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Van de redactie
Tussen Maas & Erfdijk is een
uitgave van Heemkundekring
Land van Ravenstein. Deze periodiek verschijnt minimaal
drie maal per jaar en wordt gratis verstrekt aan leden van de
heemkundekring. Een lidmaatschap bedraagt € 15,00 per jaar.
De vereniging brengt elke
maand een gratis nieuwsbrief
uit voor leden en belangstellenden. Daarin staan alle heemkundegerelateerde activiteiten
als lezingen, excursies en publicaties vermeld. U kunt zich
bij het secretariaat hiervoor
aanmelden: secretaris@heemkunderavenstein.nl
Redactie
Wout Heessen, René van den
Heuvel, Olga Rikken, Sandria
van Santvoort, Tonny Teuwisse,
Joan Walk

Tijdens de laatste voorbereidingen van
deze editie, bereikte ons het treurige bericht dat lid Geert van der Linden is overleden. In dit nummer een kort In memoriam aan Geert die lid was van de heemkundevereniging.
Peter Vermeulen neemt u mee in de rijke wereld van oude flessen waarvan ook
delen zijn gevonden bij de opgravingen
van de voorburcht van het voormalige
kasteel in Ravenstein. Marja van den
Broek zet een in Dieden gevonden oude
zilveren snuiftabakdoosje nog eens in de
schijnwerpers. De Franse kostschool die
het stadje ooit rijk was, wordt uitvoerig
belicht door Hans van den Heuvel.
Aad Vernooij dook in de geschiedenis
van de firma Meulemans die 150 jaar geleden werd opgericht in Ravenstein. Een

innige relatie met de stad die na 1991
werd verstoord. Verder in het blad een
reactie van mevrouw Kuijpers-De Plaa.
Zij is op zoek naar de precieze toedracht
rond de dood van Piet van de Wolk. In de
vorige aflevering besteedden we aandacht aan hem.
De Pompers vierden onlangs hun 55jarig bestaan. Wout Heessen blikt terug
op de woelige jaren van de eerste carnavalsvereniging in het stadje. Ook neemt
hij ons mee naar de Servetstraat in het
stadje. Joan Walk legt de betekenis uit
van de voor velen onbekende wapens in
de schilden boven de kerkdeur van de
Luciakerk en vertelt over de laatste sigarenmaker in Ravenstein. En natuurlijk
aandacht voor de restauratie van de
tuinhuisjes die onder leiding van Wim
Walk met hulp van vrijwilligers een
nieuwe toekomst tegemoet gaan.

Omaatje

Eindredactie
Olga Rikken
Vormgeving
Tonny Teuwisse
Druk
Drukkerij Ravenstein
Redactieadres
redactie@heemkunderavenstein.nl
De redactie behoudt zich het
recht voor ingezonden of aangeboden artikelen te weigeren
of in te korten. Dit zal altijd gebeuren met opgaaf van redenen
en in overleg met de auteur.
Foto omslag: Handwerk in de
fabriek van Meulemans in 1964:
J. van Zuylen, W. Veld en
R. van Summeren (?).

Deze foto komt uit het plakboek van Martje Bakker-Haan, moeder van Annechien Bakker. Op
26 augustus 1963 stond de foto in het Brabants Dagblad. De vrouw, door de krant omaatje
genoemd, steekt de Marktstraat in Ravenstein over en is waarschijnlijk op weg naar huis.
Navraag wijst uit dat het gaat om Catrien Caners, de vrijgezelle dochter van burgemeester
Caners, van 1923 tot 1939 burgervader van Ravenstein. Samen met haar ook vrijgezelle zus Bets
woonde ze aan de Walstraat 26 en was onderwijzeres aan de St-Josephschool in het stadje.
De kinderen op de foto doen mee aan het gekostumeerd kinderbal als afsluiting van het jeugdvakantiewerk. Mevrouw Bakker-Haan was medeoprichtster van het jeugdvakantiewerk.
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Geert van der Linden
1952 – 2014
Een markant figuur, geboren en getogen
in Ravenstein, ging van ons heen. Na
een langdurig ziekbed overleed Geert op
zondag 23 november jl. Geert was, naast
jarenlang lid van onze heemkundekring
en carnavalsvereniging de Narrekap, een
verdienstelijk broeder van het Sint Barbara Gilde. Hoewel hij nooit meedong
om de titel van gildekoning, wist hij enkele malen de titel van dagkoning te bemachtigen en werd hij eenmaal schutter
van het jaar. In het stadje was hij bekend
met zijn Trixie, zijn hondje waarmee
hij vele wandelingen maakte in en om
Ravenstein. Rob Pluijm maakte er zelfs
een foto van voor zijn project ‘Aan tafel’.
Nevenstaande foto prijkt op het bidprentje dat werd uitgedeeld tijdens de
gedenkplechtigheid.
Wout Heessen

Bidprentje. Foto Rob Pluijm

De zandbak van de bewaarschool
Tussen het klooster Nazareth en de nu afgebroken Mariaschool zat in mijn kleutertijd de ‘bewaarschool’ zoals toen de kleuterschool heette. De speelplaats en deze
grote zandbak lagen achter de zijkant van de Mariaschool. De speelplaats lag in de
tuin van het klooster. Op de foto uit 1951 is nog net het huis te zien waar toen de
familie Van Dooren woonde. Nu woont daar de familie Van Mourik.

Joan Walk
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In een vorige aflevering
van dit blad, 1e jaargang
nr. 2, stond een foto van
een flessenbodem,
tevoorschijn gekomen
bij opgravingen van de
voorburcht.
De conclusie dat het de
bodem van een wijnfles
betrof, was op zich juist,
maar er valt veel meer
over te vertellen.
door Peter Vermeulen

Kattekop Suriname geïriseerd

Over Kattekoppen en
Calcoentjes
Vroeger hadden flessen namen, dat maakte een bestelling direct een stuk eenvoudiger. Onder de wijnflessen uit de 18e eeuw, bevinden zich de kattekop, de paardehoef, de mallet, de ladies leg, de schuimborst, de hock en het calcoentje (nu kalkoentje).

Litteken
De gebruikte wijnflessen in de eerste
helft van de 18e eeuw waren vooral de
‘kattekop’ van ca. 1700 tot 1740 en de
wat slankere ‘paardehoef’ van ca. 1720
tot 1750. Beide flessen zijn vrijgeblazen
buikvormige flessen. Ze werden met de
mond geblazen door middel van een
blaaspijp. Teneinde de monding met de
hand te kunnen afwerken, nam de assistent glasblazer de geblazen fles over
met een andere blaaspijp die hij in de
bodem stak. Later werd die blaaspijp losgetikt. Hierdoor ontstond in de bodem
een soort litteken, het zogenaamde pontiel. Een vrijgeblazen fles heeft daarom
geen naden. De kleur van het glas varieert van lichtgroen, olijfgroen tot zeer
donkergroen (bijna zwart).

Glaspest
Inwerking van plantenzuren of bodemzuren op het oppervlak van een fles leidt
soms tot fraaie kleureffecten, de zogenoemde irisatie. Amerikanen noemen
dit verschijnsel echter ‘sickness’ en dat
klopt ook wel. In feite is het glas aangetast en valt langzamerhand uit elkaar,
een soort glaspest.

Export

Paardehoef

Nederland bezat een grote handelsvloot,
de Verenigde Oost-Indische Compagnie
en de West-Indische Compagnie. Voor
de heenvaart was er een grote vraag naar
dranken als jenevers en wijnen. De wijn,
vervoerd in houten vaten, kwam vooral
uit Frankrijk en werd hier in Nederland
gebotteld in glazen flessen.

