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Op de kruising van de Kapelstraat en de
Oude Maasweg in Keent staat sinds vorig jaar een informatiebord. De wandelaar of fietser wordt hiermee attent gemaakt op de vroegere Sint Antoniuskapel.
Deze werd al in 1421 in een document
genoemd.

Begin 17e eeuw verbood het protestantse
bewind (Keent hoorde toen bij Gelderland) de katholieke eredienst. De kapel
verviel tot een ruïne, waarvan in 1944
alle sporen verdwenen. Zie ook Tussen
Maas & Erfdijk nr. 12 van augustus 2017.

Water in Strang

5371 AA Ravenstein
De redactie behoudt zich het
recht voor aangeboden artikelen te weigeren of in te korten.
Dit zal altijd gebeuren in overleg met de auteur.
Omslag: Achterzijde van het
klooster in de jaren 50 aan de
onverharde Molensingel. Foto
Daan Scholte, Stadsarchief Oss.

De Heemkundekring vraagt er al jaren om. In juli was het (even) werkelijkheid: de Strang onder
water.
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‘Het gezelschap van Jezus, Maria, Jozef’
Toen in 1922 de zusters JMJ zich in Ravenstein vestigden bestond hun orde honderd jaar. Oprichter was de Luxemburgse jezuïet Matthias Wolff. Hij wilde een
congregatie stichten die zich zou wijden ‘aan de opvoeding der vrouwelijke jeugd.’
In het gedenkboek dat in 1922 verscheen luidde de officiële naam ‘Congregatie van
de zuster der H. Maagd Maria, genaamd Het gezelschap van Jezus, Maria, Jozef.’
Zusters JMJ op een bijeenkomst in
Schaijk.
Foto Daan Scholte, Stadsarchief
Oss.

Als eerste kregen meisjes in Amersfoort
godsdienstig onderwijs. Er volgden vele
vestigingen overal in Nederland. In 1922
had de orde 58 scholen voor lager onderwijs, negen voor mulo-onderwijs en
acht pensionaten. Sinds 1915 gaven de
zusters ook huishoudonderwijs. Vanaf
1898 waren de zuster actief in de missie,
in Indonesië en in India.
De provincie Noord-Brabant telde een
groot aantal JMJ-kloosters. De hoofdvestiging was klooster Mariënburg in Den
Bosch. Dat omvangrijke gebouw uit
1899 bestaat nog steeds, maar heeft nu
een andere functie.

De zusters gaven in Batenburg onderwijs van 1881 tot 1930. Ze hadden er ook
een pensionaat. Hun katholieke onderwijs trok leerlingen van de overkant van
de Maas, uit Demen en omgeving. Het
kloostergebouw, het Sint Jansgesticht, is
in 1984 afgebroken.
Pastoor Kluijtmans haalde de zusters in
1922 over om zich in Ravenstein te vestigen, als opvolgsters van de Augustinessen van klooster Soeterbeeck. De eerste
zes waren de soeurs (zusters) Maria
Beata, Adrienne, Ignatienne, Barbaume,
Bernarde en Everarde.

In omgeving
In onze omgeving waren meerdere
kloosters, zoals in Schaijk, Lithoyen en
Batenburg. In Schaijk nam de pastoor in
1890 het initiatief tot een vestiging waar
de zusters JMJ les gaven aan meisjes en
bejaarden verpleegden in het Sint-Jozefgesticht. In 1960 kwam er een einde aan
hun activiteiten en in 1970 werd het gesticht gesloopt.

Op de volgende pagina’s staan herinneringen van inwoners van Ravenstein
en omgeving aan de zusters JMJ.
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Herinneringen aan de zusters JMJ
In 2006, bij het vertrek van de zusters JMJ uit het klooster en uit Ravenstein, eindigde een periode van dienstbaarheid aan de inwoners. Van 1922 tot 2006 woonden de zusters in het klooster. Gedurende die periode zetten zij zich
op diverse manieren in voor de Ravensteinse gemeenschap, hetzij door onderwijs aan kleuterschool, lagere school
en VGLO, hetzij door ouderen- en ziekenzorg. En ook werden veel baby’s uit Ravenstein en omstreken in het klooster geboren.
Op het hoogtepunt woonden er zo’n veertig zusters. Elke zuster had een eigen cel. Als ze intraden ruilden ze hun
privébezittingen in voor het habijt dat ze gingen dragen. De eigen koffer met persoonlijke spullen werd dan opgeslagen in een aparte kamer en deze reisde bij overplaatsing met hen mee.
Op onze oproep voor herinneringen aan de zusters en het klooster hebben we een aantal reacties gekregen. Grote
en kleinere verhaaltjes, herkenbaar voor velen die in de afgelopen eeuw de zusters en hun goede werken hebben
meegemaakt. Dank daarvoor.
Joan Walk en Thera Schrijvers

Inmiddels hebben de bewoners - ‘jong en oud’ - hun intrek genomen in de 18 appartementen in het klooster.
Wooncorporatie Mooiland heeft er zowel aan de binnenkant als aan de buitenkant iets moois van gemaakt. Na de
oplevering staat de aanleg van een geheel nieuwe tuin nog
op het programma. Deze openbare tuin verbindt de Kasteelseplaats met de Molensingel en wordt voor het publiek
vrij toegankelijk. In het najaar bij de feestelijke openstel-

ling van de tuin zal een bronzen kunstwerk worden onthuld. Het is een monument, geschonken door de Ravensteinse gemeenschap, ter herinnering en dank aan de
zusters.
Over de geschiedenis van dit klooster kunt u meer lezen
in ‘Tussen Maas en Erfdijk’, nummer 3 p. 12-13 (zie website heemkunderavenstein.nl) en nummer 23 p. 4.
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Drenkeling gered door zorg zusters
Wat begon als een prachtige najaarsdag, bleek uit te lopen
op een drama. Het was oktober 1948. Ik was 7 jaar en zat
in de 2e klas. Mijn broertje Felix (3,5 jaar) was met andere
grotere kinderen naar het Laantje om eikels te rapen. Dat
leverde toen vijf cent per kilo op en ze konden worden ingeleverd bij de Boerenbond.
Onze klas had net breien geleerd op school en ik wilde
met vriendinnetje Margrit achter in onze boomgaard aan
de gracht gaan zitten met ons eerste breiwerkje. Toen we
de gracht aan het einde van onze boomgaard naderden
schreeuwde Jan Bakker (later schilder) vanaf de overkant
“Jullie Felix ligt in het water.... !!”... Ik riep terug: “Doe nie
zo gek!” Tot mijn schrik zag ik opeens iets boven het wateroppervlak uitkomen...een ellenboog, een knie??
Huilend, zo hard we konden liepen we weg… ik naar onze
keuken waar meteen de hele boel in paniek en tranen was,
Margrit naar huis waar haar vader snel actie ondernam en
door het veld bij hen achter (waar nu de volkstuinen zijn)
naar het Laantje rende (het Pollekespad was er nog niet).
Intussen waren op het station de treinen vanuit Oss en Nijmegen gearriveerd. De reizigers van die treinen stuitten op
de Stationssingel ter hoogte van het Laantje op mensen die
om hulp riepen, onder hen waren twee jonge jongens, Joop
Egbars en Gerrit de Kleijn. Zonder aarzelen doken zij het
water in en na meerdere pogingen werd Felix door Joop
bewusteloos op de kant gebracht. Daar stond intussen vader Meulemans klaar om de drenkeling met kunstmatige
ademhaling te reanimeren. Aan de overkant, in onze boomgaard, stonden ons vader en moeder het drama aan te kijken, dat moet een vreselijke ervaring zijn geweest.
In korte tijd werd besloten om de (bewusteloze) drenkeling naar het Klooster te brengen. Daar stonden de zusters klaar om Felix in de ziekenboeg van het klooster met
wisselbaden ‘koud-warm-koud-warm’ bij bewustzijn te
brengen. En wonder boven wonder gaf het jongetje na
enige tijd weer een teken van leven. Van deze wisselbaden
herinnert Felix zich nog in een flits dat hij uit het water
omhoogkwam. Na een paar dagen op de ziekenafdeling
van het klooster was het bij de familie van Dooren groot
feest want Felix kwam weer als herboren naar huis.
In een bijzondere vergadering van B&W werden in het
jaar daarop de twee redders door het Carnegie Heldenfonds, onderscheiden met een zilveren legmedaille en
draagmedaille voor Joop Egbars en een gratificatie van 25
gulden voor Gerrit de Kleijn. Joop Egbars emigreerde naar
Australië. Ik herinner me dat hij jaren later, bij een bezoek aan Ravenstein, bij ons thuis langs kwam om de inmiddels ‘groot geworden’ Felix terug te zien. Zonder de
juiste zorg op het juiste moment van de zusters was dit
een ander verhaal geworden.

De laatste zusters die in het klooster woonden; vlnr Anne Marie
Willemse, Corrie de Vet, Mathee Kerkhoff, Cis Brands.
Foto: Fotobank Heemkundekring.

