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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
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Eindredactie
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Ook in deze aflevering van Tussen Maas
en Erfdijk moeten we helaas aandacht
besteden aan het overlijden van een lid
van de heemkundevereniging. Jan de
Jong overleed op 9 februari op 75-jarige
leeftijd. Op de volgende pagina een In
memoriam aan hem.
Verder in dit nummer onder meer: Jeroen Arts haalt herinneringen op aan
een Ravensteins echtpaar dat het vertrouwen in overheid en kerk verloren
had. Olga Rikken had een interview met
Tom Gribnau over zijn boek dat bijna
klaar is over 150 jaar Ravensteinse kerkhistorie. Hans Moors maakt duidelijk
dat criminaliteit weinig romantische
kanten heeft. Juriaan Dericks legt uit
hoe crowdfunding werkt voor het beschrijven van kerkramen en Greetje van
Susteren-van den Broek mocht bladeren
in het familiealbum van de familie Tonies. Joan Walk dook in de geschiedenis
van het brouwen van bier in de stad en
de keramische industrie die Ravenstein
ooit had. Roel Knoben beschreef de
komst van boom- en fruitteelt naar Neerloon. Aad Vernooij toog naar België en
kwam daar veel Ravensteinse kastelen
tegen. Arno van Zwam legt uit dat je bij
het vinden van een pijpenkopje, wel de-

gelijk iets bijzonders in handen kunt
hebben. Kortom: een bonte verzameling
van onderwerpen die te maken hebben
met het nu en het verleden in deze omgeving.

Oude muur
Als een stokoude man
buigt de nog oudere stadsmuur
haar natuurlijk schietlood
naar de spekgladde keitjes
De eeuwenoude kloostermoppen
steken nieuwsgierig
hun verweerde koppen
door het afvallige kalksmeersel
Als een corset
steunt het gesnoerde ijzer
zodat een debacle wordt voorkomen
en blijft de muur geconserveerd
Als de monumentencommissie
haar subsidie en advies vaststelt
spaart intussen ook de eigenaar
stenen en mortel
om op de oude fundamenten
een nieuwe muur
het oude stadje
oud te doen blijven

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: Bier brouwen in
Ravenstein. Fotobewerking Lieven
van den Heuvel. Rechts: Gedicht
Jac Elemans, foto muur Molensingel Tonny Teuwisse
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In memoriam Jan de Jong 1940 - 2015
Onze heemkundevereniging heeft een
zeer gewaardeerd lid verloren. Jan de
Jong, geboren op 31 januari 1940 in Palopo, Nederlands-Indië, overleed op 9
februari 2015 in zijn woning aan de
Walstraat in Ravenstein, in aanwezigheid van zijn vrouw Margriet en zijn
twee kinderen.
Jan had van 1974 tot en met 2007 een
tandartspraktijk in Ravenstein. Verder
was hij medeoprichter van de openbare
school en jarenlang voorzitter van de
Stichting Carnaval. Jan hield van filosoferen en was fervent lid van de plaatselijke schaakclub. Hij reed graag met zijn
motor, een BMW met zijspan. Weer of
geen weer, hij ging altijd, begeleid door
zijn hondje Beau. ‘Ik ga met de fiets’, zei
hij dan. Zijn motor was dan ook het
voertuig dat hem op zaterdag 14 februari
vervoerde naar zijn crematie.
Enkele jaren geleden beijverde Jan zich,
met steun van de heemkundevereniging, voor het planten van de rode beuk

in het plantsoen achter zijn woning.
Daar stond in de jaren dertig de gasfabriek die het gas leverde voor de openbare verlichting in Ravenstein. Jan wilde
met de boom de herinnering aan deze
bijzondere fabriek levendig houden.
Jan was een intelligente en inventieve
man die genoot van de mooie dingen in
het leven. ‘Daar waar je staat, is het land
van Klondijke en daar is het goed’, was
een uitspraak die hij graag hanteerde.
De redactie

OP STAP
Het stuwtje in Keent is blootgelegd
door vrijwilligers van Landschapsbeheer Oss. Het stuwtje diende ook
als voetverbinding tussen Keent en
Velp. Het stamt waarschijnlijk uit
de 19e of 18e eeuw. Dat wordt nog
onderzocht. Foto Tonny Teuwisse
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Christelijke rechtvaardigheid
en geestelijke dorpsmoraal
Aan de Stationssingel,
ongeveer op de plek waar
nu de Dorpenweg de
spoorlijn kruist, woonden
eind jaren vijftig, Piet en
Greet Blokland in een zeer
vervallen huisje.
Links van hen woonden de
families Nales en Kuijpers.
Rechts woonde de familie
Van Hees.

door Jeroen Arts

Greet, een dochter van politieagent Schaping, bleef in haar ouderlijk huis wonen.
Het was echter in zeer slechte staat. Er
werd gezegd dat er brand was in de tijd
dat Harrie van Dieten er nog woonde.
Om het huisje te verbouwen, hadden
Piet en Greet bij de gemeente Ravenstein een bouwvergunning aangevraagd.

Noodsituatie

Kaartje met in de gele cirkel aangegeven waar het huis stond.

Toen in 1961 een journalist op bezoek
kwam, Greet was toen 59, wachtte het
stel al vier jaar tevergeefs op de vergunning van de gemeente Ravenstein. Hij
trof een krot aan. Het huisje was inmiddels onbewoonbaar verklaard. In de
oude boomgaard erachter stond een
noodwoning; eigenlijk meer een verzameling van diverse voertuigen: twee
oude bussen en een woonwagen. Met
wat planken had Piet het tot een geheel
proberen te maken. Een kacheltje hield
de woning warm. Op het dak stond een
metalen pijp waar regelmatig rook uitkwam. De gemeente Ravenstein noemde het een ‘noodsituatie’.

Aanleg Dorpenweg
De toen 80-jarige Piet vertelde dat de gemeente een perceel in Huisseling had
aangeboden, maar dat hij dit aanbod had
afgeslagen. De aanvoer van ophoogzand
kostte alleen al zesduizend gulden. Daarbij wou hij zijn mooie boomgaard niet
verliezen. Hij zei niet te klagen over de
medewerking van de gemeente. Het probleem lag bij Provinciale Waterstaat. Zij
had plannen voor de aanleg van de Dorpenweg en een tunnel onder het spoor
en gaf de familie Blokland geen uitsluitsel over de toekomst van hun huisje.

Huisje gesloopt
Aan de journalist bevestigde gemeentesecretaris Frans Pouels de moeizame samenwerking met Provinciale Waterstaat
en hij liet de correspondentie zien. Citaat: “Vertel die man nu maar eens wat
hij wel mag”. Daarop kreeg de gemeente
pas anderhalf jaar later een reactie. Op
navraag van de journalist beloofde de ingenieur van Provinciale Waterstaat snel
een ambtenaar te sturen.

Piet voor zijn noodwoning in de boomgaard achter het huis. Bron: Krantenartikel uit 1961.

Tussen Maas en Erfdijk 5 | mei 2015 | 4

Uiteindelijk duurde de aanleg van de
Dorpenweg nog járen.
Toen Piet tijdelijk in het hospitaaltje aan
de Kasteelse plaats lag, Greet was inmiddels overleden, hielpen de zusters J.M.J.
hem met het opruimen van zijn perceel.
Het huisje werd gesloopt en Piet verhuisde naar een bungalowtje tegenover
de tennisbaan. Het perceel werd betrokken bij Plan Schonenberg en er werden
huizen gebouwd, ver genoeg van het
tracé van de Dorpenweg.

Weinig contact
Inwoners van Ravenstein herinneren
zich nog dat Greet er erg vies en verwaarloosd uitzag. Bij dokter Sluijters
kwam ze eens te voet aan in een veel te
grote pantalon van Piet. Met een touw
om haar middel, hield ze de broek op.
Greet en Piet verzamelden en bewaarden letterlijk alles. Op het terrein stond
een ezel die ze zo nu en dan molken. Er
liepen altijd honden los. Greet sliep met
die honden in één van de militaire bussen, terwijl Piet in de woonwagen sliep.
Ze waren erg op zichzelf en hadden weinig contact met andere mensen. Ook
niet met hun buren. Behalve die ene
keer dat Greet in paniek aanbelde bij de
familie Van Hees. Het stel had ruzie gekregen en Greet vertelde dat zij van Piet
niet meer naar binnen mocht. Toen de
politie arriveerde, haalde Piet de deur
van het slot en deed alsof er niets aan de
hand was.

Detailfoto met de tekst op de gevel. Bron: Familie Van Weegen.

Detailfoto met het kruis op de gevel. Bron: Familie Van Weegen.

