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Rectificatie
Tussen Maas & Erfdijk is een
uitgave van Heemkundekring
Land van Ravenstein. Dit blad
verschijnt drie maal per jaar en
wordt gratis verstrekt aan leden
van de Heemkundekring. Een
lidmaatschap kost € 15 per jaar.
Heemkundekring Land van Ravenstein is een vereniging die
als doel heeft om de geschiedenis van de voormalige gemeente Ravenstein te onderzoeken,
op een verantwoorde manier
vast te leggen en uit te dragen.
De voornaamste activiteiten
zijn: stadswandelingen, archeologie, beeldarchivering, bewaken van stadsbelangen en dit
tijdschrift. Zie ook:
www.heemkunderavenstein.nl.
De vereniging brengt elke
maand een digitale nieuwsbrief
(e-nieuws) uit voor leden en belangstellenden. Voor lidmaatschap en e-nieuws aanmelden
bij: secretaris@heemkunderavenstein.nl
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Dit zal altijd gebeuren in overleg met de auteur.
Omslag: Harry en Wim Nass vóór
hun oude boerderij in 2015.
Foto Jan Barnard

In het vorige nummer (nr. 12, augustus
2017) stond een onjuiste tekst bij de foto.
Het ging niet om de installatie van burgemeester Van Weegen, maar om zijn
afscheid op 1 februari 1969. Er werd

toen in Vidi Reo een buitengewone
raadsvergadering gehouden met de
burgmeester en zijn vrouw, de wethouders en de raadsleden op het podium.

Restauratie knekelhuisje Huisseling
De Heemkundekring zet zich in voor de restauratie van een oud knekelhuisje naast
de kerk van Huisseling. Het werd gebouwd als opslagplaats voor beenderen uit
geruimde graven en doodgravergereedschap. Plannen om het af te breken werden
in 1984 verhinderd door leden van de Heemkundekring. In plaats daarvan werd
het gerestaureerd en tot rijksmonument verklaard. Ruim dertig jaar later is
opnieuw restauratie nodig.
Het knekelhuisje is waarschijnlijk in
1878 gebouwd. In dat jaar kreeg Huisseling een nieuwe pastorie. De materialen
van de oude pastorie zijn gebruikt voor
de bouw van een schuurtje, een ringmuur om het kerkhof en dit knekelhuisje. Het werd ook baarhuisje genoemd
omdat de lijkbaar waarop de kist rustte,
daar stond opgeslagen.
Tegen het huisje staat de graftombe van
pastoor Anton Verkuijlen (1791-1869).
Boven dit graf is een vage muurschildering te zien, waarop een ommuurde stad
met toren, kerken en huis is afgebeeld;
mogelijk staat dit symbool voor het
hemelse Jeruzalem. Boven deze schildering is een (nu gehavend) ornament van
natuursteen aangebracht. Daarop is een
putto (engeltje) dat rust op een doodskop
afgebeeld. Volgens kunsthistoricus Leon
van Liebergen dateert dit ornament uit
de 17e eeuw. De muurschildering en het
ornament zijn beide aan restauratie toe.
Voor de restauratie is contact gezocht
met de restauratieafdeling van de mboopleiding van Sint Lucas in Boxtel.

Bronnen: www.huisseling.nl/Rijksdienst
voor Cultureel Erfgoed.
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Wie? Wat? Waar?
Dit is een foto uit het beeldarchief van
de Heemkundekring. Wie staan er op
deze foto en wanneer is deze gemaakt?
Reacties naar: redactie@heemkunderavenstein.nl

Het verleden op de fotobank
Foto’s van vroegere bewoners, winkels, fabrieken, scholen, bedevaarten
en opgravingen; ansichtkaarten van
straten en gebouwen. Ze zijn allemaal
te vinden op de fotobank van de

Heemkundekring. Eenvoudig te raadplegen op de website www.heemkunderavenstein.nl.

Stel foto’s ter beschikking
Heeft u interessante foto’s van vroeger in uw bezit? Wij maken graag afdrukken van deze foto’s voor de fotobank van de Heemkundekring. Neem
contact op met onze werkgroep
Beeldarchief:
beeldarchivering@
gmail.com of met Jacques Leverdingen, 0486-411023. Desgewenst komt
hij bij u langs om foto’s op te halen
(en weer terug te brengen).

Via Thera Schrijvers-Van Dooren
kregen we onderstaande foto van
het huis van de familie Van Dooren
in Dennenburg (Hoogstraat 32).
Op de foto vlnr Cor (de vader van
Thera), Koos, Beata, onbekend
meisje, Marie, Piet, moeder Johanna van Dooren-van Helmond en
vader Frans van Dooren. Van Dooren was hoofd van de school in
Deursen-Dennenburg.
De foto is waarschijnlijk van rond
1930. Het huis ziet er nu anders uit.
Bijzonder is de aanbouw met de
schoorsteen. Dit was de stookplaats voor de wasketel. De ketel
bestond uit twee betonnen ringen.
Bovenin hing een halfrond koperen vat met een aluminium deksel.
De onderste ring bevatte het
stookgedeelte met deurtje en
schoorsteen.
(Met dank aan Ap Otten)
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Broers behouden oude boerderij
door Aad Vernooij
foto’s Jan Barnard (p. 5)

Wim (links) en Harry Nass (rechts)
brengen de koeien naar de wei.
Een foto uit de jaren 80. Tot circa
1995, toen Harry met pensioen
ging, was de boerderij nog in bedrijf.

Wim en Harry Nass zijn geboren op de monumentale boerderij aan de Burgemeester Canersstraat in Demen. Op de muurankers staat het jaartal 1745 maar waarschijnlijk is hij in oorsprong ouder. De broers laten dit gemeentelijk monument
niet verkommeren. In de afgelopen jaren zijn de varkensschuur en het dak van de
stal gerestaureerd. De broers wonen tegenover deze boerderij in een modern huis.
Als je hen tegenkomt zijn ze graag bereid over vroeger te vertellen.

We treffen Harry Nass (87 jaar) aan bij de
oude boerderij. Hij is bladeren aan het
vegen, terwijl broer Wim de was ophangt
en het middageten van 12 uur klaar
maakt. Harry laat de koeienstal zien.
Daar konden 25 koeien in staan en 2
paarden; Belse paarden benadrukt Harry. De koeien werden met de hand gemolken tot in de jaren 70. Vader Nass
wilde geen melkmachine. Toen hij was
overleden kwam de melkmachine en ook
tractoren om de paarden te vervangen.

De koeien liepen zomers in de uiterwaarden en in het weiland achter de dijk.
Het was een gemengd bedrijf waar ook
varkens en kippen werden gehouden en
graan werd verbouwd: tarwe en rogge
voor de koeien; wat overbleef werd verkocht. Haver was er voor de paarden.
Het dorsen van het graan gebeurde op
de boerderij. Daarna ging het graan naar
de molen van Dieden. Harry wijst op de
luiken boven in de voorgevel. Die gingen
open als er op zolder graan te drogen lag.
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Harry heeft samen met zijn broer Adriaan de boerderij van zijn ouders voortgezet. Toen hij 65 werd stopte hij. In 1962
was er een huis aan de overkant gebouwd
waar hij, Adriaan en Wim met hun ouders woonden. Nu zijn ze nog met twee;
Adriaan overleed in 2007.
De oude boerderij staat leeg. Harry laat
de keuken zien, de woonkamer en de
‘goeikamer’. Het was er koud en vochtig,
vergeleken met het nieuwe huis. Dat
kwam onder meer van de lindebomen
voor het huis, zegt hij. Maar die mogen
niet gerooid worden. Ze horen bij de
monumentale boerderij en zijn al 200
jaar oud. Van hoog water in de Maas
hadden ze geen last. Als er kwelwater
door de dijk kwam liep dat langs hun
boerderij omdat die hoger was gelegen.

Boerenleenbank
Wim Nass is 94 jaar en aan één oog
blind na een mislukte staaroperatie. Hij
was jarenlang chauffeur bij taxibedrijf
De Vocht. Daarvoor was hij kassier van
het bijkantoor van de Boerenleenbank
dat in hun boerderij was gevestigd van
1942 tot in de jaren 60. Zo’n bijkantoor
was enkele keren per week open.
Tot 1942 werden de bankzaken gedaan
in een naastgelegen boerderij, op de plek

Blootliggend gebint tijdens de restauratie van de stal in 2015.

waar nu een moestuin ligt. Het was de
boerderij van zijn grootouders aan moederszijde, de familie Kuipers. Die boerderij bestaat niet meer. Wim vertelt waarom.
In de zomer van 1942 was er na een hittegolf een nacht lang onweer. De bliksem sloeg zelfs in de hooioppers in de
uiterwaarden. Het was zulk slecht weer
dat Wim uit voorzorg naar zijn opa en
oma ging. Ze zagen een bliksemflits in
de huiskamer naar de grond slaan. Tien
minuten later hoorden ze een vreemd
geluid. Wim ging buiten kijken. Daar
zag hij niets dan hevige regen, maar toen
hij de deur van de stal open deed zag hij
dat het hele dak in lichterlaaie stond. Hij
is toen snel met zijn grootouders het
huis uit gegaan. Ze konden alleen wat
kleren meenemen. Kort daarna stortte
het dak in. Zijn grootouders zijn toen bij
zijn ouders in huis getrokken. De afgebrande boerderij is niet meer heropgebouwd.

