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Omslag: Een Gelderse boerderij in
Dieden
Foto René van den Heuvel

Eind maart overleed helaas een van onze
leden van de heemkundekring, Henk
van Drunen. Samen met zijn vrouw Wilda schreef hij een boek over de geschiedenis en de verbouwing van hun boerderij in Dieden. In deze uitgave vindt u het
eerste deel van een reeks artikelen van
Wilda over deze boerderij.
Uiteraard besteden we ook aandacht aan
het boek dat Martin Jan van Mourik
schreef over zijn opgravingen van het
Phlips van Kleefbolwerck in Ravenstein.

Ook de komende gildefeesten worden
belicht. Verder aandacht voor een bijzondere kunstenares in Ravenstein en
de bewoners van de voormalige pastorie
in Demen. Voor de liefhebbers van vertier is er een artikel over voormalig café
Burgerlust en de feestmars van Ravenstein. Er is meer Tussen Maas & Erfdijk
dan u denkt.

Monumentale beuk weg
Een beeldbepalend monument uit 1880
verdwijnt uit Ravenstein. Het gaat om de
Fagus sylvatica Atropunicea ofwel de
bruine beuk op de begraafplaats van de
Protestantse Gemeente. Hij was al enkele jaren aangetast door een reuzenzwam en dreigde om te waaien.
De beuk stond op een ravelijn, een nagenoeg geheel bewaard gebleven onderdeel van de vestingwerken uit de 17e
eeuw. Dit ravelijn kreeg later de naam
Polleke, naar de grenspaal (‘pulleke’) die
er dichtbij stond. Het was in de 19e eeuw
eigendom van Stephanus Hanewinckel.
Hij was van 1818 tot 1841 dominee in Ravenstein en is bekend van zijn boeken
waarin hij zich kritisch uitliet over het
katholieke Brabant: Reizen door de Majorij van ’s-Hertogenbosch, 1798-1799. Hanewinckel liet het ravelijn in 1861 na aan
de Protestantse Gemeente en werd er
zelf (her)begraven. Zijn grafsteen zult u
er niet vinden; waarschijnlijk ligt hij onder de tweede toegangspoort.
De begraafplaats is nog steeds in gebruik. Hij omvat ruim twintig grafmonumenten en een aantal urnengraven.
Verder staat er een lijkenhuisje dat nu
dienst doet als opslag van tuingereedschap. Want op het ravelijn liggen ook
twee moestuinen en er staat een bijzondere boomgaard met meer dan 500 soorten kersen, appels, peren, perziken en
andere fruitsoorten.
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Uit het album van ... Ben en Leny Ditters - Van Dijk
Ben en Leny tijdens een schooloptreden ter ere van hun huwelijk.

Ben Ditters is geboren in Driehuis, in de
buurt van IJmuiden. Van beroep was hij
graficus. Hij is begonnen bij de Grafische Inrichting van de Koninklijke Joh.
Enschedé & Zn.; zeer bekend als ’s lands
drukkerij voor o.a. encyclopedieën, de
Leidse Sterrenwacht en allerlei waardepapieren. Later was Ben werkzaam in
Brabant en als laatste bij dagblad ‘De
Gelderlander’.
Leny is geboren in Ravenstein. Zij komt
uit een gezin van drie kinderen; één jongen en twee meisjes. Leny was de oudste. Het gezin woonde in de Kolonel
Wilsstraat op nr. 5. Dit huis werd toentertijd gehuurd van kleermakerij Van
der Wolk uit de Nieuwstraat. Later is het
gezin verhuisd naar Winkelstraat 10.
Haar vader, Piet van Dijk, werkte als
boekhouder bij de oude Ravo-schoenfabriek in de Nieuwstraat in Ravenstein.
Ben en Leny trouwden in Ravenstein.
Leny stond in Ravenstein bekend als Juffrouw Leny. Ze was van 1953 tot 1993
kleuterleidster in Ravenstein. Ze heeft
de opleiding in Den Bosch gevolgd. Eerst
in de Postelstraat en daarna op de Havensingel. Deze opleiding duurde 3 jaar.
Hierna is zij meteen begonnen in Ravenstein waar we werd benoemd door de
zusters JMJ. Velen hebben bij haar in de
klas gezeten. Sommige kinderen stuurden haar vanaf hun vakantieadres wel
eens een ansichtkaartje. Daar stond dan

enkel op: Aan Juffrouw Leny, Ravenstein, Holland. En dat kwam altijd aan!
Leny zat gedurende het veertigjarige
dienstverband op verschillende locaties:
aan de Kasteelseplaats, in de voormalige
V.G.L.O.-school tegenover het klooster
JMJ, bij de Mulo in de Kolonel Wilsstraat, in het handenarbeidlokaal boven
de gymzaal in de Doolhof, de school aan
de Molensingel en als laatste in de noodbouw op de Bleek.
Greetje van Susteren-van den Broek
Bloemen aangereikt door Anke
Tonies, met naast haar prins Kees
van Summeren
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Dagboek van een opgraving
door Aad Vernooij

Martin Jan van Mourik schrijft geschiedenis

Reconstructie door Maurits Cobben van het bolwerk met in het
rood linksonder en rechtsboven de
geschutsopening van de kazematten. In het midden de toegang tot
het bolwerk (onder de bloempot
bij Van Mourik). Maurits Cobben
architect.enbureau

De citaten in dit artikel komen uit het boek dat Martin Jan van Mourik schreef over
zijn opgraving, getiteld: Het Philips van Kleefbolwerck (anno 1509) in Ravenstein,
Het verhaal van een ontdekking en wat daarop volgde. Zijn motivatie: “Tot het
schrijven werd ik vooral gedreven in het besef dat herinneringen bij mij en mijn
tijdgenoten zullen vervagen en nog deze eeuw het loodje leggen.” In een zeer persoonlijke stijl beschrijft hij niet alleen de wederwaardigheden rond de opgraving,
al dan niet illegaal. Het boek gaat ook over Ravenstein als vestingstad, over Philips
van Kleef en over het bastion Famars. Uitvoerig gaat hij in op de tekst van een
document over de sloop van de vestingwerken in 1544. Op grond daarvan heeft hij
met hulp van Joost Vlemmix, Maurits Cobben en Wim Walk een reconstructie gemaakt van de stad Ravenstein in 1544, geprojecteerd op de huidige plattegrond
van Ravenstein. Het boek telt 148 pagina’s en heeft veel illustraties in kleur. Het is
een uitgave van de Stichting Vestingwerken Ravenstein. Prijs: 20 euro.
geniet nog een half jaar van de vondst en
kies uiteindelijk, in het voorjaar van 1988,
met gepaste tegenzin voor berusting in het
lot.”

Najaar 2011

Voorjaar 1987
Bij het graven van een zinkput bij het
nieuwe tuinhuis stuit Martin Jan van
Mourik op gemetselde bakstenen. “Al direct vermoed ik dat hier iets bijzonders aan
de hand is …Langs de zuidelijke zijde graaf
ik mij een weg naar beneden. Na ongeveer
een halve meter vertoont zich een muur die
in oostelijke richting, naar de stad loopt. De
muur vertoont de aanzet van een gewelf. Ik
graaf onvermoeibaar verder….”
Een deskundige van de gemeente geeft
de volgende raad aan Van Mourik:
“Mooie foto’s maken en dichtgooien….“Ik

Van Mourik krijgt hulp van een graafmachine.
“Het is snel raak. Op een diepte van slechts
een halve meter schraapt de bak over muurwerk. Als deel van het bodemarchief openbaart zich een met rode stenen opgebouwde
muur met de aanzet van een ruw gepleisterd gewelf. En, of het niet op kan: het gewelf
verspringt ter plaatse. Een hoog gewelf gaat
in oostelijke richting over in een lager gewelf.
Het blije gevoel van 1987 keerde in volle hevigheid terug. De schop begint in mijn handen te jeuken. “

Mei 2012
Na de winter graaft Van Mourik verder.
Hij ontdekt de contouren van een ruimte
die hoogstwaarschijnlijk een kazemat
was.
“Hier bevindt zich aarde. Met grote kracht
steek ik de schop erin. En ziedaar: de grond
wijkt en valt achterwaarts naar beneden. …
Het is inderdaad het schietgat maar, mooier nog, achter het schietgat bevindt zich een
lege ruimte, een ruimte die moet hebben gediend als geschutskelder of schietkoker en
zich mogelijk al eeuwen onder het maaiveld
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bevindt, zonder nog ooit door iemand te
zijn bezocht. Een hemels gevoel maakt zich
van mij meester.”

Oktober 2012
“De mouwen moeten worden opgestroopt
om deze vondst, primair voor Ravenstein
beleefbaar te maken. Maar in mijn eentje
zal ik de weg niet kunnen vervolgen. Ik sta,
ook tegenover de autoriteiten aanmerkelijk
sterker als ik mij zou bedienen van een
stichting en mij laat bijstaan door ter zake
kundige, enthousiaste personen. Op 10 oktober 2012 wordt in het leven geroepen de
stichting Stichting Vestingwerken Ravenstein, gezeteld te Ravenstein.”

