1. Pioniers langs de Maas. (tijd voor Chr.).
Voor onze jaartelling was de Maas een rivier die sterk meanderde en
daarmee grote invloed had op het leven van deze streek. Enerzijds bracht de
Maas vruchtbaar slib, anderzijds waren er onvoorspelbare overstromingen in
een groot gebied. Juist de vruchtbare rivierklei trok de eerste mensen naar
het Maasland. Zij hadden de hogere zandgronden met hun bossen als
leverancier van hout en voor de jacht en de laag gelegen delen voor klei,
grasland en visserij. Om geen last te hebben van de overstromingen
vestigden de eerste bewoners zich op de hogere zandgronden aan de
zuidkant van het stroomgebied van de Maas of op een van de vele
oeverwallen.

Oeverwallen ontstonden door terugkerende afzetting van zand en klei vooral
in de binnenbocht van de rivier. Daar was de stroming minder snel en dus
meer afzetting. Ook de wind kon bijdragen tot afzetting op hogere delen.
Door de hogere ligging midden in het vruchtbare kleigebied waren het ideale
plekken voor vroege bewoning. Die eerste bewoning vinden we terug in het
huidige Dennenburg, Deursen, Neerlangel en Overlangel.
(zie ook venster 3).
Deursen en Dennenburg liggen bijvoorbeeld zo'n 2 meter hoger dan de
directe omgeving. En tot op de dag van vandaag is dit het gedeelte waar
vooral de bewoning plaats vindt en het omliggende gebied het gedeelte dat
het voedsel levert.
De huizen waren gemaakt van palen met daar tussen in wanden van
gevlochten wilgentenen, die met klei winddicht werden afgesmeerd. Het dak
dat rustte op houten spanten werd gemaakt van riet en stro. Sporen van dit
soort huizen zijn ook in Herpen (plan Wilgendaal) teruggevonden.

Meer info: www.heemkunderavenstein.nl vervolgens: activiteiten>archeologie

2. De Romeinen in de buurt.
Met de komst van de Romeinen begon voor ons land niet alleen een nieuwe
jaartelling, ook eindigde hier schoorvoetend de prehistorie in Nederland. Met
de Romeinen zien we nl. ook de eerste geschreven bronnen over Nederland
verschijnen. Tacitus beschreef het als een onherbergzaam gebied, maar dat
is begrijpelijk als je de relatieve rijkdom en luxe van Rome gewend bent.

Afb. 1.

De Romeinen vestigden zich in ons land in grote legerkampen zoals bij
Nijmegen. Deze legerkampen hadden een grote uitstraling over de
omgeving, zoals de vondst van de schat van Nistelrode (2004) duidelijk
maakt (afb. 2.).
Afb. 2.

Ook onze omgeving heeft met Romeinen te maken gekregen. In Herpen
werd een Romeins muntje gevonden. Het is aannemelijk, dat de Romeinen
langs Herpen kwamen, omdat er bij Neerloon een doorwaadbare plaats (=
staaij) in de Maas was. De Staaijstraat in Neerloon herinnert daar nog aan.
Staaij komt van Statio en verwijst naar een herberg die bij de doorwaadbare
plaats stond. De weg liep vanaf Neerloon in zuidelijke richting naar de
omgeving van de Hamelspoel en van daar uit naar de hogere zandgronden
ten westen van het huidige Herpen.
Romeinse munten hadden al vroeg een afbeelding van een persoon: de
keizer. Het muntje dat gevonden is in Herpen is uit de tijd van keizer Nero
(afb. 3.) .

Afb. 3

• Voor meer informatie over de Romeinen aan de noordelijke Rijngrens
ga je naar Xanten (bij Kleve in Duitsland) waar een heus Romeins

legerkamp is opgegraven en deels herbouwd. Daarnaast is er ook een
groot Romeins museum.
• www.bhic.nl/ontdekken/verhalen/bronzen-schat-gevonden

3. Herpense putten.
De naam middeleeuwen werd eens gekozen om de periode tussen de
Romeinse tijd en de Renaissance aan te geven. De Renaissance
(=wedergeboorte) werd gezien als vervolg op de klassieke oudheid van
Grieken en Romeinen. De periode van de middeleeuwen die daar tussenin
lag werd daarmee als onbeduidend gewaarmerkt.
In onze tijd weten we wel beter: elke periode en elk tijdvak heeft zijn
specifieke kenmerken en is daarmee historisch gezien uniek. Voor
Nederland is het tijdvak van monniken en ridders (500 – 1000) belangrijk
omdat in deze tijd langzaam maar zeker de permanente bewoning van het
gebied ontstaat. Mensen die zich ergens vestigen blijven er wonen en
ontginnen het gebied.
In onze omgeving ontstonden zo definitieve nederzetting o.a. in
Deursen/Dennenburg en Herpen. In Herpen werd bij het bouwrijp maken van
plan Wilgendaal II sporen van vroeg- middeleeuwse bewoning gevonden. Op
het terrein waar eens de Herpense voetbalclub furore maakte werden niet
alleen paalgaten van boerderijen gevonden maar ook boomstamputten (afb.
4. en 5.). Enkele uitgegraven boomputten werden geconserveerd.
Afb. 4.

Het dorp Herpen ontstond op de grens van de hogere zandgronden en de
laag gelegen kleigronden langs de Maas. Daarmee ligt Herpen in het
verlengde van plaatsen als Berghem, Oss, Geffen, Nuland en Rosmalen. Dit
grensgebied zorgde er voor, dat de bewoners voldoende hout uit de bossen
en weidegrond voor het vee ter beschikking had.
Afb. 5.

Meer info: Omroep Walraven, uitzendingen van 19-4-2006; 23-3-2007 en
30-3-2007.
Zie ook venster 1.

4. De Heerlijkheid Herpen.
De hele periode van de middeleeuwen wordt verdeeld in
• tijd van monniken en ridders (500 – 1000)
• tijd van steden en staten (1000 – 1500)
De tijd van steden en staten begon met een groeiende bevolking. Vraag is
dan natuurlijk: “waarom groeide de bevolking zo plotseling?” Het antwoord
daarvoor ligt met name in de uitvinding van het borsttuig voor paarden (de
haam) en de keerploeg. Het borsttuig zorgde ervoor, dat het paard de trage
os verving en dat het paard in staat gesteld kon worden zwaarder werk
(zoals ploegen met een keerploeg) te doen (afb. 6.). De keerploeg zorgde
ervoor, dat de grond veel beter en sneller bewerkt kon worden. Daardoor
konden boeren in dezelfde tijd meer grond bewerken en dus hun oogst
vergroten. Daardoor was er meer voedsel ter beschikking en dus minder
hongersnoden.
Afb. 6.

De akkerbouw werd op de hogere zandgrond bedreven en maakte gebruik
van het drieslagstelsel. In dit stelsel werd een deel bebouwd met
peulvruchten; een deel werd bebouwd met graan en een deel liet men braak
liggen. Het braakliggende deel kreeg daarmee de tijd enigszins te herstellen.
Het volgende jaar rouleerde de bebouwing en het braak liggende deel.
Voor onze omgeving betekende de groei van de bevolking ook de komst van
een eigen heerlijkheid met de heren van Herpen. Zij bewoonden Het Slotje
wat stond tussen de huidige Schoolstraat en Sophiastraat. Het geslacht van
de heren van Herpen zou later overgaan in de heren van Valkenburg, die de
hoofdstad
van
de
heerlijkheid van Herpen
naar
Ravenstein
verplaatsten (afb. 7.).
Afb. 7.

5. De pest in de buurt.
In de veertiende eeuw diende zich in Europa een vijand aan, zoals er nog
nooit een geweest was. Deze vijand was met het blote oog niet eens te zien:
de pestbacterie. Met Italiaanse kooplieden was de bacterie via vlooien en
ratten, waarop de vlo leeft, vanuit de Krim op de handelsschepen naar Italië
gereisd. Daar greep de ziekte razendsnel om zich heen. Het ophopende
stadsvuil was een ideale leefomgeving voor ratten. Vooral in de zomer
konden zij zich snel vermenigvuldigen. Veel mensen waren niet bestand
tegen deze nieuwe bacterie en stierven bij bosjes. Er is berekend, dat
ongeveer 50% van de bevolking in Europa stierf door de ziekte. Vooral in het
warmere zuiden heerste de ziekte in ernstige mate.
De wanhopige mensen vroegen zich af waaraan ze dit verdiend hadden. De
kerk dacht dat het een straf van God was. Velen keerden zich dan ook naar
hun godsdienst en kozen voor een streng godsdienstig leven zoals de
Flagellanten (afb. 8.), die rondtrokken en zichzelf geselden als boetedoening.
Afb. 8.

Anderen keerden zich juist af van de kerk en leefden een bandeloos leven.
Het leek wel of de onschuld voorgoed verdwenen was.
In Ravenstein leidde een uitbraak van de pest tot de oprichting van het St
Barbaragilde (zie ook venster 8). Het schuttersgilde zag het als haar taak om
zieken te verzorgen en de doden te begraven. Als dank kregen zij een tiende
van de roggeoogst, die tot op de dag van vandaag in de vorm van het
“roggegeld” geïnd wordt bij boeren in Schaijk en Reek. In Deursen wordt nog
elk jaar de Rochusprocessie gehouden. St Rochus werd vereerd ter
bescherming tegen o.a. de pest.
Afb. 9.

6. De geboorte van een stad.
In onze omgeving waren de heren van Herpen de baas. Omstreeks 1150
gaat het huis via vererving over naar de heren van Cuijk. Zij gaven in 1191
het gebied aan de hertog van Brabant onder de voorwaarde, dat zij het
gebied in leen kregen met erfopvolging in zowel
Afb. 10

mannelijke als vrouwelijke lijn. In de 14e eeuw komt het gebied in handen
van het geslacht Van Valkenburg. Door de bedijking is de Maas meer en
meer een verkeersweg geworden voor handelaren. Ook de aan de IJssel
gelegen Hanzesteden met hun handelscontacten tot in de Oostzee hebben
hun uitstraling tot op de Maas. Walraven van Valkenburg ziet daarin zijn
kans: tol heffen op de Maas. Om die tolheffing beter te controleren verhuisde
hij zijn kasteel van Herpen naar Ravenstein. Ravenstein werd geboren
(1360).

Afb. 11.
Het kasteel trok mensen aan, die veiligheid en werk zochten. Daarmee
groeide bij het kasteel een nederzetting die al in 1380 stadsrechten kreeg
van de leenheer, de hertog van Brabant. Deze snelle beslissing van de
hertog van Brabant zal wel te maken gehad hebben met de voortdurende
strijd tussen Gelre en Brabant waarbij de Maas de grens vormde tussen
beide hertogdommen. Elke vestingstad in deze onrustige streek was
belangrijk om aan jouw kant te hebben...
Dat het een strijdtoneel was toont de slag bij Ravenstein (1388) (afb. 12.).
Volgens de kroniekschrijver Jean Froissart (1337-1404) leden de Brabanders
in deze slag tegen de Geldersen een gevoelige nederlaag.

Afb.12.

Meer info: Omroep Walraven uitzending van 14-2-2008.

7. De stad wordt volwassen.
Wanneer we terugkijken op de 15e eeuw lijkt het een eeuw waarin niet veel
bijzonders gebeurde. Toch was het schijn. Juist in deze eeuw broeide het op
velerlei gebied. Het in de 14e eeuw in Europa geïntroduceerde buskruit vond
steeds meer zijn weg naar oorlogszuchtige heren om hun machtshonger te
stillen. Portugese ontdekkingsreizigers reisden behoedzaam langs de kust
van Afrika richting verre oosten en waren een voorbode voor mensen als
Columbus en Magelhaen. John Wyclif en Johannes Hus waren de
wegbereiders voor latere hervormers als Maarten Luther en Johannes
Calvijn. De 15 eeuw was dus de stilte voor de storm.
Ook over het Land van Ravenstein hing een deken van rust en orde. De
heren van Kleef, met name Adolf van Kleef (1425 – 1492) die zich Heer van
Ravenstein liet noemen en zijn zoon Filips van Kleef (1459 – 1528) lijken de
touwtjes stevig in handen te hebben. Laatstgenoemde voelde toch aan het
begin van de 16e eeuw de spanning stijgen en besloot Ravenstein om te
bouwen tot een echte vestingstad.
Afb. 13.

In 2016 werd in de tuin van de familie Van Mourik de laatste hand gelegd aan
de restauratie van het bastion, dat in 1509 in opdracht van Filips van Kleef
werd aangelegd (afb. 13.). Behalve bastions kende de vestingstad brede
grachten, hoornwerken en rondelen. Daarnaast waren er stadswallen en
poorten.
Binnen het stadje zien we nog de middeleeuwse gracht evenals de situering
van het kasteel, waarmee alles begon. De vestingwerken werden aangelegd
in een tijd waarin hertogin Maria van Bourgondië en later keizer Karel V al
wel heersers waren over Brabant maar nog niet over het hertogdom Gelre. In
1543 werd ook Gelre definitief toegevoegd en werden de vestingwerken
minder noodzakelijk. In hetzelfde jaar vaardigde Karel V in het Verdrag van
Venlo de verordening uit, dat de vestingwerken verwijderd moesten worden.

De wallen werden geslecht en maakten de grachten een stuk smaller. Ook
het bastion verdween voor lange tijd onder een dikke laag aarde.
Meer info: www.heemkunderavenstein.nl > historie

8. “Daor hedde de guld”.
In een middeleeuwse stad was het gilde niet weg te denken. Gilden waren
organisaties van mensen met hetzelfde beroep. Het gilde zorgde voor zijn
leden bij ziekte of andere nood. Om een beroep in de stad uit te mogen
oefenen moest men lid worden van het gilde. Het gilde kon ook grote invloed
uitoefenen op het aantal beroepsbeoefenaars, omdat zij bepaalden wie
slaagde voor het examen om meester te worden. Mochten er al genoeg
zelfstandige meesters zijn, dan werd het examen (=het meesterstuk)
afgekeurd.
Ook in Ravenstein ontstonden gilden waarvan het huidige St Barbaragilde er
een is (afb. 14.). Het St Barbaragilde werd waarschijnlijk omstreeks 1500
opgericht. Het oudste document van dit gilde stamt uit 1573. Het St
Barbaragilde was (en is) een schuttersgilde en had tot taak het beschermen
van het kerkelijk en het wereldlijk gezag. Het gilde hield zich vooral bezig
met sociale taken binnen de Ravensteinse gemeenschap, zoals het
verzorgen van zieken en het begraven van doden (zie ook venster 5).
Afb. 14.

St. Barbara gaf bescherming tegen brand en bliksem en was de
beschermheilige van o.a. artilleristen; infanteristen; brandweerlieden;
dakdekkers; mijnwerkers; bouwvakkers; smeden; slagers gevangenen en
stervenden. Een breed scala van “beroepen”.
Naast het St. Barbaragilde heeft ons werkgebied ook nog het St.
Lambertusgilde in Huisseling (afb. 15.) en het St. Jansgilde in Neerlangel.
Het St. Lambertusgilde werd in de negentiger jaren van de twintigste eeuw
heropgericht. Ook dit gilde is een schuttersgilde. St. Lambertus, de
patroonheilige, predikte aan de zijde van St. Willibrord in het gebied van de
benedenloop van de Maas. Reden waarom we zijn naam juist daar tegen
komen als naam van kerken, kapellen en … gilden.
Het St. Jansgilde is vernoemd naar St. Jan de Doper. De man die Christus in
de Jordaan doopte. Misschien dat daarom voor hem gekozen werd in het
dorpje aan de Maas…

Afb. 15.

