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Ravenstein heeft twee bolwerken aan de Maas; Nijmegen heeft er één aan de
Waal. Dat is de Bastei, voorheen Stratemakerstoren genoemd. Het bijzondere van
de Bastei is dat je hem van binnenuit kan bekijken en dan ook nog resten uit de
Romeinse tijd tegenkomt.
Na jarenlange restauratie en verbouwing
staat er nu een nieuw entreegebouw en
een vernieuwde toren met vier verdiepingen. Je komt binnen via een kelder
met resten van een Romeinse fundering
uit de 2e/3e eeuw, een Romeinse muur
uit de 3e/4e eeuw en resten van de kelder
van een groot stenen huis uit de 14e
eeuw.
De Bastei heeft twee kazematten aan
weerszijden van de toren en daartussen
een weergang met schietgaten. Bij de
schietgaten werden kanonnen en haakbussen opgesteld. De haakbus is een
middeleeuws handvuurwapen, voorloper van het geweer.

Rond 1540
De Bastei is rond 1540 gebouwd, niet
lang na de bouw van de bolwerken in Ravenstein. De Nijmeegse toren heeft muren van 3 tot 4 meter dik. De diameter is
circa 25 meter, kleiner dan de Maas-bolwerken in Ravenstein die ruim 30 en 40
meter in doorsnee zijn. Hoe de toren er
uitzag in de 17e eeuw (1641) is te zien op
een schilderij van Jan van Goyen, dat in
museum Het Valkhof hangt.
De toren heeft binnen een rechthoekige
uitbouw, die dienst deed als steunbeer.
Deze steunbeer en de wanden van de toren zijn bekleed met mergelblokken van
verschillende grootte. De Bastei was gevuld met zand (in Ravenstein met aarde).
Op de hogere verdiepingen van de Bastei
zijn exposities over natuur en landschap
rondom Nijmegen, inclusief prehistorische vondsten zoals een bijna 40.000
jaar oude mammoetschedel. Op de derde verdieping is een glazen uitbouw gemaakt die uitzicht geeft op de Waal en
op nestkasten van gierzwaluwen. Een
verdieping hoger is het Bastei-café met
een buitenterras dat hetzelfde spectaculaire uitzicht biedt.

Bastei, bolwerk, rondeel, bastion
In Nijmegen noemen ze de toren een
bastei. Het is een van de aanduidingen
van torenachtige vestingwerken. De
stichting Menno van Coehoorn geeft de
volgende omschrijvingen: bastei: grote
hoefijzervormige lage toren in de ommuring van een stad of kasteel, voorloper van het bastion; bolwerk: 1. vroeger
een veelal rond verdedigingswerk 2. later
gebruikt als synoniem voor bastion 3.
ook in het algemeen wel gebruikt voor
een belangrijk, niet nader gedefinieerd
verdedigingswerk; rondeel: uit de muurtoren ontwikkelde, verzwaarde en verlaagde halfronde uitbouw van een vestingmuur, ten behoeve van de opstelling
van flankerend geschut; voorloper van
het bastion; bastion: vijfhoekige aarden
of stenen uitbouw van een verdedigingswerk.
Ravensteinse stadsgidsen op bezoek in de
Bastei.
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Scherf met een verhaal
Deze zomer vond ik in de collectie van slot Neuburg een helm uit de regeringsperiode van Willem IV van Kleef (1528-1592), die ook heer van Ravenstein was.
Toen ik dit wapenschild op de helm zag moest ik direct denken aan een opgraving
op het voormalige fabrieksterrein van de firma Meulemans aan de Maasdijk. Toen
vond Henri Kuypers, lid van de archeologische werkgroep Ravenstein, een
scherfstukje van een kruik.
Deze scherf is gemaakt van steengoed en
is geglazuurd met zoutglazuur. Hij is gebakken in een oven met een temperatuur tussen de 1200 en 1350 graden. De
scherf is niet poreus en is grijs van kleur.
Dit middeleeuws steengoed vinden we
vaak in de vorm van zogenaamde baardmankruiken en Keulse potten. Door de
hoge oventemperatuur ontstaat een karakteristieke sinaasappelhuidstructuur
en een goede hechting van de glazuur.
Deze techniek is in het Duitse Westerwald verfijnd en wordt nog steeds toegepast. Onze scherf is hoogstwaarschijnlijk afkomstig van zo’n kruik.
Deze scherf met het wapenschild van
Willem IV van Kleef kan in het geval van
Ravenstein worden gebruikt door archeologen om een opgraving te dateren.
Willem IV van Kleef werd in 1528 hertog
van Kleef. Dat betekent dat de bodemlaag waarin deze scherf is gevonden niet
ouder kan zijn dan 1528. Waarschijnlijk
is de scherf in de periode tussen 1528 en
1592 te dateren.
Een andere aanwijzing voor deze datering is de verkiezing van Willem IV tot
Hertog van Gelre in het jaar 1538. Ter
gelegenheid hiervan zal waarschijnlijk
een jubileumkruik zijn vervaardigd. Zie
de foto van een dergelijke kruik op deze
pagina.

gen, de locatie van het wapenschild op
de bolle voorbeeldkruik komt hiermee
overeen.
Op het wapenschild staan de verschillende eigendommen van Willem IV afgebeeld. In de linkerhoek van de scherf
zien we Gulik: een (zwarte) leeuw naar
links gericht op een (gouden) schild.
Daarnaast zien we Kleef: (gouden) leliestaven met in het midden een (zilveren)
schild met een (groene) cirkel, dit alles
op een (rood) schild. Ravenstein viel onder Kleef. Niet zichtbaar op de scherf is
het wapen van Berg: een (rode) leeuw
naar links gericht met een kroon op een
(zilveren) schild. Linksonder zien we
Mark: balk bestaande uit (zilveren en
rode) blokjes op een (gouden) schild.
Daarnaast (niet zichtbaar op de scherf)
Ravensberg: drie (rode) chevrons op een
(zilveren) schild.

door Joost Vlemmix
archeologische werkgroep

Helm van Wilhelm IV van Kleef
met zijn wapen.

Wapen herkenbaar
Deze stukjes scherf kun je overal aantreffen daar waar Willem IV Hertog of
Heer was. Het stukje steengoed waarop
het wapenschild is aangebracht is dikker
en dus tevens sterker dan de bolle buik
van de kruik. Daardoor blijft de afbeelding van het wapen goed herkenbaar,
ook als de kruik in stukken breekt. De
scherf is sterk bolvormig in alle richtin-

Scherf met het wapen van Willem IV van
Kleef.

Voorbeeld van een kruik waarvan
de scherf afkomstig kan zijn.
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Een sociaal bewogen architect uit Neerloon
door Roel Knoben

Egidius Jansen
Elke plaats kent zijn markante en prominente personen, die op vele vlakken actief
zijn. Neerloon heeft in de eerste helft van de 20e eeuw zo’n persoon in Egidius
Lambertus Jansen, architect van beroep, maar van zoveel grotere betekenis voor
de gemeenschap.
begonnen. Ook heeft hij als aannemer op
bouwwerken ingeschreven. Op 35-jarige
leeftijd lijkt hij door te breken met overheidsopdrachten. Hij tekent de gebouwen
en regelt de aanbesteding. Een van zijn
vroegst bekende gebouwen is het raadhuis voor de gemeente Lithoijen. Het monumentale pand heeft stilistisch kenmerken van Overgangsstijl en de Jugendstil.
Deze stijl blijkt in zijn latere werk terug te
komen, waardoor de gebouwen van zijn
hand te herkennen zijn. Veel werk treffen
we aan in Herpen, Reek, Berghem en
Neerloon (zie tabel).

