstein
tot priester gewijd.
Op de tweede rij broers, zusters en zwagers van vader en moeder. Helemaal
links op de tweede rij staat tante Beata,
zus van vader, die in 2012 op 107-jarige
leeftijd in Herpen overleed. Daarnaast
Wim van Hal, broer van moeder. Hij
nam de grossierderij van opa over en
had zijn magazijn op de ‘plaots’ bij de
familie Bakker, de huidige binnenplaats
van de families Van Nielen en Tonies.

Kleding maken
Verder rechts op de foto naast oom Wim
staan Laura van Hal en daarachter (tweede van links) Annie van Hal, nichten van
moeder en dochters van Henri van Hal
van De Keurvorst.
Links naast Annie van Hal staat Nellie
Siebers, vriendin van moeder. Zij kwam
bij ons thuis en bij verschillende Ravensteinse families een dag in de week kleding maken en verstellen.
Rechts op de achterste rij de Ravensteinse
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vader en moeder Eichelsheim met hun
drie dochters.
Onze ouders woonden de eerste vier jaren van hun huwelijk in de Landpoortstraat (waar nu onze broer Gerard
woont). Intussen werd een nieuw huis
gebouwd aan de Molensingel, later van
Coothweg 1, waar nu de familie Van
Mourik woont.
In 1938 verhuisden vader, moeder met
kinderen Frans en Wil naar de van

Coothweg. Het huis was erop gebouwd
dat ook opa, oma en oom Wim van Hal
naar de Molensingel konden verhuizen.
Vader en moeder hadden een goed katholiek en vruchtbaar huwelijk. Zij kregen 12 kinderen waarvan jammerlijk een
kind, Joostje (1940), na 6 maanden
kwam te overlijden.
Thera Schrijvers-van Dooren

OP STAP
Hazewind
Moegerend, bijna-doodgestreden
niets te vreten, vol gaten en zweren
zo kwam de hond bij Ans Hund
Nu loopt hij langzaam op hoge poten
een dek tegen het bibberen
en leren voetzooltjes aan
Kort aangelijnd om niet te ontsnappen
ziet hij een haas en moet hem
met hangende kop laten gaan
Ans lijmt hem met lekkers
uit haar Brabantse tas
Maar een vreemde blijft vreemd
het vertrouwen beschaamd
Harley, David en tientallen anderen
zijn liefkozend door Ans’ handen gegaan
Wat ze heeft, deelt ze
fee in het tragische hondenbestaan

Tekst en foto Tonny Teuwisse
Met dank aan Ansje Huijbrechts
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door Aad Vernooij

Vrijwilligers voor erfgoed in
het landschap
De Erfdijk in Herpen, de Groenendijk, de poelen tussen Dieden en Demen en de
eendenkooi bij Macharen, zijn markante ‘monumenten’ in de gemeente Oss. Landschapsbeheer Oss is een organisatie met zo’n 125 vrijwilligers die zich inzet voor
natuur, landschap en cultuurhistorie.
“Als je de geschiedenis kent, is er zoveel
in het landschap te zien.” Enthousiast
praat Ronald Widdershoven over historisch erfgoed in het landschap van de gemeente Oss. Hij is voorzitter van Landschapsbeheer. Ik praat met hem en
Tonnie van Hooff die coördinator beheer
is. Beiden zijn vrijwilliger bij een stichting die in 1998 is opgericht en zich
vooral bezighoudt met beheer en onderhoud van natuur- en landschapselementen. Opdrachtgevers voor deze activiteiten zijn veelal de gemeente Oss,
Natuurmonumenten, Brabants Landschap, het Waterschap. Ook particulieren kunnen een beroep doen op deze
stichting.

Dijk zichtbaar
De eeuwenoude Erfdijk is weer
goed zichtbaar in het landschap.

Een aansprekend voorbeeld is het herstel en onderhoud van de Erfdijk. De

overdadige begroeiing met eiken is drastisch teruggebracht, zodat er nu weer
bloemen kunnen bloeien en de dijk
zichtbaar is in het landschap. De Erfdijk
ligt ten zuidoosten van Herpen en dateert uit de Middeleeuwen. In een document uit 1332 is al sprake van het onderhoud van een dijk en verdeling van de
gronden of erven waarbij een stuk dijk
hoorde. De dijk moest Herpen beschermen tegen het Maaswater, dat uit het
oosten kwam. Na de sluiting van de
Beerse Overlaat, had de Erfdijk zijn functie verloren en werd hij beplant met eikenhakhout.