Calcoentje (kalkoentje)

Glas is namelijk het ideale verpakkingsmiddel voor vloeistoffen. De flessen werden in houten kisten met stro verpakt; de
onderste laag staand met de monding
omhoog, de volgende laag ertussenin
met de monding omlaag. De export vond
plaats over bijna de gehele wereld. Deze
handel verliep zo voorspoedig, dat Nederlandse kooplieden hele wijngaarden
in Frankrijk opkochten om verzekerd te
zijn van voldoende kwaliteit en kwantiteit.
Glazen flessen waren relatief duur. Omdat de vaderlandse flessenproductie toen
nog in de kinderschoenen stond, werden
de meeste flessen geïmporteerd, vooral
uit de Zuidelijke Nederlanden (met
name Luik) en Duitsland. In ons land
konden alleen de welgestelden zich thuis
het gebruik van glazen flessen permitte-
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ren. De vondst bij de voorburcht zegt
dus iets over de rijkdom van de vroegere
bewoners. Deze flessen worden nog vrij
veel gevonden in wrakken van oude
VOC- en WIC-schepen en in en langs rivieren in vroegere koloniën en nabij
handelscentra.

Flessentypes
Vooral in de tweede helft van de 18e eeuw
werden verschillende wijnflessen gemaakt. Een overzicht:
• De ‘mallet’ heeft de vorm van een
houten beeldhouwershamer. Rechtsonder een foto van een geïriseerd
exemplaar, gevonden bij het vroegere kasteel in Ravenstein.
• De ‘ladies leg’ heeft een lange wat
uitlopende hals, met wat fantasie
ziet u er een damesbeen in.
• Met een ‘schuimborst’ wordt een
champagnefles aangeduid. Vooral
vroeger van zeer dik glas om ontploffen te voorkomen.
• De naam ‘hock’ is een verbastering
van het Duitse stadje Hochheim,
vanwaar men wijn in de eerste langwerpige wijnflessen verkocht, zoals
we die in feite nu ook nog kennen, in
Europa. Deze vorm bestaat nog
steeds als moezelwijnfles of als rijnwijnfles.
• Het ‘calcoentje’ (nu kalkoentje) is
vermoedelijk vernoemd naar de Amsterdamse advocaat M. Willem Calcoen. Het is een buikig wijnflesje
met een inhoud van 1/5 liter of minder; de afmetingen van de hals zijn
als bij een normale fles, het lichaam
is in verhouding zeer klein. In feite
is het flesje het bovenste gedeelte
van een Bordeaux wijnfles. De Amsterdamse advocaat Mr. Willem Calcoen kreeg het dringende advies van
zijn huisarts zijn alcoholgebruik te
beperken tot slechts één glaasje wijn
bij het avondeten. Calcoen wenste
echter toch wel minimaal een hele
fles soldaat te maken bij zijn diner.
Om toch zijn gelijk te halen zonder
het doktersadvies in de wind te slaan,
liet hij wijnflesjes blazen met de inhoud van maar één glas.

Hock (wrakvondst)

Schuimborst (Champagnefles)

Literatuur
•

•

•
•

Understanding ANTIQUE WINE
BOTTLES, Roger Dumbrell, Woodbridge (Suffolk) 1983.
Geschichte der Weinflasche,
Karl Theodor Nestle und Paul Emer,
Gerresheim. 1977.
Vom Luxusgut zur Massenware,
Degenhard May, Wiesbaden 2003
Dutch Glass Bottles of the 17th and
18th centuries, Robert H. McNulty,
Bethesda Md USA 2004

Pontielmerk

Ladies leg

Op de website
http://www.deoudeflesch.nl
vindt u onder de kop ‘De Flessenloods’, een lijst met honderden namen van antieke flessen.

Mallet vondst Ravenstein geïriseerd
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Wie, wat, waar over Ravenstein

OP STAP

Tekst en foto: Tonny Teuwisse

Sinds kort staat op de website van de
heemkundekring onder het kopje
Bibliografie een lijst van publicaties over
de geschiedenis van (het Land van) Ravenstein. De lijst bevat ruim 180 titels
ingedeeld naar thema of onderwerp, bijvoorbeeld: naslagwerken, archeologie,
religieuze geschiedenis, monumenten
of volkscultuur. Achter iedere titel is een

link opgenomen naar het BHIC of het
Stadsarchief Oss, waar de boeken te
raadplegen zijn.
De publicaties kunnen gaan over het
Land van Ravenstein (tot 1795), het stadje Ravenstein of de gemeente Ravenstein
(met Huisseling, Neerloon, Neerlangel,
Demen, Dieden, Deursen, Dennenburg
vanaf 1923 en met Herpen, Koolwijk en
Overlangel vanaf 1941). Verder bevat de
lijst publicaties die de hele provincie, of
een deel (Oost-Brabant) omvatten.
De meerwaarde van deze lijst bestaat uit
de rubriek Omschrijving. Daarin staan
aard en inhoud van de werken kort omschreven, waarbij onder meer is gekeken
naar diepgang, toegankelijkheid, beeldmateriaal enz.
Deze lijst is gericht op een publiek van
alle geïnteresseerden in de geschiedenis
van Ravenstein. Voor het gemak is een
lijst toegevoegd van de meest toegankelijke publicaties: de Leesgids. Verder is
een lijst van websites met Ravensteinse
geschiedenis toegevoegd.
De lijst is opgesteld door Aad Vernooij;
Gerrit Koel zorgde voor plaatsing op
www.heemkunderavenstein.nl

Op stap langs de Dorpenweg lees ik op het
evenementenbord een dwingende aanbeveling van de Volksuniversiteit Oss: Ontwikkel
jezelf!
Door te ont-wikkelen, gooi je alle overbodige
ballast overboord. Daarna kun je beginnen
met ontwikkelen in de zin van groei.
Ont-wikkelen vergt zelfkennis. Ontwikkelen
vraagt doorzettingsvermogen – eventueel
met hulp van de Volksuniversiteit.
Met alle ontwikkelingen van de mens door de
eeuwen heen, op het gebied van streek, volk,
gebruiken, religie en taal, houdt onze heemkundekring zich bezig.

Tussen Maas en Erfdijk 4|2014 | 6

Het zilveren tabaksdoosje uit Dieden
Deze keer wil ik een vondst uit Dieden
in de spotlights zetten. Het betreft een
zilveren snuiftabaksdoosje. Het is al
enkele tientallen jaren geleden gevonden tijdens het uitgraven van de vloer
van de potstal van een boerderij aan de
Kortestraat. De stal/schuur werd toen
verbouwd tot woonhuis.
Zilveren tabaksdozen werden in de 17e
en 18e eeuw vermoedelijk in alle grote
steden in Nederland gemaakt. Van dozen daterend van eind 17e, begin 18e
eeuw zijn echter voornamelijk Amsterdamse en enkele Friese exemplaren bewaard gebleven. Pas in de tweede helft
van de 18e eeuw vinden we dozen uit
Den Haag, Leiden en Middelburg. In de
19e eeuw was de productie van zilveren
tabaksdozen in Schoonhoven waarschijnlijk het grootst. Daar komt dit
doosje ook vandaan.
In de 18e eeuw had vrijwel iedere welgestelde man een snuifdoos bij zich. Het
was een teken van aanzien. De goedkoopste doosjes waren van hout, maar er
zijn er ook van schildpad en parelmoer.
Eind 18e, begin 19e eeuw was het snuiven
in heel Europa razend populair, zowel
bij mannen als vrouwen, rijk en arm. Na
het midden van de 19e eeuw nam de populariteit af en dus ook het maken van
snuifdozen. Pijp, sigaar en sigaret kwamen (weer) in de mode.
Snuiftabak wordt zeer fijn vermalen en
met allerlei kruiden, onder andere Eucalyptus en menthol, verrijkt. De tabak
wordt via de neus opgesnoven en geeft
een fris tintelend gevoel in de neusholten. Heel lang werd tabak genezende eigenschappen toegedicht, maar tegenwoordig weten we wel beter.
Het doosje heeft een gegraveerd deksel
met plant- en guirlandemotief met een
vergulde binnenkant en een vijfdelig
scharnier.
In het doosje zijn
enkele tekens aangebracht, namelijk een
Minervakopje.