Sociaal bewogen
Gemeentehuis Berghem (huidig
gebouw).

Advertentie tussen 1915 en 1927 in
de Graafsche Courant.

Egidius Jansen (in de volksmond Gies)
ziet het levenslicht op 25 maart 1871 in
Neerloon, als zoon en vijfde kind uit een
gezin van tien kinderen van Michael Jansen uit Velp en Jacoba van den Boogaard
uit Neerloon. Vader Michael is koster in
Neerloon en bovendien organist van de
RK Sint Victor-kerk.
Gies leert voor timmerman en werkt
zich via bouwkundige op tot architect.
Hij zal altijd vrijgezel blijven tot zijn
overlijden in 1950. Gies woont samen
met zijn vrijgezelle zus Elisabeth, die in
het dorp de bijnaam tante Betje krijgt.
Betje heeft een winkeltje in van alles en
nog wat, in het huidige pand Loonsestraat 5. Zij heeft als een van de eerste in
Neerloon een televisie, waar de kinderen
in de jaren zestig Swiebertje gaan kijken.

Beroepscarrière
Vermoedelijk is Gies Jansen als architect
met kleine verbouwingen en woonhuizen

Op het bidprentje van Egidius Jansen lezen we: “Hij was een man vol geloof, eenvoudig en oprecht, godvreezend en wandelend in de geboden en voorschriften des
Heren. Dagelijks begaf hij zich naar de
tempel en zong zijn god ter eer, Hem de eerstelingen toewijdende. De goedheid van zijn
karakter verwierf hem tal van vrienden en
de edele gevoelens zijner ziel deden hem de
algemene achting verwerven”.
Dit klinkt wellicht overdreven, maar als
we naar zijn niet-materiële werken kijken, dan zijn daar voldoende aanwijzingen ter ondersteuning voor te vinden.
Hij neemt een neefje als pleegkind aan
huis. Dat is Michel Becx, die hem niet
alleen navolgt als architect, maar ook als
dirigent van het zangkoor, beter bekend
als Sjel Becx. Ook Christiaan de Greeff
uit Besoyen woont een tijdje bij hem in
huis als aankomend architect.
Als Gies definitief doorgebroken is als architect, zet hij zich ook op allerlei andere
manieren maatschappelijk en politiek in.
Hij is lid van het polderbestuur van Neer-
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loon (1910), lid van de gemeenteraad van
Ravenstein (1931-1939), lid van de Gezondheidscommissie van Oss (1932),
heemraad van het Waterschap ‘s Land
van Ravenstein (1934), Voorzitter van de
Wijkverpleging (1939), lid van het Burgerlijk Comité ter ontwikkeling en ontspanning van de alhier gelegerde militairen (1939), secretaris-penningmeester
van het onderlinge Veefonds in Neerloon
(tot 1940) en ten slotte voorzitter van het
Wit-Gele kruis in Ravenstein (tot 1941).

Muzikaal gedreven

Lagere school in Neerloon (kort na de bouw).

Vader Michael Jansen is meer dan 50
jaar organist op het Smitsorgel in de
kerk van Neerloon geweest. Van hem
erft Gies zijn muzikaliteit. Hij zal tot
zijn overlijden ook directeur van het
zangkoor blijven. In 1918 richt hij de
fanfare Sint Victor in Neerloon op, die
na korte tijd ook een toneelclub omvat.
Hij biedt in 1927 zijn studeerpiano te
koop aan. Ook zijn Sarolea-motor gaat in
de verkoop. Dan komt tijd vrij voor alle
genoemde nevenfuncties.

Hulppost- en telegraafkantoor Herpen
(huidig gebouw).

Jaar
1906
1916

Plaats
Lithoijen
Ravenstein

1916
1916
1916
1919
1920

Neerloon
Ravenstein
Herpen
Herpen
Reek

1921

Herpen

1921
1921
1921
1924
1925
1926
1930
1931
1932
1933

Overlangel
Reek
Reek
Lith
Reek
Reek
Berghem
Macharen
Herpen
Megen

1933
1934
1936
1938
1939

Herpen
Oss
Eerde
Haren
Herpen

Raadhuis van Lithoijen
(huidig gebouw).

Bouwwerk
Raadhuis
Stoomzuivelfabriek voor de Coöperatieve Stoomvereeniging
St. Isodorus
Lagere school met gymzaal en onderwijzerswoning
Café met woonhuis (Stationskoffiehuis) voor Alphons de Vocht
Hulppost en telegraafkantoor annex woning
Woonhuis met winkel, bakkerij P. van Rossum
Verbouwen en sloop van de van ouds bekende bierbrouwerij,
waarin eiken balken van 12 m lang en 60 cm dik
Bouw onderwijzerswoning, zesklassige lagere school met gymzaal
etc., slopen en herbouw veldwachterswoning
Verbouw en uitbreiden O.L. school
Verbouwen O.L. school met aanhorige werken
Afbraak woonhuis met stalling van het RK kerkbestuur
Verbouw openbare lager school
Verbouw Coöperatieve stoomzuivelfabriek (boterfabriek) St. Donatus
Woonhuis met annex moderne stelling voor de heer P. Jurgens
Gemeentehuis Berghem
Verbouwen en uitbreiding van St. Odradahuis tot schoolgebouw
Pakhuis NCB Herpen
Uitbreiden en verbouwen Liefdesgesticht St. Josef van de Zusters
Franciscanessen
Verenigingsgebouw met conciërgewoning
Winkelhuis Adr. Verhallen aan de Molenstraat
Modelboerderij annex woonhuis Heertveldse Hoeve
Woon en winkelhuis met bakkerij, de heer Van Breda
3 dubbele schuurtjes aan de gemeentewoningen
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Grote gezinnen in Demen/Dieden
door Peter van den Hoogen en
Lambert van Uden

44 kinderen met
dezelfde opa en oma
In 1910 woonden in Demen, Dieden en Neerlangel 430 mensen en ook nu, ruim 100
jaar later hebben deze plaatsen gezamenlijk ongeveer 430 inwoners. De leeftijdsopbouw nu is echter geheel anders. Vooral in de periode 1940-1960 groeide het
aantal kinderen mede door de grote gezinnen in die tijd. Zo waren er rond 1950 in
Demen/Dieden maar liefst 44 kinderen met dezelfde opa en oma, Hent en Adriana
Arts-Gremmen uit Haren.

Schoolfoto van de twee-klassige
lagere school 1922/1923 (Fotobank
Heemkundekring Ravenstein).
Diverse kinderen worden ouders
van de kinderen op de foto uit 1951
(zie pagina 8).
Zittend v.l.n.r.: G. van Geffen,
C. Romeijn, H. van Dieten,
H. van Grunsven, A. van Tilburg,
L. van Boxtel, A. Janssen,
M. van den Broek, J. van Tongeren,
S. Gijsbers.
Eerste rij v.l.n.r.: M. Strik,
C. van Dieten, J. Hellings, J. van
Schadewijk, H. van Dieten,
B. Janssen, F. van Schadewijk,
G. van den Broek, M. van den
Broek.
Tweede rij v.l.n.r.: Th. Janssen,
W. van Oosteren, C. van Dieten,
C. van Rhijn, A. Hulsbeek, C. Walk,
G. van Uden, L. van den Heuvel,
M. van Schadewijk, H. van den
Berg.
Derde rij v.l.n.r.: A. Poelmans,
A. van Tongeren, Th. van Oosteren, H. Raaijmakers, A. Hellings,
G. Timmermans, P. van Boxtel,
J. Strik.
Links meester Bominaar, rechts
meester Bodde.

