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Spin in het
Ravensteinse web
Gerrit Koel: hij was de spin in het ‘web’ van cultuur-historisch Ravenstein. De
Heemkundekring, het TIR, de stichting Cultuur, het Leerlooierijmuseum, het Vlakglasmuseum en nog veel meer, allemaal deden ze een beroep op hem voor hun
website. Nu moeten ze het doen zonder deze webmaster, want na ruim 27 jaar verlaat hij Ravenstein.
Gerrit, een geboren Twentenaar (Tukker) uit Almelo, werkte na zijn studie
chemie in Utrecht aan de Technische
Universiteit Twente en daarna bij Philips in diverse functies in Eindhoven en
van 1992 tot 1996 bij Philips in Oss. In
1996 keerde hij terug naar Eindhoven
waar hij tot aan zijn pensioen in 2001
een functie had op het Natuurkundig Laboratorium van Philips in Eindhoven
De familie Koel kwam in 1993 in Ravenstein wonen. Dat beviel zo goed dat ze,
na de terugkeer van Gerrit in 1996 naar
Eindhoven, besloten in Ravenstein te
blijven wonen.
Gerrit had al belangstelling voor de geschiedenis van Ravenstein maar weinig
tijd. Na zijn pensionering in 2001 werd
hij lid van de Heemkundekring en kwam
hij in het bestuur. Hij werkte in 2005
mee aan de foto expositie ’100ste bedevaarten naar Kevelaer’ en in 2007 aan de
foto-expositie ‘Bedrijvig Ravenstein’. Samen met Jacques Leverdingen digitaliseerde hij honderden foto’s en hielp hij

mee aan de inrichting van de exposities.
Naast zijn activiteiten in de Heemkundekring was Gerrit ook actief in het bestuur van het TIR, de stichting Cultuur
Ravenstein en de stichting OBK 125 jaar.
Ook was hij actief lid van de werkgroep
Ravensteinse fotodagen.

Hobby
In 2005 ontwierp hij de eerste website
voor de Heemkundekring en dat was het
begin van een lange serie voor diverse
organisaties en individuele kunstenaars.
“Het is een hobby van me, om iets te maken dat mooi is en functioneel. Bij het
ontwerpen van een website vraag ik echter altijd eerst naar de inhoud omdat dit
in hoge mate de structuur en de kwaliteit
van de website bepaalt. Het is ook belangrijk dat de gebruiker snel kan vinden wat hij of zij zoekt. Nog te veel sites
zijn net als ziekenhuizen waarin de richtingaanwijzers zo onduidelijk zijn dat je
verdwaalt.’’

Valk van Riet Koel
Echtgenote Riet Koel was actief als
beeldhouwster en schilderes. Opvallend is haar beeldhouwwerk van De
Valk, bij de Valkenburcht. Zij vervaardigde deze vogel uit Belgische blauwe
hardsteen. “Ik heb hem zo gemaakt
dat hij naar de ingang van de Valkenburcht kijkt.” Riet Koel maakte ook de
sculptuur ‘De groene parel’ die bij de
kerk van Huisseling staat.
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Gerrit Koel.
Foto René van den Heuvel.

Historisch Ravenstein
Hoe kijkt hij tegen historisch Ravenstein
aan? Hij verwijst naar het boek van Geert
Mak, ‘Hoe God verdween uit Jorwerd’.
Zoals het oude Jorwerd verdween, zo
verdween ook het kleinstedelijke Ravenstein, aldus Gerrit. “Toen we hier kwamen in 1993 was het nog een winkelstadje waar de Harmonie door de straten
liep. Nu zijn de meeste winkels verdwenen, is het wat doods en heeft het meer
het karakter van een woonwijk dan van
een stadscentrum en dan bedoel ik uitdrukkelijk ook de periode voor de lock
down. Met het ontwijden van de Luciakerk is ook God verdwenen uit Ravenstein, althans voorlopig als het aan het
loterijfonds ligt.

keer; Ravenstein moet wel kleinschalig
blijven.”

Vertrek naar Zeist
Na bijna 28 jaren gewoond te hebben in
Ravenstein vertrekt de familie Koel naar
Zeist. Krijgen zij geen heimwee naar Ravenstein? Gerrit denkt dat het wel mee
zal vallen. “De lockdown hebben wij ervaren als een grote ontwenningskuur en
nu maar hopen dat er geen teugvalverschijnselen zijn.”

Toerisme
Wat vindt hij van het toerisme in Ravenstein? “Ravenstein heeft een groot aantal
monumenten en is daardoor een toeristische trekpleister Het zou echter veel
meer toeristen kunnen trekken wat het
stadje weer wat levendiger zou kunnen
maken. Maar dan moeten we met z’n allen de handen ineen slaan en dat is in
Ravenstein eenvoudiger gezegd dan gedaan. We moeten er wel voor waken dat
het niet te grootschalig wordt zoals in
Ootmarsum; daar kun je in het weekend
over de hoofden lopen en wordt het
stadscentrum afgesloten voor al het ver-

Formaat Tussen Maas &
Erfdijk nummer 22
Het vorige nummer van dit
tijdschrift is per abuis afgedrukt in een kleiner formaat.
Voor degenen die dit op prijs
stellen kan de drukker exemplaren in het juiste formaat
leveren. Stuur dan een berichtje naar redactie@heemkunderavenstein.nl
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door Peter van den Hoogen

Nieuw leven voor
kloosters en kerk
Na klooster Soeterbeeck krijgen Huize Nazareth, de Luciakerk en de pastorie een
nieuwe bestemming. De geschiedenis van deze gebouwen hangt nauw met elkaar
samen. Hoofdrolspelers waren Johan Frans van Willigen, de zusters Augustinessen, de Jezuïeten en de zusters JMJ.
een neogotische kapel. De zusters zijn
grotendeels zelfvoorzienend en hebben
een breed scala aan werkzaamheden:
van kostschool voor meisjes, het maken
van hosties tot, in de jaren zeventig, het
inpakken van pillen voor Organon.

Luciakerk

Huize Nazareth wordt verbouwd.
Er komen achttien appartementen
in.

De 80-jarige oorlog eindigt in 1648 met
de Vrede van Munster en de bepaling dat
het Nederduits-gereformeerde geloof
staatsgodsdienst wordt en dat alle katholieke bezittingen vervallen aan de Staat.
Kloosters mogen blijven bestaan maar er
mag niemand meer intreden. Bijna uitgestorven verhuizen de ‘Augustinessen
van Windesheim’ uit het Nuenense
klooster Soeterbeeck in 1732 naar Deursen in het godsdienstvrije Land van Ravenstein. Ze kopen het landgoed ‘Den
Bogaert’ van Maria Elisabeth van den
Broeck, getrouwd met Johan Frans van
Willigen.
Na 1840 zorgt koning Willem II voor
godsdienstvrijheid. In de daarop volgende jaren treden tienduizenden mannen
en vrouwen in bij de vele kloosterordes
en congregaties. Zo ook in Deursen: de
zusters Augustinessen laten de Bogaert
verbouwen tot een groter klooster met

Sinds 1636 lezen de paters Jezuïeten in
een noodkerk (na de kerkbrand in 1606)
de H. Mis; het is lang wachten op een
nieuw kerkgebouw. In 1729 krijgt Johan
Frans van Willigen eindelijk toestemming van de Keurvorst om een loterij te
houden om de bouw van een kerk te bekostigen. De loterij wordt een succes; in
de wijde omgeving worden loten verkocht. De bouw van de Luciakerk in
Duitse barokstijl kan in 1734 beginnen.
In 1735 wordt hij ingewijd. Eén van de
pastoors was de jezuïet Willem Ignatius
van Willigen, tevens hoofd van de Latijnse School (ook uit de loterij bekostigd)
en, inderdaad, broer van Johan Frans.

Huize Nazareth in 1845
De zusters Augustinessen van Soeterbeeck kopen in 1845, als bijklooster, de
rentmeesterswoning met bijgebouwen
aan de Kasteelseplaats. Het kasteel is
eerder gesloopt en de ambtswoning van
de landrentmeester wordt overbodig. In
dit bijklooster beginnen zeven zusters
met een naai- en breischool voor de
jeugd, in 1854 met een bewaarschool en
in 1857 met een meisjesschool, voorlopig
met zeven leerlingen. De groei maakt
een verbouwing in 1870 noodzakelijk.
Als in 1922 de enige geschoolde onder-
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wijzeres tot overste wordt gekozen, trekken de zusters zich terug in Deursen.

Zusters JMJ
Na een sterke lobby van de katholieke
geestelijkheid worden de zusters JMJ
(Jezus Maria Jozef) uit Den Bosch in
1922 bereid gevonden huize Nazareth
en de scholing van meisjes over te nemen. Het gebouw wordt gerenoveerd en
in 1925 wordt het Bernardusgesticht gebouwd: een tehuis voor mannen op leeftijd. De zusters starten ook een ziekenafdeling en zelfs een kraamafdeling, die
tot in de jaren vijftig in gebruik is. De
Bernardusvleugel wordt gesloten in
1972. Eén jaar eerder hebben de Zusters
JMJ zich uit het kleuter- en lager onderwijs teruggetrokken. Ze hebben bijna
vijftig jaar een zeer belangrijke rol vervuld in de scholing van kleuters en van
meisjes in het lager- en VGLO-onderwijs.

