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Landschap vanaf Stationspad.

De honderden reizigers die dagelijks op
station Ravenstein in- en uitstappen zien
vanaf het perron een lieflijk landschap.
Een dijkje met aan weerszijden weiland.
Links lopen ezels, rechts koeien. In de
verte staat een oude boerderij. Dat mooie
landschap dreigt te verdwijnen. Er zijn
plannen om hier een woonwijk te bouwen. Vanwege die plannen raken we ook
het zicht kwijt op klooster Soeterbeeck.
Het Stationspad is een overblijfsel van
een eeuwenoude dijk. Henk Buijks: “het
maakt deel uit van een oudere dijk die de
hogere gronden van Deursen beschermde tegen hoog water van de Beerse Overlaat vóór 1800.” Het paadje leidt naar de
Elleboogstraat waaraan boerderij De
Groene Hoeve ligt. Deze is gebouwd in
het begin van de 19e eeuw.
De geschiedenis van klooster Soeterbeeck gaat terug tot de achttiende eeuw.
In januari 1732 kochten de zusters Augustinessen het landgoed Den Bogaert
in Deursen. Zij moesten in dat jaar hun
klooster in Nuenen verlaten. De oudste
vleugel van het huidige complex dateert
uit 1733. Het is nu een conferentiecentrum van de Radboud Universiteit Nijmegen. Op de website staat dat de bezoeker het gevoel zal hebben “dat u ver
verwijderd bent van alle drukte van het
dagelijkse leven.”

Als de plannen van de gemeente Oss
doorgaan zal het drukker worden in de
buurt van Soeterbeeck. Voor woningzoekenden is het een mooi vooruitzicht. Het
is begrijpelijk dat zij positief zijn over de
plannen om hier woningen te bouwen.
De vraag is of dit ten koste moet gaan
van landschappelijk erfgoed. Zou het
mogelijk zijn het woningbouwplan gedeeltelijk aan te passen? Zodat het gebied tussen station en Soeterbeeck
(deels) behouden kan blijven.
Aad Vernooij
Dit artikel is geschreven op persoonlijke titel
en verwoordt niet een standpunt van de
Heemkundekring.

Zicht op Soeterbeeck vanaf de Dorpenweg.

Tussen Maas en Erfdijk 25 | december 2021 | 2

‘Nieuw’ schilderij Adolf van Kleef
In het Museum Kurhaus in Kleef hangt sinds kort een ‘nieuw’ schilderij van Adolf
van Kleef, heer van Ravenstein. Het lag beschadigd in een depot. Kortgeleden is
het gerestaureerd en is het weer als nieuw.
De directeur van het museum in Kleve
kocht het werk op een veiling in Luzern.
Het schilderij zag er toen anders uit. Het
opschrift met de naam van Adolf was
grotendeels weggekrast en het wapen
was overgeschilderd. Restaurator Marita
Schlüter kon gebruik maken van een
zwart-wit-foto van het schilderij om de
beschadigingen te herstellen.

Brokaat
Het schilderij heeft een grootte van 28,5
x 20,5 cm, nagenoeg de afmeting van dit
tijdschrift. Adolf is afgebeeld met vroom
gevouwen handen. Hij draagt een fraaie
mantel van brokaat (zijdeweefsel met
goud/zilverdraad) met opengesneden
mouwen. De mantel heeft een bontkraag. Onder de mantel is een wambuis
(vest) met knopen te zien. Daaronder
draagt hij een rood kleed en een wit onderhemd. Om zijn hals hangt de ketting
van de orde van het Gulden Vlies. Op
zijn muts is een insigne met de letter A
(van Adolf?) en een kettinkje met een parel bevestigd. Het opschrift boven meldt
in het Latijn: ‘Adolf van Kleef, Heer van
Ravenstein’. Het cijfer 64 geeft zijn leeftijd aan (hij leefde van 1425-1492). Links
van hem is zijn wapen afgebeeld.
Op de achterkant is in gouden gotische
letters een tekst geschilderd:
„a° dni . m cccc lxxxix / da Wort dit ghem
/ aecht . dar Was ic. / adolf va cleve . en /
vande . marke . hr va / ravesteijn out lxiiii . / jaer op .. petri . dach en s. paulij.“
(In het jaar 1489 werd dit gemaakt. Dat
was ik Adolf van Kleef en van de Mark,
heer van Ravenstein, oud 64 jaar op de
dag van Sint Petrus en Paulus).
Adolf was een belangrijk man aan het
Bourgondische hof; hij was onder meer
legeraanvoerder en gouverneur-generaal
van de Nederlanden. Als heer van Ravenstein (1450-1492) liet hij de toenmalige
vestingwerken verstevigen.

Minder ‘luxe’
Het portret van hem dat tot nu toe in publicaties werd gebruikt (zie afbeelding B)
had een minder ‘luxe’ uitstraling. Hij
kijkt er minder ernstig op en steekt een
hand in een eenvoudige mantel. Het opschrift met zijn naam in Latijn is hetzelfde als op het nieuwe schilderij.
Daarnaast is (op internet) nog een schilderij van hem te vinden (afbeelding C).
Daarop is hij afgebeeld als een pelgrim,
met een stok in zijn hand, een koord om
zijn middel geknoopt en een (pelgrims)
teken op zijn uitbundige hoed.
Bron: Museum Kurhaus Kleve. Informatie over het schilderij en over Adolf van
Kleef staat op de website: https://sammlung.mkk.art/werke/7989.
Met dank aan Cees Pot uit Kleef, die ons
opmerkzaam maakte op het schilderij.

Voor- en achterzijde van het schilderij (zie ook voorzijde omslag).

Boven afbeelding B, links afbeelding C.
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door Joan Walk

Megens: ‘hoeden en petten
en dameskorsetten ...’
In de jaren 40 en 50 van de vorige eeuw had je in Ravenstein veel winkels en werkplaatsen. Er was van alles te koop. Veel werd ook nog met de hand gemaakt. Ook
verkocht men in verschillende winkels dezelfde artikelen. Eén van die winkels was
een winkel in hoeden, petten en ondergoed in de Kolonel Wilsstraat nr. 15.

Etalage van de winkel van Megens
in de Kolonel Wilsstraat 15.

Het gezegde in de kop van het artikel is
een zin die, vrij vertaald naar een bestaand versje, vaak werd gebruikt in het
gezin van Toon Megens. Toon woonde
met zijn vrouw Toos en kinderen in de
Kolonel Wilsstraat en had daar een winkel in bovengenoemde artikelen.
Antoon Megens werd geboren op 22 december 1912 in Duisburg. Toen hij zeven was verhuisde hij met zijn ouders
naar Nijmegen. Hij trouwde met Aleida
Arents waarmee hij twee zonen kreeg.
Zijn tweede vrouw was Cato van der
Ven, geboren op 16 mei 1920 in Dennenburg. Met haar trouwde hij in 1946
en samen kregen ze nog negen kinderen. Vijf zonen en vier dochters. José
Hoogstede-Megens en Maria Megens
vertellen over de winkel van hun ouders.
“In Arnhem kreeg ons vader geen toestemming om een winkel te beginnen,
in Ravenstein wél. Hij nam daartoe in

1937 de winkel over van de dames van
Hall. Dat was een winkel in hoeden en
petten in de Kolonel Wilsstraat. Later
kwam er naast hoeden en petten nog
kleingoed bij, zoals knopen, ritsen, rijggaren en dergelijke. Dat waren gangbare
artikelen, die elk huishouden regelmatig
nodig had. Het werd toen een manufacturenwinkel. Ook ging hij ondergoed, en
dus korsetten, en overhemden verkopen.

Mooie voorgevel
Ons vader had ook een bakfiets. Daarmee ging hij dan langs de deur om spullen te verkopen. Maar dat heeft hij niet
lang gedaan. De winkel had een mooie
vernieuwde voorgevel. Die was nog maar
pas in opdracht van de dames Van Hall
geplaatst. Ook was er ‘de kamer achter
de winkel’. In die kamer stond achter
een kamerscherm een grote spiegel, met
een zilverkleurige lijst. Daar konden de
klanten hun aankopen passen. In de
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winkel hing nog een grote spiegel, met
een hele mooie eikenhouten lijst. Ook
daar kon bij gepast worden. De vrouwen
wilden het liefst door ons moeder worden geholpen.