Mooiste gym van Ravenstein
Tijdens een huisbezoek als fysiotherapeut bij de een van
de zusters, vond ik het heel bijzonder dat ik gebruik kon
maken van hun eigen gym. Want onder in de mooie kelder met gewelven zat de mooiste gym van Ravenstein
waarin een hometrainer en een roeiapparaat. Ik moest
toen wel even mijn beeld over statig door de gang schrijdende nonnetjes flink bijstellen.
Karin Bonthuis

Geen zuster, maar bruine pater
Ik had een passie voor bruine paters. De pij vond ik prachtig en ook de sandalen hadden voor mij een streepje voor.
Ik vertelde overal dat als ik later groot zou zijn, ik ‘bruine
pater’ zou worden. Wist ik veel wat dat inhield en ook dat
dat helemaal niet kon.
Op de Mariaschool in Ravenstein kregen we les van de
zusters uit het klooster. En deze zusters wisten van mijn
wens. En toen een keer een missiezuster in onze klas
kwam vertellen over de missie in een ver land, werd ik aan
haar voorgesteld als mogelijke zuster-collega in de toekomst. Nu had mijn vader als beheerder op een kloosterboerderij gewerkt, dus hij zag dat non worden van mij
helemaal niet zitten. En dat liet hij ook duidelijk weten.
Maar hoe ouder ik werd, hoe minder ik aan een kloostertoekomst dacht. Ik ben dan ook geen zuster en ook geen
‘bruine pater’ geworden.
Joan van de Burgt

Thera Schrijvers
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Les van zuster Theodosia en Caspara

Fietje Tonies: altijd welkom bij de zusters

Mijn vader Jan Elemans (96 jaar) heeft twee jaar op de
bewaarschool gezeten bij de zusters. Hij moest lopend
naar school. Na de kleuterklassen gingen de jongens naar
de jongensschool in Ravenstein. Vanuit Huisseling gingen er ook kinderen naar Herpen naar de lagere school.
Zelf herinner ik me dat we nog enkele zusters hadden die
ons les gaven; onder andere zuster Theodosia. Een lieve
zuster waarvan we handwerken kregen, borduren, haken
en breien; volgens mij gaf zij ook blokfluitles. In de zesde
klas hadden we Zuster Caspara. Van haar herinner ik me
de Franse les die we kregen ter voorbereiding op de middelbare school. Op vrijdag moesten we de klas poetsen en
vonden we het spannend als de zusterskap wat los kwam
te zitten zodat we een stukje van haar haren zagen. Niet
veel hoor!
Wij meisjes mochten niet in lange broek in school zijn. Wel
mochten we in de winter op de fiets een warme broek aan,
maar in de klas moesten we deze wisselen voor de maillot
die we eronder droegen. Geen spannende tijden maar wel
veilige schooljaren, met dank aan de zusters van JMJ.

“Ik heb achttien jaar voor de klas gestaan op de Mariaschool. De eerste overste waarmee ik heb gewerkt was
zuster Jacobine. Eerst als invalster en later, toen Bart junior naar school ging, als vaste leerkracht. Dat was in
1973. Met zuster Jacobine kon ik goed opschieten. Ze was
streng, maar ook zeer adequaat. Onder haar leiding ging
het goed met de school.
Ik heb gewerkt met drie verschillende zusters als hoofd
van de school. Aan de laatste overste, zuster Maria Kemper, heb ik de beste herinneringen. Met haar en nog twee
andere zusters heb ik ook gezongen in het seniorenkoor.
Ik was organiste van dat koor en de heer Van Rossum was
de dirigent. En als hij niet kon was ik zijn invaller. Elke
zaterdag werd er in de kapel van het klooster een gezongen mis opgedragen. Als seniorenkoor mochten we ook
oefenen in de kapel. En in de pauze konden we in de zaal
een kopje koffie drinken.
Zuster Maria Kemper is twaalf jaar overste geweest in Ravenstein. In haar tijd waren de zusters een hechte groep.
Als buren waren wij altijd welkom. Wij, als er feest was op
het klooster, en zij bij ons als wij feest hadden. Ik vond het
een eer om op 4 september 2020, bij aanvang van de
bouw van de appartementen, in de kapel piano te mogen
spelen.”

Tilly Waijers-Elemans

Foto’s Theo Audenaerd

Interview door Joan Walk
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‘Mijn Meneertje’

Op school bij de zusters

Hoe oud zal ik zijn geweest, toen ik hem voor het eerst
zag? Een jaar of vier, vijf? Hij woonde als bejaarde man in
het klooster. Hoe hij heette heb ik nooit geweten. Ik
noemde hem gewoon ‘Mijn Meneertje’ en iedereen bij
ons thuis, wist dan wie ik bedoelde.
En daar stond hij dan, ‘Mijn Meneertje’, ergens halverwege de Molensingel, te lachen en te roepen: ‘Slabberdebabberdeboebie...’ Ik rende naar de oude man, die me optilde en ronddraaide als in een kermisattractie.
‘Sapperdemanis, zeg ik’, riep hij dan. En nadat hij me
weer had neergezet en ik terug naar huis liep, hoorde ik
nog zijn ‘fanternelle fielefallefoe’.
Onze overbuurtjes, de zusters, wisten van onze ‘vriendschap’. Toen Mijn Meneertje gestorven was en lag opgebaard in een donkere ruimte onder in het klooster, nodigde een zuster me uit om afscheid te komen nemen van
hem. Ik wist niet wat dood zijn inhield en dat ik hem dus
nooit meer zou zien, maar liep braaf en nieuwsgierig met
de non mee door de achterpoort en de tuin de kilte in.
Daar lag hij te slapen in een donkere ondergrondse ruimte. Hij zag er wat anders dan anders uit. Er klonk ook geen
vrolijk ‘slabberdebabberdeboebie’. Ik bleef de hand van de
zuster goed vasthouden.
Toen ik thuiskwam, wilde ik mijn avontuur delen met ons
moeder. Ik vertelde haar mijn verhaal “...en hij had zijn
zondagse jurk aan.”

In 1958 ging ik voor het eerst naar de bewaarschool later
kleuterschool. Dat was nog in het gebouw tussen het
klooster Nazareth en de Mariaschool, de meisjesschool.
Later werd dat gymzaal en daarboven handenarbeidlokaal.
Er was bij de kleuterschool een hoofdzuster en ik zat bij
juffrouw Hanny in de klas. De Mariaschool was verbonden met het klooster en verschillende zusters of nonnen
(was meer een scheldnaam) gaven les in het Lager Onderwijs, zoals dat toen heette. Ik was als klein meisje van de
boerderij erg onder de indruk van het hoge gebouw, de
gangen en de muren rond de speelplaats. Het schrok mij
erg af, ik was boos, stampvoette en huilde dat ik niet naar
school wilde.
De zusters droegen in die tijd, zwarte kleding met een
witte bies rond de kap en voordat de les begon werd er
pontificaal een grote witte schort aangeknoopt. Juffrouw
Hanny, bij wie ik in de klas zat, deed dat ook en dat vond
ik wel heel indrukwekkend!
In de eerste klas kregen we les van juffrouw Lies Dekkers,
in de tweede en derde klas van juffrouw Vloet uit Deursen, in de vierde klas van juffrouw Mien Dekkers en in de
vijfde klas juffrouw Hoytink, de liefste juf die ik kende.
Vanwege haar ben ik denk ik later ook het onderwijs ingegaan.
Zuster Jacobinia volgde zuster Caspara op in de zesde
klas. Zij was een strenge zuster die de klas indeelde in
groep A-B-C zodat we wisten wie naar welk vervolgonderwijs kon. Zuster Jacobinia begon de les altijd met een
hand opsteken en dan uitgebreid een kruisteken maken
en bidden. Ook kregen we, na school, Franse les, van een
zuster. En zuster Leonardien gaf Engelse les op de Mavo.
In al die jaren kregen we ook handwerkles van zuster Theodosia en maakten we een heel boekje met breilapjes en
borduursteken. Het was een hele eer om te mogen meehelpen in het klooster met het inplakken. Haar beste
spreuk was: “Heilige Antonius beste vrind, zorg dat ik
mijn naald weer vind.” Ik zie nog menigeen rondkruipen
over de vloer om die fijne borduurnaald te zoeken en de
spreuk op te zeggen!
Tot slot ging ik in 1972, toen ik op de kleuterleidsteropleiding zat, stagelopen bij zuster Leonita in de nieuwe kleuterschool aan de Molensingel. Zij kon mooi schrijven en
was altijd rustig en kalm.
De zusters bleven op afstand, maar waren heel aardig en
straalden iets speciaals uit. Mooi dat er nu een monument
komt voor de religieuzen van JMJ.

Trix van Dooren

Snoepje van de zusters
Onze herinneringen aan het klooster en de zusters gaat
terug naar de tijd dat we als kinderen vlakbij het klooster
woonden. We waren twee vriendinnen die met elkaar
speelden en regelmatig het idee hadden om bij de zusters
om een snoepje te gaan vragen. Dan gingen we het pad en
de trappen op tot de voordeur en als we belden dan hoorde
je de galm door de hal klinken. We moesten vaak erg lang
wachten. We zeiden dan tegen elkaar: “Zullen we blijven,
of gaan we maar naar huis”.
En als we dan bleven dan hoorden we uiteindelijk de klakkende voetstappen van de zuster die de voordeur opendeed. Heel vaak was het een zuster die aardig was en ons
iets lekkers gaf. Maar soms was de zuster onvriendelijk en
bot en stuurde ons weer terug naar huis. Het plezier dat
we wél snoepgoed kregen, maakte dat we dat regelmatig
bleven proberen.

Tilly van den Hoogen-Rijken
Anne Walk en Hannah van den Hoogen
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Sinterklaastijd op school

De missie van Zuster Theodoretha

Het geloof in Sinterklaas was heel groot bij ons thuis en
op school werd daar heel goed in meegedaan. De spanning en het afwachten in de weken die eraan voorafgingen was haast niet te dragen. In de kleuterklas waren de
kinderen druk in de weer met knippen en plakken, ook
werden er veel sinterklaasliedjes gezongen. De zuster
ging zo ver, dat ze Sint ging opbellen.
In heel Ravenstein was er misschien één telefoon en dat
was bij de dokter. Daar kwam je nooit want je was niet
ziek. De zuster kon dus rustig door het luchtrooster bellen, wij wisten niet beter. De zuster stak een verhaal af
over zoete en stoute kinderen en of Sint alles wilde noteren in zijn grote boek. Een boek met een groot kruis erop
en goud-op-snee, dat had een paar centen gekost. De volgende ochtend hing er een zakje pepernoten aan het
luchtrooster. Het leek compleet een wonder. Later toen ik
in de eerste of tweede klas zat, speelden we op de speelplaats en zongen sinterklaasliedjes, net zo lang tot erboven bij de naaischool zwarte pieten voor de ramen gingen
dansen. Soms kwamen ze de speelplaats op en pakten je
bij de hand en dansten rond de pomp die daar stond. Ik
ken nog het gevoel van die zachte handschoenen van de
pieten. Je was bang en ergens vond je het toch fijn en
spannend.
Toen je groter werd en het geloof in de Sint wat minder,
zag je dat sommige van die pieten een mombakkes voor
hadden, want van schmink hadden de zusters nog nooit
gehoord.