Herbestemming
Vanaf de jaren zestig wordt de rol van de
Kerk kleiner. Door de secularisatie treden er bijna geen zusters meer in. In
1997 vertrekken de laatste zusters Augustinessen van Soeterbeeck naar het
bejaardenoord Sint Jozef in Nuland.
Soeterbeeck wordt overgedragen aan de
Radboud-Universiteit van Nijmegen en
is momenteel een zeer mooi vergaderen conferentiecentrum.
In 2006 wordt klooster Nazareth verkocht aan de Stichting Maasland, later
onderdeel van Mooiland. Van de drie
laatste zusters gaan er twee in de tussentijd wonen in de Valkenburcht. Zij krijgen voorkeur bij de plaatsing in de nieuwe te realiseren appartementen. Het
duurt echter veertien jaar voordat Mooiland daadwerkelijk tot realisering overgaat. In 2021 komen in de vroegere Bernardusvleugel tien appartementen, in de
oude rentmeesterwoning zeven wooneenheden en ook in de kapel kan binnenkort gewoond worden.

kerk wordt onderdeel van de parochie
van de H. Johannes den Doper met
Schaijk als hoofdvestiging. Wanneer onderdelen van het pleisterwerk loslaten
wordt de Luciakerk gesloten en niet gerestaureerd. In 2020 wordt het verwaarloosde kerkgebouw, samen met de pastorie verkocht.
Doel van de nieuwe Ravensteinse eigenaren is de Luciakerk re restaureren en
te behouden voor de Ravensteinse gemeenschap. De pastorie wordt verbouwd
tot twee woonhuizen. Hierin wordt onder andere het ‘Driestroomhuis bij Cor
en Frans’ gevestigd, waarin jeugdigen
begeleid worden.
Bijna driehonderd jaar geleden is een begin gemaakt met de realisering van bijzondere religieuze gebouwen in Ravenstein. Eeuwenlang is er intensief gebruik
van gemaakt. Het is mooi dat in de 21e
eeuw in deze nu aangepaste karakteristieke gebouwen wederom geleefd, gewerkt en geleerd kan (gaan) worden.

De Sint Luciakerk.

De herbestemming van de Luciakerk is in
afwachting van het beroep van de Stichting
Loterijfonds Ravenstein bij de Congregatie
van de Clerus in Rome tegen het onttrekken
van de kerk aan de eredienst.

Klooster Soeterbeeck.

Luciakerk en pastorie
Ook het aantal priesters loopt sterk terug
en in 2015 gaat de laatste ‘eigen’ pastoor
van Ravenstein met pensioen. De Lucia-
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1621: garnizoen in Ravenstein
door Jeroen Arts
Omdat landsheer Georg Wilhelm van Brandenburg een lening is aangegaan en
deze niet kan terugbetalen, laat hij in Ravenstein een garnizoen Staatse troepen
legeren. Deze soldaten zullen vanaf 1621 zorgen voor grote veranderingen in Ravenstein en omgeving. Ravenstein krijgt onder andere nieuwe vestingwerken. Dat
is nu 400 jaar geleden.
ber dat jaar is de zwaarbeschadigde kerk
weer terug aan de katholieken.

Hoefijzerse schuld

Ontwerpkaart voor de aanleg van
de vestingwerken in 1621, met ter
hoogte van de Contre Escarpe het
plan voor een derde hoornwerk. In
de Middelwaard zijn glooiingen
van een mogelijk vierde hoornwerk zichtbaar.

Al in 1585 vallen Spaanse troepen van
4000 man sterk het Land van Ravenstein binnen met als doel Grave te veroveren. Bij Herpen wordt een kampement opgeslagen. In 1586 valt het Staatse leger (van de republiek der Verenigde
Nederlanden) het Land binnen om Grave (tevergeefs) terug te veroveren. Het
Staatse leger verwoest en plundert Huisseling. Het neemt onder andere de kerkklokken mee. Pastoor Hendrik van der
Waeijen van Neerloon wordt gevangengenomen. Het leger slaat een kamp op
in Velp om Grave te belegeren.
Landsheer Johan Willem van Kleef sterft
in 1609 kinderloos en via verwantschap
valt het Land in handen van Johan Sigismund van Brandenburg en Philip Lodewijk van Pfalz-Neuburg. Beiden zijn protestant. In 1611 verschijnt al de eerste
predikant in Ravenstein. In 1627 wordt
de oude Luciakerk gewelddadig in gebruik genomen door de protestanten. Zij
houden een beeldenstorm. Eind decem-

Bij het Tractaat van Xanten, in 1614, wordt
het Land ingedeeld bij Brandenburg.
Zoon Georg Wilhelm van Brandenburg is
een lening van 100.000 rijksdaalders aangegaan bij ontvanger-generaal van de Nederlanden, Pieter Hoefijzer, de zogenaamde ‘Hoefijzerse Schuld’. Vanwege
financiële problemen kan hij deze lening
niet terugbetalen. In ruil daarvoor volgt in
1621 een bezetting van Ravenstein.
Op 25 maart 1621 worden er negen compagnieën gelegerd. Deze beginnen direct met de aanleg van vestingwerken, de
aanleg van ravelijnen, hoornwerken en
de bouw van een nieuwe landpoort (poterne). Er volgt een groot protest en er is
veel verdriet onder de bevolking, maar
deze kan hier niets tegen ondernemen.
Het plan voor de bouw van een derde
hoornwerk bij de Contre Escarpe gaat
uiteindelijk niet door, maar er zijn wel
alreeds 24 huizen op Huisselings grondgebied afgebroken, plus nog eens vijf bij
de Huisselingse kerk (die destijds op de
plek stond van de latere kruising Grotestraat-Dorpenweg).

Soldatenvolk
De komst van het garnizoen veroorzaakt
heel wat onder de bevolking. Om bijvoorbeeld al het soldatenvolk te huisvesten, wordt Ravenstein vergroot. De soldaten zijn in de kost bij de burgers of
wonen in hun tuinhuisjes of schuren.
De rest woont op het kasteel, de voorburcht of in tentenkampen. Aan het
Mostaardstraatje komt een kazerne en
het huis ‘Corps de Garde’ wordt gebouwd als poortwachtershuis.
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In 1624 belegeren de Spanjaarden zonder succes Ravenstein, want de nieuwe
vestingwerken bewijzen hun dienst. Tevens volgt er dit jaar een wijziging in de
inning van belastingen. Tot profijt van
de inwoners. Zij krijgen nu een vergoeding voor de ingekwartierde soldaten,
maar ook de soldij wordt gespendeerd
bij de lokale middenstand. Ook geven de
bevelhebbers opdrachten aan lokale
smeden en timmerlui. Dit geeft een economische ‘boost’ aan het stadje.
De Staatse troepen verlaten in 1631 tijdelijk Ravenstein na bemiddeling door
Wolfgang Wilhelm van Neuburg, die
Brandenburg inmiddels heeft opgevolgd.
De vestingwerken worden deels afgebroken. Onder andere de houten palissaden
worden op karren meegevoerd. In dit
jaar is ook de uitbraak van een vreselijke
pestepidemie. Wolfgang Wilhelm von
Paltz-Neuburg heeft zich tot het katholicisme bekeerd, waardoor in het Land
van Ravenstein godsdienstvrijheid voor
de katholieken mogelijk is.

Nieuw garnizoen
Vanwege de dreigende nabijheid van de
Spanjaarden legert de Nederlandse Republiek in 1635 opnieuw een garnizoen.
Het Land heeft veel te lijden onder rovende en plunderende soldaten. Zij steken in Volkel de kapel in brand, vermoorden burgers en plunderen vee. In
1636 bezwijken de pastoors van Ravenstein en Huisseling aan de pest en blijft

Jezuïetenpater Closs alleen over. De protestanten krijgen in 1641 een eigen kerk
in Ravenstein.
In 1672 volgt de aftocht van de Staatse
troepen, na de inval van het Franse leger
in de Nederlanden. Na veertig jaar is er
voor het eerst weer een processie over de
openbare weg, tot veel vreugde bij de katholieken en verdriet bij de protestanten.
De vestingwerken worden ontmanteld.
Alle wallen, bastions en hoornwerken
worden gesloopt of geëgaliseerd. In de
19e eeuw volgt nog een verdere ontmanteling van de vestingwerken.

Sloop Kerk Huisseling
Op 1 augustus 1621 is de laatste heilige
Mis in de Huisselingse kerk. Het Staatse
leger eist sloop van deze kerk, omdat de
toren een belemmering vormt in de verdediging. Onder de bevolking wordt tevergeefs flink geprotesteerd om de sloop
ongedaan te maken. Alle tufsteen en een
deel van de bakstenen wordt deels geconfisqueerd voor de aanleg van de vestingwerken. De overige stenen mogen
de inwoners van Huisseling gebruiken
voor de bouw van een nieuwe kerk op
een andere locatie. Dit gebeurt pas in
1626, nadat aan de andere zijde van het
dorp een geschikte locatie wordt gevonden op het land genaamd ‘Achter Hof’
(hierover meer in een volgende uitgave).

Pas in 1639 lukt het de protestanten om een bouwvergunning te
krijgen voor een eigen garnizoenskerk, welke in 1641 in gebruik werd
genomen. Op de foto zien we deze
kerk tijdens de grote restauratie in
1972.

Bronnen: Joost Vlemmix, De
geschiedenis van het Land van
Ravenstein; Tom Gribnau e.a.,
Martiaal en theatraal, De jezuïeten in Ravenstein (16431772), Inleiding en vertaling
van de jaarbrieven.

Met dank aan Stichting Vestingwerken
Ravenstein, Martin Jan van Mourik
Zicht op Ravenstein in 1651 met
rechts de nieuwe landpoort. Bron:
Philips Koninck, Rijksmuseum.
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Marja van de Broek-Vos:
door Wilhelmien van Sambeek

Marja van de Broek op het Stationspaadje. Foto Twan van de Broek.
“Een heel mooi plekje met veel historie is het Stationspaadje. Hier
hoef je niet te graven, je ziet het
zo. Het is een oud polderdijkje nog
uit de tijd van de Beerse Overlaat.
Ik wandel daar graag, het is sfeervol en wijds. Ook hier geniet ik met
volle teugen van het moois dat
Ravenstein te bieden heeft.”

‘Ook onder de grond is veel te
beleven’
‘Ravenstein heeft veel te bieden. Niet alleen zichtbaar boven de grond, maar ook
onder de grond is veel te beleven. Ik geniet van de veelzijdigheid van het stadje.’
Aldus Marja van de Broek-Vos. Ze is al vele jaren actief in de archeologische werkgroep én in de werkgroep beeldarchivering van de Heemkundekring.
“Mijn naam is Maria Quirina Vos en ik
ben getrouwd met Twan van de Broek.
Ik ben op vier februari 1956 in Utrecht
geboren als vierde kind van de vijf. Daarom hoorde ik bij ‘de kleintjes’. In mijn
vierde levensjaar zijn we met het gezin
naar Rosmalen verhuisd en daar heb ik

tot ik ging studeren gewoond. Ik ben in
Den Bosch naar de middelbare school
gegaan en volgde daar de HAVO-top opleiding die mij voorbereidde op de
PABO. Dat is het niet geworden. Ik ben
naar Tilburg gegaan en heb daar de lerarenopleiding tekenen- en handvaardig-
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heid gevolgd. Het liefste was ik naar de
kunstacademie gegaan, maar dat vond
mijn vader een brug te ver. Gelukkig beviel de lerarenopleiding en heb ik met
veel plezier de opleiding tot een goed
einde gebracht.”