Onderhoud in 2012 aan raam en luik door
Harry (op ladder), Wim (geknield) en de inmiddels overleden Adriaan.

Markant monument
“Een markant aan de voet
van de Maasdijk gelegen
boerderij-complex.” Dat concludeerde bouwkundige Jan
Meijman over de boerderij
van de familie Nass in 1994.
Hij maakte toen een inventarisatie van monumenten in
de toenmalige gemeente Ravenstein.
Hij omschreef het pand als
een T-boerderij met rietgedekt voorhuis en achterhuis
van het middenlangsdeel-type met ankerbalkgebinten;
met aangebouwde varkensstal uit 1910 en een houten
kippenhok.
Volgens deze inventarisatie
heeft het voorhuis in 1745
(volgens de muurankers) zijn
huidige vorm verkregen.
Maar het pand vertoont verschillende oude bouwsporen
(dichtgezette vensteropeningen, verschillende formaten baksteen) die mogelijk
wijzen op een oudere boerderij van het langgevel-type
of het krukhuis-type (woonhuis dwars op stal gebouwd).
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Bijzonder Beeld
door Jan Barnard
Deze foto’s heb ik genomen op een voor
Ravenstein memorabel moment. ’t Is begin februari 1995, het water in de Maas
staat gigantisch hoog en de rivier is twee
tot drie keer zo breed als we gewend zijn.
Alle uiterwaarden staan vol, scheepvaartverkeer is onmogelijk doordat er niet genoeg ruimte is onder de bruggen. Je
denkt meteen aan de tijden van de Beerse Overlaat! Tot 1942 veroorzaakte dit
deel van de Maas veel wateroverlast in
onze contreien. Helaas is het overstromingsgevaar blijven bestaan, ondanks
kanalisaties en dijkverhogingen. En dan
ook nog eens al die neerslag door de veranderingen van het klimaat. Rijkswaterstaat is op haar qui-vive en blijft naar oplossingen zoeken. Zo te zien heeft
Koudijs-Wouda in 1995 voor een eigen
‘waterfront’ gezorgd, want het bedrijf
heeft als de wiedeweerga hulpdijkjes
moeten aanleggen om niet helemaal onder water te komen staan!
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Op zoek naar de
Doeiakker

door Matty Salimans

Dit jaar stond er tussen Deursen en Neerlangel een bordje van de route Kunst aan
de Maas. Wandelaars en fietsers konden er een korte documentaire (podcast)
downloaden over een verhard pad op de akkers tussen Deursen en Ravenstein.
Het bleek een zoektocht naar de Doeiakker. De podcastmakers vroegen zich af
waar die naam vandaan komt en waarom hij op de kaart van Over d’n Dam staat. In
dit artikel delen uit de tekst van de podcast.
Op zoek naar informatie gaan ze de
buurt af. Ze vragen het aan Riek Sommers: ‘d’n Doeiakker? Daar weet ik eigenlijk niks van. Ja van m’n ouders, die
noemden het daar de Doeiakker. En het
huis aan het eind van de straat heet ook
Doeiakker, maar verder,…Dan moet ge
bij Frans van de Rijdt zijn...’ ‘Maar Frans,
als gij da nie weet, ik zou niet weten wie
het wel moet weten’.

Dodenakker
Dan maar op zoek naar de betekenis van
de naam Doeiakker. De podcastmakers
interviewen Henk Buijks van het Brabants Historisch Informatie Centrum in
Den Bosch. Hij denkt bij doei niet aan
het woord dat we nu gebruiken om afscheid te nemen, maar aan dooien, in de
zin van doden. Volgens Buijks kun je dus
denken aan een dodenakker. Alleen ligt

Dit verharde pad aan de Langelse
straat heet Doeiakker.
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Het eerste bouwsel, een boerderij, was
wat nu de schuur is en dat is gebouwd op
grond die de ‘Dooij Akkers’ heette op het
kadaster uit de periode 1811-1832. De
Dooij Akkers liepen van wat nu de Rector Nuijensweg is tot de Langelsestraat
(die is pas gelegd tijdens de ruilverkaveling in de jaren zestig) en tot aan het
laantje Doeiakker van nu in het noorden.
Een deel van die grond hoorde bij de
boerderij Hoeve Doeiakker. Ik heb het
ook nog even bij familie nagevraagd en
de hypothese is toch meer dat de naam
Doeiakker/Dooijakkers komt van ‘dode
akkers’. De grond was namelijk erg lastig te bewerken, een soort vette leem.
Misschien dat het terrein, toen het zijn
naam kreeg, daarom onbewerkt was’.

De oude Hoeve Doeiakker rond
1945.

Herinnering aan de voormalige
hoeve op de muur van de stal bij
het nieuwe huis.

de Doeiakker wel een eind van het dorp
af, terwijl kerkhoven gebruikelijk in de
buurt van de parochiekerk liggen. ‘Nu is
het zo dat een aantal plaatsen in Brabant
en ook in de rest van Nederland, ver buiten de bebouwde kom een plek hebben
waar ze mensen begroeven die niet welkom waren, zwervers of zelfmoordenaars’ zegt Buijks. ‘Die konden niet in
gewijde grond worden begraven, zelfmoord was een doodzonde. Die plekken
kregen in de volksmond vaak namen die
geassocieerd worden met onvruchtbaarheid; ’n dode akker, de plek waar niets
groeit’.
Vivianne Wassink van het Instituut voor
de Nederlandse Taal in Leiden slaat er
het middelnederlands woordenboek op
na en komt uit bij het werkwoord doyen
(varianten doien, doeien) met de bijvorm
douwen wat betekent sterven. De grondvorm doijan betekent ‘wegsterven’. Ook
figuurlijk: wegsmelten, wegkwijnen.

Dit artikel is een bewerkte versie van een artikel van Matty Salimans in Over d’n Dam,
Nieuwsblad voor de dorpen van Over d’n Dam,
1 oktober 2017. Meer informatie over het project Kunst aan de Maas: www.kunstaandemaas.nl; https://soundcloud.com/soundtreks/
doeiakker.

De vroegere
bewoners van
Hoeve Doeiakker

Hoeve Doeiakker

Loes van Beuningen stuurde ons nadere informatie over de boerderij die
dichtbij het straatje de Doeiakker
stond; tegenwoordig op de hoek van de
Langelsestraat en de Hoogstraat. Loes
is de dochter van Luciën van Beuningen
en Carolien van Aar. Zij waren de laatsten van de familie Van Aar die op deze
plek woonden.

Op de Forumpagina van het Brabant
Historisch Informatie Centrum (BHIC)
geeft Loes (van Beuningen, zie andere
artikel) een toelichting: ’Ik ben geboren
op ‘Hoeve Doeiakker’ en mijn voorouders (de familie Van Aar) hebben er zo’n
150 jaar lang gewoond. Het (terrein)
blijkt pas rond 1850 bebouwd te zijn,
maar het was daarvoor al familiebezit.

Waarschijnlijk is rond 1850 de eerste
steen gelegd voor Hoeve Doeiakker door
Marianus van Aar (1816-1902). Hij werd
opgevolgd door zijn zoon Wout(erus)
(1862-1930) die trouwde met Theodora
Benkers (1858-1939). Uit dat huwelijk is
in 1907 Johannes (Jan) van Aar geboren,
de laatste landbouwer op de hoeve. Hij
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heeft er vanaf zijn geboorte in 1907 tot
aan zijn dood in 1996 gewoond. Uit zijn
huwelijk met Martina van Dijk (19181983) zijn 15 kinderen geboren, waaronder Carolien, de moeder van Loes.
Jan was landbouwer tot halverwege de
jaren zestig, toen heeft hij het boerenbedrijf opgeruimd en zijn landbouwgrond
verkocht. Die grond liep tot het doodlopende straatje dat nu Doeiakker heet en
de grens met Neerlangel markeert (maar
de grond liep niet tot aan de huidige
Dorpenweg, dat hoorde bij de boerderij
van de huidige Hoge Hoeve aan de Rector Nuijensweg). Hij had ook percelen in
de polder richting Berghem, langs het
spoor bij de Bendelaar.
In de jaren vijftig hebben Jan en Martina
een modern huis voor de boerderij gezet. In de jaren zestig is de schuur naast
de woonboerderij afgebroken nadat het
boerenbedrijf werd gestopt. Het huis uit
de jaren vijftig heeft Luciën van Beuningen begin jaren negentig afgebroken
omdat het in slechte staat verkeerde. Hij
heeft een nieuw huis ernaast gebouwd,
dat er nu nog staat. De oude woonboerderij werd gerenoveerd en omgebouwd
tot schuur. Jan van Aar kon in een gedeelte van de schuur (rechtsvoor), dat als
appartement functioneerde, blijven wonen tot aan zijn dood.