9. Moeder Anna op de Koolwijk
Een van de jaartallen die uit de geschiedenisles het best bleef hangen, was
1500: Karel V geboren. Hij bestuurde later een gigantisch rijk: hij was keizer
van Duitsland; heer der Nederlanden (het huidige België en Nederland) en
koning van Spanje waartoe ook Zuid-Italië en de Spaanse kolonies in Midden
en Zuid Amerika behoorden. Om dat enorme rijk te kunnen besturen was het
voor hem van groot belang, dat er eenheid en rust in zijn rijk was. En daar
ontbrak het aan. De Nederlanden bestonden uit 17 gewesten met elk hun
eigen bestuur en wetgeving. Bovendien was er steeds meer kritiek op de
kerk waardoor Karel V vooral in Duitsland grote moeite had om de eenheid te
bewaren. Karel zelf was een gelovig man en zoals in zijn tijd gebruikelijk
was, eiste hij van zijn onderdanen eveneens het katholieke geloof.
Hoewel het Land van Ravenstein toen al in handen was van de Duitse heren
van Kleef, was er geen enkele discussie over het geloof in deze omgeving.
Ook de heren van Kleef waren katholiek en dus... Filips van Kleef liet in de
kerk van Herpen plafondschildering aanbrengen op het priesterkoor inclusief
zijn wapen (afb 16.).
Afb.16.

Op de Koolwijk werd omstreeks 1525 een kapel gebouwd. Waarschijnlijk
vond de nederzetting zichzelf belangrijk genoeg om een godshuis te
bouwen. De kapel werd gewijd aan St. Anna, de moeder van Maria (afb. 17.).
St. Anna wordt tot op de dag van vandaag nog vereerd. Zij zou de huwbare
vrouwen aan een man kunnen helpen.
De kapel zelf heeft een laat-Romaanse bouwstijl. De ramen zijn klein; de
pilaren in verhouding zwaar; het plafond is een tongewelf en het geheel heeft
een geringe hoogte. Met name in de 17e en 18e eeuw zou de kapel een
bijzondere plaats voor gelovigen uit de wijde omgeving innemen (zie venster
13).

Afb. 17.

Meer info: Omroep Walraven uitzending 2-9-2009.

10. God van katholieken en protestanten.
De komst van de Republiek bracht niet alleen een nieuwe staatsvorm, ook
de enige, toegestane godsdienst wijzigde van katholiek naar protestant. Met
name het Brabantse deel, dat bestuurd werd door de Republiek (de
Generaliteitslanden) had onder de dwang van de opgelegde godsdienst te
lijden en zocht een acceptabel alternatief.
Voor het Land van Ravenstein betekende het echter een opleving van de
katholieke godsdienst. Het Tractaat van Xanten (1614), waarin de strijdende
erfgenamen van het huis Kleef met medeweten van de Republiek hadden
bepaald, dat er godsdienstvrijheid zou zijn in het Land van Ravenstein, droeg
daar in hoge mate aan bij. De kapel van St. Anna op de Koolwijk (afb. 18.)
kreeg veel meer aanloop. Katholieken uit Oss en omgeving kwamen naar
Koolwijk om er te trouwen, hun kinderen te dopen of gewoon om er een
kerkdienst bij te wonen.
Afb. 18.

Maar niet alleen deze kapel is een uiting van de opbloei. Het was de periode
van de komst van vele kloosterorden waaronder de Jezuïeten.
Deze van oorsprong Franse kloosterorde was opgericht door Ignatius van
Loyola. De orde onderscheidt zich van andere orden daar waar zij absolute
gehoorzaamheid aan de paus beloven.
De taak van de orde was
oorspronkelijk het verzorgen van zieken. Later hielden de leden van deze
orde zich steeds meer bezig in beroepen als leraar, advocaat en econoom.
Het waren derhalve hoog opgeleide mensen. De Jezuïeten waren verjaagd
uit 's Hertogenbosch, toen dat in 1629 door Frederik Hendrik veroverd werd.
Zij bouwden in de St. Luciastraat hun klooster (afb. 19.). De Jezuïeten
bouwden ook een school (zie venster 16).

Afb. 19.
Behalve kloosterorden kwamen er ook nieuwe kapelletjes, zoals het
Antoniuskapelletje in Deursen (1637).
Meer info: Omroep Walraven uitzending 20-8-2009

11. Het Land van Ravenstein en de Republiek.
Min of meer officieel begon de Tachtigjarige Oorlog met de slag bij
Heiligerlee in 1568. Deze opstand tegen het Spaanse bestuur van Filips II
(zoon van Karel V) leidde tot de stichting van de Republiek der 7 Verenigde
Nederlanden in 1588 (afb. 20). In Europa sprak men kortweg
Afb. 20

van “De Republiek”, omdat het toch nagenoeg de enige staat met de
republikeinse staatsvorm was. Dat het daarna nog tot 1648 duurde alvorens
de Vrede van Munster getekend werd had vooral te maken met de steeds
weer oplaaiende strijd in het grensgebied: het huidige Noord Brabant. Dit
gebied werd door beide partijen begeerd en opnieuw was de grens gelegen
bij de Maas.
Hoewel het Land van Ravenstein al sinds 1397 in bezit was van het Duitse
Kleef en later van Brandenburg en Neuburg, kreeg het toch te maken met de
gevolgen van de strijd tussen de Republiek en Spanje. Juist omdat de Maas
de zuidgrens van de Republiek was, wilde diezelfde republiek deze grens
verdedigen aan de Brabantse kant. Vestingsteden als Heusden; 's

Hertogenbosch; Grave en Ravenstein werden daarvoor “aangewezen”.

Afb. 21.

In 1624 werd het Land van Ravenstein toegewezen aan de protestantse
hertog van Brandenburg (afb. 21.) en de Republiek mocht als tegenprestatie
een garnizoen in de stad Ravenstein onderbrengen.
In 1630 kwam het gebied in handen van de katholieke hertog van Neuburg.
Het garnizoen werd in 1631 uit de stad teruggetrokken, maar keerde al in
1635 weer terug om er vervolgens te blijven tot de inval van de Fransen in
1672: het Rampjaar. Omdat de soldaten ook naar een kerkdienst moesten
kunnen gaan, werd de Hervormde kerk gebouwd (afb. 22.). In 1641 werd
deze in gebruik genomen.
Afb. 22.

12. De geboorte van een staatje.
Terwijl de Republiek formeel ontstond in 1588, maar pas in 1648 erkend
werd door de voormalige overheerser, ontstond er nog veel langzamer een
veel kleiner “staatje” in Brabant: het Land van Ravenstein (afb. 23.).
Het is moeilijk aan te geven waar nu ergens de vorming van het “staatje”
Land van Ravenstein ligt. Sterker nog, formeel is het nooit een zelfstandige
staat geweest. Toch had het in de 17e en 18e eeuw daar in de praktijk alle
schijn van.
Het begon misschien al in 1397 toen het Land van Ravenstein voor het eerst
in “buitenlandse” (Kleef) handen kwam. Uit deze verbinding bleek eens te
meer dat het Land van Ravenstein geen onderdeel was van het hertogdom
Brabant. Daarmee werd het al een “eilandje” omgeven door het hertogdom
Brabant. Toen de laatste hertog Johan Willem van Kleef en Gulik in 1609
kinderloos stierf, ontbrandde er een strijd tussen de erfgenamen
Brandenburg en Neuburg: De Gulik-Kleefse kwestie .
In 1614 werd en overeenkomst gesloten waarin het hertogdom Kleef werd
vergeven aan Brandenburg. Tevens werd voor het gebied afgesproken dat
iedereen godsdienstvrijheid had. Dit had tot gevolg dat het Land van
Ravenstein met name na de inname van 's Hertogenbosch door de
Republiek (1629), een toevluchtsoord werd voor verdreven katholieken. Er
bleek een grens te lopen door het door de Republiek beheerste gebied.
Afb. 23.

Mede vanwege de eigen rechtspraak bleef het Land van Ravenstein ook bij

de Vrede van Munster (1648) buiten de bepalingen en daarmee als
“zelfstandig” gebied bestaan. Omdat het gebied voor de Duitse vorsten
weinig interessant was, groeide de zelfstandigheid alleen nog maar verder,
totdat de Franse tijd (ca 1795) een einde maakte aan deze status (zie
venster 17).

13. De benauwde burgers.
De huizen in een middeleeuwse stad waren meestal gebouwd van hout met
strodaken, materialen die veelvuldig voorradig waren. Aangezien de ruimte
binnen de vesting bovendien beperkt was, stonden de huizen tegen elkaar
aan. Dat maakte de stad kwetsbaar met name bij brand. Het kwam dan ook
regelmatig voor dat hele steden afbrandden. Zo was er een stadsbrand in
Amsterdam (1452); 's Hertogenbosch (1463); Delft (1536); Roermond
(1665); Londen (1666) en vele andere steden.
In Ravenstein was er een stadsbrand in 1606 of 1607. De gevelsteen in de
Nieuwstraat herinnert er nog aan (afb. 24.).
Afb. 24.

De tekst luidt:

O Ravenstein herbergende de benauwde
zo velen is bekend
beklaagd moet zijn juni 10 van
uwen verschrikkelijke brand.

De Romeinse cijfers in de tekst opgeteld verwijzen naar het jaartal 1606 of
1607. Na de stadsbrand werden er natuurlijk maatregelen genomen.
Allereerst gingen veel steden over tot het benoemen van een nachtwaker.
Deze persoon liep 's avonds laat door de straten van de stad om te kijken of
iedereen op tijd de kaarsen doofden. Omdat hij alleen zorgde voor de
veiligheid werd later een staat waarin de overheid ook alleen zorgde voor
orde en veiligheid een nachtwakersstaat genoemd.
Een tweede maatregel was het zoveel mogelijk bouwen met minder
brandbare materialen zoals steen en gebakken dakpannen. In de
Ravensteinse Kolonel Wilsstraat staat een stenen huis met een kleine
gevelsteen: “1607”. Dit verwijst naar het eerste huis dat herbouwd werd.
Een derde maatregel is het los van elkaar bouwen van de huizen. Daardoor

zien we in enkele straten smalle gangetjes tussen de huizen, meestal
afgesloten door een deurtje; een zogenaamd Osendrop. Vooral in de Kolonel
Wilsstraat vinden we deze smalle gangetjes.

14. Bedevaart naar de kapel.
Een van de punten van kritiek van de hervormers zoals Maarten Luther, was
de verering van heiligen. Luther vond deze verering ongepast, omdat het een
door de kerk verzonnen verering was. Bovendien werd het door de kerk vaak
aangegrepen om er financieel beter van te worden. Zijn kritiek leidde er
indirect toe, dat arme boeren en dagloners op 10 augustus 1566 in
Steenvoorde (Vlaanderen) spontaan met de beeldenstorm begonnen.
Overigens was hun actie meer ingegeven door armoede en afkeer van de
plaatselijke geestelijken dan door principiële overtuiging. De beeldenstorm
breidde zich uit over heel Nederland en in onze buurt werd 's Hertogenbosch
op 22 augustus en Batenburg op 16 september 1566 door de beeldenstorm
getroffen.
Dat wil echter niet zeggen, dat de verering van heiligen definitief verdween.
Integendeel. Mede omdat de bevolking van het Land van Ravenstein niet zo
gebukt ging onder strenge godsdienstwetten en waarschijnlijk goed
functionerende geestelijken had, is er in dit gebied in die tijd geen grote
beeldenstorm geweest. Sterker nog, de verering van enkele heiligen
beleefde eerder een bloeiperiode. In ons werkgebied (de voormalige
gemeente Ravenstein) werden al van oudsher twee bedevaarten gehouden:
de bedevaart naar St. Anna op de Koolwijk (26 juli) en de bedevaart naar St.
Rochus in Deursen (16 augustus).
Afb. 25.

Rochus van Montpellier leefde van 1295 – 1327 (afb. 25). Als wees trok hij al
jong naar Rome. Onderweg verzorgde hij zieken, vooral pestlijders. Hij zou

sommigen genezen hebben door het maken van een kruisteken. Op zijn
terugreis werd hij zelf getroffen door de ziekte maar hij werd door een engel
weer genezen. Terug in Montpellier werd hij opgepakt op beschuldiging van
spionage. Hij stierf in de gevangenis.
Hij werd nooit officieel heilig verklaard, maar kreeg die status in de praktijk
wel. Door zijn betrokkenheid bij de pestlijders werd hij vereerd als de
beschermheilige tegen de pest en andere besmettelijke ziekten. De
Rochuskapel in Deursen (op de foto op de achtergrond) dateert van 1745.
Meer info: Omroep Walraven: Rochusprocessie.

15. Loten voor de kerk.
Al in venster 13 is vermeld, dat het belijden van de katholieke godsdienst in
een groot deel van Brabant ten tijde van de Republiek ernstig werd
tegengewerkt. Veel katholieke kerken waren door de Republiek afgenomen
en doorgegeven aan de plaatselijke, protestantse gemeenschap. Pas in de
Franse tijd werden veel kerken weer teruggegeven.
In Ravenstein kwamen de uit 's Hertogenbosch verdreven Jezuïeten
omstreeks 1633 en in 1636 kregen zij de leiding over de parochie en dus ook
over de kerk. In hun ijver om Ravenstein meer allure te geven besloten de
Jezuïeten omstreeks 1728 om in Ravenstein een nieuwe kerk te bouwen.
Ook de bestuurlijk leider van Ravenstein, advocaat-fiscaal Johan-Frans van
Willigen, kon zich vinden in deze plannen. Voor de financiering kwam Van
Willigen in 1729 op het idee om een loterij te houden.
Omdat in de Republiek het kopen van loten voor een loterij verboden was,
werd de loterij in Ravenstein een groot succes. Ravenstein hoorde immers
niet tot de Republiek en dus kon men hier een gokje wagen. De meeste
lootjes vonden hun weg naar mensen buiten het Land van Ravenstein... De
trekking werd gehouden en bekend gemaakt vanuit een raam boven de
Maaspoort. Al in 1735 kon de St. Luciakerk gebouwd worden (afb. 26.). Ook
het onderhoud kon uit de loterij betaald worden.

Afb. 26.
Toen de jezuïeten in 1752 wilden beginnen met een Latijnse School (zie ook
venster 16), leek de loterij de ideale wijze van financiering. De heer, keurvorst
van Rijnland-Palts en Beieren, werkte mee door de oprichting van een
Loterijfonds. Dit fonds werd gevoed vanuit de gelden die de vorst als
rechtmatige erkenning ontving uit de Ravensteinse Loterij. Het Loterijfonds
bleef van belang voor het onderhoud van de St. Luciakerk, de salariëring van

de parochiegeestelijken en andere vrome en maatschappelijke doelen.
Van 1752 tot 1818 voerde een door het bestuur van het Land van Ravenstein
benoemde administrateur het beheer van het fonds. Aangezien vooral in de
periode 1794-1818 veel onrechtmatigs was voorgevallen, moest een door
koning Willem I benoemde administrateur voortaan de zaken regelen
(Koninklijk Besluit, 7 mei 1818, nr. 50), onder toezicht van Gedeputeerde
Staten van Noord-Brabant. In de loop van de twintigste eeuw kwam het
beheer van het fonds weer in lokale, Ravensteinse handen. Er werd een
speciale stichting opgericht. Dit stichtingsbestuur bestaat nog steeds en ook
is er meestal geld in kas voor Ravensteinse sociaal-culturele doelen.

