Tussen Maas
Er fdijk

8

Diedense
uiterwaarde

10

Begin van
Pius XII-Ulo

16

Keent

Kapel in

26

Oude
huisnamen

Periodiek Heemkundekring Land van Ravenstein | Vierde jaargang | nummer 12 | augustus 2017

Van de redactie
Tussen Maas & Erfdijk is een
uitgave van Heemkundekring
Land van Ravenstein. Dit blad
verschijnt drie maal per jaar en
wordt gratis verstrekt aan leden
van de Heemkundekring. Een
lidmaatschap kost € 15 per jaar.
Heemkundekring Land van Ravenstein is een vereniging die
als doel heeft om de geschiedenis van de voormalige gemeente Ravenstein te onderzoeken,
op een verantwoorde manier
vast te leggen en uit te dragen.
De voornaamste activiteiten
zijn: stadswandelingen, archeologie, beeldarchivering, bewaken van stadsbelangen en dit
tijdschrift. Zie ook:
www.heemkunderavenstein.nl.
De vereniging brengt elke
maand een digitale nieuwsbrief
(e-nieuws) uit voor leden en belangstellenden. Voor lidmaatschap en e-nieuws aanmelden
bij: secretaris@heemkunderavenstein.nl
Redactie
René van den Heuvel
Olga Rikken
Wilhelmien van Sambeek
Aad Vernooij
Joan Walk
Vormgeving
Tonny Teuwisse
Druk
Drukkerij Ravenstein
Redactieadres
redactie@heemkunderavenstein.nl

Postbus 28
5371 AA Ravenstein
De redactie behoudt zich het
recht voor aangeboden artikelen te weigeren of in te korten.
Dit zal altijd gebeuren in overleg met de auteur.
Omslag: Interieur van de smederij
in de Landpoortstraat.
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Correcties/opmerkingen
nr. 11, april 2017
p. 5: Tekeningen G. Nienhuis. De tekening van het huis Nieuwstraat vóór de
verbouwing van 1903/1904 is niet volledig afgedrukt. Hiernaast de originele
versie.
p. 8: Stadsgids Joan Walk van der Burgt:
De juiste naam is:
Joan Walk-van de Burgt.
p. 10: Een cafetaria in de Nieuwstraat.
De juiste naam van Toon van der Poel is:
Toon van de Poel.

Frater Theodardus vertelt
Tussen circa 1920 en 1953 schreef frater
Theodardus Roelofs uit Oss artikelen in
regionale kranten over de geschiedenis
van Oss en omstreken. Na zijn dood in
1954 liet hij manuscripten na met een
beknopte geschiedenis van Oss en
omliggende dorpen en van het Land van
Ravenstein. Die stukken zijn nu in
bewerkte vorm verschenen in een
boekje van het Stadsarchief Oss: De tijd
van Theodardus.
Het zijn makkelijk leesbare teksten die
snel door de geschiedenis gaan en soms
wat langer blijven stilstaan bij bepaalde
onderwerpen. Oss krijgt 50 pagina’s
waarvan 10 pagina’s over het (katholieke)
onderwijs, ruim 11 over het kerkelijk
leven en bijna 6 over de stad in de jaren
50. Vervolgens 36 pagina’s over de omliggende dorpen (en stad Megen).
Het Land van Ravenstein kreeg 20 pagina’s, waarvan ruim 7 over de Tweede
Wereldoorlog. Tenslotte nog 16 pagina’s
over de dorpen die in 1923 bij de gemeente Ravenstein kwamen.
Te koop bij het Stadsarchief Oss voor € 7,50.

Tussen Maas en Erfdijk 12 | augustus 2017 | 2

Ravensteinse smederij behouden
Dit voorjaar is Stichting Smederij Verhoeven opgericht die de smederij aan de
Landpoortstraat wil behouden als ‘klein industrieel erfgoed’. Na een restauratie
wil men het pand openstellen voor o.a. demonstraties door een smid, aanschouwelijk onderwijs voor basisscholen en cursussen smeden. De smederij is in 1931 gebouwd in opdracht van Wilhelmus Verhoeven naar een ontwerp van de plaatselijke
architect P. Elemans. De bouwstenen zijn betonblokken, waarschijnlijk afkomstig
uit een betonfabriek aan de Maasdijk. De smederij gebruikte als eerste in Brabant
elektriciteit. Op deze pagina foto’s die Olga Rikken enkele jaren geleden maakte
tijdens een Open Monumentendag.
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De vondst van een briefje
De verrassing komt van Jeroen Arts die mij een mailtje met bijlage stuurt. Die bijlage blijkt een kopie te zijn van een briefje dat ik als jong meisje uit de zesde klas
van de lagere meisjesschool heb gestuurd naar de nieuwe burgemeester. Daar wist
ik niets meer van. Ik ga op onderzoek uit.
Door Joan Walk

Installatie burgemeester Van Weegen in 1958. Vlnr: Piet van Boxtel,
Thijs van Dieten, Bullinga, Henri
Elemans, Van Heukelom, mevr..
Van Weegen, burgem. Van Weegen, Fleuren, Jan van Thiel, Jantje
Manders, Wim van Zuijlen, Jan
School, Frans van Grunsven, Toon
van de Burgt, mevr. Van Aar-Reijs

Het begint in 1958. H.P.J. van Weegen
wordt de nieuwe burgemeester van Ravenstein. Zijn echtgenote heeft alle krantenknipsels en andere documenten bewaard van zaken waar haar man als
burgemeester bij betrokken is geweest.
Ze zijn in een aantal mappen vastgelegd.
Daarin vond Jeroen Arts mijn briefje.
De kranten stonden in 1957 vol van de
aanstelling van de heer van Weegen. In
diezelfde tijd is er vanuit Herpen een
brief naar de minister gestuurd om deze
gemeente weer zelfstandig te laten zijn.
Herpen is tijdens de oorlog tenslotte
‘voorlopig’ bij de gemeente Ravenstein
gevoegd. Dit verzoek wordt door de minister afgewezen.
Er is dus sprake van enige rivaliteit tussen Ravenstein en Herpen. De contactcommissie Herpen komt op 22 juli 1958
bij elkaar waarbij wordt besproken of het
wel wenselijk is de installatie van de
nieuwe burgemeester helemaal in Ravenstein te laten plaatsvinden. Liever
niet dus. Met het welkomstcomité van
de gemeente Ravenstein wordt afgesproken dat er eerst een korte inhuldiging in
Herpen zal zijn.

Groots welkom
Het moest een groots welkom worden.
De hele gemeente wordt opgetrommeld.
Alle verenigingen, organisaties en scho-

len uit de verschillende dorpen geven
acte de presence. Op de grens van Herpen, bij het Mariakappelletje, wordt een
stoet opgesteld die de burgemeester verwelkomt en in een rijtuig meeneemt
naar het centrum van Herpen. Hierna
brengen in het parochiehuis verschillende koren en fanfare St. Hubertus een
zang- en muziekhulde.
Na de toepraak door de pastoor van Herpen en het slotwoord door de nieuwe
burgemeester gaat het richting Ravenstein. Ook hier eenzelfde soort ontvangst
als in Herpen, met aansluitend de officiële installatie en receptie in de jongensschool van Ravenstein. De feeststoet in
Herpen als wel in Ravenstein is indrukwekkend lang. De heer van Weegen en
zijn echtgenote en familie moeten zich
dan ook heel welkom hebben gevoeld in
de nieuwe gemeente.

Mariaschool
Ook de R.K. Mariaschool, de meisjesschool waar ik op zit, is uitgenodigd zich
te presenteren. Er worden verschillende
tekeningen gemaakt door leerlingen uit
alle klassen en mij wordt gevraagd namens de school een briefje te schrijven.
Waarschijnlijk omdat ik erg mooi kan
schrijven en versieren.
Al met al is mijn briefje een klein onderdeel van dat grote welkom geweest.
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door Aad Vernooij

De grafsteen van Arnold Borret,
die in 2005 is gerestaureerd en
toen tegen de muur van de kerk is
geplaatst.

Het verhaal van Arnold
Borret: ongehoorde
rampspoeden
Hij komt uit Ravenstein; zijn grafsteen staat tegen de kerk in Reek en in beide
plaatsen zijn straten naar hem vernoemd: monseigneur Arnold Borret. Hij liet een
dagboekje na waarin sprake is van ‘ongehoorde rampspoeden’. Een deel speelt
zich af in het Land van Ravenstein in de jaren 1805-1830.
In 1889 verscheen postuum het Beknopt
dagverhaal der lotgevallen van Arnold
Borret, pastoor te Herten bij Roermond,
later apostolisch vicaris te Ravenstein en
Megen, 1792-1830. Het is geen vrolijk verhaal. Hij moest vluchten uit zijn pastorie
omdat het Franse bewind van die tijd
hem dreigde te arresteren. In 1804 wordt
hij pastoor in Haren. In 1809 verhuist
hij naar Reek.
Zolang de Fransen in Nederland de
macht hebben klaagt hij in zijn dagboek
over ‘ongemak, onrust en schade’. Maar
als Nederland weer vrij is blijft hij klagen; nu gaat het over het slechte weer.
Tussen 1815 en 1830 is er bijna voortdurend sprake van ‘streng vriezen’ , ‘langdurige droogte’, ‘overstromingen’ en
‘slechte oogsten’.