Op de Bonnebladen, militaire kaarten die vanaf ongeveer 1865 gedrukt werden, is
voor het eerst bebouwing op de plek van Hoeve Doeiakker te vinden, linksboven
het Nonnenklooster. Er staat Dr. bij (duiker) en de bebouwing is in rood aangegeven.

Kaart eind jaren zestig, na de ruilverkaveling.

Hoeve Doeiakker
woonhuis in 1963.

met

nieuw
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door Arno van Zwam,
Archeologische Werkgroep

Een bijzonder staafje
uit de eerste eeuw
Op de grens tussen Dieden en Demen is een bijzonder bronzen staafje gevonden.
Het stamt uit de eerste eeuw na Christus en werd door Germaanse vrouwen gebruikt om geluk af te roepen.

Het orakelstaafje is een cilindrisch
bronzen staafje van 43 mm lang en
17 gram.

December is een tijd van gewaardeerde
en bijzondere feesten. Na Kerstmis verruilen we het oude jaar tegen het nieuwe, en hopen we weer op het allerbeste
voor gezin, familie en vrienden. Er worden kaartjes en mails verstuurd, kaarsjes
aangestoken en ballonnen opgelaten op
een voorspoedig nieuwjaar met de beste
wensen. Maar… hoe ging dat heel lang
geleden?
Het lijkt erop of we in Dieden hierop een
antwoord gevonden hebben. Dieden was
vanouds een zelfstandige heerlijkheid
die deel uitmaakte van het Land van
Maas en Waal dat bij Gelre behoorde. De
naam van het dorp Dieden is in de loop
der tijd een aantal keren veranderd. Zo
schreef men vroeger Dichden, Diechden, Diegden en nu nog zelfs Dieten of
Diete. De naam is een samenvoeging
van dic (dijk) en den (een bewoonbare
plaats). De naam betekent dus
eigenlijk: bewoonbare plaats aan de dijk.

Vroege bewoning
Water trekt mensen aan, rondom water
creëerden onze vroege voorouders hun
woonplaatsen. Zeer waarschijnlijk heeft
rondom Dieden al zeer vroege bewoning
plaatsgevonden. Op een kleiperceel in de

buurt van een sloot op de grens tussen
Dieden en Demen vond een amateurarcheoloog een stukje roestachtig metaal.
Ieder voorwerp kan interessant zijn, dus
ook dit klompje metaal ging mee naar
huis. Wanneer het stukje metaal in handen komt van één van de leden van onze
werkgroep archeologie wordt deze professioneel gereinigd. Vele van deze metalen eindigen normaliter in de oud
ijzerbak, maar deze vondst wekte onze
nieuwsgierigheid, waarom? Omdat er
aan beide kanten een teken op ingekrast
is.

Orakelen
Na uitvoerig diverse bronnen geraadpleegd te hebben krijgen we antwoord.
Het cilindrisch bronzen staafje van 43
mm lang en 17 gram blijkt een “orakelstaafje” te zijn, uit de 1e eeuw. Een staafje
dat soms in nederzettingen wordt gevonden maar ook in graven, vaak bij handelsplaatsen, cultus- en offerplaatsen.
De staafjes werden gebruikt als een soort
lot, beslissingshulp in een wensperiode.
Bij de Germanen waren het vaak vrouwen die zich met orakelen bezighielden.
Veelal worden de staafjes in paren aangetroffen de een versierd, de ander onversierd. De Romeinse geschiedenisschrijver Tacitus (54-117 n. Chr.) schreef
hier al over. Ook op het gevonden staafje
waren aan beide kopse kanten tekens
aangebracht, bij dit exemplaar in de
vorm van een kruis.

Voorspelling
Beschrijvingen geven aan dat Germaanse vrouwen deze staafjes in setjes en
paartjes wierpen op bijzondere plaatsen
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Verschillende orakelstaafjes en tekens die er op aangebracht werden.

om een positieve voorspelling of wens af
te roepen. Vrijwel iedere vrouw/moeder
raadpleegde eerst het orakel alvorens
haar zoon of man naar het strijdtoneel te
sturen, in de hoop op een voorspoedige
terugkomst. Men moet zich voorstellen
dat in die periodes, oorlogen en strijd
schering in inslag waren.
Al met al een bijzondere vondst gezien
de genoemde tijdsperiode (1e eeuw) op
een locatie waar je niets zou verwachten.
Of de orakelstaafjes ooit een goede voorspelling gedaan hebben of een wens in

vervulling hebben gebracht is niet bekend. We kunnen hier alleen maar naar
gissen. Wellicht hebben de eerste bewoners van ‘over den Dam’ toen al wensen
gehad, misschien een hoge dijk om het
water te keren! Misschien de wens om
ooit in een stad te mogen wonen? Een
mooie woning in een stad te kunnen bemachtigen? Nog mooier, in een vrijstaat!
Het lijkt erop dat voor sommigen deze
wens in vervulling gaat en dus hebben
hun voorouders de orakelstaafjes niet
voor niets geworpen!

Maretak in Ravenstein

Tot zijn verbazing ontdekte Peter
Vermeulen vorig jaar in een boom
op de hoek van de Contre Escarpe
en de Johan van Willigenstraat een
heuse maretak. Hij had er in het
stadje nog nooit een gezien. De
maretak leeft vooral op bomen. Hij
wordt ook wel vogellijm of mistel
(in het Engels mistletoe) genoemd.
Het vrouwelijk deel van de plant
heeft witte, besachtige vruchten.

De bessen worden door vogels gegeten. De onverteerde pitjes worden niet doorgeslikt, maar uitgespuwd. Gebeurt dit op een
boomtak, dan blijft het zaad door
een kleverige laag er omheen (vogellijm) daar liggen. Het ontkiemt
op de schors en de wortel groeit de
boom in. Met name in de kersttijd
wordt de maretak als versiering opgehangen. Volgens de traditie mag
iemand die eronder staat gekust
worden. Er bestaan allerlei oude
heidense gebruiken rondom de
maretak. Het woord mare (in het
Duits Mahre) betekent eigenlijk
heks. Het bekendst hier is het ophangen van de maretak aan de balken in een stal om de mare te verjagen en zo het vee vruchtbaar te
houden.

Helaas trok de gemeente zich kennelijk niets aan van de wettelijke
bescherming en werd de maretak
vanuit een hoogwerker gesnoeid.
Gelukkig zijn er nog maretakken
te zien in Ravenstein, bijvoorbeeld
in een boomgaard langs de Grotestraat in Huisseling.
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door Joan Walk

Melkboer Van den Heuvel
en Het Zuivelhuis
In een hoek van de Markstraat stond tussen 1953 en 1963, naast de kruidenierswinkel van Stien Gruitrooij en slager Theo Boll, Het Zuivelhuis van de familie van den
Heuvel. Nu Markstraat 5. Joke van Dorst-van den Heuvel haalt herinneringen op
aan de zaak van haar vader en moeder.
Wim van den Heuvel wordt geboren in
1907 in Beneden Leeuwen. Hij wil graag
onderwijzer worden maar na het sterven
van zijn vader zit dat er niet meer in. Met
drie broers en een zus begint hij een
boerderij in Boxtel, Het landgoed Kinderbos. Tegenover deze boerderij staat
de boerderij van de familie Dekkers en
daar komt hij zijn vrouw tegen. Riek van
Helvoort komt hier regelmatig helpen.
Riek is geboren in 1914 in het dorp Zeeland. Ze trouwen in 1939 en kopen in
Ravenstein in een hoek van de Markstraat een huis met veel ruimte. Ze krijgen 11 kinderen.

Melkboer

Wim en Riek van den Heuvel
achter de toonbank.

Wim van den Heuvel wordt melkboer.
Die is er nog niet in Ravenstein. Frans
Lansdaal, die in een boerderij aan de
Maasdijk woont en waar hij contact mee
heeft, maakt hem hierop attent. Wim
gaat met paard en wagen de huizen

langs om zijn melk en zuivelproducten
te verkopen. In de oorlog, wanneer zijn
paard door de Duitsers in beslag wordt
genomen, gaat hij met de bakfiets.

Winkel
In 1953 beginnen Wim en Riek met Het
Zuivelhuis. Een winkel waar losse melk,
flessenmelk en andere zuivelproducten
kunnen worden gekocht. Wim blijft
melkboer en Riek doet de winkel.
Op een foto is te zien dat ze niet alleen
maar melk verkopen. “Ze verkochten
zelfs toen al buitenlandse kaas”, zegt
dochter Joke. Links op de foto staat de
grote koeling waarin alle spullen worden
bewaard die aan bederf onderhevig zijn.
Achter de winkel is een grote wasruimte.
Hier staan de tanks voor de losse melk
en andere melkproducten. “De melk
kwam van de boeren van de Boerenbond”, vertelt Joke. “De tanks werden
vaak schoongemaakt met soda. Dat kon
je goed ruiken.”
Zo herinnert ze zich dat ze verschillende
keren van school is gehaald om in de
winkel te helpen. Dan gaat moeder met
de ambulance naar het ziekenhuis om te
bevallen. Dat werken in de winkel vindt
Joke angstig. “Dan kwam Zus Boll van
de slager om mij te helpen. Dat was in
die tijd heel normaal, ook andere buren
hielpen een handje mee. Zoals de dames
Nienhuis, die dan een pannetje met soep
brachten”.