Groot huishouden
Toen het zevende kind geboren werd is
ons vader gaan werken bij Organon. Als
zelfstandige winkelier kreeg je geen kinderbijslag en ook de ziekenfonds moest
je zelf betalen. En dat was met ons gezin
een groot bedrag. Ons moeder kreeg het
druk met zeven kinderen, de winkel en
het huishouden.
Wij werden dan ook - zoals veel kinderen
uit ondernemersgezinnen in die tijdvoor allerlei klusjes aan het werk gezet.
Voornamelijk om het huishouden te verlichten zodat ons moeder de winkel kon
bijhouden. Ik herinner me nog dat de
gang regelmatig moest worden ‘gezwart’. Dan werden die tegels geboend
met zwarte kachelpoets. En ook het opschudden van de matrassen van de bedden. Die matrassen bestonden in die tijd
uit drie losse kussens. En dat was met al
die bedden dus een heel karwei.
Het was een lang huis dat naar achter
omhoog liep naar de dijk. Er waren dus
ook veel trapjes. Maria: “Ik weet ook nog
dat we, als er meerdere klanten in de
winkel waren, voor de veiligheid in het
looprek werden gezet.”
In die tijd leefden de mensen veel buiten
en dus werd er heel veel ‘gebuurt’ op de
vensterbank van onze winkel. Dat was
gezellig, de mensen hadden meer tijd.
Het was toen ook nog niet zo druk en er
reden nog nauwelijks auto’s.

ringsagent en het werken in de
tabaksfabriek. Later ging hij een winkel
in kinderwagens leiden. Hij werd hiervoor gevraagd omdat hij daarvoor de benodigde papieren had en de eigenaar
nog niet.
Ons vader is 69 jaar geworden. Hij stierf
in Ravenstein in 1981. Ons moeder stierf
in 2003.”

Familie Megens op de foto vóór de
winkel bij een communiefeest.
Vooraan vlnr vader Megens, Maria
en Trudy Megens. Tweede rij vlnr
Gerard, n.n,.n.n, José Megens.
Achter Gerard staat mevrouw Megens. Geheel boven Tiny Megens.

Ongeluk
In 1963 verongelukte onze Tiny, achttien jaar oud. Hij was een brommer aan
het repareren. En bij een proefrit in de
Doolhof reed hij tegen een boom. Dat
was een grote klap. Heel Ravenstein
sprak erover.
Ze waren al van plan om de winkel te
sluiten en dat ongeluk gaf de doorslag
om dat ook te doen. Nadat ons vader opgehouden was met de winkel, had hij allerhande tussendoor-baantjes. Verzeke-

Toon en Toos Megens in 1960.
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door Peter van den Hoogen

Ruilverkaveling: boerenland
kreeg ander aanzien
Tussen 1959 en 1966 kreeg het boerenland in de gemeente Ravenstein een ander
aanzien. Boeren gingen naar nieuwe boerderijen, weilanden en akkers werden
herverdeeld. Deze ruilverkaveling was onderdeel van een modernisering en
schaalvergroting van het boerenbedrijf.

Ruilverkavelingsboerderij van de
familie Elemans aan de Beving,
Naast de boerderij en stal uit de
jaren 60 is een grotere nieuwe
koeienstal gebouwd.

“We hadden op elf plaatsen in Huisseling percelen grond liggen”, herinnert
de 97-jarige Toon Elemans zich. “Soms
moesten we over het land van vier andere boeren om bij onze grond te komen”
meldt Sjaak Elemans, eveneens ver in de
negentig. Dit ‘recht van uitweg’ was voor
veel boeren de enige mogelijkheid om
hun landbouwgrond te bereiken. Door
erfdeling in de loop der eeuwen had ‘bodemversnippering’ plaatsgevonden en
waren de percelen landbouwgrond gemiddeld nog geen 0,5 ha.
Het waren de jaren vijftig in de vorige
eeuw en minister Mansholt van Landbouw en Visserij had grootse plannen
om van boeren grotere ondernemers te
maken die efficiënter konden produceren en op de wereldmarkt konden concurreren. Hoe ging die ruilverkaveling
eigenlijk in onze omgeving?

Vele kleine boeren
Gemengde bedrijven met een paar koeien, wat varkens, kippen en een grote
groentetuin kenmerkten de kleine boe-

renbedrijven in het Maasland. De koeien
werden nog met de hand gemolken en
de boer bewerkte het land met hulp van
paard en kar. (Zie artikelen Jan van Schadewijk in dit blad.) Met het melken van
vijf koeien was je, twee maal per dag,
elke keer twaalf liter per koe, wel een
paar uur bezig.
“Twee keer per dag kwam dan de melkrijder de ‘tuiten’ (melkbussen van veertig liter) ophalen”, vertelt Toon, “en werden ze op de kar naar de coöperatieve
melkfabriek ‘Sint Isidorus’ aan de Stationssingel gebracht. Bij die melkfabriek
waren boeren uit Huisseling, Demen,
Dieden, Deursen, Dennenburg, Overlangel en Neerloon aangesloten. Dat is
nu helemaal veranderd. Bij mij achter
(bij Van Lieshout in Huisseling) ligt nu
een melkveebedrijf met zeshonderd
koeien. Daar wordt nu per dag, met een
tankwagen van 16.000 liter meer melk
opgehaald dan toen door alle boeren uit
die dorpen samen werd geleverd aan
‘Sint Isidorus’” zegt Toon heel stellig.
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Ruilverkavelingscommissie
Na de ‘aanvraag ruilverkaveling GrootRavenstein’ in 1952 werd Wim Jans uit
Herpen, voorzitter van de Boerenbondafdeling Herpen, Neerloon en Keent,
voorzitter van de Ruilverkavelingscommissie. Per dorp werd van elk perceel de
exacte grootte en grondkwaliteit vastgesteld. Het Landbouwkundig Bedrijfslaboratorium voor Grondonderzoek nam
grondmonsters en analyseerde de hoeveelheid zand, klei, fosfor en kalk. Veel
boeren vreesden dat hun vruchtbare
grond geruild moest worden tegen slechtere grond.
Maar de belangrijkste persoon was de
ambtenaar van het Ministerie, herinnerde Sjaak Elemans zich. De boeren konden het moeilijk eens worden en vooral:
hij ging over de subsidies voor het uitkopen en voor het ruilen van grond.
De Stichting Beheer Landbouwgronden
(SBL) kocht grond van oudere boeren
zonder opvolger en verkocht dat met
subsidie aan groeiende bedrijven. Tijdens de ruilverkaveling is hier meer dan
de helft van de boeren gestopt met hun
bedrijf, weet Sjaak nog. Het was een lange periode van overleg, discussie, wijziging van regelgeving en emoties. In
1966 werden de nieuwe, samengestelde
kavels in gebruik genomen en waren wegen en waterhuishouding verbeterd.

Ruilverkavelingsboerderij
Door het einde van de Beerse Overlaat
en na de aanleg van nieuwe wegen in de
polder, ontstond de mogelijkheid om,
met subsidie, een ruilverkavelingsboerderij te bouwen. Toon en zijn echtgenote
Jo Elemans hadden daar wel interesse
in: “Wij hadden een boerderij aan de
Hongerveldstraat, een gemengd bedrijf
met een stuk of vijf koeien, vier fokvarkens en tachtig kippen, eerder overgenomen van Toon Kocken.
Om een ruiverkavelingsboerderij te kunnen bouwen moest je een eigen boerderij (laten) verkopen. Je moest ook 25 hectare grond hebben, eigen grond of
langdurig gepacht. (vervolg p. 8)

De officiële start van de ruilverkaveling Groot-Ravenstein in 1959.
Foto: Daan Scholte, Stadsarchief
Oss.

Toon Elemans.
Mechanisatie
De tractor en de melkmachine maakten het mogelijk om de landbouwbedrijven sterk te
vergroten. Het handmatig melken door de boerin (boeren konden niet melken volgens Jo en
Toon) werd begin jaren zestig vervangen door de melkmachine. Aanvankelijk stond zo’n
melkmachine met een benzinemotor in de wei en ging het vervoer nog in melkbussen. Door
Europese regelgeving moest de nieuwere melkmachine gekoppeld worden aan een gekoelde melktank in de boerderij. Weer later werd de draaimelkstal en vervolgens de melkrobot
geïntroduceerd en werd de melkkwaliteit per koe vastgelegd.
Toon en Jo hadden jarenlang een paard en wagen maar in 1960 werd urenlang met een vertegenwoordiger onderhandeld over de aanschaf van een eerste tractor. Het werd een Ford.
Binnen enkele jaren verdween het werkpaard uit het agrarische landschap en had elke boer
een ‘trekker’ van Fendt, Deutz, Mc Cormick of Ford. De landbouwmechanisatie groeide
door de introductie van nieuwe machines voor graan, gras en aardappelen. Hoge aanschafkosten (“een combine kost meer dan een ton”) zorgde voor de opkomst van loonbedrijven
en het ‘just-in-time’-inhuren van mens en machines.
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Graafwerk voor ruilverkaveling.
Foto: Daan Scholte, Stadsarchief
Oss.