Haren is ongenaakbaar
Na zijn komst in Haren noteert hij:
“Door de hooge waters en de modderagtigste kley, is het ’s winters ongenaakbaar. De wanden der huizen worden van
kley en koedrek gemaakt. Er is waarlijk
een oude kerk van St. Lambertus ... Er is
eene fondatie voor de schoolkinders, die
in de vastenavonddagen een halve ton
bier en wittebrood bekomen.”
In 1809 maakt hij al een overstroming
mee: “verschydene huizen, sommige
heel, andere gedeeltelyk wierden omver
gerukt; bedden, stoelen, tafels, kasten en
andere meubels zag ik vlotten.” Omdat
Haren zo ‘ongenaakbaar’ is, verhuist hij
naar Reek om zijn districten goed te
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kunnen besturen. Maar het weer blijft
meestal slecht, vooral in 1816.
Het was “aanhoudend koud ... zoodat
met tot in july 1816 doorgaans by het
vuur zat en den 13 Mey sneeuwde. Daarna veel regen. Er werd een ‘solemnele
(plechtige) dienst’ gehouden om “gunstig weder van den hemel af te smeken.
Het volk hield het leven met kruyden
langs de heggen te plukken en gepelde
garst.” Gelukkig gaat het beter in 1817 en
is er dat jaar een ”overvloed van rogge,
boekwyt, garst, haver, spelt, terwe, erten,
oliezaat, aardappelen en groensels”.

De kerk in Reek waarin Borret
heeft gewerkt. Hij werd gebouwd
in 1790 en afgebroken in 1925.

Hagel als hoendereyer
In 1819 een ‘tempeest’ en ‘hagel als
hoendereyer’; strenge vorst in 1820,
waardoor men in twee dagen ‘met kar en
peerd over de Maas’ kon gaan. Een uitzondering vormde 1821: “zo zoet en aangenaam dat ik in de groene weide de
champions zo overvloedig plukte ... eene
volle wasmande.”
Ook in 1828 is de oogst overvloedig.
Maar in 1829 was het zo erg dat “de woedende kraayen de duiven van honger
aanvielen en levendig verscheurden.”
Zijn verhaal eindigt met rampspoed in
1830: “maar nu is van alles gebrek ... aan
de Maaskant niet zo veel dat men kan
saayen ... het vee aldaar moest al van
elend capot.”
De vraag rijst of Borret niet overdrijft
met al dat slechte weer. Voor 1816 en
1830 zijn er gegevens van websites met
weerhistorie die inderdaad op extreem
weer duiden. De uitbarsting van de vulkaan Tambura op het Indonesische eiland Soembawa leidde in 1816 tot een
temperatuurdaling en misoogsten in
Europa. En de winter van 1829-1830 was
de koudste van de afgelopen 300 jaar,
samen met die van 1962-1963.

Bronnen: Beknopt dagverhaal der lotgevallen van Arnold Borret, Stadsarchief
Oss; Nieuw Nederlandsch biografisch
woordenboek. Deel 1, p. 422; Nationaal
Biografisch Woordenboek, dl. VII, p. 8188; wetenschap.infonu.nl; meteolink.nl;
bhic.nl.

Vicaris Borret
Arnold Borret (1751-1839) was de zoon van de rentmeester van het Land
van Ravenstein, Huybrecht Borret. Sommige bronnen zeggen dat hij in
het naburige Velp is geboren. Na zijn priesterstudie in Luik was hij
pastoor in de Limburgse gemeentes Herten en Echt. In 1809 werd hij
vicaris-generaal van de districten Ravenstein en Megen. In die tijd was
Nederland nog missiegebied zonder bisdommen en stonden vicariaten
boven de parochies. In 1831 kreeg hij promotie en werd hij Apostolisch
Vicaris. Dat is een bisschop die in naam van de paus een gebied bestuurt dat (nog) geen bisdom is. Hij overleed in Reek, waar hij werd
begraven.
Men moet hem niet verwarren met zijn neef (oomzegger) Antonius
Borret (1782-1858), zoon van Theodorus Borret, landschout van Ravenstein en rentmeester van de commanderij van Gemert. Antonius Borret
werd bekend als provinciaal bestuurder, lid van de Raad van State en
uiteindelijk gouverneur van de provincie Noord-Brabant.
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Tekst en foto’s
Jan Ploegmakers

Toen het vee werd ingeschaard
op de Diedense uiterwaarde
Onlangs is bekend gemaakt dat op de Diedense uiterwaarde (350 ha) een bos van
2 hectare aangelegd zal worden. Dit gebied ten westen van Dieden en grenzende
aan de Maas is in 2006 verkocht aan Natuurmonumenten. Ik kan me nog veel herinneren van het grote weidegebied. Vanuit mijn geboortehuis in Dieden struinden
we met leeftijdsgenoten over deze uitgestrekte weiden. Marius van Oosteren uit
Dieden is iemand die met de geschiedenis van deze uiterwaarde is grootgebracht.
Op een warme zomeravond, onder het genot van een lekker glas koud water, werden herinneringen aangevuld ofwel bijgesteld.

Marius van Oosteren

In zijn huis op de hoek Voorstraat/Langestraat woont hij als kleinzoon van Marinus van Oosteren. Zijn vader en moeder woonden ook in deze woning. In
1906 kwam Marinus van Oosteren uit
het Gelderse Horssen naar Dieden. Hij
kocht de boerderij en werd vrijwel direct
aangesteld als waardsman (waarsman).
Via omwegen was Marinus van Oosteren in contact gekomen met de rentmeester van de familie Van Weerde.
Deze familie woonde op Huize Bingerden in Angerlo en bezat ongeveer 80
hectare grond langs de Maas in Dieden.

Spierballen
Marius van Oosteren kan met veel overgave vertellen over wat zijn opa allemaal
deed. Hij was van origine veehandelaar
en een klein beetje boer. De functie van
waardsman was zoals ze dat nu zouden
zeggen ‘parttime’. Bij warme zomerse
dagen moest hij zorgen dat het vee te
drinken had. “Ik heb van mensen uit het
dorp gehoord dat mijn opa aan grote
spierballen kwam door het vele pompen,” weet Marius via overlevering. Als
het vee langs de Maas graasde had hij
geluk: dan kon het vee zich daar laven.
Zijn beroep van veehandelaar kwam
goed van pas. Wanneer er in april te weinig vee was ingeschaard, ging Marinus
naar de veemarkt in Den Bosch en kocht
in opdracht van de grondeigenaren vee.
Het gras mocht niet te lang worden. In
de herfst verkocht opa Van Oosteren het
vee wederom op de Bossche veemarkt.
Begin april kwamen de boeren uit de
omgeving naar de boerderij in Dieden.
Soms liepen ze met hun vee vanaf hun
eigen boerderij. In de omgeving van
Dieden was maar weinig geschikte weidegrond. De grond die er wel was kwam
pas laat in het seizoen beschikbaar, de
slechte afwatering was daar debet aan.
Na de ruilverkaveling van 1962 is daar
een grote verbetering in gekomen.

Inschaardag
Bij huize Marinushof (de nieuwe naam
voor de boerderij) was het op de in-
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schaardag een komen en gaan van boeren met hun vee. Met een schets (een
eigendomsbewijs) in de aanslag werden
de koeien en pinken ingeschaard. Een
volwassen koe telde voor 1 schaar en een
pink (1 jaar oud) voor een halve schaar.
“In de horens werd een nummer gebrand wat die typische hoornlucht veroorzaakte,” weten wij samen nog te herinneren. Marius mocht volgens zijn
zeggen de blaasbalg bedienen. De cijfers
bracht de rentmeester mee. Hij was
trouwens op die dag aanwezig om het
geld in ontvangst te nemen. Marius van
Oosteren kan zich het bedrag niet meer
herinneren.
In de tweede helft van de jaren 40 van de
vorige eeuw namen zonen Theo en Wim
de taken van hun vader over. Door de
mechanisatie kwam er een einde aan het
inscharen. De weiden werden nu in grote stukken verpacht. Marius weet nog
goed dat zijn vader en oom Wim elk jaar
een bepaald stuk wei opnieuw moesten
afrasteren. De afrastering verdween in
de herfst, de Maas die buiten de oevers
trad had last van de palen met de prikkeldraad.
Als we nog wat water tot ons hebben genomen, komen de namen van de stukken land: Loten, Voorsteentje, Laagsteentje, Hoogsteentje, Hoge Ham,
Janskamp, Veertien Merige (morgen),
Zestien Merige en het Bergs Kempke.
Deze naam is ontstaan omdat veel boeren uit Berghem hier hun vee hadden
lopen.