2013
“In afwachting van de vervolgstappen ontwikkelt het terrein zich tot toeristische trekpleister. Als de poort openstaat, bezoeken
vele dagjesmensen, te voet of met de fiets, het
terrein. Ook de meeste stadsgidsen nemen
een bezoek aan de blootliggende vestingresten op in hun wandelroute.”

April 2014
De tijd van illegaal graafwerk is voorbij.
Archeoloog Eric van der Kuijl is ingeschakeld en tussen 14 en 18 april wordt
onderzoek verricht aan de kazemat. Van
der Kuijl zaagt een stuk eikenhout uit de
balken die als fundering dienst deden.
Onderzoek toont aan dat de boom in
1509 is gekapt zodat aannemelijk is dat
in 1509-1510 met de bouw van het vestingwerk is begonnen. Op vrijdag 18
april komen er 500 bezoekers naar een
open dag.
“De belangstelling blijft na de open dag
groot ... Al die belangstelling roept af en toe
ook irritatie op. Niet iedereen blijft binnen
de rood-witte linten en sommigen plukken
bij vertrek nog een appel van de boom. Moe
word ik soms van goedbedoelde opmerkingen en vragen als ‘Ge kunt hier unne schône
wijnkelder van make!’ …”

van een muur die de geschutsopening
moest afschermen, een zogenaamd
‘oreillon’ (oor). De voorkant van de geschutskelder krijgt een gemetselde beschermlaag.
“Architect Maurits Cobben bewaakt de
kwaliteit van het ingewikkelde metselwerk
van uur tot uur. Af en toe moet hij bijsturen
maar reeds eind september is de toog, voorzien van de sluitsteen met daarin gegraveerd ‘A.D. 1509’ en daaronder ‘2015’ gereed.”
Op de kazemat komt een betonnen bak,
waarop verwarmd en beloopbaar glas zal
worden geplaatst. Het terrein voor de
kelder wordt verder afgegraven; rond het
bolwerk komen aarden wallen.

1509-2016
En zo is de cirkel rond. Zoals Van Mourik aan het begin zijn boek schrijft:
“Het bolwerck, onderdeel van de vesting Ravenstein, aan de Brabantse kant van de
grens met het gevreesde Gelre, heeft slechts
ongeveer 35 jaar bestaan. Het wordt (deels)
met buskruit opgeblazen en gesloopt in
1544-1545. De restanten verdwijnen dan onder de aarde. ... In 1621 e.v. wordt het aarden bastion Famars eroverheen gelegd.”
“De ontdekking van het vestingwerk biedt
mij de mogelijkheid iets terug te doen aan
Ravenstein, alwaar ik sinds mijn geboorte,
op zondag 28 november 1943, zo gelukkig
ben.”

“Mooie foto’s maken en dichtgooien.” Een nog jeugdige Martin Jan
van Mourik liet zich in 1988 bij zijn
eerste opgraving fotograferen
door Arno Broeren.

Op deze foto van 24 augustus 2015
is Martin Jan van Mourik legaal aan
het werk.

Augustus-oktober 2015
“Hoewel de omgevingsvergunning formeel
nog niet is afgekomen, wordt op17 augustus
2015 toch maar, op eigen risico, gestart met
het project.” Er worden sporen gevonden
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Niet één maar drie gilden van Ravenstein
Vrijwel iedereen in onze omgeving kent het Sint Barbara Gilde uit Ravenstein. Wat
velen niet weten is dat er in vroegere tijden, toen Ravenstein veel minder inwoners telde, maar liefst drie gilden actief waren. Naast het Sint Barbara Gilde, het
Sint Lucia Gilde en het gilde van Sint Jan Baptist, niet te verwarren met het Sint
Jans Gilde uit Neerlangel.

door Nico Verhoeven

Het Sint Barbara Gilde

Het Sint Lucia Gilde

Het Sint Barbara Gilde in 1935
Van links naar rechts: NN, Henk
Heessen, NN, Jan van der Wolk, ?
Maassen, NN, NN, NN, NN, Wout
Heessen, Jan Kuijpers, S.A. van Duren, NN. (foto BHIC, oorspronkelijk van Fotopersbureau Het Zuiden)

“Loffelijke Broederschap van de Heilige
Maagd en Martelaresse Barbara”. Dat is
de naam, maar in de dagelijkse omgang
spreekt men kortweg van het Sint Barbara Gilde. Het oudst bekende stuk
waarin het Sint Barbara Gilde wordt genoemd dateert uit 1439. Waarschijnlijk
is het gilde opgericht in de eerste helft
van de vijftiende eeuw, gezien het feit
dat het gilde door de eeuwen heen begrafenissen heeft verzorgd in Ravenstein en
tijdens een pestepidemie ook in Schaijk
en Reek. De daar gevestigde tiendrechten getuigen daarvan. Opmerkelijk is dat
het Sint Barbara Gilde, in tegenstelling
tot de meeste gilden, sinds haar oprichting altijd heeft voortbestaan.
Het gilde beschikt over een grote zilverschat in de vorm van zilveren schilden
en andere attributen, waarvan een aantal
eeuwenoud, Daarnaast beschikt het gilde over oude boeken en geschriften van
hoge historische waarde.

Het Sint Lucia Gilde is ontstaan nadat
een vijftal gildebroeders zich na een ruzie heeft afgescheiden van het Sint Barbara Gilde. De oprichtingsakte van 28
maart 1718 is vrijwel identiek aan die
van het Sint Barbara Gilde. Een gedeelte
van deze akte van het Sint Lucia Gilde
van 28 maart 1718 luidt als volgt:
“Wij Johan van Ravesteijn (=Johann Wilhelm von Neuburg), Everadt Broes ende
voorts gesamentlijke schepenen der Stadt
Ravesteijn doen cond ende maken kennelijk
dat voor ons gekomen en erschenen is Matthijs Porters koningh der Broederschap van
Ste Lucia alhier binnen Ravesteijn, alsmede Hendrik Jansen, Jan van Berchen, Jacobus Belders ende Willems, sijnde Dekens der
gemelde Broederschap”.
Sinds de Tweede Wereldoorlog stond
het Sint Lucia Gilde op een laag pitje en
sinds de jaren zestig van de vorige eeuw
bestaat het niet meer. Wel bestaat er nog
zeer mooi gildezilver waaronder een kei-
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Keizerskraag H.M. Heessen, 1952

Koningsschild 1787, onderdeel van
het koningszilver van het Sint Luciagilde. Het gilde bezit een zilverschat die teruggaat tot 1648. Iedere gildekoning laat op eigen kosten
een schild maken, dat hij na drie
jaar aanbiedt en eigendom wordt
van het gilde.

zerskraag met drie vogels, jubileumschilden, een gedenkplaat en een draagplaquette voor de koningin.
Uniek is het zogenaamde begrafeniszilver, bestaande uit twee prachtig gedreven medaillons aan een prachtige ketting. Ook zijn er nog enkele attributen
die waarschijnlijk werden gebruikt bij
kerkelijke plechtigheden. Al deze voorwerpen waren in bewaring bij het parochiebestuur van de Sint Lucia Parochie
in Ravenstein. Met het oog op de parochiële herindeling zijn deze voorwerpen
onlangs overgedragen aan het Sint Barbara Gilde.

Het Sint Jan Baptist Gilde
“De loffelicke schutterije van St. Johan
Baptist florerende binnen de stadt Ravesteijn”. Zo luidt de tekst op een keten
met plaat waarop het wapen van ‘Wolf-

ganck Wilhelm Paltzgrave bij Rhein,
heer zu Ravesteijn (=Wolfgang Wilhelm
von Neuburg), anno 1645’. Dit is tevens
het oudst bekende jaartal van dit gilde.
Naast een lijst van koningen die loopt
van 1645 tot 1729, bestaat er ook nog een
concept van een nieuwe ordinantie (=reglement) uit circa 1695. Verder is er weinig bekend van dit gilde.
Aannemelijk is dat gegoede burgers
broeder waren van het gilde, gezien enkele namen die voorkomen op de lijst
van koningen: 1680, Theodorus van der
Gheest J.U.L., scholtis en dijkgraaf;
1686, Johan van Willigen, advocaat fiscaal; 1729, Bernard van Niel van Zuijdewijn, drossaard. Deze voorname heren
dronken niet alleen bier bij het gilde,
maar ook wijn, zo blijkt uit de hiervoor
genoemde ordinantie. Dit is uitzonderlijk voor schuttersgilden.
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De ‘nieuwe’ traditie van het schuttersgilde
Schuttersgilden uit de wijde omgeving paraderen in juni tijdens de Gildefeesten door de
straten van Ravenstein. Ze dragen historische kledij, zwaaien met vendels, trommelen en
schieten op de vogel. Aan deze ‘eeuwenoude traditie’ is in de loop der eeuwen het nodige
veranderd en vernieuwd.
Schuttersgilden zijn niet een typisch Brabantse of Limburgse traditie. Het is een
West-Europees fenomeen ontstaan in de late Middeleeuwen. De leden hadden
godsdienstige plichten, verleenden onderlinge bijstand en hanteerden wapens ter
vermaak (koningschieten) of verdediging van de stad. Een deel van de gilden is
voortgekomen uit broederschappen die vooral een godsdienstig doel hadden.
Na 1568, het begin van de 80-jarige oorlog, veranderde de situatie in Nederland.
In de protestantse Republiek kregen de schuttersgilden het moeilijk vanwege hun
band met de katholieke kerk. In de loop van de 19e eeuw was het juist de katholieke geestelijkheid die kritisch tegenover de gilden stond. “Ze zouden zijn afgeweken van hun oorspronkelijke taken en teveel nadruk leggen op het teren” (Geschiedenis van Noord-Brabant, dl. I, p.324). Teren is het potverteren (bier drinken)
op de jaarlijkse feestdag.
Tot aan de Tweede Wereldoorlog leidden de meeste schuttersgilden een sluimerend bestaan. De latere opbloei is onder meer te danken aan Brabantse regionalisten, die het traditionele beeld van de provincie wilden onderstrepen. Met die opbloei kregen de gilden ook een ander gezicht. Ze gingen kleurige, historische
uniformen dragen. Nieuw was ook het zwaaien met vendels. Van recenter datum
is het toelaten van vrouwen. Het Ravensteinse Sint Barbara Gilde heeft die ontwikkelingen ook doorgemaakt.
Bronnen: Archief Sint Barbara Gilde Ravenstein; Peter Nissen,
Schuttersgilden en hun historische
identiteit, in: Schuttersgilden en
hun beschermheiligen, MRK,
Uden, 2000, p. 7-16; A. Ising, Brabantse schuttersgilden vroeger en
nu, Maasbree, 1983; J. Jolles, De
schuttersgilden en schutterijen
van Noord-Brabant, Arnhem, 1974;
De Gouden Guld 1933-1983, Kring
van Schuttersgilden Land van
Cuijk, Venlo, 1983
Advisering: Wout Heessen
Foto’s Andrea van Breda, BHIC,
Foto Barbara Gilde: René Theunissen