Leuzen
Hun verwaarloosde woning stond bekend om het witte kruis en de leuzen die
zij op de gevels hadden gekalkt. Aan de
ene kant stond: “Hier het aanschouwelijk
beeld van Christelijke rechtvaardigheid en
geestelijke dorpsmoraal en na vier jaar gem.
politiek nog geen recht.”
In het kruis stond de tekst: “In dit teken
zult gij rechtvaardig oordelen en (…) medemens handhaven”.

Met dank aan de familie Van Susteren en
mevrouw Van Hees - van Boekel voor hun
herinneringen.

Vooraanzicht van het huis. Bron: Familie Van Weegen.
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Een uniek document
voor Ravenstein
tekst en foto’s Olga Rikken

Eind 2016 hoopt Tom Gribnau de vertaling van de Litterae Annuae uit te brengen;
een lijvig boek met 150 jaar Ravensteinse kerkhistorie opgetekend door pastoors
van een Duitse jezuïetenorde. Het interview vindt plaats in Heesch. Ik word een
met eiken gemeubileerde woonkamer binnengeleid waar talloze klokken tikken.
Op tafel liggen de kopieën van de handgeschreven Latijnse teksten.
Tom vertelt dat hij veel geluk heeft gehad in het vinden van de juiste vertalers:
Leo Nellissen en Pim Boer, (oud-)leraren
klassieke talen. Eerst hebben zij de tekst
overgetypt en daarna vertaald. Pater Paul
Begheyn SJ zorgde voor inbreng bij typisch jezuïeten onderwerpen en Toms
bijdrage betrof de historische achtergrond van het geheel.

Van misdienaar tot prepensioen

Tom Gribnau is sinds 2011 lid van
Heemkundekring Land van Ravenstein. Hij geeft lezingen over zijn
zoektocht naar de herkomst van
het reliek van de Heilige Probus.

Om te snappen wat zijn drijfveer is, beschrijft Tom zijn levensloop. Als jongen
was hij misdienaar en acoliet. Hij had
altijd al interesse in archeologie, Egyptologie en kerkhistorie. Hij studeerde chemie en farmacologie aan de Radboud
Universiteit te Nijmegen. Als veelbelovende promovendus ontving hij in 1976
de Koninklijke Shellprijs. Daarmee
maakte hij een studiereis door Amerika.
Na zijn promotie in 1977 werkte hij
twaalf jaar bij Organon als onderzoeker
en ontwikkelaar in de biochemieafdeling. Vervolgens werkte hij elf jaar in het

diagnosticaonderzoek bij Organon Teknika. Tenslotte was hij nog vier jaar
werkzaam bij de Registratieafdeling van
Organon. Daarna ging hij met prepensioen en kreeg daardoor tijd voor andere
activiteiten. Eén van zijn liefhebberijen
is het verzamelen en restaureren van
oude klokken.

Probus
Tom vertelt hoe hij lid werd van de Professional Businessclub (Probus), een gezelligheidsvereniging voor gepensioneerden. Tijdens een excursie van deze
club naar Ravenstein wees Wout Heessen in de Luciakerk op een reliek van de
heilige Probus, wetend dat hij verbijstering zou oogsten onder de clubleden.
Wie was St. Probus? Waar komt dit relikwie vandaan? Hoe komt het in Ravenstein? Deze vragen hebben Tom jarenlang beziggehouden. Dankzij het
internet en veel geduld wist hij in het
katholieke bolwerk van over de hele wereld door te dringen. Hij heeft veel waardering voor de inzet van dr. Joachim van
Oepen, hoofdarchivaris van het Aartsbisschoppelijk archief in Keulen en pater
Paul Begheyn SJ die tijdens een bezoek
aan Rome vier brieven in het jezuïetenarchief van het Vaticaan opspoorde.

Goud in handen
Bij één van zijn vele zoektochten naar St.
Probus en zijn relikwie stuitte Tom bij
een bezoek aan het Archief van de Nederlandse Jezuïetenprovincie in Nijmegen op de Litterae Annuae, een tot dan
toe onbekende verzameling jaarbrieven
met beschrijvingen over kerkelijke gebeurtenissen in Ravenstein tussen 1643
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en 1772. Volgens kenners had hij hier
goud in handen. Maar als blijkt dat het
boek uit privacyoverwegingen geen namen van parochianen prijsgeeft, word ik
als interviewer toch een beetje sceptisch.
Wat vertelt het boek dan wel? Het geeft
geen details. De architect en de bouwgeschiedenis van de kerk worden niet onthuld. Ook culturele ontwikkelingen worden niet beschreven, omdat die behoren
tot de profane wereld.

Een leuk boek
Tom houdt van spanningsopbouw en na
twee koppen koffie zet ik door: wat maakt
het voor de leek dan toch een leuk boek?
Dan pas geeft hij enthousiast wat van de
inhoud prijs: ‘De jezuïetenpaters moeten
elk jaar een verslag over hun missie in de
katholieke enclave sturen naar de Generale Overste van de orde in Rome. Deze
jaarbrieven vertellen over bekeringen,
processies, rituelen en gebeurtenissen.
Ze verhalen over ziekten als de pest en de
rode loop, maar ook over bevallingen. Ze
hebben geen goed woord over voor de
zwartmakers die een liederlijk leven leiden en brandschattend rondtrekken. Als
de grootste boef, Jacobus von der Schlossen wordt vastgehouden, bekent hij kort
voor zijn executie zijn daden aan de paters en bekeert zich. Ook wordt bekend
dat drost De Lauwere op een bepaald
moment de zaken waarneemt van advocaat-fiscaal Johan van Willigen. Dit in
verband met zijn ‘cranckheit van geest’.
Van Willigen was overspannen, maar
herstelde na enkele jaren weer. Verder
wordt de stichting van de Latijnse school
in 1752 beschreven. Aloysius van Willigen, broer van Johan, is de medeoprichter en eerste prefect van het Gymnasium
Aloysianum. Aan het eind van een
schooljaar worden zelfgeschreven toneelstukken in het Latijn opgevoerd voor leraren en notabelen. Vaak gaan deze over
heiligen. Met geld uit de loterij reikt de
elite jaarlijks prijzen uit aan de beste
schrijver en speler. Het decor is een tent
op de Markt en de stoelen worden later
verkocht aan de Franse school. Maar ook
de manier van doen op de Latijnse school
en het (wan)gedrag van de leerlingen

worden uit de doeken gedaan.’
Het boek is een naslagwerk met een bijzondere religieus-katholieke context.
Vanuit ons perspectief komen de interpretaties van destijds soms grappig over.
Vooral als de ‘niet-katholieken’ (protestanten) op de hak worden genomen (zie
inzet foto).
De vertaling van de Litterae Annuae
wordt volgend jaar integraal uitgegeven
in 300 tot 400 pagina’s. Het boek wordt
rijk geïllustreerd en van noten voorzien.
Op een bijgevoegde DVD staan o.a. de
foto’s van het complete, oorspronkelijke,
Latijnse manuscript. Er is een toelichting op de rol van de Jezuïeten in Nederland en Ravenstein. Ook aan de familie
Van Willigen wordt een hoofdstuk gewijd. Charles Caspers (religiehistoricus)
verzorgt een hoofdstuk over de godsdienstige context in de 17e/18e eeuw
waarin de Litterae werden geschreven.
De introductie gaat uiteraard in op de geschiedenis van St. Probus en zijn relikwie, de aanleiding tot dit alles!

Een voorproefje van de vertaling
van de Litterae Annuae.

Aan het eind van het gesprek krijg ik de
studeerkamer te zien. De plek waar hij het
meeste werk heeft verricht. Ik besef dat de
Litterae Annuae waardevolle informatie
bevat voor de heemkundekring en Ravenstein. Als ik hem durf te vragen naar het
nut van het onderzoek naar de heilige
Probus, antwoordt hij met een brede
grijns: ‘Je hebt er eigenlijk niets aan, maar
ik heb van de zoektocht genoten.’
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door Hans Moors

Criminaliteit en
romantiek
De georganiseerde criminaliteit in Noord-Brabant was van oudsher gericht op
overvallen en roof. Vooral op het platteland waren in de 17e en 18e eeuw bendes
actief. In de jaren zestig en zeventig van de 20e eeuw werden de Kempen geteisterd door gewelddadige overvallen, auto- en bedrijfsdiefstallen (textiel en antiek). Daarnaast werd tot ruim na de Tweede Wereldoorlog grootschalig vee, boter, sigaretten en illegaal gestookte alcohol gesmokkeld naar België. Vanaf de
jaren zeventig kwam de productie en smokkel van amfetamine in beeld, gevolgd
door hasj en – in de jaren negentig – XTC en tegenwoordig de synthetische drugs
en wiet. Over smokkel en overvallen doen spannende verhalen de rondte. Maar is
dat eigenlijk geen valse heroïek?

