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In dit nummer de eerste beelden uit een serie Bijzonder Beeld. Fotografen tonen
een bijzondere foto van Ravenstein of omgeving. De aftrap is van Theo Audenaerd. Op pagina 14 en 15 combineert hij verleden en heden op een verrassende
manier.

Eerbetoon aan het ‘Pulleke’
Ooit waren er drie gemeentes die aan elkaar grensden: Ravenstein, Huisseling en
Dieden. En op die drie-gemeentengrens stond een grenspaal, in de volksmond het
‘pulleke’ genoemd. Later werd het ‘polleke’ , zo gaat het verhaal. We hebben er het
Pollekespad aan te danken, dat vanaf de Van Coothweg (nu Philips van Kleefpad)
over het ravelijn naar de Stationssingel loopt. De Heemkundekring laat opnieuw
een grenspaal plaatsen ter herinnering aan die voormalige gemeentegrenzen.
Dat Huisseling aan Ravenstein grensde
is niet verwonderlijk. Maar Dieden? In
feite ging het om de gemeente Dieden,
Demen en Neerlangel die in 1810 is gevormd bij een gemeentelijke herindeling
door Napoleon. Daarvoor was Dieden
een afzonderlijke heerlijkheid die hoorde bij de provincie Gelderland. Evenals
Ravenstein werden in de Franse tijd de
oude heerlijkheden opgeheven en naderhand bij het Koninkrijk der Nederlanden
gevoegd.

Op de provinciekaart van 1868 zien we
hoe grillig de grenzen liepen. Het kleine
(qua grondgebied) Ravenstein lag ingeklemd tussen twee uitgestrekte gemeenten. Een heel kleine corridor scheidde
Deursen en Dennenburg (in 1700 samengevoegd) van Ravenstein.
Wanneer de grenspaal destijds is geplaatst is niet bekend. Wél weten we dat
hij in 1923 overbodig werd. In dat jaar
viel het besluit om alle naburige gemeenten bij Ravenstein te voegen.
Provinciekaart 1868 met gemeentegrenzen

Vormgeving
Tonny Teuwisse
Druk
Drukkerij Ravenstein
Redactieadres
redactie@heemkunderavenstein.nl
De redactie behoudt zich het
recht voor ingezonden of aangeboden artikelen te weigeren
of in te korten. Dit zal altijd gebeuren met opgaaf van redenen
en in overleg met de auteur.

Dieden

Huisseling

Omslag: Helm van Rijn restaureert
de Kasteelse Poort.
Foto René van den Heuvel
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Een Gelderse boerderij in Dieden - deel 2
door Henk 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.
Het vorige blad vermeldde de constructie van boerderijen in het algemeen. In
deze editie volgt een beschrijving van bouwfasen 1 en 2 van onze boerderij. De
volgende keren gaat de aandacht uit naar fase 3 en 4, de bewoners en het interieur.

De bouwfasen van de boerderij
Bij de boerderij in de Achterstraat hebben we vijf bouwfasen ontdekt:
1
hallenhuis 17e eeuw
2
verlenging hallenhuis in 1764
3
uitbreiding naar L-vorm in 1878
4 uitbreiding naar T-vorm in 1901
5
aanpassingen, 1918-1975
Bouwfase 1
Over fase 1 is bekend dat er op de plaats
van de huidige boerderij al een gebouw
stond met een houtconstructie van eiken- en grenenhout. Dit houten geraamte is nog deels aanwezig. Eén balk is dendrochronologisch gedateerd op 1627
+/- 8 jaar.
Op een kaart uit 1749 staat het gebouw
afgebeeld.

woongedeelte bestond uit een grote
woonruimte met schouw, waar gekookt
werd. Naast ‘d’n herd’ was een kelder
met opkamer.
Bouwfase 2A en B
In 1764 is de boerderij aan de zuidzijde
verlengd met een extra gebint en er werd
een stenen gevel gemetseld met de nog
aanwezige jaartalankers ‘1764’. Dit noemen we bouwfase 2A.
We onderscheiden ook nog een bouwfase 2B. Ter verbetering van het wooncomfort van onze boerderij heeft men op de
plaats van het woongedeelte het dak opgehoogd. Er kon toen aan deze zijde een
‘grote’ kamer gemaakt worden met een
vlak plafond.
De gebinten in het woongedeelte werden hiervoor deels weggehaald. Het
strijkgebint tegen de voorgevel verdween
en de staander van het gebint in d’n herd
werd vervangen door een nieuwe binnenmuur.

Bouwfase 1

Bouwfase 2B

Rectificatie

Positie van de boerderij in 1749

Onze boerderij was een hallenhuis met
vier gebinten, waarvan de buitenste twee
de buitenwand vormden. Dit noemt
men strijkgebinten. De gevel van het bedrijfsgedeelte had een overhuiving. Het

Weggehaalde staander

De opeenvolgende artikelen
genaamd ‘Een Gelderse boerderij in Dieden’ zijn niet door
Wilda van Drunen geschreven,
maar door haar echtgenoot
Henk. Hij heeft ook de illustraties gemaakt. We hebben in de
vorige editie op pagina 18 per
abuis de verkeerde naam vermeld.
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Oud sluisje bij Keent ontdekt
door drs. Henk Buijks

Landschapbeheer Oss ontdekte een oud sluisje bij Keent onder het struikgewas. In
afwachting van een mogelijke restauratie is Henk Buijks in de geschiedenis van dit
sluisje gedoken. Die gaat terug tot 1300 toen er al sprake was van een Velpse sluis.

Mars en Wijth
Omstreeks 1300 wordt ten noordwesten
van Velp en Grave de Maasdijk aangelegd. Binnendijks ontstaat dan de Polder
De Mars en buitendijks ligt een uitgestrekte uiterwaard: De Wijth. De afwatering van Grave en De Mars komt voor
rekening van de Horssense Graaf, die
westelijk van Oud-Velp onder de Maasdijk door stroomt, de Wijth in. De onderdoorgang heet Velpse Sluis.
Daarna maakt de Horssense Graaf een
bocht van 90 graden linksaf, in zuidwestelijke richting door de Lage Wijth en
heet dan De Beek. Die mondt enkele honderden meters verderop uit in de Maas
zonder dat er hindernissen zoals een
dam of dijkje op zijn pad komen.
Het onderhoud van de Maasdijk, de
Horssense Graaf, de Beek en de Velpse
Sluis behoort tot het takenpakket van het
waterschap De Polder van Mars en Wijth,
dat al in de late middeleeuwen is opgericht

“Eene steenen sluis”

Boven en onder: Sluis Keent maart
2015
Foto’s Tonnie van Hooff

In de bestuursnotulen van 3 juli 1801 is
er, voor zover valt na te gaan, voor het
eerst sprake van een dam en een uitwateringssluisje in de Lage Wijth. Ook in
1806, 1816 en 1817 wordt erover gesproken. Vreemd genoeg zijn beide niet
weergegeven op het minuutplan van het
Kadaster van 1832 en op de topografische kaart van enkele jaren later.
Maar in een provinciaal overzicht van de
waterschappen uit 1840 wordt het sluisje wel genoemd: “Eene steenen sluis op
de Sluiskil van den Polder de Mars, in
den dag wijd 0.94 (meter!) hoog 1.88,
voorzien met een paar puntdeurtjes”.
Met ‘de sluiskil’ wordt hier ongetwijfeld
de waterloop De Beek tussen de Velpse
Sluis en de uitmonding in de Maas bedoeld.

Op de veldminuut van de topografischmilitaire kaart van 1846-1851 en op de
Rivierkaart van de Maas uit 1851 zijn de
dam en het daaronder liggende sluisje
allebei voor het eerst zichtbaar, en dat
blijft zo op een aantal latere bladen van
de topografische kaart in de schaal
1:25.000.

Herstel
In de Graafsche Courant van 12 augustus 1882 verschijnt een aankondiging
van Waterschap Mars en Wijth. Op zaterdag 19 augustus zal in het Schuttershuis op de Maasdijk nabij Velp een aanbesteding plaatsvinden. Het betreft
herstelwerkzaamheden aan de uitwateringssluis waar dit verhaal over gaat.
Metselaar Laurens Janssen uit Reek, die
voor 297 gulden inschrijft, krijgt de klus.
Op 18 september blijkt alles naar wens te
zijn opgeleverd. Wel zijn er ietsje meer
nieuwe stenen en ietsje minder oude
verwerkt dan in het bestek aangegeven,
waardoor de aanneemsom met ƒ 1,96 is
overschreden. Al met al moet het sluisje
er weer jaren tegen kunnen. En de dam
wordt in 1883 enigszins verhoogd.