Groenendijk
Eerder al had Landschapsbeheer delen
van de voormalige Groenendijk hersteld
en er een wandelroute uitgezet. De Groenendijk is voor Ravensteiners ongetwijfeld de meest bekende dwarsdijk. Hij
moest het gebied erachter droog houden
maar bezorgde Ravenstein meer wateroverlast. Er ligt nu een plan om restanten van een oude keermuur op het zuidelijke einde van de Groenendijk, tussen
Berghem en Haren, weer zichtbaar te
maken.
De poelen bij Dieden//Demen behoren
ook tot het landschappelijk erfgoed. Ze
zijn ontstaan door het afgraven van klei,
waarmee gaten in de dijken werden hersteld. Dat afgraven gebeurde vanaf smalle dijkjes, zogenaamde ‘rillen’. Landschapsbeheer
heeft
de
poelen
schoongemaakt, zodat de dijkjes en het
water weer zichtbaar werden en flora en
fauna (waaronder de ijsvogel) ruimte
kregen.
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Sluisjes
Op 11 maart 2015 zette Tonnie van Hooff
het volgende bericht op Twitter: “Sluisje
bij Keent blootgelegd. Vroegere voetverbinding tussen Keent en Velp.” Landschapsbeheer wil dit sluisje graag permanent zichtbaar maken, evenals een
sluisje verderop bij Velp. Ze lagen in een
wetering die water van de Polder Mars en
Wijth afvoerde naar de Maas, zoals op
een 19e-eeuwse landkaart te zien is.
Zo zijn er nog meer plannen. Bijvoorbeeld het terugbrengen van een stuk
Weteringdijk langs de Hertogswetering
bij Herpen. Of het conserveren van de
resten van een ‘motte’ bij Teeffelen, een
aangelegde heuvel waarop een versterkt
huis of kasteel werd gebouwd. Landschapsbeheer wil ook graag een rol spelen bij het in standhouden van de ‘bakenbomen’, de populieren langs de
oevers van de Maas.

Landerij van Tosse
De herinrichting van het gebied de Stelt
in Oss-Zuid heeft geleid tot een project
dat een eigen leven is gaan leiden: De
Landerij van Tosse. Het oude kampenlandschap, kleine percelen gescheiden
door houtwallen, is in ere hersteld. In de
loop der tijd waren veel houtwallen ver-

dwenen. De vrijwilligers van Landschapsbeheer brengen ze weer terug en
verbouwen hier ‘nieuwe’ streekproducten, zoals spelt, hop of cranberries. Het
is de bedoeling dat boeren aan de rand
van de Maashorst hiervan profiteren. Lokale molens malen het speltmeel en lokale bakkers verkopen het speltbrood.
Ravensteinse bierbrouwers zullen in
molen De Nijverheid de hop verwerken
in hun bier.

Vier poelen tussen Ravenstein en
Dieden zijn uitgebaggerd, in samenwerking met Natuurmomumenten, de eigenaar van de gebieden.

De eendenkooi bij Macharen (kruising Dorpenweg-Megense Baan) is
een van de eerst beschreven eendenkooien uit de Brabantse geschiedenis. In samenwerking met
Natuurmonumenten is de kooiplas
met de vangpijpen opnieuw uitgegraven.
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Van den Breok
Zo’n 70-80 jaar geleden was er een Ravensteiner die zijn handel verplaatste
per bakfiets of handkar. Om daar de aandacht van de omgeving op te vestigen,
had hij zelf zijn naam op zijn vervoermiddel gekwast: Van den Breok. Daar
ging het mis, ook al schijnt het dat hij
dat zelf niet meteen in de gaten had.
Hilariteit alom. Een bijnaam was geboren. Op zich wel handig, want de naam
Van den Broek is in de regio nou niet
bepaald een zeldzaamheid.
Deze anekdote werd bij ons thuis jaren
geleden met regelmaat verteld. U kent
het wel. Tijdens verjaardagen en andere
bijeenkomsten komen iedere keer dezelfde anekdotes voorbij. Als kind hoor
je ze op een bepaald moment nog wel,
maar je luistert niet meer. Jammer, want
nu weet ik niet welke Van den Broek het
was, waar hij woonde en waar hij in handelde. Misschien weet een van onze lezers het?
Een bijnaam kan, zoals hierboven beschreven, door een gebeurtenis ontstaan.
Er zijn uiteraard meer aanleidingen,
maar op de een of andere manier komt
het tegenwoordig veel minder voor.
Binnen familie- of werkkring wordt er
soms nog wel een sport van gemaakt een
passende bijnaam te verzinnen. Een corpulente neef noemen wij thuis bol-puntcom. Ik ken zelfs mensen die hun auto
een naam geven. In dit geval heet die
Obama … U weet vast over wie ik het
heb.
Bij de familieberichten in de krant intrigeert het mij altijd als er onder de naam
van het ontvallen familielid bijnamen
staan als Gerard van De Hoef, De Jun,
Marie van de Max, Kees van Bertus van
Drikus, Smitje de Post. Of Dorus, terwijl
de overledene Theo heette ...
Zo’n bijnaam doet mij denken aan een
artiestennaam als de Zangeres Zonder
Naam die bij de belastingdienst Mary
Servaes heette. Bedenk dat ook André
van Duin, Albert West, George Baker en
niet te vergeten Alex Roeka een andere
naam in hun paspoort hebben staan. Bij
schrijvers heet het heel deftig een pseu-

Lex van Mourik alias Alex Roeka in de Marktstraat.
Foto Peter van Heukelom

doniem. Schrijvers zijn tenslotte geen
artiesten, ook al doen ze soms anders
vermoeden.
In het huidige social-mediatijdperk verzinnen veel mensen hun eigen bijnaam.
Denk daarbij aan onbegrijpelijke e-mailadressen.
Wat zou Van den Breok voor e-mailadres
hebben gekozen? Met of zonder spelfout?
Winfried de Luij
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