Ondernemers
De smokkelhandel in de eerste helft van
de 20ste eeuw zou mensen lokaal voor
weinig geld in de eerste levensbehoeften
hebben voorzien. Een romantisch kat en
muis-spel tussen smokkelaars, douane
en politie. Maar wat vergeten wordt is
dat er gigantisch aan de smokkel werd
verdiend. Georganiseerde bendes investeerden dat geld om nog meer te verdienen. In de jaren zeventig al stelde de politie vast, dat de illegale handel in
softdrugs voornamelijk in handen was
gekomen van criminele samenwerkingsverbanden en families die eerder veel
geld hadden verdiend met overvallen, alcoholproductie en smokkel. Ze hadden
als echte ondernemers hun aandacht
verlegd naar softdrugs, omdat deze meer
geld opleverden. In hoog tempo veroverden zij met hun ervaring, hun geld en
hun netwerken de markt voor amfetamine en hasj. Deels zijn diezelfde samenwerkingsverbanden nu nog actief in
de productie en handel van synthetische
drugs en hennep.

Armoe en sociale uitsluiting
In de 17e en 18e eeuw pleegden tal van regionaal, soms internationaal opererende
bendes, zoals de Moskovieters, de Zwartmakers, de Bende van Jaco, de Bende van

Gerrit de Koe, de Bende van Engele Jantje, het Zwartjesgoed, of de Grote Nederlandse Bende gewelddadige roofovervallen. Ze stichtten brand en persten
mensen af. Maar de achtergrond van
deze criminelen is feitelijk zo stoer niet.
Velen kwamen voort uit landloperij en
mobiele beroepen als vilder, dagloner,
schoenlapper, kermisartiest, ketellapper
of marskramer. Opvallend was daarnaast
het aandeel van zigeuners en joden. Armoede en sociale uitsluiting waren in de
18e eeuw een belangrijke reden voor aansluiting bij een bende. Mensen die er niet
bij hoorden vanwege cultuur en etniciteit,
of omdat ze vanwege hun werk buiten de
sociale controle van de dorpsgemeenschappen stonden. Bovendien was het in
die beroepen vaak vaag wat wel en wat
niet geoorloofd was. Dat laatste zie je nu
nog steeds terug in de gevoeligheid voor
illegaliteit in sommige bedrijfstakken.

De Zwarte Ruiter
Op 15 november 1954 drong een gewapende man, vrijwel meteen na sluitingstijd, het Ravensteinse postkantoor binnen. Hij was gekleed in een ‘blauwe
overall’ en had een zwarte doek voor zijn
gezicht gebonden. De kantoorhouder,
Jan van Dieten, probeerde in een reflex
de kluisdeur dicht te gooien. De overval-
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ler schoot hem in zijn buik. Van Dieten,
vader van zes kinderen, overleed ‘s
nachts in het ziekenhuis van Oss. De
overvaller griste een blik met zo’n 10 gulden mee en een paar honderd gulden
aan postzegels. Hij vluchtte in een gestolen donkergroene Ford sedan. De kranten schreven erover met onthutsing en
een zweem van heldenmoed. Achteraf
bleek dat de dader vanaf het begin al in
beeld was bij de politie. Hij bleek ook
een ‘oude klant’, actief in smokkelaarskringen en sluikhandel, eerder opgepakt
voor diefstal, heling, illegale autohandel
en wapenbezit.

Huismerken
door Louis Busch
Door mijn genealogische naspeuringen
kende ik het gebruik van huismerken al.
In de garnizoenskerk ontdekte ik er een
onder de kansel. Ik heb daarop het gebruik van huismerken nog eens nagelezen in een boekje uit de jaren 30 ‘Uit de
bibliotheek voor GESLACHT- en WAPENKUNDE’, geschreven door H. Reydon.
Deze zogenaamde huismerken schijnen
veel vaker voor te komen. Je vindt ze
kennelijk op grafzerken, zegels, oude
boerenkisten, zilver- en tinwerk, in balken, in deuren, in gebrandschilderde ramen, in kerkbanken enzovoort, als niet
adellijk familiewapen. Ook documenten
werden ermee ondertekend. Nu weet ik
dat het gebruik van huismerken een algemeen Nederlands gebruik is geweest.
Dit persoonlijke symbool werd ook verwerkt in tekens van gildemeesters om
zich van anderen te onderscheiden. Het
huismerk was rechtsgeldig en werd algemeen erkend als vertegenwoordiging
van een persoon. Als de ondertekenaar
niet schrijven kon, dat was bijna altijd
het geval, dan volstond het merk, mits
eigenhandig gezet.

Wijdverbreid
Huismerken komen niet alleen voor in
Nederland. Ze zijn ook te vinden in

Pas begin 1955 kwam vast te staan dat
het inderdaad Hans Gruijters (19251980) was, alias de Zwarte Ruiter. Hij
kreeg 15 jaar. In 1966 kwam hij vrij en
werd een geslaagd ondernemer. Gruijters wist zijn misdaden van een romantisch randje te voorzien. Hij nam een
paar singles op. Er kwamen een film en
een boek over zijn leven. In de herinnering leeft hij voort, niet als een meedogenloze overvaller, maar als een ouderwetse bandiet.

Duitsland, Zwitserland, Denemarken,
Noorwegen, Zweden, IJsland en daar
waar door volksverhuizingen talrijke
Germanen zijn neergestreken. Zo’n
merk was erfelijk. De oudste zoon erfde
het onveranderde merk van zijn vader,
terwijl de jongere zoons het merk wijzigden door toevoeging van een streepje.
Met één oogopslag kon men zien wie de
hoofdstam vertegenwoordigde. Alleen
hij die ook huisvader was, had het recht
op een huismerk.

Versmelting van wapen en huismerk
Het wapenschild hoort oorspronkelijk
bij de edelman en houdt verband met
ridderschap, de leenadel en instellingen
die uit het Frankische rijk zijn voortgekomen. Huismerken daarentegen zijn
Germaans van oorsprong en in de middeleeuwen ontwikkeld door zelfbewuste boeren en burgers. De stand van de
vrije boeren en poorters die vanouds
een huismerk bezaten, werden in de
Renaissance beïnvloed door de stijl van
de wapentekens. Vandaar dat niet adellijken naast een huismerk ook een wapen aannamen. Het huismerk werd
dan in een schild geplaatst. Zoals de
grafsteen laat zien. Het wapen verving
het huismerk. Het gebruik van het
huismerk is momenteel zo goed als verdwenen.

Het wapen van Mattyas Lodvwich,
begraven rond 1640.

De tekens lijken sterk op het oudGermaanse runenschrift, maar ook
op het spijkerschrift.
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Alternatieve crowdfunding
door Jurriaan Dericks

In het kader van ‘2008,
Jaar van het religieus
Erfgoed’ bedacht het
museum voor vlakglasen emaillekunst in Ravenstein om de ramen van
alle religieuze gebouwen
in de voormalige gemeente te fotograferen, documenteren en vast te
leggen in een boekje.

Kunst en ambacht
Het museum wordt met regelmaat bezocht door de hogere klassen van basisscholen om in de praktijk te kijken hoe
kunst en ambacht samenvallen. Zo’n bezoek werd destijds afgesloten met een
rondleiding in de Luciakerk. Vrijwel niemand wist wat de voorstellingen op de
ramen en de muren echt betekenen; hetzelfde gold voor de beelden. Wie het zijn
of wat ze voorstellen, was een raadsel als
het er niet bijstond. Een simpel onderzoekje leerde dat dit gebrek aan kennis
veel breder speelde en daarmee was het
onderwerp voor een gesubsidieerde activiteit in het Religieus Jaar geboren.

Documentatie
Een groep vrijwilligers met Jan Klink als
aanvoerder, fotografeerde allereerst alle
gebrandschilderde ramen die per gebouw werden ingetekend. Vervolgens
ging men aan de slag om een korte historie van het gebouw aan te leggen, de ontwerpers en makers van de ramen uit te
zoeken en dan het belangrijkste: vast te
leggen wat de voorstellingen op de ramen betekenen of welke personen zijn
afgebeeld. Dat bleek een hels karwei te
zijn. De architectuur van elk gebouw is
uitgebreid en vrijwel volledig gedocumenteerd, de pastoorslijsten zijn wonderbaarlijk compleet, maar de ramen
hebben geen enkele aandacht gekregen,
hoewel het destijds kostbare investeringen waren. De ouderdom van de ramen
variëren van laat middeleeuws tot halfweg vorige eeuw. Wie heeft ooit gehoord
van de H. Zita of Lidwina van Schiedam?