Na de Maasverbetering
Tijdens de crisisjaren na 1930 zijn honderden werklozen ingeschakeld bij de
verbetering van de Maas tussen Alem en
Grave. Op meerdere plaatsen wordt de
rivier rechtgetrokken. Schippers zullen
dan niet meer de grote meanders hoeven
bevaren, onder andere die bij Keent. In
1937 en 1938 wordt daar aan de Maas gewerkt. Het gehucht wordt afgesneden
van Balgoij, waarmee het jarenlang één
gemeente vormde. En de meander van
de Maas wordt gedeeltelijk gedempt.
Daarna krijgt Keent weer wegverbindingen, niet meer met Gelderland, maar
met Brabant. Er komen wegen naar
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De huidige situatie op de jongste
topografische kaart. Het sluisje is
niet meer weergegeven, maar bevindt zich exact bij de letter P in
het midden van de kaart. Te zien is
ook dat het sluisje dus niet in de
gemeente Oss ligt, maar in Grave!

Kaart van de watersystemen nabij
Grave in 1908

Overlangel en naar Velp. Daardoor wordt
de dam in de Lage Wijth overbodig; hij
wordt afgegraven.
Verder is sinds 1929 het watersysteem
rondom Grave drastisch gewijzigd. Het
Peelriviertje de Raam, dat vanouds ten
oosten van Grave’s centrum, via de Oude
Haven, uitmondde in de Maas, kreeg
een nieuwe, sterk verbeterde uitmonding. Die ligt ten westen van de stad, beneden de stuw. Dankzij Gemaal Van
Sasse kan daar onder vrijwel alle omstandigheden worden geloosd op de
Maas. En de aloude Horssense Graaf
heet voortaan Hertogswetering, de water-

gang die alle overbodig nat westwaarts
voert en bij Gewande in de Maas laat
stromen, al dan niet geholpen door Gemaal Gewande.
Als gevolg van deze veranderingen verliest het uitwateringssluisje tussen Keent
en Velp zijn functie. Snel opschietend
groen onttrekt het vervolgens aan het gezicht, totdat het in 2015 dankzij Tonnie
van Hooff van Landschapsbeheer Oss
vrij komt te liggen. Helaas heeft de natuur het sluisje sindsdien opnieuw in
bezit genomen. Hopelijk zal de eerstvolgende snoeiactie tevens de eerste fase
van een definitieve restauratie zijn!

Bronnen
Gegevens over het uitwateringssluisje zijn te vinden in
het BHIC in ’s-Hertogenbosch,
Toegangsnr 7419: Archief Waterschap Polders van Mars en
Wijth, inventaris nr 2: notulen
van het bestuur 1872, 1882 en
1883. Verder inventaris nr 14:
stukken betreffende herstel
Kleine Sluis, 1882. Zie ook:
Statistiek Tableau der Polders
in Noord-Brabant, ’s-Hertogenbosch 1843, p. 378.
Oude jaargangen van de Graafsche Courant zijn te raadplegen via de website van het
BHIC: www.bhic.nl, in het
hoofdmenu klikken op ‘Archieven en boeken’, en daarna op
‘Kranten en knipsels’.
Tot slot dank ik oud-collega
Annemarie
van
Geloven
(BHIC) voor haar zoektocht in
het 19e-eeuwse Kadaster, en
Tonnie van Hooff en Arno van
Zwam voor de door hen verstrekte informatie.
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Bert van Demen, fietsenmaker
aan de Walstraat
door Joan Walk en Nelly van Demen
Tot 1999 zat in de Walstraat de fietsenwinkel van Bert van Demen. Hij heeft veel
fietsen verkocht en er nog veel meer gerepareerd. Via een smalle gang, links van
de winkel, moest je met je kapotte fiets naar de werkplaats. Voor tien cent kon je
met een compressor aan de voorgevel zelf je band oppompen.

Foto Theo Audenaerd

In 1937 zei vader Bertus van Demen zijn
beroep als timmerman vaarwel. Hij timmerde in de woonkamer een etalage.
Vervolgens reisde hij met de trein naar
de groothandel in Nijmegen en kocht
voor 60 gulden aan gereedschap. Hiermee was de fietsenmakerij en -winkel
geboren. Aan de gevel hing hij vol trots
een ANWB-bord (Algemene Nederlandse Wielrijders Bond).

werkplaats, nu ‘La Chapelle, haarmode’.
Toen de kapel bij de kerk getrokken
werd, kocht hij het huis van de buren erbij. In het achterste gedeelte van het
tweede huis kwam de werkplaats. De
beide woonkamers werden winkel.
Bert is tussen de fietsen opgegroeid. Hij
hielp zoveel hij kon. Dat hij de zaak zou
overnemen, stond van jongs af aan vast.
Zeker toen zijn broer Leo op 19-jarige
leeftijd overleed. Zijn hart lag eigenlijk
bij techniek en elektronica, maar spijt
van de overname heeft hij nooit gehad.
Bert, een Ravensteiner in hart en nieren,
trouwde in 1968 met Nelly van Dorst en
samen namen ze de zaak over. Nelly
kwam uit de verpleging en wist niets van
fietsen, maar leerde snel. Ze stond vaak

“Een fiets moffelen”
Bertus van Demen kon fietsen moffelen.
Daarvoor haalde hij de fiets eerst helemaal uit elkaar. Met een borsteltje verfde
hij alle onderdelen. Vervolgens streek hij
met zijn vinger de verf helemaal glad.
Met een tekenpen en goudverf trok hij
volledig rechte lijnen op de losse onderdelen. De opgeknapte fiets was niet van
nieuw te onderscheiden!
In de jaren 50 huurde hij ‘De Kapel’ als
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in de winkel en schonk menig kopje koffie aan wachtende klanten.
In 1972 kwam er een nieuwe werkplaats.
Bert en Nelly gingen boven wonen en de
benedenverdieping werd winkel. Ze waren altijd open; ook ’s avonds en ’s zondags. Lampjes werden vervangen, batterijen verkocht en lekke banden geplakt. Ooit
verkocht hij op de valreep om middernacht
een fiets als cadeau voor Moederdag.
In de zomer was het altijd erg druk en in
de communietijd leverden ze zelfs tijdens de mis kinderfietsen met een grote
Kwatta. In de wintermaanden verkochten ze kerstbomen, schaatsen en later
ook vuurwerk. Bert was zeer bedreven in
het slijpen van schaatsen.
Met Carnaval werd de winkel omgetoverd tot café ’t Schroefke. De werkplaats
werd gebruikt als repetitieruimte voor
dweilorkest ‘De Knalpotten’. Vrienden,
bekenden, de hele boerenkapel en zelfs
de Stadsprins met raad van 11 wisten de
weg naar dit 11e café te vinden. Nelly en
Bert deden ook altijd mee aan de etalage-

wedstrijd met het bedenken van een ludieke etalage.
Uiteindelijk besloten ze te stoppen met
de winkel. Een fietsenmaker uit Grave
kocht de inventaris en nam Bert in loondienst. Het huis werd voor de zoveelste
keer verbouwd en in de oude staat terug
gebracht. In 2006 verkochten ze het huis,
maar de talloze herinneringen blijven.

De foto’s bij dit artikel zijn genomen in de Walstraat

In memoriam Gerard van Dooren
Midden juli bereikte ons het bericht dat
Gerard van Dooren (1949) na een kortdurende ziekte is overleden. Gerard was
geen onbekende in Ravenstein. In zijn
werkzame jaren werkte hij op het kantoor bij Meulemans, als verkoper bij Van
Tilburg Mode en als allround verkoper
bij de Boerenbond in Ravenstein. Het
omgaan met dieren en de natuur was
zijn passie. Als hobby fokte hij kippen,
postduiven, sierduiven en parkieten in
zijn achtertuin en won daarmee vele
prijzen. Ook gaf hij talrijke lezingen.
Gerard is zo’n dertig jaar gebruiker geweest van de volkstuinen aan de Molengracht. Hij was het die in 2012 het bestuur van de heemkundekring op de
hoogte stelde van het ernstige verval van
de historische tuinhuisjes. Toen er in
2014 werd gestart met het herstel, was
hij de eerste die zich als vrijwilliger aanmeldde. Gedurende de restauratieperiode was hij elke woensdag actief op de
bouwlocatie. Bij de opening van de tuin-

huisjes op 10 juni jl. genoot hij volop van
het eindresultaat en de complimenten
die hij van gebruikers, vrijwilligers, het
bestuur en passanten mocht ontvangen.