Heropleving
In de 19e eeuw beperkte het gilde zich tot het begraven en bier drinken op de ‘teerdagen’. Er was op een gegeven moment niet eens geld voor een nieuw vaandel. De
heropleving kwam vanaf 1935 met het eerste regionale gildefeest. Als in 1967 weer
een gildedag wordt gehouden, hebben de leden van het gilde hun lange zwarte jas,
gestreepte broek en pet (zie de foto uit 1935) verruild voor een kleurig uniform. En
sinds 2006 kunnen ook vrouwen lid worden; er zijn inmiddels acht gildezusters,
van de in totaal 35 leden.
Waarom zou je nu nog lid worden van het gilde? “Broederschap”, zegt secretaris/
archivaris Wout Heessen. “Voor elkaar opkomen, samen activiteiten ondernemen. En actief zijn voor de gemeenschap. Doden begraven doen we niet meer. We
helpen bij de dodenherdenking en we zorgen voor kaarsen op het kerkhof met
Allerzielen. Maar je hoeft niet katholiek te zijn om lid te worden, we hebben ook
protestantse leden. Bij het gilde is iedereen welkom.”
Aad Vernooij

Tussen Maas en Erfdijk 8 | april 2016 | 8

Prenten van Ansje Huijbrechts

‘Er moeten wel bomen op staan’

”Ik heb altijd geschilderd en getekend, al
vanaf mijn lagere school in Breda. Zes
jaar geleden begon ik met tekeningen
van Ravenstein. Dat kwam vooral omdat
Herman Coppus (Ravensteinse kunstenaar, red.) tegen me zei dat ik steeds beter tekende.”

blijf ik tekeningen maken. Er zijn mensen die zeggen dat ik die moet gaan exposeren. Maar daar ben ik nog niet klaar
voor. Zelf zou ik mijn tekeningen graag
bundelen in een boekje.”
René van den Heuvel

Ansje Huijbrechts (71) uit Ravenstein is
zichtbaar blij met de aandacht voor haar
tekeningen. Het liefst tekent ze oude
huizen en andere historische plekken in
Ravenstein. “Maar er moeten wel bomen, vogels en bloemen op staan, anders teken ik ze niet. Vooral platanen
vind ik mooi. Ik ben een groot liefhebber
van de natuur, alles wat leeft, groeit en
zwemt. Er is volop natuur in en om de
grachten van Ravenstein”

Te vroeg
In 1967 kwam Ansje, lid van de heemkundevereniging, in Herpen wonen. Ze
verhuisde in 1969 naar Ravenstein.
Sinds 1980 woont ze in de Walstraat.
Twintig jaar lang deed ze mee aan de expositie Koldergalerij in De Keurvorst.
“Zolang ik mijn handen kan gebruiken,
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Stadsgids Wim Walk:
door Wilhelmien van Sambeek

“Ge mucht alles worre wâ ge
wilt, as ge mar urst ’n vak leert”
“Ik ben in 1947, als vijfde kind van de
tien, boven de Maaspoort van Ravenstein
geboren. Het was de koudste winter van
de 20e eeuw. Mijn vader was aannemer,
bouwde nieuw en restaureerde oud. Al
jong werden mijn broers en ik bij het
bouwen betrokken. In vakanties en vrije
tijd moesten we vaak op de bouw ‘meeupperen’. Na de basisschool zei mijn vader: “Ge mucht alles worre wâ ge wilt, as
ge mar urst ’n vak leert” en zo ging ik
naar kostschool, de Bisschoppelijke Nijverheidsschool in Voorhout bij Leiden,
een vakopleiding voor metselen, timmeren, Mulo B en een middenstandsdiploma. Daarna volgde ik een bouwkundeopleiding in Den Bosch en onvermijdelijk
in die roerige tijd ging ik in militaire
dienst bij de geneeskundige troepen in
Grave.”

Toch verder
“De interesse voor bouwkunde bleef,
maar ik zocht meer de creatieve kant, het
ontwerpen. Ik werd toegelaten op de

kunstacademie Sint Joost in Breda en
koos voor de opleiding Ruimte en Vormgeving. Ik vond het belangrijk dat er voeling was tussen vormgeving én mens, de
wisselwerking tussen tijd, vorm en
ruimte; dit alles ten dienste van de gebruikers van die openbare ruimte. Ik
wilde mijn ideeën verbreden, de ruimtelijke wereld van ’bovenaf’ bekijken én de
mens daarin centraal stellen. Na de afronding van de opleiding in Breda stimuleerde een TU-docent me om me verder te ontwikkelen in de ontwerppraktijk.
Ik koos voor een avondopleiding stedenbouwkundige op de Academie voor
Bouwkunst in Tilburg. Toen ik in Den
Bosch ging werken, heb ik als ontwerper
een leerzame tijd doorgemaakt. In samenwerking met veel restauratiedeskundigen en andere geschiedenisspecialisten is het middeleeuwse karakter van
de binnenstad van Den Bosch hersteld.
Later werkte ik als stedenbouwkundige
vooral aan het ontwerpen van nieuwbouwwijken.”

Wim Walk: “Mijn favoriete plek is
de Maasdijk.”
Foto René van den Heuvel
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Toen en nu
“Ik ben dan ook stadsgids geworden uit
pure interesse voor de mens in zijn oude
en nieuwe leefomgeving. Alles wat ik in
mijn werk ontwikkelde, van bouwkunde
tot planologie, zie ik terug in Ravenstein.
De structuur van onze oude stad is nog
zichtbaar en herleidbaar; kijk maar naar
de vestinggrachten, het stratenpatroon,
de ligging aan de Maas en de mooie klassieke bouwwerken. Interesse voor het
bouwen en wonen door de eeuwen heen
heeft altijd mijn belangstelling gehad. Ik
wil dat als stadsgids uitdragen. Ik wil
graag de complete historie van onze stad
onder de aandacht brengen, omdat de
historie deel uitmaakt van de toekomst
van een levendige stad. Ik neem deel aan
het herstel van het stadje door de restauratie van de twee tuinhuisjes uit de 19e
eeuw aan de Molengracht te coördineren. De recente opgraving van het Philips van Kleef-bolwerk uit 1509 is, voor
de verdere bouwplannen in de binnenstad, een geweldige uitdaging. Liggen er
nog meer bolwerken uit de 16e-eeuw onder de straten en tuinen in de oude stad
verborgen en waar dan?”

Willem de stoere ridder
Een stoere Middeleeuwse ridder. Zo ziet Willem van Kleef (Wilhelm V
von Kleve) eruit op een gravure uit 1540. Hij regeerde van 1539 tot 1592
over het Land van Ravenstein. Een afdruk van de gravure heeft Chris
Evers uit Eindhoven onlangs geschonken aan de Heemkundekring. Evers
is een geboren Ravensteiner (1935). Zijn familie had een bakkerij in de
Marktstraat.
De gravure is niet alleen bijzonder vanwege de kwaliteit van de tekening
en de afdruk. De afgebeelde hertog was ook een opvallende figuur. Hij
maakte ruzie met keizer Karel V over het bezit van het hertogdom Gelre.
In de jaren 1542-43 liet hij Maarten van Rossem oorlog voeren in Brabant.
Het was een tijdperk van ‘plundering, brandstichting en verwoesting’
schrijft Van Hoogstraten in zijn Aanteekeningen op het Land van Ravenstein. Uiteindelijk verloor Willem de strijd. Mede als gevolg daarvan liet
Karel V de vestingwerken van Ravenstein slopen. Willem regeerde nog
lang, ondanks een beroerte in 1566. Daarom is hij op latere afbeeldingen
met een scheefhangend hoofd te zien. Volgens Van Hoogstraten bracht
hij in 1548 een bezoek aan Ravenstein.