Kaart van circa 1905 uit de Grote Historische Atlas Noord-Brabant, Tilburg, 2005.

Koeien dood
Marinus en zonen hadden ook minder
aangename plichten. Twee koeien van
de weinig bemiddelde Otto van Leur uit
Dieden lagen dood in de wei. Toen Otto
de trieste mededeling kreeg, was zijn
reactie: “Beter in het achterhuis dan in
het voorhuis”. Het tellen van het aantal
stuks vee hoorde ook tot de taken. “Mijn
vader keek vreemd op toen hij op een
bepaald perceel er maar 14 stuks telde,
terwijl er 17 zouden moeten zijn. Drie
koeien waren gedood door de bliksem”,
weet Marius zich goed te herinneren.

Stenen palen
Elk jaar werd een van de stukken weidegrond bestempeld tot hooiland.
In de grond zaten natuurstenen palen met een nummer erop. Om het
grasland goed te kunnen maaien, moest men eerst ‘sloffen’. Dit betekent:
aan het uiteinde van het perceel ging iemand op de paal met het nummer
staan, dan liep iemand door het hooigras en liet zo een spoor na.
Volgens Marius van Oosteren ging het wel eens verkeerd en werd een
inham in een naastgelegen perceel gemaaid. Later als het uitkwam, werd
dit altijd door de boeren op een correcte wijze opgelost. Marius heeft de
stenen mee naar huis genomen toen het weiland werd omgeploegd tot
bouwland. Diverse stenen heeft hij als cadeau weggegeven. Enkele staan
nog in zijn tuin, je kunt er makkelijk een bankje van maken.
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door Joan Walk

Pius XII-Ulo: de eerste jaren
In 1959 begon de Pius XII-Ulo in Ravenstein. 58 jaar later sluit de school, inmiddels
als Hooghuis bekend, z’n deuren. Joan van de Burgt, die tot de eerste lichting
behoorde, beschrijft het begin en vroeg andere leerlingen uit de beginjaren om
hun ervaringen.

De Pius XII-Ulo begon in de jongensschool aan de Kolonel Wilsstraat.

Het was einde vijftiger jaren van de
vorige eeuw. De na-oorlogse geboortegolf kwam van de basisschool en de leerplichtwet was verhoogd naar 16 jaar. Dat
betekende dat er een hele grote groep
jeugd aankwam die na de lagere school
nog verder onderwijs zou moeten volgen. Om deze groep op te vangen werd
er in de regio Ravenstein bekeken of
hiervoor een school zou kunnen worden
opgericht.
Toen in 1958 een nieuwe burgemeester
in Ravenstein kwam werd hem gevraagd
zijn schouders eronder te zetten. Samen
met o.a. deken Verstegen ging burgemeester Van Weegen aan de slag. In september 1959 werd in Ravenstein de
Rooms Katholieke Pius XII-Ulo gesticht.

55 leerlingen
Ik maakte deel uit van de eerste lichting
van deze nieuwe school. Eigenlijk zou ik

naar de MMS in Oss gaan, maar mijn
vader, die gemeenteraadslid was, vond
dat hij zijn dochter naar deze school
moest sturen.
Er was geen gebrek aan nieuwe leerlingen. Met twee klassen vol, 55 leerlingen,
en twee leraren werd in 1959 gestart. De
heren J. Oomens en P. Kluijtmans zorgden voor alle lessen. Er mocht van de inspectie al snel een derde leerkracht worden aangesteld. De Pius XII Ulo maakte
gebruik van de oude jongensschool aan
de Kolonel Wilsstraat. Het was een oud
gebouw dat uitnodigde tot vandalisme.
De toiletten waren hopeloos.
We zaten voor het eerst met jongens en
meisjes samen in een klas. Dat was
nieuw in de regio Oss.
En dat was spannend. Briefjes gingen in
de lessen over en weer. Tussen jongens
en meisjes. En er werd ‘gegiebeld’ als er
woorden voorbij kwamen, in een andere

Engelse les van Naud de Visscher
in de eerste locatie van de Ulo, de
oude jongensschool in de Kolonel
Wilsstraat. Op de kast een elektrische straallamp voor de verwarming en kokosmatten op de vloer.
Foto: Beeldbank Heemkundekring
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taal, die nog niet iedereen kon plaatsen.
In het volgende jaar zaten we in verschillende andere gebouwen. Ik herinner me
nog de donkere ruimte in het oude
gemeentehuis met het levensgrote schilderij van de zouaaf Ignatius Wils aan de
muur. De leraar Duits die werd gepest
en hele moeilijke jaren had. Hij bleef
dan ook niet lang.
De spannende schoolreisjes naar Wuppertal.

Gerard van der Loop
“Ik ben naar de Ulo gegaan in het tweede jaar van zijn bestaan. De school stond
in de Kolonel Wilsstraat tegenover bakker Roding waar we in de pauze puddingbroodjes kochten. De leerlingen van
buiten Ravenstein die met de fiets kwamen stalden deze in de fietsenstalling bij
Heessen in de schuur, tegenover de cafetaria van Toon Poel. Hier werd in de
pauzes druk gerookt, wat op de speelplaats verboden was.
Er waren toen nog geen keuzepakketten,
iedereen kreeg in alles les: vier talen,
boekhouden, handelskennis, aardrijkskunde en geschiedenis. Voor diegenen
die dat wilden was er na de middag
studie, dan kon je op school huiswerk
maken. Er werden dan twee lokalen
samengevoegd door de tussendeur open
te schuiven. De leraar die toezicht hield
ging dan met stoel en tafel hier zitten.
Wat ik me daarvan herinner is dat het
regelmatig een grote pan was. Als hij in
het ene lokaal was ging het andere lokaal
keet maken en als hij dan op hoge poten
de orde kwam herstellen ging de andere
klas op tilt.”

Willemijn Dommeck – van de
Burgt

“Ik begon in 1961. We hadden ook
cultuurdagen of -avonden. Zo ook een
Sinterklaasavond met een quiz en met
een wedstrijd instrumentaal en zang.
Deelnemers aan de muziekwedstrijd
waren onder andere: Ria Tax met accordeon; Theo en Claar Nales met gitaar; de
Herpse toeters met trompetten; Thea en
Cobi met het liedje Oh, Marijke;
Annie en Marijke met I’m gonna knock

on your door; Joan en Annie met Danke
schön; Ria en Lucie met So long; Wim en
Norman met Marylou. In 1964 kwamen
optreden: Thom Kelling, de zanger van
Latijns-Amerikaanse songs en Christel
Adelaar, zangeres en actrice, bekend
van Mammaloe van Pipo de clown. Dit
waren voor mij leuke momenten.”

Lucie Zondag–Langenhuijzen
“Mijn eerste jaar startte in de oude jongensschool tegenover bakker Rooding.
We waren de derde lichting; een vierde
klas was er nog niet. Wat was het er gezellig en kneuterig, een school van ‘ons
kent ons’. Lessen in de ochtend, tussen
de middag naar huis en dan weer terug
voor de verplichte studie.
Alleen al het feit dat er gemengde klassen waren was erg interessant na de
lagere meisjesschool.
Toen we onze examens hadden afgelegd
in Oss, meteen daarna ook de uitslag
kregen, stond onze leraar Frans, meneer
Clauwens, ons bij het station op te wachten, benieuwd naar onze cijfers. Hij was
een grote fan van ‘Les Compagnons de la
Chanson’.”

Klassenfoto van de examenklas 4a
van de Pius XII ulo schooljaar 19631964, met op de bovenste rij v.l.n.r.:
Jo van Kreij; Marian Strik; Bert de
Kleijn. De rij daaronder v.l.n.r.:
Rene Bakker; Anneke Manders;
Mies Veld; Willemien van Lanen;
Jan Verhoeckx; Marty Verhoeven;
Hein Dappers. De rij daaronder
v.l.n.r.: Elly van Wijchen; Ton Bogaerts; Mariëtte van Boxtel; Jan
School; Maria Tax; Gerard Lemmers; Marietje van Vught. Onderste rij v.l.n.r.: Gerard Kersten; Marjet Fleuren; Frans Voet; Loes
Krebbers; Jan de Vocht; Ans van
Wijchen; Andre van Zuijlen.

Wilhelmien van Sambeek
“Het Hooghuislyceum, locatie Ravenstein, heeft een lange geschiedenis wat
betreft musicals. Niet alleen nu, maar
ook in de tijd van de Pius XII-Ulo lieten
we ons van de beste kant zien. Ik herin-
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Groepsfoto tijdens een schoolreis
naar Duitsland in 1963. Opvallend
zijn de nette overhemden met
stropdas.
Foto: Beeldbank Heemkundekring

ner mij dat ik meespeelde in een musical als Freule Van Hoogevincke. Meneer
Bos was de regisseur en Guus Setz mijn
tegenspeler Hij speelde een roverhoofdman die, samen met zijn kornuiten, mij
ontvoerde. Hoe het precies verliep weet
ik niet meer, maar het lied kan ik nog
steeds zingen. Heel dramatisch in mineur, want ontvoerd zijn is niet niks. “Oh
snode rovers hier tezamen, wat wilt gij met
een oude dame, die eenzaam ( of eerzaam?)
hier haar dagen slijt? Welk plan zijt gij
thans aan’t beramen, oh snode rovers hier
tezamen? Weet wel dat deze daad u spijt!.”
Wat een tekst en dat zingt een 15-jarige!
Toch kijk ik hier met plezier op terug.”