Sprookjesijs
Er moet vaak meegeholpen worden. Ook
met het rondbrengen van de melk. “We
hadden ook een ijscokar met Sprookjes-
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v.l.n.r. Sjaak van den Heuvel, Gerard van Dijk, Jan van Zenderen,
Annechien (Annie) Bakker, Sophie
(Fieke) Pouels, circa 1955.

ijs. Dan moest onze Sjaak of een ander
met de ijscokar door Ravenstein. Dat ijs
hadden we ook in de winkel.”
“Mijn vader zorgde voor de tuin van de
pastorie, die naast ons huis lag, en teelde
in een stuk van die grote tuin zijn eigen
groenten. Hadden we altijd lekkere verse
groenten”, herinnert Joke zich.

Logeren
“Mijn vader was vaak ziek, hij had aangezichtspijnen en voor behandeling
moest hij naar Groningen. Dan ging
mijn moeder mee. We hadden dan an-

dere hulp in huis. En bovendien werden
wij als kinderen vaak naar ooms en tantes gestuurd om daar dan een tijd te blijven. De ziekte van mijn vader, de zorg
voor elf kinderen en de zorg voor de winkel werden mijn moeder teveel. Ze zijn
toen gestopt met de winkel.” Op 4 mei
1963 sluit Het Zuivelhuis zijn deuren.
Over haar ouders zegt Joke: “Het waren
hardwerkende, lieve, gastvrije mensen.
Zat de tafel vol dan ging er wat water bij
de soep. Had je een fiets nodig dan werd
die uitgeleend en je kon altijd blijven slapen.”

Sjaak en Ineke van den Heuvel voor Het Zuivelhuis, circa 1963. Foto: Fotobank Heemkundekring
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Stadsgids Liz Leverdingen:
door Wilhelmien van Sambeek
foto René van den Heuvel

“Van een groot dorp
naar een kleine stad…”
“Het valt me wel op hoe weinig de echte Ravensteiners van hun woonplaats
weten.” Aldus Liz Leverdingen die sinds 1985 in Ravenstein woont. Ze werd er
stadsgids en voelt zich in dit kleine stadje echt thuis.
“Ik ben in mei 1947 in Den Haag geboren. Ik ben daar opgegroeid en heb de
Christelijke Kweekschool bezocht. Ik
heb enkele jaren voor de klas gestaan en
ben in 1968 met Jacques Leverdingen
getrouwd. In die tijd was het gebruikelijk dat je dan stopte met je werkzame
leven.
Wij zijn in Nijmegen gaan wonen en ik
heb daar als invalkracht toch vaak voor
de klas gestaan o.a. bij Kinderdorp Neerbosch .

In 1985 zijn we vanuit de nieuwbouwwijk Dukenburg naar een Bossche
School-huis in het eeuwenoude stadje
Ravenstein verhuisd. Door op een advertentie te reageren werd ik medewerker
van de Ravensteinse bibliotheek, toen
nog in de Marktstraat gevestigd. Mijn taken werden uitgebreid toen voor de
scholen het leesprogramma ‘De Rode
Draad’ werd ingevoerd. Ik zocht de benodigde boeken bij elkaar en bracht die
in een rode krat naar de scholen. Er kwa-
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men ook schrijvers op bezoek, o.a.
Jacques Vriens en die begeleidde ik dan.
Met Francine Barnard organiseerde ik
de Kinderboekenweek. Dat was erg leuk
om te doen, want alle basisscholen van
de gemeente Ravenstein kwamen op bezoek en dan las ik voor uit de genomineerde boeken. Voor de volwassenen
was er Blikopener. Marjan Berk is één
van de gasten geweest en zij vertelde met
veel humor over het schrijverschap.”

Coördinator
“Op een gegeven moment bood de
Heemkundekring een cursus aan om als
stadsgids opgeleid te worden. Dat leek
me wel wat. Samen met Joan Walk en
Wout Heessen ben ik aan de slag gegaan. In eerste instantie als gids, maar al
snel nam ik de taak als coördinator van
Leontien van der Hart over. Al ben ik
zelf geen echte Ravensteiner, ik laat anderen graag zien hoe mooi het stadje is
en vertel dan over de rijke geschiedenis.
Het valt me wel op hoe weinig de echte
Ravensteiners van hun woonplaats weten. Ik vind het leuk om dan te vragen
wat een osendrop is en waar je die kunt
vinden. De twee kerken spreken me ook
erg aan. Vooral het verschil in interieur
is opvallend. Nu de Luciakerk gesloten
is, is de Joseph-kapel een kleine troost.
Ravenstein heeft niet alleen prachtige
gebouwen, maar ook een bijzondere, natuurrijke omgeving. Een wandeling om
de grachten, de stadstuin en het leerlooierijhuisje, het Pollekespad, het parkje bij
’t Kempke en niet te vergeten de tuinhuisjes, is prachtig. Dat hoekje bij de
molen en de begraafplaats is zeker een
bezoekje waard.”

De Drie-eenheid
“Ik begin de stadswandeling graag bij de
stadspomp op de Markt omdat daar de
drie dingen die een gemeenschap binden, samen komen. De kerk, het Raadhuis en het café. Van oudsher belangrijk.
Als ik er zo over nadenk dan draait toch
heel veel om geld. Het verplaatsen van
het kasteel van Herpen naar Ravenstein
was om tol te heffen. Tijdens de 80-jarige oorlog mochten de Staatse troepen

hier gelegerd zijn om de Spanjaarden
tegen te houden vanwege een ‘hoefijzeren’ schuld*).
De loterij van Johan van Willigen werd
in 1729 in het leven geroepen om de
bouw ( 1735) van de H. Luciakerk te kunnen financieren. Veel mensen kochten
een lot, maar maakten de trekking niet
mee omdat zij op doorreis waren. Zo
bleef er geld in de kas. Het mooie van
deze loterij was dat er van het overgebleven geld armen werden ondersteund en
een leraar Frans voor het gymnasium
kon worden betaald.
Er is ook nog een Legaat van Van Cooth
die begin 1900 al bedong dat er geld
naar boerenzonen moest gaan om hen
een goede opleiding te kunnen geven.
Dit legaat bestaat nog steeds en nu krijgen de basisscholen van de voormalige
gemeente Ravenstein een bijdrage om
een educatief project te financieren.”

Prachtige daken
“De stelling van de molen is een bijzondere plek voor mij. Als ik daar sta zie ik
de prachtige oude daken van Ravenstein.
Ik kijk dan rond en bedenk dat je hier
vroeger toch wel een weids uitzicht had.
Ik woon aan de voet van de molen.
’s Avonds genieten mijn man ik van dit
prachtig uitgelichte monument. Ik mis
mijn grote geboortedorp niet en wij voelen ons hier, in dit kleine stadje, echt
thuis.”

* Georg Wilhelm, zoon van de over Ravenstein heersende Keurvorst van Brandenburg,
was bij de Staten-Generaal van de Republiek
der Zeven Gewesten een lening van 100.000
thaler aangegaan. Deze lening is genoemd
naar de ontvanger-generaal van de Staten,
Peter Hoefijzer. De geldgever kreeg het recht
om als onderpand van de lening een troepenmacht in Ravenstein onder te brengen. De
schuld is nooit terugbetaald.
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door Arno van Zwam
foto’s René van den Heuvel

Van CHV en pakhuis tot
Pets Place
De geschiedenis van de winkel die nu Boerenbond heet gaat terug tot 1914. Het
begon met de gezamenlijke inkoop van agrarische producten. De granen en lijnkoeken van destijds zijn nu vervangen door artikelen voor huis, tuin en hobby.

Ring waaraan paarden werden
vastgebonden.

Het pand van de Coöperatieve
Handels Vereeniging van de NCB
is een rijksmonument. Gerrit Coenen (geldschieter) en P.G. Herkenrath (meelhandelaar) lieten het in
1909 bouwen. Later is het vergroot.
In 1918 nam de NCB het pand over.
(Bron: Huisseling van verleden tot
heden, 2012).

Als je in een ander land op vakantie bent,
ga je soms automatisch mee in de gebruiken. Zo fietste ik op een dag ’s morgens in Frankrijk weg bij de boulangerie
in een mooi oud stadje, met een heerlijke verse baguette onder de snelbinders
van mijn Batavus. Wat om me heen kijkend, viel mij een groot gebouw op. Het
gebouw was geheel vervallen en verlaten
en dreigde van het mooie stadje een
spookstad te maken. Op de grote voorgevel kon ik nog wat verweerde tekst ontdekken: ‘Coöperative du Vin’, of zoiets.
Met het eerste woord in mijn gedachten
dwaal ik af naar Ravenstein, waar aan de
buitenrand van ons stadje (ooit Dorpsstraat, Huisseling) een soortgelijk gebouw staat. Het pand van de voormalige
C.H.V. Je hoeft niet te zoeken, het staat
er met duidelijke letters op: Coöperatieve
Handels Vereniging N.C.B. (Noord-Brabantse Christelijke Boerenbond).