16. Onderwijs voor de elite.
De uitvinding van de boekdrukkunst wordt zowel aan Johannes Gutenberg
als aan Laurens Janszoon Coster toegeschreven. Wie het ook is geweest,
de gevolgen van deze uitvinding waren enorm. Informatie kon voortaan snel
verspreid worden en was bovendien om verspreid te worden niet meer zo
afhankelijk van een klooster. Mede daarom kon Maarten Luther een enorme
aanhang in korte tijd opbouwen.
Ook het onderwijs had baat bij de uitvinding. Lesboeken kwamen ter
beschikking en waren ook niet meer “gecensureerd” door de kloosterlingen.
Daarmee kreeg de wetenschap de wind in de rug. Toch waren het nog
steeds vaak de kloosterorden die het onderwijs verzorgden.
In Ravenstein werd door de omstreeks 1633 in Ravenstein neergestreken
Jezuïeten in 1752 de Latijnse School opgericht. De stichting werd ingegeven
als reactie op de stichting van een Gymnasium door de Kruisheren in Uden.
Tegenover hun klooster in de St. Luciastraat bouwden zij hun Latijnse School
(afb. 27.).

Afb. 27.
Omdat de voertaal in het onderwijs Latijn was kreeg het onderwijs en
daarmee de school deze naam. Maar niet alleen kloosterlingen gaven er les.
Ook leken werden aangetrokken. Zij werden gehuisvest in de Marktstraat
(met de achterkant aan de Brouwerijstraat). De Ravensteinse Latijnse school
kende bloeiperioden waarin ook de studenten van ver buiten de stad
kwamen. Ook zij moesten gehuisvest worden. Men besloot aan de
achterkant van de woningen van de docenten, een onderkomen aan te
bouwen. Zo kon de docent ook buiten schooltijd een oogje in het zeil houden
op het doen en laten van de student. Nu nog is in de indelingen van deze
huizen tussen Marktstraat en Brouwerijstraat het onderkomen van docent en

student te herkennen.
Toen omstreeks 1860 de verwachting leefde, dat de spoorlijn van 's
Hertogenbosch naar Nijmegen via Grave zou gaan lopen, was dat voor de
Jezuïeten een van de redenen om hun school in 1878 naar Grave te
verhuizen. Het gebouw bleef nog tot aan het begin van de twintigste eeuw
bestaan. Toen moest het plaats maken voor het raadhuis dat op zijn beurt
weer in 1975 plaats maakte voor het gemeentekantoor. Bij het ontwerp van
dat gemeentekantoor besloot men uit te gaan van het gebouw van de oude
Latijnse School.
Tegenwoordig zijn er appartementen in gehuisvest.

17. Einde aan de “onafhankelijkheid” van Ravenstein.
In de 18e eeuw kwam aan de vooraanstaande positie van de Republiek
langzaam maar zeker een einde. Met name Engeland nam de positie van
Nederland over. De Engelse macht op zee had de kracht van de Hollandse
vloot ingehaald. Daarmee verloor de V.O.C. zijn monopoliepositie.
Tegelijkertijd was het bestuur in gezapigheid vervallen. De rijke
koopmansfamilies genoten van hun rijkdom op hun landhuizen aan de
Vecht en de stadhouder was in de praktijk nagenoeg een erfelijk vorst, die
zijn binnenlandse macht wilde verstevigen als dat kon.
Stadhouder Willem V bleek een zwak leider. Op de vlucht voor de
patriotten, die zijn zwakke bestuur wilden hervormen, vluchtte hij
omstreeks 1785 naar Nijmegen. Zijn vrouw, Wilhelmina van Pruisen, riep
de hulp in van haar machtige broer, Frederik van Pruisen. Deze verjoeg de
patriotten, die massaal naar Frankrijk vluchtten.
In Frankrijk was de situatie eigenlijk niet veel beter. Ook daar aan het eind
van de 18e eeuw een vorst, die teerde op de verworven rijkdom van zijn
voorvaderen. Maar daar zou een spoedig einde aan komen: De Franse
Revolutie 1789.
Op aandringen van de Hollandse patriotten, die naar Frankrijk waren
gevlucht, kwam het revolutionaire, Franse leger in 1795 ons land binnen
om van Holland een vazalstaat van Frankrijk te maken. Daarbij werd ook
het Land van Ravenstein onder de voet gelopen. Het gebied werd simpel
toegewezen aan de nieuwe republiek: De Bataafse Republiek
(afb. 28.).
Afb. 28.

In Frankrijk kwam ondertussen Napoleon Bonaparte aan de macht. Als
generaal zat het oorlog voeren in zijn bloed. De vele oorlogen kostten hem
echter grote sommen geld. Dat bracht hem op het idee om enkele
gebieden, die eerder zomaar werden toebedeeld aan de Bataafse
Republiek alsnog aan diezelfde republiek te verkopen. Op 4 januari 1800

werd ook het Land van Ravenstein voor 3 miljoen gulden aan de Bataafse
Republiek verkocht. Daarmee was ook formeel een einde gekomen aan
het bestaan van het “staatje” Land van Ravenstein.
In 1814 eindigde de Franse tijd en kwam koning Willem I op de troon. Het
Land van Ravenstein bleef deel uit maken van het nieuwe koninkrijk. Toch
was de regering koning Willem I nog niet zeker van zijn zaak. Om te
voorkomen dat het Ravensteinse volkje nog aspiraties voor terugkeer naar
zelfstandigheid zou krijgen, werd het kasteel in 1818 tot en met de
fundering gesloopt. Alleen de grachten herinneren nog aan de plaats waar
het kasteel stond.

18. Hoog bezoek in de Marktstraat.
Nederland werd voor het eerst een koninkrijk in 1806, toen nog met de naam
koninkrijk Holland. Onze eerste koning was Lodewijk Napoleon (afb. 29.), de
broer van Napoleon Bonaparte. Deze koning werd in korte tijd zeer geliefd
onder het volk. Hij probeerde een echte Hollander te worden. Beroemd zijn
zijn met een Frans accent uitgesproken woorden: “Ik ben konijn van Olland”.
Hij toonde zich betrokken na de ontploffing van een kruitschip in Leiden
(1806). Hij diende de belangen van het Nederlandse volk meer dan de
belangen van zijn grote broer in Parijs. Zo keek hij de andere kant uit
wanneer botersmokkelaars hun handel met Engeland ondanks het
Continentaal Stelsel voortzetten. In 1810 kwam hij daarmee zo in conflict met
zijn broer dat hij moest aftreden.
Tijdens een werkbezoek aan het oostelijke deel van het huidige NoordBrabant in het voorjaar van 1809 kwam hij op 22 april 1809 ook in
Ravenstein. Hij overnachtte in het huis van schout Kleinefeldt aan de
Marktstraat op nummer 15.
Hij bezocht het kasteel van Ravenstein, waar tot ca. 1795 het bestuur van
het Land van Ravenstein zetelde. In een van de torens werd nog een tot
levenslang veroordeelde gevangene vastgehouden. De koning vond de
omstandigheden echter zo onmenselijk, dat hij de gevangene acuut liet
overplaatsen naar Den Bosch.

Afb. 29.

Zijn kritiek op het bestuur was duidelijk: het Land van Ravenstein was een
achtergebleven gebied met een zwak bestuur. Ook daar nam de koning
direct maatregelen. De omliggende dorpen kregen allemaal hun eigen

dorpsbestuur.
Op zondag 23 april 1809 bemiddelde de koning in een geschil tussen de
pastoor en een inwoner van Ravenstein. Daarna vertrok de koning via de
dijk richting Demen naar Lith. Hij werd uitgeleide gedaan door de schutterij
Sint Barbara.

19. De dominee komt voorbij.
In de 18e eeuw, voor de komst van de Fransen, werden de katholieken in de
Generaliteitslanden achtergesteld (zie venster 13 en 15). Openbare functies
in bestuur en onderwijs waren voor hen niet weggelegd. Toch bleef de
bevolking volharden in hun katholieke geloof. Ook de komst van dominees
uit de noordelijke gewesten konden daar nauwelijks verandering in
aanbrengen. Een van deze dominees die actief was in het Brabantse gebied
was dominee Stephanus Hanewinkel.
Stephanus Hanewinkel werd op 30 september 1766 in Nuenen geboren. Zijn
voorouders kwamen oorspronkelijk uit het Noord-Duitse Bremen. Vanaf 1654
komen vele telgen uit dit geslacht voor in de Brabantse Meierij en het
Peelland. In 1789 krijgt hij zijn eerste aanstelling als predikant in Bakel. In
1799 keert hij Brabant (tijdelijk) de rug toe en wordt hij dominee in de buurt
van Alkmaar. In deze periode schrijft hij zijn bekende boek “Reize door de
Majorij”.
Het is het boek waardoor hij in het hele oostelijke deel van Brabant bekend
zal blijven.
Het is een beschrijving van zijn mening over de katholieke Brabanders. Zijn
woorden getuigen daarin van grote minachting. Zo schrijft hij over de
Eindhovenaren:
“Kundige luiden vindt men hier niet. Eigenbelang en afgunscht heerscht er in
eenen hoogen trap. Met een woord: in kleeding, spreecken, godsdienst,
bijgeloof, onkunde, snapachtigheid enz. zijn zij volmaakte Brabanders, en
met dit woord zeg ik U alles”.
Over de Helmonders schrijft hij :
“Onder de Roomschen is volstrekt geen geleerdheid te vinden. Over het
algemeen zijn de Advocaaten zeer onkundig en de Doctors in de Medicijnen
enkel Practici, en hoe kan het ook anders, wijl zij allen op den ellendigen
Akademie van Leuven gestudeerd hebben”.
Afb. 30.

Ondanks deze minder fraaie mening over Brabanders keert hij toch al in
1802 terug naar Brabant; naar Vierlingsbeek. Tussen 1811 en 1818 is hij
werkzaam in Friesland. In 1818 keert hij opnieuw terug naar Brabant;
Ravenstein dit keer. Daar blijft hij dominee tot 1841. In dat jaar geeft hij het
vaandel door aan zijn zoon. Hij blijft in Ravenstein wonen tot zijn dood in
1856. Het huis waar hij woonde (Kasteelseplaats 1) heet nu nog het
“Domineeshuis”. Ds. Hanewinkel werd begraven naast de Hervormde Kerk
(afb. 30.) en later herbegraven op het Ravelijn aan het Pollekespad.

20. Emancipatie in de kerk.
Koning Willem I was in godsdienstig opzicht een waardige telg uit de familie
van Oranje Nassau. Hij was protestant en had weinig op met de
geestelijkheid onder de katholieken. Tijdens zijn regering werd het de
kloosters verboden nieuwe novicen aan te nemen. Hij hoopte zo de
kloosters te doen uitsterven. De kloosters ontdoken deze maatregel waar ze
maar konden. Toch betekende het wel een terugloop van het aantal
kloosterlingen, zeker in het voormalige Land van Ravenstein, waar tot de
Franse tijd het kloosterleven bloeide. In heel Brabant werden de katholieken
nu behandeld als tweederangs burgers.
Onder koning Willem II kwam hier drastisch verandering in. Koning Willem II
groeide op in Tilburg tussen katholieken en was bevriend met bisschop
Zwijsen. Hij schafte in 1840 het verbod om nieuwe novicen te benoemen
weer af. Op andere punten werden de katholieken rechten beter
gerespecteerd. Het betekende een golf van emancipatie voor de
katholieken. Zij organiseerden zich in allerlei organisaties; bouwden nieuwe
kloosters en kerken en richtten een katholieke partij op, de RKSP.
In ons werkgebied worden in Overlangel (1854) (afb. 31.); Neerlangel
(1869); Demen (CA 1880) en Herpen (1907) nieuwe kerken gebouwd of
bestaande kerken verbouwd. De heersende bouwstijl in die tijd is de neogotische stijl. De gotiek uit de 13e en 14e eeuw kenmerkt zich door verticale
lijnen, ranke pilaren, grote spitsboogramen en veel versiering. In de 19e
eeuw werden veel van deze kenmerken in ere hersteld.
Afb. 31.

Opvallend is de kerk van Overlangel. Deze kerk heeft een opengewerkte,
smeedijzeren torenspits. Het lijkt er op dat de architect een ode aan de
opkomende industrialisatie wil brengen; alsof hij een voorloper is van
Gustave Eiffel. Opvallend is ook het scheepje op de torenspits wat verwijst
naar de tijd dat Overlangel nog een bloeiende handelspost aan de Maas
was. Veel families bouwden met de handel op de Maas hun fortuin op. Zo
ook de familie De Bruijn die de bouw van de kerk financierde. Door de
Maaskanalisatie zou er omstreeks 1935 een einde komen aan die
handelsactiviteiten in Overlangel.

21. Leerlooiers aan de gracht.
Omstreeks 1750 wordt in Engeland de stoommachine uitgevonden. De vele
toepassingen zouden de wereld volledig veranderen. Er kwamen
stoommachines op schepen; er kwam een stoomtrein en er kwamen
fabrieken waar een stoommachine de werktuigen aandreef. Al deze
veranderingen zorgden voor meer handel en transport. Ook in Ravenstein
kwam schoorvoetend de industrialisatie op gang.
In 1852 kocht Johannes Suermondt de leerlooierij van de familie Gesner.
De 8 knechts die in de looierij in dienst waren werden ook overgenomen.
Zijn vrouw, Petronella Donkers, runde samen met haar vader de zaak, die
tevens gericht werd op het maken van schoenen. De zaak vestigde zich in
een pand aan de Nieuwstraat (huidige nummer 26) (afb 32.).

Afb. 32.
In 1885 begon zoon Ignaat een leerlooierij aan de gracht. Maar al na enkele
jaren nam hij de schoenenfabriek van zijn vader over en bracht de looierij
over naar hetzelfde pand maar dan aan de zijde van de Walstraat. De
looierij aan de gracht werd het tuinhuisje van de familie afb. 33.).
Afb. 33.

Willem Suermondt was de derde generatie die de scepter zwaaide over het
bedrijf. In de crisisjaren ging het slecht met het bedrijf, maar dankzij steun
van zijn zwager, Antonius Hendriks, kwam het bedrijf er door. Na de
Tweede Wereldoorlog werd de productie snel opgevoerd. In 1959 werd een
nieuwe fabriek in gebruik genomen aan de Stationssingel, net buiten de
gracht.
Met name door de stijgende loonkosten ging het vanaf de zeventiger jaren
opnieuw bergafwaarts. In 1982 werd de fabriek gesloten. Op dit moment
herinnert alleen nog een monumentje (afb 34.) en het Leerlooierijhuisje aan
de gracht aan de leerindustrie in Ravenstein.
Afb. 34.