Vrij kunstenaar
“Ik heb 10 jaar lesgegeven op middelbare scholen in Den Bosch en Oss, eerst
tekenen en daarna handvaardigheid. Het
vak heeft beeldende en technische componenten. Ook heb ik schildercursussen
voor volwassenen gegeven. Toen onze
jongste naar school ging ben ik als vrij
kunstenaar gaan werken, abstract werk
en figuratief.”

Interessante hobby
“Ongeveer 21 jaar geleden ben ik mij
gaan interesseren voor archeologie. Tijdens mijn opleiding kregen we kunstgeschiedenis en dat maakte de interesse al
in mij wakker; Egypte, Peru, de Maya’s.
Ook hier in Ravenstein is veel historie.
Veel is zichtbaar maar ook onder de
grond zit van alles. Ik had me nooit verdiept in archeologie in de eigen omgeving. Toen de rondelen in de dijk werden
gevonden was er nog geen werkgroep,
wel veel belangstelling. Het begon in
1999 in Herpen op de plaats waar nu de
wijk Wilgendaal ligt. Het was bekend
dat daar ‘iets was’ en dat klopte. Er werden boomstamwaterputten gevonden.
Dit was in 2000 de reden om een archeologische werkgroep op te starten. We
hebben veel geleerd van de amateurarcheologen uit Oss en de archeologen
van ADC, die bij de 1e fase van de opgraving van Wilgendaal aanwezig waren en
later Archol. Zij leerden ons de eerste
beginselen.
Ook kwam het project Meulemans in
beeld. De oude fabriek binnendijks
moest wijken voor nieuwbouw. We hebben daar allerlei afval gevonden dat in
het water was gegooid, was het de gracht
of open water? Er lag glas, aardewerk,
metaal, dierlijke resten en leerresten van
schoenen.”

SAM
“Ik ben ook bestuurslid van SAM, Stichting Archeologie Maasland (Landerd,
Bernheze en Oss). We verzamelen vergeten collecties van amateurarcheologen
en heemkundekringen. Ze worden bekeken, verwerkt en geïnventariseerd.
Daarna worden ze opgenomen in het
provinciale depot. Zo waren er ook
vondsten en documentatie van de Bendelaar en andere locaties in de polder bij
Ravenstein met prehistorische bewoning op woerden. Verder organiseren we
allerlei andere archeologische activiteiten, tentoonstellingen, lezingen en inloopavonden.”

Beeldarchivering
“Ik ben ook lid van de werkgroep beeldarchivering. We onderhouden de beeldbank van de Heemkundekring, organiseren fototentoonstellingen, fotoavonden
en onlangs samen met de bibliotheek
hebben we een foto-vragen-routeboekje
gemaakt voor kinderen en volwassenen.”

Mariaschool
“In 2014 kwam onverwacht een interessant project in beeld. De Mariaschool
werd afgebroken voor nieuwbouw. Er
waren geen verwachtingen, maar dat
liep anders! Er kwam een hele schat tevoorschijn. Een overkluisde waterput,
nog helemaal gaaf, munten, kogeltjes,
een grote kogel, aardewerk, veel muurtjes en een intacte beerput. Hierin vonden we bij het laag voor laag leegscheppen veel aardewerk, glas, een schoen en
muntgewichtjes.
We zagen ook muren met hergebruikte
stenen. Deze zijn moeilijk te dateren,
maar de volgorde waarin het gebouwd is,
is goed te zien. Elke bewoningslaag heeft
een eigen verhaal. De oudst gevonden
bebouwing was ouder dan het kasteel
(1360).
Archeologie is een geweldige hobby. Het
is geen exacte wetenschap, door nieuwe
technieken kom je telkens iets meer aan
de weet. Dat maakt het interessant. Klopt
het wat we zien, of ligt het toch anders
dan we dachten?”
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Onderzoek kelders is unicum
door Aad Vernooij
Ad van Drunen en zijn broer Henk hebben zo’n honderd Ravensteinse kelders opgemeten, bijzonderheden genoteerd en een bouwhistorische beschrijving gemaakt, inclusief een 3D-tekening. De vrucht van die noeste arbeid staat in het
boek over de kelders, naast de mooi uitgelichte foto’s. “Dat je van een stad bijna
alle kelders kunt onderzoeken is een unicum.”
ren bijna alle kelders voor huiselijk gebruik.”
In de huizen Markstraat 1 en 3 kwamen
opvallend dikke (circa 1,5 meter) zijmuren aan het licht. Volgens Ad zou dat
erop kunnen wijzen dat op de plek van
Marktstraat 1 de oude Landpoort heeft
gestaan. De oude stadsmuur liep aan de
achterzijde van het huis. In de kelder bestond de achtermuur uit dikke bakstenen met brokstukken van die stadsmuur.

Geen gracht
Ad (links) en Henk van Drunen verrichten onderzoek in een kelder.
Foto’s Theo Audenaerd.

De speurtocht van Ad en Henk leverde
veel gegevens op. Maar Ad waarschuwt
dat lang niet alles aan het licht kon komen. “We mochten binnen rondkijken
maar we moesten overal afblijven. Zou
je de kelder precies willen dateren dan
zou je het pleisterwerk weg moeten krabben om te zien welke steensoort is gebruikt. Of je zou onder de keldervloer
moeten graven. Maar de bouwhistoricus
(of archeoloog) blijft in principe van alles
af. Je mag historisch materiaal niet aantasten, als er geen aanleiding voor is.”

Vóór 1606
Desondanks kwamen er interessante gegevens aan het licht. Ze constateerden
dat de meeste kelders dateren van na de
stadsbrand van 1606. Waarschijnlijk
stonden er vóór die tijd veel houten huizen, die geen kelder hadden. Hoogstwaarschijnlijk zijn na de brand vooral
stenen huizen gebouwd. “Die kregen
meestal geen kelder onder het hele huis.
Dat gebeurde alleen bij huizen met een
commerciële functie. In Ravenstein wa-

Onderzoek van de kelders bij de Kasteelsepoort wees er volgens Ad op dat er
waarschijnlijk geen gracht heeft gelegen
aan de stadszijde van de poort. Althans,
zo formuleert hij het voorzichtig, “de
muurresten in de kelders bevestigen dit
niet.” Dergelijke onzekerheden leiden
tot zijn stelling dat de zoektocht naar de
geschiedenis van Ravenstein nog niet af
is. “We moeten blijven ontgraven. In het
boek is daarom een kaart met de indicatieve reconstructie van de verdedigingsmuren opgenomen. De aanstaande verzwaring van de Maasdijk kan nog tot
veel interessante ontdekkingen leiden.”
Hij prijst in dit verband de Heemkundekring en anderen die de historie van de
stad bloot leggen. Hij kreeg de beschikking over de bouwhistorische inventarisatie uit 1995 van de meeste huizen en
monumenten in de stad. Die rapporten
waren bij de gemeente Oss zoekgeraakt
en zijn via de Heemkundekring weer boven water gekomen.

Samen met broer
Ad werd in 2014 betrokken bij het kelderproject na een tip van Joke de Ridder
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uit Ravenstein. Zij kende hem als bouwhistoricus voor de gemeente ’s-Hertogenbosch. Zijn broer Henk, in 2016
overleden, was fysisch bouwkundige.
“Mijn broer woonde in de gemeente (in
Dieden). In onze studententijd hebben
we samen een project met historische
huizen in ’s-Hertogenbosch uitgevoerd.
We kregen in Ravenstein de gelegenheid
om weer samen te werken. We werden

overal enthousiast ontvangen. In het begin waren we bijna een dag bezig in een
interessant huis. Daarna spraken we af
om per dag twee kelders te onderzoeken.
Anders zou het veel te lang duren. Het is
veel werk geworden, ook vanwege het
overlijden van Henk, maar ik heb er
geen spijt van. Ravenstein is ook mijn
stadje geworden.”

Kelders in woord en beeld
In 2010 was al een voorproefje te zien. Tijdens de viering van 650 jaar Ravenstein
waren acht foto’s op doeken langs de gracht afgebeeld. Nu zijn er meer dan honderd gebundeld tezamen met bouwhistorische beschrijvingen en 3D-tekeningen.
Bijna alle kelders van de historische stadskern in beeld en beschreven op 320 pagina’s in het boek ‘Ondersteboven. De kelders van Ravenstein’.
Als Theo Audenaerd in 2009 de kelder
onder herberg De Keurvorst ziet, is hij
meteen verkocht. “Die eerste aanblik zal
mij niet meer loslaten. Mijn fascinatie
voor kelders is ontkiemd,” zo schrijft hij
in het voorwoord van het boek. Samen
met Edward Aghina begint hij aan het
project. Edward is oud-docent fotografie
aan de Design Academy in Eindhoven.
“Behalve een uitstekend beeldbewerker
is hij een expert in licht- en fototechniek”.
Ze ontdekken een nieuwe wereld. “De
gevels van Ravenstein kennen we, maar
van de kelders kun je je geen voorstelling
maken. Meestal was het een behoorlijke
puinhoop. Mensen wilden vaak eerst opruimen, maar dat wilde ik niet. Het zijn
de kelders zoals ze nu worden gebruikt.
Met gebruiksvoorwerpen die in de kelder zijn opgeslagen. Het laatste station
voor de stort. Dat is visueel het interessantst.”
Behalve voorwerpen bevatten de kelders
ook “uitsparingen en uitstulpingen in
muren en gewelven...brokstukken muur
van tachtig centimeter dik, kleine nissen
hier en daar en dichtgemetselde doorgangen ...” Dat leidt tot de vraag welke
historie achter de kelders schuil gaat.
Zo worden Ad en Henk van Drunen bij
het project betrokken (zie artikel hiernaast).