Een wens
“Mijn favoriete plek is de Maasdijk. De
plek waar de stad in het verleden direct
aan de Maas lag. Ik heb de wens dat de
relatie tussen stad en Maas weer wordt
teruggebracht. Op deze plek ervaar je de
beslotenheid van de stad en de weidsheid van de Maasoevers. Als de Strang
weer kan worden teruggebracht ontstaat
er nieuw leven en ontstaan er nieuwe
kansen voor onze inwoners van de stad.
Ik blijf niet afwachten en heb daarom
ook zitting genomen in verschillende
werkgroepen die hiermee aan de slag
gaan.”
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Muziek bewerkt door
H. Van Abeelen, waarschijnlijk in 1883 geschreven voor een feestelijke gebeurtenis bij
Ravo’s Lust, het herenzangkoor van Ravenstein.

Feestmars van de stad Ravenstein
Het stadje Ravenstein
Ik zing van Ravenstein, een stadje aan de Maas,
Een vreemd’ling, die komt, hoort er niet veel geraas,
En ’t is geen wonder ook, want ik vertel U wat:
Het kleine Ravenstein is ’n piek, piek fijne stad.
Men komt er met het spoor, en stapt den wagen in
En rijdt den doolhof door en zit daar naar zijn zin
Want om de grachten heen, leidt er een heerlijk pad,
Naar ’t stadje Ravenstein, die piek, piek fijne stad.
Gij treedt in het hotel De Keurvorst van de Paltz,
Men eet daar goed en wel, de biefstuk is er malsch
Men roemt het Ravo’s bier, de wijn is ’n kost’lijk nat
’t is al uit Ravenstein, die piek, piek fijne stad.
Gij wandelt ’t plaatsje door; de kerk is sierlijk net,
Gij komt bij ’t postkantoor nog onlangs pas gezet,
Ziet gij de telegraaf? Ja dat beteekent wat:
Gij zijt in Ravenstein, een piek, piek fijne stad.
Kom nu nog even meer, ik breng U op de Wal,
Ziet gij die’n molen daar? Noemt ge dat niemendal?
Die drijft men hier met stoom, geen wind of waterrad,
Zoo is ’t in Ravenstein, die piek, piek fijne stad.

De schrijver van de feestmars is de heer F.C. van Aken.
Hij is op 16 januari 1854 te
Princenhage geboren en
komt in 1878 naar Ravenstein
om er hoofdonderwijzer te
worden van de plaatselijke
jongensschool. Hij krijgt op 1
mei 1910 eervol ontslag wegens ziekte en gaat terug
naar Teteringen. In het bezit
van aktes voor Frans, Duits,
Nederlands en wiskunde,
wist hij zich als docent en pedagoog verdienstelijk te maken. Ook aan de Rijks-Normaalschool in Grave was hij
een van de meest beminde
leraren. Hij werd meer dan
eens aangezocht om zitting
te nemen in de examencommissie, maar daar bedankte
hij steeds voor. Hij leefde
kennelijk alleen voor zijn
school.
Bron: Foto en Filmbank NoordBrabant

Twee schoenfabrieken ook staan hier haast zij aan zij
En in de Maasstraat ginds vindt ge een stoomsmederij
En ook het schoolgebouw, met onderwijzers zat
Voor ’t heil der lieve jeugd, die piek piek fijne stad.
En ene zustren schaar daar aan ’t eind der straat ‘
Bewaart ons woelig kroost , bestuurt een pensionaat
‘K wijs op de teekenschool, wel wis een kostb’re schat
Voor het land van Ravenstein met piek, piek fijne stad.
Dan in deez’ kleine plaats woont meen’g celebriteit
Zij schittert ook in ’t licht van dezen nieuwen tijd
Zeg, hadt ge wel gedacht, dat men hier gaslicht had,
Gij vindt ’t in Ravenstein, die piek, piek fijne stad.
Kom nu nog op den dijk, aan ’t Ravensteinse veer,
En rust een weinig uit na ’t heerlijk zomersch weer,
Daar hoort ge “Ravo’s Lust” het zangkoor van de stad,
De bloem van Ravenstein, die piek, piek fijne stad.
Ziet gij dien toren ginds van ’t dorpje dat daar ligt?
Neem bij de Soos eens plaats, en g’hebt een schoon gezicht
Gebruikt uw oogen vrij en zeg hoe vindt gij dat?
Zoo is ’t in Ravenstein, die piek, piek fijne stad.
En als er iets gebeurt, hetzij in stad of land
Dan leest men daad’lijk nieuws in elke flinke krant,
Zoodat de wereld zegt; “Er gebeurt toch altijd wat”
Dat kleine Ravenstein, is ‘n piek, piek fijne stad.
Al was in Amsterdam, veel schoons tentoongesteld
En kon men daar veel zien, ten minste voor zijn geld.
‘k houd ’t toch met Ravenstein, al noemt men ’t soms een gat.
Ja, ‘k hou ’t met Ravenstein, die piek, piek fijne stad.
‘K roem de zusterschaar, haar Godsdienst en haar deugd,
die ’t jongste kind reeds leidt in zijne prilste jeugd. (in plaats van de regels in couplet 7)
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Met dank aan Roel Knoben,
Harmonie OBK Ravenstein
De foto is waarschijnlijk gemaakt bij het
25-jarig jubileum van J. van Aken in 1903.
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door Wilhelmien van Sambeek
foto’s René van den Heuvel

De pastorie van Demen,
voor Ton en Gertje van de

“In 1995 hoorden mijn vrouw en ik dat
de pastorie van Demen te koop was. We
gingen eens kijken, maar vonden het
toch wel erg donker daar. Het huis lag
voor en achter verstopt achter bomen en
struiken en dat gaf een sombere aanblik.
Toch zijn we enkele dagen later serieus
gaan kijken en toen we eenmaal binnen
waren, viel ons het licht en de ruimte op.
We zagen het wel zitten en in augustus
werd het huis ons eigendom. Er was achterstallig onderhoud, dus veel werk aan
de winkel. Gelukkig was het wel bewoonbaar, alleen erg tochtig. Dat was de
eerste klus: de tocht eruit. Er hoefde
niets uitgebroken te worden, zodat het
opknappen meteen kon beginnen.
De pastorie uit 1880 is dwars tegen de
dijk aangebouwd. Je hebt de woonverdieping, daarboven de eerste verdieping
met slaapkamers en daarboven nog een
zolder. Helemaal beneden, op tuinniveau dus, is het souterrain. Op het dak
stond een spits torentje. Voor en achter
waren twee dakkapellen, twee schoudergevels en aan de beide zijgevels getande

trapgevels met een buitentrap die vanaf
tuinniveau naar de woningverdieping
leidde. Het mooie siermetselwerk onder
de dakgoot maakte het geheel compleet.”

Een kluis
“In 1962 is er flink verbouwd en is het
uiterlijk versoberd. Het torentje is verwijderd, evenals twee dakkapellen aan de
achterkant. De schoudergevels en de getande trapgevels werden simpele puntgevels en de buitentrappen verdwenen ook.
De deur die daar zat werd verwijderd en
de opening dichtgemetseld. Aan de buitenkant kun je dat nog goed aan het metselwerk zien. Het zesruits schuifraam
met tweeruits bovenlicht werd wat moderner uitgevoerd. De vouwblinden met
paneel aan de binnenkant zitten er nog
wel, maar zijn vastgezet. De originele zitvensterbanken zijn ook nog aanwezig. In
de rechtervoorkamer, “de zaal”, zie je
nog de zwart marmeren schoorsteenmantel met twee corinthische pilasters.
Hier werd vroeger vergaderd en de catechismus overhoord. In de linker voorka-
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een paradijselijke plek
Rijdt
mer zit ook een zwart marmeren schoorsteenmantel en de stucplafonds hebben
een rozet in het midden. In de gang liggen polychrome vloertegels en het leuke
is dat in het priesterkoor van de kerk precies dezelfde tegels liggen. In de keuken
zit nog een schouw met witte tegels en in
de tussenmuur zitten twee ronde gietijzeren ventilatieroosters.
Op de eerste verdieping hebben de slaapkamers nog de originele deuren en
vouwblinden voor de ramen. De draagmuren zijn van steen en sommige zijmuren van riet en die zijn afgestuct. Bij
herstelwerkzaamheden vond ik kranten
uit 1881 met daar drie lagen behang
overheen. In een van de kamers is een
kluis ingemetseld met het opschrift: ecclesia pastoratus mensacumque pauperum
en achter de deur vier afzonderlijke ijzeren kluisjes met als opschrift kerk, pastorie, armen van Demen, armen van Dieden.
De pastoor kon rustig gaan slapen, want
op de bovenverdieping zie je nog mogelijkheden om de trapdeur te vergrendelen met een insteekgrendel aan de gang-

kant en een grendel om er vooral voor te
zorgen dat er niemand naar binnen kon.
Dit zie je ook bij de voordeur. Daar zaten
extra vouwdeuren die opengeklapt werden, (dit zijn nu kastjes) en een ijzeren
staaf die de boel op de plaats hield. De
gangdeuren hebben allemaal twee draaiknipjes aan de gangkant. Het verhaal
gaat dat de pastoor in de tijd van de Osse
Bende de pastorie extra heeft laten beveiligen.”