Meer info: - www.leerlooierijravenstein.nl
- Omroep Walraven uitzending 7 – 7 – 2008;
3 – 10 – 2008;
28 en 29 – 5 - 2009;
22 – 7 - 2009

22. Met de armen in de wind.
Nederland kan niet zonder molens. Het buitenland zou ons niet meer
herkennen. Er zijn veel verschillende typen molens zoals de stellingmolen;
de beltmolen; de standaardmolen; de watermolen en de rosmolen. In het
Brabantse landschap zien we meestal de stellingmolen. Op de zandgronden
werd vooral graan verbouwd en dus waren er veel korenmolens.
In Ravenstein werd in 1857 een stellingmolen gebouwd op de plaats waar
eerder ook al een molen stond. De plaats was goed gekozen namelijk
bovenop een deel van de vestingwerken: het bastion Utrecht. Omstreeks
1910 kreeg de molen een gasturbinemotor zodat ook bij windstilte gemalen
kon worden. In de zestiger jaren van de twintigste eeuw werd de molen
gerestaureerd en bij de oplevering in 1967 kreeg hij een andere naam: De
Raaf. Eind jaren tachtig was een nieuwe restauratie nodig. Een nieuwe
stichting werd eigenaar en gaf de molen de oorspronkelijke naam terug: De
Nijverheid.
In Herpen stonden 2 molens: een stellingmolen op De Heuvels en een
beltmolen aan de Hertogswetering bij camping De Brug (afb. 35.). Deze
laatste was ooit eigendom van de familie Meulemans en later eigendom van
graanhandelaar Van Stekelenburg, die beiden naar Ravenstein verhuisden
(zie ook venster 26). De molen werd gesloopt. De molen op de Heuvels
brandde op 17 oktober 1930 af en werd niet meer opgebouwd.
Afb. 35.

In Dieden staat de molen Stella Polaris (=Poolster). De in 1865 gebouwde

molen is een stellingmolen waar graan gemalen werd. De molen heeft tot
1955 gemalen en was toen eigendom van de familie Bijl.
Na 1955 wordt de molen gebruikt als woonhuis, maar de kou en de
vochtigheid beperken het wooncomfort waardoor de bewoners snel weer
verhuizen naar elders. Na gebruikt te zijn als magazijn, gekraakt te zijn
omstreeks 1972 wordt de molen verbouwd en omgebouwd tot comfortabel
woonhuis.

23 De Beers komt
In de 13e eeuw werden er dijken langs de Maas aangelegd. Men begon in
het westen en telkens wanneer er weer een stuk klaar was werd er een
verbinding gemaakt met de hogere zandgronden door zgn. dwarsdijken. Zo
kennen we in onze omgeving de Groenedijk (C) bij Haren en de Erfdijk (B)
bij Herpen (afb. 36. en 37.).
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In de latere eeuwen waren er regelmatig dijkdoorbraken vanwege de vele
bochten in de Maas tussen Grave en Den Bosch. Kruiend ijs zorgde voor
grote druk waardoor de dijken bezweken. Om dit probleem op te lossen
werd de dijk bij Beers laag gehouden (= de Beerse Overlaat), zodat het
water daar over de dijk stroomde bij hoge stand. De overstroming werd zo
min of meer gestuurd en zorgde niet langer voor verrassingen. Nadeel was
wel, dat het gebied onder de Maas regelmatig overstroomde. Het zorgde er
voor, dat het gebied minder geschikt bleef voor akkerbouw maar des te
geschikter voor veeteelt. Het hele stroomgebied bleef onbewoond.
Afb. 37.

De dorpen in het stroomgebied van de Beerse Maas, zoals de overstroming
werd genoemd, beschermden zich met strekdammen zoals het Stationspad
bij Ravenstein, de Huisselingse dam tussen Herpen en Huisseling en de al

bestaande Erfdijk (B).
Ondanks deze beschermdijken kwamen er toch nog wel eens doorbraken
voor, die veel schade en ellende veroorzaakten, zoals de doorbraak van de
Erfdijk in Herpen in januari 1861 (zie ook venster 24).
In de jaren dertig werd de Maas gekanaliseerd, waarna ook de Beerse
Overlaat kon worden gesloten. Deze werkzaamheden, die vaak door
werklozen als werkverschaffing werden geklaard werd afgerond in 1942.

24. Mededogen van de koning.
Na de Franse tijd kreeg Nederland in 1814 weer een koning. Dit keer was
het een telg uit het geslacht van Oranje-Nassau. Koning Willem I was de
zoon van de laatste stadhouder Willem V. Stadhouder Willem V was bij de
komst van de Fransen naar Engeland gevlucht. Zijn zoon, toen nog prins
Willem VI, vocht mee in de slag bij Waterloo tegen Napoleon. Na het vertrek
van de Fransen werd hij gevraagd het koningschap in Nederland op zich te
nemen als koning Willem I. Daarmee werd Nederland een constitutionele
monarchie.
Koning Willem I legde de basis voor het huidige koningshuis. Zijn kleinzoon,
koning Willem III (afb. 39.) bracht in februari 1861 een bliksembezoek aan
Herpen. Herpen was in de maand daarvoor getroffen door een overstroming
(afb. 38.). De Beerse Maas had zich niet aan zijn stroomgebied gehouden.
De Erfdijk was doorgebroken, waarschijnlijk door kruiend ijs. Het kolkende
water verraste met name de bewoners van De Wooij. Burgemeester Johan
van Zuijlen en Hannes van Schaijk wisten de bewoners die gevlucht waren
naar de daken van hun huizen, in veiligheid te brengen. Hannes moest zijn
heldendaad met de dood bekopen, toen zijn roeiboot met de stroom werd
meegevoerd en omsloeg.

Afb.38.

De burgemeester werd door de koning onderscheiden met een erepenning
en een zilveren inktpot in de vorm van een bootje. De koning kwam niet
alleen om de onderscheiding uit te reiken. Hij stelde zich ook op de hoogte
van de situatie. In een weekblad voor Grave en omgeving werd vermeld dat:
“De Koning observeerde nauwkeurig, luisterde aandachtig, ondervraagde
belangstellend, gaf zijn goedkeuring over de getroffen maatregelen, en nam
alle harten in door zijne minnelijke woorden en vriendelijk gebaar...”.

Afb. 39.

25. Molen zonder wieken.
Terwijl de productie van allerlei goederen steeds meer door machines in
fabrieken met stoommachines werd gedaan, bleef op het platteland het
eenvoudige “handwerk” nog lang bestaan. De boerderijen waren niet groot
genoeg om te kunnen investeren in door stoom aangedreven machines.
Omstreeks 1850 was er in Oss een bloeiende boterhandel ontstaan door de
firma's Van den Bergh en Jürgens. Het hele Maasland profiteerde daar van.
Het betekende, dat sommige boeren zich gingen toeleggen op de productie
van boter. Zo ook in Demen.
Op de boerderij St. Wilbertstraat 3 ging men ook over tot het karnen van
boter. Daarvoor werd omstreeks 1870 een rosmolen gebouwd, waar door
middel van een pony een draaiende
beweging werd ontwikkeld (afb 40 .en 41.).
Afb. 40.

Deze draaiende beweging werd in een karnton in een stampende beweging
omgezet. De karnton (afb. 42) stond in de boerderij zelf. Het eentonige,
zware werk kon dankzij de rosmolen een stuk eenvoudiger gedaan worden.
Na 1900 zien we dat de boeren steeds vaker gaan samenwerken en hun
melk in een “boterij” laten karnen. In deze boterijen werd gebruik gemaakt
van lichte stoommachines. In Demen bestond de boterij Concordia, waar de
meeste boeren lid van werden.
De rosmolen verloor zijn functie en werd lange tijd gebruikt als stal of
opslagruimte (rommelhok). Omstreeks 1987 wilde de familie Van Zandvoort
de rosmolen afbreken om plaats te maken voor een moderne melkstal.
Enkele heemkundigen kwamen in actie om de rosmolen te behouden. Het
werd de aanleiding tot de oprichting van Heemkundekring Land van
Ravenstein. Met de familie Van Zandvoort werd verplaatsing afgesproken
en met financiële steun van overheid en bedrijfsleven werd de rosmolen
gerestaureerd. Het rijksmonument staat er nu fraai bij aan de St.
Wilberstraat.

Afb. 41.

Afb. 42.

26. Voor God en Kerkelijke Staat.
Omstreeks 1870 veranderde er veel op de politieke landkaart van Europa.
De groeiende handel, ontstaan door de sterk groeiende industrialisatie,
vergrootte de behoefte om los te komen van kleine landjes met allemaal
hun eigen wetten en vooral invoerrechten.
Ook in Italië vond een dergelijk proces plaats. Ook daar waren vele kleine
staatjes die volgens de liberale-nationalist Giuseppe Garibaldi
samengevoegd moesten worden tot één groot land. De strijd naar
samenvoeging bracht de politieke leider en zijn koning Victor Emmanuel II
omstreeks 1860 in conflict met paus Pius IX. Deze wilde de kerkelijke staat
en daarmee zijn politieke macht, niet opgeven. De politieke leiders vonden
dat de kerkelijk leider geen wereldlijke, politieke macht behoorde te hebben.
Er was toch scheiding van kerk en staat...
In deze strijd riep de paus gelovigen op om de kerkelijke staat te
verdedigen. Zo'n 11.000 vrijwilligers uit heel Europa meldden zich aan,
waaronder 3.181 Nederlanders.
Afb. 43.

Uit Ravenstein meldde zich Ignace Wils (afb. 43.). Hij werd geboren op 11
januari 1849 in de nu naar hem genoemde straat: Kolonel Wilsstraat. Door
zijn moed en omdat het vrijwilligersleger nog georganiseerd moest worden,
klom hij snel op tot kolonel in het Zoeavenleger. Omstreeks 1865 wisten zij
met steun van het Franse leger de aanvallen van Garibaldi te weerstaan.
Maar in 1870 keerden de kansen. Het Franse leger werd uit Italië
teruggetrokken om in Frankrijk ingezet te worden tegen het Duitse leger.

Voor Garibaldi kwam daarmee de weg vrij om de strijd alsnog te winnen. De
Kerkelijke Staat werd geminimaliseerd tot het huidige Vaticaanstad. Ignace
Wils vertrok naar Spanje waar koningin Isabella II was gevlucht voor
verschillende opstanden in haar land. Ignace Wils koos de zijde van de
katholieke Carlisten, die de Spaanse troon wilden veroveren. Bij de
belegering van Igualada sneuvelde Ignace Wils op 18 juli 1873. Zijn baret
en sabel zijn tastbare souvenirs, die in de Raadszaal van het Raadhuis te
zien
zijn.

27. De mulder aan de Maas.
In de vaart der volkeren ontkwam ook Nederland niet aan de eerste
industrialisatiegolf vanaf ongeveer 1850. Produceren met door
stoommachines aangedreven werktuigen in fabriekshallen verspreidde zich
als een lichte olievlek over Nederland. Ondernemers hadden de wind mee.
De liberalen waren ook in Nederland aan de macht. Sinds de
grondwetswijziging van 1848 hadden de liberalen ook politiek gezien de
wind in de rug.
In Herpen begon in 1864 J.J. Meulemans een graanhandel annex maalderij.
De molen aan de Hertogswetering was het centrum van zijn onderneming
(zie ook venster 22). Maar hij zag te weinig mogelijkheden om uit te breiden
in Herpen. Die mogelijkheden lagen wel enkele kilometers naar het
noorden: in Ravenstein, aan de Maas (afb. 44.). In 1886 verhuisde het
bedrijf naar het stadje en vestigde zich aan de Maasdijk. De molen kwam in
handen van de fam. Van Stekelenburg, die later ook naar Ravenstein
verhuisde.

Afb. 44.

Het ging goed met het bedrijf. De aanvoer van grondstoffen ging steeds
meer over de Maas. Sinds de Maaskanalisatie in de jaren dertig was ook
dat een vaste factor geworden. De fabriek groeide gestaag. Ook de
oorlogsjaren brachten daar nauwelijks verandering in. Na de oorlog, toen
Nederland enthousiast aan de wederopbouw begon, zien we dat de
landbouw een inhaalslag maakte ten opzichte van Amerika. Er moest een
schaalvergroting komen om de concurrentie bij te kunnen houden.

Ook de firma Meulemans plukte zijn economische vruchten. Omstreeks
1950 moest de fabriek opnieuw uitbreiden. Binnen het stadje was echter
geen ruimte meer. Even dreigde het bedrijf, en daarmee de nodige
werkgelegenheid, te verdwijnen. Uiteindelijk werd de oplossing gevonden
door te gaan bouwen in de uiterwaard (afb. 45.). In 1951 was de hal klaar.
In 1964 bestond het bedrijf 100 jaar en kreeg het predicaat “koninklijk”.

Afb. 45.

Anno 2015 is het bedrijf overgegaan in andere handen en sterk
geautomatiseerd. De steeds zwaardere vrachtwagens zorgden voor meer
overlast op de smalle Maasdijk.
Afb. 46.

Dat leidde tot protesten vanuit de gemeenschap, die betogen, dat een
dergelijk bedrijf naar een groot industrieterrein zou moeten verhuizen.

28. Het ijzeren paard.
De in Engeland begonnen industriële revolutie verspreidde zich omstreeks
1850 over Europa met name België; Duitsland en Frankrijk. Het waren de
mijnstreken, die als eerste de verworvenheden toepasten en zich
razendsnel ontwikkelden. Deze ontwikkelingen vroegen ook om meer en
betere verbindingen, om meer goederen sneller te kunnen vervoeren. Een
van de gezochte verbindingen was die tussen Londen en Berlijn. Deze
verbinding werd gepland via Vlissingen, Den Bosch; Nijmegen; Ruhrgebied.
Een klein stukje uit deze verbinding was gepland tussen Den Bosch;
Heesch; Grave; Nijmegen. Maar het liep niet helemaal volgens plan.
In Oss wilden enkele ondernemers de spoorlijn via Oss laten lopen. Zij
investeerden in de spoorlijn en wisten er voor te zorgen, dat de spoorlijn niet
via Heesch maar via Oss ging lopen. Dat betekende dat de spoorlijn ook
eerder de oversteek over de Maas moest gaan maken. En dus ging het
traject niet meer langs Grave maar langs Ravenstein.
Afb. 47.

Er waren wel enkele hobbels te nemen. Bij Huisseling moest de spoorlijn op
pijlers om de Beerse Maas de mogelijkheid te geven zijn loop te blijven
vinden (afb. 47.). Die Beerse Maas was tevens de reden waarom de
spoorlijn (nu nog) op een dijk ligt (zie ook venster 23).
Het traject passeerde Ravenstein westelijk en doorkruiste het benedenste
hoornwerk van de oude vestingwerken. De traject-bepalers hadden daar
weinig moeite mee, “je moet er wat voor over hebben...” leek de leus.
Het station van Ravenstein kwam opvallend ver van het stadje te liggen,
noodgedwongen. De stoomtreinen hadden namelijk een aanloop nodig om
de verhoging naar de Maasbrug te kunnen nemen.

Afb. 48.

De brug zelf werd aangelegd omstreeks 1870 (afb. 48.). De Engelse
investeerder Brogden liet de brug ontwerpen en bouwen met vooral Schots
personeel. Deze Schotten zorgden er voor dat de brug in de volksmond de
Whiskybrug werd genoemd.
Afb 49.

De officiële naam is “Edithbrug”, genoemd naar de dochter van de
investeerder. De brug werd pas in 1881 daadwerkelijk in gebruik genomen
(afb. 49).