Dit is een waarborgteken, het heeft betrekking op het gebruikte materiaal, zilver. In de helm staat gewoonlijk een letter die aangeeft waar het voorwerp
gemaakt is. Bij dit doosje is de letter weggesleten (het zou een M = Schoonhoven
kunnen zijn). Het meesterteken is nog
wel zichtbaar en verwijst naar zilvermeester Adrianus G. Kooiman te
Schoonhoven, vandaag de dag nog
steeds dé zilverstad. Tenslotte is er nog
een letter R aangebracht, die komt overeen met het jaar 1826.
De familie Kooiman is een echte beroepsdynastie die zes generaties achtereen zilversmidwerkplaatsen stichtte in
Schoonhoven. In 1776 en 1784 vestigden
de broers Andries en Jacob zich vanuit
Langerak in Schoonhoven. Wel 24 leden
van de familie, inclusief vrouwen, hebben in de loop der tijd leiding gegeven
aan de 9 zilversmidwinkels van de familie.
Adrianus Graves Kooiman heeft in 1808
het gereedschap van zijn vader Andries,
de eerste van de generaties zilversmeden, overgenomen en waarschijnlijk ook
diens bedrijf. In 1837 werkte hij met drie
knechten en vier leerlingen; na zijn dood
in 1840 heeft zijn weduwe de zaak voortgezet tot 1860.
Het doosje is na bestudering weer terug
bij de eigenaar. Er is door onze werkgroep een melding van gemaakt bij het
provinciaal archeologisch depot in Den
Bosch en zo opgenomen in Archis, een
landelijke vondsten- en vindplaatsendatabank. Archis is uitsluitend bedoeld
voor de archeologische professional en is
niet openbaar toegankelijk. In de toekomst kunnen via Archis gegevens gekoppeld worden en zo wordt het geheel
meer dan de som der delen.

Drie foto’s hierboven:
tabaksdoosje

Zilverjaartal

Marja van den Broek
Archeologische Werkgroep Ravenstein

Meesterteken
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Franse kostschool in Ravenstein
door Hans van den Heuvel

Het grote monumentale
pand Marktstraat 15 in
Ravenstein biedt tegenwoordig onderdak aan
enkele bedrijfjes en een
winkel in woonartikelen.
Van 1752 tot 1766 was
hier de Franse kostschool
van Francois Houdar
gevestigd.

De Franse school in Nederland was de tegenhanger van de Latijnse school. Het
vakkenpakket bestond in het beste geval uit de moderne talen, wiskunde, boekhouden, moderne geschiedenis en aardrijkskunde en soms muziek, schermen en
dansen. Maar ook scholen met één moderne taal en wat rekenonderwijs op het
programma heetten Franse school. Al aan het einde van de 18e eeuw had dit schooltype een veel grotere aantrekkingskracht dan de Latijnse school.
De eerste Franse schoolmeester in
Ravenstein is Johannes Franciscus
Houdar, gehuwd met Gertruda de
Somer. De eerste vermelding van zijn
naam is in 1737 bij de doop van zijn derde zoon. Een jaar later wordt hij ingeschreven als lid van de broederschap van
de zalige dood, als ‘magister lingua latina
et gallica´. De broederschap had ten doel
voor de leden een zalig stervensuur te
verkrijgen door de devotie tot de stervende Jezus en zijn moeder Maria. Tussen
1744 en 1766 worden meerdere leerlingen van de Franse kostschool in dit register ingeschreven. Hun namen wijzen
erop dat zij afkomstig zijn van buiten het
Land van Ravenstein.

Zonder voorkennis
Francois Houdar, geboren te Montmédy
(België), is aanvankelijk in Breda sergeant in het regiment van Mr. de Gadelliere, maar vanaf 1737 tot aan zijn overlijden in 1766, Frans kostschoolhouder in
Ravenstein. In 1752 woont hij in het gebouw dat bestemd is voor de nieuwe
Latijnse school, gelegen aan de huidige
Luciastraat. Omdat hij daar een huurcontract heeft tot mei het jaar daarop,
wijst de magistraat de ernaast liggende
lagere school aan als tijdelijke Latijnse
school, echter zonder voorkennis van de
pastoor. Omdat dit gebouw van de parochie is, krijgt hij hiervoor geen toestemming, doch spoedig komen beide partijen tot een schikking. Op 27 oktober 1752
wordt het Gymnasium Aloysianum geopend.

Flinke schulden

Marktstraat, circa 1910. De harmonie OBK marcheert door de straat. Rechts van
de St. Luciakerk de voormalige brouwerij Roemer en Franse kostschool, nu Marktstraat 15.

Francois Houdar koopt in hetzelfde jaar
van Cornelis van Berchum brouwerij De
Roemer, tegenwoordig Marktstraat 15,
voor een bedrag van 1750 gulden. Enkele
jaren later geeft het Loterijfonds hem
een lening 500 gulden met als onderpand zijn huis. Zijn school loopt kennelijk slecht. In 1755 leent hij namelijk van
zijn schoonbroer 1500 gulden met opnieuw zijn huis als onderpand. Drie jaar
later is het bedrag van deze lening opgelopen tot 2001 gulden. Het huis komt op
naam van zijn zwager Francois de Somer. Het echtpaar Houdar kan er blijven
wonen, maar moet de lening aflossen
vóór 1 januari 1760. Het huis wordt echter vlak hiervoor openbaar geveild. Tijdens zijn leven heeft Francois Houdar te
kampen met flinke schulden onder meer
voor achterstallige huur van het gymnasium, brood en kinderbier.
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Nieuwe kostschool
Vijf jaar na zijn dood vraagt de magistraat van Ravenstein de keurvorst Carl
Theodor een nieuwe Franse kostschool
op te richten. Betere scholing moet leiden
tot meer welvaart. De stad is omgeven
door Staats gebied en heeft tot dan toe
weinig voordeel uit handel en verkeer.
Aanstelling van een Franse schrijfmeester, die ook de handelswetenschap onderwijst, zal veel scholieren uit het aangrenzende katholieke Brabantse land trekken.
Dat zal leiden tot handelsrelaties en te
verwachten is dat veel scholieren naar de
‘überall berühmte’ Latijnsche school zullen doorstromen. De keurvorst vraagt om
een plan tot stichting van een Franse
school dat kan worden ingediend, zodra
de bezittingen van het Loterijfonds van
Ravenstein zijn gestegen tot 70.000 gulden. De oprichting hiervan duurt uiteindelijk meer dan 15 jaar.