(vervolg van p. 7) Onze boerderij en de
grond er omheen werd in café De Zwarte
Raaf voor 25.000 gulden publiek verkocht. De boerderij is afgebroken en er
zijn daar burgerwoningen gebouwd. We
hebben aan de Beving een nieuwe boerderij kunnen bouwen. De varkens werden afgemest en we werden een melkveebedrijf met 24 koeien en wat jongvee.
Mijn zoon heeft, toen hij trouwde, ons
bedrijf overgenomen en heeft nu 130
melkkoeien en 130 stuks jongvee.”

Natuur

Het succes van Mansholt is de grotere
efficiëntie en productie. Het is triest,
meent Toon Elemans, dat de boerenbedrijven ‘minstens honderd keer’ zo groot
moesten worden, zodat de boer de kost
nog kon verdienen. Het is ook jammer
dat we, rondfietsend, vergeefs zoeken
naar de kleinschalige omgeving van
paadjes, struiken, oude boerderijen en
meanderende beekjes. De laatste tijd is
er meer aandacht voor de natuur. Boeren zaaien akkerranden in met kruiden
en bloemen, stukken land worden onder
water gezet.

De kleine boerenbedrijven direct na de
Tweede Wereldoorlog stonden nog in
een omgeving van knotwilgen, heggen
en kronkelpaden met een uitgebreide
flora en fauna. De ruilverkavelingswegen zijn kaarsrecht en de huidige grote
weilanden met één soort gras begroeid.
De gemengde bedrijven zijn omgevormd tot grootschalige, gespecialiseerde boerderijen waarin het vee om economische en hygiënische redenen bijna
altijd binnen staat.
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Werk zusters in beeld gegoten
“De zusters staan op historische grond, midden in de samenleving. Met mensen
om hen heen waarvoor zij gezorgd hebben. Ze waren actief in het onderwijs, de
kraamzorg en de ouderenzorg.” Aldus Betsie Schepers van Loon bij Omroep Walraven over de beeldengroep die zij maakte ter herinnering aan de kloosterzusters.
Deze staat sinds 15 oktober voor de voormalige ingang van Huize Nazareth.
Betsie boetseerde de beeldengroep in
klei die vervolgens in brons werd gegoten. Ze toont zusters met kappen die zij
droegen in de ‘glorieperiode van de jaren
veertig en vijftig.’ Het werk staat op een
plattegrond van Ravenstein. Want het
klooster staat op een historische plek:
destijds de voorburcht met het rentmeesterhuis.

Plan van 2006
Het plan voor een monument gaat terug
tot 2006. In juni van dat jaar vertrokken
de laatste drie zusters uit het klooster.
Thera Schrijvers: “Riek SommersBrands belde mij toen op. Zij vond dat er
iets gedaan moest worden bij het afscheid. Want de zusters hadden veel betekend voor Ravenstein. Ze vroeg of ik
dat op mij wilde nemen. Zij wilde het
niet doen omdat haar zus Cis één van de
zusters was. Er is toen door een werkgroep een afscheid door de inwoners
aangeboden met Harmonie OBK en de
gildes uit Ravenstein en Neerlangel. Bij
dat afscheid hebben we aan de zusters
toegezegd dat er een monument zou komen ter herinnering aan 85 jaar zusters
in Ravenstein. Daarvoor hebben we geld
ingezameld bij de inwoners.”
De draad werd vorig jaar weer opgepakt
toen het klooster werd verbouwd. De
werkgroep (omgedoopt tot ‘werkgroep
Kloostermonument’) haalde meer geld
op bij sponsors en deed een oproep aan
kunstenaars. Van de zestien inzenders
bleven er drie over. Die hebben een
schets-ontwerp gemaakt. Het ontwerp
van Betsie Schepers van Loon werd unaniem verkozen.

De beeldengroep van de zusters bij Huize Nazareth.
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door Marja van den Broek

Overval in Neerloon
was nationaal nieuws
Op 23 november 1931 was Neerloon even nationaal nieuws. Er werd bericht in de
Delftse Courant, De Amsterdammer, Het Leeuwarder Nieuwsblad, de Telegraaf
en nog vele andere bladen. Twee dagen eerder, op 21 november werd er een overval gepleegd op het keuterboertje T. Koerten (70 jaar). Hij bewoonde een armelijk
boerderijtje aan het Dijkstraatje (nu Staaijstraat). De mensen in zijn omgeving keken raar op dat er bij hem 1600 gulden te stelen viel.
de daders binnen zijn binnengekomen
is een raadsel. Koerten had de gewoonte
om, vóór hij ging slapen, zijn woning
nauwkeurig af te sluiten. Het kan zijn
dat een of meer daders zich tevoren in de
woning verborgen hadden, om later hun
medeplichtige(n) binnen te laten. Koerten was verder niet gewond.
Het verloop van de overval vertoonde
een merkwaardige overeenkomst met
een, die enige weken daarvoor, eveneens
door drie personen, in Heesch gepleegd
werd. Daarom bestond het vermoeden,
dat de dieven uit de omgeving van Oss
kwamen.

Bende van Oss
De overvallen boer T. Koerten.

Op die avond, circa 11 uur, knevelden
drie gemaskerde overvallers Koerten aan
handen en voeten op bed. Ook zijn
hondje moest eraan geloven en werd
flink toegetakeld. Ze vonden de buit in
een zakje in een kast en gingen er vandoor. Koerten hield zich eerst stil, bang
dat ze er nog waren of terug zouden komen. Daarna sleepte hij zich naar de
buurman, die 500 meter verderop woonde. De buren bevrijdden hem van de
banden waarmee hij was vastgebonden
en waarschuwden de politie.
Om vijf uur ’s morgens was de brigadecommandant der Koninklijke Marechaussee te Grave ter plaatse. De overvallers hadden zo een ruime voorsprong.
Buiten werden slechts wat voetafdrukken gevonden, geen inbraaksporen. Hoe

Pas in 1935 komt er een vervolg op deze
geschiedenis. De politie arresteert o.a.
het beruchte Ossche tweetal, Toon Hendriks alias Dikke Toon de Soep en Lambertus Vos alias Bijs de Sijp. Aan inspecteur Van Kempen bekennen zij dat ook
Peer de Bie van de partij was bij de overval op Koerten. De buit zou volgens hen
maar 200 gulden zijn geweest.
In de berichtgeving is de 1600 gulden
inmiddels aangegroeid tot 2000 gulden.
Er wordt weer in het hele land in de pers
aandacht besteed aan de gebeurtenissen.
Een hele waslijst aan berovingen in de
regio kon aan het trio gelinkt worden. De
drie mannen waren lid van de beruchte
Bende van Oss.
De Bende van Oss zorgde tussen 1888
en 1934 voor veel zware misdaden: 29
moorden, tientallen roofovervallen, inbraken en honderden brandstichtingen.
Na een rustige periode was er tussen
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1920 en 1935 weer een opleving van de
criminaliteit. De armoede, klassenmaatschappij, uitbuiting, rechtsongelijkheid
en kinderarbeid waren een rijke voedingsbodem voor sociale onrust en de
daaruit voortvloeiende criminaliteit.
In de film uit 2011 over de Bende van
Oss, voor een deel opgenomen in Ravenstein, komt een geromantiseerd beeld
naar voren. We hebben het echter over
keiharde, nietsontziende criminelen.

De boerderij van T. Koerten.