29. Neutraliteit.
Politieke leiders in heel Europa hielden al jarenlang rekening met een oorlog
toen in juli 1914 in Sarajevo de Oostenrijkse kroonprins Franz-Ferdinand
werd vermoord. Binnen enkele weken werd duidelijk dat de strijdende
partijen min of meer hadden zitten wachten op een aanleiding om de strijd
te kunnen beginnen. Engeland hoopte de macht van de Duitsers op zee te
verkleinen; Frankrijk hoopte op de terugkeer van Elzas-Lotharingen binnen
de Franse grenzen; Rusland hoopte op terreinwinst op de Balkan; Duitsland
wilde een meer vooraanstaande rol op het toneel van de wereldpolitiek;
Oostenrijk-Hongarije hoopte eveneens terreinwinst op de Balkan te halen
en Italië wilde net als Duitsland meer invloed in de wereld.
Toen de spanningen opliepen besloot de Nederlandse regering ondanks
haar neutraliteit over te gaan tot de mobilisatie. Bij Ravenstein kwamen
soldaten om de strategische spoorbrug te bewaken (afb. 50.).
Afb. 50.

In het Duitse Von Schlieffenplan was een snelle aanval op Frankrijk
opgenomen. Frankrijk moest snel veroverd worden om een tweefrontenoorlog voor de Duitsers te voorkomen. De aanval moest dan ook via
het neutrale Nederland en België verlopen. In de uitvoering van het plan
werd op het laatste moment de neutraliteit van Nederland nog geëerbiedigd.
België echter werd door het Duitse leger onder de voet gelopen en bezet.
Dat leidde tot een vluchtelingenstroom. In Uden kwam een groot
vluchtelingenkamp, maar ook in Ravenstein vonden enkele Belgen een
veilig onderkomen in de leerlooierij aan de gracht (afb. 51.).
Afb. 51.

30. Het Rijke Roomse Leven.
De in de 19e eeuw begonnen emancipatie van de katholieken (zie venster
20) werd in het begin van de twintigste eeuw steeds duidelijker zichtbaar.
Nieuwe organisaties bloeiden als nooit tevoren. Niet alleen het bloeiende
kloosterleven zette het katholieke zuiden op de Nederlandse kaart. Ook
enkele
nieuwe
bedrijven
kregen
internationale
allure
zoals
gloeilampenfabriek Philips. Het bedrijf maakte dankbaar gebruik van het
enorme arbeidersaanbod in Brabant. De vele kinderen uit de grote
katholieke gezinnen konden niet allemaal in de traditionele landbouw
emplooi vinden. De landbouw was zelfs voorzichtig begonnen met
mechanisering waardoor er juist minder boerenknechten en boerenmeiden
nodig waren.
De kerk had er zo zijn voordeel van. Het werd een traditie om de tweede
zoon tot priester op te leiden of in te laten treden in het klooster. De kerk
kreeg mede daardoor een nog belangrijkere rol in de samenleving.
Tegelijkertijd leefde het verenigingsleven helemaal op. Overal werden
voetbalclubs, muziekverenigingen, beroepsorganisaties en dergelijke
opgericht. Op die manier probeerde men ook de wind uit de zeilen te nemen
van de “goddeloze” socialisten. In het kielzog van deze ontwikkelingen zien
we ook een opleving van georganiseerde bedevaarten.
In Ravenstein en omgeving werd in 1888 de “Broederschap Bedevaart
Kevelaer Ravenstein en Omstreken” opgericht. In augustus van dat jaar
werd de eerste tweedaagse bedevaart naar Kevelaer (Duitsland)
georganiseerd
(afb.
52.).
Opvallend
is
dat
plaatselijke
hoogwaardigheidsbekleders en werkgevers in de organisatie plaats hebben
genomen. Met name leerlooier en schoenfabrikant Ignaat Suermondt toont
zijn katholieke overtuiging. Hij gaat zelfs zover dat hij de werkweek samen
met zijn werknemers afsluit bij het Heilig Hart beeld in zijn bedrijf.
Werknemers, die deze ceremonie niet willen bijwonen moeten een halfuur
langer doorwerken...
Afb. 52.

De bedevaart bestond uit een processie met bruidjes, vaandels en fanfare
door de straten van Kevelaer. Het hoogtepunt was de door een eigen
priester opgedragen heilige mis in de Mariakapel. Na twee vrome dagen
ging men per trein weer huiswaarts. In de vijftiger jaren werd de
tweedaagse treinreis vervangen door een eendaagse busreis.
Tot op de dag van vandaag wordt de bedevaart gehouden. Alleen tijdens en
rondom de twee wereldoorlogen lag de bedevaart stil.

31. Crisiswerk aan de Maas.
In 1929 brak in de Verenigde Staten een beurscrisis uit. Met name banken
kwamen in het nauw. Al snel sloeg de crisis over naar Europa, allereerst
naar Duitsland en daarmee even later ook naar Nederland. De werkloosheid
steeg snel ook al hield minister-president Colijn de bevolking voor “rustig te
gaan slapen”.
Toen de werkloosheid tot grote hoogte was opgelopen besloot de regering
toch in actie te komen. De werklozen werden tegen een schamele
vergoeding aan het werk gezet. In Herpen werden werklozen ingezet om de
heidevelden van Herperduin te beplanten met dennenbomen, die later
konden dienen als stutpalen in de Limburgse mijnen. De weidsheid van de
heidevelden maakte plaats voor duizenden, keurig in rijtjes geplante dennen
en sparren.
Meer in het oog springende werkzaamheden werden door werklozen
uitgevoerd bij de Maaskanalisatie (afb. 53.). Om de Beerse Maas definitief
te stoppen moest volgens ingenieur C.W. Lely de Maas rechtgetrokken
worden en moesten er stuwen en sluizen aangebracht worden.
Afb. 53.

Grote delen van de nieuwe bedding werden door werklozen met de schop
en de kruiwagen uitgegraven (afb. 54.). De werkloze begon 's morgens
vroeg en werkte tot in de vroege avond. De werkweek telde zo'n vijftig uur.
Daarvoor ontving hij een weekloon van ongeveer zes gulden en vijftig cent!
(zie ook venster 23, 24 en 28)
Afb. 54.

Het was niet alleen zwaar werk, soms was het ook gevaarlijk werk. Tijdens
een onweersbui bij Megen werd een schuilhut getroffen door de bliksem. Er
vielen drie doden en vijf gewonden. In 1942 werd de Maaskanalisatie
afgerond met de onthulling van het monument
langs de weg van Grave naar Cuijk.

32. Bunkers en loopgraven; 2e W.O. – militair.
Officieel begon de Tweede Wereldoorlog op 1 september 1939 toen
Engeland en Frankrijk de oorlog verklaarden aan Duitsland vanwege de
Duitse inval in Polen. Voor ons land begon de oorlog op 10 mei 1940 met de
Duitse inval. Lange tijd had Nederland de illusie opnieuw neutraal te kunnen
blijven. Deze wens om neutraliteit verlamde min of meer de Nederlandse
strategie. Een te sterke voorbereiding op een eventuele aanval werd al snel
door Duitsland gezien als een wens om een aanval te beginnen.
Tegelijkertijd kon Nederland niet openlijk een bondgenootschap sluiten met
landen als Engeland en Frankrijk.
Binnen de grenzen van dat wankele evenwicht zocht de Nederlandse
regering zijn mogelijkheden om Nederland te beschermen. Grofweg waren
er drie verdedigingslinies:
De Maas-IJssel linie; De Peel-Raamstelling aansluitend op de Grebbelinie
en de Hollandse Waterlinie. Daarnaast werden strategische plekken extra
bewaakt.
In ons werkgebied betekende dat, dat er al in 1935 – 1936 kazematten in de
uiterwaarden van Ravenstein werden gebouwd om de spoorbrug te
beschermen (afb. 55.). Deze zogenaamde kanon-mitrailleurkazematten
hadden twee verdiepingen. In de onderste verdieping lag de munitie
opgeslagen en daarboven stonden de wapens opgesteld. De wapens zelf
kwamen overigens pas in 1939 toen de oorlog op uitbreken stond. De wens
om neutraal te blijven dwong de overheid om alle militaire activiteiten tot
een minimum te beperken.
Wel werden springladingen onder de brug aangebracht om de brug, indien
nodig, te laten springen om zo te voorkomen dat de vijand de brug kon
gebruiken. Uiteindelijk werd de brug twee keer opgeblazen: een keer door
de Nederlanders (mei 1940) en een keer door de Duitsers (september
1944) (afb. 56.).
Afb. 55

Afb. 56

In 1971 werd een begin gemaakt om de kazematten op te ruimen in

verband met de aanleg van de A50. De kazemat tegenover de Walstraat
werd opgeblazen en opgeruimd.

Afb. 57.

De kazemat aan de andere kant van de spoorlijn werd wel onbruikbaar
gemaakt maar een ruïne bleef achter. In 1991 werd opnieuw een poging
gedaan de restanten op te ruimen. Uiteindelijk bleef de ruïne bestaan en
werd er een uitkijkpost op gebouwd (afb 57).
In 2010 werd in Herpen een stukje loopgraaf hersteld als monument (afb.
58.). Het ligt aan de Heeschebaan en was onderdeel als “achtervang” van
de Peel-Raamstelling.
Afb. 58.

33. Stiekem radio luisteren; 2e W.O.-passief verzet.
In de eerste maanden van de bezetting leken de gevolgen van de Duitse
bezetting mee te vallen. De Duitsers hoopten de Nederlandse bevolking op
“vriendelijke” wijze voor hun gedachtegoed te winnen. Toen de Duitsers
hun ware gezicht in Amsterdam toonden bij het neerslaan van de
Februaristaking was het duidelijk: Nederland zou met dezelfde maatregelen
te maken krijgen als Duitsland. Dat betekende o.a. Jodenvervolging.
Maar daarmee gingen veel Nederlanders ook over tot passief verzet. Een
van de activiteiten was het beschermen van de Joodse medeburgers.
Vooral op het platteland kwamen onderduikadressen (afb. 59.).
In Dieden woonde in die tijd Frans Wijnakker. Toen hij voor (illegale) handel
in Amsterdam was, werd hij geconfronteerd met het verzoek om een
vijfjarig, Joods meisje mee te willen nemen. In Brabant was immers meer
voedsel aanwezig. Frans kreeg het kind overgedragen op het Centraal
Station. Pas later kwam zijn vrouw er achter, dat het om een Duits-Joods
meisje ging. Na enkele weken vroeg het meisje of haar broertjes ook
mochten komen. Het was het begin van het onderduikcentrum langs de
Maas. Uiteindelijk wisten dhr. en mw. Wijnakker 54 mensen te verbergen of
bij anderen onder te brengen. Frans zei daarover:
“Ik was geen held maar het gebeurde met me. Ik kon gewoon niet meer
terug...”.
Jaren later ontvingen dhr. en mw. Wijnakker een hoge Israëlische
onderscheiding.

Afb. 59.
Naast deze vorm van verzet bestond nog een reeks van manieren om
voorschriften en verordeningen te ontduiken. Taxibedrijf Thé de Vocht
zorgde voor vervoer van personen zoals Engelse piloten, mensen uit het
verzet en onderduikers. Een van de meest voorkomende ontduiking van de
Duitse voorschriften was het illegaal bezitten van een radio. Het toestel

werd op de meest onmogelijke plekken bewaard: onder de vloer, in een
kast, op de hooizolder, in de schouw enz. De familie van Vic van Aar
bewaarde de radio onder de toonbank van hun winkel. De radio was vooral
belangrijk vanwege het hooghouden van het moreel. Met name de
onderduikers hadden behoefte aan opbeurende woorden van koningin
Wilhelmina of anderen (afb. 60.). De onderduikers bij de familie Wijnakker
volgden op de radio een cursus Engels van de BBC. Zo wisten zij op nuttige
wijze de tijd te doden.
Afb. 60.

34. De moord in het café; 2e W.O.-actief verzet.
Naarmate de oorlog vorderde en de bezetting zwaarder drukte op de
gemeenschap werd de roep om actief verzet groter. Langzaam maar zeker
konden zich verzetsgroepen organiseren. Aanslagen werden gepleegd op
distributiekantoren om aan bonkaarten te komen voor de onderduikers of
om persoonsbewijzen te vervalsen. Ook munitietreinen werden het doelwit.
Maar de Duitsers reageerden uiterst fel. Hun represailles waren
meedogenloos.
In Oss was in de oorlog burgemeester De Bourbon ondergedoken. Hij werd
opgevolgd door NSB-burgemeester H. Apeldoorn (afb. 61.). Hij ontdekte dat
er verzetshaarden waren tot in het gemeentehuis. Daarmee was hij een
directe dreiging voor verzetsorganisaties en dus werd het plan opgevat om
hem te liquideren. Bij de familie Coenen in de Woordstraat in Huisseling
kwamen verzetsmensen van de knokploeg Herpen bij elkaar om de zaak
voor te bereiden. Om hun geweten te sussen bezocht men een priester in
Berghem, die hen verzekerde, dat zij voor het uitvoeren van de liquidatie
geen goddelijke straf zouden krijgen. Het leek de knokploeg Herpen o.l.v.
Ben Arts beter om een collega knokploeg uit Den Bosch te vragen de
aanslag uit te voeren. Dit om herkenning te voorkomen.

Afb. 61.

Op 10 augustus vergaderde Apeldoorn in “de Keurvorst” in Ravenstein.
Daar werd hij doodgeschoten. Als represaille werd dhr. Jo Meulemans in de
deuropening van zijn huis doodgeschoten. Pastoor Van Heijst, boekhouder
P. Verheggen, caféhouder J. Smits en een inwoner uit Haren werden als
gijzelaars gevangen genomen. Na enkele weken werden zij weer
vrijgelaten. Later werden de daders door de Duitsers opgepakt. Zij stierven
na een gevangenschap in kamp Vught.
Als leider van de knokploeg had Ben Arts een schuilnaam: Hein de Leeuw.
Ben Arts was getrouwd met de dochter van de laatste burgemeester van
Herpen: Walda van der Sijp. In 1953 noemde hij zijn pas geboren zoon:
Hein.

35. Handen uit de mouwen.
Op 5 mei 1945 werd de Duitse capitulatie in hotel De Wereld in Wageningen
getekend. De oorlog was voorbij. De schade was groot maar met
enthousiasme werd met de wederopbouw begonnen. Enkele pijlers
vormden de basis voor deze wederopbouw: de loon- en prijspolitiek van de
regering zorgde voor lage lonen waardoor de export goed op gang kwam.
De Marshallhulp uit de V.S. gaf ondernemend Nederland de mogelijkheid te
investeren.
De Nederlandse regering gooide het roer om. De landbouw moest
mechaniseren om de concurrentie met andere landen aan te kunnen. Dat
betekende grotere bedrijven en minder arbeidsplaatsen. In de polder zorgde
de ruilverkaveling voor grote, nieuwe boerderijen (zie venster 38). De
industrie zou het tekort aan arbeidsplaatsen moeten opvullen: Nederland
moest industrialiseren.
Afb. 62.

Maar als eerste moest de schade hersteld worden. In Ravenstein was aan
het eind van de oorlog de spoorbrug voor de tweede keer opgeblazen. De
Duitsers hadden de brug op 17 september 1944 onbruikbaar gemaakt om
operatie Market Garden te bestrijden. Dat betekende herstelwerk (afb. 62.).

Afb. 63.