Veel interessanter
Theo Audenaerd: “We hebben getwijfeld
of we enkel een fotoboek zouden maken.
Maar met foto’s alleen ben je snel uitgekeken. Door bouwhistorische informatie
op te nemen is het een veel interessanter
boek geworden. Het was een serieuze
worsteling om die combinatie te verwezenlijken. Het boek is daardoor voor
meer mensen aantrekkelijk.”

Ondersteboven, De kelders van Ravenstein.
Verkoopprijs € 35. Te koop bij het Toeristisch
Informatiecentrum Ravenstein, boekhandels
Derijks in Oss, Dekker van de Vegt in Nijmegen en Adr. Heinen in ’s-Hertogenbosch.

Theo Audenaerd (boven) en
Edward Aghina.
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door Martin Jan van Mourik

Johan Frans van Willigen
bedenkt Ravensteinse loterij
Dankzij een loterij kon het armoedige kerkgebouw in Ravenstein worden vervangen door een nieuwe barokke kerk. De loterijcultuur in de Nederlanden bracht
advocaat-fiscaal Van Willigen op het idee.

Loterijbriefje uit het hertogdom
Brabant in 1736.

Na 1500 krijgen stadsbestuurders in de
gaten dat door middel van een loterij de
kas kan worden gespekt en allerlei projecten soepel kunnen worden gefinancierd. Zo wordt de aanleg van vestingwerken nogal eens ondersteund door
een loterij. En hoewel de pastoors en de
dominees goklust een duivelse ondeugd
vinden, knijpen zij toch een oogje dicht
omdat ook armen en wezen er profijt
van hebben. In Ravenstein brengt de
loterijcultuur iemand op een idee.

Van Willigen
In stad en land van Ravenstein bekleden
rond 1700 diverse personen uit de familie Van Willigen belangrijke functies. Zij
dienen daarmee ook de keurvorst van
het katholieke huis Pfalz-Neuburg. Dat
huis maakt sinds 1631 in onze heerlijkheid de dienst uit. Het protestantse huis
Kleef-Mark wordt in dat jaar voor Ravenstein naar de geschiedenis verwezen.
Johannes Franciscus van Willigen

Johan Frans van Willigen.
Bron: Rijksmuseum.

(1698-1767) is in die dagen advocaat-fiscaal, in welke hoedanigheid hij vooral financiële belangen van de keurvorst behartigt. Hij is vurig katholiek, hoewel
zowel zijn grootvader van vaderszijde als
zijn grootvader van moederszijde de
reformatie waren toegedaan. Dezen hebben zelfs nog bijgedragen aan de bouw
van de protestantse kerk (‘garnizoenskerk’).
De advocaat-fiscaal woont in een van de
drie huizen die later zouden verdwijnen
achter de gevel van het tegenwoordige
‘raadhuis’. Zijn vrouw heet Maria en
stamt uit de familie Van den Broeck die
in die tijd in Ravenstein en omgeving
ook veel aanzien geniet. In de St. Rochuskapel te Deursen prijkt de naam van
Jacobus Antonius van den Broeck op een
rouwschild gedateerd 5 februari 1704.

Armoedig kerkgebouw
Aan het begin van de achttiende eeuw
staat tegenover de bestaande (voormalige) pastorie (anno 1900) een armoedig
kerkgebouw, toegewijd aan het Heilige
Lucia. In die tijd wordt het Land van Ravenstein omringd door generaliteitsland
Staats-Brabant, dat onderdrukt wordt
door de calvinistische Hollanders. Dat
feit zal er aan hebben bijgedragen dat
Van Willigen met veel enthousiasme
gaat strijden voor een nieuwe kerk voor
de katholieke eredienst.
Ter financiering van het plan denkt hij
aan een loterij. Keurvorst Karl Philipp
von der Pfalz-Neuburg verleent hem op
10 oktober 1729 het vereiste octrooi.
Jaarlijks wenst de keurvorst wel een deel
van de opbrengst als ‘recognitievergoeding’ te ontvangen. Op de kanselarij in
Düsseldorf worden de recognitiegelden
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apart ten behoeve van Ravenstein geadministreerd.
De loten worden vooral ook buiten het
Land van Ravenstein aan de man gebracht. De katholieke geestverwanten in
de calvinistische Nederlanden kopen
zelfs zoveel loten dat deelname aan de
loterij in Holland en Zeeland verboden
wordt.

Nieuwe kerk
Veel ruimte om een kerk te bouwen was
er in de stad niet. Voor de bouw moesten
daarom een aantal huizen van protestanten wijken, hetgeen nogal wat commotie
opriep. De nieuwe barokke Sint Luciakerk wordt op 9 oktober 1735 ingewijd
door de bisschop van Luik.
De opbrengsten van de loterij worden
door Van Willigen (aanvankelijk) als particulier geadministreerd en beheerd.
Daardoor ontstond in 1729 het Loterijfonds. De loterij legt in 1782 het loodje
maar het fonds als zodanig bestaat wonder boven wonder nog altijd. Het behartigt thans bij voorkeur sociaal-culturele

belangen van de parochianen van de
voormalige Sint Luciaparochie te Ravenstein. Daaronder valt uiteraard ook het
behoud van het sacrale karakter van de
Sint Luciakerk.

Trekking van de Hollandse loterij
in 1696 in Den Haag. Bron: Rijksmuseum.

Op zoek naar herinneringen aan de zusters JMJ
Voor plaatsing in dit blad zijn wij op zoek naar herinneringen aan... belevenissen en ervaringen met... de zusters, het
klooster, ouderenzorg, kraamafdeling, bewaarschool, lagere school en vglo-school. Sinds 1922 maakten de zusters
JMJ deel uit van het Ravensteinse leven en leverden zij een
grote bijdrage aan het dagelijkse reilen en zeilen in ons
stadje. Als kleuters gingen de jongens en meisjes naar de
bewaarschool, daarna volgden de meisjes de lagere school,
later kwam er een vglo-school waar vanaf de zesde klas
veel meisjes een tweejaarlijkse huishoudelijke opleiding
kregen. In het klooster waren er afdelingen ouderenzorg
voor mannen en vrouwen. Er was een kleine ziekenboeg en
ook werden veel kinderen in het klooster geboren. Het kan
niet anders dan dat daar nog veel – kleine of grote – verhalen over te vertellen zijn. Wat zou het mooi zijn als we die
vast kunnen leggen om daar als Ravensteiners op terug te
kijken en de zusters ermee te gedenken. Duik in je herinnering en vraag het na in je familie!
Stuur je verhaal(tje) naar: Joan Walk-Van de Burgt (joanwalk@home.nl) of Thera Schrijvers-Van Dooren
(theraschrijvers@kpnplanet.nl) of stop het in de brievenbus bij Maasdijk 45, Ravenstein.
Je kunt ook bellen: 0486 416499 (Thera Schrijvers).
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door Roel Knoben

Sam Pap, een
Bekende Neerloner
Voordat de supermarkt zijn intrede deed, waren de meeste mensen in Ravenstein
en omliggende dorpen op de melkboer aangewezen. In Ravenstein, Neerloon en
Overlangel was dat in de jaren 50 tot 80 Sam Govers. Hij was een markant figuur
die de bijnaam Sam Pap kreeg.
Samuel Jacobus Govers is het derde kind
van Willem Govers en Maria Kerkhoff,
geboren in 1917 in Lithoijen. Het gezin
verhuist in 1919 naar Neerloon. Sam
werkt eerst in Demen als knecht op de
boerderij van Lorskens, maar hij wil eigenlijk liever zelf boeren. Hij, een klein
kordaat mannetje, trouwt in 1947 met
Door Lansdaal, een grote vrouw van de
boerderij, tevens mandenmakerij, van
de familie Lansdaal aan de Maasdijk (onderaan de afweg bij het Veerhuis, de weg
naar het Doolhof) in Ravenstein. Hun
grond lag waar nu de Veerkamp is gesitueerd.

Melkkar met tuiten

Willem Govers (vader van Sam),
Door Lansdaal en haar zoon Wout.

Na het trouwen neemt Sam in 1950 het
rondbrengen van de melk van de boerderij van de familie Lansdaal over. Vader
Lansdaal, en later zijn dochters Cis,
Mien, Door en Mun, ventten de melk,

vervoerd in een melkkar met tuiten, uit
in Ravenstein. Sam pakt het ‘groter’ aan
en verkrijgt de melk uit Oss van de roomfabriek, later ‘de Maasvallei’.
De eerste jaren levert de fabriek de melk
nog in een tank aan, waaruit de klant ter
plaatse op de route per halve liter kan aftappen. De klant komt met de pan naar
de wagen. Later worden de melk, pappen
etc. in flessen in zware ijzeren kratten
aangeleverd in Huisseling tegenover de
kerk. Het assortiment wordt daarna al
snel uitgebreid met boter, eieren, kaas
en frisdrank (Exota).

Paard en wagen
Het rondbrengen (venten) begint met
een paard en wagen en later met zijn
VW-busje. Met dit busje ging hij soms
met zijn gezin van acht kinderen (zie
foto) een rondritje maken, ondenkbaar
in de huidige tijd. Hij heeft nooit een
winkel gehad, maar verkocht ook wel
aan huis in de Staaijstraat: ‘24/7 avant la
lettre’. Naast het melkventen had hij
thuis, zoals zoveel dorpsgenoten, een
paar koeien, wat kippen en varkens en
niet te vergeten de groentetuin.