Jan Ploegmakers
“Als 12-jarige kwam ik op de Pius XII
Mulo in 1962, in een splinternieuw gebouw. De overgang van een kleine lagere
school in Demen naar een veilige omgeving op de Pius XII Mulo ging heel soepel. Ik slaagde in 1966 voor het Mulodiploma A en B. Met de laatste richting
heb ik niets gedaan. In september 1966
startte ik op de Kweekschool Peter Kanis
in Nijmegen.
De vier jaren in Ravenstein kenden nog
de studielessen en de lessen op zaterdagmorgen. Ik heb er leren kaarten in de
middagpauze en er werd fanatiek het
spel Monopoly gespeeld. De stand werd
steeds op het eind van de pauze genoteerd.”

Tineke van Lanen
“Wat zijn de dingen die mij het meest
zijn bijgebleven? Nou, op de eerste plaats
het overlijden van onze Nellie op 14-jarige leeftijd. Mijn oudste zus Wilhelmien
zat in de derde klas, Nellie in de tweede
en ik was aan het eerste leerjaar begonnen. Mijn zus is gestorven aan een hersenbloeding. Nooit vergeet ik het afscheid! Alle leerlingen zijn in een lange
stoet langs haar kist gelopen die midden
op onze straat stond. Dat was zeer indrukwekkend!
Toen ik op school terugkwam hoorde ik
een docent tegen zijn collega zeggen: “Je
moet er met Tineke maar niet over praten, zoveel eerder is ze het vergeten.” In
die tijd dachten ze er zo over. Als je er
niet over praat dan is het er ook niet! Wat
een misser!
Ik vond het een heerlijke tijd. Kleinschalig, alles was te overzien. Om een uur
’s middags was de school uit en hadden
we huiswerkbegeleiding van twee tot
half vier. Dan was je meestal klaar en
had je nog heel veel tijd voor vrienden en
hobby’s!”
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Kas gespekt met ophalen roggetiend
De kas van het Sint Barbaragilde wordt ieder jaar nog gespekt dankzij het ophalen
van de roggetiend. Maar aan die jaarlijkse traditie lijkt een einde te komen. Een
terugblik op een eeuwenoude traditie.
Reeds in de bijbel (boek Deteronomium), is er sprake van een tiendrecht. Eén
tiende van de oogst moest naar de tempel gebracht worden. Een vorm van belasting, ook toen al. In Europa deed deze
vorm van belastingheffing in de achtste
eeuw zijn intrede, meestal in de vorm
van een tiende deel van de rogge-opbrengst. Rogge was toen de meest verbouwde graansoort. De rogge werd veelal
opgeslagen in speciaal hiervoor gebouwde graanschuren. In sommige plaatsen
zijn deze graanschuren nog behouden
gebleven, meestal als monument.

Pestepidemie
Tijdens de pestepidemie in de veertiende eeuw werden doden als gevolg van de
pest, in Schaijk en Reek begraven door
het Sint Barbara Gilde uit Ravenstein.
Als tegenprestatie werd aan het gilde een
roggetiend verleend. Deze roggetiend is
een tiende deel van de jaarlijkse opbrengst van de roggeoogst. Omdat een
tiendrecht een erfrecht was, werd de roggetiend ook jaarlijks door het Sint Barbara Gilde opgehaald bij de eigenaren
van de percelen waarop het tiendrecht
van toepassing was. Met het inwerking
treden op 1 januari 1909 van de tiendwet
verviel het tiendrecht.
Enkele personen bleven toch betalen,
wellicht uit een historisch schuldgevoel
of gevoel voor traditie voor oude gebruiken. Met de verkoop van gronden in de
toenmalige gemeente Schaijk ten behoeve van uitbreidingsplannen, is aan het
meeste ophalen van de tiendpenningen
een eind gekomen.

van de patroonheilige van het Sint Barbara Gilde. Hij of zij ontvangt hiervoor
een kleine vergoeding, momenteel 15
euro.
Er zijn ook gildebroeders of gildezusters
die het ophalen voor minder willen doen;
er zijn er zelfs die het voor niets willen
doen of een bedrag willen betalen als ze
de roggepenningen op mogen halen. Er
zijn dan weer anderen die schenkingen
doen aan de ophaler in de vorm van bier,
worst, snert enzovoort, ook in cash. Dit
maakt het ophalen lucratief, waardoor
het bedrag om de tiendpenningen op te
mogen halen steeds hoger wordt en er
steeds meer schenkingen komen voor de
ophaler.
Zo ontstaat er een systeem van opbieden
en schenken. De kas van het Sint Barbara Gilde is weer een beetje gespekt en de
uiteindelijke ophaler kost het niets. Als
ook het laatste adres waar de roggetiend
opgehaald kan worden vervalt, verdwijnt
er een oud gebruik bij het Sint Barbara
Gilde.

door Nico Verhoeven
Historische informatie:
Wout Heessen

In deze akte uit 1654 wordt beschreven hoe de oude Tiendrechten van rond 1400 opnieuw worden bekrachtigd. Deze originele
akte is in het bezit van het Sint
Barbara Gilde Ravenstein.

Eén adres
Momenteel is er in Reek nog één adres
waar de tiendpenningen jaarlijks opgehaald kunnen worden bij iemand met
gevoel voor historie. Dit ophalen moet
vóór 4 december plaatsvinden door een
gildebroeder of gildezuster. Dat is de dag
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Ode aan de Winkelstraat
’n Hoekje Ravensteins Winkelstraat
Dat jammerlijk niet meer bestaat.
Vijf huisjes, zo innig verbonden
Door de slopershamer gretig verslonden.
Er woonden, ik kan het U niet besparen
Heerlijke figuren uit ons jeugdiger jaren
Op ’t hoekske, Driekske, de schoenmakersgezel
Met vijf kinderen en vrouw Nell.
Daarnaast Hent Dappers bijgenaamd “De Spin”
Ook hij had een groot gezin
Ijverig Dientje aan zijn zij
Verdiende met naaien ’n centje bij.
Zijn buurvrouw, tengere Mieke
Poetste jaren het gemeentesecretarieke
Bij een overlijden bad ze namens Pastoor
In de kerk de rozenkrans voor.
Haar zus Tonia, een statige vrijgezelle,
Mocht bij notabelen linnengoed verstellen
Ze voelde zich dan ook hoog verheven
Bij Pietje van Demen, ’t vrouwke erneven.

Dit gedicht is geschreven door Riek Boll; de oudste dochter
van slager Gerard Boll uit de Marktstraat. Nu nummer 7.
Het is gedateerd 3 oktober 1981.
De namen van de personen in het gedicht:
• De kleermakersgezel: Driekus Kocken;
• Leidekker Hent Dappers, die – naar wordt gezegd –
‘de spin’ werd genoemd omdat hij snel als een spin
over het dak kon lopen;
• Mieke en Tonia: Mieke en Tonia Maassen;
• Pietje (Pieta) van Demen;
• De visboer Jan Brands.
• Gonda en Grada Nienhuis; dochters van mouter
J. Nienhuis.

’t Was door de zure haring uit het vat
Dat buurman Jan Brands grote aanloop had.
De vastenwet volgde men keurig op
Vrijdag’s draaide Jan dan ook top.
Bij de gevel aan Uw rechterhand
Kwam men in een heel andere stand.
Hier leefden heel braaf en kuis
De gezusters of Dames Nienhuis.
Een voorbeeld in kerkgang en gebed
Bij elk klokgelui werden de hoeden opgezet
Zij verdienden vele aflaten bij leven
Zullen nu hoog door de hemel zweven.
Rest nog de peperbustorens op de achtergrond
De klok die menig uur verslond
Zijn klokkengelui over de velden strooit
En Ravensteins Romantiek voltooit.
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Bijzonder Beeld
Fotograaf René Theunissen geeft
hieronder een toelichting op deze
bijzondere foto’s.
“Eeuwen geleden bestonden in
het vroegere Land van Ravenstein
al schuttersgilden en nog steeds
bestaan in dit gebied een aantal
van deze gilden. Momenteel zijn
er schuttersgilden in Ravenstein
(Sint Barbara Gilde), Huisseling
(Sint Lambertusgilde), Neerlangel
(Het Gilde van Sint Jan), Uden
(Gilde Sint Barbara en Sint Lucia),
Zeeland (Sint Jacobusgilde) en
Boekel (Gilde Sint Agatha).
De twee foto’s maken onderdeel
uit van een documentaire serie (in
progress) met de verrassende
werktitel Schuttersgilden. De serie wordt geschoten op middenformaat rolfilm met de camera’s
Mamiya RZ67 (6x7 cm negatieven)
en Mamiya C330 (6x6 cm negatieven).
De twee foto’s laten het volgende
zien:
• Koningschieten in Huisseling
(2009), waarbij nog op de
oude schutsboom werd geschoten.
• Sint Jansfeest in Neerlangel
(2011), trommen tijdens de
traditionele vendelgroet voor
de nieuwe dagkoningen.
De fotograaf op de tweede foto is
Marco Suppers, toen nog geen gildebroeder van het Gilde van Sint
Jan, maar sinds hij in Neerlangel
woont, is hij dat wel.
Gildefeesten worden door menigeen als kleurrijke en fotogenieke
taferelen ervaren en de foto laat
mooi zien dat er op gildefeesten
bij vrijwel alle activiteiten fotografen rondstruinen om alles vast te
leggen.”
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De Sint Antoniuskapel in Keent
door René van den Heuvel