Er moest in de jaren vijftig, door het
sterk groeiend aantal kinderen, een
nieuwe, grotere lagere school worden gebouwd. Deze school werd echter binnen
25 jaar weer gesloten en omgebouwd tot
gemeenschapshuis De Vlaam. Grote gezinnen waren verleden tijd. Vanaf 1979
gingen alle kinderen uit de 4 D’s plus L
(Demen, Dieden, Deursen, Dennenburg, Langel) naar de nieuwe lagere
school in Deursen. Daar volgen nu nog
ruim 60 kinderen van vier tot twaalf jaar
basisonderwijs, waarvan een klein deel
in Demen/Dieden woont. Hoe veranderde de leeftijdsopbouw in deze kernen in
de voorbije 100 jaar?

Lagere school St. Wilbertstraat
In 1882 besloot het gemeentebestuur
van de gemeente Demen/Dieden/Neerlangel tot goedkeuring van een bouwvergunning voor een openbare lagere school
aan de St. Wilbertstraat 6 in Demen.
Hoewel de zesjarige leerplicht pas ingevoerd werd in 1900 gingen bijna alle
kinderen al in 1885 naar school. Soms
als er geoogst moest worden was het wat
minder druk op school. Het arbeidsverbod voor kinderen betrof in die tijd niet
het veldwerk rond de boerderij.
In de beginjaren was er een vrij constant
aantal kinderen dat de school bezocht.
Het was een twee-klassige school met,
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bijvoorbeeld in 1922, 37 leerlingen, onder leiding van de onderwijzers Bominaar (toen al) en Budde. Dat was ook het
jaar waarin Joannes Simons pastoor
werd in Demen/Dieden. Hij bleef dat 36
jaar en bleek een warm pleitbezorger
van grote katholieke gezinnen.
Demen/Dieden was in de eerste helft
van de twintigste eeuw een vrij gesloten,
agrarische gemeenschap. Een boerderij
was meestal een gemengd bedrijf met
een tiental koeien, wat varkens en kippen en, voor de ruilverkaveling, wat verspreid liggende weilanden en akkers. De
boerderijen waren veelal zelfvoorzienend; men bakte zelf het brood, had een
eigen groentetuin, fruit, melk en boter
en deelde de jaarlijkse slacht.

Pas eind jaren veertig werd de Maasdijk,
de verbindingsweg naar Ravenstein, verhard. Daarvoor was het een hobbelig pad
met karrensporen. In Demen en Dieden
waren rond 1940 verder nog geen verharde wegen en hadden de straten zelfs
geen namen. Elk huis had wel een huisnummer. Zo woonde het gezin van M.
van Uden op adres H 16 Dieden en zijn
buren op H 17. Het begin van de twintigste eeuw was ook de periode dat voor het
eerst de meeste kinderen de eerste levensjaren overleefden. Dat was te danken aan betere gezondheidszorg, schoner drinkwater en effectieve bestrijding
van bacteriële infecties, Nog in 1918 waren er ook in Demen slachtoffers van de
wereldwijde Spaanse griep.

straat 15 werd en kregen elf kinderen.
Nel, de oudste werd geboren in 1940 en
twaalf jaar later werd de jongste, Sjaak,
geboren, nummer elf. Marcel van Uden
trouwde Wilhelmina Arts (geb. 1911). Op
adres H 16 kregen zij dertien kinderen.
De oudste, Sjaan, werd geboren in 1936
en de jongste Peter in 1953. Dertien kinderen dus in zeventien jaar tijd.
Piet Strik huwde Hanna Arts (geb. 1910)
en zij gingen wonen op wat nu de hoek
Kleine Poelweg/St. Wilbertstraat is en
kregen veertien kinderen. Rond
1946/1947 werden liefst vijf kinderen
geboren in twee jaar waarvan de twee
tweelingen in ruim één jaar! Piet de
Vocht ten slotte trouwde met Jans Arts
(geb. 1912) zij woonden in wat nu de
Poelstraat 5 is en kregen zes kinderen.
Opgeteld waren er in 1953 in Demen/
Dieden maar liefst 44 kinderen met dezelfde opa en oma: allemaal kleinkinderen van opa en oma Arts uit Haren.

Meisjes uit de buurt

Meer dan tien kinderen

In het genoemde jaar 1922 werden de
plaatselijke jongens Bertus Adriaans, Piet
Strik en Marcel van Uden ( allen 1905)
zeventien jaar. Samen met de dan nog
iets jongere Piet de Vocht zouden ze elk,
rond de jaren dertig in het huwelijk treden met één van de dochters van Hent
Arts, boer en caféhouder van de ‘Hanenberg’ in Haren. Ze gingen twee kilometer
verderop wonen in Demen en Dieden.
Bertus Adriaans trad in het huwelijk met
Antonia Arts ( geb. 1909). Zij woonden
op het huisnummer dat later Achter-

Naast deze vier gezinnen binnen één familie woonden in de jaren vijftig nog
meerdere grote gezinnen in Demen/
Dieden. Zo was er het gezin van Cor
Poelmans en dat van Bernard van Uden
(van de bakker) en van Hent van den
Berg met elk meer dan tien kinderen.
De gezinnen van Sjef van Leur, van Jo
Spanjers aan de Burgemeester Canersstraat en van Gerrit van Rijn; van Piet
van Boxtel en het gezin van Bernard van
Huisseling op H 44 hadden allen zes tot
ten minste tien kinderen.

Hobbelig pad

Vanaf 1956 was dit de lagere school
van Demen en Dieden aan de Burgemeester Canersstraat 7. Later
was hier gemeenschapshuis De
Vlaam gevestigd.
Foto: Fotobank Heemkundekring
Ravenstein.

Dit was tot 1956 de lagere school
aan de Sint Wilbertstraat.
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Schoolfoto van de twee-klassige lagere school in Demen in 1951
1. Ben van Uden 2. Hent v.d. Berg 3. Thijs de Wijnakker 4. Hent Adriaans 5. Harry Evers 6. Leo van Uden
7. Jan Roelofs 8. Evert Everts 9. Jan Adriaans ( gz: zoon van Grad Adriaans) 10. Thé Manders 11. Henk Poelmans.
12. Hans Raaijmakers 13. Geert de Keijzer 14. Frans de Keijzer 15. Thé van de Heuvel 16. Antoon van Uden
17. Juffrouw van de Geijn 18. Piet Adriaans. 19. Frans Janssen 20. Ria Bijl 21. Frea van Huisseling 22. Corry Brands
23. Gonny Janssen 24. Els Poelmans 25. Dimphy Reijs 26. Meester Bominaar 27. Toos de Keijzer 28. Jo Roelofs
29. Nel Adriaans 30. Mari van Breda 31. Stien Roelofs 32. Truus de Vocht 33. Lina Brands 34. Fien van Uden
35. Riny Raaijmakers 36. Sjaan Adriaans 37. Nelly van Leur 38. Marietje van Uden 39. Jeroen van Uden
40. Irene de Wijnakker 41. Henriëtte Poelmans 42. Jan Wijnakker 43. Jan van Erp 44. Otto van Leur
45. Tinus v.d. Berg 46. Jan Adriaans (bz: zoon van Bertus Adriaans) 47. Sjaak Prinsen 48. ? Keijzer
49. Fons de Vocht 50. Wil van Dieten 51. Harry van Erp 52. Joke van Uden 53. Mientje Roelofs 54. Truus van Erp
55. Agnes Adriaans 56. Truus van Erp. 57. Frans Poelmans 58. Piet v.d. Berg 59. ? Spanjers 60. Frans van Uden
61. Sjaak van Erp 62. Nol v.d.Berg 63. Frans Wijnakker 64. ? van Breda 65. ? Raaijmakers 66. Piet Roelofs
67. Hent de Vocht

Deze klassenfoto uit 1951 is in groter formaat te zien op de Fotobank
van de Heemkundekring:
www.heemkunderavenstein.nl.