Bijnaam
Als melkboer hoort Sam natuurlijk alle
verhalen, iedereen kent Sammetje. Hij
bezorgt in Ravenstein, Neerloon en
Overlangel, later ook soms als invaller in
Herpen. Hij verkoopt huis aan huis en
hij is erg geliefd bij de mensen. Sam
krijgt al snel de bij iedereen bekende bijnaam SAM PAP.
Maar achter de schermen is Door, de
vrouw van Sam, altijd erg betrokken bij
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Sam Govers en Door Lansdaal met
kinderen Dorothé, Frans, Wim,
Gonny, Richard, Wilhelmien en
Maria, 1962.

het ventgebeuren. Naast de drukke zorg
voor haar acht kinderen en de boerderij
houdt zij de voorraad bij en bestelt dagelijks wat de Campina de volgende dag
moet leveren. Als Sam ‘s avonds laat
thuis komt, spoelt Door de melktank
met soda en warm water, zodat er de volgende ochtend weer verse melk in kan.
Op vrijdagavond telt Door de bedragen
in de boekjes op, zodat de klanten op zaterdag kunnen afrekenen. Later, als hun
kinderen groter zijn moeten zij ook
beurtelings op vrije dagen mee helpen
en venten. Voor Sam en Door is het keihard werken....van ‘s morgens vroeg tot
‘s avonds laat.

paar jaar tot zijn pensioen in de fabriek
in Oss. Dan heeft hij eindelijk voldoende
tijd voor zijn grote hobby vissen en de
grote moestuin. Ook zit hij in de schoffelploeg van de kerk. Bij het kerkkoor in
Neerloon, later Neerloon/Overlangel, is
hij wel 60 jaar lid. Dat levert hem een
pauselijke onderscheiding op. Sam Govers heeft tot zijn dood samen met Door
Lansdaal volop genoten van zijn kinderen en kleinkinderen en het eenvoudige
dorpse leven. Hij is 79 jaar geworden.
Bron: Familiefotoboek Govers-Lansdaal
Sam Govers met de bus van de
Maasvallei.

Actief in het dorpsleven
Sam is in de omgang heel duidelijk en
pittig, maar ook heel sociaal: niemand
heeft het breed in die tijd. Vaak betaalt
de klant per week en voor sommige gezinnen in zijn wijk heeft hij een opschrijfboekje. “Sam mag ik volgende
week betalen, de kinderbijslag is nog
niet binnen”, was niet aan dovemans
oren gericht.
Sam leeft zich in zijn spaarzame vrije
tijd uit in toneel en zang. Eind jaren 70
wil de Campina de melklevering met
SRV wagens laten verzorgen. Dat ziet
Sam niet meer zitten. Hij werkt nog een
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Van Instuif naar Trap-Inn
door Joan Walk
In 1966 begint een nieuwe periode voor de Instuif met een nieuw bestuur en een
nieuwe locatie. Als de dansavonden op een eind lopen, wordt een begin gemaakt
met een nieuw initiatief: een bar en een creatief centrum onder de naam Trap-Inn.
Instuif tijdens carnaval. Boven
vlnr: Annie Walk, Christien van
Susteren, Marja van de Poel, Annie
van Dooren, Beppie Arts, Han van
der Linden, Mary-Lou van der Linden, Joan van de Burgt.
Onder vlnr Antoon van Casteren,
mevrouw Van der Sluys, Nel Siebers, Van Uden.

De instuifjongeren verhuizen, onder
protest, naar Vidi Reo, het nieuwe gemeenschapshuis van Ravenstein, waar
in 1966 een instuif-nieuwe-stijl van start
gaat. Deze nieuwe ruimte moet worden
gedeeld met alle andere verenigingen.
Dat betekent dat er geen eigen inrichting
gemaakt mag worden, waardoor een eigen sfeer creëren geen mogelijkheid
meer is.

Ongezellig en kaal

Wim Walk (links) en Rudi van Uden
met een affiche voor een optreden
van The Motions.

De overgang van de knusse eigen ruimte
naar Vidi Reo is groot. Het bestuur organiseert dans- en ontmoetingsavonden
die in het begin nog goed worden bezocht. Maar de zaal is ‘ongezellig en
kaal’ en na verloop van tijd wordt het ledenbezoek minder. Het is nog druk als
er een bevriende instuif op bezoek komt
of als er naar een andere instuif wordt
gegaan. Ook worden inmiddels in de regio op heel veel meer plekken dans- en
muziekavonden georganiseerd waar
steeds meer leden van de instuif naar toe
gaan.
Het bestuur doet van alles om de leden

in Vidi Reo te houden. Zo worden grote
bands als Tee-set, Golden Earrings en
The Motions naar Ravenstein gehaald.
Als deze bands optreden dan is het afgeladen vol. Ook als er regionale bekende
bands, zoals Les Demons uit Nijmegen,
worden gecontracteerd, wil het nog wel
druk zijn.
In 1966, 1967 en 1968 worden nog carnavalswagens gebouwd, waarmee in
1967 de eerste prijs wordt behaald. Martien Langenhuijzen herinnert zich nog
dat hij in 1966 prins Carnaval was.
Een vaste groep blijft de Instuif trouw.
Ze komen op de dansavonden en gaan
mee als er grote wandelingen, bootreisjes en weekenden naar een jeugdherberg
worden georganiseerd. Ook een avond
naar een andere Instuif wil wel een grote
bus vol zijn. Jeanne Vleming herinnert
zich een grote wandeling naar Nijmegen, waar bij de Teersdijk in Wijchen
wordt gestopt voor een vrolijke pauze.

Creativiteitscursussen
De dansavonden in Vidi Reo lopen op
een eind. Ondertussen worden er in de
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oude Instuifruimte creativiteitscursussen georganiseerd, zoals tekenen, schilderen en macramé. Hier is veel vraag
naar. Maar omdat het oude gebouw koud
en vochtig is wordt er gekeken naar een
andere ruimte. Een klein huisje aan de
Luciastraat mag gebruikt gaan worden
als ontmoetings- en creativiteitsruimte.
Met een aantal jongeren die hard werken
wordt dit huisje omgetoverd tot een
knusse ontmoetingsplek met bar. Hiertoe wordt de kamer beneden voor de
helft uitgegraven zodat er een split level
ontstaat met een zithoekje boven en een
beneden en ernaast een dansvloertje. De
zolder wordt gebruikt voor de cursussen
tekenen, schilderen en boetseren, onder
leiding van het echtpaar Jan en Han van
den Bosch. Het huisje krijgt de naam
Trap-Inn. Op 11 december 1968
wordt deze nieuwe ruimte geopend en
in de weekenden wordt er druk gebruik
van gemaakt om met elkaar te praten, te
dansen en te luisteren naar de muziek.

Fotografie en emailleren
De cursussen in de avonduren worden
uitgebreid met fotografie en emailleren.
Voor fotografie komt er een doka in een
kamer op zolder. De cursussen worden
steeds drukker bezocht en na een tijd ook
opengesteld voor de schoolgaande jeugd
van Ravenstein. Binnen een aantal jaren
wordt Trap-Inn een drukbezocht creatief

centrum. Het huisje wordt te klein en ook
te brandgevaarlijk. Daarom wordt er gekeken naar een grotere ruimte.
Die wordt gevonden in een schuur bij de
boerderij van Lansdaal aan de MaasdijkDoolhof. Alle creativiteitsactiviteiten van
Trap-Inn verhuizen naar deze schuur.
Het huisje aan de Luciastraat wordt na
verloop van tijd door de kerk verkocht
aan de familie Tonies, die er een Bossche Schoolhuis bouwt.
Na een verhuizing naar het leegstaande
raadhuis en later de oude V.G.L.O-school
blijven de cursussen van Trap-Inn nog
vele jaren bestaan. Als de concurrentie
door de Volksuniversiteit in Oss te groot
wordt, sluit Trap-Inn.

Verbouwing van het huisje in de
Luciastraat.

Jeugdherberg
Van een weekend naar een jeugdherberg in Vught weet Cary van de Burgt nog dat
de jongens daar door een woedende beheerder om half twee ’s nachts op staande
voet naar buiten zijn gezet.
“We reden een beetje door de wijken in Vught met open uitlaat bij enkele van de
brommers, hetgeen betekende dat we een oorverdovende herrie maakten. Dat trok
de aandacht van een politiepatrouille. Na controle mochten we gelukkig doorrijden. Een tijdje later zagen we buiten Vught een grote schaftwagen staan. Dat leek
wel een geschikte slaapplaats, maar helaas, hij was op slot.
Na enige klappen met een stuk hout lukte het ons het slot te forceren. We lagen
goed en wel in de bouwkeet op de houten vloer toen de deur weer werd open gesmeten. De agent die in de deuropening stond sommeerde ons naar buiten te komen. We moesten mee naar het politiebureau. Nadat we daar ons verhaal hadden
gedaan werden we onder begeleiding weer teruggebracht naar de jeugdherberg,
waar de beheerder akkoord ging met het verzoek van de politie om ons binnen te
laten, op voorwaarde, dat we vóór zeven uur ’s ochtends weer vertrokken moesten
zijn.”
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door Peter van den Hoogen

Nog geboren in de gemeente
Huisseling-Neerloon
Honderd jaar wordt Jo Elemans-de Bruin uit Huisseling op 8 mei van dit jaar. Geboren in 1921 heeft ze nog twee jaar gewoond in de gemeente Huisseling-Neerloon.
Tot 14 april 1923 was Albert van de Wiel nog haar burgemeester. Burgemeester van
Huisseling en Neerloon was geen full-time-job. Van de Wiel was ook boer, zoals
bijna alle inwoners van zijn gemeente.
bijna allemaal heel aardig. We liepen altijd met zijn drieën naar school, Mia Boeijen, Truus Vos en ik. Om 12 uur liepen
we dan weer naar huis, warm eten en dan
snel weer samen naar school. Die begon
dan weer om 13.30 uur. Vanaf klas 5 gingen we ook naar de naaischool, boven in
de meisjesschool. Ik heb er veel geleerd.
Toen ik ongeveer 13 jaar was ging ik van
school en ging ik thuis helpen.

Trouwfoto Toon en Jo Elemans-de
Bruin, 1955.

Verkering

Heel haar lange leven woont Jo al in
Huisseling waarvan 66 jaar met Toon
Elemans, in juni 97 jaar oud. Het stel
trouwde op 13 april 1955 in de voorkamer
van het stamhuis aan de Hamstraat en
woonde daar een tijd. “Bijna iedereen
trouwde toen nog ‘van-huis-uit’, maar
het was wel met een Heilige Mis met
drie Heren; naast pastoor Diels was er
een Kapucijn uit Velp en pater Michel
Wevers.” In een gezellig gesprek komen
herinneringen boven over 100 jaar leven
in Huisseling.