Dat er in het buurtschap Keent ooit een kerk of kapel heeft gestaan, is nergens
meer te zien. Alleen de straatnaam Kapelstraat herinnert er nog aan dat er daar
vanaf de 15e eeuw een kapel stond, de Sint-Antoniuskapel. In de 19e eeuw verviel
deze tot een ruïne.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden de restanten gebruikt om de toegangsweg naar het vliegveld in de uiterwaarden van Keent, te verharden.
Over de oudste geschiedenis van de kapel
is niet veel bekend. In 1421 was de toenmalige pastoor van Balgoij tevens rector
van de kapel in Keent. In 1460 wordt
Henricus Bloemaerts als rector genoemd
van de kapel. Volgens een aantekening in
het eerste hoofdstuk van het Registrum
Memoriale van de parochiekerk in Balgoij moest in de kapel vijf à zes maal per
jaar een gezongen Mis voor het gilde van
Sint Antonius Abt worden gehouden op
de quatertemperdagen en de zondag na
het feest van Sint Jan de Doper. De gildemeesters waren gerechtigd om, indien
de geestelijke(n) van de parochie weigerden, een priester van elders te vragen.

Eenbeukig
De kapel was een eenbeukig (één langgerekte rechthoekige ruimte) bakstenen

gebouw. Uitwendig stonden rondom
steunberen. In de noord- en westmuur
waren inwendig onder de vensters bogen uitgespaard. In de noordgevel, die
aan de Kapelstraat grensde, was een toegang. Ook in de westgevel bevond zich
een ingang die was dichtgezet.
In 1609 werden de parochiekerk van
Balgoij en de kapel van Keent, die al geruime tijd zonder priester zaten, aan de
katholieke eredienst onttrokken. Voortaan gingen de katholieken van deze dorpen in Ravenstein of Velp naar de kerk.
Vanaf 1675 konden ze ook in Wijchen
terecht waar zich een pastoor gevestigd
had. In 1693 kregen ze toestemming in
Balgoij een schuurkerk te openen, waarvan ook de katholieken van een deel van
Nederasselt gebruik maakten.
In de 19e eeuw zette het verval van de
kapel door en werden de muren tot
onder de vensterbanken afgebroken.
In 1918 stond het muurwerk nog tot 2
à 3,50 meter hoogte overeind.

Enkele inwoners van Keent op de
laatste restanten van de Sint Antoniuskapel.
Foto uit archief Arno van Zwam.
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Gesloopt
De overblijfselen van de kapel die met de
grond waarop zij stonden, toebehoorden
aan de hervormde pastorie van Balgoij,
gingen op 3 mei 1920 voor de prijs van
twintig maal de jaarlijkse erfpacht over
in eigendom van de Provinciale Geldersche Archeologische Commissie. Deze
commissie stelde verschillende pogingen in het werk om de ruïne te behouden. Hij werd echter in 1944 op bevel
van de Duitse Wehrmacht gesloopt.
Bronnen: Heemkundekring Land van Ravenstein; Huis van de Nijmeegse geschiedenis.

Een anonieme tekening van de kapel uit het tweede kwart van de 18e eeuw.

Wie? Wat? Waar?
De foto in het vorige nummer (p. 12) van een gezelschap bij een Mariabeeld leverde
enkele reacties op. Hein Dappers schreef dat hij in het bezit is van een vergelijkbare
foto waarop zijn moeder, Leen Dappers-Schrans, is afgebeeld. Hij denkt dat het gaat
om de Vrouwencongregatie.
Frans Schrans meent dat de foto is gemaakt bij de Lourdesgrot van het klooster
Nazareth omdat hij een vergelijkbare foto bezit.
In dit nummer een nieuwe foto waarvan datum, plaats en namen ontbreken.
Wie kan ons verder helpen? Reacties naar: redactie@heemkunderavenstein.nl.
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Kapucijnen uit Ravenstein en
omgeving
door Aad Vernooij

Opvallend veel leden van de Kapucijnen-orde kwamen uit het gebied rond Ravenstein in de periode 1880-1950. Een mogelijke verklaring is de nabijheid van het
klooster in Velp, de enige vestiging van de Kapucijnen die sinds 1645 ononderbroken functioneerde.
Op de ledenlijst van de Nederlandse provincie van de Kapucijnen (vanaf 1882)
staan vier personen uit Ravenstein, één
uit Huisseling, acht uit Demen/Dieden,
drie uit Dennenburg, één uit Overlangel
en vijf uit Herpen. Het naburige Velp leverde negen broeders en Reek dertien.
In totaal 44 paters en broeders (die niet
tot priester waren gewijd) uit deze omgeving. Daarvan zijn er tien voortijdig uit
de orde getreden. In totaal zijn er circa
1600 novicen in Nederland geweest.

Cornelis en Joseph Baijens

Joseph Baijens (pater Beatus) uit
Dennenburg bestuurt de motor
met bijrijder Egbertus Nobel, op
dienstreis door Borneo, circa 1925.
Foto’s afkomstig uit het archief
van de Kapucijnenorde.

Cornelis (Kees) Baijens uit Dennenburg,
geboren in 1863, werd in 1885 broeder
Felix. Hij had in Ravenstein de Teekenschool bezocht en ontwikkelde zich zonder verdere opleiding tot bouwmeester/
architect. Onder zijn leiding is o.a. het
klooster in Den Bosch gebouwd, waarin
de Kapucijnen tot dit jaar gevestigd waren. In totaal zou hij zeven kloosters

bouwen, naast kapellen, scholen en huizen. Hij overleed in 1942 in Velp waar
hij begraven ligt op het kloosterkerkhof.
Naast broeder Felix was er uit het gezin
Baijens de jongere broer Joseph (1876)
die in 1894 intrad en in 1901 priester
werd onder de naam Beatus. Hij vertrok
naar de missie in Borneo. Op 4 oktober
1928 stond in verschillende kranten het
volgende bericht: “Den 1sten october
ontving de hoogeerw. Pater provinciaal
der Capucijnen telegrafisch uit Borneo
het treurige bericht, dat de hoogeerw.
Pater Beatus in de missie verdronken
is... Zijn droevig verscheiden is een zware slag voor de missie van Borneo.”
Een zus van deze Kapucijnen-broeders
was Johanna Baijens. Zij trouwde met
Franciscus van Dooren, kreeg zes kinderen en stierf bij de geboorte van het zevende kind. Haar man was gemeentesecretaris en hoofd van de lagere school in
Deursen-Dennenburg. Eén van hun kinderen was Cor van Dooren (1901), vader
van onder meer Frans, Gerard en Thera
van Dooren. Een zus van Cor werd vernoemd naar pater Beatus: Beata van
Dooren, die in 2012 op 107-jarige leeftijd
overleed.

De heilige familie Van den Bergh
In 1954 verscheen een bidprentje ter gelegenheid van de 50 jarige professie en
priesterschap van zes kinderen uit het
gezin Van den Bergh uit Demen. Naast
zuster Nelly (zusternaam Clarina), Alphonsa (Emiliana) en Betsie (Richarda)
van den Bergh waren dat Wilhelmus
(kloosternaam Aloysius), Victor (Aemilianus) en Hendrikus (Richardus) van den
Bergh. Zij waren kinderen van Johannes
Hendrikus van den Bergh wiens vader

Tussen Maas en Erfdijk 12 | augustus 2017 | 18

Jan Baptist burgemeester was van Demen, Dieden en Neerlangel (1848-1858).
Een zoon van deze Jan Baptist was
Hubertus van den Bergh (1848-1929),
die bekend werd als de kapucijnen pater
Alphonsus. In zijn tijd kreeg de orde in
Nederland weer een eigen organisatie
waarin hij opklom tot overste van diverse
kloosters en uiteindelijk tot de hoogste
functie, die van provinciaal of hoofd van
de Nederlandse provincie. Hij vierde
zijn 50-jarig priesterjubileum in het
klooster in Velp waar hij in 1929 overleed. In zijn necrologie staat dat bij zijn
begrafenis het koor van de blinden van
het Sint Henricusgesticht in Grave de
requiemmis zong.