Veel werk

Een van de gietijzeren ventilatieroosters in de keuken

“Op het dak en de dakkapellen liggen
leien en aan de binnenkant was het latwerk bekleed met riet dat met ijzerdraad
aan elkaar was geknoopt en met honderden spijkertjes vastgezet en afgestuct.
Dit heb ik eraf gehaald, geïsoleerd en
met platen netjes afgewerkt.
Het benedenhuis bereik je via een betonnen trap met een ijzeren reling tegen de
muur. Hier is een dwarsgang met deuren die naar de, van oorsprong, koets-,
was- en provisieruimte én een tuinkamer leiden. In de provisieruimte zaten
Ton in de voormalige ontvangstkamer van de pastorie
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Ansichtkaart van pastorie Demen
en Dieden voor de verbouwing in
1962

o.a. pekelbakken. Vroeger werden hier
etenswaren bewaard die de pastoor van
de gelovigen kreeg. Aan het einde van
de gang is ook een tweede toilet. Nu is de
benedenverdieping verbouwd tot woonruimte.”

Verrassingen
“Ik heb bij het opknappen ook bijzondere dingen gevonden. Zo was ik de toiletruimte aan het vernieuwen en wilde het
verlaagde plafond weghalen. Wie schetst
mijn verbazing toen ik daar nóg een plafond boven zag. Daarboven zat weer een
zinken bak die gevoed werd door regenwater. Waarschijnlijk was dat om het toilet door te spoelen. Ik heb die bak laten
zitten. Later, toen ik boven de vloer van
de slaapkamer onder handen nam, ontdekte ik een luikje en zag dat de zinken
bak ook een overlooppijpje had. Het
overtollige water liep door de buis naar
de wasruimte en daar in een putje.
De elektriciteitsleidingen zijn ook vervangen en meteen weggewerkt in de
muur. Toen waren er vier groepen, maar
nu zijn het er heel wat meer.
De huidige voordeur heb ik gevonden
achter een houten plaat in de rechter zijgang. Toen ik die plaat weghaalde, zag ik
de originele vleugelglasdeur met de gordijntjes nog voor de ramen! Ik heb deze
deur opgeknapt, de ramen vervangen
door een paneel, en gebruik hem nu als
voordeur.

Achter in de tuin staat een vijfkantig
tuinhuisje dat lijkt op een kapelletje. Ik
heb het in 1998 gerestaureerd. Er is een
nieuw leistenen tentdakje op gekomen
en onder de dakvoet zit een mooie zinken sierstrook. Het metselwerk is in
halfsteens verband en er zit geen deur
in. Die heeft er wel ingezeten, want volgens oudere Demenaren hield de pastoor er vogeltjes in. Op de vier muren zie
je nog de gietijzeren sierroosters voor de
ramen. We kunnen hier heerlijk zitten
en hebben er zelfs Mariabeeldjes neergezet. Om de tuin staat een hoge ezelsrug-muur die verzwaard is met muurpijlers en er zitten gele banden in verwerkt.
Deze muur hoort bij de kerkhofmuur
hiernaast, want tot 1962 vormde dat een
geheel met elkaar. We wonen hier nu 21
jaar met veel plezier. We genieten elke
dag van het mooie uitzicht en als de zon
schijnt is het heel aangenaam in de
woonkamer. Door de vele ramen hebben
we ook zo’n mooie lichtinval. In de zomer kunnen we heerlijk onder de notenboom zitten, kortom, een paradijselijke
plek.”
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Uit de knipselkrant …
Theehuisje aan de Van Coothweg
In de tuin van Christa en Gijs Rovers aan
de van Coothweg in Ravenstein, staat
een van de weinige theehuisjes die Ravenstein nog rijk is. Het is omstreeks
1890 gebouwd bovenop een kazemat
van een oud vestingwerk uit de zestiende eeuw. Vanuit het theehuis had je
vroeger een prachtig uitzicht over de
tuin die de hele van Coothweg omvatte.
Het uitzicht nu reikt tot de grens van de
tuin, de Maas en de rand van de binnenstad.
Theehuisjes waren in de 19de eeuw vaak
te vinden in de tuinen van welgestelde
mensen.
Ze ontvingen daar hun gasten of gingen
erheen voor de rust. Dienstmeisjes serveerden er de thee. Zo ook in Ravenstein.
Toen de wallen van Ravenstein in de
gracht geschoven werden, ontstonden er
brede grachtoevers. Die zijn verdeeld in
puntvormige kavels en menigeen die
daar een tuin wilde hebben, kocht zo’n
stukje grond. Veel eigenaars hebben er
een thee- of tuinhuisje opgezet. Het waren er ooit wel vijftien. Jongelui maakten
er afspraakjes en ontmoetten daar hun
geliefde. Volgens Willem van de Kamp,
de opa van Christa, wandelden in deze
tuin dames met parasolletjes en mooie
jurken die in het prieeltje genoten van
een heerlijk kopje thee. Die romantisch
tijd is gedeeltelijk bewaard gebleven in
het theehuisje aan de Van Coothweg.
Het bouwwerkje is tienhoekig en bestaat
rondom uit glas. Het dak is van riet en
loopt spits toe.
De heer Eichelsheim kocht in 1936 de
tuin met het huisje dat al flink in verval
was geraakt. Hij liet het restaureren; er
werden nieuwe banken in gezet en de kapotte ruiten werden vervangen. Die bleven niet lang heel, want baldadige jeugd
gooide regelmatig de ruiten in. Eichelsheim maakte daar een eind aan door de
kinderen uit te nodigen in zijn theehuisje. ’s Middags van vier tot vijf mochten de
kinderen in de tuin spelen en in de zomer ook fruit plukken en eten.

Spookhuis
In de jaren veertig van de vorige eeuw
hulde iemand zich eens in een wit laken
om de kinderen in de omgeving eens
flink schrik aan te jagen. Het huisje
stond daarna bekend als spookhuis. In
de jaren zestig van de vorige eeuw hingen in het prieel wit-roodgeblokte gordijntjes en werd het ook wel het kabouterhuisje genoemd.
De huidige eigenaren hebben het theehuisje ook weer gerestaureerd. Het bezit
momenteel de status van Rijksmonument.

foto’s Tonny Teuwisse
bronnen: Christa Walk en Brabants
Dagblad van 31 juli 1987

Joan Walk

Beneden in de tuin is goed het
hoogteverschil te zien

Tussen Maas en Erfdijk 8 | april 2016 | 17

Een Gelderse boerderij in
Dieden - deel 1
door Wilda van Drunen
Op de gevel van onze boerderij aan de Achterstraat 6 te Dieden staat het jaartal
1764. Tellen we daar 250 jaar bij op, dan was 2014 voor ons een reden om een boek
te publiceren. Veel onderzoek in de boerderij en het bestuderen van foto’s, oude
kaarten en materiaal in de verschillende archieven leverden genoeg gegevens op
voor een betrouwbare reconstructie.
In dit tijdschrift beschrijf ik de constructie van boerderijen in het algemeen. In de
volgende editie volgt een beschrijving van de bouwfasen van de eigen boerderij,
daarna gaat de aandacht uit naar de bewoners en het interieur.

In memoriam
In de voorlaatste week van
maart bereikte ons het bericht
dat Henk van Drunen na een
kortdurende ziekte is overleden. Hij is 68 jaar geworden en
was lid van onze Heemkundekring. Samen met zijn broer
Ad onderzocht hij de kelders in
de binnenstad van Ravenstein.
Dat onderzoek zal worden opgenomen in een fotoboek over
deze historische kelders. Met
zijn vrouw Wilda schreef hij
een prachtig boek over de geschiedenis en de verbouwing
van hun boerderij. Hier volgt
het eerste deel uit een reeks
over deze boerderij die zijn
vrouw voor ons tijdschrift heeft
geschreven.

Boerderijbouw in het Maasland
Oorspronkelijk was een boerderij een
bedrijf met woning onder één dak. Voor
zover de financiën het toelieten volgden
later de wenselijke aanpassingen. Architectuur kun je dit niet noemen. Mooi of
lelijk was niet van belang; oplossingen
uit de omgeving werden simpelweg gekopieerd.
Een gebruikelijke plattegrond voor de
eerste boerderijen in de streek langs de
Maas was een rechthoek met een nok in
de langsrichting. De sporenkap werd ondersteund door zware gebinten. In het
Maasland komt het dwarsgeplaatste ankerbalkgebint het meest voor. Deze gebinten werden plat op de grond gemaakt
en vervolgens rechtgezet en gekoppeld.

Joan Walk

stond er een vormvast skelet van één
beuk breed. Vanaf de wormplaat werden
sporen geplaatst die bij de nok gekoppeld werden door een haanhout. Door
vanaf de wormplaat naar de zijmuren
zogenaamde oplangers aan te brengen
werd het een boerderij met drie beuken
(‘hallen’), een zogenaamd hallenhuis.