Fotografie

Heilige Lidwina

De werkgroep kwam ook praktische problemen tegen: onze moderne techniek is
niet afgestemd om op hoogte te fotograferen. Ramen zitten meestal op meters
hoogte in het gebouw, want ze moeten
de ruimte verlichten en fotograferen

vanaf de begane grond geeft veel vertekening. Onze museumtechneuten staan
evenwel voor niets en dus construeerden
ze een uitschuifstatief dat 8 meter hoog
rechtuit kon fotograferen en zo kregen
ze vlakke foto’s zonder vertekening via
de computer.

Reeks boekjes
In de loop van het jaar groeide de berg
feiten, afbeeldingen, detailopnamen en
kennis over glazeniers, bouwgeschiedenis en voorstellingen. De werkgroep besloot om voor elk gebouw een boekje
samen te stellen met een vaste hoofdstukindeling: historie van het gebouw,
de architect, de ramen en de glazeniers,
een uitgebreide fotoreportage en beschrijving van de voorstelling. Dat leverde een reeks van zeven boekjes op van de
kerken in Ravenstein, Huisseling, Demen, Deursen, Neerloon, Herpen en het
kapelletje van Megen.

Donatie
De inzet van de vrijwilligers leverde nog
veel meer op. Naast de boekjes voorzag
de subsidie in uitvoerende manuren. Alle
vrijwilligers doneerden hun manurenvergoeding aan het museum. Verder vergaarden ze kennis en handigheid in het
vinden van onbekende feiten in allerlei
archieven. Het enthousiasme was niet te
stuiten. Ze wilden verder met andere kerken in onze omgeving en er werd met
succes een vervolgproject aangevraagd.
Uitbreiding volgde met 30 andere dorpskerken in Noordoost-Brabant en later op
verzoek ook die van Oirschot en omgeving, en nu ook Best. Uiteindelijk leverde
het ca. 40 boekjes op en een fraaie tentoonstelling over religieus erfgoed.
In het museum zijn alle boekjes nog
beschikbaar en op de website www.museumravenstein.nl onder ‘verhalen in
glas in lood’ kan de liefhebber alles vinden. Kijk maar eens!
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Uit het album van ... Bart Tonies en Fietje Gielen
Bart Tonies is op 14 maart 1935 geboren
in Nisterode en zijn vrouw Fietje Gielen
is op 22 december 1933 geboren in Berghem. Ze zijn op 30 mei 1963 getrouwd
in Berghem. Haar vader was hoofdonderwijzer en ook Fietje werd onderwijzeres. Ze werkte tot haar huwelijk in Oss.
Het was gebruikelijk dat vrouwen ontslag kregen als ze gingen trouwen. Fietje
kreeg echter al na 14 dagen een aanstelling in Ravenstein. Ook al woonde ze er
maar net, ze kon het toenmalige schoolbestuur, tevens R.K. Kerkbestuur, keurig
een verklaring van ‘Zedelijk goed gedrag’ van de gemeente Ravenstein overleggen.
Fietje gaf tot 1990 les in de bovenbouw
van de Maria-school. In die tijd bestond
een klas nog uit 40 kinderen. Ze ondersteunde het schoolhoofd, Bert van Dreumel en was zeer actief in de muziek. Ze
zat in het koor van Huisseling en was 14
jaar dirigente bij het kinderkoor ‘Jubilate’. Verder zat ze namens de jeugdopleiding in het bestuur van O.B.K. Tenslotte
is ze al 49 jaar lid van het gemengd koor
St. Cecilia. Hier heeft ze zich ook nog als
hulp-dirigente en inval-organiste verdienstelijk gemaakt. Menigeen heeft bij
haar muziekles gehad op blokfluit en
piano.
Bart werkte vanaf 1959 op de afdeling
Gemeentewerken van de gemeente Ravenstein. De stad oogde destijds erg
troosteloos door achterstallig onderhoud. Zo waren de huizen in het Brouwerijstraatje dichtgetimmerd met platen
waarop stond: onbewoonbaar verklaarde
woning.
Bart was tot voor kort technisch adviseur
van de Bond Heemschut, afdeling Brabant. Als medeoprichter van ‘Heemkundekring Land van Ravenstein’ heeft hij
het karnhuisje in Demen en later het
Knekelhuisje in Huisseling van de ondergang weten te redden. Met de oprichting van ‘Stichting de Ravensteinse Molen’, heeft hij ook de molen weten te
behouden. Bart slaagde op 63-jarige leeftijd als vrijwillig molenaar en tot op he-

den is hij nog steeds actief in de Ravensteinse molen. Voor zijn werkzaamheden
heeft Bart een Koninklijke Onderscheiding gekregen.
Bart en Fietje kregen een zoon en een
dochter. Het dochtertje is door een noodlottig ongeval in Ravenstein overleden.
De trouwfoto is gemaakt in Ravenstein.

Rectificatie
In de vorige uitgave van TM&E
staat in het artikel over Johan
Christiaan Leo, de sigarenmaker van Ravenstein, een feitelijke onjuistheid. In de zin “Alleen
toen
boterfabrikant
Jurgens naar Oss kwam”, moet
natuurlijk zijn: “Alleen toen
boterfabrikant Jurgens van Oss
naar Rotterdam vertrok”…

Greetje van Susteren-van den Broek
De redactie
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door Joan Walk

Een traditie komt weer tot
leven! Op dit moment zijn
twee ondernemers uit het
Land van Ravenstein bezig
met het opzetten van een
bierbrouwerij in de molen.
Ravenstein kent in haar
geschiedenis wel vijf of
meer brouwerijen. Ook in
Huisseling, Herpen en
Deursen waren brouwerijen.

Bier brouwen
Bier wordt al meer dan 8000 jaar gebrouwen; het eerst in Mesopotamië (het
huidige Irak). Vanaf de 14e en 15e eeuw
wordt het ook in onze streken gedronken. Men kent in die tijd medicinale
kracht toe aan bier. Maar het enige medicinale is het kookproces, waarbij de bacteriën worden gedood en er dus minder
sprake is van besmetting. Epidemieën
als de pest en cholera ontstaan door het
drinken van vervuild grachtwater. De
Ravensteinse grachten worden lange tijd
gebruikt als riool.

De Roemer
Cornelis van Berchum vestigt in de 17e
eeuw een brouwerij op *Marktstraat 15
in Ravenstein. De bedrijfsnaam, De Roemer, is afgeleid van een soort bierglas,
tegenwoordig gebruikt als een groot,
rond wijnglas. In 1659 neemt Antonie
het bedrijf van zijn vader over. Na zijn
overlijden in 1682, wordt zijn vrouw de
derde eigenaar van de brouwerij. Ze
zwaait de scepter tot het bedrijf ophoudt
te bestaan in 1705.

Den Ancker

Brouwerij Den Ancker

Brouwerij Oranjeboom aan de
Nieuwstraat

Volgens een koopakte wordt in 1621, op
*Nieuwstraat nr. 2, brouwerij Den Ancker gevestigd. Een ancker is een inhoudsmaat van 39 liter, gebruikt bij het
brouwen. Van ongeveer 1650 tot 1772
bestieren verschillende generaties van
de familie Maes de brouwerij. Het Sint
Barbara Gilde uit Ravenstein bezit nog
een schildje uit 1651, dat door de toenmalige brouwer, Thomas Maes, is geschonken. In 1772 verkoopt advocaat
Ploegh de brouwerij met de bijbehorende behuizing voor 1450 gulden aan de
gezusters Mijntje en Geertruij van Mullecom. In 1813 neemt J.H. Nienhuis de
brouwerij over en begint er een mouterij; een toeleveringsbedrijf voor bierbrouwerijen. De hellende kelderluiken
geven toegang tot de voormalige bierkelder. De huidige eigenaar heeft bij de ver-

bouwing in de jaren tachtig, hopplantjes
en zaden gevonden die herinneren aan
de brouwerij en de latere mouterij.

Huis en browerije
In het huis De Moriaan, Kol. Wilsstraat 3,
heeft ook korte tijd een brouwerij gezeten, van 1701 tot 1706. In de hypotheekakte van Henrick van Sambeek, eigenaar
van het pand, staat vermeld ‘huis en browerije met tuin en hof’.

Brouwerijstraat
De familie Van Claarenbeek brouwt van
1777 tot 1885 bier in de *Brouwerijstraat.
De laatste brouwer Van Claarenbeek is
vanaf 1854 ook burgemeester van Ravenstein. H.J. Teulings neemt het bedrijf in
1892 over. Hij verkoopt het bedrijf in
1907 door aan Richard Stael die het sluit
in 1917.