Het verwijderen van de klimop in
het voorjaar van 2013 (Foto Jan
Barnard)

Wim Walk
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Stadsgids Jan Bruggers:

‘De dag van vandaag is
bepaald door gisteren’
door Wilhelmien van Sambeek

Jan bij zijn favoriete plek in Ravenstein: de moestuin
Foto René van den Heuvel

“Ik ben op 12 juli 1942 geboren in de
Walstraat in Ravenstein. Ik had een rustige jeugd en vermaakte me met voetbal,
de padvinderij en uitjes naar Maupertuus, nu Herperduin. Toch heb ik wel
iets bijzonders meegemaakt toen ik een
boodschap deed voor mijn moeder. In
1954 was ik getuige van de overval op het
postkantoor van Ravenstein. De postkantoorhouder Van Dieten is daarbij

omgekomen. Op de hoek van de
Walstraat en de Landpoortstraat zag ik
iemand gillend en met de handen omhoog de Brouwerijstraat uitrennen. Even
later kwam er iemand achteraangerend
die in een auto sprong en ervandoor
scheurde. Ik heb later moeten getuigen,
maar omdat het donker was, heb ik de
dader niet goed gezien.”
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Bijzondere fruitbomen
“Sinds mijn pensioen ben ik vaak in
mijn tuin op het Ravelijn bij het Pollekespad aan het werk. Ik merkte hoe leuk
het is om met bezoekers over Ravenstein
en haar geschiedenis te praten. Ik heb
altijd belangstelling voor geschiedenis
gehad en toen de mogelijkheid zich
voordeed, heb ik een cursus voor stadsgids gevolgd. Nu geef ik ongeveer tien
jaar met veel plezier rondleidingen. Ook
op het Ravelijn vertel ik graag over de bijzondere fruitbomen die er staan. Piet
Jurjus heeft een geweldige boomgaard
nagelaten. Hij haalde overal stekjes vandaan die hij dan op de bomen entte.
Sommige bomen dragen wel vijf verschillende soorten appels. Hij kon er vol
vuur over vertellen en in het oogstseizoen gaf hij de bezoekers appels mee
naar huis.”

Bierbrouwerijen
“Ik vertel ook graag over de vijf bierbrouwerijen die Ravenstein rijk was. Toen er
nog geen waterleiding was, was het veiliger om bier te drinken en (hier kijkt Jan
heel ondeugend ...) sommige mannen
denken dat trouwens nu nog … Sinds
kort hebben we in de molen weer een
brouwerij, ‘Wil’s kracht’. Dat is erg leuk
om weer mee te maken.”

De dames Nienhuis
“In de Nieuwstraat woonden de dames
Nienhuis, twee ongetrouwde, zeer godvruchtige dames, Gonneke en Gradeke.
Ze waren onder andere ijverig met de
missienaaikring. Jonge meisjes kwamen
bij hen om allerlei handwerken te maken. Als ze goed hun best hadden gedaan, kregen zij ranja aangelengd met
warm water.”

Een wonder!
“De dames gingen vaak ter kerke om te
bidden voor ons zielenheil. Op een dag
gebeurde er een ‘wonder’. Terwijl zij in
gebed waren verzonken, begon de Godslamp ineens te bewegen. Hij ging omhoog, omlaag, omhoog, omlaag. Toen ze
dat in de gaten kregen, vielen zij plat ter
aarde en riepen: “Een wonder, een won-

der ...” Zij wisten niet dat twee ondeugende jongetjes, Henk van Susteren en
Kees de Vocht, dit op hun geweten hadden.”
“De dames wandelden altijd samen arm
in arm door het stadje. Op een dag zagen
ze dat er een graf werd geruimd en dat
de botten in een kist werden gedaan. Dat
viel niet in goede aarde; Gradeke, de
langslevende, heeft zich na haar overlijden laten cremeren. Dat was ongebruikelijk in die tijd.”

Kroonluchter
“In de kerk heeft jarenlang een grote,
ronde, koperkleurige kroonluchter gehangen. Men denkt dat het een geschenk
is geweest van de dames Nienhuis, maar
dat is niet zo. Onlangs is de lamp vervangen door vier moderne exemplaren. Het
voordeel is nu dat de schilderingen op
het plafond beter zichtbaar zijn.”

Symbolen
“Ik vind de symbolen op de poort van het
kerkhof intrigerend. De sluitsteen op de
boog laat een gevleugelde zandloper
zien. Dat geeft de kortstondigheid van
het leven aan, het onvermijdelijk naderende stervensuur. De omkeerbaarheid
van de zandloper duidt, in christelijke
traditie, op nieuw leven na wederopstanding. Op de linkervleugel staat een duif,
de dag, en rechts een vleermuis, de
nacht. Het leven vervliegt bij dag of
nacht, bij goed of kwaad. De omgekeerde toorts, uitdovend vuur, is een typisch
voorbeeld van kerkhofsymboliek. Je ziet
ook nog doodskoppen en die staan voor
‘gedenk te sterven’.”

Mijn favoriete plek
“Op het Ravelijn heb ik mijn moestuin.
Het is een fijne rustige plek met niet alleen het protestantse kerkhof, maar ook
de bijzondere boomgaard. Er stond tot
voor kort een machtige beuk, waarschijnlijk uit de tijd van ds. Hanewinckel. Helaas maakte een zwam hem instabiel. Vandaar dat hij kortgeleden is
gerooid. Dat vind ik heel jammer. De
markante boom is niet meer. Tja, de dag
van vandaag is bepaald door gisteren.”

Rectificaties bij Tussen Maas
en Erfdijk, nummer 8, april
2016
Feestmars
Bij het artikel ‘De feestmars
van Ravenstein’ blz. 12 moet
in het voorschrift genoemd
worden dat het lied in 1883 is
geschreven door F.C. van
Aken. Een onbekende componist heeft de muziek eerder geschreven. In 1913 is de
muziek bewerkt door H. Van
Abeelen.
Op blz. 13 staat het Ravensteins mannenkoor Ravo’s
Lust afgebeeld.
Johann Wilhelm
Joost Kocken schreef ons: In
de laatste ‘Tussen Maas &
Erfdijk’ lees ik op pagina 6
onder ‘Het Sint Lucia Gilde’,
dat Johann Wilhelm von
Neuburg in 1718 persoonlijk
aanwezig was bij het verlijden van de oprichtingsakte.
Ik kan me niet voorstellen
dat een keurvorst daarvoor
vanuit Dusseldorf naar Ravenstein zou afreizen. Al had
Johan Wilhelm dat willen
doen, dan kon hij dat toch
niet, want hij was toen al bijna twee jaar dood (✝ 18 juni
1716). Johan van Ravesteijn
was in werkelijkheid een Ravensteinse ingezetene, behorende tot de stadselite. In
de gerechtsprotocollen komen we hem vaak tegen als
schepen.
Naschrift redactie: De naam
van Johann Wilhelm von
Neuburg is per abuis toegevoegd tijdens de bewerking
van het artikel.
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Uit het album van ... Annie de Vocht
Cornelis de Vocht werd op 31 juli 1911
geboren in Katwijk aan de Maas. Zijn
ouders hadden een boerderij. Kees was
ook de jongste thuis. Het gezin telde zeven jongens en drie meisjes. Hij overleed op 11 december 1985 te Ravenstein,
alwaar hij ook is begraven.

Trouwfoto Kees en Annie de Vocht,
11 januari 1938

Links: bakkerij in de Kolonel Wilsstraat; rechts: zelfbedieningswinkel Végé

Johanna van der Heiden is op 11 mei
1916 geboren in Cuyk. Ze is de jongste
en het enige meisje van acht kinderen.
Haar vader was professioneel dirigent in
Cuyk. Annie kreeg een muzikale opvoeding. Ze speelt nog steeds graag piano.
Ze was tevens jarenlang lid van het Gemengd Koor in Ravenstein. Op haar
honderdste verjaardag, in mei jongstleden, heeft dat koor haar in Megen nog
een zanghulde gebracht.