(vervolg van pagina 7) De meeste gezinshoofden hadden een boerderij met een
aanvullende inkomstenbron. Bertus
Adriaans bijvoorbeeld was boer en caféhouder. Marcel van Uden had naast de
boerderij een melkwagen. Anderen, zoals Piet de Vocht werkten thuis op de
boerderij maar ook bij de gemeente Ravenstein (Piet de Pont) of, zoals Piet
Strik, agrariër, maar ook werkzaam bij
de Boerenbond.

Lagere school Burg. Canersstraat
In 1951 zaten er maar liefst 70 leerlingen
in de uit twee klaslokalen bestaande
school aan de Sint Wilbertstraat (zie
foto). Klas 1,2,3 van juffrouw van Geijn
bestond uit ongeveer 35 kinderen evenals klas 4,5,6 van meester Bominaar.
Veel te grote klassen dus en de prognose

was dat het aantal schoolgaande kinderen nog flink ging groeien. Tijd voor een
nieuwe school bestaande uit ten minste
drie klaslokalen. De voorbereidingen en
de plannen werden gemaakt en in 1955
werd door de gemeenteraad van Ravenstein besloten tot de bouw van een katholieke drie-klassige lagere school aan
de Burgemeester Canersstraat.
In 1956 werd het gloednieuwe schoolgebouw in gebruik genomen met klas 1+2
onder leiding van Juffrouw van Huisseling, klas 3+4 van Meester van de Geest
en klas 5+6 van, nog steeds, Meester
Bominaar. De kleuters gingen naar de
kleuterschool in Batenburg, naar Haren
of naar Ravenstein.
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Vervolgonderwijs

Veranderende samenleving

De meeste zonen uit de grote gezinnen
gingen rond de jaren vijftig/zestig naar
de ambachtsschool en werden vakman
in de groeiende economie na de oorlog.
Tot in de jaren vijftig kregen de meeste
dochters na de lagere school alleen vervolgonderwijs als thuis een andere zus
de leeftijd had om te helpen in het gezin.
Vaak bezochten ze de ‘naaischool’ in Haren of Ravenstein of later de huishoudschool in Oss. In augustus 1946, een
jaar na de Tweede Wereldoorlog, wordt
de voetbalclub SDDL opgericht en vier
jaar later ook de korfbalclub. Ze speelden op het door pastoor Simons ingewijde veld van het kerkbestuur aan d’n
Dijk in Demen. Er waren veel kinderen
en de vrijetijdsbesteding vond hoofdzakelijk plaats in de eigen leefomgeving;
op het door het kerkbestuur beschikbaar
gestelde veld in de uiterwaarden van de
Maas.

Eind jaren zestig veranderde er veel. De
invloed van de Kerk werd kleiner evenals
de omvang van de gezinnen. In de agrarische sector was veel minder werk. In
de industrie en de dienstverlening groeide de werkgelegenheid. De geboortepiek
na de oorlog leidde nog wel tot de nieuwbouw van de lagere school in de jaren
vijftig.
Later zorgde deze piek voor activiteiten
van deze doelgroep in het gemeenschapshuis De Vlaam, dat in 1980 werd
geopend. Maar de meeste kinderen van
de grote gezinnen gingen in de jaren zeventig/tachtig wonen in de buurt van
hun nieuwe arbeidsplaatsen in Oss, Ravenstein, Deursen of andere plaatsen.
Van de 45 kleinkinderen Arts-Gremmen
woonde in 2018 nog een kwart in Demen/
Dieden.

Oorlogslasten in 1748
In het voorjaar en de zomer van 1748
was Noordoost-Brabant één groot militair kamp. Alleen al bij Nistelrode waren
14.000 Engelse soldaten gelegerd. Zij
eisten levering van voedsel, paarden en
karren voor vervoer, stro en hout. Officieren werden bij burgers ingekwartierd.
De kosten werden lang niet altijd betaald.
Onlangs beschreef drs. L van den Heuvel uit Heesch deze oorlogslasten in het
boekje De betekenis van de Oostenrijkse
Successieoorlog voor oostelijk Staats Brabant 1740-1748 en het hoofdkwartier van de
Hertog van Cumberland te Nistelrode. Uit
zijn verhaal blijkt dat de gevolgen niet tot
Staats Brabant beperkt bleven en tot in
het Land van Ravenstein merkbaar waren.
Tijdens de oorlog rukten Franse troepen
op vanuit het zuiden. Tegenover hen
stonden legers van Engeland, Nederland, Duitsland en Oostenrijk. Tot een
veldslag is het in Oost-Brabant niet geko-

men. In juni 1748 kwamen ambassadeurs van de strijdende landen bijeen in
Oss voor vredesbesprekingen. In oktober werd de vrede getekend in Aken. Al
die tijd bleven de troepen aanwezig;
daarna vertrokken zij naar hun winterkwartier, elders in Brabant. De doortocht
van de Engelse troepen in Veghel duurde acht dagen en nachten.
Daarmee waren de oorlogslasten nog
niet verrekend. Jaren later stuurden burgemeesters uit het Land van Ravenstein
een bedelbrief aan de keurvorst. Zij
klaagden erover dat ze geen vergoeding
hadden ontvangen voor geleverde goederen. Bovendien had de Keurvorst de belastingen verhoogd vanwege de oorlogssituatie. Daarom drongen ze er op aan
dat de Keurvorst hun openstaande rekeningen zou betalen.

Kaart waarop de legering van de
troepen (in legertenten) tussen
Nistelrode en Oss is aangegeven
met kruisjes.

De publicatie is verkrijgbaar bij:
L. van den Heuvel in Heesch, 0412 451867,
heuvel191@home.nl.

Tussen Maas en Erfdijk 16 | december 2018 | 9

door Henk Buijks
foto’s Aad Vernooij

Cultuurhistorische
tocht langs de Maas
Op 28 plaatsen langs de Maas tussen Grave en Gewande staan bordjes met historische informatie. Met onder meer het gemaal Van Sasse, De Harense of Diedense
sluis, het haventje van Megen en het Wiegersmahuis in Lithoijen. Zo kun je een
cultuurhistorische tocht maken onder het motto De Maas als vriend en vijand.
Henk Buijks schreef de teksten waarvan we hier een selectie publiceren.

Het stuw- en sluiscomplex bij Grave.

De Groenendijk.

Het stuw- en sluiscomplex bij Grave
kwam in 1929 gereed in het kader van
de normalisatie en kanalisatie van de
Maas. Deze grillige regenrivier werd
dankzij de bochtafsnijdingen en de stuwen beter beheers- en bevaarbaar. Tussen Zuid-Limburg en ’s-Hertogenbosch
verrezen in de Maas in totaal zeven stuwen met schutsluizen. Stroomafwaarts
van de Graafse stuw zien we de uitmonding van het riviertje de Raam met Gemaal Van Sasse, eveneens uit 1929. Waterschap Aa en Maas moderniseerde dit
gemaal in 2016.
In de 19e eeuw had Overlangel een heuse
Maashaven die vooral naam kreeg door
de aan- en afvoer van wijn uit Frankrijk
en Duitsland. Dat was te danken aan de
familie De Bruijn, die hier een wijnhandel had. Het bedrijf floreerde zodanig
dat de familie in staat was om het dorp in
1854 een parochiekerk te schenken. Het
neogotische bouwwerk staat er nog
steeds. Het scheepje bovenop de gietijzeren torenspits herinnert aan dit handels-

verleden. De wijnhandel De Bruijn
bestaat nog steeds,
maar is sinds 1880
gevestigd in Nijmegen.
De Groenendijk werd in 1326 voor het
eerst genoemd, maar was ouder. Hij
werd aangelegd toen de Maas stroomopwaarts van Megen nog onbedijkt was, en
liep vanaf de Maasbocht bij Haren tot de
hogere zandgronden bij Berghem. Zo
kon het water uit het oosten zijdelings
worden afgevoerd naar de Maas. Na de
afronding van de bedijking in het oosten
bleef de Groenendijk liggen, precies op
de grens tussen het Graafschap Megen
en het Land van Ravenstein. Na 1500
was hij een dwarsdijk, een barrière in de
bedding van de Beerse Maas, met Haren
aan de ene en Deursen-Dennenburg aan
de andere kant. Eeuwenlange conflicten
waren het gevolg: de ene partij wilde de
dijk doorsteken om van het water af te
komen, de andere trachtte dat te voorko-

Tussen Maas en Erfdijk 16 | december 2018 | 10

Bij het voormalige haventje van
Megen.