Fatsoenlyke jongelieden
Vóór de oprichting van de Franse kostschool door de keurvorst, waarvan de onderwijzer wordt betaald uit het Loterijfonds, is ook Cornelius Josephus Swals
nog werkzaam als Frans kostschoolhouder. De advertenties in 1777 in de Leydse
en Amsterdamsche courant, met het
doel leerlingen te werven, geven een beschrijving van het lesprogramma en de
kosten van verblijf: “Corneille Joseph
Swals, nieuw geoctroyeerde Fransche
Schoolmeester in de stad Ravestein, heeft de
eer hier mede te adverteeren, dat hy aanneemt in de Kost fatsoenlyke jongelingen,
welke hy met alle iever in de Fransche taal
(volgens haare grondreegels) onderrigt, dat
hy vertrouwd, eenieder die geneegen is daar
van te profiteeren, een volmaakt genoegen te
geeven; te meer by grondig onderwys de Cyfferkonst en Koopmans- reekening, Christelyke leeringe, en wat mag strekken tot een
goede opvoedinge der jonkheid. Het kostgeld
is 130 Gulden Hollandsch voor een geheel
jaar, daar onder begreepen een goed onderhoud van Wasschen, stoppen en naayen van
lywaat en koussen; die alle moeten geteekend
weezen. De studenten der Latynsche schoolen neemt hy ook aan voor dezelve prys, en
houd zig aan ieder gerecommandeerd.”

In die tijd was het moeilijk voor studenten van de Latijnse school een kosthuis
te vinden onder de 150 gulden, vandaar
de laatste zin in deze advertentie.

Tractement
In 1787 heeft in de Republiek de grote
confrontatie plaats tussen stafhouder
Willen V en de patriotten, met aanhouding van zijn vrouw, prinses Wilhelmina
van Pruisen, bij Goejanverwellesluis. In
datzelfde jaar richt de keurvorst van de
Palts in Ravenstein de Franse school op,
waarbij de schoolmeester betaald wordt
uit het Loterijfonds van Ravenstein.
Guillaume Timmermans wordt aangesteld als Frans kostschoolhouder op een
tractement van 250 gulden. Bij die aanstelling is een plan gevoegd hoe de
school dient te functioneren. Tussen
1787 en 1890 vindt hij tijdelijk onderdak
in de Latijnse school.

In Marktstraat 15 was een aantal
jaren geleden de elektriciteitswinkel van de familie Hattink gevestigd
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Minder gas bij heldere maan
Op internet vond ik een ansichtkaart gestuurd door mevrouw Catharina de
Bruijn van wijnhandel De Bruijn te Ravenstein aan haar vriendin mevrouw
Godschalx – van den Oever te Berlicum.
Zij was echtgenote van brouwer J. Godschalx aldaar. Deze vriendin was op haar
beurt weer familie van de in Ravenstein
bekende familie Van den Oever. Deze
familie was in onze stad eigenaar van
bierbrouwerij De Gerstaar.

Het gedicht op de ansichtkaart gaat over
het feit dat het gemeentebestuur zuinig
was met gas en tijdens heldere maan
geen gas wilde verspillen. De gemeente
bestond destijds louter uit het deel binnen de gracht, bij de Maas begrensd
door de Strang. De gehele Middelwaard
behoorde tot 1923 bij de gemeente Dieden.
Wout Heessen

TEKST:
Ziehier een groet uit Ravenstein
Een stadje dat bij maneschijn
Zijn gaslantaarns houdt maar dicht
En profiteert van ‘t hemelslicht.
Heil aan het stedelijk bestuur
Dat zamelt hiermee op den duur
Een aardig duitje in zijn kas
En tevens spaart zijn kostbaar gas.
Daarom deed wis de drukker goed
Toen hij al om “de Ravo’s Groet”
Ter eere van de vroede mannen
Een halve maan om heen liet spannen.
Maar die niet op de hoogte is
Van deze gasgeschiedenis
zou hier soms af kunnen leien
Dat Ravenstein ligt in Turkije.
Daarom de wereld kond gebracht
Waarom die maan is aangebracht
Het is mijn lieve menschenschaar
‘t Symbool van al dat gasgespaar.
Bravo het brein dat het eerst verzon
Hoe men veel gas besparen kon
Bravo, Bravo voor Ravenstein
Dat gas bespaart bij maneschijn.
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Uit het album van ... Jan van der Wolk en Annie Roeffen
Jan van der Wolk en Annie Roeffen zijn
in 1957 te Batenburg getrouwd. Jan
kwam uit een Ravensteins gezin van 11
kinderen en Annie uit een Batenburgs
gezin van 13 kinderen.
Zelf kregen ze 6 kinderen; 4 jongens en
2 meisjes. Na hun huwelijk begonnen ze
een cafetaria in Veghel. Na een verwoestende brand waarbij alles verloren ging,
verhuisden ze naar Ravenstein.

Cafetaria
Rond 1967 fabriceerde Jan snacks in de
Marktstraat. De verkoop was zo succesvol dat zij ook het pand naast de toenmalige slagerij Van Haeren kochten. Ze begonnen tevens een cafetaria in de
Nieuwstraat, daarna verhuisden ze naar
het Keurvorstenplein.
Jan en Annie richtten begin jaren zeventig het bedrijf Dékro op aan de Schaafdries. Daar zijn ze ook gaan wonen. Jan
overleed op 20 september 2012. Hun
zoon Ruud had het bedrijf inmiddels
voortgezet.

‘Man bijt hond’
Jan had als hobby het bouwen van een
miniatuur-sprookjeskasteel. Daar heeft
hij 16 jaar over gedaan. Het is een uniek
kasteel geworden dat onlangs nog op tv
te zien was bij ‘Man bijt hond’.
Tijdens de allesverwoestende brand in
Veghel zijn al hun foto’s in rook opgegaan. Bovenstaande trouwfoto is bij de
familie teruggevonden.
Jan bouwde 16 jaar aan zijn miniatuur-kasteel
(1,50 x 2,50 meter)

Met dank aan Greetje van Susteren en
Annelies van der Wolk
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door Aad Vernooij

Dit jaar is het 150 jaar geleden dat de firma Meulemans
werd opgericht. Vanaf 1886
stond het bedrijf in Ravenstein en bouwde het een
innige relatie op met het
stadje. Daarom bleven veel
Ravensteiners de fabriek
‘Meulemans’ noemen, ook
toen het bedrijf in andere
handen was overgegaan.
Maar de goede relatie met
Ravenstein kwam vooral vanaf die tijd flink onder druk te
staan.

Meulemans en Ravenstein: in
Jean Baptiste Meulemans (1831-1896)
bouwde in 1864 een molen bij de brug
over de Wetering in Herpen. De band
met Ravenstein begon in 1886 toen hij
naar de Maasdijk in Ravenstein verhuisde. Hoe het er daar uitzag is te zien op
een foto uit circa 1910, met de gebouwen
van J. Meulemans & Co, werklui met karren en zakken meel en kinderen, waaronder de toen driejarige Hélène Meulemans, die later adjunct-directeur werd.
Meulemans verkocht rogge aan bakkers
en maalde graan voor de boeren. In 1933
begon hij voer voor kippen te produceren.
Na de Tweede Wereldoorlog werd de behuizing aan de Maasdijk te klein en
zocht directeur Thijs Meulemans naar
ruimte voor een grotere fabriek. Hij nam
een optie op grond in Niftrik aan de oude
Maasarm. Het gemeentebestuur van Ravenstein zorgde er echter voor dat in de
uiterwaard aan de Maas gebouwd mocht
worden. Bij de opening noemde burgemeester J. Hoefnagel de nieuwe fabriek
een ‘grote vooruitgang’ en hield hij een
pleidooi voor meer industrialisatie (Brabants Dagblad 17/12/1951).