Annie en Kees trouwden op 11 januari
1938 in Cuyk. Kort daarna zijn ze in Ravenstein met een bakkerij en winkel begonnen. Ze vestigden zich in de Kolonel
Wilsstraat op nr. 10, het voormalige geboortehuis van Kolonel Wils, nu nr. 6.
Ze huurden dit huis van familie Van
den Oever uit de Walstraat. Ze kregen er
negen kinderen; zes meisjes en drie jongens. In het huis zat oorspronkelijk een
bakkersoven die gestookt werd met
hout. Later stapte Kees over op een gasoven.
In 1955 verhuisden ze naar de Graafsestraat. Daar hadden ze een huis met bakkerij en winkel laten bouwen door de
plaatselijke aannemer, Wim Goets. Naar
aanleiding van de opening van de nieuwe zaak hadden Jan en Jaap van Zuijlen
uit Ravenstein een gedichtje gemaakt:

Tussen Maas en Erfdijk 9 | augustus 2016 | 10

Als je de Graafsestraat in gaat,
dan aan je rechter kant
ontdek je met één oogopslag
een prachtig winkelpand.
Nieuwe wijk, winkel rijk.
Velen blij.
Niet meer over het brugje, voor ‘n “kuchje”
Bij nieuwe school, woont bakker Kees de
Vocht.

De Maashorst in Megen. Ze verblijft daar
graag en speelt soms nog op de piano
‘Het Stadje Ravenstein’.

Bovenste rij vlnr: Jan, Ieneke, vader
Kees sr., Riekie, Kees jr., Ans.
Onderste rij vlnr: Maria, Leon,
moeder Annie, Annelou, Bep.

Greetje van Susteren-van den Broek
3 juni 2016

Végé
Later stopten ze met de bakkerij en begonnen ze een zelfbedieningswinkel
met de naam Végé.
Een zelfbedieningswinkel was toen geheel nieuw voor Ravenstein. De bakkerij
was bij de winkel betrokken.
Omstreeks 1970 zijn Kees en Annie gestopt met de winkel. Een deel daarvan
werd verhuurd aan kapsalon Dangé. Jaren later verhuisden ze naar de Mgr.
Borretlaan nr. 4, tegenover de voormalige RAVO. Twee kinderen woonden toen
nog thuis. Toen Kees stierf, verhuisde
Annie naar een seniorenwoning in dezelfde straat. In 2001 verhuisde ze naar

Kees en Annie, 10 juni 1946
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door Marja van den Broek

Rekenpenning uit de tijd van
koning George I
Een bronzen schijfje, gevonden tijdens de opgraving bij de voorburcht in 2014,
bleek een zogenaamde rekenpenning te zijn met de afbeelding van de Engelse koning George I. Wat was de functie van rekenpenningen?

George I van Engeland, geschilderd door Gottfried Kneller

Deze keer wil ik wat vertellen over een
metaalvondst, gedaan tijdens de opgraving van de voorburcht op de Kasteelse
Plaats in Ravenstein in 2014. Het is
maar een klein bronzen of messing
schijfje, ± 2 centimeter in doorsnede.
Degenen die de tentoonstelling in 2015
hebben bezocht, zullen deze vondst niet
onthouden hebben. Of een vondst interessant is, hangt niet altijd af van de
grootte, de locatie of de geldelijke waarde. Het verhaal eromheen is ook belangrijk.

Buste in profiel
Het bronzen schijfje heeft aan een kant
de afbeelding van George I van Engeland, een buste in profiel met een lauwerkrans op het hoofd. Zijn titels staan

rondom in de rand: GEORG(IUS) A.
D(EI)
G(RATIA)
M(AGNAE)
B(RITANNIAE) FR(ANCIAE) REX. Ofwel: George I met Gods zegen koning van
Groot Brittannië en Frankrijk. Daaromheen een parelkrans.
Op de andere zijde staan afgebeeld: vier
gekroonde schilden : de fleur de lis (lelie)
van Frankrijk, de harp van Ierland, de
klimmende leeuw van Schotland en de
drie liggende leeuwen van Engeland. De
ster van de Orde van de Kousenband
staat in het midden. De ruimte tussen de
schilden is opgevuld met twee in elkaar
gevlochten C’s. Rondom staat in de rand:
John Jacob Dietzel rechenpfennige
counters, de fabrikant uit Neurenberg,
het centrum van de penningenproductie.

Rekenpenning met de beeltenis
van George I van Engeland met
daaronder een tekening van deze
rekenpenning

Tussen Maas en Erfdijk 9 | augustus 2016 | 12

Wat is een rekenpenning?
Dit rekensysteem, al in de Romeinse tijd
gebruikt, lijkt wel wat op hoe een telraam
werkt. Op een tafel of kleed worden lijnen uitgezet met een bepaalde waarde
(1-5-10-50-100-500-1000). Een waarde
van bijvoorbeeld 453 verkreeg men door
vier schijfjes op de 100-regel te leggen,
één op de 50-regel en drie op de 1-regel.
De rekenpenning deed aan het einde van
de 13e eeuw zijn intrede in Frankrijk en
Italië. Vóór de 13e eeuw maakte men gebruik van kiezelsteentjes in plaats van
penningen. Ons woord calculeren stamt
van het Latijnse woord calculus, dat kiezelsteentje betekent. Aan het eind van de
16e eeuw raakte geleidelijk het gebruik
van rekenpenningen als hulpmiddel bij
het rekenen in onbruik. Vanaf het midden van de 17e eeuw begon de rekenpenning zich meer en meer als speelpenning of fiche te manifesteren. De
producenten grepen vaak terug op historische rekenpenningen, maar dan in verkleinde vorm.

Meer George in onze omgeving
Opmerkelijk is dat we nog een vondst uit
onze omgeving hebben, ter ere van George I. Jaren geleden liet dhr. Kerkhoff,
woonachtig aan de Maasdijk bij Neerloon, onze werkgroep een kruik zien.

Kruik uit Neerloon

Hij had die gevonden in het achterhuis
van zijn boerderij, op 1.20 m diepte bij
het graven van een gierbak voor het vee.
Het is een zoutgeglazuurde steengoed
kruik, gedecoreerd met het ‘G.R.’monogram (de initialen van George Rex)
in een medaillon, daaromheen blauwe
(kobalt) ingekerfde bladmotieven. De
hals heeft paarse (mangaan) ribbels tot
het oor. De zijde waar het oor zat is vrijwel onversierd, maar heeft wel een ingekerfd teken: T(ondersteboven) eronder
Z. De kruik is rond 1720 in het Westerwald in Duitsland gemaakt, ter ere van
de kroning van Koning George I.

Het gebruik van een rekenpenning

Koning George I
Georg Ludwig van Hannover werd op 28 mei 1660 geboren in Hannover, Duitsland. Hij was vanaf 1698 hertog-keurvorst van Brunswijk-Lüneburg (Heilige Roomse Rijk) en vanaf 1 augustus 1714 werd hij ook koning van Groot-Brittannië
en Ierland tot zijn dood in 1727. In 1714, na de dood van koningin Anna van Groot-Brittannië, besteeg hij op 54-jarige
leeftijd de Britse troon als de eerste monarch van het Huis Hannover.
Alhoewel er meer dan vijftig nauwere, doch rooms-katholieke, bloedverwanten waren van Anne, verbood de Act of
Sett-lement dat er katholieken op de Britse troon zouden zitten. Een katholieke koning was onacceptabel in het Anglicaanse Engeland, waar de koning hoofd van de kerk is. George was zo, via de familietak van zijn moeder en oma, de
eerst opvolgende levende protestantse verwante van Anne.
George leerde nooit goed Engels spreken en verdeelde zijn tijd tussen Engeland en zijn gebied in Hannover, waardoor
hij vaak in het buitenland was. George huwde in 1682 Sophia Dorothea, dochter van Georg Wilhelm van Lüneburg. Hij
was zijn gehele leven verslaafd aan seksuele genoegens en behandelde zijn vrouw bijzonder slecht. Toen deze op haar
beurt een liefdesverhouding met graaf Königsmarck aanknoopte, verbande George haar voor de rest van haar leven
naar Ahlden (1694-1726). George stierf in Osnabrück, op reis naar Hannover, waar hij werd begraven in het Leineschloss. Na de Tweede Wereldoorlog werd hij herbegraven in het mausoleum in de tuinen van Herreshausen. Zijn zoon
volgde hem op als George II.
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Een begrafenis in 1757
door Pim Boer, Leo Nelissen, Tom Gribnau
Een plechtige begrafenis in december 1757 met twaalf halfponds waskaarsen en
lijkkleden met kransen erop genaaid, maar ook gesol met het lijk door de broederschap. Het staat te lezen in de jaarkronieken die de Jezuïeten in Ravenstein bijhielden voor de Latijnse school, ofwel het Gymnasium Aloysianum.
Onderstaande tekst is een letterlijke vertaling en komt uit de Annales Gymnasii
(1752-1879), jaarverslagen van het in 1752
gestichte Gymnasium Aloysianum.