Duik in historie
Als in Nederland de regen tegen de ramen slaat, duik ik in de historie van de
Boerenbond. De oorsprong van deze coöperatie ligt in 1914, als landbouwleraar
P. Jansen het initiatief neemt om een
bond van oud-leerlingen (van landbouwcursussen) op te richten. Als eerste voorzitter propageert hij het gezamenlijk inkopen van agrarische producten. Men
start met bestelbiljetten. Het bestuur
verzamelde de biljetten en stelde vast
hoeveel van een bepaald product nodig
was. Vervolgens kon men hierop inschrijven.
Er werd van alles aangekocht, ook brandstoffen. In 1917 besluit men zich aan te
sluiten bij C.H.V. Veghel. Er konden

vanaf nu alleen nog maar CHV-producten worden verkocht. Ook nam men het
besluit om het dan nog gehuurde pand
van Graanhandel Stekelenburg en Coenen aan de Dorpsstraat in Huisseling,
aan te kopen voor een bedrag van 6000
gulden. In 1924 werd het pand verkocht
aan C.H.V. Veghel.

Oliemotor
Na een verbouwing (oliemotor met
maalderij en transportwerken, enz.) ging
het gebouw ook als bijkantoor dienst
doen. Er kwamen onder meer silo’s voor
de opslag van granen, een graanreiniger
en een lijnkoekbreker om vanuit Ravenstein de omgeving te bevoorraden. Vele
goederen werden per schip of per spoor
aangevoerd.
Voor 1,5 cent per vierkante meter per
week werd van de gemeente een stuk
grond aan de loswal gehuurd om goederen op te slaan. Vanwege mogelijk hoogwater mocht dit maar een aantal maanden. Tevens werd met vergunning van
de Spoorwegen in de nabijheid van het
spoor (toen Parallelweg) een loods van
golfplaten gebouwd voor opslag. Voor de
samenwerking met de Spoorwegen
moest jaarlijks een bedrag van één gulden en vijftig cent aan de stationschef
worden overhandigd.

Extra service
Het bijkantoor Ravenstein had voor de
lokale leden veel voordelen. Zo kon men
hier rechtstreeks granen aanbieden voor
zowel opslag, eigen gebruik als voor verkoop. De leden profiteerden van een extra service waarvoor ze niet hoefden te
betalen. In 1950 veranderde de functie
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van bijkantoor in streekpakhuis en ressorteerde het onder het bijkantoor Grave. Op 1 Juli 1964 ontstond een fusie en
sloot Herpen zich aan bij Ravenstein.
Men ging verder onder de naam C.A.V.
(Coöperatieve Aan- en verkoop Vereniging) Ravenstein. De gebouwen werden
weer teruggekocht van C.H.V. Veghel en
men ging weer zelf in- en verkopen. Om
een nog stevigere vuist te maken tegen
de concurrentie werd op 1 juli 1987 de
C.A.V. Ravenstein definitief ontbonden,
om op te gaan in Rayon Maasland.

Coöperatief karakter
In de loop der jaren als er voornamelijk
nog activiteiten zijn vanuit de Boerenbondwinkel, ziet men langzaamaan het
coöperatieve karakter verdwijnen. De
agrarische bedrijven in de streek nemen
in aantal af en de winkelartikelen veranderen in huis-, tuin en hobby.

Een fusiepoging tussen Welkoop en
Boerenbond is onlangs mislukt. Heden
wappert er een vlag met het Engelstalige
merk Pets Place. Het laat het beeld van
de vele oude zaakvoerders in hun stofjassen en de ons nog bekende lokale verkopers, langzaam van onze netvliezen verdwijnen.

nog herinneren aan zijn ooit zo’n actieve
rol in de streek?
Gelukkig valt de voorgevel onder monumentenbescherming, zodat de tekst hopelijk niet verweert. Goed dat de Rabobank enkele meters in gebruik heeft
genomen voor de flappentap van de Rabobank. Ooit lagen de roots van dit bankbedrijf ook bij de NCB. Toen kregen de
Raboklanten nog service. Nu moeten ze
soms in de barre kou hun zuur verdiende centjes uit de muur halen, in de hoop
dat de automaat niet leeg is. Is dit wel het
geval, dan kunnen ze wellicht een gebedje richten tot Pater van den Elsen, de oprichter van de NCB en de Boerenleenbank.

De oude winkel van de Boerenbond.
Foto: Fotobank Heemkundekring.

Het interieur van het oude pakhuis
met gebint.

Sociale karakter
Alleen een ring aan de muur herinnert
ons nog aan de tijd dat het paard bij de
gevel rustig wachtte op zijn eigenaar. De
eigenaar die een mooie bijdrage leverde
aan het sociale karakter van pakhuis en
streekwinkel, waar boeren en burgers elkaar wisten te vinden voor een praatje en
een roddel. Hoelang zal dit pand ons
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door Aad Vernooij
beeld Twan van den Broek

Nieuw beeld van
kasteel Ravenstein
Weten we hoe het kasteel van Ravenstein er in werkelijkheid heeft uitgezien? Er
zijn prenten uit de 17e en 18e eeuw, maar geven die misschien een vertekend beeld?
Joost Vlemmix en Twan van den Broek deden onderzoek en kwamen uit op een
nieuwe versie. “Het blijft giswerk” geven ze toe.

Bronnen over de bouw van het kasteel en
de aanpassingen in de loop der eeuwen
ontbreken. Er zijn enkele brokstukken
aan informatie gekomen uit diverse opgravingen, met name van de voorburcht.
René van der Mark van bureau BAAC,
hield er in november 2015 een lezing
over. Daarin gaf hij zijn visie op de bouw
van het kasteel:
“Wanneer we historisch kaartmateriaal
uit de 17e en 18e eeuw bekijken, dan zien
we dat het kasteel bestaat uit een omgrachte hoofdburcht en een ruime voorburcht. Met name van de hoofdburcht
zijn enkele betrouwbare tekeningen bekend. Het beeld dat hieruit naar voren
komt is dat het ging om een vierkant gebouwencomplex rond een binnenplaats.
Op de noordoosthoek en zuidwesthoek
van het complex bevonden zich vierkanImpressie van het kasteel zoals het te torens en op de zuidwesthoek een arer in de 18e eeuw uitgezien moet keltorentje.” (Toren op de hoek van een
hebben.
gevel, red.)

Hernen
Over de bouw van het kasteel zei Van der
Mark het volgende: “Te denken valt dat
het kasteel in de 14e eeuw is ontstaan uit
een woontoren, die later is uitgebreid
naar een vierkante burcht. Een dergelijke situatie zien we ook bij het kasteel van
Hernen, waarbij de oudste kern van het
vierkante kasteel teruggaat op een donjon (=woontoren), die later als hoektoren
is opgenomen in het complex.”
Over welke gegevens beschikken we nog
meer? René van der Mark verwees al
naar Hernen. Er zijn afbeeldingen van
het kasteel van Hernen, die enige gelijkenis met Ravenstein vertonen. Op een
prent uit 1732 is nog te zien dat dit kasteel destijds een hoektoren had, oorspronkelijk een donjon. Volgens Vlemmix en van den Broek is het goed
mogelijk dat de bouwers van de kastelen
in Ravenstein en Hernen dezelfde zijn.
De kastelen dateren beide uit de 14e
eeuw.

Muurdikte 2 meter
Er is ook onderzoek geweest van
J. Renaud in de jaren 50 die de fundamenten van (de westelijke) hoektoren
heeft gevonden, die volgens hem een
muurdikte van 2 meter had. Dan is er
een schets van de eerste fase van het
kasteel, die is gemaakt na een opgraving
in 1992. Daarop is een eerste woontoren
aangegeven en een brug naar de voorburcht. Er zijn ook gegevens over de
bouw van andere kastelen, zoals die in
Heusden, waarvan men gebruik kan
maken.
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Impressies van de ontwikkeling van het kasteel: van een donjon (woontoren) met bruggetje naar voorburcht, via verdere opbouw tot
het definitieve kasteel.

Impressie
De verzamelde informatie leidde tot
drie-dimensionale (3D) tekeningen op
de computer van Twan van den Broek.
Hij maakte een serie over de ontwikkeling van de bouw tussen 1360 en circa
1700. En een impressie van het uiteindelijke kasteel in de 18e eeuw. Dankzij de
3D-techniek kunnen we ook van bovenaf
op het kasteel kijken en zien we meer
van de gebouwen achter de voorgevel.
Dit nieuwe beeld verschilt van het beeld
dat we zien op het bord achter de Lombardstraat bij het voormalige kasteelterrein (zie beeld onderaan deze pagina).
Daarop zien we een gravure uit 1700. De
voorgevel is daar veel groter en massiever afgebeeld en de spits op de rechtertoren ontbreekt. Misschien wordt het tijd
om dat beeld te vervangen. Volgend jaar
is het 200 jaar geleden dat het kasteel
werd afgebroken. Dat jubileum is een
goede gelegenheid om het kasteel te herdenken met een nieuw gezicht.