40 meter hoge blikvanger
Meulemans groeide mee met de veehouderij in Noord-Brabant en Gelderland.
In juli 1964 werd het 100-jarig bestaan
groots gevierd. Commissaris van de Koningin C. Kortmann opende een haven
en een grondstofsilo en verleende namens de Koningin het predicaat ‘Koninklijke’ aan het bedrijf. (Zie ook de
publicatie: Levensbericht van een mulder,
Meulemans 1864-1964, in bibliotheek
BHIC).
In 1975 kwam een nieuwe graansilo gereed. Huis-aan-huisblad De Sleutel
(15/5/1975) schreef: ‘40 meter hoge blikvanger bepaalt nu silhouet van stad Ravenstein’. Drie jaar later kwamen er
nieuwe losserij-installaties en verhuisde
ook het kantoor naar de overkant. In
1981 kwam de naam ‘Meulemans’ op de
silotoren te staan (2,40 meter hoge letters, nu nog deels zichtbaar).

Minder menskracht
In 1983 kondigde het bedrijf aan negen
miljoen gulden te gaan investeren in automatisering van de productie. Met die
vernieuwing daalde de behoefte aan

Luchtfoto van het bedrijf in 1986,
honderd jaar na de start in Ravenstein. Aan de overkant van de dijk
staat nog het gebouw van de oude
fabriek.
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nnige relatie na 1991 verstoord

menskracht. In 1984, het jaar dat een
tweede silo verrees aan de Maas, moesten circa 30 medewerkers het bedrijf verlaten. In 1975 had het bedrijf 130 mensen in dienst, in 1985 waren dat er nog
maar 85.
Minder mensen in dienst, maar er reed
een toenemend aantal vrachtwagens
over de Maasdijk. Buurtbewoners maakten zich daar zorgen over. Meulemans
organiseerde voorlichtingsavonden waar
die zorgen uitgesproken konden worden. Dat gebeurde bijvoorbeeld in januari 1983, voorafgaande aan de bouw van
de geautomatiseerde fabriek. In mei
1990 kregen de omwonenden wederom
informatie over nieuwe bouwplannen.
Volgens het bedrijf zou de overlast meevallen: grotere vrachtwagens betekenden
minder verkeer. Ook zouden die wagens
stiller en schoner worden. (Personeels-

orgaan Op de korrel, mei/juni 1990).
Ondanks die geruststellende woorden
vroegen in juni 1991 omwonenden onder aanvoering van Wim Walk aan de
gemeente om ‘paal en perk’ te stellen
aan de uitbreidingsplannen van Meulemans. Ze vreesden meer overlast van
stank, stof en geluid (Brabants Dagblad
18/6/1991).

De fabriek van Meulemans aan de
Maasdijk omstreeks 1910. In 2003
verrees hier gebouw De Veste.

Verhoudingen verslechterd
Na de overname door Koudijs-Wouda,
eind 1991, verslechterden de verhoudingen met Ravenstein aanzienlijk. Het
aantal Ravensteiners dat bij de fabriek
werkte daalde gestaag: in 2003 werkten
er nog 12 mensen, waarvan 6 uit Ravenstein (Brabants Dagblad 2/12/2003). Al in
1992 stelden raadsleden voor om een
onderzoek te verrichten naar verplaatsing van het bedrijf. Buurtbewoners

Affiche uit 2003.
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Boven: In 2001 maakte Edward Aghina de collage ‘Meulenstein’ voor
de Koldergalerij. Nol Meulemans
kocht dit kunstwerk tijdens de veiling. Onder: De silo’s van de fabriek torenen boven het stadje uit.
Foto Theo Audenaerd

maakten in 2000 resultaten van akoestisch onderzoek bekend, waaruit bleek
dat de geluidsbelasting door vrachtwagens de norm overschreed. De gemeente
stelde in 2001 een werkgroep in om verplaatsing van de fabriek, die inmiddels
De Heus-Brokking-Koudijs heette, te
onderzoeken.
Tussen 2003 en 2010 zouden acties op
groter schaal volgen, waarbij meer inwoners werden betrokken. In 2003 hingen
voor veel ramen in het stadje affiches
met de tekst ‘STOP nog meer overlast’.
Het was een actie tegen de aanvraag van
een vergunning voor verhoging van de
productie.
De ‘Belangengroep Stad Ravenstein’
protesteerde in 2006 tegen een nieuwe
vergunning en verzamelde honderden
handtekeningen. In de jaren daarna
volgden procedures bij de Raad van State
door het comité ‘Het kan Heus beter’.
Dat comité ageerde met financiële steun
van tientallen inwoners tegen het vergunningenbeleid van gemeente en provincie. Het comité hief zich in 2012 op.
Eén van de leden was Wim Walk. In een

interview (Brabants Dagblad (28/5/2013)
blikte hij terug. Dankzij de acties waren
de stanknormen aangescherpt en zou
uitbreiding niet meer mogelijk zijn. Hij
erkende ook: “De Heus is een gegeven
uit de geschiedenis. Dat moet je accepteren.”

foto met huisjes
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Neerhuis
De Middelstraat in Ravenstein heeft er
een huisnummer bij, nummer 1. De
oude schuur waar ooit de stoffeerderij
Van Griensven zijn tapijten opsloeg en
waar de Ravo-schoenfabriek zijn leesten
en huiden bewaarde, heeft in 2012 een
woonbestemming gekregen. De vernieuwde kap is inmiddels voorzien van
oudhollandse handgebakken dakpannen
en past daarmee in het Ravensteinse
straatbeeld vanuit vogelperspectief.
Hoewel het pand sterk oogde naar de jaren vijftig van de vorige eeuw, bleek de
gevel toch enige historie te verbergen.
De dikke zijmuren en de achtergevel bleken een stuk ouder dan verwacht. Onder
het pand zit een oud keldergewelf en
achterin de benedenverdieping zit een
soort pekelput die dwars door een nog
oudere put is aangelegd. Er zijn ook sporen gevonden die doen denken aan een
oude paardenstal. Er zijn vele stukken

leer gevonden, talloze potscherven, flessenbodems, pijpenkopjes en onherkenbaar ijzerwaar. De archeologische werkgroep van de heemkundekring is druk
geweest met het fotograferen en determineren van talloze potscherven en vaatwerk. De oudste scherf dateert uit de 14e
eeuw. Aangenomen wordt dat de grond
met vondsten in het verleden is aangevoerd om de benedenvloer op te hogen.
De kelder is immers niet zo heel oud.

Op en neer
De toekomstige gebruikers van het huis,
de familie Van Dartel, heeft inmiddels
een nieuwe naam voor het huis: het
Neerhuis. De naam verwijst naar de talloze keren die de familieleden op en
neer liepen van hun huidige nabijgelegen woonhuis, naar het nieuwe huis in
de Middelstraat.

Foto René van den Heuvel

Olga Rikken

Link vondsten Neerhuis

https://picasaweb.google.com/103660751622215153170/ROL2013VondstenMiddelstr1Ravenstein?authkey=Gv1sRgCJ
Hpkd3_zNX7mAE

Foto’s Marja van den Broek
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Ravenstein wordt Pomperstad

Dit jaar viert carnavalsvereniging De Pompers het feit dat
ze vijfenvijftig (5 x 11) jaar geleden is opgericht. Hierdoor
kreeg Ravenstein tijdens carnaval de naam Pomperstad.
De eerste carnavalskranten
heetten dan ook ‘Neijsblad uit
Pomperstad’. Dat carnaval, of
liever Vastenavond al eerder
in Ravenstein werd gevierd,
staat buiten kijf.