Ravenstein bij mooiste vestingsteden
Ravenstein is het niet geworden: de allermooiste vestingstad van Nederland.
ANWB-leden konden dit jaar hun stem
uitbrengen op de stad van hun keuze.
Die stemming leidde tot een top-vijf:
Hulst, Gorinchem, Dokkum, Bourtange
en Sittard. Een jury koos uit die vijf de
aller-allermoooiste: Gorinchem.
De troostprijs voor Ravenstein en 48 andere vestingsteden: vermelding in het
boek De allermooiste vestingsteden van Nederland. In dit boek wordt Ravenstein
omschreven als ‘Duitse stad langs de
Zuiderwaterlinie’. Naast de vestingwerken staat er informatie in over monumenten, musea en horeca. Megen en
Grave staan eveneens in dit boek en, iets
verder weg, Heusden en Gennep.
Het boek is een uitgaven van de ANWB
en is te koop in de boekhandel.
Ravenstein kreeg nog een troostprijs. Op
de website van de ANWB staan wandelingen door de tien mooiste vestingsteden, waaronder Ravenstein. Zie www.
anwb.nl/wandelen/nederland/tips/vestingsteden.
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door Peter van den Hoogen

Drukte bij station en haven
met goederenvervoer
Goed vijftig jaar geleden zag je nog wagons met Trabant-auto’s of kolen gelost
worden op het goederenemplacement van het station Ravenstein. Ook de haven
herbergde vaak meerdere schepen. In de jaren zeventig stopte het goederenvervoer per spoor in Ravenstein. Enige jaren later eindigde ook de goederenomslag
per schip. Alleen de aankomst van de Sint zorgt nog eens per jaar voor drukte in de
oude haven.
Oss. Een andere optie voor een kanaal
Oss-Lithoijen verdween van tafel door de
voordelige voorwaarden die Jurgens had
bedongen voor vervoer via ‘de Maatschappij tot exploitatie der Staatsspoorwegen’.

Dubbelspoor

Station Ravenstein in de jaren 50.
Links is een wagon te zien op het
emplacement voor goederenvervoer. Foto: Daan Scholte, Stadsarchief Oss.

De aanleg van het spoor langs Oss en Ravenstein was vooral bedoeld voor het
goederenvervoer. Toen de spoorlijn Tilburg-Nijmegen aangelegd zou worden
was het de boterfabrikanten Jurgens en
van den Bergh evenals de gemeente Oss
veel aan gelegen de lijn via Oss, en dus
ook via Ravenstein, te laten lopen. In
1881 werd de spoorlijn geopend.
Die spoorlijn was nodig omdat Oss bijna
de enige van de opkomende industriesteden in Brabant was zonder kanaal- of
rivierverbinding. In 1825 was de ZuidWillemsvaart door Den Bosch, Veghel
en Helmond geopend en op initiatief
van koning Willem I werden diverse andere kanalen gegraven.
Nog in 1889 probeerde de firma Van den
Bergh om de aanleg van een kanaal van
Macharen (aan de Maas) tot aan het station in Oss te realiseren. Jurgens werkte
dit tegen en Van den Bergh verdween uit

De 150 tot 200 wagens per dag aan producten van Jurgens, Hartog en Zwanenberg werden vanaf 1911 vervoerd via een
nieuwe dubbel-spoorverbinding tussen
Oss en Den Bosch en Oss-Nijmegen
(flessenhals was, en is ook 110 jaar later,
de enkelsporige brug Ravenstein). In
1928 nam de NS het expeditiebedrijf
‘Van Gend en Loos’ over. Toen werd
transport per spoor in combinatie met
de eindaflevering via de oranje-grijze
(vracht)wagens van Van Gend en Loos
het belangrijkste goederenvervoer in het
land.
Voor de Ravensteinse arbeiders was het
spoor vooral de ideale mogelijkheid om
in de fabrieken in Oss te gaan werken.
Overigens is uiteindelijk in 1963 het kanaal van Oss naar Macharen er toch gekomen; handig voor vervoer van containers en van de aluminium superjachten
van Heesen Yachts.

Spooremplacement Ravenstein
Ook het station van Ravenstein werd in
de eerste helft van de 20e eeuw steeds vaker gebruikt voor goederentransport.
Vandaar de aanduiding ‘spooremplacement’. Daar werden onder meer steenkolen aangevoerd. Piet Strik, zaakvoerder voor de Boerenbond/CHV, stond
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regelmatig met paard en kar bij de wagons met kolen, evenals de kolenboeren
Van Schadewijk uit de Nieuwstraat en
Schimmel uit Reek.
Opkomende industrieën vestigden zich
aan de Stationssingel juist vanwege de
mogelijkheid tot goederenvervoer. Een
bekend voorbeeld is Van Hoek’s Automobielindustrie die in begin jaren zestig
de centrale invoer van het automerk Trabant voor Nederland regelde via goederentreinen vanuit de DDR (Oost-Duitsland) naar station Ravenstein, tegenover
het bedrijf.

Alleen personenvervoer
Kolentransport verdween in de jaren
zestig toen de NAM alle Nederlandse gemeenten ging voorzien van het gas uit
Slochteren. Goederenvervoer veranderde; zo eindigde bijvoorbeeld in 1970 de
Trabant-invoer per spoor toen Alimpo
het bedrijfsterrein overnam voor de as-

semblage van BMW’s. Goederenvervoer
per spoor is tegenwoordig vooral interessant als het over grote afstanden plaatsvindt. De ‘Betuweroute’ verwerkt meer
dan tachtig goederentreinen per dag.
Langs Ravenstein komen gemiddeld
drie tot vier goederentreinen per dag.
Maar het station is tegenwoordig alleen
in gebruik voor personenvervoer.
Er zijn volgens de NS nu reeds per werkdag ruim 1460 ‘in- en uitstappers’ (passagiers) op station Ravenstein. Momenteel werkt de gemeente aan een plan om
rond het station 370 woningen te bouwen in wat ‘het Stationkwartier’ gaat heten.

Vracht per schip
In de jaren dertig van de vorige eeuw is
met man en macht gewerkt aan het beter
bevaarbaar maken van de Maas.
(vervolg op p. 14)

Haven Ravenstein in de jaren
1950-1960. Foto: Daan Scholte,
Stadsarchief Oss.
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Vervoer van een tank voor waterzuivering van Van Wijk en Boerma
naar de haven in Ravenstein in
1953. Foto: Daan Scholte, Stadsarchief Oss.

(vervolg van p. 13) Dit gebeurde door het
afsnijden van de vele bochten en het
plaatsen van stuwen en sluizen onder
meer in Lith. Dit maakte het vrachtvervoer per schip naar zowel Limburg als
richting Rotterdam aanzienlijk aantrekkelijker.
Direct na de Tweede Wereldoorlog groeiden de boerenbedrijven in Oost-Brabant
sterk en maakte vooral veevoederproducent Meulemans steeds intensiever gebruik van de haven voor de aanvoer van
grondstoffen. Dat gold ook voor de Boerenbond/CHV en de snel groeiende
plaatselijke industrie, zoals Van Wijk en
Boerma.. Deze laatste firma maakte grote waterzuiveringsinstallaties en vervoerde die grote installaties vaak via de Maas
naar de grote steden in het westen van
het land.

Sluiting haven
Met de omslag van het vervoer in (meel)
zakken naar bulk opende Meulemans bij
haar 100-jarig bestaan in 1964 een eigen, meer geautomatiseerde havenvoor-

ziening direct achter haar fabriek. Van
Wijk en Boerma, Salet (meubelen) en
Ravo (schoenen) verdwenen begin jaren
tachtig uit Ravenstein en met de opening van de A 50 en andere verbindingswegen kwamen betere vervoersmogelijkheden over de weg. De goederenhaven
is in de jaren tachtig gesloten.
Tegenwoordig ligt het grootste industrieterrein van Ravenstein, ‘de Bulk’ ,
niet aan de Stationssingel bij het spooremplacement of aan de Maas maar bij de
op- en afrit van de autosnelweg. Er is nog
wel belangstelling voor de haven van
watersportvereniging Windkracht 13.
Steeds vaker leggen boten aan voor een
toeristisch kijkje in het opgeknapte stadje.
Bronnen: Brabants Dagblad 24-02-1955;
Stadsarchief Oss; Dagblad De Stad Oss,
Dagblad Oss en omstreken 31 mei 1956 en
NS.nl.
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Wie staan er op de foto?

De werkgroep beeldarchivering van de
Heemkundekring is op zoek naar namen (en data). Op de fotobank staan diverse groepsfoto’s zonder de namen van
de personen. Daarom roepen we de hulp
in van de lezers. Wie staan er op de foto
op deze pagina? Andere gegevens, zoals
datum, plaats enz. zijn ook welkom.
Op de foto staan leden van de Carnavalsvereniging ‘Gammel Gerammel’; we
kennen niet hun namen. Voor het gemak zijn cijfers toegevoegd. Welke naam
hoort bij welk nummer?