Prototype hallenhuis 17e eeuw

Het opzetten van gebinten

De gebinten bestonden uit staanders die
horizontaal verbonden werden met een
ankerbalk. Korbelen gaven het gebint de
nodige eigen stijfheid. De gebinten werden vervolgens onderling verbonden
met een ‘wormplaat’. Tot slot werden er
windverbanden aangebracht en ont-

Van oorsprong had een boerderij één
grote doorlopende kap gedekt met riet,
later met dakpannen of een combinatie
van riet en pannen. Aan de kopse kant
van het bedrijfsgedeelte werd vaak een
‘wolfseind’, of een dakschild aangebracht, zodat er geen hoge, dure topgevel
gemetseld hoefde te worden.
In het rivierengebied kreeg de kap soms
een overstek, een zogenaamde huif.
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Boerderij in 1749 met huif

In onze boerderij aan de Achterstraat in
Dieden zijn de sporen van zo’n huif teruggevonden.
In de periode tot ongeveer 1700 was een
hallenhuis vaak een zogenaamd loshoes:
mens en vee woonden dan samen in één
ruimte. Dat was niet comfortabel, zodat
geleidelijk aan een scheiding werd aangebracht. In eerste instantie was dit een
eenvoudige, houten afscheiding, later
een stenen brandmuur. Op de scheiding
kwam een rookkanaal. Het woongedeelte ontwikkelde zich afhankelijk van het
aantal bewoners, het te besteden bedrag
en het aanzien dat men trachtte te verwerven.

Boerderijfoto’s René van den Heuvel
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door Joost Kocken

De Meierijse schoutsrekeningen
De Meierijse schoutsrekeningen zijn in
het Algemeen Rijksarchief in Brussel
verfilmd. De films zijn beschikbaar bij
het BHIC. Daar zijn ze door Henk Beijers getranscribeerd en geïndexeerd.
Dankzij deze gigantische klus zijn ze
veel toegankelijker geworden.
In de rekeningen worden de uitgaven
verantwoord, zodat te vinden is waaraan
ze zijn besteed. Zoals bekend, was er gedurende bepaalde perioden veel bemoeienis van Den Bosch met het Land van
Ravenstein. Het ‘Ravensteinse’ deel van
de rekeningen heb ik in een afzonderlijk
bestand ondergebracht. Het resultaat is
16 A4-tjes met gegevens vanaf 1368 tot ±
1580. Een groot deel gaat over de periode
1386-1389, toen tussen Brabant en Gelre
het conflict om Grave werd uitgevochten. Dit conflict is nu nog bekend als de
slag bij Niftrik.

Broodeters
Hertogin Johanna van Brabant had er
alle belang bij om de Geldersen achter
de Maas te houden. Daarom gelastte zij
Diederik de Rover, de hoogschout van
Den Bosch, om Ravenstein te verdedigen. Hij stationeerde een wisselend aantal manschappen, soms wel 160, in Ravenstein. Deze mannen, ook wel
‘broodeters’ genoemd, moesten gevoed
worden. De kok en de bakker van het
kasteel werden ingehuurd. Vanaf augustus 1387 werden grote hoeveelheden rogge ingekocht. Verder werden op het kasteel onder meer aangeleverd: mout,
spek, stokvis, boter, kaas, zout, haringen,
bukkems (bokking), hamels (gecastreerde rammen), groene maasvissen, erwten, kruiden, olie, azijn, mosterd en veel
bier. Van Henric den Pulser, de rentmeester van Reynout van Valkenburg,
kocht men wijn en ingekuipte runderen.

De haringen die uit Erp kwamen, waren
zo ranzig, dat niemand ze wilde eten. De
eerste opengeslagen ton werd in de Maas
gegooid. Er is nog veel meer aangekocht.
De rekeningen vermelden onder meer
900 schotels, bier- en wijnpotten, stro,
donderbussen en lood, salpeter, zwavel,
fakkels, pijlen, ‘tuig’ om weg te slingeren, wakersjassen en paarden. Voor het
grote aantal paarden werd er haver en
rauw voer ingeslagen.
In het najaar van 1387 kreeg de schout
bericht van de hertogin dat de Geldersen
van plan zouden zijn de stad te beklimmen of te bestormen. Daarom liet hij
twaalf bewakers uit Oisterwijk en andere
dorpen een maand lang elke nacht op de
muren posten. Ook werden wachters gehuurd voor de voorburcht en de toren en
bovendien drie poortwachters: op het
kasteel, in de voorburcht en in de stad.
Er werden planken ingeslagen voor timmerwerk aan de voorburcht en de stallen. De ‘zale’ (binnenplaats?) werd overdekt en gepleisterd. In de stad werd een
slagboom gemaakt. Aan de muren werden drie nieuwe erkers aangebracht,
aangenomen door Gherit van Berkel.
Ook werd een poort overdekt en van vensters voorzien, een haven gegraven en
twee ‘pleyten’ (platboomde vaartuigen)
gekocht om de paarden over te varen.
De uiterwaard (vermoedelijk de huidige
Middelwaard) werd gesnoeid. Het snoeihout legde men in de straten om die begaanbaar te maken. Voor dit doel werden nog acht vim (stapels) takkenbossen
bijgekocht.
De rekening spreekt van een brug die gebouwd was tussen ‘Dure’ (Deursen) en
Ravenstein, opdat de manschappen veilig af- en aan konden rijden. Ook wordt
vermeld: een pijl waaraan het landsschild werd bevestigd toen men over de
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Maas trok. In juni 1388 zijn omgevallen
muren hersteld.

Het hoge huis
Dat er in 1388 een hoog huis stond, blijkt
uit de volgende aankoop: er werd van de
heer van Borne (van Valkenburg) turf gekocht dat in de voorburcht lag en ook boven in het hoge huis.
Volgens de literatuur werd met de term ‘hogehuis’ in het algemeen een adellijke woning
aangeduid.
In het cijnsboek van de stad Ravenstein
is eind 17e eeuw sprake van een huis en
hof gelegen tussen ‘de groote torfschuer en
den rosmeulen’. Is deze turfschuur identiek met het hoge huis en met wat later
de tiendschuur wordt genoemd (Vlemmix), of hebben we hier te maken met
dat houten gebouw, waarvan Baac sporen heeft gevonden op de opgravingplaats?

waar hij al veroordeeld was. De schout
had vernomen dat de drossaard van Ravenstein alle boeren van zijn land had
opgeroepen om met geweren daar ter
plaatse te komen. Niet wetende wat hij
daarmee van plan was, heeft de schout
voorzorgsmaatregelen getroffen.
Hij bracht de gevangene op een wagen
naar het Land van Ravenstein, vergezeld
van een sterk gezelschap, bestaande uit
acht ruiters en twaalf voetknechten voor
bewaking op en rondom de wagen. Daar
waren meer dan 400 gewapende boeren
op de been. De overdracht ging kennelijk nogal moeizaam, want in de rekening staat dat hij drie dagen bezig is geweest met het op en neer rijden van de
gevangene.
Veel meer details zijn te vinden op de
website heemkunderavenstein onder
HISTORIE.

Een schaking
Tussen 1429 en 1442 was er na de schaking van een Berghemse vrouw door lieden uit het Land van Herpen een vechtpartij ontstaan, waarbij ene Arnt Ruweels
uit Berghem werd gedood. Er moest een
verzoening komen tussen de familie van
Ruweels en de dader, maar niemand
wilde bekennen. Jonkheer Engelbrecht
van Nassau, pandheer van Ravenstein,
nam zijn verantwoordelijkheid, omdat
die van Ravenstein zijn onderdanen waren, en betaalde in overleg met de schout
van Den Bosch een zoenoffer van 100
gulden.

Johanna van Brabant, prent van Pieter de
Jode na 1661 (publiek domein)

Het recht van ingebod
Uit hoofde van het Bossche recht van ingebod had de schout van Den Bosch ergens tussen 1569 en 1580 in het Land
van Ravenstein een misdadiger aangehouden, Peter Taphoiren genaamd. De
vorst van Kleef beklaagde zich bij de hertog van Alva, gouverneur van de Nederlanden, omdat de aanhouding gebeurde
in zijn jurisdictie. Alva zegde toe de gevangene terug te brengen naar de plek
waar hij aangehouden was om hem over
te leveren, onder voorwaarde dat hij
daarna weer terug ging naar Den Bosch,
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Café Burgerlust
door Joan Walk

Ik zit aan tafel in het nieuwe appartement van Hanny Hamers-Heessen waar zij en
haar broer Wout vol enthousiasme vertellen over 110 jaar familiegeschiedenis in
de Walstraat.
“En die werden dan in medicijnflesjes
overgegoten, zodat het geen drank leek”,
vult Wout aan. Nadat Wout sr. veertig
jaar kastelein is geweest, nam in 1939
vader Henk Heessen het café over. Hij
was getrouwd met Fien Hendriks. Als
gevolg van de mobilisatie moest Henk in
dienst. In de begintijd neemt opa de leiding over het café. “In de winter moesten de tafels met koud water gereinigd
worden en de kachel mocht pas aan als
alles schoon was.” In 1940 verhuisde
opa Heessen wegens ziekte naar een
dochter in Escharen.