Tekening uit 1694 met zicht op het kasteel
vanuit het noorden (de Maas).

Tekening uit 1749, met zicht op de achterzijde
van het kasteel.

Tekening uit 1700 van H. Causé.
Deze staat afgebeeld op het bord
bij het voormalige kasteelterrein.
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door Jeroen Arts en
Joost Kocken

Huisnamen – 2: van De Swaen
tot Huize Burgerlust
In vervolg op de lijst met 10 namen van (vroegere) huizen in Ravenstein een aanvulling met nog veel meer namen. De voornaamste bron is een beschrijving van archivaris J. Sluijters uit 1981-1984. Op welke bronnen deze zich baseerde is niet bekend.
Meer archiefonderzoek is nodig om zekerheid te verschaffen over de namen.
1.
2.
3.
5.
7.
8.
9.

10.

11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.

18.
19.
20.
21.
22.

23.
24.

Kasteelse Plaats 1: Kasteelsche
Poort ofwel de protestantse pastorie
Sint Luciastraat huidig 3: De oude
R.K. Pastorie
Sint Luciastraat huidig 3: De Duisent
Vreessen
Sint Luciastraat huidig 1: Den Valck
Marktstraat 13: La Chapelle
Marktstraat 11: De Sint Jan
Marktstraat huidig 2: De Swaen
(voormalige herberg in het middelste deel van het raadhuis)
Marktstraat 15: De Roemer (voormalige bierbrouwerij; een roemer is
een oud bier/wijnglas)
Marktstraat 21: De Ster
Marktstraat 29: Het Wapen van
Drenthe (Den Ouden)
Marktstraat 31: Het Roode Hert
(Van Mook)
Kolonel Wilsstraat 1: De Maaspoort
Kolonel Wilsstraat 1-3: In den
Moriaen (voormalig woonhuis van
de stadsdokter)
Kolonel Wilsstraat 11: De Gekroonde
Raaf (voormalige kunstboterfabriek)
Hoek Marktstraat 38 / Kolonel Wilsstraat 2: De Fortuin (kantoor van
Convoyen en Licenten; de douane)
Marktstraat 20: Die Port van Cleve
of Hof van Cleef
Marktstraat 16: In den Vergulden Bijl
Marktstraat 14: De Keurvorst
Marktstraat 12: De Roskam (eetzaal
van de herberg)
Martkstraat 10: Domus Judaei (het
huis van de Jood, de veerpachter in
de 17e/18e eeuw)
Marktstraat 8: De Gouden
Leeuw (apotheek)
Landpoortstraat: Corps de Garde
(ook wel Huize Cortegaer genoemd)

25. Contre Escarpe 1: De Zwarte Raaf /
De Swaerte Raef (Waltzing Mathilde)
26. Nieuwstraat 2: Den Ancker (voormalige brouwerij / mouterij)
27. Mostaardstraatje huidig 10: Den
Bonten Oss
28. Nieuwstraat 6: Den Oranjeboom (voormalige bierbrouwerij,
schoolhuis en postkantoor)
29. Nieuwstraat 11: De Heeren Sociëteit

30. Kolonel Wilsstraat 19: Het Huis van
de Hofraad (van landschrijver Van
Duren). Dit bordje hangt ten
onrechte op de gevel van Kolonel
Wilsstraat 8. Uit het cijnsboek van
1695 blijkt dat de Hofraad huisde in
het pand aan de overkant (nr. 19)
31. Kolonel Wilsstraat 6: De Kazerne
(geboortehuis van Kolonel Wils)
32. Kolonel Wilsstraat 25 (tegen de
Maasdijk): De Toltoren (voormalige
versterking in de stadsmuur waar
de tol werd geïnd, ook bekend als
Tolkamer)
33. Walstraat 47: Huize Burgerlust (voormalige café en slijterij)
34. Walstraat 44: Het Hooghuis (voormalig woonhuis van de brouwer)
35. Walstraat 46: De Gerstaar (voormalige brouwerij)
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Nog meer namen
Hierbij valt nog aan te merken dat in de
Landpoortstraat huizen zijn bijgebouwd,
waarbij de namen Kara Heymo en Carpe
Diem zijn gegeven. Middelstraat 1 is genoemd Het Neerhuis. Elders in het stadje
komen de namen Huize Nazareth, De
Valkenburcht, De Voorburcht, De Veste en
De Bok voor. Onder de horeca zijn de volgende namen bekend (wisselend van
aard en incompleet): Versaen, Brouwerijke, Old Corner, De Maasstad, Vidi Reo,
’t Pumpke, Het Veerhuis.
Graafsestraat 20 heet Huize Blankenburg, op de Contre Escarpe staat het Het
Doktershuis, aan de Doolhof bij het bruggetje de Kleine Steenoven.

Het huis op Kolonel Wilsstraat 6 heeft jarenlang de naam De Korenaer gedragen. De
bakkers Roding en De Vocht waren hier gevestigd. Later was deze naam verborgen
onder een bord van Van Beers. Onlangs is bij restauratie van het pand de oude naam
weer te voorschijn gekomen.

Reacties
Eventuele correcties en aanvullingen
sturen naar:
redactie@heemkunderavenstein.nl;
per post naar Heemkundekring Land van
Ravenstein, postbus 28, 5371 AA Ravenstein.
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door Wim Walk en
Aad Vernooij

De indrukwekkende
gevel van In den Moriaen
Een opvallend huis in Ravenstein is In den Moriaen (Kolonel Wilsstraat 1-3). Het
bestond voorheen uit twee panden waarvoor een indrukwekkende gevel is geplaatst en waarin de Maaspoort is opgenomen. Een waardevol geheel voor het historische stadbeeld en de geschiedenis van Ravenstein, aldus de bouwkundigen.

Bronnen: Bouwhistorische verkenning, Monumentenadviesbureu,
Nijmegen, maart 1998; Inventarisatie monumenten gemeente Ravenstein, 1995.

Na de ontmanteling van de vestingwerken in 1672 door Franse troepen is begonnen met de bouw van het huis en
een verdieping op de poort. Een eerste
vermelding van het huis stamt uit een
document van 1682. Toen werd al de
naam den Moriaen gebruikt.
Bij de bouw is hergebruikt materiaal,
waaronder kloostermoppen, verwerkt.
Bouwmateriaal en zeker gebakken steen
was tot de 18e eeuw, erg duur waardoor
er spaarzaam met het materiaal moest
worden omgegaan. Vaak werd dan ook
in de muren gebruikt materiaal verwerkt
uit de naaste omgeving.
Zoals diverse andere percelen in de binnenstad is dit pand samengevoegd (in
1858/59) met het pand ernaast dat jonger is (18e eeuw). Het was waarschijnlijk
een bedrijfsgebouw bij In den Moriaen,
dat in 1701 en 1706 is omschreven als
een ‘huis en brouwerij met tuin en hof”.

Maaspoort
In 1380 was er al sprake was van een
Maesporte. Delen (muren van de onderbouw) van de huidige poort dateren
waarschijnlijk van de late 15e eeuw. In de
loop der eeuwen is er veel veranderd. De
huidige opzet gaat terug tot de bouw van
het huis in de 17e eeuw. Het gewelf van
de doorgang is toen verlaagd en in de gevel boven de poort zijn ramen gekomen.
Vanuit deze ramen werd jarenlang vanaf
1729 de uitslag van de Ravensteinse loterij bekend gemaakt.

Gesmeed hek
De grote verbouwing van 1858/59 was
ingrijpend. Het pand kreeg een monumentale voorgevel en een rijk uitgevoerd
gesmeed hekwerk van meestersmid
Driessen uit Megen.
De binnenzijde werd symmetrisch ingedeeld. In het midden een brede gang en
met links en rechts ruime kamers. De
zolderverdiepingen en kapconstructies
bleven, op wat herstellingen en aanpassingen na, nagenoeg ongeschonden.
Aan de voorgevel is waarschijnlijk het
meeste geld besteed. In ‘mediterrane’
bouwstijl zijn, naar de mode van die tijd,
de voorgevels in versierd blokverband
gestukadoord. Daardoor moest het de indruk wekken van het gebruik van grote
blokken natuursteen. De gevel bestaat
uit drie bouwlagen die naar boven toe in
hoogte afnemen. De vensters zijn verschillend van vorm (rechthoekig, afgeronde hoeken, met bogen) en ook het
pleisterwerk verschilt per laag (zie tekening).
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Winkel
Naderhand volgden andere verbouwingen. In 1939 is in het linkerhuis de voorkamer tot winkel (van Chris Dekkers)
verbouwd. De dubbele voordeur werd
verwijderd. Er kwam een portiek met
een ingang naar de beneden en één naar
de bovenwoning. Van 1938 tot 1941
woonde schilder Chris van de Poel met
zijn gezin in het pand. Chris werd in het
voorjaar van 1940 als dienstplichtig soldaat gemobiliseerd en gestationeerd in
Heumen. Hij sneuvelde daar bij de inval
van de Duitsers .
Kort daarna (1941) trok aannemer Frans
Walk in het pand en verdween de winkel. Het huis herbergde nu twee gezinnen. Na de oorlog is het huis, naar de
gezinssamenstelling van de twee families, van binnen ‘opgeknapt’ met hergebruikt materiaal en eigentijds stucwerk.