Latijnse school ofwel het Gymnasium Aloysianum (1752-1878) in de
Luciastraat, destijds Grote Kerkstraat

Op 4 december 1757 omstreeks tien uur
’s avonds overleed vroom na een ziekte
van ongeveer veertien dagen als eerste
van de leerlingen van ons gymnasium
Christiaan Verhoeks, uit Driel, leerling
van de eerste klas, een jongen van dertien jaar, slechts gesterkt door de laatste
zalving.
Het lichaam van de overledene werd in
een kist gelegd en door enige vrouwen
van deze stad, die door toedoen van onze
paters naar de woning van de hospes
(gastouder) geroepen waren, mooi gemaakt, voor zover dat gezien de omstandigheden mogelijk was; ook zorgden de
vrouwen voor twaalf halfponds waskaarsen, zes om neer te zetten op het hoofdaltaar, dat heel mooi voorzien was van

zwarte paramenten met daarop afbeeldingen, zes om neer te zetten rond het
lichaam in het schip van de kerk; verder
brachten ze twee lijkkleden mee van de
twee broederschappen hier ter plaatse,
van de heilige Barbara en de heilige Lucia, om de rouwstoet meer cachet te geven; het gebruik daarvan kostte vierendertig stuivers. Genoemde lijkkleden
schitterden met drie kransen, in het
midden erop genaaid, die we van het
nonnenklooster in Deursen te leen hadden gekregen.

Klokken geluid
De dag voor de uitvaart werden de klokken van de kerk samen met het klokje
van het gymnasium van elf tot twaalf uur
’s morgens geluid; op de dag van de uitvaart zelf echter begon hetzelfde klokgelui om negen uur, na de eerste onderbreking (in de volksmond noemen we dat
een pauze) ging de celebrant in een
zwarte koormantel de kerk uit samen
met de deken en de onderdeken in dezelfde plechtige kledij; ook kwamen de
leerlingen onder herhaald klokgelui uit
het gymnasium en de priesters gingen
voorop naar het woonhuis van de overledene, allemaal voorzien van fakkels behalve acht in zwarte mantels, die het lichaam moesten dragen en vier anderen
(drie van hen waren niet-katholiek) die
de zomen van de lijkkleden omhoog
moesten houden, en nog twee die de wijwaterkwast en het kruis moesten dragen.
Nadat het lichaam uit de woning van de
hospes was gedragen en op de baar was
geplaatst die bij de kerk hoort, gingen de
vier hoogste klassen voor de priesters en
de lijkbaar uit, achter de lijkbaar kwa-
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men na de vader en de twee broers van
de overledene alleen de leerlingen van de
eerste klas waarvan hij deel had uitgemaakt, met hun docent. De stoet werd
gesloten door buren in zwarte mantels
die uitgenodigd waren om mee te gaan
naar de begrafenis.

Ontstoken fakkels
Tijdens de heilige mis liepen bij de eerste collecte en ook bij het offertorium,
zoals wij dat noemen, achter de vader en
de broers van de overledene en achter de
buren die uitgenodigd waren om de
stoet te volgen, ook alle leerlingen met
ontstoken fakkels om het altaar heen en
ze brachten overeenkomstig de hier gebruikelijke gewoonte een offerande. Na
de heilige mis en nadat de bij een uitvaart gebruikelijke plechtigheden waren
afgelopen, werd de lijkbaar naar de begraafplaats, bestemd voor de teraardebestelling van minderjarigen gedragen,
daarna liepen allen die met de stoet waren meegegaan, een ronde door het centrum van de stad, vervolgens werden ze
naar de woning van de hospes geleid,
vanwaar de lijkbaar was uitgedragen, er
nadat zoals gebruikelijk een dankwoord
was gesproken, werd ten slotte deze uitvaart beëindigd.

Broederschap geen poot verzet
Hier moeten ook enige gesignaleerde zaken genoteerd worden, die zijn voorgevallen tijdens de bovenvermelde ziekte
en het overlijden van de jonge leerling.
De broederschap van de heilige Barbara
heeft geen poot verzet en heeft ook geen
middel onbenut gelaten, om (want het
was allemaal lang van tevoren afgesproken) hun gewone bijeenkomsten en
feestjes op de feestdag zelf van hun beschermvrouwe en een paar dagen erna
te houden in de woning van de hospes,
waarin de zieke leerling zo minnetjes lag
en vervolgens overleden was.
Om te beginnen werd met de zieke gesold door hem van een kamer op de bovenverdieping naar een kamer op de benedenverdieping over te brengen, en
zelfs naar een naburige woning; daarna

werd hetzelfde geprobeerd op de dag van
de begrafenis, maar beide acties bleven
zonder resultaat; want ook wij allemaal
verzetten ons ertegen samen met de vader en de moeder van de leerling.

Manuscript van de annalen van het
gymnasium van 1752 tot 1879

Machinaties van botteriken
Tenslotte, om nog ernstiger machinaties
van sommige botteriken uit voornoemde
broederschap te voorkomen, werd op de
feestdag van de heilige Barbara zelf in
alle vroegte een smeekschrift door onze
paters opgesteld en naar de heer drost
gebracht. Er werd een verbod bereikt,
waardoor elke bijeenkomst van de hiervoor genoemde broederschap op straffe
van een zware boete werd verboden, totdat er ter plekke een andere situatie was.
Dit verbod werd toen wel door allen gehoorzaamd, maar niet zonder veel protesten van sommige mannetjes, vooral
uit de lagere regionen van de maatschappij, die volgens de geruchten door hun
medebroeders van dezelfde komaf uit de
broederschap van de heilige Lucia in die
dagen opgejut werden om zich heftig te
verzetten.

Bron
Het complete manuscript bevindt zich in het Archief van de
Nederlandse Provincie der Jezuïeten (ANSI) dat in 2015 is
ondergebracht in het KADOC
(Katholiek Documentatie- en
Onderzoekscentrum, Universiteit van Leuven).
De jezuïeten schreven ook de
Litterae Annuae (1643-1772),
jaarverslagen van de parochie.
Het is de bedoeling dat de integrale vertaling van de Litterae
Annuae Parochiae Ravensteinianae en een selectie uit de Annales Gymnasii Aloysiani in boekvorm verschijnen. De transcriptie en vertaling zijn verzorgd door de classici Pim Boer
en Leo Nellissen.
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Een onbekende
plattegrond uit 1865
door Aad Vernooij
Tussen 1850 en 1865 stond in Ravenstein een noviciaat van de Jezuïeten, een opleiding voor priesters. Het was gehuisvest in een aantal gebouwen tussen de Kasteelse Poort en de Sint Luciakerk in de huidige Luciastraat. Een plattegrond van
dat complex staat op een tekening die door Tom Gribnau is opgevist uit de archieven van de Jezuïeten. De tekening geeft een beeld van een belangrijk stukje Ravenstein omstreeks 1865.

De tekening in drie delen
In het bovenste deel van de tekening
staat de nog bestaande Molenberg vermeld en links daarvan een brouwerij. De
gebouwen linksboven grenzen aan de
tegenwoordige Brouwerijstraat nr. 6-8
en bevatten toen o.a. varkenshokken, een
ruimte voor kaarssen, een musaeum, een
biblio(theek). In de lager gelegen tuin, de
huidige Paterskuilen, staan onder meer
aangegeven: leiboomen, paden voor novicen en scholastici (aanduiding voor leraren en/of studenten godgeleerdheid),
twee maal een berceau (overgroeid tuinpad met (fruit)bomen of planten die bovenaan met elkaar verbonden zijn) en
broeibakken. Linksboven is een schuurtje
ingetekend dat er nu nog staat. Buiten de
muur rechts de Tuin der Zusters behorend bij het Klooster der Augustinessen,
later klooster Nazareth van de congregatie JMJ.

Sint Jozefkapel
In het middengedeelte staan links de Kapel der Meisjes Congregatie, nu la Chapelle
in de Marktstaat, en de Sint Luciakerk
vermeld. Daarnaast de toenmalige hoger
gelegen pastorietuin, de boventuin en de
Sint Jozefkapel. Rechts o.a. een Laboratorium en een smidse.
Het onderste deel van de tekening toont
de gebouwen van het noviciaat in drie lagen. Deze grensden aan de Grote Kerkstraat, de huidige Luciastraat (op de kaart
in blauwe kleur).