Oorlog

Interieur café Heessen, 1935

Maatschoenmakerij
Overgrootvader Joseph Heessen runde
in Neerlangel een maatschoenmakerij.
Zijn zoon Wout begon ook als maatschoenmaker in de Maasstraat, nu Kolonel Wilsstraat op de hoek van de
Walstraat. In 1906 nam hij het café over
van de familie Van der Zande, beter bekend als familie Jacobus. Dit kleine café,
werd later bekend als café Burgerlust.
“Vroeger waren er nog geen slijterijen,”
gaat Hanny verder, “want thuis alcohol
drinken was taboe. Maar opa verkocht
aan de achterdeur regelmatig stiekem
maatjes jenever.”

“Soms was het bij ons echt “Allo, Allo!”
(serie op t.v.)”, vertelt Hanny. “Op zolder
zaten onderduikers en in de kelder werd
illegaal een varken geslacht.” Hierover is
in een vorig nummer al geschreven.
Wout vertelt: “In ons café zaten o.a. de
voetbalclub, de hengelsportverenigingen
en de duivenbond; er werden ook vergaderingen georganiseerd door onderwijzers, ondernemers en verenigingsbesturen. Het Sint Barbaragilde koos elke
twee jaar een ander café als ‘Teerhuis’.
Als ons café weer eens aan de beurt was,
bakte mijn moeder op 4 december, tijdens Barbaradag, halve hanen voor de
gildebroeders.”

Kippen
“Bij ons achter liepen er altijd kippen vrij
rond. Op een dag misten we er een stel.
Later kwam een klant met geslachte kippen aanzetten. Hij vroeg ons moeder om
ze te bakken. Dat deed ze zonder commentaar. Daarna dekte ze in het café de
tafel voor tien personen. Waarop de jongeling zei: “Tien borden, we zijn maar
met acht.” Waarop ons moeder zei: “Wij
willen ook eten van onze kippen.”
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haar altijd geholpen met de slijterij. In
de schuur naast de slijterij had haar man
een eigen leerstanserij.

Wijnlokaal
In 2007 begon Hanny een wijnproeflokaal. “Wijn is echt mijn passie” vertelt ze
enthousiast. Ze volgde met succes een
opleiding tot vinoloog. Voor Hanny betekende de wijnkamer heel veel. Toen ze
vijfenzestig werd, startte ze een internetwinkel: www.wijnkamerheessen.nl. Nu
huurt ze een opslagruimte voor de wijnen. Zelf is ze inmiddels verhuisd naar
de Voorburcht van waaruit ze nu haar
verkopen en wijnproeverijen regelt.
Opa Heessen op 1 mei 1937, 40 jaar kastelein

Nog een verhaal van Wout: “De kleedruimte van de plaatselijke voetbalclub
bevond zich in onze schuur. Daar stond
dan een teil met water en 25 stoelen. Van
een wedstrijdbespreking vooraf was toen
nog geen sprake. Van der Loop, de jeugdleider, lette er wel op dat de jeugd met
gepoetste schoenen het veld opging. Zodra een spelertje naar huis moest om
zijn schoenen te poetsen, gaf ons moeder in de gang stiekem een borstel en
een doosje schoenpoets. Via de achterdeur glipte hij dan weer naar binnen.”

Het café, de slijterij en de wijnkamer
zijn inmiddels verbouwd tot twee grote
appartementen.
Henk Heessen, de vader van Hanny en Wout, voor het café omstreeks 1940

Bescheiden
Hanny vertelt dat het café kort na de oorlog goed draaide. De vader van Wout en
Hanny begon in de woonkamer een kleine slijterij. “Op het dressoir stonden een
paar flessen en toen het te klein werd,
kwamen er schappen in de bedstee. Het
assortiment bestond voornamelijk uit
jonge jenever, citroenjenever, bessenjenever en brandewijn. De toonbank was
een tafeltje dat aan de voorkant was
dichtgetimmerd.”

Café Heessen omstreeks 1940

Overname
Inmiddels getrouwd met Conny Hamers, nam Hanny in 1972 het bedrijf
over. Het café stootte ze af, omdat ze de
combinatie: gezin, slijterij én café niet
zag zitten. De slijterij verhuisde naar het
café. Haar man en haar familie hebben
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door Lous Busch

Ferdinand Busch, zielverkoper
•
•

•

De aangeklaagde is Ferdinant Busch,
ook een geautoriseerde zeewerver;
Daniël Koolstaf en Johannes Hofman zijn de twee personen die geronseld zijn;
Bart Ansems is herbergier op de Oeselenberg in het Nederrijkse Walt bij
Nijmegen.

Wat gebeurde er?

Genealogie
In 1970 begon ik met het uitzoeken van
mijn stamboom. Mijn bet-betovergrootvader, Fortunat Büsch, geboren in 1721
of 1724, woonde in Maienfeld in het kanton Graubünden. Hij emigreerde van
Zwitserland naar Nijmegen. Omdat de
naam Fortunat in Nederland niet bekend was, noemde hij zich Ferdinand.
De trema op de ‘u’ is verdwenen, waardoor de uitspraak veranderde in ‘bus’. In
het Regionaal Archief Nijmegen vond ik
het onderstaande.

De zaak
Johan Philip Mooser heeft twee personen geronseld voor de VOC. Op 28
maart 1772 sluiten beiden zich echter
aan bij Ferdinand Busch die zodoende
het aanbrenggeld opstrijkt. Op 25 juni
1773 klaagt Johan Philip Mooser Ferdinand Busch aan.

Hoofdpersonages
•

De aanklager is Johan Philip Mooser, die mensen voor de Oost-Indische Compagnie ronselt. Dat doet
hij voor zijn neef, een officiële zeewerver, Johannes Muller;

Volgens Johan Philip Mooser krijgt hij
in zijn woning in Neuwith bezoek van
Daniël Koolstaf en Johannes Hofman.
Zij vertellen hem dat ze willen gaan varen naar Oost- of West-Indië. Ze vertrekken naar Nijmegen; een reis van zes dagen.
Volgens Daniël Koolstaf en Johannes
Hofman zijn zij onderweg toevallig Johan Philip Mooser tegengekomen. Mooser zei dat hij naa Holland rijsde, dat hij
daar een Neeff had woonen, den naaste en
beste weg kende, en dat hij aldaar dienst
wilde neemen om naa Oost-indien te vaaren, dat daar fortuijn te maaken en veel gelds
te winnen was.
Over Mooser: Dat hij altoos van de breede
weg off baan, door bossen en struijken gegaan was. Mooser stelt voor om met z’n
drieën te gaan varen.
Ze komen in Nijmegen aan tussen ligt en
donker aan den avond van 27 maart 1772.
Ze overnachten in de herberg van Bart
Ansems. Het is de bedoeling om de twee
personen in Nijmegen af te leveren bij
Johannes Muller.
Terwijl de volgende ochtend vroeg de
drie gasten nog te bed, en niet opgestaan
waaren, komt Ferdinand Busch met zijn
knecht en gaat in de keuken zitten. De
drie gasten komen ook een voor een in
de keuken, Mooser als laatste. Ferdinand
Busch vraagt vriendelijk aan Johan Mooser om de twee personen aan hem over
te doen tegen een behoorlijke betaling,
namelijk 2 ducaten per persoon. Mooser
weigert dit, omdat hij ze geworven had
voor Johan Muller en daar op reets eenig
geld ontvangen had.
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Ferdinand Busch reageert door te zeggen Nu sal ik se evenwel hebben en gij sult
er geen duit van hebben. Ferdinand Busch
neemt sijne authorisatie uit sijn sak en leest
deselve met een verheeve stem op. Vervolgens zegt hij dat Mooser een onnut en bedrieger was die het volk bragt, daar zij nooit
son of maan zagen en daar sij nooit wederom van daan quamen.
Muller wordt geïnformeerd en komt met
een knecht naar de herberg.
Koolstaf en Hofman zeiden dat Mooser
hen beiden had aangenomen en dat ze
met z’n drieën zouden gaan varen. Mooser zegt dat hij als soldaat had gedient en
gedeserteerd was. Hierop maakte Muller
quasie een groot leeven en zei dat hij Mooser daarom niet mocht aannemen.
Een andere getuige, Philip Wiegant, verklaart dat de twee personen niet wisten
dat ze met z’n tweeën naar Oost-Indië
zouden varen. De twee personen werden
daarom kwaad op Mooser. Een van de
twee: een paar schoenen uijt een rijssak gekregen hebbende en weeder in woorden teegens J:P: Moozer uijt vallende, met die
schoenen /: onder deeze off soortgelijke uijydruckingen waarom hast thoe ons nicht gezagt spitsboeff, das thoe ons nach Ostindien
wolst verfuhren oder bringen :/ drijgde te
slaan.
Een andere getuige verwoordt het zo: …
dat zij dien Keerl doen de knochen hadden
willen aan stucken slaan en dat het haar
leed deede dat zij het niet gedaan hadden
aan dien schurk.
De twee besluiten uiteindelijk vrijwillig
met Ferdinand Busch en zijn knecht
mee te gaan. Ferdinand Busch betaalt
niets aan Mooser, maar betaalt wel de
herbergier hetgeene zij dien nacht hadden
verteert en verschuld, en hetgeene ’s morgens
verder onder allen gebruijkt en verteerd was
en ze vertrekken.
Uiteindelijk brengt Jurrien Commens in
de zomer de twee personen naar Amsterdam. Mooser ging alleen het eerste
stuk mee: Tot een herbergh buijten de heeselpoort Johan Mooser zig verstooken en
weggemaakt heeft.
De twee vertellen aan Commens dat
Mooser de bedoeling had om zich voor
te doen als deserteur en dus niet aange-

nomen zou worden. Onderweg naar
Amsterdam doen ze in Heusden nog de
herberg den Swarten Ruijter aan.