De Gerstaar
Op de gevel van Walstraat 46 prijkt nog
steeds de naam Bierbrouwerij De Gerstaar. De hoge kelderverdieping en in de
achtergevel, de lage, met vensters gedichte lichten van de moutzolder, herinneren nog aan deze brouwerij.

Brouwerij aan de Brouwerijstraat
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in Ravenstein
De eigenaar, L. Van den Oever, bouwt in
1818 het naastgelegen pand en is leerlooier van beroep. Zijn zoon J.M. van
den Oever is de brouwer. Hij start in
1915 en stopt in 1931, als de concurrentie
van de landelijke, grote brouwerijen te
groot wordt. De laatste brouwmeester
van Ravenstein is Frans Kuijpers, destijds ook eigenaar van een café aan de
‘Prelweg’ (de parallelweg), nu de plek in
de bocht van de Stationssingel, aan de
overkant van de huidige tennisbaan.

Oranjeboom
Oranjeboom is de zesde brouwerij in Ravenstein, te vinden in het pand *Nieuwstraat 6-8. In de gevel zit een gedenksteen met betrekking tot de stadsbrand in
1606. In dit pand is in de 20e eeuw respectievelijk een protestantse school, een
postkantoor en een kruidenier gevestigd.
* De straten en huisnummers komen niet
meer overeen met de oorspronkelijke namen
en nummers.

Links op de foto brouwerij De Roemer aan de Marktstraat

Bronnen: www.huisseling.nl, Wout
Heessen, Stadsgids van Ravenstein,
Rijksmonumenten in Nederland.

Bierbrouwerij De Gerstaar
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De overlast van de
Beerse Maas
door Ton Cruijsen
De hoge en lage gronden in Ravenstein en omgeving lozen doorgaans via sloten,
weteringen en beken hun water op de Maas. Is de waterstand in de rivier echter
hoog, dan kan het Peelgebied niet langer zijn water kwijt en vloeit het naar de lage
delen ten westen van Grave, de Beerse Overlaat. Na de uitvoering van de Maaswerken in 1940, behoort de Beerse Maas tot het verleden.

De Beerse Maas Traverse tussen
Grave en Ravenstein.

Voor 1940 was de waterstand soms zo
hoog dat het rivierwater via de Beerse
Overlaat, de onbedijkte gedeelten tussen
Grave en Cuijk, in een brede stroom
westwaarts vloeide. Bij Grave kwam daar
dan ook nog het Peelwater bij. Deze ontlasting van het overtollige Maas- en Peelwater is bekend onder de naam Beerse
Maas; het gebied waar het water doorheen stroomt, heet de Beerse-Maas-Traverse. Het Peel- en Maaswater stromen
door de Traverse en vervolgen aanvankelijk gescheiden hun weg naar zee. Beide
waterstromen bezitten verschillende eigenschappen. Het Maaswater bevat veel
zwevende kleideeltjes en opgeloste voedingsstoffen, terwijl het Peelwater alleen
zure organische stoffen meevoert. Voor

de boeren die grond hebben liggen in de
Traverse, berokkent het zure Peelwater
schade aan de bodem, terwijl het Maaswater elders gratis voor enige bemesting
zorgt.

Kaalslag
In 1821 lanceert baron Kraijenhof een
plan de Waal en de Maas van elkaar te
scheiden, zodat de Waal bij hoog water,
niet meer de Maas inloopt en hier grote
afvoerproblemen veroorzaakt. Het plan
haalt het niet. In plaats daarvan stelt een
staatscommissie voor de Traverse van de
Beerse Maas verder te verruimen, zodat
het water sneller afvloeit. In 1828 begint
men met het rooien van bomen en afgraven van te hoog gelegen gronden. De be-

Foto 1967: De Maasdijk met café
Het Wachthuis. Rechts van de dijk
stroomde de Maas, links de Beerse
Maas.
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trokken grondeigenaren mogen een
schadeloosstelling tegemoetzien. Aan
deze verruiming dankt de Traverse haar
open karakter. Bomen en heggen houden abrupt op waar het stroomgebied
van de Beerse Maas begint.

Schiereiland
Als geen ander weet Riek Kersten, geboren in 1912, wat wateroverlast betekent.
In de herfst, winter of lente ligt haar geboortehuis, café Het Wachthuis aan de
Maasdijk te Reek, soms dagen- of zelfs
wekenlang op een schiereilandje. Aan de
voorzijde kolkt Maaswater hoog tegen de
dijk aan en aan de achterzijde van het
café stroomt met hoge snelheid de Beerse Maas. De dijk steekt als een soort dam
boven de twee watermassa´s uit en vormt
de enige verbinding met de bewoonde
wereld; in het westen naar Ravenstein en
in het oosten naar Grave. Met een roeiboot wordt Riek ’s ochtends de Beerse
Maas overgezet naar haar school in Reek.
Dat ze de eerste uren vaak met natte voeten in de bank zat, zal ze nooit vergeten.

Zandzakken
Bij hoog water bestaat er altijd het gevaar
voor een dijkdoorbraak, met alle gevolgen van dien. Om een oogje in het zeil te
houden lopen de inwoners uit het dorp
bij toerbeurt over de dijk heen en weer.
Na hun ronde komen de mannen op verhaal bij de kachel in Het Wachthuis.
Door het wachtlopen is de kans groot dat
eventuele zwakke plekken bijtijds ontdekt worden, zodat ze met zandzakken
verstevigd kunnen worden.

werkzaamheden. Hij schrijft: ‘Nabij het
dorpje Balgoy knarsen de baggermolens en
braken de grondzuigers de specie in elevatorbak en onderlosser. De roodbantjes van
Volkers Aannemingsmaatschappij slepen
met een regelmaat van een klok hun schepen naar de toekomstige ouden Maasarm
waar perswerktuigen voor het ledigen van
deze bakken zorgen.’

Inwoners van Reek versterken
zwakke plekken in de dijk. De vader van Riek Kersten is duidelijk te
zien op de foto (achter de kar,
tweede van links).

In 1940 zijn de Maascorrecties voltooid
en kan de Beerse Overlaat tussen Grave
en Cuijk voorgoed dicht. In de voormalige Maasbedding blijft alleen een smalle
waterloop over. De rest van het gebied
wordt door de boeren in gebruik genomen als landbouwgrond.

Foto ca. 1938: Het dempen van de
Maasarm bij Keent.

Correctie van de Maasloop
De wateroverlast aan het begin van de jaren twintig is voor het ministerie van
Waterstaat reden om ir. C. W. Lely opdracht te geven naar een oplossing voor
het probleem te zoeken. In 1932 begint
men met het uitvoeren van de Maaswerken. Het afsnijden van de Maasbocht bij
Keent maakt onderdeel uit van het plan.
Een verslaggever van de Graafsche Courant, die in 1938 het verleggen van de
Maasbocht nabij Reek van dichtbij aanschouwt, raakt geïmponeerd door de
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Keramische Industrie Ravenstein
door Joan Walk

Tjerk Bakker werkt mee in de pottenbakkerij van zijn vader

Annechien Bakker met een vaas
die haar vader nog heeft gedraaid
en gebakken in de pottenbakkerij
op hetzelfde adres. Foto René van
den Heuvel

Ravenstein kende van 1951 tot 1977 een pottenbakkerij aan de Walstraat 28. Hier
runde de familie Bakker hun ‘Keramische Industrie Ravenstein’. De huidige bewoonster, dochter Annechien, vertelt over haar herinneringen aan deze periode.
In 1951 komt het gezin Bakker vanuit
Hoogezand-Sappemeer via Swalmen
naar Ravenstein. Annechien is dan vier
jaar oud. Vader Bakker is al vanaf zijn
zestiende pottenbakker en bedrijfsleider
van een pottenbakkerij in Swalmen. Hij
wil graag voor zichzelf beginnen. Samen
met een compagnon koopt hij de smederij van de dames Caners aan de Walstraat
en een gedeelte van het voorhuis, waar
de zaak van juwelier Den Brok zit.

ze ook ’s nachts doorwerken om de spullen op tijd bij de klanten te krijgen. Dan
wordt er aan een stuk door in de ovens
gebakken. Inruimen, bakken, uitruimen
en weer opnieuw inruimen. Soms hebben ze jutezakken op hun hoofd, omdat
de hitte anders hun haren verschroeit.
Tjerk heeft bij het werk is altijd z’n ‘lievelingskiepke’ onder zijn trui. Op een gegeven moment is de kip kwijt en vinden
ze later de botjes terug in de oven.