Poort met slaapkamers
De winkel werd nu de woonkamer van
een aparte woning waarbij de verdieping
van het poortgebouw met slaapkamers
werd ingericht. Het rechterpand, met de
bovenverdiepingen, werd een aparte woning. Op de begane grond, in het achterhuis, kwam een opslagruimte voor
bouwmaterialen.
Omdat het vrachtverkeer, dat destijds
nog dwars door de stad reed en met regelmaat het hek beschadigde, is het linkerdeel van het hek omstreeks 1958 ver-

Zicht op De Moriaen vanuit de Marktstraat,
circa 1930. Foto: Fotobank Heemkundekring

wijderd. Het monumentale hekwerk
werd voor een zilveren rijksdaalder aan
de rondtrekkende ijzerhandelaar ‘De
Miechel’ verkocht.
De huidige eigenaar heeft in 1999 het
pand met veel aandacht en zorg voor het
monumentale karakter verbouwd tot
een eigentijdse woning. De 18e- en 19eeeuwse details zijn behouden.
Al met al is het pand in de periode 1675
tot 2000 een vijftal keren verbouwd en
aangepast.

Tekening met de datering van onderdelen
van het pand op de begane grond:
		
= 1488/1521
		
= 1675-80
		
= 1858-59
		
= 1939-41
		
= 1950-90

Moriaen
De naam Moriaen duidt op
het beroep van apotheker of
medicus. Van de eerst bekende eigenaar, Gisbert
Steyns, is het beroep niet bekend. In de 18e en 19e eeuw
woonden er in dit pand verschillende medici (Jan Hendrik Ruys, dokter Reynen en
dokter Van Roosmalen). Het
woord moriaen of moriaan is
afgeleid van het woord
‘moor’ als aanduiding van
een donkergekleurde persoon uit Afrika of Azië. Uit
deze landen kwamen kruiden die in de geneeskunst
werden toegepast. De kruiden werden gedroogd en
verkocht door de medicus
die vaak ook apotheker was.
Apothekers en drogisten
hadden vanouds een gaper
(hoofd met open mond) als
uithangteken; de meesten
waren donker gekleurd,
soms met een tulband en
oorbellen.
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tekst en foto’s
Jan Ploegmakers

Kleiput leverde zand
voor nieuwe wegen
Begin jaren 60 reed een treintje door het landschap tussen Dieden en Haren. Een
locomotiefje trok een aantal wagons. Ze vervoerden zand uit een kleiput voor de
aanleg van wegen. Dankzij de ruilverkaveling werd dit gebied begaanbaar.

Het was begin jaren 60 van de vorige
eeuw. De ruilverkaveling ‘Land van Ravenstein’ stond op punt van beginnen.
Tussen Dieden en Haren lagen akkers
die volledig omzoomd waren door heggen. De afwatering was slecht. Er liepen
enkele wegen, die eigenlijk geen weg genoemd mochten worden.
Gerda Romeijn was in 1953 uit de Achterhoek naar Dieden gekomen en trouwde daar met Wim Romeijn. “Ik weet nog
dat wij weilanden en akkers hadden die
via slechte wegen bereikbaar waren”,
vertelt de nu in Ravenstein woonachtige
mevrouw. Aanvankelijk hadden ze een
boerderij in de Achterstraat in Dieden.

Boerderijen
De Harense kleiput na het snoeien
van bomen en struiken.

Door de eerder genoemde ruilverkaveling (nu zouden we spreken van landinrichting) kwamen er twee boerderijen
aan de voet van de straaltoren in Haren.

“Wim en ik zijn in 1964 naar de boerderij gegaan en een jaar later betrok Wim
van Oosteren met zijn gezin de andere
woning”, weet Gerda Romeijn zonder
hapering uit haar geheugen te putten.
De beide boerderijen zijn er nog steeds.
In de boerderij van Van Oosteren is nu
het melkveebedrijf van de familie Vissers. In de andere boerderij is nu ‘In Alle
St(r)aten’ gevestigd.

Ruilverkaveling
Bij de ruilverkaveling Land van Ravenstein kreeg één van de twee kleiputten in
dit gebied, de Harense Put, een belangrijke rol. De kleiputten waren ontstaan
nadat er bij de dijkverzwaring in de crisisjaren klei werd gewonnen. In de jaren
die daarop volgden kreeg de natuur alle
vrijheid en er werd op bescheiden schaal
gevist. In een vorstperiode waren deze
putten een ideale plek om te schaatsen.
Een belangrijk facet uit de ruilverkaveling was de aanleg van goede begaanbare
wegen. Hiervoor was heel veel zand nodig. Wat bleek nu: in de Harense Put zat
zand. Er kwam een zandzuiger te liggen
in de put. Met het opzuigen van het zand
kwam ook de vis zomaar voor het ‘grijpen’. Verschillende inwoners uit Dieden
gingen er heen om met hun handen de
vis te vangen. Ze kwamen met manden
en emmers vol vis huiswaarts.
Om het zand te herbergen werd een
groot weiland van een aarden wal voorzien. In dit ‘bassin’ spoot de zandzuiger
water met zand. Het water vloeide terug
en er bleef een groot depot met zand
over. De inwoners van Dieden (jong en
oud) kwamen kijken.
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Spoorlijntjes
Hoe kwam dit zand als ondergrond van
de aan te leggen wegen op de juiste
plaats? Er werden spoorlijntjes aangelegd en daarop reed een klein locomotiefje met enkele wagonnetjes. Wanneer
er voldoende zand lag, werd het tracé
verlegd. In het zanddepot stond een
dragline en deze laadde de treintjes vol.
Het was een heel apart gezicht om een
klein treintje getrokken door een locomotief door het landschap rond Dieden
te zien rijden.
Gerda Romeijn weet stellig te melden
dat in 1964 de wegen gereed waren zodat zij vanuit de nieuwe ruilverkavelingsboerderij naar de akkers en weilanden
konden. “Dat was een grote stap voorwaarts”, vertelt ze nu.
Met de wegen kwam er ook een zekere
ontsluiting van het gebied. De weg naar
Haren werd beter en aantrekkelijker. De
jeugd uit Dieden die naar de scholen in
Oss ging, had nu een goede begaanbare
verbinding.

van struiken en bomen te krijgen. Het
zicht van de weg op dit prachtige viswater was totaal verdwenen. Na de opschoning is de Harense Put weer goed zichtbaar vanaf de weg. Menig visser tref je
aan de oevers van dit diepe water. Zo
maar er even een wandeling maken, is
zonder meer een aanrader.

De kleiput begroeid met bomen
en struiken.

Viswater
De Diedense Put is op dit moment vrijwel dichtgegroeid en vormt een prachtig
natuurgebiedje. Begin 2017 hebben
leden van Landschapsbeheer Oss met
behulp van een aannemer een flinke
kaalslag gepleegd bij de Harense Put.
Het was hard nodig want dit viswater
dreigde aan alle kanten een brede zone
Landkaart met de kleiputten
rechts van het midden; boven de
kleine Diedense put, onder de grotere Harense put.
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door Roel Knoben
foto’s Edward Aghina

Loons erfgoed in
ere hersteld
Onlangs is een glas-in-loodraam in de kerk van Neerloon teruggeplaatst, na een
verblijf van bijna 60 jaar op de zolder van de pastorie. Door de actieve inzet van
het kerkbestuur van de parochie Sint Victor en het Museum voor vlakglas- en
emaillekunst in Ravenstein is het raam gerestaureerd, in zijn oude glorie hersteld
en weer in de apsis teruggeplaatst. Een mooie gelegenheid om het kerkje nader
te bespreken.
Het kerkje van Neerloon heeft een bijzonder uiterlijk omdat het schip veel
jonger is dan de toren. Uit bouwhistorisch onderzoek komt naar voren dat de
toren dateert van eind dertiende eeuw,
terwijl de meeste publicaties de veertiende eeuw noemen. De toenmalige kerk is
gesticht door het kapittel van Xanten, dat
een hoeve en veel grond in Neerloon in
eigendom had. Na de reformatie krijgt
de kerk een protestantse signatuur, ondanks dat er vrijwel alleen katholieken in
Neerloon wonen. De bevolking moet
zijn toevlucht zoeken tot een schuurkerk, ter hoogte van het huis van wijlen
Piet van Aar (Loonsestraat 7-9). Daar
staat op dat moment ook de pastorie. De
kerk raakt in verval.