Namen kun je doorgeven via een berichtje naar: werkgroepbeeldarchiveringhkk@gmail.com.
Wie in het algemeen wil reageren op
foto’s op de website kan ook gebruik
maken van de knop bij de foto’s: Reageer
op dit object (gebruik bij voorkeur geen
leestekens).
Het adres van de fotobank op de site is:
www.heemkunderavenstein.nl/collectie/beeldbank.
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Herfst en winter op de boerderij
door Jan van Schadewijk

Erpel rapen, stoppels ploegen
‘Erpel’ (aardappels) rapen, bieten rooien, stoppels omploegen. Dat werk moest gedaan worden op onze boerderij in de jaren vijftig van de vorige eeuw. In de winter
stalde je de koeien op, plukte je knolgroen en haalde je bieten uit de ‘mangelkuil’.
Hieronder een meer uitgebreide beschrijving van deze werkzaamheden op de gezinsboerderijen in de jaren vijftig. Toen 95% van de dorpsbewoners in Huisseling
nog boer was en de wereld niet verder reikte dan de naburige dorpen.
gers en de handel. In vele kelders van
burgers in Ravenstein heb ik aardappels
moeten storten in de vijftiger jaren.

Stoppels ploegen

De boerderij aan de Daalderstraat
aan de achterzijde, waar zich de ingang bevond. Schilderij van Piërre
Timmermans.

In de vroege herfst moest het land waar
het graan had gestaan (de stoppels) worden omgeploegd en ingezaaid worden
met knolgroen. Het knolgroen was als 2e
gewas bestemd als voer voor het vee op
stal in de vroege winter. In september
werd een gedeelte van de landbouwgrond omgeploegd en gereed gemaakt
voor het inzaaien van de wintergranen,
rogge en tarwe.
Tijdens deze werkzaamheden overkwam
mij bijna een ongeluk dat catastrofaal
had kunnen aflopen. Samen met mijn
vader was ik aan het ploegen op ‘De
Hammen’ in Huisseling.
De herfst begon op de boerderij begin
september met het oogsten van de aardappelen. In Huisseling ‘erpel’ en in Megen ‘aopel’ genoemd. De aardappels op
de akker werden handmatig met de riek
gerooid (uit gedaan).Wekenlang was je
bezig met dit werk. Omdat je de hele tijd
voorover stond bij het rooien kreeg je
rugklachten. Ik ging dan vaak over twee
aardappelwallen liggen om mijn rug te
rechten en zodoende de rugpijn te verminderen. Als er een dag of twee gerooid
was werden de aardappelen “opgeraapt”
in manden en verzameld in zakken.
Twee manden per zak. ’s Avonds werden
de aardappelzakken met paard en wagen
opgehaald en op de boerderij in het
‘aardappelhok’ voor de winter opgeslagen. De aardappels waren bestemd voor
eigen consumptie en verkoop aan bur-

Jan van Schadewijk (rechts) met jeugdvriend
Theo van den Bergh in 1949.

Tussen Maas en Erfdijk 25 | december 2021 | 16

Jan van Schadewijk (links) met zijn
moeder en broer Lambert.

We werkten met twee paarden voor de
ploeg en ik moest de paarden ‘drijven’
(met de ‘leidsels’ of touwen aansturen)
terwijl mijn vader de ploeg bestuurde.
Op een gegeven moment spoorde ik het
tweede paard (van buurman Driekus
Jansen) aan door licht met de ‘leidsels’
op zijn rug te slaan. Het paard sprong op
en sloeg met alle kracht met zijn achterbenen naar achteren. De hoefijzers van
het paard gingen rakelings langs mijn
gezicht en ik voelde de wind die dat teweeg bracht langs mijn wangen stromen. Ik had weer eens een goede engelbewaarder op mijn schouder zitten.

‘Mangelen’
Vanaf begin oktober werden de voederbieten geoogst. In Huisseling ‘mangelen’ en in Megen ‘peeën’ genoemd. De
bieten werden met de hand gerooid en
op rijen gelegd. Met een scherpe schop
werd de kop (het blad) van de biet gescheiden. Met paard en wagen werden
de bieten verzameld en in een reeds gegraven ‘mangelkuil’ bij de boerderij opgeslagen, als voer voor het vee in de winter. Het blad werd in de herfst naar de
melkkoeien in de wei gebracht. Het
diende als ‘bijvoering’ voor de melkkoeien, omdat er in de herfst maar weinig
gras meer groeide.
In het begin van de herfst werd vaak de
‘tweede snee’ van het hooiland gemaaid.
Het gras werd gehooid en geen hooi

maar ‘eimend’ genoemd. Deze ‘eimend’
was ook weer voer voor het vee in de wintermaanden.

Opstallen koeien
Wanneer het laatste seizoen was aangebroken werd begonnen met “het opstallen” (op stal zetten) van de melkkoeien.
Dat was altijd een heel ceremonieel. Dagen van te voren werd de stal op orde gebracht. Als de vijf melkkoeien werden
opgestald kwam mijn moeder naar “de
deel” (gedeelte voor de koeienstal) en bekeek de koeien of ze nieuw voor haar waren. Ze had die dan ook ongeveer acht
maanden niet meer gezien. Het was als
het ware weer thuis komen, voor de koeien. De opgestalde koeien brachten meteen een bepaalde soort warmte in het
achterhuis die uniek was. Na een week
of twee volgde het jongvee. Die werden
zowel op de deel, als elders in het achterhuis geplaatst.

Knolgroen
In het begin van de winter moest er
knolgroen geoogst worden wat als veevoer voor het rundvee diende. Dat oogsten gebeurde handmatig (met de hand
plukken). Nu waren de winters halfweg
de vorige eeuw veel kouder als nu. Het
had vaak al flink gevroren begin december en de ijzel zat op het knolgroen.
Maar het plukken ging altijd door.
(vervolg op p. 18)
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Paard ophalen

Oom Piet uit Megen ploegt
graanstoppels met twee paarden
voor de ploeg.

(vervolg van p. 17) Het rundvee moest
immers aan voer geholpen worden. Ik
heb vaak ijskoude handen gekregen, die
je probeerde op te warmen door met je
armen over elkaar heen te slaan. Het
bloed werd dan naar de toppen van je
vingers geslagen, waardoor je handen
wat warmer werden. Met paard en wagen werd het knolgroen naar de boerderij gebracht. Vaak moest het eerst gewassen worden in het water van een sloot,
om de aarde van de knollen te verwijderen. Meestal voerde je dit voer tot ongeveer kerstmis.

Voederbieten
Daarna werd begonnen met het voeren
van voederbieten. Deze waren in de
herfst ingekuild en bedekt met aarde en
stalmest, om bevriezing te voorkomen.
Elke veertien dagen werd een halve dag
gespendeerd aan het ‘uithalen van bieten uit de mangelkuil’. Deze werden dan
in het bietenhok opgeslagen. Voor het
voeren aan het vee werden de bieten machinaal gesneden door ze door de ‘mangelmachine’ te halen. Altijd werd begonnen met hooi aan het vee te voeren. Na
de twee ‘hoofdgerechten’ ( hooi en bieten met meel) volgde de drank (water).
Dit ritueel speelde zich twee keer per dag
af. ’s Morgens werd er voor het voeren
gemolken en ’s avonds werd er na het
voeren gemolken. Voor de nacht, om ca.
23.00 uur, werd het vee nog ‘afgevoerd’
met stro.

Als laatste werd het paard naar huis gehaald. Paarden hebben een dikke vacht
en kunnen, als het niet gesneeuwd heeft,
altijd wel buiten in de wei blijven. In de
vijftiger jaren van de vorige eeuw begon
het in de loop en zeker op het eind van
december altijd flink te sneeuwen. Ik
ging dan het paard, ‘de Vos’, ophalen uit
de wei. Het paard voelde dat aan. Hij
stond dan bij het hek mij al op te wachten. Samen liepen we dan door het besneeuwde landschap naar huis, nietszeggend maar elkaar wel begrijpend.
Onze vos hield zijn hoofd (een paard
heeft benen en een hoofd) tegen mij aangedrukt of hij wilde zeggen “wij weten
het samen wel”. Zijn hete adem verwarmde mijn lichaam.
Ik heb ervaren dat de vriendschap tussen
mens en dier vaak veel waarachtiger is,
dan tussen mens en mens. Mijn binding
met dit paard, onze vos, zal mij mijn
hele leven lang bij blijven.
Eenmaal het paard in de warme paardenstal gezet overviel je een gelukzalig
gevoel. Alle dieren stonden in hun verblijven op de boerderij, beschut tegen
het winterse weer buiten. Niemand kon
jou en je dieren nog kwaad doen. De
winter met al zijn sneeuw, vorst en ijzel
kon beginnen.