Heilig Bruurke

Knikkers draaien

De smederij wordt omgebouwd tot een
pottenbakkerij met drie ovens: twee oliegestookte en één elektrische. Men kan er
rechtop in en uit lopen. Voor het bakken
wordt de gevulde oven eerst dichtgemetseld, de andere wordt na het bakken
opengemaakt, leeggemaakt en weer ingeladen.
In de pottenbakkerij maken ze allerhande aardewerk: vazen, schalen, duivenbroedschalen, bloempotten, asbakken
en kinderkopjes. Ook beeldjes zoals het
Heilig Bruurke van Megen en voor de
communicantjes Mariabeeldjes. De zaken gaan goed en na verloop van tijd zijn
er ongeveer veertien mensen in dienst
uit Ravenstein en Herpen, met twee vertegenwoordigers voor de verkoop. Er
wordt gewerkt met Limburgse klei en
gietklei gemaakt van poeder. De benodigde spullen worden met grote vrachtwagens aangeleverd.

Aan de straatkant van het woonhuis is
een toonzaaltje met allerlei gebakken en
geglazuurde spullen. Inwoners van Ravenstein kopen er niet veel. Als er dan
iets is verkocht, verzucht Vader Bakker:
“Hopelijk valt het aan het eind van de
straat kapot, dan komen ze terug”. Als
mensen kranten brengen, nodig voor
het inpakken, krijgen ze een bolletje klei
of een vaasje. Onder leiding van onderwijzer Ties Jansen komen er regelmatig
kinderen van de lagere school om knikkers te draaien en te bakken.

Jutezakken op hoofd

Sloop gebouw
Het wordt allengs minder met de verkoop. Tuinderijen gaan steeds meer over
op goedkope plastic potten. In 1976 koopt
de gemeente de pottenbakkerij op en
wordt het gebouw gesloopt. In de binnenstad mag niet meer met olie gestookt worden. Vader Bakker is dan bijna 65 en wil
niet ergens anders opnieuw beginnen.

Als de kinderen Lucie, Annechien, Tjerk
en Jan groot zijn, werken ze mee in de
pottenbakkerij. De compagnon is dan al
een tijd verdwenen. Tjerk bakt samen
met zijn vader, Lucie is spuiter en Annechien pakt alles in en brengt de artikelen met de auto naar klanten door heel
Nederland. Met Kerstmis, Pasen en met
Moederdag is het extra druk. Zo druk dat
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Jan Elemans: terug
naar de keerakker
door Aad Vernooij
In april 1960, aan de vooravond van de viering van het 600-jarig bestaan van Ravenstein, verscheen in dagblad De Tijd een paginagroot artikel dat veel stof deed
opwaaien. De auteur noemde Ravenstein een “jammerlijke vergissing van Walraven” die “doelloos achter zijn overbodig geworden grachten” lag. Een maand later
volgde een tweede artikel. Daarin stonden weliswaar adviezen om de stad te moderniseren, maar de kop boven het artikel was weer niet vleiend: “Ravenstein is na
zes eeuwen door de historie achterhaald.”

De schrijver van deze provocerende artikelen was Jan Elemans. Hij is ruim 90
jaar geleden geboren in Huisseling
(broer van o.a. Henri en Sjaak op de
boerderij aan de Gansheuvel), studeerde
Nederlands in Nijmegen en werd dichter, dialectoloog, leraar, publicist. Vorig
jaar verschenen een Vriendenboek ter gelegenheid van zijn 90e verjaardag en een
autobiografie, De Nijmeegse Ferguut.

Meester Castenmiller
Zoals de middeleeuwse boerenzoon Ferguut gooide Elemans (figuurlijk) het
ploegmes voor de voeten van zijn vader
en trok hij de wereld in. Toch keerde hij
steeds weer terug naar zijn geboortegrond. Hij beschrijft met liefde zijn eerste schooljaren in Ravenstein bij zuster
Gabardina en juffrouw Eufje. Meester
Castenmiller bereidde hem voor op het
toelatingsexamen voor het gymnasium
in Heeswijk en probeerde hem zijn dialect af te leren. Maar hij kon “er niet uitpraten wat ons moeder er in tien jaar
heeft ingekweekt.”
Ruim twintig jaar later promoveerde hij
op een studie naar het dialect van Huisseling: Woord en wereld van de boer. Geen
dorre taalkunde maar een beschrijving
van woorden en klanken in het dagelijks
leven op en om de boerderij. Jos Swanenberg, de Brabantse dialectoloog,
noemt het “een onschatbare blik in de
leefwereld van de Huisselingse boeren.”

50 jaar na dat boek kwam het vervolg: In
het vuur van het gesprek. De Huisselingse
kortspraak. Een spraakkunst en woordenlijst ineen.

Haargetouw
Ook in zijn gedichten keerde hij terug
naar Huisseling. In zijn eerste bundel
De Keerakker (1952) schreef hij: “Dit is
het land waaraan ik nooit ontwen,/dat
mij niet loslaat, hoe ik mij ook wring,/
van Oost naar West staat (nu ik hier weer
ben)/ de regenboog van de herinnering.”
Zijn tweede bundel noemde hij Het
Haargetouw (1961), naar de hamer en
het aambeeldje voor het haren (scherp
maken) van een zeis. In zijn derde bundel beschrijft hij hoe de modernisering
het platteland van zijn jeugd onherkenbaar maakt: “Het land van mijn grootvader/oud land/met zachte wegen/die nu
allerwegen/worden verlegd verbreed/
vermenigvuldigd en verhard.” De titel
van de bundel is De Tempel van Zeus
(1969) en in het gelijknamige gedicht
blijkt die tempel een k.i.-station: “…viermaal daags gaat/de huid van een koe/
over het gepolsterd paard/wordt de stier
uitgeleid/door Zeus de sprong gewaagd/
de roede gejaagd/onder het schootsvel/
van Io de godin/de al-moeder die in/alle
moeders baart...”
Dit was poëzie tegen de stroom in van de
toenmalige avant-garde. Jan Elemans
ging zijn eigen, Brabantse, weg.

Jan Elemans
Foto Frans Goddijn
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Komst van boom- en fruitteelt in Neerloon
door Roel Knoben

Bijna een eeuw lang gaf
de familie Poelmans de
boom- en fruitteelt in
Neerloon vorm.
Economische omstandigheden dwingen tot voortdurende aanpassing en
nieuwe teelten.
Van oudsher is Neerloon een boerengemeenschap. Gemengde bedrijven met
akkerbouw en vee is de standaard. Halverwege de 19e eeuw bestaan de uitgestrekte Loonse uiterwaarden uit weilanden, waarvan het hooigras jaarlijks door
de notaris geveild wordt. Ze zijn in het
bezit van families Lodeesen, Doctor van
den Bergh en Ridder de Stuers, die generaal in Indië is geweest.

De Maas over
Ongetwijfeld staan in Neerloon bij elke
boerderij ook wat fruitbomen rond het
huis. Maar het commercieel kweken van
fruit en bomen begint pas als Johan
Poelmans in 1924 naar Neerloon komt.
Zijn vader Piet, geboren in Altforst en
moeder Maria van Erp uit Lithoijen, wonen in het veerhuis van Maasbommel.
Johan wordt daar in 1897 geboren. Als
hij 18 is steekt het gezin de Maas over en
vestigt zich in Demen aan de Kleine
Poelstraat 50, waar nu de tuinen van Demen gelegen zijn.

Voormalig schoolgebouw

De jongste dochter van Johan
Poelmans in de hoogstam boomgaard.

Johan trouwt in 1923 met Antonetta
Kerkhof, dochter van de dijkgraaf van
het waterschap De polder van Neerloon.
Zij is dan al tien jaar wees, maar woont
toch nog in het ouderlijk huis in Neerloon, het huidige pand Loonsestraat 4.
Een jaar later brandt het huis tot de

Het gezin Piet Poelmans en Maria van Erp;
rechts zoon Johan en in het midden jongste
zoon Antoon.

grond toe af. Na de herbouw begint Johan met het kweken van vruchtbomen
en het telen van appels en peren. Later
komt zijn 14 jaar jongere broer Antoon
tegenover hem wonen in het voormalige
schoolgebouw. Deze trouwt met Tiny
van Iersel en krijgt 12 kinderen. Johan en
Antoon gaan samen het bedrijf voeren.