Ook de industrialisatie in Ravenstein werd voortvarend aangepakt.
“Graanhandel J Meulemans en co” werd “mengvoederindustrie Meulemans”
en breidde uit (zie venster 27) (afb. 63.). Ook de leerlooierij- en
schoenenfabriek verhuisde naar buiten de vesting. In 1956 werd aan de
Stationssingel de nieuwe schoenenfabriek met de naam Ravo in gebruik
genomen (afb 64.). De fabriek aan de Nieuwstraat kwam leeg te staan.
Afb. 64.

36. Truckfabriek bij het spoor.
De schaalvergroting in de landbouw had ook gevolgen voor de vele
melkfabriekjes uit het begin van de twintigste eeuw. De ene na de andere
fusie kwam tot stand. Ook in Ravenstein fuseerde de melkfabriek met
Berghem en kwam de fabriek nabij het station leeg te staan. Maar niet voor
lang. Door de sterk groeiende economie was er volop vraag naar
fabriekspanden. In de voormalige melkfabriek vestigde zich een
vrachtwagenbouwer: Hogra (afb. 65.).
Afb. 65.

De naam Hogra was een samenstelling van de twee zakenpartners in het
vrachtwagen-project: de heer A.W. van Hoek en mevrouw Gravelaar.
Mevrouw Gravelaar was de voormalige echtgenote van margarinefabrikant
Antoon Jurgens. Zij zorgde voor het kapitaal, hij voor de ideeën.
Van Hoek werkte eerder bij NV Motorkracht in Eindhoven, die het
vrachtwagenmerk Magirus-Deutz importeerde. Als directeur van dit bedrijf
merkte Van Hoek, dat er een markt was voor een zwaarder type vrachtauto.
Het Eindhovense bedrijf ontwikkelde daarom zelf een zwaarder type: de
MK. Het project faalde. Van Hoek was echter overtuigd van zijn gelijk en
begon met nieuw kapitaal onder de naam Hogra aan een nieuw project. Als
vestigingsplaats koos hij voor de leegstaande melkfabriek aan de
Stationssingel in Ravenstein. In 1954 kwam er een proefmodel op de weg.
Vanaf ongeveer 1958 werd de concurrentie op de markt voor vrachtwagens
steeds sterker. Uiteindelijk stopte het bedrijf in 1959 met de productie. Anno
2010 zijn er nog een paar Hogra-vrachtwagens bij particuliere
verzamelaars.

Afb. 66.

Afb. 67.

Op hetzelfde terrein verrees later het nationale distributiestation van BMW
Nederland. Ook andere bedrijven vestigden zich aan de Stationssingel zoals
meubelfabriek Salet (afb. 66.) en schoenenfabriek Ravo (afb 67.).

37. Voortgezet onderwijs.
Al in de 18e eeuw kende Ravenstein een zogenaamde Latijnse School (zie
venster 16) . Het Latijn was bij de Jezuïeten de voertaal tijdens de les.
Omstreeks 1870 verhuisden de Jezuïeten naar Grave.
In Herpen bestond in de 19e eeuw een Franse School. De Franse tijd
tussen 1795 en 1813 bracht het Frans als voertaal in het Nederlandse
onderwijs. Er was geen sprake van leerplicht en dus was de school
voorbehouden aan de rijkere klasse in de samenleving.
In 1900 werd de eerste leerplichtwet aangenomen. Kinderen moesten
voortaan 6 jaar naar school, tenzij ze thuis op de boerderij nodig waren...
Direct na de Tweede Wereldoorlog ontstond er een ware geboortegolf. Om
deze kinderen een toekomst te geven in een geïndustrialiseerde
samenleving moesten zij een goede opleiding krijgen. Dat betekende de
oprichting van veel nieuwe scholen voor voortgezet onderwijs. De
leerplichtwet verplichtte een kind om tot zijn twaalfde jaar naar school te
gaan. Het vervolgonderwijs viel dus buiten de leerplichtwet. Pas in 1969
werd de leerplicht uitgebreid naar 9 jaar te volgen dagonderwijs.
Omstreeks de eindjaren vijftig werden er veel scholen voor voortgezet
onderwijs opgericht.

Afb. 68.
Zo ook in Ravenstein. Het klooster van JMJ aan de Kasteelseplaats
bouwden een VGLO
school aan de overkant van de straat. Daar kregen meisjes onderwijs
gericht op het huishouden.
Op initiatief van de pas aangetreden burgemeester H van Weegen, de
directeur van schoenenfabriek Ravo H Theeuwes en deken J Verstegen
werd op 20 maart 1959 de Rooms Katholieke Pius XII ulo opgericht (afb.
68.). Ulo stond voor uitgebreid lager onderwijs. De school startte in het

gebouw van de voormalige jongensschool aan de Kolonel Wilsstraat. Als
eerste directeur werd benoemd H Oomens die samen met slechts een
collega alle lessen verzorgde.

Afb. 69.

In 1962 verhuisde de school naar een nieuw gebouw aan de Middingstraat
(afb. 69.). Maar ook dit gebouw was al snel te klein. Dat betekende dat de
ulo school in 1968 gebruik ging maken van het VGLO (=Voortgezet Lager
Onderwijs) gebouw aan de Kasteelseplaats. In 1982 kon men dit gebouw
verlaten en zijn definitieve intrek nemen aan de Middingstraat, waar de
school ondertussen uitgebreid was met enkele nieuwe lokalen. In de jaren
negentig kregen veel scholen te maken met een dalend aantal leerlingen,
waardoor fusies niet konden uitblijven. Ook de Pius XII Mavo werd zo in
2000 onderdeel van Het Hooghuis, een brede school voor Oss en
omgeving.
Omstreeks 2003 werd het onderwijs op locatie Ravenstein sterk
gemoderniseerd. Het onderwijssysteem, Enter 22, maakt gebruik van
studio's; veel moderne hulpmiddelen zoals computers; veel toegepaste
praktijklessen; leergebieden in plaats van losse vakken en een collegezaal.
In 2009 vierde men het vijftig jarig bestaan.
Vanaf 2004 werd de concurrentie op de scholenmarkt voor de school te
groot. Met name de oprichting van een soortgelijke school in Wijchen deed
het leerlingenaantal fors dalen. In 2017 werd de school gesloten vanwege
die geringe aanwas.

Meer info: boekje “Hoe Pius in het Hooghuis kwam”; uitgegeven door
Heemkundekring
Land van Ravenstein.

38. Schaalvergroting in de polder.
De Tweede Wereldoorlog eindigde in 1945, maar de wereld zou nooit meer
hetzelfde zijn. De crisisjaren hadden duidelijk gemaakt, dat ook de
landbouw in ons land hoognodig moest moderniseren. De kleine
boerderijtjes op de zandgronden gingen tot het verleden behoren. Deze
zogenaamde gemengde bedrijven (zowel akkerbouw als veeteelt) konden
niet op tegen de grote, gespecialiseerde bedrijven.
Bovendien hadden de boeren kleine percelen door eeuwenlange vererving.
De percelen lagen daarnaast erg verspreid, waardoor efficiënt werken
onmogelijk was. De noodzaak om hier snel iets aan te doen werd alom
gevoeld. Ruilverkaveling bleek het toverwoord. Dat betekende, dat een
commissie ging kijken hoe de boeren hun verspreid liggende percelen zo
konden ruilen, dat er grote, rendabele percelen konden ontstaan. Om de
percelen te kunnen vergroten, moesten omheiningen, sloten, eikenwallen
en karrensporen verdwijnen. Daarvoor in de plaats kwamen nieuwe,
kaarsrechte wegen en sloten in een kaal landschap (afb. 70.).
Ook het poldergebied tussen Ravenstein en Koolwijk onderging tussen
1960 en 1966 een complete gedaantewisseling.
Afb. 70.

Was het vóór de ruilverkaveling een gebied waar naast koeien in kleine
weilanden ook allerlei andere dieren in bomen, struiken en sloten leefden,

na de ruilverkaveling was het een poldergebied zoals we dat in Friesland
kennen. Veel dieren zoals uilen, vossen, reeën, verdwenen grotendeels,
maar andere diersoorten verschenen zoals de wulp en de grutto. Deze
typische weidevogels waren hier voorheen onbekend.
Langs de rechte wegen werden hier en daar nieuwe boerderijen gebouwd.
Sinds het einde van de Beerse Maas, was het niet langer onmogelijk om in
het vroegere stroomgebied te wonen. De boerderijen behoorden tot het kophals-romptype (afb. 71.). De kop is het woonhuis, de hals is de verbinding
naar de grote stal of schuur: de romp.
Afb. 71.

Een belangrijke weg in onze omgeving, die typerend is voor de
ruilverkaveling is de Dorpenweg. Een betonbaan, die dwars door het
landschap liep om de dorpen te verbinden in plaats van door de
dorpskernen. De wegen kregen in veel gevallen eenvoudige namen als
Beving; Langestraat, Beemdenweg (foto) en Bredestraat.
Opmerkelijk is nog de Bredestraat van Dennenburg naar Berghem. Deze
verbindingsweg werd extra breed gemaakt (vandaar de naam), omdat ook
zwaar militair materieel (o.a. tanks) er gebruik van moest kunnen maken. Bij
de ruilverkaveling was de Koude Oorlog nog in volle gang...

39. De middenstand in de verdrukking.
De veranderingen in de samenleving hielden niet op bij de overgang van
agrarische-samenleving naar industriële samenleving. Ook de middenstand
kreeg met grote veranderingen te maken. Tot ongeveer 1960 kenmerkte de
middenstand zich in de vorm van kleine winkeltjes met elk hun beperkte
klantenkring. In de meeste dorpen telde men meerdere bakkers, kruideniers
en slagers. In het buitengebied waren er bovendien veel mensen die nog
iets verkochten als een soort bijverdienste. In de dorpswinkels werkte het
hele gezin mee (afb. 72. en 73.). Betaalde werknemers was in veel gevallen
niet haalbaar. De openingstijden waren dan ook ingericht op het
gezinsleven: de winkel was open tot 18.00 uur en tussen 12.30 en 13.30 uur
gesloten. Ook op de dinsdagmiddag was de winkel gesloten.
Afb. 72.

In de dorpswinkel vroeg de winkelier aan de klant wat hij wilde en de
winkelier woog het product af en verpakte het. Op een kartonnetje of een
kladblaadje werden de prijzen opgeschreven en opgeteld. Vaak werd het
aankoopbedrag in een boek opgeschreven om pas bij de zaterdagse
boodschappen in een keer te worden afgerekend. Voor de mensen die wat
verder weg woonden, werden de boodschappen vaak thuisgebracht. De
bakker kwam sowieso meerdere keren per week bij de klanten langs. Een
goede bakker wist al bij voorbaat wat de klant op die dag wenste, omdat het
koopgedrag van de meeste klanten steeds hetzelfde was.
Door de welvaartstijging veranderde het consumptiepatroon en daarmee het
koopgedrag. Bovendien kwam met de reclame ook de kennis van nieuwe
producten de huiskamer binnen.

Afb. 73.

Daardoor veranderden ook de behoeften. Mensen wilden ook graag modern
winkelen in een zelfbedieningszaak, waar de keuze tussen de producten
groot was. Dicht bij huis winkelen was door het bezit van een auto geen
noodzaak meer. Winkeliers in de dorpen kwamen door de veranderingen in
de problemen. Velen kregen geen opvolger, omdat andere beroepen vaak
aantrekkelijker waren vanwege werktijden en inkomen. Veel familiebedrijfjes
verdwenen voorgoed. In Ravenstein bleef van de drie bakkers er slechts 1
over. Ook van de drie slagers resteerde er slechts 1.
In Herpen verdwenen 3 bakkers en 2 slagers. Van de 5 kruideniers bleef er
ook maar 1 over. In Huisseling verdween het enige winkeltje, net zoals in
Overlangel en Deursen. De overgebleven kruidenierszaken veranderden in
zelfbedieningswinkels, die zich vaak bij een winkelketen aansloten.

40. Zwemmen in de natuur.
Nederland is verbonden met het water zoals de woestijn verbonden is met
zand. Het is dan ook niet verwonderlijk, dat zwemmen in meertjes of ander
natuurlijk water een veel voorkomend tijdverdrijf is in Nederland. Naarmate
er meer vrije tijd kwam en er meer geëist werd aan hygiëne, naarmate er
meer zwembaden ontstonden. Veelal hield het zwembad niet veel meer in,
dan een rij kleedhokjes en een duikplank.
Ook in Herpen ontstond al in de dertiger jaren een zwembad aan de
Hertogswetering (afb. 74.). Tijdens het laatste jaar van de tweede
wereldoorlog werd het zwembad afgebroken door de geallieerden. Mogelijk,
dat zij geen obstakels wilden in het open terrein tussen Herpen en
Overlangel.
Na de oorlog werd het zwembad weer opgebouwd. Het zwembad kende
een jongenskant en een meisjeskant. Er was een douche, een speelweide
(ca 10 x 10 meter) en een zanderig gedeelte. Daarnaast was er een
vlonder, die de scheiding tussen het “pierenbad” en het “diepe” aangaf. Tot
slot was er nog een heuse duikplank. Voor de wat meer geoefende
zwemmers was het een sport om “over” te zwemmen, d.w.z. naar de
overkant te zwemmen. Zolang het fluitje van de badmeester niet klonk, kon
men dan triomfantelijk op de kant aan de overkant zwaaien naar de massa.
Soms bleek het natuurlijke ook een spelbreker. Dan waren er ratten
gesignaleerd en mocht het zwembad maar beperkt gebruikt worden.
Omstreeks 1967 vond men, dat het zwembad niet meer voldeed aan de
heersende normen. Men besloot een nieuw zwembad aan te leggen.
Allereerst was daarvoor opnieuw een locatie aan de Hertogswetering in
beeld. Dit keer verder naar Overlangel, nabij de Hamelspoel. Later besloot
men toch te kiezen voor een zwembad aan de rand van het bos aan de
Schaijkseweg: De Kriekeput. De ligging was fraaier; vakantiepark
Herperduin wilde daar samenwerken en ook de gemeente Schaijk wilde bij
die locatie wel meedoen. Uiteindelijk deed ook de gemeente Berghem mee
in de onderneming.
Afb. 74.

Op 1 mei 1972 werd het zwembad geopend. Het zwembad had een
wedstrijdbad, een ondiep bad en een bad voor de aller kleinsten. Er was
een grote, glooiende ligweide en een kiosk waar versnaperingen gekocht
konden worden.
Maar eigenlijk was toen toch al duidelijk, dat de tijd voor openlucht
zwembaden voorbij was. Het aantal warme en daardoor drukke dagen was
te gering om de hoge kosten te kunnen betalen. En die kosten zouden
alleen maar hoger worden.