Eén van de zusters, zuster Theodoretha, had een goed toekomstperspectief voor mij. Ze zag me, later als ik groot
zou zijn, wel als zuster in de missie werken. Als zesjarige
had ik geen idee hierover. Ik vond het zowel in tijd als in
afstand nogal ver weg. Ze gooide het met mij op een akkoordje: zij zou nonnenkleren voor mij gaan maken en als
die mij dan zouden passen, dan zou ik naar de missie
gaan. Overdonderd en bang om mijn twijfels te uiten, zei
ik ‘ja’, maar naarmate de dag verstreek kreeg ik het steeds
benauwder.
Zoals altijd met mooi weer, zaten de zusters op de banken
in de kloostertuin te breien als ik naar bed moest. Ik mocht
dan het raam openen en riep: ‘Welterusten, zusters!’,
waarna ze zich omdraaiden en mij vriendelijk wuivend
een goeie nachtrust wensten.
Zo gezellig en warm als de omgang met de overbuurtjes
was, zo onveilig voelde ik me die dag door de afspraak met
zuster Theodoretha. Eenmaal in mijn bedje drong het gesprek met haar alle andere gedachten weg. Kon ik er nog
onderuit? Het bekroop me mezelf te zien in zo’n jurk en
dan naar Afrika te moeten om heidentjes te bekeren. Het
leek mij het beste om mijn angst te delen met God en ik
beloofde voortaan elke avond een weesgegroetje en een
onzevader te bidden voor het slapengaan, als ik dan maar
niet ...
Al de derde avond vergat ik mijn afspraak met God. De
volgende dag besefte ik dit en raakte ik lichtelijk in paniek.
Nu moest ik wel. Ik zou afwachten of het de zuster wel
zou lukken om de jurk en de kap passend te maken. Een
paar dagen leefde ik in de hoop, dat ze dat misschien niet
zou kunnen.
Toen gaf de zuster mij de kap. HIJ PASTE ME....!! Misschien zag zij de angst in mijn ogen toen ik de kap, MIJN
kap, opzette, of ze vergat gewoon haar ‘belofte’, maar de
jurk heb ik gelukkig nooit meer gekregen. Hiermee was
de missie van zuster Theodoretha mislukt. Maar mijn zus
maakte van mijn kap een leuk, zwart sjaaltje. Had toch
nog iemand er wat aan.

Annie Hofmans-Langenhuijzen
Uit ‘Annie Hofmans vertelt’

Trix van Dooren

Reiskoffers van de zusters met privéspullen, die ze moesten inleveren bij intrede. Foto: Fotobank Heemkundekring.

De foto’s van Theo Audenaerd zijn gemaakt in het laatste jaar
dat de zusters in het klooster verbleven.
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Evacuatie zusters uit Nijmegen

Boodschappen brengen

Na het bombardement van Nijmegen, op 22 februari
1944, werden er zusters geëvacueerd naar Ravenstein, bij
de zusters van JMJ in het klooster. Zij konden er wel overdag zijn maar er waren in het klooster niet genoeg slaapplaatsen. Daarom werd er een beroep op de inwoners gedaan en werden zij ondergebracht bij de dames Niënhuis,
dames de Bruijn, dames Donkers, dames Caners en bij
ons thuis. Omdat ’s avonds alles verduisterd was, moesten
zij begeleid worden. Ons vader deed dat met de stallamp
voorop.
Het klooster was in de oorlog ook de plaats voor opvang
van zieke mensen. Ons moeder heeft er voor rust gelegen.
Ook zijn er kindjes geboren, ik herinner me de tweeling
Dekkers. Bij feestelijke gelegenheden werd er gebruik gemaakt van de kapel. In de tuin was een gebouwtje dat
dienstdeed als oudemannenhuis (ik herinner me Willem
de Kruk). Hanna van Hout en Sisca deden de boodschappen voor de zusters. Die laatste zei dan: ik ben Sisca van
de Susters.

Vroeger in de jaren 1960 hadden wij een kruidenierswinkel. En in die tijd waren de zusters van JMJ ook bij ons
klant. Ze brachten dan een lijst met boodschappen, die wij
daarna bezorgden. Maar nu komt het, ik vroeg altijd aan
mijn moeder: “moet ik het aan de voorkant of aan de achterkant bezorgen?” Dan zou je zeggen wat maakt dat nu
uit. Nou voor mij heel veel.
Want aan de voorkant kwam één van de zusters de deur
openen en dan wachtte je netjes in de grote hal tot je de
lege tas terugkreeg. Maar aan de achterkant moest je door
de poort en daar hadden de zusters een souterrain. Daar
was het in mijn ogen nogal erg donker. Daar zaten in die
tijd bejaarde mensen aan lange tafels, allemaal ingedoken
en zwart gekleed, bezig met het schoonmaken van groenten. Zij keken je dan nieuwsgierig aan en dat vond ik eng.
Zó eng dat we thuis altijd onenigheid kregen wie die
boodschappen ging brengen.
Dit was mijn herinnering aan klooster Nazareth.
Mieke Kettani-van der Poel

G. van Stekelenburg-Beerens
Foto Theo Audenaerd
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Gevaarlijke bevalling in klooster
In het klooster was een ziekenhuisje met kraamafdeling
waar tot de vijftiger jaren moeders uit Ravenstein en directe omgeving hun kind ter wereld brachten. Tijdens de
Duitse bezetting in februari 1944, werd er een Joods kindje geboren, Ineke Baars. Dat moest in het grootste geheim
gebeuren want het was voor de zusters een gevaarlijke onderneming.
Ineke Baars was de dochter van Louis en Engelien Baars.
Haar gezin overleefde de oorlog door onder te duiken in
Dieden bij Frans en Mien Wijnakker die toen zelf vier
kleine kinderen hadden. Frans werkte als graanmolenaar,
maar tijdens de oorlog stopte hij met dit werk en ging zich
bezighouden met zwarte markthandel in de grote steden.
Zodoende kwam hij op een dag in Amsterdam in aanraking met een huisarts. Deze vroeg hem of hij bereid was
tijdelijk voor drie weken een kind te huisvesten. Frans
ging daarmee akkoord en keerde terug naar huis met een
ondervoed veertienjarig Joods meisje. Voor Mien was het
meisje welkom.
Constante dreiging
Dit was het begin van een risicovolle onderneming, omdat
zij niet wisten wie je wel of niet kon vertrouwen, zelfs in
de eigen omgeving. Constante waakzaamheid was gebo-

den. De plaatselijke politiechef was wantrouwend en
vormde ook een constante dreiging. Ondanks dat risico
verleende de familie Wijnakker gedurende de oorlog onderdak aan tien tot twintig Joodse vluchtelingen, zoals
Freetje, Fritsje, Agnes…
Frans werd geholpen door Cor van Dooren. Hij werkte als
controleur bij de Voedselvoorziening en kon Frans en
Mien helpen aan voedsel voor de onderduikers. Hij moest
voor de lokale overheid de opbrengsten van rogge en tarwe en het gewicht van de geslachte varkens controleren en
zowel de boeren als de Wijnakkers waren erbij gebaat dat
er ‘gesjoemeld’ werd met de opbrengsten door minder
meel en vlees te noteren. Daarnaast hield van Dooren
Frans op de hoogte van eventuele gevaren en fungeerde
hij als postadres om berichten (via telegrammen in codetaal) uit Amsterdam door te geven. Het bleef niet bij het
verbergen van kinderen alleen. Het opnemen van volwassenen was een veel groter risico. Immers, kinderen konden in het gezin opgaan, maar wat deed een getrouwd stel
bij iemand in huis?

Ineke Baars, in 1949 op bezoek bij de familie Van Dooren. Op de
bank vlnr: Vader (Cor), Jeanne, José, Ineke Baars, Thera, Moeder
(Annie); Achter vlnr: Riet, Wil.
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Onderduikkamer
In het najaar van 1943 kwam Louis Baars bij de Wijnakkers onderduiken. Hij was een geschoolde architect en
gebruikte zijn vaardigheden om een veilige onderduikkamer in het huis te bouwen. Zijn vrouw Engelien, die als
secretaris voor de Joodse Raad had gewerkt, werd korte
tijd daarna vanuit Amsterdam ondergebracht in Neerloon
bij Marie Bruijsten, een zus van Cor van Dooren. Toen de
pastoor daarachter kwam, zette hij Marie onder druk
waardoor zij genoodzaakt was de joodse vrouw weg te sturen. Engelien moest direct vertrekken en haar werd uitgelegd hoe zij de familie Wijnakker in Dieden kon bereiken:
vanuit Neerloon over de dijk lopen naar een ‘half afgebroken kerk’ met daarnaast het huis van Wijnakker. Daar
werd zij onverwacht herenigd met haar man, waarvan zij
veronderstelde dat hij ergens in Limburg zat ondergedoken.
Zwanger
Frans en Mien gingen ermee akkoord dat Louis en Engelien samen in hun huis bleven, maar beseften ook dat
zo’n jonggetrouwd stel een extra risico vormde tijdens de
bezetting door nazi-Duitsland. Korte tijd later bekende
Engelien dat ze zwanger was. Dat plaatste de Wijnakkers,
voor een nog groter dilemma omdat een huilende baby
het hele huishouden in gevaar kon brengen. Toch besloten Frans en Mien te helpen en werd in overleg met Louis
en Engelien besloten dat Frans de baby na de geboorte als
zijn eigen kind bij de autoriteiten zou registreren. Mien
zou doen voorkomen alsof ze zwanger was en ging daarom later alleen nog buitenshuis met een kussen onder
haar kleding.
Bevalling in klooster
Een geboorte op het onderduikadres zou riskant zijn en
daarom werd via Cor van Dooren contact opgenomen met
de zusters in Ravenstein. Ondanks het feit dat het een gevaarlijke onderneming was, stemden de zusters in met de
bevalling in het klooster. Daardoor was er de zekerheid
dat Engelien terecht kon op de kraamafdeling van het
klooster. De plaatselijke huisarts, bang voor verraad, durfde het niet aan de bevalling te begeleiden, hij had zelf immers een gezin met opgroeiende kinderen. Uiteindelijk
vond Frans de assistent van dokter Baptist in Megen bereid om de bevalling te begeleiden en toen deze dit aan
dokter Baptist vertelde, besloten ze om het samen te doen.
Toen Frans de huisarts meedeelde dat de bevalling in het
klooster in Ravenstein zou zijn, was deze verbaasd dat de
zusters dat gevaar aandurfden!
Toen de bevalling zich aankondigde werd Engelien liefdevol opgevangen door de zusters en bracht ze haar kind
gezond ter wereld. Omdat Louis Baars als onderduiker