Avant la lettre
In de gymzaal van de school, waar ook
de fanfare en toneelvereniging Sint Victor uitvoeringen geven, komen twee
koelcellen voor het fruit. Ook hebben ze
een tuincentrum ‘avant la lettre’. Rozen
halen ze met paard en wagen uit de omgeving van Lottum in Limburg. Achter
het huis van Antoon staat een kas met
verwarming. Daardoor hebben ze ook in
huis al centrale verwarming voordat dat
gemeengoed wordt. De kwekerij en de
fruitgaarden liggen op percelen verspreid rond Neerloon, zoals de Hostie,
de Dom, Vlierbos en Loonse waard. Antoon is ook docent op de vakschool in
Reek en geeft snoeiles. De enige zoon en
jongste van de 7 kinderen van Johan,
Piet Poelmans, werkt ook in het bedrijf
mee en zet later het bedrijf samen met
Antoon voort.
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Eiken en linden
Na de ruilverkaveling in 1965 krijgt Piet
een eigen stuk grond aan de Kalfsheuvel,
waaronder het perceel de Hostie, waarop
voornamelijk appelbomen worden geplant. Voor de spreiding van het bedrijfsrisico start Piet ook met coniferen en
containerteelt, de productie van planten
in potten. Als aan het eind van de vorige
eeuw door de overproductie van appels
op de wereldmarkt de prijs te laag en de
overheid rooipremies verstrek, richten
zowel Antoon als Piet zich op de boomteelt. Eiken en linden vormen de hoofdmoot. Levering geschiedt aan grote kwekers tot in Noord-Duitsland bij Bremen.
Ook aan deze teelt komt weer een eind
door de vereiste schaalvergroting en regelgeving. Neerloon moet verder zonder
boomteelt, maar de kennis leeft voort in
het bedrijf Poelmans-Van Iersel hoveniers.

Foto onder: Het veerhuis met gierpont in
Maasbommel, van waar de familie Poelmans
de Maas oversteekt. Ook is een stoomschip
zichtbaar.

Het pand Loonsestraat B97 (nu 4) waar Johan Poelmans zich vestigt.

Mechanisatie van bespuitingen met tractor, na de oorlog.
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tekst en foto’s Aad Vernooij

In België staan nog
kastelen van Ravenstein
Ravenstein heeft al tweehonderd jaar geen kasteel meer. In België hebben ze er
nog wel vier met de naam Ravenstein. Ga naar Brussel, Brugge, Gent of Tervuren
en je komt er een Kasteel, Huis of Hof van Ravenstein tegen. Dat is de rijke erfenis
van Adolf en Philips van Kleef, heren van Ravenstein tussen 1450 en 1528.
was niet toevallig want Adolf en Philips
waren belangrijke leden van het Bourgondische hof. Ook andere adellijke heren bouwden in deze omgeving woningen. Eind 19e eeuw is het gebouw
gerestaureerd en geschikt gemaakt als
kantoor voor organisaties en instellingen. In 1853 kreeg de straat waaraan het
gebouw ligt, de naam Ravensteinstraat.

Hof van Ravenstein, Brugge

Hôtel Ravenstein in de Ravensteinstraat in Brussel.

Die vijfhonderd jaar oude erfenis is niet
ongeschonden bewaard gebleven. Alleen
in het centrum van Brussel staat nog een
gebouw dat dateert uit die tijd. De andere huizen en hoven zijn in latere eeuwen
door nieuwe gebouwen vervangen. Maar
de faam van de heren van Ravenstein
was blijkbaar zo groot dat hun naam verbonden bleef aan deze huizen.

In Brugge stond op de Molenmeers het
Hof van Ravenstein, een monumentaal
pand met bijbehorende gebouwen. “In
de loop van de 18e eeuw werd het huis
grotendeels herbouwd, al blijft de 16eeeuwse kern nog herkenbaar in de structuur van moer- en kinderbalken”, aldus
ArcheoNet Vlaanderen. Het Brugse kasteel stond op naam van Anna van Bourgondië, die in 1470 trouwde met Adolf
van Kleef. Stiefzoon Philips en andere
leden van het Bourgondisch hof logeerden er. Anna, sinds 1492 weduwe van
Adolf, overleed hier op 15 januari 1508.
Het huidige pand was tot 2013 in gebruik als hotel.

Hôtel Ravenstein, Brussel
De meest tastbare herinnering aan de
heren van Kleef is hun kasteel in Brussel: Hôtel Ravenstein. Het is de laatste
adellijke woning uit de Bourgondische
tijd die in Brussel bewaard is gebleven.
Philips van Kleef liet hier, eind 15e eeuw,
een nieuw kasteel bouwen, dat veel groter was dan het huidige gebouw. Dit
stadskasteel stond niet ver van het paleis
van de Bourgondische hertogen. Dat

Hof van Ravenstein in Brugge, tot 2013 hotel
Relais Ravestein (nu gesloten).
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Kasteel van Ravenstein, Tervuren
In een landelijk gebied ten zuidoosten
van Brussel, in de gemeente Tervuren,
staat het Kasteel van Ravenstein, nu eigendom van de Royal Golf Club van België. Het terrein van deze golfbaan was
eens het jachtgebied van de heren van
Kleef, die er ook een jachtslot bezaten.
Hun kasteel is al in 1571 verwoest. In de
18de eeuw bouwde de familie Francolet
een nieuw kasteel. Het domein Ravenstein kwam in 1826 in bezit van de prins
van Oranje (later Willem II). Daarna
werd het eigendom van het Belgische
Rijk. In 1906 is de golfbaan aangelegd.

Hof van Ravenstein in Gent
Het Hof van Ravenstein is een 18e eeuws
pand in het centrum van Gent naast de
Sint-Michielskerk. Het is genoemd naar
een eerder gebouw waarvan de kelders
bewaard zijn gebleven. Uit de literatuur
is bekend dat Philips van Kleef een residentie had in Gent, waarin zijn bibliotheek stond. Aan de andere kant van
Sint-Michielskerk begint in Gent de Ravensteinstraat.

en de andere kloostergebouwen zijn in
de loop der eeuwen grotendeels afgebroken en vervangen door gebouwen uit het
eind van de 18e eeuw.
Kasteel Wijnendale in het Westvlaamse
Torhout bestaat nog wel. De vader van
Adolf van Kleef kreeg het bij zijn huwelijk met Maria van Bourgondië. Het was
in gebruik als jachtslot. Toen zijn vrouw
in 1523 was overleden, trok Philips van
Kleef zich terug op dit kasteel waar hij
vijf jaar later overleed aan een beroerte.
Bijzonder is dat het kasteel tot 1795 in
handen bleef van de latere heersers over
Ravenstein, zowel van het huis Kleef als
van Neuburg en Sulzbach. Wijnendale is
in de 19e eeuw grotendeels herbouwd.

Ravenstein in Zeeland
Een oude boerderij bij het Zeeuwse
Grijpskerke (boven Middelburg) was
voorheen de buitenplaats en boerderij ’t
Hof Ravesteijn. Dit hof was waarschijnlijk een bezit van Anna van Bourgondië,
de tweede vrouw van Adolf van Kleef.
Anna erfde van haar eerste man, Adriaan van Borssele, veel bezittingen in
Zeeland. Evenals in Brugge zou de titel
van haar man, heer van Ravenstein, op
dit bezit zijn overgegaan.
Meer infomatie over Adolf en Philips
van Kleef: www.heemkunderavenstein.nl
rubriek portretten.

Ravensteinstraat, in het centrum
van Gent.
Bronnen Guide Pierre Anspach, Brussel, circa 1950; Le Soir, 5-4-1993, p. 15;
A. van den Abeele, Het hof van Ravenstein in Brugge, Biekorf, 1998, p. 4555; Koninklijke Heemkundige Kring
“Het Glazen Dorp” v.z.w.–Hoeilaart;
Website gemeente Hoeilaart; Beeldbank.gent.be; Inventaris van het cultuurbezit in Vlaanderen, 1971; Wikipedia, artikel Kasteel van Wijnendale;
Tiny Polderman, ’t Hof Ravestein,
Boerderij – Buitenplaats, Middelburg,
2014.

Kasteel Ravenstein in Tervuren:
ansichtkaart uit begin 20e eeuw.
Hof van Ravenstein in Gent (Onderbergen,
bij de Sint Michielskerk).

Nog meer kastelen
Eens stond in het Zoniënwoud, onder
Brussel (nu gemeente Hoeilaart), het
Huis van Ravenstein bij het klooster
Groenendaal. Het was een gastenverblijf
voor de Bourgondische hertogen en hun
hovelingen. Ze kwamen er geregeld op
bezoek. Het gastenverblijf is rond 1520
gebouwd op kosten van Philips van Kleef
en kreeg daarom zijn naam. Bij zijn
overlijden in 1528 liet Philips zijn hart
overbrengen naar Groenendaal. Dit huis
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Modieuze en grove pijpen
door Arno van Zwam
De kracht van de zon beginnen we te
voelen; het is merkbaar dat we weer ontwaken uit onze winterroes. Bij de Boerenbondwinkel gaan de zaden weer over
de toonbank en menigeen pakt de spade
ter hand om in de tuin aan de slag te
gaan. De grond wordt omgewoeld en stenen en andere ongewenste voorwerpen
worden in de kliko gegooid. Toch is het
soms de moeite waard om stil te staan en
te kijken wat er zich tussen uw vingers
bevindt. “Ach ja, stukjes pijp, die liggen
overal”. Inderdaad, je komt ze vaak tegen als je in de tuin aan het werken bent,
want tussen circa 1600 en 1940 zijn er
miljoenen pijpjes vervaardigd in alle maten en vormen. Eén ding is duidelijk, ze
waren erg breekbaar!
Deze pijp, gemaakt door Pieter
Versluijs (1730-1795), met de tekst
NAVARRE en VRANKRIJK komt uit
de 18e eeuw en is bedoeld voor de
export naar Frankrijk. De engeltjes
en wapens zijn typisch Frans en
het hielmerk op de pijpenkop is
een lam onder een boom.