Op de begane grond, nr. 1 op de tekening,
zijn vanaf links onder andere ingetekend: bibliotheek, tuinkamer, spreekkamer,
pompkamer, en (grote) kamers, waarschijnlijk van de leidinggevenden. Daarnaast een gebouw, huis Van Claarenbeek (zie tekst hieronder) met de refter,
keuken en voorkamer. Rechts de binnenplaats, een kippenhok en de Tuin van den
Dominé (de tuin bij het huis in de Kasteelse poort).
Onder de begane grond staan de tweede
en derde verdieping (nr. 2 en 3) ingetekend. Op de tweede verdieping kamers
van (pater van) Rijckevorsel, (pater)Thomat, een linnenkamer, kamers van .. Rector .., en een Musaeum. Boven deze verdieping twee keer een dormitorium
(slaapzaal) en een korenzolder. Op de
tweede verdieping van het gebouw rechts
waarschijnlijk bergruimte (kasten).
Daarboven de zolder, een infirmerie (ziekenzaal) en een provisiekamer.

De Jezuïeten in Ravenstein
Sinds 1634/1635 waren priesters van de
orde der Jezuïeten (Sociëteit van Jezus)
actief in Ravenstein, als pastoors en als
leraren aan het gymnasium Aloysianum
(Latijnse school). In 1773 werd de orde
opgeheven door paus Clemens XIV,
maar konden de ex-Jezuïeten in een congregatie in de zielzorg en op het gymnasium actief blijven. In 1814 is de Jezuïetenorde hersteld door paus Pius VII en
in 1841 keerden ze terug in Ravenstein.
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beek in zijn Verzameling van geschiedkundige bescheiden …) In dit gebouw waren de refter, keuken en een spreekkamer ondergebracht. Het werd met een
nieuw gebouw verbonden met de rest
van het complex.
Vanwege een grote toestroom van nieuwelingen werd de ruimte in Ravenstein
al snel te klein. Tussen 1862 en 1865
bouwde broeder Albertus Slootmaekers
(die ook in Ravenstein actief was) in
Velp, aan de weg tussen Den Bosch en
Grave, een nieuw noviciaat: Huize Mariëndaal. Het gebouw deed dienst als noviciaat en als klooster voor de Jezuïeten tot
1966. Daarna kwam er een zorginstelling in, De Binckhof. Mariëndaal is de
afgelopen jaren gerestaureerd en aangepast als woonzorgcomplex voor ouderen.

Wat is er nog over?

Het complex van het noviciaat ingetekend op de huidige kaart van
Ravenstein

In 1850 vestigden ze hier een priesteropleiding (noviciaat). Daartoe werd de
toenmalige pastorie verbouwd, een kapel gebouwd en een naastgelegen pand
van Van Claarenbeek, stammend uit
1620, aangekocht en aangepast (“het nevens gelegene huis, welk zij met de pastorie vereenigden”, aldus Van Claaren-

De oorspronkelijke ommuring van de
benedentuin (Paterskuilen) en een
schuurtje aan de Brouwerijstraat zijn
nog steeds zichtbaar. Het grootste deel
van de gebouwen van het noviciaat is in
de 19e eeuw echter gesloopt en vervangen door nieuwbouw. Het gedeelte tussen de Luciakerk en de Sint Jozefkapel is
in 1904 afgebroken en vervangen door
de huidige pastorie die groter en dieper
is dan de gebouwen van het noviciaat.
De kapel staat er nog, evenals de bebou-
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wing op nr. 7 en 9 (vóór 1850 huis van
Van Claarenbeek) en de recent gerestaureerde poort naar de binnenplaats en de
tuin. Deze laatste is nog steeds te zien,
evenals de schuur aan de Brouwerijstraat.
Bronnen
De bron van deze tekening is het Archief
van de Nederlandse provincie der Jezuïeten (ANSI): Historia Synoptica Domus
Probationis Provincia Neerlandicae –
Ravenstein (1850-1865) / Mariëndaal
(1865-1900). Auteurs: broeder/scholasticus J. Krüger en pater H. van Born.
ANSI – Archief van het Noviciaatshuis
Ravenstein-Mariëndaal. De archiefcollectie van het ANSI is 2015 ondergebracht in het KADOC (Katholiek Documentatie- en Onderzoekscentrum,
Universiteit van Leuven.
Het manuscript van burgemeester Van
Claarenbeek (Verzameling/Aanteekeningen van Geschiedkundige Bescheyden betrekkelijk de Stad en het Land van
Ravenstein) bevindt zich in het Stadsarchief Oss. Via de website van dit archief
is dit document geheel toegankelijk
(Stadsarchief /Osse Historie / Het Grote
Boek van de Burgemeester.

Anno 2016 resteert van het noviciaat de Sint Jozefkapel (niet zichtbaar), de bebouwing op nummer 7
en 9 en de poort naar de voormalige kloostertuin

Met dank aan Tom Gribnau en Wim
Walk.

Gezicht op het noviciaat aan de
achterzijde vanaf de Molenberg in
1885. De rode belijning geeft de gebouwen van het noviciaat aan; de
groene lijn omvat het klooster van
de Augustinessen
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De vele gezichten van
Philips van Kleef
door Aad Vernooij

1. Philips van Kleef (rechts) op
het linkerpaneel (De bruiloft in
Kana) van het Drieluik met de mirakels van Christus, 1491-1495,
Meester van de vorstenportretten,
National Gallery of Victoria, Melbourne

2. Portret van Philips van Kleef
(1456-1528), heer van Ravenstein,
Meester van de Catharinalegende,
Koninklijke Musea voor Schone
Kunsten van België, Brussel

De naam van Philips van Kleef is sinds 10 juni 2016 niet meer weg te denken uit
Ravenstein vanwege het bolwerk dat zijn naam kreeg en het Philips van Kleefpad.
Opvallend is dat er van hem meerdere portretten bewaard zijn gebleven, die alle
van elkaar verschillen. Ook zijn levensloop kende contrasterende gezichten.
Het begon allemaal heel goed. Philips
van Kleef (1456-1528) groeide op aan het
hof van de hertogen van Bourgondië
waar zijn vader Adolf belangrijke functies vervulde. Adolfs moeder (en dus de
grootmoeder van Philips) was de dochter
van de Bourgondische hertog Jan zonder
Vrees. Adolf trouwde met Beatrix, een
kleindochter van de Portugese koning.
Uit dat huwelijk werd Philips van Kleef
geboren. Na het overlijden van Beatrix
trouwde Adolf met een bastaard-dochter
van Philips de Goede, Anna van Bourgondië. In 1478 trad Adolf op als peter
van de pasgeboren zoon van Maria van
Bourgondië en aartshertog Maximiliaan
van Oostenrijk, de latere hertog Filips de
Schone. Deze connecties leverden Adolf
meerdere heerlijkheden en kastelen op.
Ravenstein verwierf hij vanwege de banden met de familie in Kleef. Philips
kwam dus in een gespreid bedje terecht.

Franse koning

Tegen Maximiliaan

Hieronder een keuze uit de voornaamste
schilderijen en tekeningen van Philips
van Kleef.
1. Op een drieluik dat nu in Australië
hangt, zien we Philips als jongeling afgebeeld, samen met zijn vader. Een andere
edelman (Engelbert van Nassau) schenkt
hen wijn in tijdens een bruiloft.
2. Merkwaardig is een portret waarop hij
een baard draagt en een oosters uitziend
hoofddeksel. Het zou gemaakt kunnen
zijn naar aanleiding van zijn mislukte zeeslag tegen de Turken in de Egeïsche Zee
bij Lesbos. Op de lijst staat onder de tekst:
Ph(ilipp)e de rauestain duc en cleue.
3. Op het schilderij in het musée Condé in Chantilly staat hij eerder als een

De dieptepunten begonnen in 1477. Philips, 21 jaar oud, was toen aangesteld tot
militair opperbevelhebber in Henegouwen. In een veldslag met het Franse leger
leed hij een gevoelige nederlaag. Hij
bleef nog in de gratie bij Maximiliaan van
Oostenrijk, die de Nederlanden bestuurde na de dood van zijn vrouw Maria van
Bourgondië. Maar in de strijd van Maximiliaan tegen de Vlaamse steden koos hij
in 1488 partij vóór de steden en dus tegen het regerende vorstenhuis. In 1492
moest hij zich in zijn laatste bolwerk,
Sluis, overgeven aan Maximiliaan. Hij
mocht zijn bezittingen houden, maar
kreeg geen belangrijke functies meer.