School
Nee, op de lagere school in Huisseling
heeft Jo niet meer gezeten. “We gingen in
1927 naar de meisjesschool van de zusters aan de Kasteelse Plaats in Ravenstein. Allemaal nonnen behalve Mien
Dekkers. Streng, nee, de nonnen waren

“Ja, wanneer kregen we verkering? Ik geloof een keer bij een sportdag van de
NCB, maar je kende elkaar al veel langer
want je kende iedereen in Huisseling.”
Toon vult aan: “Ja, uitgaan deed je eigenlijk niet. Huisseling had wel zeven cafés,
maar daar ging je heen om een borreltje
te drinken als bijvoorbeeld een koe goed
gekalfd had. Je had café Kocken en het
café van Frans van de Rijdt in de Grotestraat, het Stationskoffiehuis en ook bij
Van Grunsven hier verderop waar de
dam voor de Beerse Overlaat lag. Ook dit
stamhuis was een café maar toen vader
Driekus de Bruin de boerderij kocht
heeft hij het café gesloten.”

Beerse Overlaat
Ja de Beerse, die hadden Jo en vooral
Toon nog enkele keren gezien. “Als je
dan bij de dam stond kon je aan de overkant van een brede strook water Herpen
zien liggen. Het water was niet zo diep,
hoogstens een halve meter; de dokter
reed er met paard en koets zo doorheen.
Als kleine jongens gingen we wel eens
onder de lange treinbrug over het gebied
van de Beerse zitten en wachtten we tot
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Jo Elemans-de Bruin en Toon Elemans, samen 197 jaar, in hun huiskamer.

de trein voorbij kwam. De brug was
maar ruim een meter hoog. Dat was een
herrie als de trein er dan over kwam.”

De oorlog
“Nee, van de oorlog hebben we niet veel
gemerkt. Het leven hier in Huisseling
ging gewoon door. Een keer kwam een
stel Duitse soldaten aan de deur en vroeg
om eieren. Nou die hadden we niet!
Toon is nog wel door de Arbeitseinsatz
tewerkgesteld in Duitsland. Hij had geluk dat hij bij een Duitse boer moest
gaan knechten in plaats van werken in
de Duitse oorlogsfabrieken.”

Boeren en Ruilverkaveling
“Mijn zus Anna,” vertelt Jo, “trouwde
met Wout van de Berg, ook van hier.
Mijn broer en zus, Jan en Pieta boerden
in het ouderlijk huis. Toon en ik gingen
wonen in de boerderij van Toon Kocken
aan de Hongerveldstraat. In de jaren zestig konden we een ruilverkavelingsboerderij bouwen aan de Beving, tegenover
Piet Kocken. Van onze drie kinderen
heeft de jongste, Hein, die boerderij
overgenomen. Toen hij trouwde zijn wij
in een huis in de Grotestraat gaan wonen en na het overlijden van zus Pieta in
1997 en broer Jan in 2003 zijn we weer
gaan wonen in het huis waarin we jaren
geleden ons huwelijksfeest vierden.”

Zelfstandig
Ondanks hun hoge leeftijd wonen Jo en
Toon nog zelfstandig in hun eigen stamhuis. Jo is goed hersteld van een kleine
hersenattaque. Samen zijn ze druk bezig, in en rond het huis en lezen elke dag
de krant. Er zijn meerdere inwoners van
Huisseling die ‘ver in de 90 zijn’. Het is
goed toeven daar.

Stamhuis Elemans-De Bruin in de
Hamstraat.
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door Aad Vernooij

Het taalgevoel van
de familie Elemans
Bij de familie Elemans in Huisseling hadden ze een ‘taalknobbel’, de gave van het
woord. Moeder Maria, vader Hendricus (Drikus) en de vijf dochters en drie zoons
waren belezen en goed in spreken en schrijven. Sjaak Elemans vertelde ons, op
95-jarige leeftijd, over het taalgevoel van de Elemansen.

Maria Elemans-Schamp (l) en
Hendrikus (Drikus) Elemans.
Onder: dichtbundel Sjaak Elemans.
Boek Henri Elemans.

Volgens Sjaak hadden zij dat taalgevoel
te danken aan hun moeder, Maria
Schamp. Ze was op school geweest bij de
zusters in klooster Soeterbeeck, later in
Ravenstein. Blijkbaar had ze daar een
degelijke opleiding genoten, want later
deden mensen een beroep op haar om
brieven voor hen te schrijven aan familie
of kennissen. Haar dochters waren fanatieke lezers; ze hadden de hele bibliotheek van Ravenstein leeggelezen en
vroegen toen om boeken uit Oss. Eén
van hen werd directrice van een huishoudschool.
Vader Driekus had een gemengd boerenbedrijf en was daarnaast bestuurder van
boerenorganisaties. Hij was voorzitter
van de plaatselijke NCB-afdeling en van
de zuivelfabriek Sint Isidorus. Hij las de

Graafse Courant, het boerenbondsblad,
het kerkblad en missieblaadjes.

Bestuursfuncties
Oudste zoon Henri volgde zijn vader op
in het bedrijf, hoewel hij volgens Sjaak
goed genoeg was om naar de Landbouwhogeschool in Wageningen te gaan.
Maar vader Driekus zei: “Er is niets
mooiers dan boer zijn.” Henri “praatte
iedereen onder tafel” aldus Sjaak, en dat
leidde er toe dat hij veel bestuursfuncties
kreeg: bij de NCB, bij de Boerenleenbank en in de gemeentepolitiek, als
raadslid en wethouder van de gemeente
Ravenstein. Hij was zeer geïnteresseerd
in geschiedenis, was mede-oprichter en
jarenlang voorzitter van de Heemkundekring en las veel boeken over (agrari-
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sche) geschiedenis. Hij schreef het boek
‘Honderd jaar de hand aan de ploeg’
over de NCB Ravenstein-Herpen, dat
een beeld geeft van een eeuw landbouw
en veeteelt.

Dialect van Huisseling
Tweede zoon Jan maakte van de taal zijn
beroep. Hij studeerde Nederlands in Nijmegen en maakte een proefschrift over
het dialect van Huisseling (‘Woord en
wereld van de boer’). Hij was journalist,
leraar en dichter. In zijn autobiografie
(‘De Nijmeegse Ferguut’) beschreef hij
zijn eerste stappen in het taalonderwijs
(in Ravenstein): “Juffrouw Eufje tekende
een grote O op het bord, en wij mochten
kijken of die soms in ons doosje zat. Pas
als we die O allemaal gevonden hadden,
tekende ze een andere letter.” Over het
schrijven: “Er kwam inkt in de inktpotjes. En een cahier met voorgeschreven
regels dat lopend schrift heette. En een
griffelmatige houder met kroontjespen.
En die schreef dik als je drukte en dun
als je dat niet deed. En die ene voorbeeldzin die ik nooit meer vergeten ben: Luiaard ga tot de mieren!”

Meester Castenmiller
Meester Castenmiller bereidde hem
voor op het toelatingsexamen voor het
gymnasium in Heeswijk: “Nu probeert
Castenmiller er althans bij mij de Meest
Rotte Streektaal van Nederland uit te
slaan, met de roede van zijn gramschap.
Er is nog ruim een jaar te gaan maar
daarin kan Castenmiller er niet uitpraten wat ons moeder er in tien jaar heeft
ingekwekt.” In 1931 (hij was toen zeven
jaar) las hij zijn eerste boek, in 1936
kocht hij zijn eerste boek, ‘op de dinsdagse markt in Oss’.

Leesclub
Sjaak volgde de vierjarige landbouwschool
in Oss, werd boer en was ook bestuurslid
van organisaties: ‘van de kippen, de varkens en het rundvee’. Op zijn achttiende
was hij lid van een leesclub, met andere
boerenjongens. Rector Oomens van de
nonnen in Soeterbeeck begeleidde hen.
Sjaak herinnert zich nog het eerste boek

dat hij las: De kardinaal (geschreven door
Henry Morton Robinson, in 1950 uitgegeven door De Fontein).
De rector was ook betrokken bij de
Rooms-Katholieke Jonge Boerenstand
waar wedstrijden in declamatie werden
gehouden. Sjaak won er prijzen mee.
Hij vertelt met trots over de wedstrijd in
Tilburg met de besten van heel Brabant.
Hij droeg daar een gedicht voor van Guido Gezelle, waarvan hij zich nog de regels herinnert: “De navond komt zoo
stil, zoo stil,/Zoo traagzaam aangetreden,/Dat geen en weet, wanneer de dag,/
Of waar hij is geleden.”
Later schreef Sjaak zelf gedichten, die
dochter Catrien bundelde in boekjes. In
2001 verscheen Geriefhout of klompen
met als motto: “Versgekarnde woorden
groot als boter tot zin verwoord en lichtgezouten tot lezen aangespoord.” Daarin
dichtte hij over zijn schooljaren: “Naar
de jongensschool wist ik alleen de weg/
maar kreeg er veel straf/Juf Kaatje leerde
ons van alles/taal was het enige dat mij
lag.”

Sjaak (l) en Henri Elemans circa
1965. Onder: Jan Elemans en het
door hem geschreven boek.
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door Marja van den Broek

Huis Maasakker: verdwenen
maar niet vergeten
In de landerijen tussen Megen en Dieden (ofwel tussen de dode Maasarm en de
Maas) lag vroeger de Heerlijkheid Maasakker en een deel van de Heerlijkheid Dieden. In het kader van het project Meanderende Maas zal er in het gebied natuurontwikkeling plaats gaan vinden., Het open, glooiende grasland, zo karakteristiek
voor de Maaskant, zal deels worden afgegraven voor kleiwinning.
dit gebeurde door menselijk ingrijpen of
dat het een natuurlijk proces was. De
heerlijkheid Maasakker omvatte hoofdzakelijk onbewoonde landerijen (165
bunder) en het huis Maasakker. Het
heeft uiteindelijk tot 1958 geduurd voordat De Maasakker bij de provincie
Noord-Brabant en de gemeente Megen
werd gevoegd.

De heerlijkheid Dieden

In het midden het archeologisch
beschermde gebied waar huis
Maasakker lag.