niet op en neer naar Dieden kon gaan, dat zou veel te riskant zijn, verbleef de jonge vader ten tijde van de geboorte
een aantal dagen in het nabijgelegen huis van Cor van
Dooren, waardoor Louis zijn vrouw en de baby kon bezoeken.
Valse naam
Frans registreerde de baby als zijn eigen dochter onder de
valse identiteitsnaam Francisca Corrie Wijnakker (Francisca naar Frans en Corrie naar Cor van Dooren). De baby
werd aangesproken met de naam Ineke. Omdat Mien zich
in Dieden als zwangere vrouw had voorgedaan kon zij als
‘jonge moeder’ met de baby voor een wandeling naar buiten en ook het consultatiebureau in Ravenstein bezoeken.
Na de oorlog registreerden Louis en Engelien Baars hun
dochter onder haar echte naam Leah Baars en verhuisden
zij naar Eindhoven, waar ze in 1946 nog een zoon kregen.
Elke zomer brachten zij een bezoek aan de familie Wijnakker totdat ze in 1957 emigreerden naar de Verenigde
Staten.
Dit verhaal is samengesteld uit teksten van de website van
het US Holocaust Memorial Museum, en tevens aan de
hand van de uitgave ‘Enkelen van de enkelen’ door W.J.M.
van Tongeren en de verhalen die mijn vader na de oorlog
vertelde. Een uitgebreid verhaal over het onderduiken van
de familie Baars is te lezen op de website www.ushmm.
org, waar ook foto’s te vinden zijn van de familie Wijnakker, de onderduikers, het klooster en meer.
Thera Schrijvers

Misdienaar bij de zusters
Ik heb warme herinneringen aan de zusters. Tijdens de
lagereschooltijd was ik, zoals velen in die tijd, misdienaar.
Je mocht dan regelmatig onder schooltijd een Mis dienen
voor uitvaart of bruiloft.
Er waren ook misdienaars nodig op zondag in de kapel bij
de zusters van JMJ. Toen Ad Gruitrooij en ik daar een keer
gediend hadden vroegen de zusters of wij elke zondag om
10 uur wilden dienen. Dat deden we trouw.
De H. Mis werd meestal gedaan door een emeritus-pastoor. We werden na de mis getrakteerd op koffie met koek.
En met Sinterklaas en Kerstmis kregen we een extraatje.
Het was letterlijk en figuurlijk een warm onthaal. Zelfs
toen ik al verkering had met mijn huidige vrouw kwam ik
er eerder voor naar huis. Uiteindelijk hebben wij tot ongeveer ons twintigste de mis met veel plezier gediend.
Willy van Lanen
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De Gelderse oorlogen en Maarten van Rossem
door Aad Vernooij

“... kerkcke en capelle afgebrant ...”
Huizen en kerken verbrand, dorpelingen afgeslacht. De inwoners in deze omgeving leden onder die oorlogsellende tijdens de Gelderse oorlogen. Maarten van
Rossem werd als de grote boosdoener afgeschilderd. In Ravenstein werden in die
tijd grootschalige vestingwerken gebouwd.
“…den 7 maij (1512) hebben de Geldersse
Osch met de kercke aldaer afgebrant met
de capelle van Sinte Teunis op Schadewijck, mitsgaders het dorp van Berchem.” Aldus de kroniek van het Sint
Geertruiklooster in ’s-Hertogenbosch
over een van de vele invallen vanuit Gelre in Brabant. Ze waren onderdeel van
een oorlog tussen Gelre en het Bourgondische rijk.
Na Vlaanderen, Holland, Brabant en
Zeeland kwamen de andere Nederlandse gewesten onder de Bourgondische/
Habsburgse heerschappij. Gelderland
(Gelre) verzette zich en voerde zelfs oorlog tegen Karel V, sinds 1506 heerser
over de Nederlanden. In die oorlog werden geen grote steden veroverd. Over en
weer voerden de strijdende partijen aan-

vallen uit, waarvan vooral boeren en burgers in de dorpen het slachtoffer werden.

Strategische positie
Ravenstein nam in die oorlogstijd een
strategische positie in. Vanuit Ravenstein waren de Gelderse troepen snel in
’s-Hertogenbosch. Daarom is het aannemelijk dat Philips van Kleef juist in die
periode vestingwerken heeft laten bouwen. De rondelen aan de Maasdijk en
het bolwerk in de tuin van Van Mourik
dateren uit deze periode.
Toch waren ze er in ’s-Hertogenbosch
niet gerust op. Enkele dagen na de dood
van Philips van Kleef in 1528 kwamen
Bossche soldaten naar Ravenstein. In de
stadsrekeningen van Den Bosch staat te
lezen: “soe die Heer van Ravesteyn over-

De verzoeking van de heilige Antonius de Heremiet, kopie naar Jeroen Bosch, Rijksmuseum. Jeroen
Bosch schilderde in de tijd van de
Gelderse invallen en heeft wellicht
zelf de brandende dorpen in de
buurt van Den Bosch gezien.
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leden was, heeft dese stat tot bewaernisse der stat ende t slot van Ravensteyn,
derwerts gesciet met waigenen een zeker getall …” (volgt een opsomming van
in totaal 62 leden van verschillende
schutterijen).
Maar de Gelderse invallen gingen door.
Sinds 1524 was Maarten van Rossem bevelhebber van de Gelderse soldaten. De
kroniekschrijvers melden in 1528:”…
omtrent desen tijt hebben de Geldersse de
stad Megen ingenomen ende verbrant….
den 20 (augustus) sijn de Geldersse in de
Meijerij gevallen ende de dorpen van Osch
ende Niulant afbrant.”
Ravenstein kwam na de dood van Philips in handen van zijn neef Willem van
Kleef. De geschiedenis nam een onverwachte wending toen in 1539 diezelfde
Willem hertog van Gelre werd. Hij
smeedde een coalitie met andere partijen om Karel V te bestrijden. In de kroniek lezen we: ”…is hertog Willem van
Gelder in verbont getreden met François,
coninck van Francrijck; ende gaff aen den
coninck de stadt Ravestijn over.”

Bruggenhoofd
Zo werd Ravenstein een bruggenhoofd
voor de Gelderse troepen, die in 1542
met een groot leger binnenvielen. In de
stadrekeningen van ’s-Hertogenbosch
staat genoteerd: “…naedien diie Geldersche metten Cleeffschen, uyt Ravesteyn,

den leger bynnen Oss liggende, opgeslaigen hadden ende Oss bynnen den
hovel affgebrant… (de Geldersen en
Kleefsen uit Ravestein verslaan het leger
te Oss en verbranden die stad binnen de
Heuvel). Vervolgens trok Maarten van
Rossum “met sijn geheele armee, bestaende uijt veertienduijsent voetvolck
ende tweeduijsent paerden ende achtien
stucken geschuts” plunderend en brandend door Brabant.
Een jaar later stelde Karel V orde op zaken. Hij nam de stad Düren in, een bezit
van Willlem van Kleef. Karel mengde
zichzelf in de strijd, te paard in volle wapenuitrusting. Na dit machtsvertoon gaf
Willem van Kleef zich over. Op zijn knieën smeekte hij Karel V om vergeving.
Gelre moest hij afstaan, het Land van
Ravenstein mocht hij houden (tegen betaling van leenhulde). Maar Karel V liet
de Ravensteinse vestingwerken in 1544
afbreken.
In de latere geschiedschrijving werd
Maarten van Rossem de grote boosdoener, “de schrik van boeren en burgers, de wrede niets ontziende veldheer”. Die reputatie kreeg hij vooral na
zijn veldtocht in 1542, waarbij Antwerpen werd aangevallen. Hij werd het
onderwerp van pamfletten, gedichten
en liederen. Historicus Herman Pleij
noemde in zijn boek over Anna Bijns
de anti-Van Rossem propaganda “de
eerste mediahype in de Lage Landen.”
Volgens Pleij moeten we Van Rossem
meer zien “als een bevelhebber met
uitzonderlijke krijgstalenten”. Niet
voor niets nam Karel V hem na de
overgave van Gelre in dienst als krijgsheer. In het tegenwoordige Gelderland
zijn er straten naar Van Rossem vernoemd en in Arnhem een vmboschool.

Portret van Karel V van Habsburg,
Lucas Vorsterman (I), naar Peter
Paul Rubens, naar Titiaan, 1619 –
1675, Rijksmuseum.
Linksboven: Portret van Maarten
van Rossem te paard, Cornelis Anthonisz., 1540-1542, Rijksmuseum.

Bronnen
De kroniek van het St. Geertruiklooster
te

’s-Hertogenbosch,

’s-Hertogenbosch/Abdij

Stadsarchief
van

Berne

Heeswijk 2001; te raadplegen op: www.
erfgoedshertogenbosch.nl/uploads/
media/580f2161acfb9/kroniek.pdf;
R.A. van Zuijlen, Inventaris der archieven van de stad ’s-Hertogenbosch,
’s-Hertogenbosch, 1863; Geoffrey Parker, Keizer Karel V, Utrecht, 2020;
Drs. P.Th.Kuijer, ’s-Hertogenbosch,
stad in het hertogdom Brabant, ca.
1185-1629, Zwolle, 2009: Geschiede-

NB Maarten van Rossem of Van Rossum? In de meeste publicaties wordt
de eerste versie gebruikt. Hoewel
Maarten heer was van Rossum (bij
Zaltbommel), waar zijn familie een
kasteel had.

nis van Brabant, van het hertogdom tot
heden, Zwolle, 2004; Herman Pleij,
Anna Bijns van Antwerpen, Amsterdam 2011; Jan Kuys, Maarten van Rossem, Biografisch Woordenboek Gelderland, deel 5, Hilversum, 2006.
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door Martin Jan van Mourik

Het Loterijfonds en de
Latijnsche school
Na de voltooiing van de Luciakerk ondersteunt het Loterijfonds eeuwenlang het onderhoud van het gebouw en draagt het bij aan de inrichting ervan. Ook de pastorie,
de paters jezuïeten, de pastoors en de kapelaans kunnen op steun rekenen. Zo
draagt het fonds fors bij aan het levensonderhoud van de paters. Maar ook speelt
het fonds een grote rol bij de ontwikkeling en instandhouding van de Latijnsche
school, de Fransche school, de Teekenschool en de gezondheidszorg in de stad.