Wie traden er als getuigen op?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Slager Johan Muller en zijn knecht
Jan Vinck
Anna Catrina van Swelm, Huijsvrouw van Johannes Muller
Catharina Segers, dienstmaagd bij
Bart Ansems
Elisabet Engelen, huijsvrouw van
Bart Ansems, en Engelina Ansems
Johan Philip Mooser
Philip Wiegant, knecht van Ferdinand Busch
Bart Ansems
Steeven Vos, knecht van Muller
Jurrien Commens, ex-knecht van Johannes Mulder

Eis
Johan Mooser eist van Ferdinant Busch
eene summe van ses en sestig guldens; ofte
soo veel meer of min als deesen Edelen en
Achtbaaren Gerigte, na Bevind van saaken
oordelen sal te behoren.
Helaas is er geen rechtszaak van gekomen, dus ook geen uitspraak. Vaak werd
zo’n kwestie onderling afgehandeld.
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Een Hollandse plooischotel
door Marja van den Broek

De vondst die deze keer in de spotlight
staat is een plooischotel die gevonden is
tijdens de opgraving van de voorburcht
in Ravenstein in 2014. Het is een schaal
met een platte spiegel en een nogal grof
geplooide vlag. Op het zachte gelige baksel zit een dun laagje tinglazuur, zowel
op de boven als onderzijde.

Ook nog een Franse
Het is vrij bijzonder dat ook van een
Franse plooischotel (1600-1670) scherven zijn gevonden in dezelfde beerput.
Helaas was deze minder compleet, zodat
restaureren geen zin had. Deze schotel
had een buikknik en een dubbele rij
plooien, een uitgebogen rand en een
hoge gedrongen standring. Het harde
rozige baksel had een dik romig glazuur.
Vermoedelijk is het productiecentrum
Nevers of Rouen.

Een geschilderde plooischotel
Ook de 17e eeuwse genreschilders waren
fan van de plooischotels en beeldden ze
vaak af op hun schilderijen. Genreschilders maakten vaak schilderijen van het
dagelijkse leven van gewone mensen.
Deze werken waren in de gouden eeuw
zeer in trek bij de welvarende burgerij.
Gerard ter Borch was een van hen en
schilderde het aardige tafereeltje (1666)
van een vrouw die een appeltje schilt, belangstellend gadegeslagen door een kind
dat niet kan wachten hem op te eten.

Restaureren en exposeren
In de beerput
In de 17e eeuw werden veel plooischotels
geïmporteerd uit Frankrijk en Italië,
maar de hierboven genoemde kenmerken duiden op een vroeg voorbeeld
(±1650) van faience van Nederlandse bodem. De Franse en Italiaanse schalen
werden gebruikt als voorbeeld.
Dit soort fruitschalen werd o.a. in Delft,
Rotterdam, Haarlem en Harlingen gemaakt. De scherven van deze schaal werden gevonden in een beerput die in de
gedempte gracht van de voorburcht is
aangelegd. De vondsten uit de beerput
zijn te dateren vanaf 1525 tot 1700.

Even terug naar de Hollandse plooischotel uit de beerput. Er kwam uit de beerput nog veel meer aardewerk dat geschikt was om te plakken en te
restaureren. Door het restaureren wordt
de geplakte pot of schaal veel stabieler en
minder kwetsbaar. De plooischotel was
wel een extra lastig stuk om te restaureren. Je maakt niet alleen wat gaten dicht;
je moet ook de plooien vormen. Maar
het was de inspanning meer dan waard.
Dat er een collectie ontstond, geschikt
om tentoon te stellen, was een bijkomend voordeel van het restaureren. Ik
heb drie maanden lang gepuzzeld, geplakt, gefotografeerd en met gips geres-
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taureerd. In het najaar van 2015 zijn in
de leeszaal van het TIR 16 van de 18 aardewerken stukken, tezamen met metaalvondsten en twee gerestaureerde glazen
bekers, te zien geweest.
De bewoners van het appartementencomplex dat is verrezen op de plaats van
de voorburcht, maken zich nu sterk om
wat vondsten in hun gebouw voor langere tijd te exposeren. Brabant Wonen
zal daar voor een belangrijk deel in moeten participeren. De provincie, de eigenaar van alle bodemvondsten, stelt natuurlijk wel eisen aan een uitleen.

Gerard ter Borch schilderde in
1666 dit werk waar op de tafel een
plooischotel te zien is

De vondsten moeten o.a. verzekerd zijn
en tentoongesteld worden in een afsluitbare vitrine. Het zou helemaal mooi zijn
als ook niet-bewoners de vondsten nog
eens kunnen zien.
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Geschiedvervalsing
Als ik van Ravenstein naar huis fiets,
kies ik meestal voor de route Pollekespad-Stationssingel-Stationspaadje. Dan
heb ik twee mooie paadjes gehad en op
de Stationssingel kan ik de metselactiviteiten bekijken aan de voorgevel van de
fabriekshal die ooit voor het distributiecentrum van Alimpo is gebouwd. Algemene Import Maatschappij Alimpo
N.V., later BMW Nederland B.V. in Den
Haag, was sinds 1961 de importeur van
BMW-auto’s.
Eind jaren zestig was Ravenstein gekozen als vestigingsplaats voor een distributiecentrum. De keuze was op Ravenstein gevallen vanwege de ligging ver
buiten de drukke randstad. Zo konden
alle BMW-agenten, zoals autodealers
destijds werden genoemd, binnen redelijke tijd en kilometers bij hun importeur zijn. In die tijd kwamen autodealers
vaak zelf de nieuwe auto’s ophalen. Veelal vergezeld van hun klant.
De eerstesteenlegging op 29 september
1969 werd in het geval van het BMWdistributiecentrum een eerstekolomoprichting. Voor het plaatsen van de eerste kolom van de staalconstructie kwam
een hotemetoot van de fabriek uit Duitsland. Hij arriveerde niet in een snelle
BMW, maar met een helikopter. Wat
een sensatie.
Mijn vader was op het gemeentehuis ge-

Een oude Alimpo-reclame die speciaal voor de Ravensteinse Gildefeesten van 1977 is gemaakt.

vraagd bij de gebeurtenis aanwezig te
zijn. ‘Maar ik rij helemaal geen BMW. Ik
rij in een zesdehands Volkswagen-busje’, was zijn reactie. ‘Nee Piet’, was de
reactie terug,’ er wordt een oprichtingsdocument opgesteld en ondertekend en
daar ‘moette gij’ een loden koker voor
maken en ter plekke dicht solderen’. Dat
was uiteraard geen probleem voor ons
pap. Thuis leverde het wel wat discussie
op, want de dresscode was zondags pak.
Niet zijn gebruikelijke stofjas. Ons mam
had ernstige bezwaren en zag al vlekken
en brandgaten in pak en slieps in het
vooruitzicht. Het is allemaal goed gekomen. ’s Avonds hing het pak ongeschonden terug in de kast.
Het solderen was probleemloos verlopen. ‘Ik stond zo’n bietje naost die ijzeren paol met munne soldeerbout aan
een tuffelke met een bluumke d’r op,
vertelde ons pap, ‘Vur de veiligheid had
ik het tafelkleedje mar weggehaald. Ge
wit mar noit’.
Op 2 mei 1970 kwam dezelfde hotemetoot uit Duitsland het distributiecentrum
openen. Toen ik met mijn Eerste Communie een fiets kreeg, was een van mijn
eerste reisdoelen de showroom van
Alimpo. Met mijn neus tegen het raam
stond ik mij te vergapen aan het blinkende blik binnen.
Nu wordt datzelfde raam achter een
nieuwe bakstenen gevel verstopt. Die
nieuwe voorgevel doet mij denken aan
briefpapier van honderd jaar geleden. Bedrijven lieten destijds in het briefhoofd
vaak een afbeelding drukken van een
luchtopname van hun fabriek. Compleet
met rokende schoorstenen als bewijs van
de aanwezigheid van een stoommachine
voor de aandrijving van het machinepark
en een ketelhuis voor de verwarming. Ik
heb ooit de term historiserend bouwen
horen vallen in dit soort gevallen. In feite
is het geschiedvervalsing. Zo lelijk vond
ik de oorspronkelijk gevel niet, maar dat
is een kwestie van smaak. De eigenaar
pakt het in ieder geval groots aan getuige
de nieuwe portiersloge. Het is nu wachten op de rokende schoorsteen.
Winfried de Luij
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