De heerlijkheid Maasakker grensde aan
de heerlijkheid Dieden, ook Gelders
grondgebied. Pas in 1806/1807 werd
Dieden Brabants. In 1724 wordt de heerlijkheid door Matthias Lambertus Singendonck van freule Sophia Emilia Maria Baronesse van Gent gekocht. Diens
dochter Isabella Adelheid Singendonck
huwde met Leonard de Casembroot,
heer van Ter Meer. Hij kocht in 1775 de
heerlijkheid Maasakker en het recht van
de wind in de dorpen Altforst en Appeltern. Zo werden beide heerlijkheden samengevoegd. De Singendoncks bezaten
ook het kasteel in Dieden.
De heerlijkheid Maasakker hoorde bij
het hertogdom Gelre. Er wordt in tweede
kwart van de 15e eeuw voor het eerst melding van gemaakt als leengoed van de
heer van Appeltern. De graaf van Megen, Eustachius van Brimeu, komt in
1540 in beeld in een akte van belening
door Willem, hertog van Gulik, Gelre,
Kleef en Berg met de heerlijkheid Maasacker.
De Maasakker is rond 1600 door de
Maas gescheiden geraakt van Gelderland. De grote lus waarin De Maasakker
lag werd afgesneden. Het is niet zeker of

Huis Maasakker
Een klein perceel van de Maasakker
heeft een archeologisch beschermde status op de hoek tussen Rulstraat en
Maasakkerstraat. Hier stond, aan de
grens van de heerlijkheid Maasakker,
eind 15e eeuw, een woontoren waarvan
de functie onbekend is. Rond 1750 werd
er een boerderij met gemetselde waterput en boomgaard bij gebouwd. De laatste bewoner, de familie van Tongeren,
verlaat het huis in 1912 waarna de gebouwen worden gesloopt. Het bouwma-
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Hiernaast: kloostermop (30x14x7cm) met daarop diverse pijpaarden pijpjes en een loden kogel.
Linksonder: chic glaswerk en Westerwald steengoed, scherven van
een bolle kan, ca. 1650.
Onder: hoek van een natuurstenen
drinkbak met daarop een Mariabeeldje.

(kannen, schalen en potten) eerder in een
stedelijke context verwachten dan op een
boerderij. Dat geldt ook voor het glaswerk
dat een paar luxueuze uitschieters heeft.
Daarnaast duiden de honderden fragmenten van kleipijpen mogelijk op een publieke functie van het Maasakkershuis, een
pleisterplaats, veer- of tolhuis.

Plannen

teriaal is deels hergebruikt in twee boerderijen in de Koolwijk. De ene is
afgebrand en niet meer herbouwd. De
andere staat aan de Berghemseweg 17.
Op oude kaarten staan de toren en boerderij nog duidelijk aangegeven.

Vondsten
Van de in circa 1850 gesloopte woontoren en boerderij is niets meer te zien in
het landschap. In de omgeving zijn wel
heel veel vondsten gedaan door amateurarcheologen uit Oss, Gerard Smits
en Peter van Nistelrooij. Als het land
weer geploegd was kon men de resten
van het Huis Maasakker en andere artefacten op het land zien liggen. Op basis
van de baksteenformaten, aardewerkscherven, tabakspijpen, glas, natuursteen en metaal is het mogelijk een
redelijke inschatting te maken over de
ouderdom van het Maasakkershuis.
Het algemene beeld van het aardewerk
wijst op ‘normaal’ gebruiksaardewerk
vanaf ca 1350. Het is niet van hoogstaande
kwaliteit. Wel zou je dit soort aardewerk

De plannen voor natuurontwikkeling
zouden een goede aanleiding kunnen
zijn om archeologisch onderzoek te
doen op deze locatie. Vele onderzoeksvragen zijn namelijk nog onbeantwoord,
onder andere de exacte locatie en omvang van de gebouwen. Ook zou het interessant zijn om te weten hoe de doorsteek van de Maas in circa 1600 is
ontstaan. Als het mensenhanden zijn
geweest, kan dat te maken hebben met
het veiligstellen van het Huis Maasakker
en zo Gelders gebied af te pakken in
deze roerige tijd met strijd tussen Brabant en Gelderland.

Wilt u meer weten? U kunt het
boek: ‘De Archeologische schatkamer Maaskant’ online inzien
op sidestone.com.
Ga naar pagina 299.

Met dank aan Peter van Nistelrooij
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door Peter van den Hoogen

Katholiek leven: pastoors,
kapelaans, zusters en paters
De gebouwen die de katholiciteit van Ravenstein en omgeving symboliseerden
gaan voor geheel andere doeleinden gebruikt worden. De zichtbaarheid via pastoors, kapelaans, zusters of paters is al langer sterk verminderd. Zo’n zestig jaar
geleden was het katholieke geloof hier nog bepalend voor het denken en doen van
bijna alle inwoners. Een persoonlijke terugblik.

Vlnr pastoor Besseling van Deursen (1981-1984) tevens kapelaan in
Ravenstein; pastoor Donders van
Ravenstein (1968-1990) en pastoor
Van den Lokkant van Deursen
(1985-2001).

Eind jaren vijftig woonden we in Demen. Op de slaapkamer van mijn broer
en mij hing een Mariabeeld met eronder
een bakje met wijwater. We gebruikten
het elke avond. In de woonkamer hing
een grote crucifix met, na palmzondag,
een gewijd palmtakje erachter. Bij onweer haalde ons mam ons uit bed en
ging het hele gezin de rozenkrans bidden tot het gebed werd verhoord en het
onweer voorbij was. Het Onzevader en
het Weesgegroet waren er elke ochtend
en avond, voor en na elke maaltijd en bij
elk begin en einde van de schooldag.

Pastoor en kapelaan
Bruidjes bij het 25-jarig priesterfeest van pastoor Johannes (Jan)
Diels op zondag 7 juni 1953 in Huisseling.

Fietsend kwamen we soms pastoor Simons tegen die met een gewijde hostie
onderweg was naar een zieke gelovige.
Dus snel van de fiets en knielen, totdat

de pastoor met ‘het Lichaam van Jezus’
voorbij was. Dagelijks hadden we godsdienstles waarbij ons duidelijk uitleg
werd gegeven over het paradijs en over
de vele Heiligen. En over de Catechismus waarvan we alle ‘artikelen’ uit ons
hoofd moesten leren, te beginnen met
artikel 1: ‘Waartoe zijn wij op aarde’.
Pastoor zijn in Demen/Dieden was een
full-time job: dagelijks de H. Mis en de
speciale kerkelijke feestdagen, godsdienstlessen, ziekenbezoek en toedienen
van sacramenten; voorzitter van het
kerkbestuur en de voetbalclub; en vooral
het toezicht op het katholieke gedrag van
de parochianen, onder meer via het jaarlijkse huisbezoek; en verder het overleg
met de pastoors in de regio, de zogenaamde Kring; en het onderhoud en de
inrichting van het kerkgebouw en de
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pastorie. In de grotere parochie Ravenstein was de kapelaan de verzorger van
godsdienstlessen en geestelijk adviseur
bij scouting, de voetbalclub, de Harmonie, de KVG en het KVO en andere
rooms-katholieke organisaties.

Zusters en paters
Verhuisd naar Huisseling hielpen we,
als misdienaar, bij de dagelijkse Heilige
Mis van pastoor Diels. We hadden de
maandelijkse biecht en taken tijdens de
processies, de bruiloften en begrafenissen, de hoogmis en het lof. We hielpen
bij de inzameling voor Missiezondag.
We brachten wekelijks het bisdomblad
rond naar bijna alle gezinnen.
In de meimaand gingen we met ons
mam en de eigen rozenkrans naar Maria
in de Sint Jan in Den Bosch. Heeroom,
broer van opa, hielp bij de H. Mis ter gelegenheid van ‘de tijdelijke en de eeuwige gelofte, de professie,’ van ooms en
tantes bij de Fraters van Tilburg, de Dominicanessen in Nijmegen en de Zusters van Liefde van Schijndel.
Bijzondere Heilige Missen waren dat,
waarbij de novicen languit op de vloer
van de kerk moesten gaan liggen. Alle
meisjes gingen naar de school van de
zusters JMJ aan de Kasteelseplaats. Wat
ouder ging ik naar het TBL in Oss onder
leiding van de Karmelieten. Twee broers

zaten op het internaat van de Kruisheren
in Uden en anderen gingen naar de Sint
Jans-mavo van de fraters van Tilburg in
Oss. Trots waren we op onze Brabantse
bisschop Bekkers die op tv kwam en blij
als ‘tante zuster’ op bezoek kwam.

Invloed kleiner
En, toch vrij plotseling, waren er geen
‘roepingen’ meer, traden de oom en tante uit, werd het kerkbezoek minder en
gingen we onze eigen weg met minder
katholiciteit. Gaandeweg werd de invloed van de katholieke kerk op de samenleving kleiner. Onze kinderen en
kleinkinderen groeien op in een samenleving zonder zichtbare Kerk maar wellicht wel met daaraan ontleende waarden, deel van die veranderde samenleving.

Boven van links naar rechts: Cato,
Hendrika, Anneke, Diena, Octavie
en Tonia van den Broek met in het
midden broer Bertus in 1963. De
zes zusters Van den Broek uit
Reek werden allemaal kloosternon. Bertus van den Broek was
landbouwer in Demen.
Linksonder: bruidjes onder leiding
van José van den Berg en Ria
Schonenberg bij het afscheid van
pastoor Johan Diels op zondag 5
september 1971 in Huisseling.
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Een stadsmuur op de Maasdijk?
door Willem Jan Pantus
De oude muur langs de achterkant van de huizen aan de Maasdijk is niets anders
dan een tot tuinmuur verworden onderdeel van de vestingwerken die Philips van
Kleef liet aanleggen. Deze opmerkelijke conclusie trekt Willem Jan Pantus. Volgens hem was het geen traditionele stadsmuur, maar slechts een keermuur. Daar
tegenaan lag een zware aarden wal die begroeid was. Daarom vindt hij dat de
Maasdijk bij de voorgenomen dijkverzwaring aan de stadszijde groen moet blijven
en niet versteend mag worden.
is de ezelsrug, waarmee de muur is afgedekt, simpeler dan bij het rechterdeel.
Ook de poortopening is links eenvoudiger dan rechts.