Jezuïeten

Het gebouw van de Latijnsche
school dat in 1905 werd afgebroken.

Ik beperk mij thans tot de Latijnsche
school. Dit gymnasium wordt in 1752 opgericht met de familie Van Willigen in
de hoofdrol. De erfdrost (de baas in het
Land van Ravenstein) is gehuwd met
Aleida van Willigen en de presidentschepen (burgemeester) van Ravenstein
heet Louis van Willigen. Aleida en Louis
zijn respectievelijk een halfzus en een
broer van de advocaat-fiscaal, tevens oprichter van het Loterijfonds, Johannes
Franciscus van Willigen.
De keurvorst aarzelt dan ook niet om
goedkeuring te verlenen voor de oprichting van de school en stelt liefst 20.000
gulden beschikbaar ten laste van de door
het Loterijfonds afgedragen ‘recognitiegelden’. De gemeente krijgt dan wel een
vinger in de pap. Zij wordt bevoegd de
administrateur van het fonds te benoemen.

In die tijd wordt de ‘missie’ Ravenstein
geleid door de paters jezuïeten, aangestuurd vanuit Emmerik. Het prachtboek
Martiaal en theatraal van Tom Gribnau
c.s. (2020) biedt daarover een schat aan
informatie. Een van die paters is Wilhelmus Ignatius van Willigen, die zich pater Aloysius noemt. Deze broer van Johannes Franciscus kwam in 1739 vanuit
Duitsland terug naar Ravenstein. Hij
leidt de missie en speelt een hoofdrol bij
de totstandkoming van het gymnasium.
Dat krijgt de naam Aloysianum. Zowel
pater Van Willigen als de Latijnse school
danken hun naam aan de befaamde Heilige Aloysius van Gonzaga.
De Latijnsche school is gevestigd op de
plaats waar zich thans de appartementen
bevinden die na 2003 werden gecreëerd
in het gemeentehuis. In 1756 staan 44
leerlingen ingeschreven. Zij zijn in de
kost bij stadsbewoners en komen van
heinde en verre om in het vrije Ravenstein een keurige katholieke opleiding te
genieten. Een moeilijke tijd beleeft de
school nadat de calvinistische stadhouder van de Meierij van ’s-Hertogenbosch
in 1760 zijn onderdanen heeft verboden
kinderen naar de Latijnsche school in
Ravenstein te sturen.

Toneelstuk
Het onderwijs richt zich aanvankelijk
vooral op de ‘humaniora’. Daaronder
valt van oudsher de kennis van Latijn,
godsdienst, klassieke cultuur en filosofie. Later komt daar o.a. wiskunde, alge-
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bra en wereldgeschiedenis bij. Ter afsluiting van een schooljaar wordt door
de leerlingen een klassieke tragedie als
toneelstuk opgevoerd. In 1756 betreft dat
de afslachting van de Heilige Barbara
door haar mohammedaanse vader. De
opvoering ‘in het nieuwe theater’ is bij
de talrijke toeschouwers zeer in de
smaak gevallen.
De Fransen laten de school na de inval
van 1794 ongemoeid. Onder het Koninkrijk der Nederlanden krijgt de school
echter te maken met onderwijsinspecteurs. Dat leidt niet tot lovende commentaren. De school lijdt steeds meer een
kwijnend bestaan. In 1878 worden de
deuren voor het laatst gesloten.

Brochure met lesprogramma van
de Latijnsche school.

Brandende liefde en Witte onschuld
In de landschapstuin van klooster Sint
Agatha zijn nog vijvers waaruit op vrijdag verse vis werd gevangen door de
kloosterlingen. De Hof van Lof in Megen staat vol met bijzondere planten zoals Brandende Liefde en Witte Onschuld.
De kruidentuin van Uden bevat onder
andere hennep, slaapbol en wijnruit. En
in de tuin van het klooster in Velp staat
een pesthuisje uit 1670.
Deze bijzonderheden staan in het boekje
Een weelde aan groen. Daarin vind je de
geschiedenis van de kloosters, die tot de
oudste van Nederland behoren. Het

kruisherenklooster van Sint Agatha is
zelfs het oudste nog bewoonde klooster
van Nederland, gesticht in 1371.
In het boekje ligt de nadruk op de tuinen
en hun geschiedenis. Tegenwoordig zijn
ze, al dan niet op afspraak, toegankelijk
voor bezoekers. Je kunt er ook een fietstocht van maken. Er staan vier fietsroutes in die langs de kloosters voeren maar
ook langs andere religieuze monumenten, zoals kerken, kapellen en beelden.
Een weelde aan groen is uitgegeven door
Berne Media en is te koop in de boekhandel (Derijks in Oss).
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door Peter van den Hoogen

Wijnhandel De Bruijn
betaalde kerk Overlangel
In 1772 start Stefan de Bruijn een wijnimport en -handel in Overlangel. De overslag
van wijnen vanaf de zeilschepen in de Overlangelse haven groeit gestaag. Rond
1850 is Petrus de Bruijn, zoon en tweede eigenaar een rijk en belangrijk man. Petrus laat op zijn kosten de huidige, neogotische kerk aan de Kerkstraat bouwen.
Boven op de opengewerkte torenspits is nu nog de windwijzer in de vorm van een
zeilscheepje herkenbaar.

Torenspits met windwijzer in de
vorm van een zeilscheepje. Deze
verwijst naar de vroegere haven
van Overlangel.
Rechts: Kerk van Overlangel. Bron:
Fotobank Heemkundekring.
Pagina 17, rechtsboven: Gevelsteen
in de kerk van Overlangel met de
naam van de familie De Bruijn.

Na de bouw van het stamhuis in Overlangel in 1770 ontwikkelt Stefan de
Bruijn een overslagplaats voor Oost-Brabant voor vooral Franse wijnen. De haven van Overlangel lijkt ervoor geschikt:
er zijn redelijk goede verbindingen met
het katholieke Land van Ravenstein met
zijn vele kloosters en opleidingsplaatsen.
Bovendien ligt op korte afstand de legerplaats Grave. ’s-Hertogenbosch is vanaf
hier makkelijker bereikbaar met paard
en kar dan met een zeilboot over de sterk
meanderende Maas. De Franse tijd na
1800 is chaotisch en door oorlogshandelingen van Napoleon loopt de handel terug.

Plaatselijke elite
Na 1815, het jaar waarin het Koninkrijk
de Nederlanden en daarmee godsdienstvrijheid voor heel katholiek Brabant ontstaan, neemt ook de wijnhandel weer
sterk toe. Zoon Petrus de Bruijn, rond
1850 64 jaar oud, maakt deel uit van de
plaatselijke elite, is rijk en heeft zitting
in de gemeenteraad van Herpen, waartoe ook Overlangel behoort.
Overlangel is echter nog geen eigen parochie. Het hoort bij Herpen en heeft
slecht een plaatselijke Sint Antonius-kapel. Petrus besluit de bouw van een eigen kerk te bekostigen. Zijn zoon Leonard in Utrecht benadert zijn plaatsgenoot, de architect W.J. van Vogelpoel,
gespecialiseerd in kerkenbouw in vroege
Engelse neogotiek. In 1853 wordt een
ontwerp, met veel smeed- en gietijzer,
voor fl.12.000,- aanbesteed. Het is uniek
voor Zuid-Nederland. Van Vogelpoel
heeft bijna uitsluitend kerken ontworpen voor boven de rivieren.

Eigen parochie
Op 6 september 1854 wordt de nieuwe
kerk ingewijd door de net benoemde
aartsbisschop van Utrecht, Joannes
Zwijsen, voorheen bisschop van Den
Bosch. Hij verklaart daarbij dat Overlangel vanaf heden een zelfstandige parochie is. Met vuurwerk voor huize De
Bruijn wordt de dag afgesloten. In 1858
wordt een mooi Smits-orgel in de kerk
geplaatst.

Verhuizing
Petrus de Bruijn sterft in 1862 en zoon
Leonard besluit het bedrijf, mede gezien
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de plannen voor de aanleg van een spoorverbinding, te verplaatsen naar Ravenstein. De sterke toename van het vervoer
te water leidt echter spoedig tot een verdere verhuizing naar de Waalkade in
Nijmegen. De Franse wijnen kunnen
met stoomboten aangevoerd worden. Na
bijna 250 jaar zijn ze nu officieel `hofleverancier´ met meer dan 300.000 flessen op voorraad.

Het kerkje wordt in 1976 aangewezen
als (enige) rijksmonument van Overlangel. Fietsend over de dijk zien toeristen
nog elke dag het bijzondere kerkje met
zijn opengewerkte gietijzeren torenspits
en zijn scheepje als windwijzer. Rond
1940, na de Maaskanalisatie, verdwijnt
de Maas bij Overlangel en wordt de haven gesloten maar sinds enkele jaren
stroomt er weer water langs de Overlangelse dijk. Bij de ingang van het kerkje
kan nog de steen gelezen worden met
het opschrift ‘Gesticht door de familie
De Bruijn 1854’. In de grote wijnhandel
in hartje Nijmegen heeft inmiddels de
zevende generatie de Bruijn zitting in de
directie van ‘P. de Bruijn Wijnkopers’.
Bronnen: BHIC, website debruijnwijnkopers.nl.

Wie staan er op deze foto?

Wie staan er op deze foto? Hij is waarschijnlijk in 1965
genomen. Voeg de namen bij de nummers en stuur deze
naar: werkgroepbeeldarchiveringhkk@gmail.com.
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De woningen van pastoors en kapelaans
door Peter van den Hoogen

Pastorie van Overlangel uit 1886.

Pastorie van Dennenburg uit 1832.

De laatste pastorale assistente is uit de pastorie van Ravenstein vertrokken en Cor
Strik en Frans van Haeren hebben er nu hun woonvoorziening ’De Driestroom’ gerealiseerd. Gebouwd rond 1910 was het ruim 100 jaar bewoond door pastoors, kapelaans en huishoudsters. Hoe is het eigenlijk gegaan met de andere pastorieën in
de directe omgeving na het vertrek van de geestelijkheid ? Dat varieert nogal: van
huisvesting van de Liefdezusters van het Kostbaar Bloed en een fietsenmaker tot
woningen voor gezinnen en voor bedrijven zoals een verzekerings- en architectenbureau. Een inventarisatie van de bouw en de herbestemming in de loop der
jaren.