Jan met paard ‘de Zwarte Luxe’, opvolger van
‘De Vos’.
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Jan Elemans 1924-2021

‘Huisseling mijn geboortegrond’
“Huisseling zal veranderen maar blijft altijd mijn geboortegrond, waar mijn wieg
stond en waar mijn ouders en voorouders leefden, waar mijn jeugd lag, waar mijn
gezin opgroeide, waar mijn jaren verstreken en waar mijn graf zal zijn.”

Koeien melken met de halfautomatische melkmachine. Op de
foto Jan en Walter Elemans voor
hun woning aan de Woordstraat.
(Bron: Familie Elemans-van de
Rijdt, Ravenstein).

Deze tekst stond op de rouwkaart bij het
overlijden van Jan Elemans op 16 oktober. Elemans was boer in Huisseling én
actief in de gemeenschap, onder andere
als voorzitter van de Boerenbond NCB
en van de Katholieke Bond van Ouderen
(KBO). Hij werd 97 jaar.
De tekst op de kaart stond eerder in het
boek ‘Huisseling, van verleden tot heden’. Daarin keek hij met gemengde gevoelens naar zijn geboortedorp. “Mijn
herinneringen zijn gevarieerd, van vrolijk tot triest. Vrolijk omdat het zo’n
mooi en rustig dorpje is waar iedereen
elkaar kende en zich betrokken voelde
met elkaar. Triest omdat het niet aan de
tand des tijds kon ontkomen. Vele en
snelle ontwikkelingen heb ik zien gebeuren, vooral in de tweede helft van de 20e
eeuw. Geen andere generatie heeft zulke
snelle en ingrijpende veranderingen, zowel in bedrijfsvoering, levensopvattingen als geloofsbeleving, ondergaan.”

Achterkleinkind over opa-opa

“Hij is geboren op 27-07-1924 in Huisseling, Hondshoek, nu Woordstraat.
Hij heeft 1 broer (Toon) en 1 zus (Riek);
zijn vader heette Wout en zijn moeder
heette Jans.
Zijn moeder overleed een maand na zijn
geboorte.
Hij leefde ook op een boerderij. Alleen
met 8 koeien, 20 varkens en 200 kippen. Het paard werd gebruikt op het
land. Later hadden ze ook een tractor.
Opa-opa ging ook in Ravenstein naar
school.
De kinderen zaten op houten banken in
de klas, twee aan twee.
Ze gingen lopend naar school, en later
met de fiets.
Ze droegen op school nette kleren.
Opa-opa zat op een jongensschool.
Ze speelden hinkelen, tikkertje, soldaatje en met knikkers.
Zijn sport was een soort turnen (piramide bouwen) bij de Jonge Boerenstand.
Opa-opa kon heel goed schaatsen.”

Jan Elemans, in 2011, tussen de suikerbieten op de grond die hij decennia lang bewerkte nabij de Bossen en de Woord.

Achterkleinkind Jasmijn Waijers (8 jaar)
beschreef in november 2020 voor een
project op school haar overgrootvader:
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AWR bestaat ruim twintig jaar
door Marja van den Broek

Vrijwilligers helpen bij opgravingen
Eind 1999 werd de Archeologische Werkgroep Ravenstein opgericht. In de jaren 90
waren de rondelen aangetroffen in het dijklichaam langs de Maas en bij deze projecten kwam naar voren dat er behoefte was aan assistentie van lokale vrijwilligers. In Herpen stond een nieuw te bouwen wijk gepland en in het voortraject
werd veel archeologie aangetroffen.

2018: Zeven leden van de archeologische werkgroep bij het Philips
van Kleefbolwerck. Vlnr Nico Verhoeven, Menno Willemsen, Marja
van den Broek, Henri Kuijpers,
Joost Vlemmix, Arno van Zwam
en Jan van Berkel. Frans Eerden
ontbreekt.

Het eerste project waar AWR zich dus
nuttig kon maken was aan de Wilgendaal. ADC (een opgravingsbedrijf) had
de opdracht om een korte (zes dagen)
verkenning te doen. Dit leverde zoveel
informatie op dat besloten werd om het
volgende terrein uitgebreid op te laten
graven door Archol. Deze opgraving
duurde enkele maanden en de groep
heeft hier heel veel praktijkervaring op
gedaan.

Groep
In de loop der jaren veranderde de samenstelling van de groep regelmatig en
werden we ook twintig jaar ouder. Nu

telt de groep acht personen met nog vier
leden van het eerste uur. Behalve helpen
bij opgravingen houden we ook een archief bij met rapporten en foto’s. Ook
hebben we de zorg voor vondst-collecties. De afgelopen jaren hebben we diverse uitstapjes gehad: rondleiding in
het provinciaal depot voor bodemvondsten, een bezoek aan fort Pannerden, een
tocht langs de grenzen van het Land van
Ravenstein. Niet alleen educatief maar
ook gezellig. We hebben verschillende
keren een expositie ingericht: met 650
jaar Ravenstein over allerlei locaties, over
de vondsten bij de leerlooierij en een
over de opgraving aan de Kasteelseplaats.
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2001: Wilgendaal, Herpen. Henry
Kuijpers en Ben van Vugt zeven
zand op zoek naar vuursteenafslagen. Op de achtergrond Jan van
Berkel.

Helaas kunnen we niet meer beschikken
over tentoonstellingsruimte en dat zal er
in de toekomst niet beter op worden.

Huisvesting
AWR heeft zijn domicilie al op heel wat
plaatsen gehad. We begonnen met onze
bijeenkomsten te houden in Herpen in
wat nu de Heemkamer is. Al onze spullen werden steeds mee heen en weer verhuisd. Daarna kregen we de beschikking
over het zaaltje boven in het bijgebouw
van de molen. Deze ruimte deelden we
met het bestuur van de Heemkundekring. We hadden onze eigen kasten
voor vondsten, gereedschap en boeken.
Toen de leerlooierij gerestaureerd was,
mocht AWR de bovenverdieping gebruiken. Het leermuseum ging in de loop
der tijd steeds meer ruimte claimen en
de werkgroep voelde zich gedwongen
weer te verkassen.
We mochten gebruik maken van ruimten
in de middelbare school. We hadden twee
berghokken tot onze beschikking en een
kamer waar we konden vergaderen. Toen
de school in 2017 zijn deuren sloot verhuisde de werkgroep naar de begane
grond waar we een eigen ruimte kregen
om bijeenkomsten te houden en een ‘magazijn’. In de loop van het volgende jaar
moeten we echter weer verhuizen, nu
naar de zolder van het raadhuis.

Projecten
De afgelopen 21 jaar zijn er tientallen opgravingen geweest in het gebied waarin
we actief zijn, de voormalige gemeente
Ravenstein. Enkele gedenkwaardige projecten onder leiding van een opgravingsbedrijf waren: plan Wilgendaal (2001) in
Herpen, Asboom in Overlangel (2008
en 2009), de Kasteelseplaats (2014) in
Ravenstein. In de loop der jaren heeft de
groep voldoende kennis opgedaan om
zelf kleine onderzoekjes te mogen doen,
dit in samenwerking met de gemeentelijk archeoloog van Os. Bijvoorbeeld in
een tuin in de Nieuwstraat in Ravenstein
(2017) en de begeleiding van het graven
van de fundering van de serre achter het
raadhuis (2021). Ook vragen opgravingsbedrijven regelmatig naar informatie
over wat we weten over een locatie waar
plannen voor zijn.

Verandering
We hebben in de loop van de jaren wel
ervaren dat het omgaan met archeologie
flink veranderde. De wet- en regelgeving
werd strikter. Opgravingsbedrijven schoten als paddestoelen uit de grond en
moesten aan allerlei eisen voldoen.
Nieuwsgierigheid is geen reden om te
gaan graven. Oss stelde een gemeentelijk archeoloog aan. (vervolg op p. 22)

Tussen Maas en Erfdijk 25 | december 2021 | 21

2014: collega-amateur uit Oss,
Gerard van Alphen (vooraan) geeft
een lesje aan vlnr Nico Verhoeven,
Arno van Zwam en Henry Kuijpers.
Kasteelseplaats, Ravenstein.