Eeuwen terug

Zicht van rechts op de oude muur
aan de Maasdijk tussen de huisnummers 38A en 40.
Foto W.J. Pantus, 2020.

Een opvallende perceelsgrens aan de
Maasdijk, die al voorkomt op de allereerste kadastrale kaart van Ravenstein uit
1811-1832, wordt gemarkeerd door een
hoge muur. Door deze op het eerste gezicht alledaagse muur nauwkeurig te ‘lezen’, geeft hij allerlei geheimen prijs.

Licht slingerend

De binnenkant van de muur ter
hoogte van het voormalige schoolmeestershuis, Kolonel Wilsstraat
25. In het onderste deel uitsluitend
hergebruikte baksteen, mogelijk uit
de zestiende of zeventiende eeuw.
Foto W.J. Pantus, 2020.

De muur die de achtererven van de huizen aan de Kolonel Wilsstraat scheidt
van de Maasdijk loopt van de Maaspoort
tot Maasdijk 38A, met een onderbreking
bij de panden van nummer 40 en 41, die
zich niets van de rooilijn aantrekken.
Het mooist en tegelijk ook het oudst is
de doorlopende muur achter de huizen
aan de Kolonel Wilsstraat 21 tot en met
25. Hij lijkt uit één stuk, maar wie beter
kijkt, ziet dat er van alles aan de hand is.
De muur, met een lengte van zo’n 21
meter, is opgetrokken uit donkerbruine
baksteen in kruisverband. Het verloop is
niet strak, maar licht slingerend. Het linkerdeel is duidelijk jonger dan het rechterdeel. Links zie je machinale baksteen,
rechts handvormsteen. Bij het linkerdeel

Als je eenmaal door de poort bent gestapt en achter de muur staat, achter het
oude schoolmeestershuis op Kolonel
Wilsstraat 25, vallen je de schellen van
de ogen. Je kijkt regelrecht eeuwen terug
in de geschiedenis. De achterzijde van
de muur lijkt namelijk veel ouder dan de
voorzijde, aan de Maasdijk. Je staat ook
veel lager, ongeveer één tot anderhalve
meter beneden het straatniveau. De
muur bestaat voor ongeveer de helft van
de hoogte uit oude, fel oranjerode baksteen die hergebruikt is, mogelijk uit de
zestiende of zeventiende eeuw. Het onderste deel van de muur bestaat uit zeventiende-eeuwse IJsselsteentjes die tussen steunberen gemetseld zijn.
Om deze lappendeken van metselwerk
aan het oog te onttrekken, heeft men de
muur aanvankelijk gepleisterd. Nu deze
pleisterlaag is verdwenen, geeft de muur
zijn geheimen prijs. Zeker wanneer
blijkt dat bij werkzaamheden achter Kolonel Wilsstraat 21 in het fundament van
de muur kloostermoppen zijn geborgen
met strekkenmaten van 24 tot 28 cm.
Dat zegt iets over de datering, want dergelijke baksteen werd ook gebruikt tijdens de aanleg van de twee rondelen,
circa 1521-1522.

Grondkerende muur
Het heeft er alle schijn van dat we hier te
maken hebben met een deel van de vesting van Philips van Kleef. Dit vermoe-
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den wordt bevestigd door de vondst van
een soortgelijke muur in het verlengde
van de bestaande tijdens de bouw van
het complex D’n Bok, in 1993. Hiermee
is aangetoond dat de zestiende-eeuwse
muur dit rondeel verbond met de Maaspoort en verder aansloot op de waterinlaat
ten behoeve van de kasteelgracht ter
hoogte van de Lombardstraat. Deze muur
diende als grondkerende muur aan de
stadszijde van de wal, om te voorkomen
dat de zand- en kleimassa van de wal in
de gracht rondom de middeleeuwse
stadsmuur zou schuiven. De afstand tussen de nieuwe stadswal en de oude stadsmuur bedroeg hier immers niet meer
dan zes meter. Ook vandaag de dag fungeert de huidige muur nog steeds als
grondkerende muur. De tuinen van de
huizen aan de Kolonel Wilsstraat liggen
tot wel anderhalve meter onder het
Maasdijkpeil, het gevolg van de vroegere
ligging van een stadsgracht op deze plek.

Groen karakter
En waar moet dan de stenen bekleding
van de stadswal aan de Maaszijde gezocht worden? Midden in de huidige
Maasdijk, die immers steeds aan de rivierzijde verstevigd is! Het vermoedelijke verloop is op de kadastrale kaart met
een blauwe stippellijn aangegeven, maar
kan pas na archeologisch onderzoek definitief worden ingetekend.
Uit bovenstaande mag voldoende blijken
dat het oprichten van een muur met
borstwering in het kader van de dijkverzwaring geen recht doet aan de historische werkelijkheid. Aangezien er sprake
was van aarden wallen, die al snel begroeid raakten, droegen ze vanuit de stad
gezien altijd een groen karakter. Alleen
vanaf de Maas gezien was de bakstenen
bekleding van de stadswal zichtbaar. Dit
zou het uitgangspunt moeten zijn bij de
dijkverzwaring.
Met dank aan Philmi van Boxtel, Niels
van Dijk en Olga Rikken. Bouwhistorisch advies: Hein Hundertmark.
Een uitgebreide versie van dit artikel staat
op de website: www.heemkunderavenstein.
nl in de rubriek Historie.

Afbeelding van de vesting vanaf de Maas, door Valentijn Klotz, gedateerd vlak voor
de definitieve slechting van de vesting ‘den 15 November 1674’. Zichtbaar is van links
naar rechts: de aarden wal met courtinemuur tot op ongeveer tweederde van de
walhoogte, de iets vooruitspringende bakstenen Maaspoort die even hoog is als de
wal, dan juist rechts van de zeilboot, het vooruitspringende Kasteelrondeel, daarachter rijst het kasteel op. Halverwege het kasteel zit er een knik in de muur. Precies
daar is de top van een zogenaamde monnik zichtbaar, een gladde ronde pilaar op
een stenen beer, die hier oorspronkelijk de vesting verbond met een hier gelegen
halfbastion en in 1674 kennelijk was opgenomen in de aarden wal. Op de wal tiert
het onkruid welig. Er was dus geen sprake van een traditionele stadsmuur, maar van
een groene stadswal. Bron: Rijksmuseum.

Uitsnede uit de Kadastrale minuut, 1811-1832, bewerkt door de auteur. In rood het
verloop van de middeleeuwse stadsmuur, met de noordoostelijke toren. In + + + + +
+ + (aangetoond) en - - - - - - (vermoed) het verloop van de nu teruggevonden zestiende-eeuwse keermuur, behorende bij de uitbreiding van de vesting door Philips
van Kleef, 1521-1522. In blauw het vermoedelijke verloop van de bakstenen bekleding
van de zestiende- en zeventiende-eeuwse stadswal. In = = = = = = = het stenen rondeel. D y k = stadswal. Bron: RCE.
Gezicht op de binnenzijde van de
keermuur uit de zestiende-zeventiende eeuw, najaar 1993. De foto is
genomen ter hoogte van de huidige Maasdijk 38A-38. Bron: BHIC.
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IJspret
Winter 2021. De laatste sneeuw smelt.
Een week geleden maakte sneeuwjacht
hoge duinen die ervoor zorgden dat we
amper naar buiten konden. Meer dan 10
graden onder nul. Nu is het bijna 20 graden warmer. Scheelt een jas. Wat zeg ik:
wel twee! Over extreem weer gesproken..
Het levert wel mooie plaatjes op en sterke verhalen over winters met ijsbloemen
op het slaapkamerraam. De jeugd vraagt
zich af wat dat zijn: ijsbloemen. In hun
verwarmde slaapkamers krijgen die
geen kans. Bij ons thuis gaan de sterke
verhalen steevast over het testen van de
sterkte van het ijs op de gracht en de lange schaatstochten door de regio welke in
de herinnering elfstedenachtige proporties aannemen.
Het testen van het ijs gebeurde door de
politie. Ravenstein had, totdat de organisatie weer eens werd opgeschud, een eigen politiebureau aan de Dr. Sluijtersweg. De plaatselijke commandant kwam
naar de gracht ter hoogte van de jongensschool (de naam van de school vernoemd
naar Jozef werd weinig gebruikt).

Dankzij het postuur van de beste man
– zijn uniformknopen stonden gespannen – was hij een uitermate geschikte ijsmeester.
Hij betrad de ijsvlakte, stampte wat in
het rond en gaf wél of niet zijn toestemming de ijzers onder te binden. Bij toestemming kon de ijspret beginnen. De
schaatstochten konden uitgestippeld
worden. Dankzij het feit dat er nog geen
A50 was aangelegd, kon je best een
tochtje maken. Hier en daar moest wel
gekluund worden. Het Friese leenwoord
klunen werd hier nog niet gebruikt maar
‘het lopen met ondergebonden schaatsen over de wal’ heeft volgens mij geen
Brabants woord.

Sleebaan
Voor wie niet wilde of kon schaatsen was
er natuurlijk nog de sleebaan op de molenberg. Zo leuk dat dit jaar een oude
traditie in ere is hersteld: naar beneden
glijden de pastorietuin in. Mogelijk gemaakt door een van de nieuwe bewoners, Frans van Haeren, die de tuinpoort
wagenwijd openzette. Als geboren en
getogen Ravensteiner was dit een herinnering aan zijn jeugdige ijspret.
Mijn herinnering is vooral de kortere
weg naar de bieb. Als de gracht was
dichtgevroren kon je vanaf de Contre Escarpe oversteken naar Vidi Reo waar
toentertijd de bieb was gehuisvest.
Scheelde een hele omweg door de Landpoortstraat en de Walstraat! ‘Zeur niet!
Jullie hebben nog jonge benen.’ zou ons
oma zeggen. ‘Vroeger, toen waren de
winters pas streng. Je hand vroor vast
aan de deurklink’, beweerde oma. ‘Ja, en
je kont aan de poepdoos buiten op de
binnenplaats’, vulde opa aan. Altijd baas
boven baas. Extreme winters maken extreme herinneringen.
Winfried de Luij
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