Overlangel
Overlangel werd een zelfstandige parochie in 1854 na de, door de familie De
Bruijn mogelijk gemaakte, bouw van de
Kerk van Sint Antonius Abt in dat jaar.
Ruim 30 jaar later, te herkennen aan de
‘eerste steen’ nabij de achterdeur met
het jaartal 1886, werd de pastorie naast
deze kerk gebouwd. Een mooi gebouw
met een centrale gang in zwart en wit natuursteen, omgeven door mooie, zeer
oude bomen. Het gebouw is in 2015 gerenoveerd en onlangs zijn er de nieuwe
eigenaren, de familie Pender-Winter, in
dit gemeentelijk monument gaan wonen.

Dennenburg
Zuster Rosa van de Liefdezusters van het
Kostbaar Bloed was vanaf 1933 huishoudster bij A.J. Burgmans, de laatste
pastoor van de parochie van de heilige

Michaël in Dennenburg. Ze woonden in
de witte pastorie uit 1832 aan de Osstraat
1. Ze deed ook wijkverpleging in Deursen, Demen en Ravenstein. Pastoor
Burgmans stierf in 1936 waarna pastoor
M.J. Timmermans van Deursen ook pastoor werd van Dennenburg. Hij zorgde
ervoor dat in de nu lege pastorie van
Dennenburg meerdere Liefdezusters
van het Kostbaar Bloed kwamen te wonen, die er een bewaarschool, huishoudonderwijs en naailessen ontwikkelden.
Het werk van de Zusters eindigde in
1938 toen de parochie Dennenburg formeel werd opgeheven.
Vanaf 1941 woonde fietsenmaker Cor
van de Ven in het pand dat in 1980 grondig is gerestaureerd door nieuwe bewoners. Ook de kerk van Dennenburg is
inmiddels gerestaureerd en ingericht als
woning.

Huisseling
In 1878 werd door de Huisselingse aannemer Arnoldus van den Berg een nieuwe pastorie gebouwd aan wat nu de Grotestraat is. De eerdere, kleinere pastorie
stond aan de Hamstraat, waar nu de parkeerplaats is voor kerkbezoek. Tussen
1799 en 1824 was in die pastorie tevens
de ‘Theologische Hogeschool’ van Huisseling gevestigd met bovenin 5 kleine
slaapkamertjes voor priester-studenten.
Pas in 1911 werd ook een nieuwe kerk
van de Lambertusparochie gebouwd als
vervanger van de kerk uit 1626. Pastoor
Diels was de laatste pastoor die in de
nieuwe pastorie woonde. Na diens dood
werd het rijksmonument in 1987 door
het kerkbestuur te koop aangeboden.

Tussen Maas en Erfdijk 24 | augustus 2021 | 18

Voor een ‘allersinds redelijke prijs’, volgens Leon en Silvia Liebergen- de Leeuw
die er inmiddels ruim 30 jaar wonen.

Foto’s Peter van den Hoogen en
Aad Vernooij.

Pastorie van Demen uit 1880.

Pastorie van Huisseling uit 1878.

Deursen

De laatste ‘eigen’ pastoor van DemenDieden, pastoor G. de Kort woonde er tot
1968. Daarna woonden er o.m. de familie Poelmans en vanaf 1995 is het al ruim
25 jaar het trotse bezit van Ton en Gertje
van de Rijdt, die de authentieke stijl van
het gebouw zoveel mogelijk terug hebben laten komen.

In de pastorie van de Vincentiuskerk, in
1920 verbouwd door architect J. Stuyt,
hebben zich juist diverse bedrijven gevestigd sinds het vertrek van de laatste
‘eigen’ pastoor Krijnen in 1980. Het gebouw, duidelijk zichtbaar vanaf de dorpenweg wordt gekenmerkt door zijn
mooie gevelkozijnen. Nu het verzekeringsbedrijf Veldsink-Reijers is verhuisd
naar Ravenstein is de nieuwe eigenaar
architectenbureau Bierman aan het renoveren middels een mooi uitgewerkt restauratieplan waarbij de traditionele kenmerken zorgvuldig worden opgeknapt.

Neerloon

Pastorie van Deursen verbouwd in 1920.

Glas-in-loodraam in pastorie Deursen.

Naast de eeuwenoude kerk van de H.
Victor staat, aan de Loonsestraat, de enige pastorie in de directe omgeving die
nog wel bewoond wordt door een pastor.
Het betreft pastor H. Zandbelt van de locatie Overlangel/Neerloon van de parochie van de H. Johannes de Doper waartoe alle eerder genoemde kernen
behoren.
Pastorie Neerloon.

Demen
In 1880 werd middels een dijkhuis met
een benedenwoning, de pastorie van Demen gebouwd. Dat gebeurde 20 jaar nadat de ernaast liggende Willilbrorduskerk was gebouwd naar een ontwerp van
de beroemde architect Pierre Cuypers.

Met dank aan het BHIC, het Brabants
Dagblad, Jeroen Arts en archief Heemkundekring Land van Ravenstein.
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door Jeroen Arts

‘Die Distrusie van Huuselingh
in anno 16 ende 21’
Zoals te lezen viel in de vorige uitgave van dit blad, werd Ravenstein in 1621 opnieuw tot vesting verheven. De staatkundige onrust in de regio had grote gevolgen voor het dorp Huisseling.
leest de pastoor voor de laatste keer de
Heilige Mis in de oude kerk. De bewoners van Huisseling waren echter niet
zomaar bereid hun kerk en huizen te
slopen.

Die Distrusie

De oude Lambertuskerk uit 1626
aan de Hamstraat, afgebroken in
1911.
Bron: Rijksdienst voor het Cultureel
Erfgoed. Vervaardiger: BUR.K.& W.

De toedracht van deze gebeurtenis is opgeschreven door één van de kerkmeesters van Huisseling en heeft als titel “Die
Distrusie van Huuselingh in anno 16
ende 21”. Een kopie ervan bevindt zich
in het parochie-archief van Huisseling.
Volgens Hans Sluijters is het origineel
door pastoor Diels vernietigd.
Toen men het slechte nieuws hoorde, op
25 maart 1621, werd er meteen een deputatie naar Kleef gezonden om het slopen
ongedaan te maken. Maar helaas, Brandenburg was financieel met handen en
voeten aan de Staten gebonden. Over en
weer werd er overleg gevoerd, maar uiteindelijk zonder resultaat. Het enige dat
werd bereikt was dat men de kerk niet
zelf hoefde te slopen en dat men het vrijkomend materiaal deels mocht behouden. Dit ten behoeve van de bouw van
een nieuwe kerk op een andere locatie.
Tijdens het Twaalfjarig Bestand kwam
het Land van Ravenstein in handen van
de keurvorst van Brandenburg. Om financiële redenen moest hij de StatenGeneraal der Nederlanden toestaan een
Staats garnizoen te legeren in de stad
Ravenstein. Die begonnen daarop direct
met de aanleg van verdedigingswerken
rondom de stad.
Om een vrij schootsveld te creëren,
moesten de Sint Lambertuskerk en zo’n
29 huizen, die te dicht op de vesting
stonden, worden gesloopt. Deze kerk
stond ter hoogte van de huidige Grotestraat 32. Op zondag 1 augustus 1621

Laatste mis
Direct na de laatste mis op zondag 1 augustus 1621 gingen de timmerlieden en
de leidekkers aan de slag. Op 2 augustus,
rond de middag begon men te breken en
op 3 augustus, in de avond, hadden zij al
het houtwerk gesloopt op de balken van
de zolder na. Op 4 augustus werd het
houtwerk weggebracht en kwamen mensen uit Ravenstein, met een aantal metselaars en een wagen vol houwelen en
pikken, om de kerk ‘om te houwen’.
Men moest haast maken, anders zou
Huisseling naast zijn kerk ook nog eens
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100 gulden aan gemaakte kosten kwijt
zijn. Zo werd er op zondag 8 augustus al
zeer vroeg begonnen en 9 augustus voor
de middag lagen de stenen op de grond.
Deze moesten direct weg, anders zouden ze worden onteigend. Ook de muur
rondom het kerkhof moest worden gesloopt.

Stenen
Jonkheer Vaeck van De Ringelenburg en
een aantal naburen hadden voorgesteld
om de stenen op ‘Den Onderstal’ op
buurtschap ´t Heuveleind, op te slaan.
Dit moet met de nodige problemen gepaard zijn gegaan, want de huidige Grotestraat was er toen nog niet. Alles moest
toen via de Hoekstraat – Lange Del –
Burgemeester van de Wielstraat worden
vervoerd. En omdat het veel regende
moet het transport wel erg moeilijk zijn
geweest. Het hele dorp heeft een dag gesjouwd en uiteindelijk heeft men tevens
ongeveer twintigduizend stenen naar
‘Floris Gorets berchhof’ aan de Bruickdijk verhuisd (tegenover de pastorie).

met daarin de calvariegroep. Deze kerk
werd in 1853 nog flink vergroot, maar in
1911 alweer afgebroken om plaats te
maken voor de huidige Sint Lambertuskerk.

Op deze kaart is een getrouwe
weergave van de oudste Huisselingse kerk te zien. De kaart werd
vervaardigd in de periode 1557 en
1595 door ‘s Grooten. Het geheel
had veel weg van de oude kerk van
Neerlangel. Grotendeels opgetrokken uit tufsteen, met een hoog
schip en een laag koor. Bron: BHIC.

Bouw nieuwe kerk
Door het kerkbestuur wordt in 1626
voor ƒ 340,00 van Aart Wilhelmus Arts
en Jenneke ‘de huisvrouwe’ het land, genaamd Achter Hof’, aangekocht om daar
een nieuwe kerk te bouwen. Op 27 januari 1632 vindt de overdracht plaats van
een stuk grond, waarop voorheen het
kerkhof van Huisseling lag en waar ook
de pastorie heeft gestaan. De pastorie
wordt in de acte aangeduid als ‘Wehm’
en ‘Pastorie wehm’. In de acte wordt bepaald dat de penningen ‘zullen gebruikt
en belegd worden’ voor het nieuwe kerkhof en de nieuwe pastorie van Huisseling. Tevens wordt bedongen dat de verkoper (de Kerk) het recht behoudt om op
de plaats van het oude kerkhof een heilig
huisje tot gedachtenis neer te zetten.