(vervolg van p. 21) Gelukkig was dat iemand die we al kenden van de opgravingen. De huidige gemeente-archeoloog
voorziet ons van alle benodigde informatie en dat verplicht ons ook om ons
steentje bij te dragen waar het kan.
We dragen al jaren een helm en een fluorescerend hesje wanneer we ons melden op een opgravingssite, maar tegenwoordig eist men ook steeds vaker
veiligheidsschoenen. Met de huidige
coronamaatregelen stonden we helaas
vaker naast dan in de opgravingsput.

Al die veranderingen hebben het er voor
ons soms lastiger, soms beter op gemaakt. Toch kunnen we ons nog steeds
nuttig maken voor de lokale archeologie
en daar zijn we nog lang niet mee klaar.
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Boek met twee gezichten
door Aad Vernooij
Martin Jan van Mourik heeft een nieuw boek toegevoegd aan zijn oeuvre over Ravenstein. Dit boek heeft twee gezichten. Het eerste deel geeft een goed beeld van
de geschiedenis van het Loterijfonds. Het tweede deel heeft meer weg van een
pamflet waarin de schrijver afrekent met ‘achterbaksheid’ en ‘wanbeleid.’
In het eerste deel, dat ongeveer twee derde van het boek beslaat, schetst Van
Mourik allereerst de voorgeschiedenis
van het Loterijfonds. Hij verwelkomt de
komst van het vorstenhuis Pfalz-Neuburg, waardoor de godsdienstvrijheid in
het Land van Ravenstein is gewaarborgd.
Het wordt ‘een veilige haven’ voor kerken, kloosters en kapellen. Hij beschrijft
ze allemaal in een informatief hoofdstukje.

Loterijwezen
Nieuw in de literatuur over Ravenstein is
de beschrijving van ‘het loterijwezen in
de Nederlanden’. Daar lees je zelden
over. Hetzelfde geldt voor het begin van
de ‘Ravensteinsche Lotterie’.
Van Mourik concludeert dat het Loterijfonds in 1729 is ontstaan. In dat jaar
kreeg Van Willigen toestemming voor
een loterij van keurvorst Karl Philipp
von der Pfalz-Neuburg. Volgens Van
Mourik is de opbrengst van de loterij
waarschijnlijk door Van Willigen in een
apart potje, ofwel fonds, gestort.
Uit dat potje komt niet alleen geld voor
de Luciakerk maar ook voor de Latijnse
en Franse school, dankzij ‘het voortdurend succes’ van de loterij. In 1782 is de
laatste trekking. Inmiddels is een flink
vermogen opgebouwd; in 1793 bedroeg
dat bijna 92.000 toenmalige guldens.
Dan breekt de Franse tijd aan en wordt
het ‘beheer van het fonds gekenmerkt
door wanorde’ en was het een ‘dankbare
prooi voor graaiers.’

Historisch
Historisch is het jaar 1983, niet alleen
omdat Van Mourik als bestuurslid/provisor toetreedt, maar ook omdat het toezicht van de provincie op het fonds wordt
beëindigd. Voortaan zijn de Ravenstein-

se ingezetenen (in dit geval bestuursleden) eigen baas over het fondsgeld. Dat
geld wordt gebruikt om ‘sociaal-culturele
activiteiten’ te ondersteunen. Daaronder
vallen niet alleen Harmonie OBK of het
Sint Barbaragilde maar ook de uitgave
van boeken over de jezuïeten en de kelders van Ravenstein.
Tot zover het eerste deel waarin de auteur lichtvoetig door de geschiedenis
wandelt. In het tweede deel geeft hij zijn
kijk op de gebeurtenissen rond de Luciakerk sinds 2016. Hij slaat dan een heel
andere toon aan. Hij heeft het onder
meer over ‘verstandelijke en bestuurlijke
onbenulligheid’, ’volksverlakkerij’, ‘gluiperige gladjanus’ en ‘cultuurbarbaren’.
Hiermee overschreeuwt de schrijver
zich. Daarmee krijgt dit deel het karakter
van een strijdschrift dat beter apart uitgegeven had kunnen worden.

Voor leden van de Heemkundekring is het boek te koop met een
korting van vijf euro. Het wordt
gratis afgeleverd als de koper 20
euro overmaakt op rekening nr.
NL 12 RABO 0143 1135 42 t.n.v.
Stichting Loterijfonds Ravenstein
en daarbij het adres vermeldt.

Deze kist heeft waarschijnlijk aan het Loterijfonds toebehoord. Uit documenten blijkt dat in 1813 een kist is aangeschaft om documenten van het
Loterijfonds in op te bergen. Het is een ijzeren kist, een zogenoemde
‘Armada kist (chest)’. Deze werden reeds in de 17e eeuw in Neurenberg
gemaakt, o.a. om mee te
nemen op lange (scheeps)
reizen. Op de kist is onder
meer een wapen met een
raaf afgebeeld. De kist
heeft jarenlang in het
Raadhuis gestaan en bevindt zich nu bij de auteur
van het boek. Hij zal te zijner tijd weer in een publieke ruimte worden geplaatst, zo verzekert Van
Mourik. Foto: Theo Audenaerd.
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Soldaat Rampart in Huisseling
Een meisje zwaaide naar soldaat Cor Rampart; niet veel later mocht hij bij de familie van het meisje, Van de Rijdt in Huisseling, paardenstallen timmeren. Rampart,
afkomstig uit Bergen op Zoom verbleef in 1939/40 in Ravenstein, Huisseling en
Overlangel. Zijn belevenissen beschreef hij in een dagboek. Hieronder enkele
fragmenten.
een tamelijk vrij leven. Er werd een
ploegje bouwvakkers gevormd. Drie timmerlieden, één loodgieter, één schilder
en ik als metselaar.

Paarden
Het leger had toen nog paarden om het
geschut te trekken. Deze stonden bij diverse boeren en de stallen moesten door
ons worden onderhouden. We moesten
dat onder mekaar maar regelen. Zo af en
toe moesten we met de troep mee om
toch wat op te doen van het soldaatje spelen. Even buiten Ravenstein stond steeds
een meisje buiten en naar ons te zwaaien.
Je bent jong, dus daar had je wel oog voor.
Op een dag liep ik op de dijk langs de
Maas waar ik eigenlijk niets te maken
had en kwam ik kapitein Van de Weijden tegen. Hoe moest ik dat verantwoorden? Hij sprak mij aan en zei: “Kom
straks even langs mijn bureau”. lk dacht
dan zal er wat zwaaien, alhoewel de kapitein een heel goede man was. lk liep met
lood in mijn schoenen verder en later
naar het bureau. “Rampart” zei hij, “je
moet morgen eens naar de stallen gaan
kijken in Huisseling.”

Boerderij
Van links naar rechts: Catrien (Trina), Nolda, Theo en Annie Van de
Rijdt, circa 1940. Ze staan voor hun
ouderlijk huis in de Grotestraat.
Catrien was het meisje dat naar
Cor Rampart zwaaide. Zij trouwde
later met Jan Elemans, zie p. 19.

“Toen werden we overgeplaatst naar de
zuidzijde van de Maas, dus in Brabant,
in Ravenstein. Die verhuizing ging heel
wat beter. Wij kwamen terecht in een
meisjesschool die gevorderd was. Ook
hier moesten we in het stro. De keuken
was in een ander gedeelte van de school.
Het was in de hele school lekker warm,
want er was centrale verwarming. Wij
hadden het daar niet slecht, de winter
stond voor de deur want het was inmiddels eind oktober. Al gauw had ik daar

lk wist niet wat ik hoorde, in plaats van
een reglement moest ik naar de boerderij van het zwaaiende meisje. lk ben daar
bij die familie Van de Rijdt heel goed opgenomen. Na het een en ander te hebben verteld, waar ik vandaan kwam en
wie ik was, werd ik al gauw uitgenodigd
om ’s avonds af en toe of met de weekeinde bij hen te komen doorbrengen.
Het werk aan de stallen duurde natuurlijk wel langer dan normaal. De familie
vond het fijn dat de boel goed werd opgeknapt. Ook haalde ik de timmerlieden
erbij om het houtwerk te vernieuwen.
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weet nog goed dat ik zei: “Zouden we nu
al gauw doodgeschoten worden?”
Heel de dag zijn wij daar gebleven, overal aan de Duitse grens werd geschoten,
ook vanaf de brug bij Grave, dat waren
Duitsers verkleed als burger. Zover waren ze toen al in het land. Tegen de
avond, het was al donker, zaten we in de
woonkamer en maar afwachten wat er
zou gebeuren. Opeens werd er op de
deur gebonsd, het angstwater liep over je
rug; er werd geroepen wij komen jullie
halen. Wij dachten aan Duitsers maar
het waren er van onze afdeling. Ze hadden een open vrachtwagen. Wij hebben
toen zo veel mogelijk munitie dat in de
schuur lag opgeladen.”
Met de vrachtwagen vertrekken de soldaten richting Den Bosch.
Cor Rampart.