Kasteel van Oijen.

men. Rond 1950 is de Groenendijk afgegraven. In het populieren bosje aan de
Nieuwe Spaanse Steeg liggen nog restanten en enkele wielen.
Tot niet zo lang geleden heette het huis
in de bocht van de oude Maasarm nabij
Haren ‘De Sluis’. De naam herinnert
aan de Harense of Diedense Sluis, die
hier al in de middeleeuwen lag. In 18811882 werd een stoomgemaal bij deze
sluis gebouwd. Jammer genoeg heeft dat
nooit goed gefunctioneerd vanwege de
slordigheid van de machinist, die vaak
dronken was. In 1899 is het gemaal gesloopt, maar de afbetaling van de bouwkosten zou nog 50 jaar duren.

Zeven Smarten. Dit haventje was geen
gemeentelijke aangelegenheid; enkele
Megense ondernemers hadden het laten
aanleggen. In de tweede helft van de 19e
eeuw slibde de toegang tot het haventje
geleidelijk dicht en werd het onderhoud
gestaakt. Momenteel zijn de contouren
van het haventje nog zichtbaar. Het bijbehorende sluisje is ook nog aanwezig.
Maria van Brabant, dochter van hertog
Jan III, gaf opdracht tot de bouw van het
kasteel van Oijen, dat vanaf 1361 diende
als voorpost tegen Gelre. Niettemin
kwam het in 1399 in handen van Gelre.

De Harense of Diedense Sluis.

In het stroombed van de oude Maasarm
tussen Megen en Haren ligt een gedenksteen, omgeven door een ijzeren hekwerk. Het monumentje is geplaatst naar
aanleiding van een trieste gebeurtenis.
Op 4 september 1935 trof de bliksem een
schaftkeet van de Werkverschaffing
Maasverbetering, hier vlakbij. Binnen
schuilde een groep arbeiders. Drie werden gedood en vijf gewond.
Omstreeks 1850 was het stadje Megen
een haventje rijk, in de Maasuiterwaarde,
niet ver van de Kapel van Maria van de
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Kunstwerk bij Lithoijen.
Foto rechts: gemeentehuisje Alem,
Maren en Kessel.

Begin 16e eeuw sloopten Bosschenaren
de hele burcht, op bevel van de Habsburgers, die hier toen de baas waren. Van
1594 tot 1837 stond er een nieuw kasteel
waarvan nu alleen nog de beide neerhuizen van 1825 overeind staan.

Dijkpaal bij Lithoijen.

Foto rechts: Wiegersmahuis in Lith.

De volledige fietsroute staat op
www.maasmeanders.nl

Precies waar deze dijkpaal staat, lag in de
19e eeuw de grens tussen de waterschappen Het Hoog Hemaal en de Polder van
Oijen. Bovendien brak hier in januari
1880 de dijk over een lengte van 500 meter door, zodat de wijde omgeving van
Den Bosch onderliep. De paal is zeker
daarna geplaatst, met het jaartal 1880
erop. Even verder langs de dijk, in de
richting van de jachthaven, staat een
kunstwerk van Jan de Vries uit Lithoijen:
‘Water, onze onstuimige vriend’. En vanaf de dijk kunnen we langs diverse toegangen de Hemelrijkse Waard verkennen. Deze is sinds 2017 ingericht als
nieuw natuurgebied.

padenstelsel, dat de Lithenaren in staat
stelde om bij dreigende watersnood snel
de dijk te bereiken.
Pal aan de Maasdijk in Oud-Maren staat
het gemeentehuisje van de voormalige gemeente Alem, Maren en Kessel. Deze gemeente hield in 1958 op te bestaan. Als
gevolg van de Maaswerken was Alem aan
de Gelderse kant komen te liggen, maar
dit Brabantse dorp liet zich slechts na felle
protesten indelen bij de Gelderse gemeente Kerkdriel, later Maasdriel. De overige kernen van de opgeheven gemeente
– het nieuwe dorp Maren-Kessel, het
eveneens nieuwe ’t Wild en de restanten
van Maren en Kessel – kwamen bij Lith.

Mede dankzij het boek ‘Dorp aan de rivier’ van Antoon Coolen werd de Fries
Jacob Wiegersma postuum een bekende
Nederlander. Van 1889 tot 1929 was hij
gemeentearts in Lith en in het Gelderse
Maas en Waal. Wiegersma woonde in
het monumentale pand aan de Lithse
Dijk dat nu Wiegersmahuis wordt genoemd. We zien in deze omgeving ook
enkele smalle verharde paden de dijk
oplopen. Ze vormen onderdeel van het
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Het slachten

De slacht

Met simpel touw gebonden
Beleeft het varken zijn laatste seconden
Als het schiettuig zijn hersenpan doorboort
Wordt zijn bewustzijn wreed verstoord
De slager stroopt zijn mouwen
Oplettend voor het beest zijn scherpe klauwen
Klieft zijn scherpe mes de keel
En treft precies het juiste deel
Met een golf vloeit het bloed naar buiten
En is door niets meer te stuiten
Het wordt in emmers gedropt
En direct flink opgeklopt
De bloedkoek wordt zo gescheiden
Om goede bloedworst te bereiden
Maar daarvoor ook het verse spek
Van dit varken, ja direct
Nu wordt heel het varken begoten
Met water dat eerst moet koken
De haren laten zodoende los
En ook de teentjes van de koten
Zo schoon en glad geschoren
Was het varken nooit te voren
Nu nog met de brander heen en weer
En dan ligt het varken op de leer
De ladder wordt omhoog gezet
En opnieuw de messen scherp gewet
Een forse snede in het verse spek
Van achter tot aan zijn nek
De buikinhoud, bulling geheten
Wordt compleet op de tafel gesmeten
En gesorteerd in vele delen
Of het is afval of eten voor velen
De zwarte kater van de buren
Wacht maar af en blijft maar gluren
Straks blijkt dat hij voldaan is
En wegsluipt met de verse anus
Er rest de slager nog zijn bijl te pakken
En de rugstrang in twee te hakken
Vanaf de krulstaart tot de snuit
En nu is mijn vertelsel uit.