Dorpel
In het voorjaar van 2007 werd
aan de Hoekstraat 1 een hardstenen dorpel van de oude kerk
boven de grond gehaald. Bij het
vervoer van het sloopmateriaal
moet deze hier achter zijn gebleven. De dorpel kreeg een nieuw
plaatsje op het kerkplein, tegen
het knekelhuisje. Deze dorpel is
nog het enige tastbare bewijs
van de oudste Huisselingse kerk.

Uiterlijk kerk
Het uiterlijk van de nieuwe kerk had
kenmerken van de Romaanse bouwstijl.
De toren stond vóór de kerk, met uitzicht
op de Kerkstraat. Tegen de zuidzijde van
de toren stond een enorme aanbouw,
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door Marja van den Broek

Sporen van gebouwen
op de voorburcht
Archeologisch onderzoek bij het klooster van de zusters JMJ leverde enkele verrassende resultaten op. Er zijn sporen van gebouwen gevonden uit vier bouwfasen, tussen de veertiende en de negentiende eeuw.

2019

Foto 1: Plaveisel met maaskeitjes.

Foto 2: Piramidevormige poer.

In 2019 heeft BAAC een archeologisch
proefsleuvenonderzoek uitgevoerd in
opdracht van Mooiland Vastgoed rond
klooster JMJ aan de Kasteelse Plaats. Het
klooster werd omgebouwd tot appartementencomplex. Op deze locatie lag
vroeger een deel van de voorburcht van
het kasteel van de heren van Ravenstein.
Tijdens het onderzoek zijn sporen uit de
17e tot en met de 19e eeuw gevonden. In
het westelijke deel van het terrein zijn
resten van de gracht teruggevonden die
om de voorburcht heen lag. De oever van
de gracht is niet teruggevonden, die ligt
nog meer naar het westen.
Aan de oostkant lag het binnenterrein
van de voorburcht. Er zijn nu geen sporen van bebouwing op dit deel van het
binnenterrein gevonden, enkel ophogings- en puinlagen. Wel werd plaveisel
met o.a. maaskeitjes aangetroffen, waarschijnlijk behorend bij de kapel van het
Augustinessenklooster uit 1856 (Foto 1).
Zoals verwacht zijn er archeologische
resten van het kasteelterrein in het plangebied aanwezig, binnen het plangebied
en daarbuiten. De vindplaats is als behoudenswaardig gewaardeerd en moet,
indien mogelijk, in situ bewaard blijven.

formatie. De gracht aan de kant van de
Molensingel is weer onderzocht. Interessanter was wat werd aangetroffen in
de sleuf aan de zuid-oost- en voorzijde
zijde (Kasteelse Plaats) van de kapel.
Er werden sporen van vier bouwfasen
aangetroffen (1300-1350, 1350-1550, 16e17e eeuw, 17e t/m/19e eeuw). De resultaten sluiten prima aan op het eerder uitgevoerde onderzoek aan de Kasteelseplaats, waar de school stond, in 2014.
Het beeld van een rechthoekig omgrachte
voorburcht met hier omheen een U-vormige bebouwing wordt nu bevestigd. De
voorburcht was circa 60 bij 55 m groot
en bestond uit een voorplein met aan
drie zijden utiliteitsgebouwen zoals een
poort, stallen, keuken, tiendschuur en
rentmeesterswoning. Dieper in de ondergrond worden nog archeologische
resten verwacht. Het terrein dient daarom beschermd te blijven.

Opvallende sporen
In het verlengde van Kasteelseplaats 1
lag een piramidevormige poer (foto 2,
spoor 1034). De afmetingen zijn 70 bij 70
cm en de bewaard gebleven hoogte is 79
cm. Deze dateert uit de tweede bouwfase

2020
In augustus 2020 startte de archeologische begeleiding door BAAC, met een
vervolg in oktober. Onderzoek mag dan
alleen plaatsvinden in de sleuven die gegraven worden voor de aan te leggen leidingen. Vanwege de pandemie was het
niet toegestaan voor de archeologische
werkgroep om te assisteren. Onze bijdrage beperkte zich tot waarnemen, vastleggen en aanleveren van achtergrondin-
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Een groot deel van dit gebouw gaat schuil
onder de in 1936 gebouwde kapel, die
bovenop de oude grachtkeermuur staat.
De structuur bestaat uit een deel van de
ommuring uit fase 2 (1350-1550), funderingen, leemvloer, vlijlaag en delen van
baksteenvloeren. Muur S1050 (foto 4,
paars) betreft de zware fundering in het
verlengde van de voorgevel van het rentmeestershuis en vormde een deel van de
67 cm dikke buitengevel. De muur was
gefundeerd op staal. De basis van de
muur bestond deels uit blokken natuursteen. De baksteenformaten waren
28x14x7cm; ze dateren van circa 1600.

Toen, nu en ooit
(1350-1550). Er zijn vergelijkbare poeren
aangetroffen tijdens de restauratie van
het poortgebouw. Het is dan ook aannemelijk dat beide bouwdelen ooit één geheel hebben gevormd. In de 15e-eeuwse
bouwfase stond tegen de ommuring van
de voorburcht een gebouw met poerenfundering en een leemvloer. De poeren
hebben waarschijnlijk een muur met
boogvormige openingen gedragen, zeer
waarschijnlijk, stallen. Het poortgebouw
heeft in de loop der tijd veel aanpassingen aan de plattegrond ondergaan.
Op foto 3 zien we verschillende muurresten en bakstenen vloertjes uit fase 3 (16e17e eeuw). De sporen (S1001 en S1005,
oranje) maken deel uit van een schuur of
stal in het verlengde van het poortgebouw. Tussen de twee muurtjes, vooraan, zit circa 14 cm; waarschijnlijk een
goot. Ze stonden dus aanvankelijk niet
tegen elkaar aan. Later (fase 4, 18e eeuw)
wordt de muur verlengd (S1002, blauw)
en het poortgebouw aan de kant van de
Kasteelse Plaats over de hele lengte vergroot.

We kunnen concluderen dat dit deel van
de voorburcht in de loop der tijden vele
gezichten heeft gehad. In 2021 kunnen
we er daar weer één aan toevoegen: een
appartementencomplex. Het zal nog
heel lang duren voor we de archeologische resten die nu nog in de grond zitten
kunnen onderzoeken. In de bodem is
toch de beste plek om ons erfgoed te bewaren.

Foto 4: Fundering voorgevel rentmeestershuis.
Linksboven: Situatietekening die
verwijst naar de foto’s 2, 3 en 4.

Foto 3: Muurresten en bakstenen
vloertjes.

Tiendschuur
Resten van een tweede gebouw zijn gevonden in het verlengde van de gevel van
het rentmeestershuis/klooster, richting
kapel. Het staat haaks op het bovengenoemde gebouw en grijpt daar deels in.
De resten behoren mogelijk tot de tiendschuur van het kasteel van Ravenstein.
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door Aad Vernooij

Van houten skelet tot
studio Schaap en Koe
In de herfst van 2018 was van de stal alleen nog het houten skelet uit circa 1800 te
zien. Bijna drie jaar later kun je er slapen in gastenverblijf De Hoeve met de keuze
uit studio Schaap of Studio Koe. Anna Rensen heeft de boerderij aan de Burgemeester Van de Wielstraat 1 in Huisseling laten verbouwen tot een comfortabele
leefruimte met behoud van historische onderdelen. Zelf woont ze in het voorhuis
dat grotendeels onveranderd is.
list (van architectenbureau Pieter Oosterhout uit Beuningen) is besloten om
grote delen van de gevels voorzichtig af
te breken en met dezelfde stenen opnieuw op te trekken. Het houtwerk kon
voor een groot deel behouden blijven.”
Een (varkens)stal aan de zijkant is afgebroken om meer licht te krijgen in het
huis. Aan die kant werd een overkapping
veranderd in een serre.

Voorhuis

Het vernieuwde dak van de stal.

Volgens de monumenten-inventarisatie
stond er op de kaart van het kadaster uit
1826 al een pand ingetekend met de
plattegrond van een krukhuisboerderij,
met een naar rechts uitgebouwd voorhuis. Waarschijnlijk is later in de negentiende eeuw het voorhuis naar links verbreed zodat het de vorm van een
T-boerderij kreeg. De oudste gedeelten
zijn de kelder, het metselwerk in de
rechter zijgevel en de ankerbalkgebinten.

Het voorhuis is zoveel mogelijk bewaard
gebleven; er zijn wel spouwmuren aangebracht. De opkamer boven de kelder is
in oude staat teruggebracht, mét bedstee
en oude beschildering. De kelder bestaat
uit twee delen, twee lage ruimtes met gemetselde gewelven. Aan de voorgevel is
niet te zien dat deze is verbreed; dat de

Voorhuis

Rechts: Anna Rensen bij de rechter
zijgevel met sporen van het verleden: vier soorten stenen waaronder kloostermoppen.

Anna Rensen: “Het voorhuis gaf de
doorslag, evenals de eenvoud van het
huis en de geweldige plek. Het voorhuis
was degelijk gebouwd en in goede staat.
Maar aan de stal moest heel veel gebeuren. De muren stonden bol; een goede
fundering ontbrak. In overleg met de
bouwbegeleider en de restauratiespecia-
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luiken van het linkse raam iets verschillen zou kunnen duiden op een verbouwing. Een andere aanwijzing is een stukje muur in het huis tussen twee balken.

Basisplan
Anna Rensen: “achteraf kan ik zeggen
dat de verbouwing is uitgevoerd volgens
het basisplan dat vooraf was opgesteld.

Daarin stonden onder meer de volgende
uitgangspunten: een huis waarin geleefd
kan worden, eenvoud (zonder tierelantijnen), robuuste materialen, degelijkheid
en alles behouden wat behouden kon
blijven. Het heeft alleen langer geduurd
dan de deskundigen hadden ingeschat;
bij elkaar heeft de renovatie wel zo’n drie
jaar in beslag genomen.”