In 1950 werd, ten bate van de in dat jaar
jubilerende harmonie O.B.K, tijdens de
Vastenavond, een fancy fair gehouden in
het toenmalige R.K. Verenigingsgebouw
aan de Van Kesselplaats (waar nu Vidi
Reo staat). Het eerste Ravensteinse carnavalsorkest, de O.B.K. Bietenbouwers,
verzorgde de muziek. Daarna kregen
deze muzikanten de naam ‘Boeren van
Ravenstein’.
Het Sint Barbara Gilde plaatste tot ongeveer 1958 jaarlijks een tent tijdens de
Vastenavond. Die tent stond bij gildebroeders met een café. Eens scheurde
het tentzeil door hevige sneeuwval waardoor de Vastenavond vroegtijdig eindigde.
Tijdens carnaval 1959 werd de rondgeleiding van Prins Stuif d’n Urste (Ad
Dekkers van De Instuif) in de bijtende
kou opgeluisterd door een halve harmonie. Deze prins van de instuif werd vervoerd op een in Ravenstein vervaardigde
Hogra-vrachtwagen. Chauffeur was Jan
van den Berg. De eerste openbare carnavalsviering in Ravenstein vond plaats in
1960. Kort daarvoor (11-11-1959) ontstond in café Burgerlust (van Henk en
Fien Heessen) de eerste carnavalsvereniging c.v. De Pompers, die nog steeds bestaat. Tijdens de onthulling van wijlen
Kees Bodenstaff als Ravento d’n Urste
speelde de ‘Hofkapel van de Pompers’.
Later volgden de Ravotten (1962), de

Trappers en de Narrekap. Ravotten en
Trappers bestaan niet meer.
In 1960 werd prins Ravento d’n Urste
en de raad door harmonie O.B.K. muzikaal begeleid vanaf het station naar de
stad. Hierbij waren ook al enkele groepen en zelfs een jeugdprins en -prinses
aanwezig. De rijtuigen waren gehuurd
in Kleef.
De oprichting van Stichting Carnaval
Ravenstein moest meer samenhang
brengen in de viering van het carnaval.
Martin Jan van Mourik was de eerste en
langstzittende voorzitter. De belangrijkste verandering is dat er een stadsprins
werd benoemd.
Na een pauze van 1988 tot en met 1995
werden de prinsen weer een vast onderdeel van het feestgedruis tijdens Vastenavond. Vaste activiteiten zijn inmiddels
het Keienschijtersbal, waarin de prins en
zijn raad bekend worden gemaakt, de
prinsenreceptie, de optocht, snert op de
mert en de boerenbruiloft. Ravenstein
heet tijdens de carnavalsdagen Pomperstad en Hent de Pomper hangt als mascotte aan de pomp op de Markstraat.
De laatste jaren zijn er enkele typen cannavalsverenigingen te onderscheiden.
Allereerst zijn er de traditionele met eigen prins, raad van elf of minder en een
vaste residentie. Dan is er een categorie
met vooral jonge feestvierders die zich
vooral richten op de optocht en het bouwen van een wagen. Anderen houden
het simpel en bouwen alleen een hut
met veel herrie, ofwel een springwagen.
Bekende namen zijn: ‘Gammel gerammel’, ‘Ge kunt me wa’ en ‘’t Stelt niks
veur’.
Elke zichzelf respecterende vereniging
probeert een boerenschuur te zoeken
om een wagen te bouwen. Met behulp
van Gasunie en gemeente Oss is dit gelukt en zijn enkele verbouwde schuren
aan de Nieuwe Erfsestraat in gebruik genomen.
Wout Heessen
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Oma vertelt verder

Reactie van lezer

Marie van de Ven - van de Berg is geboren op 3 juni 1916. Haar kleindochter
Riëtte van den Heuvel uit Deursen
heeft haar herinneringen aan het
papier toevertrouwd. - deel 4 -

Op het artikel over het bewakingsdetachement in ons vorige blad heeft mevrouw W.
Kuipers-De Plaa gereageerd.
Zij is op zoek naar de precieze toedracht rond de dood
van Piet van der Wolk.
Volgens het krantenbericht
in 1916 werd er eerst in de
lucht geschoten. Doch haar
moeder, zus van Piet, heeft
verteld dat haar broertje met
een vriend op de dijk was en
dat er meteen gericht werd
geschoten en dat er geen
waarschuwingsschot werd
gelost. Haar oma is dit verlies nooit meer te boven gekomen. In 2016 is dit ongeluk precies honderd jaar
geleden. Dan mogen de dossiers van Justitie worden geopend en zullen we weten
wat er daadwerkelijk is gebeurd.

“

In december 1941 werd ons Nellie geboren. In die tijd kregen we distributiebonnen. Onderling werd hier flink
mee geruild. Cor verdiende bij met
slachten en zo konden we dus goed ruilen. De boeren hadden boter of koren en
zo ruilden we er flink op los. Met etenswaar kochten we kolen bij een schipper
aan de Maas. Cor kon nog wel eens een
haasje schieten, dat werd ingeruild voor
zeep. We zijn nooit iets tekort gekomen.
We hadden zelf groente in de tuin en de
sla verkochten we aan de buurman die
een winkel had in Ravenstein. Voor een
krop sla kregen we 5 centen. Aardappels
verkochten we aan huis. We hadden zelf
nog een varken en een paar konijnen.
Die konijnen aten we zelf op. Ons Riet
werd in januari 1944 geboren. Cor kreeg
toen een oproep om 10 maanden aan het
spoor in Duitsland te gaan werken. Onze
dokter heeft toen kunnen regelen dat
Cor een maand voor de bevalling thuis
was. Hierna is Cor gaan onderduiken.
Eerst thuis op de zolder. We hadden een
gat gezaagd in de schoorsteen en daarin
een strooizak gelegd. Daar moest Cor
’s avonds slapen. Als Cor er dan in lag,
gingen de houten planken er weer op en
zette ik mijn doos van de uitzet er overheen, zodat hij toch nog adem kon halen. Dit werd te gevaarlijk, want er werden razzia’s gehouden. Met een andere
jongen sliep hij dan bij boer Kuijpers in
het hooi. Uiteindelijk is Cor naar Balgoy
gevlucht en sliep hij daar bij ons Jans in
de kippenschuur. De stand van de molen gaf aan wanneer er onraad was. Cor
is nog een keer naar de paters in Velp
gevlucht. Zij hadden een ondergrondse
tunnel waar meerdere onderduikers in
verstopt zaten. In totaal is Cor 9 maanden in Balgoy geweest. Ik ging dan met
Nellie en Riet op bezoek bij ons Jans en

bleef daar dan slapen. Dan trof ik Cor
daar. Het was een spannende tijd. Je
werd ook wel creatief. Er zijn in de tijd
twee vliegtuigen neergestort. Cor heeft
toen stiekem parachutes weggehaald.
Van het stof van de parachute heb ik
toen nog onderjurkjes gemaakt voor de
meiden en van het leer dat er lag heb ik
een tas gemaakt. Ook zijn we er samen
in het donker op uit gegaan om een
boom boven het ijs af te zagen. We hebben deze boom op de fiets mee naar huis
genomen en er stookhout van gemaakt.
Als er een laken versleten was, knipten
we dat door en stikten de buitenkanten
aan elkaar. Dan konden we er weer tegen. In 1945 kwam de bevrijding. Het
hele dorp was door het dolle heen. Achter bij bakker Sjaak van Uden werd in
het dorp een feesttent neergezet. Er werd
flink gedanst. Iedereen was uitgelaten
en blij; een onvergetelijk moment.”