Kocken als kok in Velp
Broeder Wilhelmus (Desideratus) Kocken werd in 1927 in Huisseling geboren
en trad in 1949 toe tot de orde. Hij was
op veel plaatsen werkzaam, waaronder
15 jaar als kok in Velp. Vanaf 1979 tot
zijn dood in 2007 leefde hij in Tilburg.
Hij verzamelde geld en goede gaven
door op zijn fiets rond te gaan en rozenkransen en medailles te verkopen, aldus
een In Memoriam.

Franciscus (Gummarus) Walk uit Velp
(1920-1999) was bekend als portier van
het klooster in Den Bosch. Uit zijn necrologie: “…de buitenwacht noemde
hem ‘het kleine broederke’. Zijn stille
invloed ging verder dan de voordeur.”
Bronnen
Jan Jacobs, In de schaduw van Franciscus, De Nederlandse MinderbroedersKapucijnen, Nijmegen, 2016; Piet van
Asseldonk, Kapucijnenarchitect Broeder
Felix, 2014; Nieuwe Historische Ledenlijst van de Nederlandse Provincie der
Minderbroeders Kapucijnen:
http://theo.kuleuven.be/en/research/research_units/ru_church/ru_church_capuchins/contributions/nieuwe-historische-ledenlijst-nederland.pdf;
www.
kapucijnen.com; Uni Trinoque, Officieel orgaan van de Nederlandse Capucijnenprovincie 1924-1967; Met Kap en
koord, orgaan van de Nederlandse Minderbroeders-Kapucijnen, 1961-2017; Genealogische gegevens Joost Kocken.
Met dank aan Piet van Asseldonk.

Cornelis Baijens (broeder Felix) uit
Dennenburg, architect van de Kapucijnen.

De orde van de Kapucijnen is
een afsplitsing van de Franciscanen; de naam komt van
de puntmutsachtige kap op
hun pij, in het Italiaans capuccio genoemd. De Kapucijnen waren ook herkenbaar
aan hun baard en sandalen.
Zij waren als bedelorde afhankelijk van giften voor hun
levensonderhoud. Oudere
Ravensteiners
herinneren
zich nog dat de Kapucijnen
uit Velp twee keer per jaarhun ronde deden. Ze kwamen bij de mensen langs met
een parochiaan die hen introduceerde. Vaak werd er
bij het bezoek koffie en een
borrel gedronken. Bij de boeren in Huisseling kwamen ze
‘op termijn’, de boter- en de
graantermijn. De toegezegde hoeveelheden boter en
graan werden in geld uitbetaald.
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Stadsgids Jan Ploegmakers:
door Wilhelmien van Sambeek
foto René van den Heuvel

“De Garnizoenskerk is heel
speciaal voor mij.”
“Ik ben op 30 april 1950 in Dieden geboren. Een mooie dag want het was altijd
feest, ik was vrij en de vlag hing uit. Het
was Koninginnedag! Ik ging in Demen
naar school in het gebouw dat later ‘De
Vlaam’ is gaan heten. Na de basisschool
bezocht ik de Pius X11 Ulo in Ravenstein, daarna de Kweekschool ‘Peter Kanis’ in Nijmegen en ben ik onderwijzer
geworden. Ik heb op meerdere scholen
les gegeven en ben nu twee jaar met
pensioen. Dat bevalt me goed.”
“Vlak voor mijn pensioen zag ik een
advertentie voor de cursus ‘stadsgids in
Ravenstein’. Ik vond dat meteen een

goede invulling van de komende vrije
tijd en heb me aangemeld. Hoewel ik in
Haren woon, is dat ‘buitenstadse’ geen
enkel probleem. De cursus was heel interessant en leerzaam. Ik had meteen
goede contacten met de medecursisten
en samen delen we onze ervaringen. Het
is ook fijn dat ik mijn eigen verhaal kan
vertellen met de kennis die ik heb opgedaan. Ik heb altijd graag verhalen verteld
en daar kan ik nu mee doorgaan.”

Ravensteinse kakkers
“In mijn jonge jaren vonden ‘wij uit
Dieden’ de Ravensteiners ‘kakkers’. Er
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was veel verschil in de leefwereld van de
jongeren van het boerendorp en de stad.
Als ik er nu op terug kijk is dat met de
ogen van een volwassene. Nu is er meer
waardering en begrip voor het ‘stadse
leven’ en het culturele erfgoed van niet
zomaar een stadje aan de Maas. Er zijn
veel elementen die de moeite van het bezoeken waard zijn zoals het leerlooierijhuisje met de stadstuin, de tuinhuisjes,
de kerken, de stadspoorten en het Philips
van Kleefbolwerck.
Ik kan nu het bijbehorende verhaal
vertellen. Ik juich het ook toe dat er
nieuw leven komt in de smederij van
Verhoeven. Er is een stichting die oude
ambachten weer onder de aandacht gaat
brengen. Dat is toch prachtig! Ik kwam
vaak in Ravenstein omdat mijn ouders
er woonden en doe er nog regelmatig
boodschappen. Dus persoonlijk en economisch heb ik ook binding met Ravenstein.”

Geen wandeling hetzelfde
“Gelukkig is geen enkele wandeling hetzelfde. De ene keer een groep die actief
is met de familiedag, de andere keer een
gezelschap ouderen of Iraanse neurologen. Het is prettig om de ene keer de
wisselwerking tussen de ouders en kinderen te maken en de andere keer gastheer te zijn en de uitwisseling van een
heel andere leefwereld te ervaren.
Het is ook bijzonder dat we twee heel
verschillende kerken hebben. Niet alleen
qua verhaal, maar ook qua uiterlijk. De
oudste, de Garnizoenskerk, is sober en
de jongste, de Luciakerk, zo vol met versiering. Jammer genoeg kunnen we dat
niet meer laten zien. De Luciakerk is
gesloten. Ook de verandering van het
Lombardstraatje is groot. Voor enkele
jaren liepen daar nog koeien en varkens
die geslacht werden bij Slagerij Van
Breda. De slachterij is verdwenen en de
slagerij is prachtig opgeknapt. Daar hebben we nu restaurant Versaen voor in de
plaats gekregen. Het is een keurig straatje geworden.”

Dierbare herinneringen
“Toen ik mijn vrouw in 1973 op de kermis in Herpen leerde kennen, vertelde
zij dat ze les gaf op de zondagsschool in
Ravenstein. Oei, niet katholiek dus ... In
die tijd gold nog: “Twee geloven op één
kussen, daar slaapt de duivel tussen”,
maar dat was voor ons geen enkel probleem. Ik ging regelmatig naar de Garnizoenskerk om diensten bij te wonen.
Wij zijn in de Garnizoenskerk, zowel
voor het burgerlijk als kerkelijk huwelijk, getrouwd. Het Raadhuis werd in die
tijd verbouwd waardoor beide ceremonies in de kerk plaatsvonden. Eerst vond
het burgerlijk huwelijk plaats. Na een
korte pauze kwamen de pastoor en dominee om tijdens de oecumenische
dienst ons huwelijk in te zegenen. Dat
was indrukwekkend, zeker voor die tijd.
Dat de Garnizoenskerk jaren later ook
nog een rol in ons leven zou spelen konden we toen niet bedenken. Onze dochter Neeltje is overleden. Voor haar overlijden heeft zij de wens uitgesproken om
de herdenkingsdienst in de Garnizoenskerk te laten plaats vinden. Aan deze
wens hebben wij gehoor gegeven en
daar hebben wij dierbare herinneringen
aan overgehouden.
De kerk is tevens een plaats waar lezingen, concerten en exposities worden gehouden. Ik kom er regelmatig omdat ik
hier dan voor de krant een reportage
over maak. Daar horen ook foto’s bij.
Een mooie plek om foto’s te maken is bij
het orgeltje. Je hebt daar een goed overzicht voor een sfeerfoto. De Garnizoenskerk is ook hierdoor met mij verweven,
daarom is zij zo speciaal voor mij.”
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Zeven jaar verbouwen
door Wim Walk en
Aad Vernooij

Nico Arnts en Mieke van der Wolk hebben heel wat tijd en energie (en geld) gestoken in de verbouwing van hun huis hoek Nieuwstraat/Kolonel Wilsstraat. De geschiedenis van dit markante pand gaat terug tot het begin van de 16e eeuw.

Op deze foto (eind jaren 50) staat een deel van de familie Van der Wolk voor het huis in de
Nieuwstraat. Het grote etalageraam was nog niet in de voorgevel geplaatst. Van links naar
rechts: Loes, opa Jo van der Wolk, Ignaat, oma Grada van der Wolk-Van Duren, Flip en Fransien.