Vanwege zijn gespreide bedje kon Philips in 1498 in dienst treden van de Franse koning Lodewijk XII, die een zoon was
van Maria van Kleef, een tante van Philips. In Italië verdedigde hij de Franse
belangen, onder meer als onderkoning
van Genua. Maar na een opstand van de
stedelingen moest hij het veld ruimen.
Hij streed als bevelhebber van een Franse vloot zonder succes tegen de Turken.
Omstreeks 1507 keerde Philips terug
naar Vlaanderen. Hij kwam in de gratie
bij de toenmalige landsheer Karel V,
maar kreeg geen vooraanstaande positie.
Hij schreef een handleiding voor oorlogsvoering (Instruction de toutes manières de guerroyer). verzamelde kunstwerken en handschriften van klassieke en
eigentijdse werken en liet verluchte
handschriften vervaardigen.

Portretten
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3. Philips van Kleef door een anonieme
Duitse schilder, Musée Condé, Chantilly

geleerde dan als een militair afgebeeld.
Op de lijst is vermeld: Philipes de Cleves S
de Ravestein.
4. Dit schilderij hangt in het Burlington House in Londen bij de Society of
Antiquaries of London. Het lijkt niet op
de voorgaande portretten. Er staat onder
dat dit de ‘Monseigneur de Ravestein’ is.
5. Philips liet zich vereeuwigen op een
glas-in-lood-raam in de Sainte Waudru
(Sint Waltrudis) in het Belgische Mons
(Bergen). Op dit metershoge raam knielen zowel hij als zijn vrouw Francoise
van Luxemburg naast een afbeelding
van de Aanbidding der Wijzen (Driekoningen). Dit is nog een origineel gebrandschilderd raam uit het begin van
de 16e eeuw (1514). In dezelfde geknielde
houding komt hij voor op een raam in de
St. Martin in Luik, dat hij financierde in
1527.
6. Op de tekening uit het verzamelwerk
Receuil d’Arras is een pafferige man te
zien met een weinig ridderlijke uitstraling.
7. Philips van Kleef ontvangt een bewerking van de Roman de la Rose door
Jean Molinet, geschiedschrijver aan het
Bourgondische hof. Het origineel was
een Frans middeleeuws dichtwerk over
de (hoofse) liefde. Philips is hier afgebeeld vóór een (leger)tent, hetgeen overeenkomt met zijn functie als legeraan-

4. Philips van Kleef, Anoniem, Society of
Antiquaries of London, Burlington House

5. Glas-in-loodraam Sainte Waudru,
Mons (Bergen)

voerder voor de Bourgondische hertogen.
8. Afbeeldingen van Philips staan ook
in handschriften die hij liet vervaardigen. Zoals in het getijdenboek, (een boek
met vrome teksten) Livre d’heures de Philippe de Cleves. We zien een jongeman
met gevouwen handen en een engel, zijn
engelbewaarder.
(vervolg op pagina 24)
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6. Philips van Kleef in het Receuil
d’Arras, een verzameling getekende portretten door Jacques le Boucq.
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7. Philips van Kleef ontvangt van Jean Molinet zijn Roman de la Rose moralisé et translaté de rime en prose (1500).Den Haag, Koninklijke Bibliotheek, Ms. 128 C 5, fol. 6

8. Philips van Kleef en zijn engelbewaarder in
Livre d’heures (Getijdenboek), circa 1485,
Brussel, Koninklijke Bibliotheek van België,
ms. IV 40, fol. 121 verso

Philips van Kleef als stripfiguur
Philips van Kleef is onsterfelijk gemaakt door Willy Vandersteen, de auteur van de stripverhalen van Suske en Wiske.
In De schat van Beersel gaat hij de strijd aan met de heer van Witthem op het kasteel van Beersel. Philips is in dit stripverhaal de kwaaie pier, een onbetrouwbaar persoon die bovendien een duel met Lambiek verliest. Ook de belegering
van het kasteel eindigt in een nederlaag. In de strip heet hij Philip van Kleef en Ravenstein.
Dit stripverhaal is gebaseerd op de echte belegering van het kasteel in 1489 door troepen uit Brussel tijdens de opstand van de Vlaamse steden tegen
landsheer Maximiliaan van Oostenrijk.
Philips stond aan de kant van de opstandelingen, de kasteelheren van Beersel
kozen de kant van Maximiliaan.
Het kasteel ligt ten zuiden Brussel, in
Vlaams-Brabant en is een voorbeeld van
laat-middeleeuwse militaire architectuur. Het ziet er voor een deel nog
steeds uit zoals in de tijd van Philips van
Kleef. Het kasteel is open voor bezichtiging; zie www.toerismebeersel.be
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Nol van Zwam
(1928-1987)
Hij was een bekende Ravensteiner.
Mensen kenden hem als veerman, badmeester of brandweerman. Nol van
Zwam is op 13 juli overleden.
Water heeft hem altijd gefascineerd. Hij
kwam als kind van Keent hiermee regelmatig in aanraking tijdens hoogwaterperiodes. Zijn werkzame leven aan het water begon bij Rijkswaterstaat. Hij werkte
als onderhoudsman op de boot aan de
Maasoevers en aan de stuw in Lith. Hij
woonde toen in Neerloon en fietste elke
dag door weer en wind naar Lith. Hij
kwam met Ravenstein in aanraking omdat Rijkswaterstaat een opslag had in de
voormalige brouwerij de Gerstaar waar
hij regelmatig werkzaamheden moest
verrichten.

Veerman
Hij kreeg de kans om bij de gemeente
Ravenstein aan de slag te gaan als veerman. Het was in het begin een hard leven; de toenmalige veerpont had nog
geen stuurmanshut en Nol leed erg veel
kou. Regelmatig ploegendiensten draaien tot in de nacht leverde soms bijzondere klussen. Zo moest de huisarts regelmatig overgezet worden voor
bevallingen en werd Nol uit bed getrommeld. Zelf wilde hij ook nog wel eens
wachten voor jongelui die in het Gelderse gingen vrijen of de kermissen bezochten en na sluitingstijd van de pont nog
naar Ravenstein terug wilden.

Badmeester
Nadat de veerpont door de komst van de
brug in 1975 moest verdwijnen, zocht de
gemeente voor het zwembad de Kriekeput in Herpen een badmeester. Nol
kreeg een nieuwe functie waar hij zich
prima thuis voelde. Toen het zwembad
werd geprivatiseerd kwam Nol in beeld
als beheerder van een nieuwe sporthal.
Vele jaren had hij het hier erg naar zijn
zin onder het motto “onder de mensen
blijf je jong”.

Vrijwilliger
In zijn jonge jaren was hij actief bij carnavalsvereniging de Bonte Raven en de
stadsraad. Na zijn diensten bij het veer
werkte hij jaren als tuin- en klusjesman
bij klooster Soeterbeeck en bij klooster
Nazareth in Ravenstein. Hij was tevens
jarenlang vrijwilliger op het kerkhof in
Ravenstein en bracht eten rond met de
Tafeltje dekje-regeling van het Rigom.
Als bewoner van de woning naast de
brandweerkazerne en gemeentewerf
was hij zeer betrokken bij alles wat zich
rondom Ravenstein afspeelde en hij
heeft zich 36 jaar lang ingezet voor de
brandweer.
Met dank aan Arno van Zwam
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“Dit huis vertelt mij
het hele verhaal”
door Wilhelmien van Sambeek
Sinds mei 1989 woont het gezin Van Rijn-Van de Rijdt in de Kasteelse Poort. Dit
huis is rijk aan historie. Als restaurateur, kleurenspecialist en decorateur zag Helm
van Rijn al meteen de historische waarde van dit markante gebouw. Bij de huidige
restauratie van de stadspoort legt hij zowel de recente als de vroeg 14e eeuwse
geschiedenis bloot. Hij vertelt.

Grote veranderingen
“In het begin van de 15e eeuw is het huis,
op enkele gevels en de toren na, tot een
meter boven het maaiveld gesloopt.
Reinout van Valkenburg, halfbroer van
Walraven, maakte er een poortwachterswoning van die toegang gaf tot de voorburcht van het kasteel. In de 14e en 15e
eeuw was de stad ommuurd en lag er
een gracht voor de poort aan de kant van
de huidige Sint Luciastraat. Bebouwing
op de voorburcht huisvestte het kasteelpersoneel, zoals de bakker, touwslager,
smid, rentmeesters en ambtenaren.”