Aanbiedingen
Uit het Brabants Dagblad van
mei 1960
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De Kleine Kerkstraat
Wie kent niet de Servetstraat? Genoemd
naar Michael Servet (Spaans: Miguel
Serveto). Hij was een Spaanse arts en
theoloog. Vanaf 1540 was hij lijfarts van
de aartsbisschop van Viënna.
Servet was een fel tegenstander van Johannes Calvijn en is door zijn toedoen
berecht en op de brandstapel vermoord.
Geschiedkundig lijkt het dus onjuist om
de straat met een protestantse kerk naar
Servet te noemen. Een historische vergissing? Of spreek je dan van een verzoening tussen beide protestantse richtingen?
Ten tijde van de foto heette de straat nog
Kleine Kerkstraat. Dit in tegenstelling tot
de huidige Sint Luciastraat die voor 1961
Kerkstraat heette.
De foto laat enkele voormalige huizen
zien tegenover de hoofdingang van de
kerk. Goed te zien is dat het straatje erg
smal was en de kerk nog niet gerestaureerd. Door de sloop van de huizen en de
restauratie van de kerk kreeg de protestantse kerk, oftewel Garnizoenskerk, een
ander aanzien.
Wout Heessen

Kleine Kerkstraat 1961

Huidige Servetstraat
Foto René van den Heuvel
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Wapenschild boven kerkdeur

door Joan Walk

Foto René van den Heuvel

Vele Ravensteinse inwoners zullen het
antwoord op de vraag ‘Van wie zijn de
wapens in de twee schilden boven de
kerkdeur?’, schuldig blijven. Sommigen
zullen zeggen dat het een wapenschild
van een Duitse keurvorst is, een zogenaamde sauvegarde.

Het wapenschild
Het is het wapen van Karel Theodoor
Neuburg-Sulzbach, keurvorst van de
Palts en keurvorst van Beieren. Deze
wapenmontage is na 1778 aangebracht
op aansporing van een Jezuïet. Karel
Theodoor werd één jaar ervoor keurvorst
van Beieren en hij was al eerder Heer
van het Land van Ravenstein. De afbeelding is een met een keurvorstenkroon
gedekte vorstenmantel en daaronder
twee wapenschilden, schuin tegen elkaar geleund en omgeven met ordeketenen.

De St. Hubertusorde
De binnenste keten is die van de Beierse
Sint Hubertusorde, gesticht door Hertog
Gerhard V van Gulik-Berg op 3 novem-

ber 1444 (Sint Hubertusdag). Hij vond
dat de Heilige Hubertus hem een handje
had geholpen met zijn overwinning op
Arnold van Egmond-Gelre. De Orde van
Sint Hubertus bezit een grootmeester.
Alleen de Keurvorst van Beieren mag de
ordeketen voeren.
Tussen de beide schilden hangt, aan een
lint, een schildje met een gekrulde letter
H (van Sint Hubertus). Toen Karel Theodoor in 1777 keurvorst van Beieren werd,
was hij de grootmeester van deze orde.

De Orde van het Gulden Vlies
De buitenste keten is die van het Gulden
Vlies. Deze orde is een van de oudste en
aanzienlijkste wereldlijke ridderordes,
gesticht door de hertog Philips de Goede
van Bourgondië op 10 januari 1430. De
oprichting geschiedde onder meer ter
ere van de ridderstand en ter verdediging van geloof en kerk, maar had ook
politieke redenen. Namelijk om leden
van hoge adel in zijn landen, en vervolgens ook vreemde vorsten, tot een nauwere en persoonlijke relatie te brengen
tot hemzelf als ‘hoofd en soeverein’ van
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de orde. In het midden van deze keten
hangt het symbool van het Gulden Vlies:
de gouden vacht van een ram. Karel Theodoor werd lid van deze orde in 1778.

Karel Theodoor
Het samenvallen van beide ordes gebeurde slechts in één persoon, de heer
Karel Theodoor, sinds 1742 keurvorst
van de Palts en sinds 1777 keurvorst van
Beieren.
Dit dubbele keurvorstschap verklaart het
voeren van de keurvorstenkroon op de
vorstenmantel. Met de verwerving van
het Paltsische keurvorstendom kwamen
ook de bezittingen en titels van dat gebied aan Karel Theodoor. De heraldische
symbolen van de hertogdommen Gulik
en Berg en van het Land van RavensteinKleef zijn hierdoor opgenomen in zijn
wapenschild.

Beieren werd zijn voornaamste gebied
en dus zien we in het ‘eerste kwartier’ het
Beierse wapen terug, alsook de tekenen
van de orde van Sint Hubertus van welk
hij het grootmeesterschap bekleedde.

Sauvegarde
Het wapenschild was ook een ‘sauvegarde. Als iemand in de kerk verbleef (of in
de kerk vluchtte) stond hij onder rechtsbescherming van de heersende keurvorst en mocht hij of zij niet worden berecht door de plaatselijke rechtspraak.
Bron
Vrije en Soevereine Heerlijkheid van het
Land van Ravenstein, J.B. van Heessel.
Geschiedenis van het Gulden Vlies, Wolfert van Borssele.

Antoon Dekkers

In de vroege ochtend van 20 november zie ik in een beslagen winkelruit in de Kolonel Wilsstraat voor het eerst de opdruk van
Antoon Dekkers, Interieurs, Adviseurs. Ik heb onmiddellijk mijn camera erbij gehaald om dit vast te leggen.
Angela Dekkers-Castenmiller vertelde me dat haar schoonvader voor de oorlog met een koffer achterop de fiets allerlei waar
verkocht, zoals ondergoed, lakens, sokken en handdoeken. Thuis op de keukentafel omboordden zijn zoons kokosmatten met een
grote naald, een behoorlijk zware klus. In de oorlog werden de goederen bij de boeren geruild tegen spek, ham, aardappelen en
eieren. Na de oorlog werden de goederen met de auto vervoerd; de eerste tijd met chauffeur, omdat vader Dekkers nog geen
rijbewijs had. De familie Dekkers verkocht tot de jaren 90 complete inrichtingen: textiel, gordijnen en meubels.
Olga Rikken
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Johan Christiaan Leo, sigarenmaker in
Ravenstein
Johan Christiaan Leo is geboren op 21
augustus 1856 in het Duitse Goch. Aan
het eind van de negentiende eeuw is hij
op Markstraat 7 in Ravenstein een sigarenmakerij begonnen. “Het oudste huis
van Ravenstein,” zegt zijn kleindochter
Ans. Uit twee huwelijken had hij zeven
kinderen: vijf zoons en twee dochters.
Kobus Schrans was de knecht en samen
maakten ze mooie en lekkere sigaren,
die ze verkochten in de sigarenwinkel
voorin.

Strenge man
Johan Christiaan was een zeer religieuze
en strenge man. Soms moesten de kinderen, als ze niet goed hadden opgelet in
de godsdienstles, hun schoenen in de
sacristie achterlaten en op sokken naar
huis lopen. Kobus Schrans daarentegen
leerde de kinderen Leo juist allerhande
ondeugende dingen. “Om de leut erin te
brengen,” zei Ans.

Smaak en geur
De sigaren die Johan Christiaan maakte,
stonden bekend om hun overheerlijke
smaak en geur, waar ze dan ook prompt
reclame mee maakten, zoals uit bovenstaande foto en gedicht blijkt. Ze konden
er dan ook goed van leven. Naast
sigaren hadden ze ook een kruidenierswinkeltje en waren ze grossier in boter.
Alleen toen boterfabrikant Jurgens naar
Oss kwam, werden de kleine grossierderijen gesloten.