Links: Vooraanzicht van de boerderij met rechts de opkamer.
Rechts: Opkamer met bedstee.

Links: Het midden van de stal (de
deel) met doorzicht naar het voorhuis.
Rechts: Ankerbalkgebint met pen
(toognagel)-gatconstructie.
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door Jan van Schadewijk

Het ‘boeren’ in de jaren vijftig was vooral een gezinsgebeuren. Bijna alle werkzaamheden, vooral bij de kleinere
boeren, werden handmatig
verricht. Daarbij werden alle
gezinsleden ingezet, ieder
op zijn eigen plaats en naar
zijn eigen mogelijkheden. De
boerenbedrijven waren vooral gemengde bedrijven.
Rundvee, varkens en pluimvee maakten de boerderijen
tot echte gezinsbedrijven.
De werkzaamheden die op
een boerderij moesten worden uitgevoerd waren sterk
met de jaargetijden verbonden.

Moeder (48 jaar) brengt Jan en
Lambert bier op het land voor de
boerderij, bij het ‘schoffelen van
onkruid’ in de bieten. Zomer 1956.

Werken op de boerderij
in de jaren vijftig
In de lente moest het akkerbouwland gebruiksklaar worden gemaakt voor de
teelt van gewassen. Deze gewassen werden in meerderheid als veevoer in eigen
bedrijf geteeld en gebruikt. Half maart,
begin april werd begonnen met het uitrijden van stalmest en gier of zoei (drijfmest) op de akkers.
’s Morgens vroeg begon een optocht van
‘korte karren’ beladen met stalmest, die
tot in de avonduren door duurde en in
het Huisselingse Veld hun eindbestemming vonden. De stalmest werd in hoopjes op het land achter gelaten en later
‘gebroken’ (egaal over het land verspreid).

Omploegen
De volgende fase was het omploegen en
het ‘kort maken’ van de grond. Ik heb
vaak met twee paarden het land omgeploegd. Het tweede paard kwam dan van
de buren, die op hun beurt jouw paard
mochten gebruiken bij het ploegen.
Van de gewassen werd als eerste het zomerkoren gezaaid: gerst, haver of een

combinatie van haver en gerst. Het was
een kunst op zich om, breedwerpig zaaiend, ervoor te zorgen dat het zaaigraan
evenredig over de akker verdeeld werd
Daarna moesten de voederbieten worden gezaaid. Er was in Huisseling een
coöperatie waar je als lid landbouwwerktuigen kon huren. Deze waren gestationeerd bij Henri Elemans, Hoekstraat 1
in Huisseling. Voor het kort maken van
het bietenland werd dan ook ‘de bietenrol’ bij de coöperatie gehuurd. Vervolgens werden met de ‘bietenpootmachine’ van de coöperatie de voederbieten
uitgezaaid.
Als laatste gewas waren de aardappelen
aan de buurt. Hiervoor huurden we van
de werktuigencoöperatie een zogenaamde ‘vorentrekker’. Met deze machine, getrokken door ons eigen paard, werden
kaarsrechte voren over het land getrokken. In deze voren werden om de circa
20 cm. pootaardappels neergelegd. Na
opkomst van de aardappelen werden
deze ‘aangeaard’.

De wei in
In het voorjaar diende zich ook het werk
op het weiland aan. Het rundvee moest
de wei in. Al vroeg in het voorjaar werd
begonnen met het in orde maken van de
afrastering rondom de weide. Het weiland werd gedeeltelijk, daar waar gehooid werd, bemest met stalmest of
drijfmest. Daar waar het vee graasde
werd het weiland bemest met kalkammonsalpeter (kunstmest). Ook de watervoorziening van het vee werd gecontroleerd en op orde gemaakt.
Begin april was het weiland gebruiksklaar. Als eerste werd het jongvee naar
de wei gebracht. Veertien dagen later
volgden de melkkoeien. In de lente werden de bij broederij Gebr. Vos in Huisseling bestelde kuikens geleverd. Naast
circa tweehonderd kipkuikens werden
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Het ‘voren trekken’ met de ‘vorentrekker’ voor het poten van de
aardappelen door vader, Jan en ‘de
Vos’ in 1957.

vijftig haantjes aangeschaft. De haantjes
werden in de zomer geslacht en geconsumeerd door het gezin. De kipkuikens
werden ‘opgefokt’ (grootgebracht) en begonnen in de herfst met de leg, waar ze
ook voor waren aangeschaft.

De zomer
De werkzaamheden in dit jaargetijde bestonden vooral in het verzorgen van de
akkerbouwproducten. De werkzaamheden begonnen met het afzetten of dunnen van de voederbieten. De bieten waren in rijen gezaaid en met de schoffel in
pollen van circa tien stuks verdeeld. Vervolgens moest de beste planten door blijven groeien. Kruipend op je knieën over
het land moest dit werk worden verricht.
Er werden dan drie rijen tegelijk ‘meegenomen’.

Aardappels
De aardappels moesten worden ‘aangewald’. Dit gebeurde met de ‘vorentrekker’ of handmatig met ‘de hak’. De aardappels werden als het ware op een
verhoging gezet. Gevolg: meer zonlicht
en daardoor meer groei van het gewas.
In juni van elk jaar begon de hooiperiode. Bepaalde percelen met gras werden
gemaaid en het gras gedroogd tot hooi.
Dit hooi werd op de hooizolder (‘den balker’) opgeslagen. Een belangrijk deel van
het voedsel voor het vee in de winter.

Het gras werd handmatig met de ‘zeis’
gemaaid. De zeis moest worden “gehaard’ (scherp gemaakt met een hamer),
waar mijn vader zeer bedreven in was. Ik
heb zelf dagen achtereen met de zeis het
gras gemaaid, wat daarna tot hooi (veevoer voor in de winterse periode) werd
gedroogd.

De in mijn tijd veel voorkomende Coloradokever (schadelijk insect voor de aardappelteelt) werd met loodarsenaat bestreden, een bestrijdingsmiddel dat later
verboden werd. Onkruid op
het land moest handmatig
worden bestreden. Voederbieten- en aardappelvelden
moesten meerdere malen in
de zomer worden geschoffeld. Het toepassen van chemische bestrijdingsmiddelen
deed pas in de jaren zestig
zijn intrede. De distel, die in
de granen welig tierde, werd
wel met een chemisch middel bestreden. Dit gebeurde
vervolgens wel weer primitief met een rugspuit.

Graan geoogst
Ondertussen was het graan op de akkers
gaan rijpen. In juli en augustus werd het
graan geoogst. Ik heb jarenlang met
zicht (zeis), pikhaak en wetstrekel het
graan gemaaid en geoogst. Dat maaien
van het graan gebeurde met klompen
aan om te voorkomen dat je in je voet
maaide. Je gebruikte bij het maaien je
hele lichaam, armen, lijf en voeten.
De gemaaide garven (bundels graan)
werden samen gebonden met een ‘wis’
van het graan zelf. Daarna werd het
graan met circa tien garven ‘opgezet’ (bij
elkaar gezet). Zo bleef het graan circa
veertien dagen op het maaiveld staan om
te drogen. Daarna werden de gedroogde
garven met paard en wagen bij huis aan
‘de mijt’ (op een hoop gezet) gereden.

In 1954: Jan samen met zus Mien
en broer Toon (half zichtbaar) op
‘de Vos’, een Belgisch Trekpaard
met blonde manen en staart. Verder zwaar en sterk. Het was een
paard met een lief karakter. Ik heb
bijna 10 jaar met dit paard gewerkt.
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Een nieuw hoofdstuk
Op deze plaats heb ik al eens geschreven
over hoe fijn het is dat er in het Ravensteinse centrum nog een aantal middenstanders actief is. Hun klandizie zorgt
voor beweging op de keien. En dan op 15
juli ineens het bericht dat de slager en de
bakker voornemens zijn het centrum te
verlaten. Zij willen verkassen naar het
nieuwe winkelcentrum aan de Schaafdries.

Als ik door de bril kijk van iemand die de
beweging van winkelend publiek op de
keien waardeert en dat er in een stadscentrum levensmiddelenwinkels horen
te zitten, vind ik het jammer. Maar als ik
kijk door de bril van een middenstander
zie ik veel vraagtekens voor de toekomst.
Het feit dat er bij slager en bakker opvolgers in de startblokken staan, maakte
hun keuze misschien wat makkelijker.
Die luxe hebben veel middenstanders
niet; maar dan nog blijft het een hele onderneming.
Iedereen kan voorspellen hoe het gaat
lopen maar niemand kan garanderen
wat er gaat gebeuren: verhuizen mijn
klanten mee? Komen er nieuwe klanten
bij? Een mini-onderzoek van mijn kant
laat verschillende meningen zien, uiteraard. De meeste reacties zijn positief:
alle winkels bij elkaar is fijn, goede bereikbaarheid en parkeergelegenheid

worden genoemd. Maar ook dat het jammer is dat het centrum leegloopt omdat
er nog meer middenstanders van stek
willen veranderen. Wat blijft er nog over
en worden de lege panden dan ook weer
woonhuizen? Die vragen worden ook gesteld.

Kunst en ambacht
Jaren geleden is al eens een idee geopperd in te zetten op Arts & Crafts oftewel
kunst & ambacht. In het centrum zijn al
jaren ambachtslieden gevestigd: goudsmid, meubelstoffeerder, klokkenmaker, kunstschilder, molenaar, bierbrouwer en aan het randje een smederij.
Vergeet ik iemand? Er kan in ieder geval
nog best wat kunst en ambacht bij. Of
horeca. Donato’s verhuist naar het raadhuis en zal daar veel meer horeca gaan
bedrijven dan nu het geval is. Een ijssalon is helemaal hip tegenwoordig. Dat
past toch wel in ons mooie stadje?
Ravenstein begint aan een nieuw hoofdstuk in haar bestaan: nieuwe bestemmingen voor klooster, Raadhuis, kerk,
pastorie en Boerenbond, nieuwe woonwijk bij het station, dijkverzwaring en
een nieuw winkelcentrum. Eeuwen geleden moest Huisseling wijken omdat het
in het schootsveld van de vesting Ravenstein lag; straks gaan we er boodschappen doen.
Winfried de Luij
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