41. Het geheim van de smid.
De mechanisering in de landbouw betekende niet alleen voor de boeren
een grote verandering. Ook de smid zag zijn werkzaamheden drastisch
veranderen en in veel gevallen verdwijnen. Elk dorp had wel een smid. Hij
zorgde er voor, dat de werktuigen gerepareerd werden, maakte een ijzeren
hoepel om het houten wiel van de hoge kar of gaf het trekpaard van de boer
nieuwe hoefijzers. Het smidsvuur in de smederij brandde elke dag volop en
de slagen op het aambeeld waren in het hele dorp te horen. Alleen op
goede vrijdag weigerde “Thé de smid” (Van den Berg) in Herpen vanwege
traditie, zijn smidsvuur te gebruiken. Hij herdacht zo het feit dat een smid
2000 jaar geleden de spijkers voor het kruisigen van Christus gesmeed had.
Zoals gezegd bracht de mechanisatie in de landbouw hier verandering in.
De machines die meestal door loonwerkers werden gebruikt, werden in
eigen beheer gerepareerd of door de dealer. Karren met houten wielen
werden vervangen door lage wagens op luchtbanden en de trekpaarden
maakten plaats voor tractoren. Een enkele smid wist het definitieve einde
nog uit te stellen door het beslaan van hobby-paarden of door er een kleine
winkel in huishoudelijke artikelen naast te hebben. Maar ook in de
bedrijfstak van de smeden was het slechts uitstel van het definitieve einde.
In Ravenstein verdwenen zowel smid Van Susteren (afb. 75.) in de
Grotestraat als smid Verhoeven in de Landpoortstraat. Toch bleef er een
markt voor het maken van smeedwerk. Omstreeks 2008 vestigde zich in
Ravenstein een bedrijf in sierhekwerken. Het bedrijf, Vissers hekwerken,
werkt op moderne wijze en vindt zijn klanten vooral bij particulieren, die een
mooi hekwerk belangrijk vinden.
In Herpen verdwenen zowel smid Van Mook aan het Allard van Herpenplein
als smid Van den Berg in de Rogstraat. In het pand van laatstgenoemde
vestigde zich later het loodgietersbedrijf annex winkel voor huishoudelijke
artikelen van Van den Oever. In het dorp staat hij bekend als... het smidje!
In Overlangel verdween de smederij van Bongaards.
Afb. 75.

De smid is anno 2010 een nostalgisch beroep geworden. De smederij van
Verhoeven in Ravenstein is er nog en opent zijn deuren bij bijzondere
gebeurtenissen waar veel toeristen op af komen. Misschien is er dan toch
nog toekomst voor dit zware werk.

Meer info: www.smederijverhoeven.nl

42. De kerk loopt leeg.
De industrialisatie van Nederland bracht een kettingreactie op gang. Veel
mensen trokken weg van het platteland waar iedereen elkaar kende naar de
nieuwe wijken van de snel groeiende steden. Dat betekende weg van een
gemeenschap die enerzijds erg beschermend was maar waar anderzijds de
sociale controle erg groot was. In de nieuwe wijken kende men elkaar zeker
de eerste jaren nauwelijks.
De industrialisatie zorgde voor een grote welvaartsstijging vanaf ca. 1960.
Deze zorgde op zijn beurt voor de massale intrede van de televisie in de
huiskamers. De tv bracht uitzendingen van zowel de katholieke omroep
(KRO) als de socialistische omroep (VARA).

Nog in 1954 hadden de bisschoppen van Nederland in het bisschoppelijk
mandement de katholieken voorgehouden vooral niet naar de goddeloze
zender van de socialisten te kijken of te luisteren. Voor de bevolking was dat
een achterhaald standpunt. Voor de meesten maakte het niet uit welke
omroep bekeken werd, zolang het programma maar leuk gevonden werd.
Men ontdekte dat de goddeloze zender ook aanvaardbare principes had of
dat bij de katholieken ook een sociaal gevoel bestond. De scheiding van de
bloedgroepen vervaagde en daarmee kwam een einde aan de wijdvertakte
verzuiling. Het zou nog wel tot 1980 duren voordat in de politiek katholieken
en protestanten elkaar zo dicht genaderd waren, dat ze hun partijen konden
laten fuseren tot het CDA.
Langzaam maar zeker sijpelden de veranderingen ook op het platteland
door. De leidende rol van de kerk in de gemeenschap verdween langzaam
maar zeker. Was de voor de oorlog opgerichte voetbalclub nog de “Rooms

Katholieke voetbalvereniging Herpinia” of “Ravenstein”, in de zestiger jaren
kregen nieuwe sportverenigingen deze toevoeging niet meer. Ook het
kerkbezoek daalde vanaf ongeveer 1965 snel. Moderne pastoors zochten
nog wel een weg via beatmuziek in de kerkdienst, maar dat kon het tij niet
meer keren. Verschillende kerken werden nauwelijks nog gebruikt.
Bovendien stagneerde het aantal priesterwijdingen, waardoor veel kerken
geen eigen pastoor meer hadden. In de gemeente Ravenstein kreeg het
kerkje van Dennenburg een andere bestemming. Op de Koolwijk werd niet
langer op dinsdagavond een mis opgedragen en na verloop van tijd verviel
daar ook de zondagsmis in de wintermaanden.
Afb. 76.

Maar niet alleen de kerken lieten de aftakeling van de rol van de kerk zien.
Ook veel kloosters kregen het zwaar te verduren door het ontbreken van
nieuwe novicen. Het klooster in Herpen werd gesloten en kreeg een nieuwe
functie: kindertehuis De Lunenburg. Klooster Soeterbeeck in Deursen hield
het nog vol tot ongeveer 1995. Na het vertrek van de laatste nonnen werd
het een conferentieoord van de Radboud Universiteit Nijmegen.
Het klooster Nazareth (afb. 76.) in Ravenstein bleef nog bewoond tot
ongeveer 2003. De bewoonsters leefden er al jaren een redelijk
teruggetrokken leven. Sinds 2016 staat er een nieuw gebouw met
appartementen.

43. Vakantie in eigen land.
In 1963 eindigde de loon- en prijspolitiek. Daardoor mochten de lonen meer
stijgen dan in de jaren daarvoor. Daarnaast werd langzaam maar zeker de
in 1960 bij wet geregelde vrije zaterdag overal ingevoerd. Ook het aantal
vakantiedagen breidde zich uit. Daarmee waren alle ingrediënten aanwezig
om korte of langere vakanties te vieren. De dagelijkse sleur ontvluchten
werd massaal gedaan. De vakanties bleven wel meestal in eigen land,
waarbij vooral gekozen werd voor kamperen. Dat betekende, dat er overal
campings ontstonden, waar vakantiegangers hun tent konden opzetten.
Soms bleef men vlakbij huis maar kampeerde men toch.
Afb. 77.

In Herpen werd camping en bungalowpark Herperduin (afb. 77.) al
omstreeks 1959 gerealiseerd. Op deze groots opgezette camping kwamen
vaste bezoekers uit heel Nederland. Vooral de bossen met de vennen en
wandelpaden waren een reden voor stedelingen om naar Herperduin te
komen. Voor kinderen werden er spelletjes georganiseerd. In de
campingkantine werd er wekelijks een bingoavond gehouden. De camping
kende ook een stiltezone, waar de auto niet bij de tent geparkeerd mocht
worden, om vooral de stilte te handhaven.
Ook in Herpen ontstond in de jaren tachtig camping De Brug. Op deze
nieuwe camping kwamen vooral hengelsportliefhebbers, die vanaf hun
kampeerplaats de hengel uit konden gooien in de Hertogswetering.
Vanaf de jaren tachtig veranderde het vakantiegedrag van veel
Nederlanders. Steeds meer trok men verder weg, vooral naar Frankrijk en
Italië. De grotere zekerheid van goed weer was daar een belangrijke reden
voor. In Nederland ging men alternatiever kamperen, niet meer op grote,
drukbezochte campings, maar kleine, persoonlijke campings. Het fenomeen

van de boerderijcamping was daarmee geboren. Voor de boer was het een
welkome aanvulling op zijn inkomsten.
In Dieden werd door de familie Van Boxtel een kampeerboerderij opgericht:
Sint Laurenshoeve (afb. 78.). Rust- en natuurliefhebbers, die niet al te veel
luxe vragen, vinden er een locatie voor een prima verblijf.

Afb. 78.

Ook in Overlangel werd de boerderij van de familie Jaspers tot een
kampeerboerderij verbouwd. De camping kreeg de naam De Jas. Na enkele
jaren vertrok de eigenaar om in Frankrijk een nieuwe camping op te zetten
en te exploiteren.
Afb. 79.

In Ravenstein kreeg de Nederlandse Caravan Club de beschikking over het
voormalige voetbalveld op het bovenste hoornwerk (afb. 79.). De leden van
deze club komen het hele jaar door naar de camping. De historie van het
stadje in combinatie met de mogelijkheden om te fietsen zorgen voor een

aangenaam verblijf.

44. Dansen in de garage.
Met de ontkerkelijking, die met name binnen de Katholieke kerk plaats vond,
verdween vaak ook het door de kerk georganiseerde jeugd- en
jongerenwerk. In de tijd dat de Katholieke kerk nog zijn vooraanstaande rol
kon spelen, waren er organisaties als de Katholieke Plattelands Jongeren;
het Katholieke Meisjes Gilde, Jong Nederland en alleen in Ravenstein: De
Instuif.
In veel dorpen verdwenen deze organisaties of verloor de kerk zijn greep op
de organisatie.
Toch hadden ook de jongeren van na de ontkerkelijking en ontzuiling
behoefte om elkaar in vrije tijd op te zoeken en met elkaar activiteiten te
ondernemen.
In Huisseling stelde de familie Van den Hoogen hun aangebouwde garage
ter beschikking van hun zoons en hun vrienden. De vriendengroep breidde
zich snel uit en de bijeenkomsten kregen een vast karakter op de
vrijdagavond. Met name studerende jongeren zochten elkaar op. Om de
zaken goed te regelen werden er commissies gevormd: de barcommissie
voor de inkopen van drank e.d.; een feestcommissie om bijzondere
avonden te organiseren. De Soos was geboren.
Afb. 80.

Jongerensozen waren er veel in de omgeving. Sommigen specialiseerden
zich in optredens van populaire bandjes of volksmuziek. Anderen kregen

vooral bekendheid door filmvoorstellingen. De soos in Ravenstein kende
geen specialiteit maar toonde grote betrokkenheid op de samenleving. In de
jaren zeventig waren er Spaanse avonden waarbij Spaanse gastarbeiders,
die in het klooster in Haren woonden, de vrijdagavond met Spaanse muziek
opluisterden. Met kerstmis werd een kerst-in met overwegingen maar ook
vooral gezelligheid georganiseerd.
Voor de jongeren leek de sky the limit. Er kwam een eigen toneelgroep, die
een voorstelling instudeerde; een eigen politieke groep: JIP ofwel Jongeren
Informatie Politiek, die niet meedeed met verkiezingen, maar de politieke
partijen met elkaar in debat liet gaan; een eigen voetbalteam (afb. 81.) dat
meedeed met de zomeravondcompetitie en er kwam een eigen tijdschrift:
De Pol.
Afb. 81.

Al snel werd de soos uitgebreid met de zaterdagavond voor de
leeftijdsgroep tussen 12 en 16 jaar (afb. 80.). Voor hen werden vooral discoavonden georganiseerd.
De uitbreiding maakte duidelijk, dat er gezocht moest worden naar een
andere locatie. Op 10 november 1972 kreeg de jongerensoos de
beschikking over de gymzaal van de voormalige jongensschool aan de
Kolonel Wilsstraat. De Soos kreeg bij de verhuizing een nieuwe naam: Soos
Pong-Ping omdat in deze zaal lange tijd de tafeltennisclub zijn domicilie
had.
Omstreeks 1985 verhuisde men weer. Dit keer naar de voormalige
bibliotheek in gemeenschapshuis Vidi Reo. Een nieuw bestuur trad aan en
opnieuw werd de naam veranderd: Madhouse.

45. Overvloedig gas.
Het jaar 1959 was voor de Nederlandse economie een uiterst belangrijk
jaar. Tijdens proefboringen in Groningen werd in dat jaar de grootste gasbel
ter wereld gevonden. Het betekende voor Nederland een enorme bron van
inkomsten voor vele jaren. Wel moest daarvoor eerst nog flink geïnvesteerd
worden in grote pijpleidingen. Niet alleen Nederland zelf werd een grote
afzetmarkt, ook huishoudens in Duitsland, Frankrijk en zelfs Italië gingen
koken op Nederlands aardgas. Daarvoor moest overigens in alle
huishoudens de apparatuur aangepast worden. Een butagas apparaat was
niet geschikt voor de hogere druk van de aardgasleiding. Dat betekende
weer volop werk voor installateurs en ook verwarmingsmonteurs. De
gedachte was namelijk, dat de stookkosten sterk verlaagd zouden worden
door de enorme voorraad aardgas. En dus kon de vuile en onpraktische
steenkoolkachel vervangen worden door centrale verwarming.
Afb. 82.

Voor de pijpleiding naar Duitsland en Frankrijk liep het traject over het
grondgebied van de gemeente Ravenstein, langs Overlangel om precies te
zijn (afb. 82.). Belangrijker nog: in Overlangel moest een compressorstation
en verdeelstation komen, omdat daar de leiding gesplitst werd richting
Duitsland en richting Frankrijk.
Maar behalve voorspoed bracht de pijpleiding ook een risico met zich mee.
In 1972 bleek het verdeelstation voor terroristen een geschikt doelwit. In de
nacht van 5 op 6 februari verwoestte een bom een van de pijpleidingen
waardoor een enorme gaswolk ontstond, die enkele seconden later tot

ontploffing kwam (afb. 83.).

Afb. 83.

De hele bevolking in een straal van minstens 3 kilometer schrok wakker.
Ravenstein was dagenlang wereldnieuws. Uiteindelijk werden in Parijs
enkele verdachten gearresteerd op verdenking van de bomaanslag. De
verdachten waren Palestijnen die zich keerden tegen de “vrienden”van hun
vijand Israël.
In Overlangel werden veiligheidsmaatregelen genomen om herhaling te
voorkomen. Er kwam een dubbele afrastering, camerabewaking en
waakhonden. De Herpense brandweer kreeg van de Gasunie o.a. geld voor
een waterkanon, hittepakken en moderne communicatiemiddelen: een
mobilofoonsysteem. Dit alles in de hoop dat het niet nodig was voor de
Gasunie, maar toch...

46. Anders naar de overkant.
Met de stijging van de welvaart in de zestiger jaren, steeg ook het autobezit.
De auto werd zelfs een statussymbool: hoe rijker de burger, hoe groter,
nieuwer en exclusiever de auto. Automobilisten trokken er op de vrije
zondag op uit om pal naast de drukke weg te gaan picknicken. Ook de
vakanties werden steeds vaker verder weg doorgebracht. De auto was
daarbij het meest gekozen vervoermiddel om op de plaats van bestemming
te komen.
Al met al betekende deze forse uitbreiding van het wagenpark en het vaker
gebruiken van de auto, dat de wegen overvol raakten. Om deze problemen
op te lossen moesten er snelwegen komen. De 4-baans autowegen
moesten zorgen voor snelle verbindingen. Terwijl het spoorwegnet
nauwelijks uitgebreid werd, kwamen er honderden kilometers snelweg bij.
De weg van Nijmegen naar Vlissingen via Den Bosch; Tilburg; Breda;
Bergen Op Zoom en Middelburg kende in de zestiger jaren nog geen enkele
kilometer snelweg en ging dwars door deze steden.
Rivieren, zoals de Maas, Waal en Lek vormden grote obstakels in de noordzuid verbindingen. Lange tijd moest het verkeer vanuit het noorden naar
Brabant of Limburg dwars door de steden Arnhem en Nijmegen of een grote
omweg maken via Zaltbommel en Den Bosch. Om dit specifieke
verbindingsprobleem op te lossen werd in 1967 Rijksweg 75 op de
tekentafel ontworpen. De weg moest Arnhem met Eindhoven verbinden.
Later kregen alle snelwegen een andere codering. Rijksweg 75 werd de A50.
Al snel werd duidelijk, dat de A-50 bij Ravenstein over de Maas zou gaan.
Dat betekende dat er een brug gebouwd moest gaan worden. Ravenstein
wist als compensatie een op- en afrit bij Ravenstein te krijgen. Het werk
werd gegund aan het wegenbouwbedrijf Dubbers uit Malden bij Nijmegen.
De brug werd een betonnen brug, die vanuit de 2 pijlers naar elkaar toe
werd gebouwd (afb. 84.).
In 1975 werd de brug in gebruik genomen. Men kon toen wel via de
snelweg naar Nijmegen (afslag Bankhoef) maar de brug bij Ewijk over de
Waal werd pas een jaar later in gebruik genomen.
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De komst van de snelweg maakte het veerpont bij Ravenstein overbodig.
Met gepaste eerbied werd er afscheid genomen van veerpont “Jeanne”. Het
veerpont was genoemd naar de vrouw van Burgemeester Hoefnagels en
werd in 1939 in gebruik genomen.