Na vierentwintig uur koel verzorgen
Is het varken afgestorven
En na het messenscherpen
Beginnen we met het verwerken
Het steekstuk met de hersenen
Lagen gisteren al warm in de pan
En van de blaas van het varken
Maak ik met Vastenavond een rommelpot van
Met trekt de reuzel met de niertjes
Heel voorzichtig uit de zij
En kookt die niet alle vette hapjes
En bewaart de kaantjes voor de brij
De zijden spek en de hammen
Kunnen in de pekel zakken
Met de schouders en nog wat zout
En als laatst de kinnebakken
Met de zaag gaan de ribben aan stukken
De karbonade is voor pastoor
Of een deel van de steelkoteletten
Voor pastoor geen varkensoor
Bij het maken van de sijzen
Wil ik op de darmen wijzen
Men draait die binnenste buiten
En na het vullen, met worstpinnen sluiten
De pezerik kan ik niet vinden
Of ligt hij soms nog op de trog
Dan zal ik nog lang moeten zoeken
Want het geslachte varken was een zog
Alle goei en lekker stukskes
Met de kaoikes wat ik al zei
Wordt met boekend meel al roerend
Omgetoverd tot balkenbrij
Tong, hart, lever en nieren
Met o ja, bloedworst en zult
Wordt de komende dagen
Kist en kast en maag gevuld.

Jac. Elemans
uit: Te elfder ure

door Aad Vernooij

Tien jaar Leerlooierij
Museum in 2019
Ravenstein is nog steeds een museum rijk. Het is gevestigd in een gerestaureerde
leerlooierij aan de stadsgracht, en heet nu officieel Leerlooierij Museum Ravenstein. Zo’n veertig vrijwilligers zijn er actief om bezoekers te ontvangen en rond te
leiden, de tuin en machines te onderhouden of workshops met leer te geven. In
2019 bestaat dit museum tien jaar, een goede reden voor een gesprek met twee,
zeer actieve bestuursleden.
Henk Reijs en Jacques Leverdingen zijn
al vele jaren in touw voor het Leerlooierij
Museum. Niet alleen als secretaris en
penningmeester maar ook bij alle mogelijke werkzaamheden. Tussen april en
november zijn ze meerdere dagen per
week aan het werk. Eind november is het
wat rustiger. Tijd voor een gesprek op de
bovenverdieping van de leerlooierij, omringd door oude foto’s, werktuigen en
Ravo-schoenen.
Het heeft heel wat voeten in de aarde gehad voordat in juli 2009 het museum
geopend kon worden. Sinds 2003 was er
interesse vanuit de Heemkundekring
om het toen vervallen leerlooierijhuisje
te restaureren. Daarvoor werd in 2004
een stichting opgericht en werd begon-

nen met een grote schoonmaak in en
rond het huisje. Nadat de gemeente Oss
geld ter beschikking stelde werd in 2007
de restauratie voltooid.

Machines
Reijs en Leverdingen: “Toen hadden we
alleen nog maar een gebouw en nul komma nul aan materialen. Na oproepen
kwam dat mondjesmaat binnen onder
meer dankzij Toon Suermondt, een
kleinzoon van oprichter Ignaat. Hij zit nu
in ons bestuur. In 2008 kwam het aanbod van een museum in Cuyk, dat werd
beheerd door de zoon van een leerlooier,
Wim Regouin, nu onze voorzitter. We
mochten alle machines overnemen. Die
zijn met een dieplader en een enorme

Het Leerlooijerij Museum met
stadstuin.

Tussen Maas en Erfdijk 16 | december 2018 | 14

De voor-oorlogse RAVO-fabriek.

kraan overgebracht naar de tuin. Daarvoor moesten eerst funderingen worden
gegraven en volgestort met beton.”
Een volgende stap was het herstel van de
tuin van de familie Suermondt en later
van de familie Teunissen. Met hulp van
de gemeente en veel vrijwilligers zijn
oude fruitrassen geplant en borders met
planten aangelegd. Daarna kon de officiële opening worden gevierd met wethouder Hoeksema (die voor geld had gezorgd) en Lies Hendriks, een kleindochter van Ignaat Suermondt.
Om het museum te laten draaien waren
vrijwilligers nodig. Bijvoorbeeld de
poortgroep; dat zijn mensen uit de buurt
die dagelijks tussen april en september
het hek van de stadstuin bij het museum
openen en sluiten. Dan de tuingroep, die
iedere veertien dagen schoffelt en snoeit.
Vervolgens de groep van rondleiders en
de groep dames die workshops met leer
geven. Dan zijn er ook nog de vrijwilligers die in de weekends bezoekers ontvangen en de mensen die de machines
onderhouden.

gen uitleg en films over het leerlooien en
het schoenmaken. Daarna kunnen ze
creatief met leer aan de slag, bijvoorbeeld om zelf armbandjes te maken.
“We hebben een educatieve taak. Wij
willen het leerlooien en de schoenfabricage laten zien en de betekenis die deze
industrie had voor Ravenstein en omgeving.”
Henk Reijs en Jacques Leverdingen willen aan het eind van het gesprek nog benadrukken dat in 2019, het jubileumjaar, speciale activiteiten georganiseerd
worden. En ook dat het museum op zoek
is naar vrijwilligers en naar vrienden die
financiële ondersteuning willen geven.

Pennenmachine
Een nieuwe aanwinst van het
museum is de pennen- of
pinnenmachine om met houten pennen zolen aan de
schoenen vast te zetten. Hij
scheidt de pennen van een
houten band en drijft deze
tegelijkertijd door met een
‘priem’ gestoken gaten.
Vroeger werd zo’n machine
gebruikt in de Ravo-fabriek,
met name voor legerschoenen. Houten pinnen gingen
langer mee dan spijkers.

Het museum is geopend van april t/m september op zaterdag en zondag van 13-17
uur. De stadstuin is in die periode elke dag
open. Open rondleiding iedere vierde zondag van de maand. Groepsbezoek kan het
hele jaar.
Informatie:
www.leerlooierijravenstein.nl;
0486 411023/411842.

Educatieve taak
Met dit museum over een bijna verdwenen bedrijfstak is Ravenstein tamelijk
uniek. Er is nog één vergelijkbare instelling in Nederland: De Looierij in Dongen. In 2017 bezochten ruim 2500 personen het museum. Daaronder schoolklassen en ouders met kinderen. Ze krij-
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28 jaar hoofd der school
door Thera Schrijvers-van
Dooren
foto’s Familie Van Dooren

Meester Van Dooren
Bij de Michaëlkerk in Dennenburg zijn de graven van vijf bekende Dennenburgers
te vinden. Eén van de graven is dat van mijn opa Franciscus van Dooren en zijn
tweede vrouw Woltera van Helmond. Opa was 28 jaar hoofd van de school in Deursen-Dennenburg.
Franciscus van Dooren werd geboren op
20 september 1866 in Lage Mierde. Na
het behalen van zijn onderwijsakte op
20-jarige leeftijd was hij o.a. gedurende
6 jaar onderwijzer aan de lagere school
in Oijen. In 1895 solliciteerde hij op de
vacature van Hoofdonderwijzer bij de
Sint Jozefschool in Deursen-Dennenburg. Omdat het om een openbare
school ging, moest de gemeenteraad van
Deursen en Dennenburg over de aanstelling beslissen en dat gebeurde bij
raadsbesluit van 26 oktober 1895. Hij
volgde meester Baijens op die van 1862
tot 1895 zijn voorganger was. Het openbaar onderwijs in Deursen-Dennenburg
gaf de niet katholieke kinderen de mogelijkheid om in de eigen omgeving naar
school te gaan.

Vrijgezel
Bij aanvang van zijn nieuwe baan was
Frans een vrijgezel van 29 jaar en moest
hij onderdak zien te vinden in DeursenDennenburg. Meester Baijens woonde
in het schoolhuis (dat er nu nog staat) en
was zo gastvrij hem op te nemen in zijn
huis en gezin. Dat zorgde al gauw voor
verwikkelingen, want de nieuwe meester
Frans en dochter Johanna Baijens werden verliefd op elkaar. Voor díe tijd was
het ondenkbaar dat zij als ongehuwden
‘onder hetzelfde dak’ zouden slapen.
Daarvoor moest de dochter letterlijk de
ruimte geven aan het nieuwe schoolhoofd en werd zij tot aan hun huwelijk
uit logeren gestuurd naar familie in Zeeland (NB) waardoor de twee geliefden
elkaar alleen in het weekeinde konden
ontmoeten.