Wie vanaf de Marktstraat de Kolonel
Wilsstraat inloopt ziet dat deze versmalt
ter hoogte van de Nieuwstraat. Je kijkt
aan tegen een deel van de voorgevel van
het huis op Nieuwstraat 34. ‘Een markant hoekpand’ aldus het bouwhistorisch rapport dat in 2000 is opgesteld.
Nico Arnts en Mieke van der Wolk hadden het pand in 1996 gekocht, na het
overlijden van oma Van der Wolk
(Grada van Duren). Mieke is een kleindochter van opa Jo van der Wolk die
kleermaker was. Het gezin telde 11
kinderen. Mieke is de dochter van zoon
Jan van der Wolk.

Geschiedenis
In totaal heeft de verbouwing zo’n zeven
jaar geduurd. Jan en Mieke wilden de geschiedenis van het pand zoveel mogelijk
zichtbaar maken. Toen tijdens deze verbouwing de zijgevel (aan de Kolonel

Wilsstraat) werd afgebikt is, op aandringen van de gemeente, het bouwhistorisch rapport opgesteld. Daaruit blijkt
dat ook aan dit pand, evenals vele andere
in de binnenstad, voortdurend is verbouwd en aan de tijdsgeest werd aangepast.
Het oudste bouwonderdeel, de fundering en de begane grondlaag van de achtergevel, heeft deel uitgemaakt van de
oude stadsmuur die waarschijnlijk uit de
14e-eeuw (1380-1390) stamt. Op basis
van het metselwerk, kloostermoppen in
kruisverband, is het pand in de eerste
helft van de 16e eeuw tegen deze stadsmuur aangebouwd. De kelder met tongewelf, met daarboven een zogenoemde
opkamer, lijkt tot dit oudste gedeelte aan
de achterzijde te behoren.
Rond 1860-70 is, naar de mode van die
tijd, het onderste deel van de voorgevel
in blokverband gepleisterd. Ook werden
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aan een markant pand

Tussen circa 1960 en 1996 was in de voorgevel een groot etalageraam geplaatst. Daarnaast een
foto van de huidige situatie van het pand hoek Nieuwstraat/Kolonel Wilsstraat.

er nieuwe 6-ruits schuiframen aangebracht met een rijke gepleisterde omlijsting en ornamentering. Rondom de brede voordeur werd een klassieke houten
omlijsting aangebracht .

Etalageraam
In verband met de opening van een
textielwinkel annex herstelatelier, rond
1960, kreeg de onderverdieping aan de
voorgevel een ‘nieuw’ uiterlijk. De gepleisterde blokindeling werd verwijderd
en de gevel werd voorzien van grotere
ruiten, een nieuwe voordeur en een
groot etalageraam.
Dat raam verdween in 1998/99 en later
is de gevel weer in de staat gebracht van
rond 1860. De aanbouwen aan de linker
zijgevel en achter het huis zijn afgebroken. Vóór en achter zijn dakkapellen
aangebracht. (Bron: rapport Monumenten Advies Bureau, oktober 2000).

Muren
Een andere bron voor de geschiedenis
van het huis is de opmetingstekening
die in 2001 is gemaakt door Jan Walk.
Daarin is de dikte van de verschillende
muren aangegeven. Wat opvalt is dat de
achtergevel en het deel links van de voordeur aanzienlijke dikkere muren hebben dan de rechter kant. Dat zou er op
kunnen wijzen dat dit deel van het huis
ouder is of een andere functie had.

1761 of eerder?
In één van de spantbenen (balk in de
kapconstructie) is het jaartal 1761 ingesneden. Deze datering en de nu zichtbare architectonische uitstraling wijzen er
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op dat in die tijd aan het huis is gebouwd.
Maar de bouwhistoricus sluit niet uit dat
de oorspronkelijke kap teruggaat tot
circa 1520. Datering van het hout door
middel van dendrochronologisch onderzoek zou dit kunnen uitwijzen. Dit is in
2005 uitgevoerd bij het huis Nieuwstraat
2 (zie nr. 11 van april 2017), waarbij de
houten balken werden gedateerd op
1448-1450.

Tegel
Mieke van der Wolk vond onder de vloer
in de voorkamer aardewerken tegels
(terracotta; 14,7 bij 14,5 cm x 2,4 cm dik).
Deze tegels worden ook wel boerenplavuizen genoemd en zijn in het begin
van de 17e-eeuw in zwang gekomen.

Achter het pleisterwerk gaat een (zij)gevel vol geschiedenis schuil. Met onder andere kloostermoppen, gele en roze/rode ijsselsteentjes en kalkzandsteen uit verschillende periodes, van de 16e tot de 19 e eeuw.
De foto en de tekening komen uit het rapport van het Monumenten Advies Bureau.
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Een opmerkelijke detectorvondst

door Joost Vlemmix en
Marja van den Broek

Waren de Romeinen in Langel?
Is Langel (Neerlangel-Langel-Overlangel) nu wel of niet bewoond geweest in
de Romeinse periode? Op deze vraag
heeft men lang geen antwoord kunnen
geven. Dankzij de lokale detector amateur Maurice van de Boogaard, zijn er
nieuwe aanknopingspunten gevonden
om deze vraag te beantwoorden.
Op een, niet nader te noemen, vondstlocatie, zijn meerdere kleine Romeinse
bronzen vondsten gedaan. Een daarvan
verwijst naar een voorwerp dat enkel
voorkwam in voorname Romeinse huishoudens. Het is een kleine bronzen
ramskop.
In de Romeinse cultuur is de ram verbonden aan de oppergod Jupiter, ook wel
Optimus Maximus, genoemd. Romeinse keizers lieten zich vaak als Jupiter afbeelden met hun eigen gelaatstrekken
en verlenen zichzelf zo een goddelijke
status.

Bronzen vaatwerk wordt lang niet zo
vaak teruggevonden als dat van aardewerk. Als een voorwerp kapot was, werd
het vaak omgesmolten voor hergebruik
omdat het brons zo kostbaar was.
We kennen meerdere benamingen voor
dit soort schalen; een plengschaal, patera
of een trulla. De schalen waren meestal
5cm diep en 25cm in diameter. De datering is lastig maar ligt waarschijnlijk tussen 50 en 300 jaar na Christus. Dat nu
enkel nog de ramskop is gevonden, komt
door het feit dat de productie van zo’n
schaal uit drie delen bestond. Meestal
werd de steel die altijd hol was, aan de
schaal geklonken met klinknagels of gesoldeerd, het uiteinde (ramskop of ander
dier) werd dan op de steel gesoldeerd.
Door het lange verblijf in de bodem laat
het soldeer vaak los.

Na uitgebreid onderzoek bleek dat deze
ramskop eens was vastgesoldeerd op de
steel van een bronzen schaal. De schaal
vormde oorspronkelijk een set met een
bronzen kan. Zo’n stel van een kan en
een schaal werd door welgestelden gebruikt om de handen te wassen, bijvoorbeeld bij maaltijden of offers. Een dienaar goot water uit de kan over de vingers
van zijn meester en ving dit water weer
op met de schaal in zijn andere hand
(men at toen met de vingers).

Dat in onze omgeving Romeinse vondsten zijn gedaan is niet verwonderlijk.
Empel en Kessel staan bekend om hun
tempels. Bij Maren Kessel werden twee
Germaanse stammen afgeslacht door
Julius Caesar. Dichterbij zijn er Romeinse munten gevonden in Deursen-Dennenburg en Herpen en hergebruikte Romeinse bouwelementen ook in Herpen.
Gaan we nog eens een geromaniseerde
nederzetting of villa in Langel vinden, of
toch niet?

De bronzen plengschaal met ramskop kent ook een andere variant,
namelijk een van aardewerk, gevonden in Egypte uit 100-0 v Chr.

Ook elders zijn vergelijkbare bronzen schalen gevonden: in Nijmegen, Geldermalsen en Heteren.
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De Duisent Vreesen en andere huisnamen
door Joost Kocken en
Aad Vernooij

‘De Duisent Vreesen’. ‘de Fortuin’, ‘den Valck’; dit zijn namen van (vroegere)
huizen in Ravenstein.
Joost Kocken heeft tien namen gevonden in een cijnsboek dat in 1695 werd aangelegd. Hij heeft ze zo goed mogelijk gesitueerd op de kaart van het kadaster uit
1832.
Eigenaren van de huizen moesten een
soort onroerendgoedbelasting betalen
aan de landheer. Voor de registratie werd
een zogenaamd cijnsboek (cijns = belasting) aangelegd, waarin de grootte van de
percelen, de eigenaar en de hoogte van
de cijns stonden vermeld. Omdat er toen
nog geen adressen bestonden, werden
de naastgelegen huizen genoemd en
soms ook de naam van het huis.
Het cijnsboek dat Joost Kocken heeft geraadpleegd dateert van 1695. Dit cijnsboek begint met de gegevens van de laatste eigendomswisseling uit het oude
cijnsboek. De daaropvolgende wijzigingen zijn meestal gedateerd. De wijzigingen lopen tot 1813, soms iets langer,
waardoor het mogelijk is de huizen te
situeren op de kaart van het kadaster uit
1832.