Tekst van het rijmpje op de papieren
sigarenzakjes van Joh. Chr. Leo te Ravenstein:
Kent gij het volk, dat gaarne rookt
Van Leo’s fijne waar?
Dat volk, dat zeer versterkend rookt
En geur krijgt in het haar.
Komt mensen, komt sigaren halen.
Gaat Leo nooit voorbij.
Roemt in den zegen onze dapperen.
Dat rokend volk zijn … wij.

In Marktstraat 7, nu Marktstraat 11
(derde huis van links) was de
sigarenmakerij gevestigd.
Foto René van den Heuvel

Tot groot verdriet van vader Johan Christiaan nam geen van zijn zoons de sigarenmakerij over. Zij hadden uitsluitend
interesse in het róken van sigaren. Volgens Ans is hier wel een sigarenfabriek
aan verloren gegaan.
Johan Christiaan Leo stierf in Ravenstein op 26 februari 1924.
Joan Walk
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door Joan Walk

Tuinhuisjes aan de
gracht
Aan de gracht achter de Molensingel in Ravenstein staan twee tuinhuisjes. In het
verleden maakten welgestelde mensen in het stadje er gebruik van. De in verval
geraakte huisjes worden door de volkstuinders al vele jaren gebruikt als opslagruimte. Het neogotische gebouwtje stamt uit 1875 en is een rijksmonument. Het
andere tuinhuis is van eind 19e eeuw en is een gemeentelijk monument. Heemkundekring Land van Ravenstein wil de tuinhuisjes voor de toekomst bewaren.

Na overleg met de gemeente Oss, eigenaar van de huisjes, stelde Monumentenwacht Brabant een restauratierapport op.
Door StripeSarchitects is een advies uitgebracht. De heemkundekring Land van
Ravenstein ondersteunt de restauratie
financieel en met menskracht. Vrijwilligers zijn gezocht en gevonden. Bedrijven sponsoren vooral door het beschikbaar stellen van materiaal en andere
hulpmiddelen; een welkome ondersteuning.

De historie
Na 1813 hoefden de Nederlandse vestingsteden geen actieve rol meer te vervullen
in het nationale defensiesysteem. De
gronden van de vestingwerken kwamen
daardoor in handen van de gemeenten
die naar eigen behoeften deze gronden
konden inrichten. In tegenstelling tot
vrijwel alle Nederlandse vestingsteden is
in Ravenstein een groot deel van de vestinggronden overgegaan in particuliere
handen. Waarschijnlijk komt dat doordat de stad al veel eerder het militair strategisch belang had verloren.

Ontmanteling
Bij de ontmanteling van de vestingswerken werden de aarden wallen in de
gracht geschoven. De gronden die door
middel van deze dempingen ontstonden
werden verkocht aan particulieren. Een
beperkt deel werd gebruikt voor woningbouw.
Typisch voor Ravenstein was de taartpuntachtige verkaveling van deze vestinggronden. Dit is op de minuutkaart
uit 1832 duidelijk te zien. De overwegend
diepe tuinen die tot aan de gracht doorliepen, zijn door particulieren met struiken en bomen beplant. Hierdoor kreeg
deze rand langs de gracht een groen karakter, maar geen samenhang.
Kenmerkend is de afwisseling van afzonderlijk ingerichte tuinen en kleine
oppervlakten openbaar groen. Ook was
er een groot aantal tuinhuisjes op deze
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particuliere gronden te vinden. In de
loop der tijd zijn de tuinen uitgegroeid
tot volkstuinen met fruit, groenten en
bloemen.

Gezellige klus
Naast drie andere, waarvan twee nog in
particulier bezit, zijn de twee tuinhuisjes
nabij de Molensingel de overblijfselen
van die tijd. Het zou een groot verlies
zijn als ze door verval zouden verdwijnen. Inmiddels zijn gelukkig de vrijwilligers onder leiding van heemkundelid
Wim Walk begonnen met de restauratie.
Hekken en steigers zijn geplaatst. Het
dak is er af. Iedereen doet zijn best er
een gezellige klus van te maken.

Coördinator
Wim Walk

Adviseurs
Harrie van Erp, schildersbedrijf
Ad van Drunen, bouwhistorie
Helm van Rijn, kleuradvies
Gerard Hoogstede, sponsor
Familie Jongbloed, stroomleveranciers

Hans Theunissen uit Elst in de
werkplaats van Gerard Hoogstede

Vrijwilligers
Nelleke Combee
Henk Derks
Gerard van Doorn
Hans Hartjes
Frans van der Heijden
Reginald Schoofs
Joop Strik
Hans Theunissen
Aad Vernooij
Jan Zunneberg
Jan van Zwam

Jan Zunneberg uit Elst en Wim Walk

Bronnen
• www.ruimtelijkeplannen.nl:
Cultureel Biografische historie van
Ravenstein
• www.stripesarchitects.nl
• www.heemkunderavenstein.nl:
restauratie tuinhuisjes Ravenstein
Jan van Zwam

Hans Hartjes
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Aanbiedingen
Uit het Brabants Dagblad van
mei 1960

Papier is geduldig
Een archivaris weet als geen ander hoe
geduldig papier is. De heemkundekring
werd hiermee onlangs nog geconfronteerd. Een van onze leden benaderde het
bestuur met de mededeling, dat de
heemkundekring in Uden hem ‘een
paar doosjes’ archiefmateriaal wilde
meegeven. De vraagtekens op ons voorhoofd waren dusdanig dat er snel uitleg
volgde. ‘Ik ben ook lid van de heemkundekring in Uden en die hebben vijf verhuisdozen met archiefmateriaal van
Hans Sluijters voor jullie’, was de uitleg.
Hans Sluijters is recent overleden, maar
was in zijn werkzame leven streekarchivaris in onze contreien. Het verbaasde
ons dat wij via Uden materiaal van Sluijters kregen aangeboden, omdat algemeen bekend was dat het Sluijtersarchief naar het BHIC is gegaan. Blijkbaar wilden zij niet alles hebben of was

het niet interessant genoeg. We waren
daarom erg benieuwd naar de inhoud
van de dozen. Enkelen van u weten hoe
moeilijk het was om het heilige der heiligen, Sluijters’ studeerkamer, te mogen
bezoeken. Al het materiaal dat Sluijters
bij elkaar verzamelde ‘verdween’ in zijn
studeerkamer en kwam er nooit meer
uit. En van die verzameling ontvingen
wij nu vijf gevulde dozen. Tijdens het
openen van de dozen zochten de zilvervisjes een veilig heenkomen. Zij hadden
hun tanden in foldertjes van de Rabobank gezet, uit de tijd dat die nog 3½%
rente op een privérekening gaf, en in de
uitnodiging van de afscheidsreceptie van
burgemeester Bonnier. Papier is geduldig. Onze eigen archivaris, Aad Vernooij,
zal een en ander inventariseren en te zijner tijd verslag doen. ‘Dank u wel’, zei
holle bolle Gijs.
Winfried de Luij

Brandweerkazerne Walstraat

Deze foto is meer dan 50 jaar geleden genomen vóór de oude brandweerkazerne in de
Walstraat, ter hoogte van tandarts Jan de Jong, tegenover de Walhoek. Kwam er een melding
binnen, dan riep een sirene de vrijwilligers naar de kazerne. Op die sirene kwamen zoveel
Ravensteiners af, dat de brandweerwagen amper, zonder gevaar, de kazerne uit kon rijden.
In het kielzog van de brandweerwagen fietsten ook vele ramptoeristen.
De huizen links op deze foto zijn allemaal gesloopt. In plaats daarvan kwamen de huidige
nieuwbouwwoningen waaronder de huizen met de trappen.
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