Tevreden rokers
Na de neergang van de bierbrouwerijen en de lakenindustrie was het in de 16e
eeuw ook met de aardewerkindustrie in Gouda niet best gesteld. Maar er
ontstond vraag naar tabakspijpen. Nederland maakte kennis met het roken
van tabak in de 16e eeuw. Dat het aansloeg is een feit: vele schilderijen, onder
andere van Jan Steen, tonen tevreden
rokers.

Pijpmakersgilde
De Goudse stenen pijp is de meest bekende in Nederland. Hij werd vanaf 1617
te Gouda vervaardigd door aanvankelijk
Engelse pijpmakers. In 1660 werd een
pijpmakersgilde opgericht. De industrie
bood werk aan duizenden en exporteerde naar het buitenland. Pijpen werden
vervaardigd uit fijne witte, geperste klei,
later ook van porselein. Voor de welgestelde roker was later de meerschuimpijp beschikbaar. Meerschuim is een
delfstof die in Turkije is ontdekt en in de
18e eeuw in ons land bekend raakte. Aan
het eind van de 18e eeuw leidde Europese
concurrentie tot een sterke neergang van
de Goudse bedrijfstak.

Pijpvondsten
Al in de 19e eeuw waren pijpvondsten archeologisch interessant. Ze zijn zeer het
bekijken waard. Verder vertelt de vondst
iets over de vindplaats. Een combinatie
met andere vondsten als gereedschap,
pijpewroeters en takbaksdozen duiden
op het gebruik ervan of handel. Ze zijn
lastig te dateren, omdat vaak geen jaartal
is vermeld en modellen gingen meestal
jaren mee. De meeste pijpen bieden alleen hun vorm, materiaal en merk als
aanwijzing.

Handel
Hoe kleiner het pijpenkopje, hoe ouder.
Tabak was in de eerste helft van de 17e
eeuw immers erg duur. Toen de tabak
aan het eind van de zeventiende eeuw
betaalbaar werd, kwam er een breder assortiment pijpen. In de tweede helft van
de achttiende eeuw kwamen er standaardmodellen van verschillende maten.
Daardoor is datering op grootte niet
meer mogelijk. Kenners van kleipijpen
herkennen aan de hand van het materiaal de productieplaats. De regionale verschillen waren erg groot. De kwaliteit en
de afwerking bepaalden de prijs.

Pijpenstelen
Naast lange pijpen zijn korter gesteelde
producten in gebruik geweest. Het gaat
overwegend om ‘zijmerkpijpen’ ook bekend als boerenpijpen; een naam die refereert aan de afnemers: de boerenstand.
Deze pijpen werden amper door stedelingen gebruikt, omdat ze laagwaardig
van kwaliteit waren. Ze zijn vaak voorzien van een reliëfmerk op de linker ketelzijde, meestal een vis met drie golven
of een gekroonde letter N. Het is onduidelijk of deze motieven een diepere betekenis hadden.
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Onderdelen van de kleipijp

1	Pijpenkop, ook wel ‘kop’ of ‘ketel’ genoemd
2	Ketelopening, heeft vaak een getande versieringsrand
3 Wand met verschillende diktes
4	Hiel, aanvankelijk plat om de pijp
neer te zetten. Later ontstaan ook
puntige vormen, weer later worden
de pijpjes vaak voorzien van een hielmerk.
5	Pijpensteel, ook wel ‘steel’ of ‘rookkanaal’ genoemd

Een fragment van een zijmerkpijp gevonden
tijdens de voorbereiding van de restauratie
van het leerlooierijhuisje.

Oproep
Voelt u tijdens uw tuinwerkzaamheden iets wat op een
pijpenkopje lijkt, raadpleeg
dan de archeologische
werkgroep van de heemkundekring. Wellicht kunnen
we kennis en vondsten uit
onze leefomgeving delen of
koppelen. In Ravenstein zijn
eerder prachtige vondsten
gedaan waarvan we de
oorsprong of gebruiker
hebben kunnen achterhalen.
Laten we zuinig zijn op ons
bodemarchief!

Ossenbloedrood en zandsteen
Ravenstein, 21 februari. Helm van Rijn
brengt een derde laag verf aan op de
houten luiken die al in 1700 voor de ramen hingen in zijn huis aan de Kasteelse Poort. De verf heeft hij zelf gemaakt
naar 18e-eeuws voorbeeld: ossenbloedrood en zandsteen.
In totaal heeft hij acht hoge en smalle
dubbele luiken gerestaureerd. Ze komen dit voorjaar te hangen voor de ramen van twee kamers aan de kant van
de Sint Luciastraat. Deze kamers waren
de salon (ontvangkamer) en de dagkamer van dominee Hanewinkel die hier
twee eeuwen geleden woonde.
Na dat karwei krijgt de muur van het
huis ook die kleuren: rood en wit geschilderde banen, zoals die tot de jaren
70 van de vorige eeuw te zien waren.
“Het wordt een prachtig gezicht als je
vanuit de stad komt lopen”, zegt Helm
van Rijn. Hij is al vele jaren bezig met
de restauratie van het oudste pand van
Ravenstein. Het ossenbloedrood en
zandsteen vormen een nieuwe mijlpaal
in het restauratieproject.
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Aanbiedingen
Naast vele bierbrouwerijen
kende en kent Ravenstein ook
vele horecagelegenheden. Een
greep uit het Brabants Dagblad
van mei 1960.

Reuring
Als het over stads- en winkelcentra gaat,
wordt veelvuldig het Oudnederlandse
woord ‘reuring’ gebruikt. Gezellige drukte, want dat betekent het, is voor detailhandel en horeca noodzakelijk. Dat vinden ze zelf, de ambtenarij en de experts
ook. Ze zijn het een keer eens met elkaar.
Maar wie maakt er dan reuring? Dat doet
iedereen die de straat opgaat naar winkels, school, sportclub, bibliotheek, gemeentehuis, café, evenement. Noem
maar op.
Hoe zit het met de reuring in Ravenstein? Tja, het aantal winkels is in het
afgelopen jaar weer afgenomen, de
school en bibliotheek zijn al jaren geleden naar de andere kant van de gracht
verhuisd, in het gemeentehuis wordt tegenwoordig gewoond, Ravenstein bij
Kaarslicht ging niet door. Er is dan wel
een restaurant bijgekomen, maar daar
staat tegenover dat de voormalige winkels van Heessen en Tante Sannie worden omgebouwd tot woonhuis en dus
definitief als winkelruimte verdwijnen.
Jammer genoeg gaat het allemaal ten
koste van de reuring in ons stadje.

Feitelijk zit die reuring al minimaal vanaf de jaren 60 van de vorige eeuw in de
verdrukking. Het stadje stond toen vol
bouwvallige panden. Veel winkels waren
al gesloten. In die tijd werd er een ‘winkelcentrum’ gepland aan het Keurvorstenplein, waar nu Van Tilburg en Emté
zitten. Maar niet iedere winkelier wilde
daar naartoe, of kon daar naartoe. Bij de
Ravensteinse middenstand klotste het
geld niet bepaald tegen de plinten. Daar
komt bij dat door de toenemende mobiliteit steeds meer buiten Ravenstein
werd gekocht.
Niemand kan een winkelier verplichten
zich in Ravenstein te vestigen, maar de
inwoners kunnen wel kopen bij de Ravensteinse middenstand. Ravenstein bij
Kaarslicht, Rock op de keien, carnaval en
stadswandelingen ondersteunen de lokale economie, het geeft reuring en het
komt de leefbaarheid ten goede. Helaas
hoeft dat allemaal niet meer voor de lokale bewoners. Onze gidsen moeten
zelfs op sommige plekken hun stemgeluid temperen. Niet dat ze dat doen,
want reuring is het doel.
Winfried de Luij

Brouwerijstraat (1936).
Pentekening van N. van der
Wijst. Eigendom Bart Tonies
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