Bouwval

Glas-in-loodraam met Christusfiguur na restauratie. Dit raam is
herplaatst in de apsis van de Neerloonse kerk.

Na de komst van de Fransen krijgen de
katholieken dan ook een bouwval terug.
In 1794 zijn de klokken gegoten, gedoopt en in de toren gehangen, maar
niet nadat de toren 5 voet is verhoogd.
Het bouwhistorisch onderzoek uit 1997
laat ook zien dat de hele kerk bij herbouw 1,5 meter hoger is gebouwd. Mogelijk zijn daar de resten van de vervallen
kerk gebruikt, want de huidige grafdelvers komen altijd veel puin tegen op het
kerkhof.
Koning Lodewijk Napoleon bezoekt op
zijn reis door het ‘bevrijde’ Brabant op 6
mei 1809 ook Neerloon. Hij schenkt
2000 gulden voor herstel van de kerk en
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toren. Over de bestemming ontstaat discussie tussen pastoor Henricus van den
Oetelaar en kerkmeesters Victor Reijs en
Jacob Bruijsten. De pastoor wil de nieuwe kerk naast de pastorie bij de schuurkerk herbouwen, terwijl de kerkmeesters
de oorspronkelijke kerk aan de dijk willen herstellen. De kerkmeesters krijgen
hun zin en de kerk wordt aan de dijk bij
de oude toren herbouwd.

Bandijk breekt
Vermoedelijk is het geld van de Koning
dus nog niet uitgegeven, als op 24 januari 1820 de Maas op zijn hoogste peil
ooit komt. Door losgekomen ijs en enorme opstuwing op de Maas breekt de bandijk van Neerloon door. ‘De polders van
Neerloon, Overlangel, Huisseling, Deursen
en Dennenburg, Demen, Langel en Dieden
worden bijna helemaal onder de vloed bedolven.’ Vermoedelijk stort het schip van
de kerk daarbij in. Een akte van 12 mei
1821 vertelt dat de gezamenlijke kerkmeesters de herbouw aanbesteden voor
1100 gulden aan aannemer Paulus Peters uit Velp.
De ingebruikname van de kerk vindt op
grootste wijze plaats op 17 oktober 1824
met een processie van de schuurkerk
naar de nieuwe kerk. De huidige drie
glas-in-loodramen van de apsis zijn dan
nog niet in beeld. Die zijn pas in 1890
geproduceerd door het glasatelier van
Hein Derix in Kevelaer, mogelijk naar
ontwerp van Friedrich Stummel. Petrus,
Paulus en Christus zijn onderwerp van
het drietal ramen.

Vrijwilligers van het Vlakglasmuseum
onder leiding van Frans Ruys gaan aan
de slag om het raam te restaureren.
Voorzitter Jurriaan Dericks gaat op onderzoek uit naar de geschiedenis van het
raam en stuit op de maker in Kevelaer.
Het atelier bestaat nog steeds en houdt
toezicht op de restauratie. Later blijkt dat
nog extra versterking van het lood nodig
is om voldoende stevigheid te hebben.
Het resultaat is nu dat het drietal glas-inloodramen nu weer compleet is en een
prachtig beeld vanuit de kerk biedt, alsof
het nooit is weggeweest. Dankzij de subsidies en bijdragen van de inwoners van
Neerloon is het gelukt.
Nu dient zich weer een nieuw probleem
aan met het kerkje: het altaar is ook aan
restauratie toe. In het hout blijkt houtrot
te zitten dat hoognodig aangepakt moet
worden. Zo blijft het kerkbestuur in
touw om het weinige erfgoed van Neerloon in goede staat te behouden.

Zon in gezicht
In 1959 laat men het hoofdraam met de
Christusfiguur verwijderen uit de oostelijke muur van de apsis en het gat dichtmetselen. De pastoor staat in die tijd nog
met zijn rug naar het kerkvolk tijdens de
mis en heeft wellicht last van de zon in
zijn gezicht. Alweer bijna 10 jaar geleden treft het kerkbestuur het raam op
zolder van de pastorie aan. Het bestuur
voelt een gezamenlijke verantwoordelijkheid over het erfgoed en zet zich in
om het in zijn oorspronkelijke staat te
herstellen.

Bronnen: Verhalen in glas in lood. St. Victor,
Neerloon. Museum voor vlakglas- en emaillekunst. Ravenstein. 2011; Kerkarchief Neerloon; Bouwhistorisch onderzoek kerk Neerloon, Glaudemans, 1997; Aanteekeningen
betrekkelijk ijsbezettingen en overstroomingen langs de Nederlandse rivieren. Rapport
der inspecteurs van den Waterstaat. 1861.

Interieur van de Sint Victorkerk
met zicht op de apsis, toen nog
zonder raam.

Waterstaatskerkje?
In publicaties over Sint Victor komt de term ‘waterstaatskerkje’ terug, alsof dat
een bouwstijl zou zijn. De
term slaat op kerken die tussen 1824 en 1875 met steun
van het Ministerie van Waterstaat zijn gebouwd, na
een Koninklijk Besluit van
Willem I van augustus 1824,
dat de beheerders van de
kerken niet meer de regie
hebben over de bouw of herbouw, maar dat ze alleen beheerder zijn. De herbouw
van de Sint Victor kerk had
toen al plaatsgevonden.
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Vriend en vijand

Lezing door Henk Buijks

De Maas als vriend en vijand
24 oktober 2017 om 20.00 uur
Molen Ravenstein (brouwerij)
Leden en belangstellenden zijn welkom

Heemkundekring Land van Ravenstein
DEMEN  DENNENBURG  DEURSEN
KEENT  KOOLWIJK
OVERLANGEL

DIEDEN  HERPEN  HUISSELING
NEERLANGEL  NEERLOON
RAVENSTEIN

Toen ik een menneke van jaar of 7,8
was, deed ik niets liever dan op mijn
communiefiets met schoolvriendjes in
en rond Ravenstein schúúpe. In het najaar was de Maas er vaak ‘uit’ en dan waren we daar niet weg te slaan. Wie durfde
op de loswal zo ver mogelijk het water in
te rijden en dan op tijd terug te sturen
om net geen natte voeten te krijgen? Dat
gebeurde natuurlijk toch maar het leverde dan wel een spannend verhaal op bij
de avondboterham. En kwaad dat ons
mam was! Boterham inleveren, pyjama
aan en voor straf gelijk naar bed. Ik snapte er niks van. Toen de boosheid gezakt
was, bleek het vooral bezorgdheid te zijn.
“Door het hoge water kun je niet zien
waar de loswal eindigt. Je kunt zo de
Maas in fietsen en door de stroming
meegezogen worden. Dan vinden ze je
ergens bij Batenburg of zo”, vertelde ons
mam. Dat van die loswal en die stroming
snapte ik wel. Maar van Batenburg had
ik nog nooit gehoord. Klonk ver weg als
in een ander land wat feitelijk ook zo is.
Het is een van mijn eerste Maasherinneringen.

ject omvat aan beide zijden van de Maas
het dijkvak tussen de A50 bij Ravenstein
en de sluis bij Lith.
Bewoners worden door het waterschap
nadrukkelijk bevraagd en erbij betrokken. Op de website staat letterlijk dat ze
graag van u horen als u ‘een suggestie
hebt voor het versterken van de dijk tussen Ravenstein en Lith’. We mogen op
de stoel van de ingenieur gaan zitten!
De Heemkundekring neemt uiteraard
ook deel aan de bijeenkomsten om te kijken of er cultuur-historische elementen
in gevaar komen of juist in beeld gebracht kunnen worden. De dijkverzwaring eind vorige eeuw leverde Ravenstein zo twee schitterende rondelen in de
dijk op.
Ik ben bang dat wij dit keer ‘op de stoel
van de ingenieur’ mogen zitten omdat er
wellicht impopulaire maatregelen genomen moeten worden die grote gevolgen
hebben voor met name dijkbewoners.
Op de stoel van de ingenieur ontdekken
we het zelf….
Winfried de Luij

Op 26 oktober jl. was de Maas onderwerp bij een lezing door de in en met
onze regio bekende Henk Buijks. Zijn
lezing met de titel de Maas als vriend en
vijand ging over de tijd dat de mens zich
met de Maas ging bemoeien. Als vriend
omdat we zonder Maas en zijn water
niet konden leven. Koken, wassen, vissen, handel drijven, begrenzen. En de
Maas als vijand. Bedijking en kanalisatie was het gevolg. Daarvoor moest de
Maas wel eerst een aantal keren dramatisch buiten haar oevers treden. De
Beerse Overlaat is hiervan het bekendste voorbeeld. Ook al zijn er geen ooggetuigen meer, de foto’s en herkenningspunten in het landschap spreken
boekdelen.

Meanderende Maas
Omdat de Maas als vijand nog steeds
hoog wordt ingeschat is onlangs is het
hoogwaterbeschermingsproject Meanderende Maas van start gegaan. Het pro-
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