Frans van Dooren en Johanna Baijens.

Na hun huwelijk in september 1897 namen Frans en Johanna hun intrek in het
schoolhuis aan de Rondestraat. Hun eerste kind, Marie, werd geboren in december 1898. Daarna volgden in 1900 dochter Koos, in 1901 Cor (mijn vader), in
1902 Piet, in 1903 Elisabeth en in 1905
Beata (die in 2012 op 107-jarige leeftijd
overleed). Baby Elisabeth kwam in 1904
te overlijden. Nog meer leed werd hen
niet bespaard want in december 1906
overleed op 33-jarige leeftijd moeder
Johanna Baijens (en kind) in het kraambed. Vader Frans (40) bleef achter met 5
jonge kinderen. In mei 1911 hertrouwde
Frans met Woltera van Helmond en
nam zij de zorg van de vijf kinderen (van
6 tot 12 jaar) op zich. De kinderen beschouwden haar als hun eigen moeder.
In 1931 overleed zij op 69-jarige leeftijd.
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Naast zijn aktes Hoofdonderwijzer A en
B behaalde meester van Dooren in 1891
de Akte Lichamelijke Oefening en in
1906 de Akte Landbouwkunde. Vanwege
zijn Landbouwakte werd hem vanuit
Herpen gevraagd om les te geven aan de
avondschool aldaar. Tante Beata wist zich
later te herinneren dat hij vanuit Dennenburg te voet naar het station Ravenstein
ging, de trein nam naar station Berghem
en van daaruit naar Herpen liep.

Pensioen
Meester van Dooren was van 1895 tot
1923 hoofd der school in Deursen-Dennenburg. Per 1 januari 1923 ging hij op
57-jarige leeftijd met pensioen. Na zijn
pensionering wandelde opa op vrijdagmiddag vanuit Dennenburg via Demen
over de dijk naar Ravenstein. Daar dronk
hij in café Burgerlust een borreltje en
nam hij met cafébaas Heessen het plaatselijke nieuws door waarna hij over d’n
overweg via het toenmalige Deursense
kerkpad weer naar huis kuierde.
Opa bleef zich ook na zijn pensionering
interesseren en inzetten voor de gemeenschap. Zo maakte hij zich sterk
voor behoud van de lagere school in
Deursen-Dennenburg. In die tijd hing
het voortbestaan van veel lagere scholen
aan een zijden draadje vanwege het geringe aantal leerlingen, zo ook de scholen van Neerloon, Huisseling en Deursen-Dennenburg. Daarom schreef opa
op 31-12-1927 namens de inwoners een
uitvoerige brief aan Gedeputeerde Staten met een dringend verzoek tot behoud van de lagere school van DeursenDennenburg.

Brief
“(….) De opheffing der school is een financieel voordeel voor de gemeente, zoo heet het.
De Edelachtbare Heer Burgemeester van
Ravenstein zegt in de vergadering, zonder
daarbij eenig bewijs te leveren, van fl.1000,
zoo de scholen van Deursen c.a. Huisseling
en Neerloon worden opgeheven. Aangenomen, doch niet toegegeven, dat bedoelde uitspraak waar is, wat wij op goede gronden
betwisten, dan zou de opheffing der school
van Deursen aan de gemeente een voordeel

opleveren van fl.1000 : 3 = fl.333. Om dit
geld voor de gemeente te verdienen wil dan
de Edelachtbare Heer Burgemeester van
Ravenstein de kinderen in ’t gareel spannen
van ’s morgens 8 uur tot ’s avonds 5 á 6 uur
en wel vooral nog de kinderen van den werkman, van behoeftige, rijk met kinderen gezegende gezinnen, van den kleinen landbouwer of armen daglooner, om dagelijks 4x
den afstand van hun woonplaats naar Ravenstein, zijnde ± een half uur gaans, af te
leggen. Wij vragen, wie voelt hier geen bitterheid, wijl die kinderen van oudsher recht
hadden op hun school in hun dorp. (…..)
EGA Heren, met een bloedend hart vragen
wij: Spaart voor ons de school, verdrukt
onze kinderen niet, verzwaar de zorgen onzer moeders niet. (...)”
Uiteindelijk heeft alleen de lagere school
in Deursen-Dennenburg het overleefd.
En het zou me verbazen als deze smartelijke brief daaraan niet heeft bijgedragen.

Het gezin Van Dooren poseert
voor een foto; pater Felix Baijens
(broer van Johanna) is op bezoek.
V.l.n.r.: Marie, oom Felix Baijens,
vader Frans, moeder Woltera,
Beata, Koos en Cor.

Sint Michaelkerk
Op 20 oktober 1946 klom opa opnieuw
in de pen. Dit keer voor een brief aan de
bisschop van Den Bosch, Mgr. Mutsaerts, om te pleiten voor behoud van de
St. Michaelkerk, op dat moment de parochiekerk van Dennenburg. Ook hier een
indringende smeekbede “(…) Eeuwenlang is dit kerkje de trots der parochie geweest, het hart van ’t geestelijk leven, het
centrum voor hun kracht in den strijd, de
band hunner eenheid en saamhorigheid,
het kostbare erfgoed hunner voorouders, die
door spaarzaamheid en offerzin voor hun

Tussen Maas en Erfdijk 16 | december 2018 | 17

Voor het schoolhuis in Deursen
(circa 1908). Vanaf links: Koos, Cor,
Beata, Piet, Marie en vader Frans
van Dooren.

grafenis afsluiten in de kerk met de absoute (afscheid en laatste eerbetoon aan het
lichaam van de overledene). De familie
van Dooren vond dat dit geen pas gaf en
na veel heen en weer gepraat werd besloten dat de pastoor na de dienst met een
taxi naar het kerkhof zou worden gereden; de stoet met de familie en de kist
zou te voet gaan. Op de dag zelf bleek de
pastoor ziek te zijn. De familie had goede contacten met het Kapucijnerklooster
in Velp en daardoor kon er snel een invaller worden geregeld. De Kapucijnerpater sloeg het aanbod van een taxi af,
immers als de familie naar het kerkhof
kon lopen dan kon hij dat ook!
kerk zóó gezorgd hebben (…) De geschiedenis en de dagelijkse ervaring leren dat het
wegnemen van zulk een goed niet straffeloos
geschiedt (...)”. Het kerkje bleef als monument behouden, echter niet als Dennenburgse parochiekerk.

Begrafenis
Twee maanden na deze brief, in december 1946, overleed opa op 80 jarige leeftijd en werd hij naar wens bij het St. Michaëlkerkje begraven. Het vroor en er lag
een dik pak sneeuw. Bij de besprekingen
vooraf bleek dat de toenmalige pastoor
niet van plan was om door de kou vanaf
de kerk in Deursen naar het kerkhof in
Dennenburg te lopen. Hij wilde de be-

Door de sneeuw
Ik was 5 jaar en kan me de begrafenis
nog herinneren al moest ik met de jongere kinderen thuisblijven onder de hoede van oma van Hal. Omdat het hard
had gevroren gingen vader en moeder
met de vier oudste kinderen te voet door
de boomgaard over de bevroren gracht,
dat scheelde een heel stuk lopen. Ik zat
voor het keukenraam en zie nog vader
en moeder met de vier oudste kinderen
door de hoge sneeuw stappen op weg
naar de begrafenis in Deursen-Dennenburg. Aldaar bij de Sint Michaelkerk
werd opa begraven en is zijn graf bewaard gebleven.