47. Het verleden komt tot leven.
Terugkijkend in de tijd is het makkelijk te zeggen: nooit veranderde de
wereld zo snel dan in de twintigste eeuw. Geert Mak liet het zien in zijn boek
“de eeuw van mijn vader”. In het begin waren er geen auto's, geen
vliegtuigen, geen telefoon en ga zo maar door. Aan het eind van de
twintigste eeuw liep elk kind met een mobiele telefoon en stond er in elk
huis minstens 1 computer.
De welvaart maakte van de samenleving een consumptiemaatschappij,
waarin alles te koop was. Tegelijkertijd werd de wereld groter. De tv bracht
elke uithoek van de wereld in de huiskamer. En zelf ging men ook vaker en
verder op reis. Omgekeerd kwamen ook mensen vanuit andere culturen ons
land binnen. Zij brachten delen van hun cultuur mee en zorgden er
bijvoorbeeld voor, dat het dagelijkse menu sterk veranderde.
Nederland werd klein en zocht samen met veel andere landen meer “body”
door zich aan te sluiten bij nieuwe organisaties als de Europese Unie. Ook
daardoor vervaagde de eigen cultuur om op te gaan in een internationale
cultuur.
Al gauw kwam hier ook een reactie op. Steeds meer mensen kregen
waardering voor datgene dat in de vaart der volkeren steeds zeldzamer
werd: historische gebouwen; oude foto's; oude verhalen; oude volksmuziek
tot zelfs het dialect van een plaats of streek. Voor wat de gebouwen betreft
kwamen er monumentencommissies, die de gemeentebesturen
adviseerden over het wel of niet behouden van historische panden.
In Ravenstein werd in 1975 de restauratie van de Nederlands Hervormde
kerk afgerond. Ook enkele panden in de Brouwerijstraat werden
gerestaureerd. Daar stond de afbraak van monumentale panden als het
Raadhuis van Herpen en enkele huisjes aan het ds. Hanewinkelplein
tegenover.
Voor meer aandacht voor het eigen, locale verleden ontstonden
heemkundekringen.
Vanwege
het
dreigende
verlies
van
het
karnmolenhuisje in Demen werd de Ravensteinse heemkundekring
opgericht (1987). Deze ontstond als afsplitsing van een regionale
heemkundekring, die in Heesch zetelde. Haar eerste taak was het
behouden van de karnmolen.
Binnen de heemkundekring ontstonden meerdere werkgroepen:
• de werkgroep archeologie
• de werkgroep stadswandelingen (afb. 85.).
• de werkgroep beeldarchivering
• de werkgroep tijdschrift: Tussen Maas en Erfdijk.
Afb 85.

Daarnaast kwamen verschillende stichtingen uit de heemkundekring voort
zoals stichting Leerlooierij Suermondt.
Meer info: www.heemkunderavenstein.nl
48. Kunst in de straat
Wanneer we terugkijken naar de 17e eeuw (de Gouden Eeuw) in Holland
zien we 2 belangrijke kenmerken: de grote rijkdom bij een groep mensen en
de bloei van met name de schilderkunst. Op het eerste gezicht lijken deze 2
kenmerken niet direct met elkaar verband te houden. Toch is dat wel zo.
Juist de rijken konden zich kunstwerken veroorloven. Tegelijkertijd konden
ook de stadsbesturen van de rijke handelssteden nieuwe, rijkversierde
stadhuizen laten bouwen. Een bloeiende kunst heeft dus wel degelijk te
maken met de mate van welvaart.
Ook in het Europa van de tweede helft van de twintigste eeuw was de
welvaart tot grote hoogte gestegen. En net als in de 17e eeuw hield de
ontwikkeling van de kunst gelijke pas met de welvaartsstijging.
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Ook in de voormalige gemeente Ravenstein steeg de welvaart vanaf 1950
langzaam en daarmee de belangstelling voor kunst. In het straatbeeld
verschijnen er kunstwerken, vaak gemaakt door plaatselijke kunstenaars.
In Herpen komt de zwaan op een voetbal in de Rogstraat. De zwaan is het
symbool uit het wapen van de Heren van Herpen. Het beeld “De Non” krijgt
een plaatsje vlakbij het voormalige klooster in het Kerkpad. Het beeld
symboliseert 100 jaar Franciscanessen in Herpen. Op de hoek Rogstraat –
Schoolstraat staat het beeld “De Uperman”. Het beeld symboliseert het
beroep van bouwvakkers, die in Herpen talrijk aanwezig zijn.
In Ravenstein vinden we het beeld van de pratende vrouwen; in de
volksmond de kletswijven genoemd. Het beeld kreeg een plaatsje bij de
ingang van het stadje, op de hoek van de Stationssingel
en de
Landpoortstraat.
Aan het pleintje van het gebouwencomplex de Bulk verfraait een beeldje
van Jan Klaassen het straatbeeld. Het herinnert aan de uitvoeringen van het
Totaal Theater Festival in de jaren negentig. Op het pleintje aan de
Kasteelseplaats staat het beeld “De Valk”. Het herinnert aan 10 jaar De
Valkenburcht. Tot slot het beeld “Vogel” op het terrein van de middelbare
school aan de Middingstraat.

Afb. 87.

In Demen staat het beeld “water, wind, waakzaamheid”, van mensen in een
storm (afb. 87.). Het symboliseert de strijd van de mens tegen de natuur.
Het beeld is onthuld op 17 juni 2000.
In Huisseling staat het beeld “De Jongeling van Huisseling” op de hoek van
de Grotestraat met de Hamstraat.

In Overlangel staat aan de Brinkstraat het kunstwerk “ ontdekkende
kinderen” uit 1995 (afb. 86.).
In Keent staat het monument “vliegveld Keent” aan de Zuijdenhoutstraat.
Het herinnert aan de luchtbrug van de geallieerden op 26 september 1944.
Afb. 88.

In Koolwijk (op de Kolluk) werd in 2007 het kunstwerk “De Kolluk in beeld”
onthuld dat de gemeenschap van de Koolwijkers symboliseert (afb. 88.).

49. Tot Ons Genoegen.
Het einde van de Tweede Wereldoorlog vormde het begin van een nieuwe
tijd, een tijd van aanpakken en optimisme. De crisisjaren lagen ver terug,
maar waren niet vergeten. Zover zou het nooit meer komen.
De werkgelegenheid herstelde zich als nooit tevoren. Mensen werkten
lange dagen, maar zochten ook ontspanning. De oorlogsjaren hadden op
het platteland de saamhorigheid verder vergroot en deze kreeg zijn vertaling
in de oprichting van allerlei verenigingen. Er kwamen nieuwe
muziekverenigingen en de al bestaande verenigingen kregen de wind in de
zeilen.
Ook op sportief gebied kwamen er overal nieuwe sportclubs bij. Kinderen en
jongeren gingen langer naar school, waardoor ze pas op latere leeftijd
opgenomen werden in de wereld van de volwassenen. Jongeren bouwden
een eigen cultuur op, waarin sport niet kon ontbreken.
Door de invoering van de 8-urige werkdag (1922) en de discussie over de
wettelijke invoering van de 5-daagse werkweek (ingevoerd in 1963), hadden
ook volwassenen steeds meer vrije tijd. Zowel volwassenen als kinderen
wilden sportief bezig zijn in clubverband. In de voormalige gemeente
Ravenstein leidde het tot de oprichting van verschillende sportverenigingen.
In Herpen was Herpinia al in 1928 opgericht. Ravenstein volgde met zijn
voetbalclub in 1937. In de kleinere dorpen gaf de naoorlogse sfeer de
aanzet tot de oprichting van SDDL (Demen, Dieden, Deursen en
Neerlangel) in 1946 en OKSV (Overlangel en Keent) in 1949 (afb. 89). Maar
niet alleen voetbal werd een geliefde sport.
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In Overlangel werd een korfbalclub opgericht in 1950. Korfbal wordt gezien

als de meest Hollandse teamsport. Opmerkelijk aan korfbal is het feit, dat
korfbal als teamsport ook gemengd gespeeld wordt. Bij de Overlangelse
korfbalvereniging T.O.G. (Tot Ons Genoegen) begon het in 1950 met 15
dames. In 1966 kwamen er ook jeugdleden bij T.O.G. Het hoofdteam van
T.O.G. promoveerde in 1957 voor de eerste keer naar de 1e klasse. Het zou
de klasse worden waar T.O.G. de meeste seizoenen speelde. Drie keer
promoveerde T.O.G. naar de overgangsklasse waaronder in 2007. Als
waardering werd het team in dat jaar gehuldigd als sportploeg 2007 van de
gemeente Oss. Maar het hoogtepunt voor T.O.G. tot nu toe is de promotie
naar de hoofdklasse in 2009. De hoofdklasse is bij korfbal de op een na
hoogste klasse!
In 2010, tijdens het diamanten jubileum, nam T.O.G. haar vernieuwde
accommodatie aan de Kromstraat in gebruik. Daarmee heeft de club een
eigen onderkomen, een topclub waardig.
Afb. 90.

50. Einde aan een tijdperk.
Het jaar 2000. Een nieuwe eeuw, een nieuw millennium. Overal in de wereld
was er al jaren naar uitgekeken, alsof deze jaarwisseling plotseling zou
brengen waarop men al zolang hoopte. Astrologen voorspelden geluk of
verdoemenis in een adem door. Computers zouden op tilt gaan met alle
onvoorstelbare gevolgen van dien.
Maar de jaarwisseling was niet veel anders dan andere. Het vuurwerk
toonde zijn pracht en gevaren. De klok tikte ook na twaalf uur verder alsof
het een gewone dag betrof en de computers lieten hun verschrikkelijke
gevolgen achterwege.
De gemeente Ravenstein had ook al enkele jaren met zorg gekeken naar
de toekomst. Daarbij was niet zozeer het magische jaartal een factor als wel
de financiële en bestuurlijke malaise van de gemeente. Met elf kerkdorpen,
die elk hun verlanglijstje hadden, en een bevolking van nauwelijks 8 duizend
personen, kon Ravenstein niet genoeg kwaliteit betalen voor een adequaat
bestuur. Daar kwam bij, dat de burgemeester Van Delft afkomstig uit
Zeeland, de voorkeur gaf om niet in Ravenstein te gaan wonen. Achteraf
gezien bracht het haar geloofwaardigheid een grote deuk toe. Nadat ook
binnen een van de coalitiepartijen een conflict ontstond tussen fractieleider
en wethouder was het duidelijk: het bestuur van Ravenstein was toe aan
navelstaren.
De reflectie bracht de meerderheid van de gemeenteraad tot een unieke
stap: men vroeg om een gemeentelijke herindeling, waarbij Ravenstein zou
opgaan in een naburige gemeente.
Nog even werd gekeken naar een aansluiting bij de gemeente Landerd en
Grave. Er werd zelfs nagedacht over een verdeling over beide gemeenten.
Toch bleek al snel, dat er slechts een haalbare optie was: aansluiting bij de
gemeente Oss.
Er kwam een periode van overleg, afspraken en afstemming. Uiteindelijk
was de opheffing per 1 januari 2003 een feit.
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Nu, anno 2017, kunnen we concluderen, dat de inwoners van de voormalige
gemeente Ravenstein er beter van geworden zijn. Er is meer kwaliteit in het
bestuur, diverse voorzieningen zijn verbeterd en er is politieke rust. Op de
grens van beide voormalige gemeenten, aan de Dorpenweg staat een
kunstwerk, dat opgericht is ter herinnering aan de samensmelting van
Ravenstein en Oss. Het toont de Os, die de Raaf draagt, al kijken ze nog
wel verschillende kanten uit…(afb. 91.).

Voor extra informatie:
Venster 1: www.heemkunderavenstein.nl > projecten > archeologie.
Scroll door naar
expositie Deursen en Dennenburg.
Venster 3: Omroep Walraven uitzendingen
19 – 4 - 2006;
23 – 3 – 2007;
30 – 3 – 2007.
Venster 6: Omroep Walraven uitzending van 14 – 2 – 2008
Venster 9: Omroep Walraven uitzending van 2 – 9 – 2009
Venster 13: Omroep Walraven uitzending van 20 – 8 – 2009
Venster 14: Omroep Walraven: Rochusprocessie.
Venster 20: Omroep Walraven uitzending
21 – 10 – 2008
Venster 21: Omroep Walraven uitzendingen 7 – 7 – 2008;
3 – 10 – 2008;
28 en 29 – 5 – 2009;
22 – 7 – 2009.
Venster 37: boekje “Hoe Pius in het Hooghuis” kwam; uitgegeven door
Heemkundekring Land van Ravenstein.

Nawoord.
In 2007 werd de Nederlandse canon gepresenteerd. Al snel daarna waren er
veelbetekenende reacties op de Nederlandse canon. Ook de gemeente Oss
koos voor het bewaren van de Osse geschiedenis het model van een canon:
de Osse canon. Vanuit mijn heemkundige achtergrond mocht ik aansluiten in
de redactie om samen met anderen de Osse canon tot stand te brengen. De
gemeente Oss en daarbinnen de voormalige gemeente Ravenstein werden
verenigd in deze canon.
Toch was er voor mijn gevoel voldoende ruimte over om voor het werkgebied
van de Ravensteinse heemkundekring een eigen canon te maken: de
Ravensteinse Canon. Vooral vanwege de unieke geschiedenis van het Land
van Ravenstein in de 17e en 18e eeuw was er reden te over om een eigen
Canon samen te stellen. Om geen onduidelijkheid achter te laten: deze
canon richt zich op het werkterrein van de heemkundekring Land van
Ravenstein: de voormalige gemeente Ravenstein. Daartoe behoren de
kerkdorpen: Demen; Deursen; Dennenburg; Dieden; Herpen; Huisseling;
Keent; Koolwijk; Neerlangel; Neerloon; Overlangel en het stadje Ravenstein.
In deze Ravensteinse canon, wil ik de grote lijn van de geschiedenis
koppelen aan de bijpassende details van onze eigen leefomgeving: de
voormalige gemeente Ravenstein.
De laatste aanpassingen werden gedaan in het voorjaar van 2017
Ravenstein februari 2017

Rop van de Burgt