De Fortuin

Minuutplan (fragment) kadaster 1832 sectie A. stad Ravenstein
V
D
HC
HS
O
A
C
B
F
M

huis ‘den Valck’
huis ‘de Duisent Vreesen’
huis en hof ‘Hof van Cleef’
huis en hof ‘de Heeren Sociëteit’
huis en hof ‘den Oranjeboom’
huis, hof en brouwerij ‘den Ancker’
huis en hof ‘de Corps de garde’
huis en hof ‘Den Bonten Oss’
huis ‘de Fortuin’
huis ‘den Moriaen’

Markt
Kasteelsestraat
Markt
Nieuwstraat
Nieuwstraat
Nieuwstraat
a/d Landpoort
de Wal, achter de brouwerij van Maes
Maasstraat (Kol. Wilsstraat)/Marktstraat
naast de Maaspoort

Robbert Paringet was eigenaar van ‘De
Fortuin’ op de hoek van de Marktstraat
en de Kolonel Wilsstraat, voorheen
Maasstraat:
Robbert Paringet bij erfcoop van de erfgenamen Francis Cremer controleur gilt uijt een
huijs groot 9 roeden 6 voet genaemd de fortuin ...
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Hof van Cleef
Gerrit Gerrits bij erfcoop van Petronella en
Wolter Fockers gilt uijt sijn huijs en hof genaemt het hoff van Cleeff groot 5 roeden gelegen aen den Merckt en Jan de Lang en de
Cruijstraet … 5 stu:
Cruijsstraat(je) is het latere Peperstraatje. Op de hoek aan de Markt is het hof
van Cleef.

Den Valck
Het pand den Valck groot 10 roeden gelegen
aen den Merckt is overgegaan naar de
r.-k. kerk ten behoeve van de bouw van
de Luciakerk. Den Valck was het tweede
huis (vanaf de stadspomp), dus ongeveer
in het midden van de zijkant van de kerk.

Corps de Garde

Drost Winckelman, en met de andere sijde
neffen het huijs van Heer Jan van Ravenstein genaemt den Oranjenboom, schietende achter op een gemeen straetien groot samen 29 roeden … 10 stu: 5 denier.
Het gemeen straetien is de huidige Mostaardstraat.

Den Ancker
In dit cijnsboek is de naam den Ancker
niet te vinden, maar merkwaardig genoeg wél in het cijnsboek van Huisseling (nr. 1157): … huijs en brouwerij staende en gelegen te Ravenstein in de Niewstraet
genoemt den Ancker…

Hof van Cleef

Den Bonten Os
De naam van Den Bonten Os komt niet
voor bij de omschrijving van het huis
zelf (huijs en hoff groot 12 roeden gelegen
agter de brouwerij van Cornelis Maes)
maar van een pand dat er naast stond: …
huijs en hof gelegen op de Wall neven den
bonten Oss en de gemeene weg.

Den Moriaen

Het enige huis uit deze serie waarop de
naam nog staat is de Corps de Garde in de
Landpoortstraat/hoek Walstraat. Dit was
het wachthuis bij de voormalige Landpoort (hoek Landpoortstraat/Walstraat).
Later werd die naam verbasterd tot Cortegaer.

Heeren Sociëteit
De Heeren Sociëteit kreeg die naam in
1789 toen het pand werd gekocht door
Thomas van Kruchten. Het staat op de
hoek van de Nieuwstraat en de Peperstraat, destijds Cruijsstraaat(je).

Den Oranjeboom
De huisnaam den Oranjeboom is te vinden bij de omschrijving van een naastgelegen pand dat elders Den Ancker wordt
genoemd: Cornelis Maes bij erffdeilinge
met sijne susters ende broers gilt uijt sijn
huijs, hoff en brouwerij gelegen int begin
van de Niewe straet, met een sijde neffens de
kinderen van den Advocaat Colen ende

De naam Den Moriaen komt niet voor in
het cijnsboek (Aert Willems richterbode …
gilt uijt sijn huijs gelegen tusschen de Maespoort en Arnoldus Victor ...), maar wordt
vermeld in een schuldbekentenis van de
eigenaar Aert Willems van der Riet uit
het jaar 1682.

Den Ancker

De Duisent Vreesen
‘De Duisent Vreesen’ werd in het cijnsboek als volgt omschreven:
Claes Willems bij erfcoop van Daem van
Attenhoven gilt uijt een huijs genaemt
de duisent vreesen gelegen tusschen de
pastorij en Judith Jans van Gelder groot
7 roeden 8 voet . 5 stu.
Het pand van Judith van Gelder is opgegaan in de r.-k. kerk, de Duisent Vreesen
stond naast de huidige kerk, nu dus het
linkerdeel van de pastorie. Eigenaar Claes
Willems moest 5 stuivers belasting betalen. Gilt uijt betekent moet betalen uit.

Den Oranjeboom

Op dit artikel komt een vervolg met nog
meer huisnamen.
Heeren Sociëteit
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Voor Iedereen Door Iedereen in Ravenstein En Omstreken
Met het verleden de toekomst in. Op dit
moment spelen er een aantal kwesties in
Ravenstein die (grote) invloed hebben op
leefbaarheid en beleefbaarheid: de fusie
van de voetbalverenigingen, de doorstart
van het Vlakglasmuseum, het uitroepen
van Vrijstaat Ravenstein, de Voorzieningenkaart, nieuwbouw op De Kolk, ja
zelfs de sluiting van café De Maasstad.
Om maar wat te noemen.

Vrijstaat
Het uitroepen van de Vrijstaat kan hier
natuurlijk niet onbeschreven blijven omdat het refereert aan het belangrijkste feit
uit de geschiedenis van onze vestingstad:
het Land van Ravenstein 400 jaar een onafhankelijke staat. Geen woord daarover
in het toeristisch beleidsplan van de gemeente. Dit plan was er een van het betere knippen-en-plakkenmodel. Er had net
zo goed Boxmeer boven kunnen staan.
Ravenstein werd zelfs amper genoemd.
De dorpsraad heeft het opgepakt en er is
nu een kapstok om toeristische en recreatieve initiatieven aan op te hangen. Onder
de noemer vrijstaat wordt Ravenstein op
ludieke wijze op de kaart gezet.

Voorzieningenkaart

Belangstellenden kunnen het
Totaalplan Voorzieningenkaart Groot-Ravenstein 2025
opvragen bij de secretaris van
de Heemkundekring:
secretaris@heemkunderavenstein.nl

De Voorzieningenkaart is een ander verhaal. Dat traject is in 2014 door de gemeente gestart met als doel vervangingsinvesteringen te minimaliseren en de
leefbaarheid te behouden. De gemeente
koos voor de opzet met werkgroepen:
sport, ontmoeten en cultuur & toerisme.
Deze moesten als het ware de vierkante
meters verdelen. De Heemkundekring
neemt deel aan de bijeenkomsten omdat
wij gehuisvest zijn in een gemeentelijk
gebouw en omdat er raakvlakken zijn
met cultuur (erfgoed) en toerisme (stadswandelingen).
In januari ontstond bij een aantal deelnemers bezorgdheid over de voortgang
naar een uitvoerbaar en gedragen eindvoorstel. Het begon er steeds meer op te
lijken dat de gemeente het gezelschapsspel Voorzieningenkaart Ravenstein
2030 op tafel had gelegd met spelregels

voor de deelnemers om vervolgens mee
te spelen met andere spelregels. Op initiatief van ondergetekende hebben zich
meerdere verenigingsbesturen verzameld en zij hebben de gemeente verzocht
de drie werkgroepen voortaan integraal
te laten vergaderen. Want alles heeft met
alles te maken en is continu in beweging.

Raadhuis 2.0
De uitkomst van de integrale aanpak is
het concept Totaalplan Voorzieningenkaart Groot Ravenstein 2025. Het Totaalplan, de naam zegt het al, is een samenstelling van plannen die voor een
belangrijk deel in de werkgroepen zijn
ontstaan. Het laat zich hier niet in een
paar regels uitleggen maar het is geen
luchtfietserij. Het concept-Totaalplan
moet de discussie aanzwengelen om samen tot een plan te komen dat door iedereen, aan beide zijden van de spoorlijn, wordt gedragen.
Een van de plannen betreft een nieuwe
invulling van het Raadhuis. De Heemkundekring, ’t Postkantoor en het TIR
hebben een plan gepresenteerd voor vestiging in het Raadhuis zodat dit markante pand van de Ravensteiners blijft. De
Keurvorst wil de raadzaal graag als vergaderlocatie gaan gebruiken.
De gemeenschappen van Ravenstein en
de kerkdorpen groeien onvermijdelijk
naar elkaar toe.
Bundeling van krachten is noodzakelijk
zodat een efficiënte besteding van beschikbare voorzieningen en middelen
ontstaat. Laat u informeren en doe mee!
Vidi Reo dus.
Winfried de Luij
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