De dagen verstreken en het werd winter.
Een koude lange winter maar wij hadden gelukkig centrale verwarming in de
school. Wij hebben die winter veel geschaatst op de gracht rond Ravenstein.
Het werd voorjaar en om de vier of vijf
weken mochten wij naar huis met de
trein voor drie of vier dagen.”

Bron: De Waterschans. Blad van de Geschiedkundige Kring van Stad en Land
van Bergen op Zoom, december 2019.
Met dank aan Tilly Waijers-Elemans

De groep soldaten in Ravenstein.

Overlangel
“Het werd eind april en ik werd overgeplaatst naar Overlangel, een klein gehucht ongeveer zes kilometer verderop
aan de Maas. Dit was het gevolg van oorlogsdreiging, dus werden alle verdedigingen in staat van oorlog gebracht. Op
negen mei, een prachtige avond, lagen
we te luieren tegen de dijk, maar ondertussen waren de bewoners van Overlangel geëvacueerd. Wij bleven achter in
een van de woningen, één korporaal en
vijf soldaten. De hele zuidkant van de
Maas was bezet in de woningen en loopgraven.
Op tien mei was het prachtig weer. Om
vijf uur geronk van vliegtuigen, nog
nooit zoveel vliegtuigen gezien. Wat oorlog was wisten wil helemaal niet. Na geduldig wachten en naar de para’s en
vliegtuigen kijken, kwam men zeggen
dat de OorLOg was uitgebroken. lk
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Stromende geulen en grote
grazers bij Demen en Dieden
“Een vogelrijk natuurgebied met stromende geulen, grote grazers, bloemrijke
stukken moeras met bloeiende kattenstaarten.” Dat idyllisch beeld schetst
Natuurmonumenten voor de uiterwaarden bij Demen en Dieden en de Diedense
Uiterdijk. Naast dijkversterking zal er de komende jaren worden gewerkt aan
meer natuur tussen Ravenstein en Lith.

Boven: kaart van natuurproject
Demen en Dieden.
Rechts: de Hemelrijkse Waard bij
Lithoijen.

Volgens de laatste berichten gaat het project begin volgend jaar van start. Dat begin bestaat uit het afgraven van klei voor
de baksteenindustrie. Met de opbrengst
van de klei betaalt men de herinrichting
van het gebied. Een deel van de klei dient
ter versteviging van de dijk. In het gebied
van de Diedense Uiterdijk is al klei afgegraven. Er is over een traject van circa
twee kilometer een ‘natuurvriendelijke
oever’ langs de Maas gemaakt. Tegelijkertijd heeft de rivier meer ruimte gekregen.
Wie wil zien hoe nieuwe Maasnatuur eruit komt te zien kan op bezoek gaan in
de Hemelrijkse Waard bij Lithoijen. Volgens Natuurmonumenten zijn daar nu
onder andere aalscholvers en ijsvogels te
zien, knagen er bevers en lopen er dassen, reeën en hazen.
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Verhuizing Ravo
Een machine uit de Leder en Schoenfabrieken RAVO (zoals op het bordje aan
de muur staat vermeld) wordt uit de fabriek getakeld. De RAVO-fabriek verhuisde van de Nieuwstraat/Wal naar de
Stationssingel/Borretlaan in 1960.
Leo van Susteren werkte in die tijd als
vakantiehulp mee aan de verhuizing. In
1962 werd hij er vaste werknemer. Hij
denkt dat het apparaat op de foto een
hak-opbouwmachine was. De man links
op de foto is volgens hem de zoon van
het verhuisbedrijf Pot uit Waalwijk. De
man in het midden is waarschijnlijk een
werknemer van firma Pot. Geheel rechts
Marinus van Dieten uit Demen.

Deze foto staat op de fotobank van de Heemkundekring. Foto: Daan Scholte, Stadsarchief Oss.

Margarine-reclame
Begin 20e eeuw maakte de firma Jurgens
uit Oss reclame voor Solo-margarine in
Ravenstein.
Het huis met de reclame stond op de
hoek van de Landpoortstraat en de Winkelstraat en is later afgebroken. Deze
foto van een ansichtkaart staat op de fotobank van de Heemkundekring.
Wie meer wil weten over de margarineindustrie in Oss kan het speciale nummer van het blad Tussentijds lezen: 150
jaar margarine in Oss. Daarin staan zeer
toegankelijke artikelen met veel foto’s
over de firma’s Jurgens en Van den
Bergh. De twee vormden samen de Margarine-Unie die met de Engelse firma Lever Brothers fuseerde tot Unilever.
Tussentijds is een uitgave van de stichting
De Werkende Mens in Oss. Het blad is
te lezen op de website: www.dewerkendemensoss.nl/tussentijds/tussentijds2021_2.pdf.
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Stein
van onze stadsgidsen woont in Reek. Ik
weet niet beter dan dat een Reekenaar in
De Reek woont. Onze stadsgids vertelde
dat Reekenaren zelf altijd over Reek praten, dus zonder de. Net zoals Ravensteiners aan de uitspraak van de klemtoon
horen met een buitenlander van doen te
hebben, weten Reekenaren dat ook.

De Graaf

Begin november werd ik door Aad Vernooij gebeld om mij te herinneren aan
de uiterste inleverdatum van deze column. Ik stond toen op de A50 in de file
vanuit Gelderland voor de brug over de
Maas. Aan de andere kant van de Maas,
bij Herpen, stond een vrachtwagen in
brand. De nieuwslezer had de file gemeld: bij Ravenstein is de A50 in de richting van Arnhem afgesloten.
Ravenstein werd voorgelezen met, zoals
altijd, de klemtoon op de eerste lettergreep.
Hoe zou het toch komen dat zovelen,
vooral van buiten onze contreien, de
klemtoon daar leggen? Had de nieuwslezer Herpen genoemd, was het ongetwijfeld foutloos gegaan. Met uitspraak van
de laatste ‘n’. Wij houden het op Hèrrepe.
Had de nieuwslezer op de kaart gekeken
dan had hij evengoed kunnen melden
dat de file ter hoogte van Huisseling
stond. Benieuwd hoe hij dat had uitgesproken.
In de Over-Betuwe, vlakbij Arnhem, ligt
het plaatsje Huissen. Dat heb ik in de fileberichten ooit uit horen spreken zoals
het er staat, in plaats van Huusse. Dat beloofde dus weinig goeds voor de uitspraak van onze Huisseling.
Nog niet zo lang geleden stuitte ik op
een andere ‘plaatsnamenduiding’. Een

In dit verband kan ik Grave natuurlijk
niet overslaan. Als klein menneke wist ik
niet beter dan dat Grave en De Graaf
twee verschillende plaatsen waren. Toen
een keer de veerpont bij Ravenstein door
omstandigheden uit de vaart was, reden
wij op zondag via De Graaf naar opa in
Nijmegen. Nadat wij allang de Maas waren overgestoken en langs Alverna en
Wijchen reden (ook al twee plaatsnamen
met uitspraakperikelen) vroeg ik wanneer De Graaf zou komen. Ik kon al lezen maar wist niet van deze lokale uitspraak, had dus hardop alle wegwijzers
voor zitten lezen maar er ging geen
lampje branden. ‘Op de terugweg komen we er langs. Goed opletten als we
over de brug bij Grave rijden’, kreeg ik
als antwoord. Grave werd met grote nadruk gezegd en op de terugweg viel het
kwartje.
Om terug te komen op de klemtoon van
Ravenstein: zouden wij de klemtoon op
stein leggen omdat we nog steeds verbolgen zijn over het slopen van het kasteel,
ons voormalige stein?
Winfried de Luij
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