Garnizoenskerk

Het huis met de verschillende
bouwfasen. Linksboven het dak
van het oorspronkelijke huis uit de
14e eeuw en de aanbouw uit de 18e
eeuw, rechts de aanbouw uit de
16e-17e eeuw

“Dit huis dateert van de 14e eeuw. Het
behoorde toe aan de Heren Van Langel.
Het was gebouwd op een hoge afzetting
aan de Maas. Walraven van Valkenburg,
de stichter van Ravenstein, heeft het verkregen. Het huis bezat een grote zaal
met dubbele haard. Boven zat ook een
haard en in een uitbouwtje van vakwerk
zaten twee toiletten. Inpandig is ook vakwerk gevonden dat is gevuld met wilgentenen en afgesmeerd met leem en koemest. De fundering laat drie ruimtes
zien met een stookgelegenheid, een zaal
en een trapopgang. Aan de kant van de
Kasteelse plaats heeft een vroeg gotische
toren het pand gesierd.”

In de 17e eeuw waren de Staatse troepen
hier gelegerd en was er behoefte aan een
eigen kerk met predikant. In 1641 werd
de Garnizoenskerk gebouwd en voor de
predikant werd het poorthuis aangepast.
Aan de noordzijde bevindt zich de 17e
eeuwse aanbouw. In de 18e eeuw is de
gang verbouwd tot een tweeledige corridor, twee gangen boven elkaar. Door het
buitenraam in de gang kun je het domineespoortje zien; de originele ingang
met brede omlijsting. Toen de predikant
er kwam wonen, verviel de poortwachtersfunctie. De spaarboog onder de poort
werd deels dichtgemetseld. Zo konden
er geen onverlaten in gaan liggen. Ik heb
onlangs de stenen eruit gehaald en nu is
de boog weer zoals hij was. Een spaarnis!
De zitbank komt ook weer terug.”
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Met de tijd mee
“In de 18 eeuw vond men het belangrijk
dat alles in verhouding was. De aanbouwen werden afgebroken en er kwam
nieuwbouw. De ramen werden veranderd, de gangen aangepast, de ingangen
verplaatst, maar de doorgangsfunctie
bleef. De voorburcht was rijk geplaveid
met prachtige maaskeien die volgens
een patroon waren gelegd. In de voortuin onder een meter aarde ligt nog een
restant. In de 19e eeuw werd het gebouw
opnieuw gemoderniseerd. Er kwamen
andere schuiframen met grotere ruiten
en een andere roedeverdeling. De ingang veranderde en aan de stadszijde
werd de gevel gestukt in de kleuren
rood/beige. In de 20e eeuw zijn de kleuren verdwenen onder één zelfde kleur.”
e

Bijzondere bewoners
“In dit huis hebben de grootouders van
ruimtevaarder Wubbo Ockels gewoond.
Annemarie, de dochter van ds. Ritter,
was zijn moeder. Mevrouw Ockels-Ritter
woonde hier in het begin van de 20e
eeuw. Zij heeft mij verteld hoe het huis
eruit zag, hoe de sfeer was en het leven
in die tijd; ook hoe zij heeft genoten van
haar jeugd in Ravenstein. Ik heb een foto
van haar met haar ouders. Daarop houdt
zij een jeugdfoto vast.”

“Toen ik dit huis kocht, wist ik al dat het
bijzonder was. Ik heb veel dingen gevonden en zo mogelijk ook zichtbaar gemaakt. In de keuken liggen prachtige
tegels van eind 18e eeuw. In de eetkamer
zit een dikke balk uit de 16e eeuw. Onder
het huis ligt een grote kelder. Ook buiten
zit een kelder, bedoeld als watervoorziening. Van een volle kelder kun je een
jaar lang wassen en het toilet doorspoelen.”

Verrassingen
“Ik ben nu de poort aan het restaureren
en ik ontdek steeds weer iets nieuws dat
ik zorgvuldig wil herstellen. De gemetselde plafondboog in de poort wil ik in
het zicht laten; zo ook de houten vloer en
de buitenste boog van de aanbouw met
de houten zoldering uit de 18e eeuw. De
boog van de eerste bebouwing met torenresten en de spaarboog in de muur
zijn nu helemaal zichtbaar. Het huis
leeft en is tastbaar: de fundering, de stenen, het hout, de spijkers, het ijzer, de
natuurstenen en de verf. Alles leeft! Alles is met elkaar verweven. Dit huis vertelt mij het hele verhaal van Langel tot
Ravenstein”.

Het ‘domineespoortje’, de ingang
van het huis in de 17e eeuw

Helm van Rijn, bij het werk aan de
poort
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Wie verre reizen doet

Laatst las ik dat de zomervakantie een
overblijfsel is uit de tijd dat de oogst van
het land en uit de boomgaard gehaald
moest worden. Daar waren alle beschikbare handen voor nodig. Ook die van de
kinderen. Die kregen vrij van school om
mee te werken. Eind van de dag zwemmen in de wettering was het hoogst haalbare voor echt vakantiegevoel.
Nu vinden we het heel normaal als we
twee, drie keer per jaar ertussenuit gaan.
Paar dagen hier, paar dagen daar. Dankzij snelle verbindingen ben je zo een
heel eind.
Toch is het nog niet zo lang geleden dat
je bij vertrek naar je vakantiebestemming door de hele straat werd uitgezwaaid. Dat gebeurde een oom en tante
van mij ook. Zij hadden een jaar of veertig geleden het Gardameer als vakantiebestemming gekozen. Na vier dagen afzien in hun Fiatje kwamen oom en tante
met hun jengelende kinderschare aan.
Toen de tent was opgebouwd en ingericht, kwam de buurman kennismaken
en informeren hoe de reis was verlopen.
Hij snapte niets van die vier dagen reistijd. Wegenkaarten werden uitgevouwen
en toen werd als snel duidelijk dat oom
en tante over provinciale wegen hadden
gereden in plaats van over snelwegen.
De kaartlezer kreeg de schuld. Wie dat
was is tot op heden niet duidelijk geworden. Vooral door tegenstrijdige getuigenverklaringen van hun kinderen ...

Wij zijn met ons gezin nooit zo ver geweest. Aanvankelijk waren Herperduin
en het toenmalige gemeentezwembad
aan de Hertogstraat in Herpen onze vakantiebestemming. Het voormalige
zwembad in Herpen is nog herkenbaar:
achter tuinvereniging De Brug staan nog
steeds de betonnen steunen van de duikplank in het water. Een dagje naar de
speeltuin van De Bergen in Wanroij
hoorde er ook bij. Op de terugweg kregen we dan een frietje en een waterijsje
op twee stokjes. Die had je toen. Onze
vakantie kon niet meer stuk.
Later deden mijn ouders in de vakantie
aan huizenruil. Een zus en zwager van
mijn moeder woonden in Sassenheim,
vlakbij Lisse en Noordwijk. Als zij op vakantie waren, verhuisden wij naar hun
huis. Dat was op advies van dokter Sluijters. Die zei: “Als jullie in Ravenstein
blijven in de zomer, kun je honderd
bordjes op de deur hangen met Wij zijn
op vakantie; ze vinden jullie toch. Ga
nou. Anders kunnen jullie net zo goed
de winkel openhouden.”
Op doktersadvies op vakantie! Het werd
een ware volksverhuizing. Zelfs het wasmachine ging mee. Die hadden mijn
oom en tante nog niet. Een televisie hadden ze ook niet, maar die bleef thuis.
Zonder antenne geen ontvangst tenslotte. Oom en tante woonden wel in zo’n
hip huis, voor die tijd dan, met een doorgeefluik tussen keuken en woonkamer.
Dat hadden wij weer niet.
U begrijpt wat er na de vakantie op de
eerstvolgende verjaardag gebeurde. Daar
werd de vraag gesteld wat de zin en onzin was van vier dagen onderweg om
met je voeten in het Gardameer te staan.
Wij hadden twee uur gereden en stonden met onze voeten in de Noordzee.
Ook nat. Daarnaast bezochten we enkele
toeristische hoogtepunten: Noordwijk
aan Zee, rondvaart in Amsterdam, de
wassen beelden van Madame Tussauds,
Schiphol, Avifauna. We hebben het er
nu nog over.
Het gezegde ‘Wie verre reizen doet, kan
veel verhalen’ gaat niet altijd op.
Winfried de Luij
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