Lagere school van Deursen-Dennenburg in 1910. Naast de kinderen
links juffrouw Van Uden, rechts
meester Van Dooren. Bovenste rij,
tweede van rechts: Cor van Dooren (9 jaar, vader van Thera Schrijvers-Van Dooren); Derde rij van
boven, derde van links: Piet van
Dooren (8 jaar).

Met dank aan zoon Ben voor het
speurwerk en aan neef Pierre voor
zijn aanvullingen.
Ook dank aan de redactie van
Over d’n Dam voor de klassenfoto
uit 1910.
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Van Tilburg
65 jaar in Ravenstein

door Joan Walk
foto Rene van den Heuvel

Van Tilburg Mode is een begrip in Ravenstein en in de verre omgeving. Begonnen
als winkel met kleermakerij in 1953 is het bedrijf uitgegroeid tot een grote, moderne modezaak in 2018. De oprichter van de modezaak was Jo van Tilburg, nu
heeft dochter Ria de leiding. Zij vertelt de geschiedenis van het bedrijf.
Jo van Tilburg werd op 13 juni 1926 in
Schaijk geboren. Zijn vader had in Schaijk
een kleermakerij en was ook kapper. Jo
leerde het kleermakersvak bij zijn vader.
In de oorlog diende hij in Indonesië en
toen hij terug naar huis kwam, ging hij,
op de fiets en met de trein, naar de Handelsvakschool in Tilburg. Hij trouwde in
juni 1953 met Mien van Gaal, geboren in
Schaijk op 5 april 1929. Ze kregen vijf kinderen: Wilma, Piet, Ria, Gerrie en Jos.

Marktstraat
Hoe is jouw vader begonnen?
“In 1953 kocht mijn vader in Ravenstein
het pand Marktstraat 29 en samen met
mijn moeder begon hij een kleermakerij
en winkel in fournituren en allerlei klein
spul dat na de oorlog nodig was,” vertelt
Ria. “Er was f 80,-- voor de inrichting.
Hij had van thuis wat spullen geleend en
meegenomen. En om de winkel voller te
laten lijken hadden ze op de schappen
lege dozen gezet met een paar artikelen
ertussen. Als er dan voor een klant niet
de maat in huis was, ging mijn vader op
de fiets naar Schaijk om die daar te halen. Mijn vader maakte kostuums en ook
communicantenpakjes. Zoals bij zijn vader en moeder in Schaijk, zo ging het
ook bij ons. Ons vader werkte in de
kleermakerij en ons moeder deed de
winkel.”

Nieuwbouw
Wat gebeurde er in de jaren daarna?
“Vanwege zijn gezondheid had mijn vader afscheid genomen van het kleermakersvak en er kwam steeds meer confec-

Ria van Tilburg

tie. Daardoor werd de winkel te klein en
moest er verbouwd en aangepast worden. De gevel werd vernieuwd en er
werd een grote kelder erbij ingericht.
In 1967 waren er plannen om op de
toenmalige grens van Ravenstein en
Huisseling woningen en een winkelcentrum te bouwen. In dit plan waren onder
meer zeven winkels gesitueerd.”
Ria: “Ons vader ging op bezoek bij burgemeester Van Weegen en hij kocht alle zeven winkels. Jan van Haren, de slager, zei
toen: ‘Jo van Tilburg is gek geworden!’
Maar dat was niet zo. Mijn vader had een
vooruitziende blik. Als vakman, maar ook
op het gebied van ontwikkelingen.”
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Pastoor Soontiëns zegent in 1967
de nieuwe winkel op de Saksenweg in. Van links naar rechts: moeder Mien van Tilburg, Ria, Jos, vader Jo van Tilburg, Gerrie, Wilma,
Piet, pastoor.

De lange rijen met kledingrekken
in de nieuwe winkel op de Saksenweg.

In plaats van de zeven winkels werd er
één groot pand aan de Saksenweg gebouwd.
“In 1975 werd er opnieuw verbouwd. De
supermarkt van Cor de Vocht schoof op
naar de hoek en de ruimte tussen de supermarkt en onze winkel werd erbij getrokken. De klantenkring werd steeds
groter. De aanleg van de A50 is een doorbraak geweest voor klanten van over de
Maas.”

Solliciteren bij mijn vader
Hoe ben jij in de zaak terechtgekomen?
“Als klein meisje zat ik in de Marktstraat
al op een trapje om te kijken hoe alles
ging in de winkel. Op mijn zeventiende
ben ik begonnen. Solliciteren bij mijn vader, net als iedereen die kwam werken.
Ja, ja... het ging niet zomaar! Beginnen
met ramen zemen en al wat er moest gebeuren. Tegelijkertijd vond mijn vader
dat ik mijn rijbewijs moest gaan halen,
zodat ik naar de beurs kon rijden.
Ons Gerrie kwam later in de winkel. Ze
was meer van achter de coulissen. Ze
werkte in de prijzenkamer en voor de administratie. We waren twee tegenpolen
met verschillende kwaliteiten. We vulden elkaar feilloos aan. In 2017 is ze met
haar man Sjaak (die ook in de winkel
werkte) gestopt om andere dingen te
gaan doen.”

Elke zes weken nieuw
“Er is tussen 1953 en nu een heleboel
veranderd. Werden er eerst kostuums
gemaakt, van lieverlee kwam er confectie. Twee maal per jaar veranderde de
collectie. Vroeger ging je gewoon naar de
beurs. Daar kocht je dan bij verschillende fabrikanten je assortiment in. En dat
was het dan.
Maar nu is het zo dynamisch, dat er elke
zes weken weer nieuwe dingen, nieuwe
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merken, nieuwe collecties op de markt
komen. Daarvoor moeten we veel reizen.
Door trendwatchers worden we op de
hoogte gehouden van wat er aan trends,
kleuren en materialen wordt verwacht.
We maken tweemaal per jaar een inspiratiereis naar internationale beurzen. En
dan, na gedegen intern overleg, kopen
we bij fabrikanten de collectie die bij ons
en onze klanten past. Daarbij lettend op
eerlijke handel en duurzaamheid.”

Atelier
Ria gaat verder: “Het paradepaardje van
onze winkel is het atelier. Hier wordt als
service heel veel kleding passend gemaakt. De sfeer in de winkel en ook de
presentatie van de kleding is heel belangrijk. Daar werken we ook elk seizoen
weer aan. We zien dat onze klanten zich
thuis voelen en genieten van de beleving. We zijn elke dag bezig met ver-

nieuwing, verandering, beweging. Het
staat nooit stil!”
Wat heb je van jouw vader meegekregen?
“Van mijn vader heb ik geleerd vooral te
blijven vernieuwen. De uitdaging opzoeken. Niet bang zijn en fouten durven
maken. Daar kun je van leren. En ook
goed voor de klanten zorgen. En dat
doen we nog steeds. Getuige onze koffiebar. En door de persoonlijke aandacht
van onze deskundige mode adviseurs. Er
is altijd tijd voor een praatje; om kontakten te leggen, om uit te wisselen.
We hebben ook een sociale functie en
dat vind ik zelf nog steeds een van de
leukste dingen. Ik ben nog elke dag met
passie aan de gang. En dat blijft voorlopig ook wel zo.”
Ria is zichtbaar trots op wat ze met haar
team in Ravenstein heeft neergezet en
onderhoudt.

De winkel in de Marktstraat anno
1953-60. Boven de ingang de oude
naam van het pand: Het Wapen van
Drenthe en een Mariabeeld.
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Stadsgids Peter van Nielen:
door Wilhelmien van Sambeek
foto René van den Heuvel

“Er is zoveel te
vertellen.”
Peter van Nielen kwam in 1966 naar Ravenstein, woonde in een bijzonder huis en
was jarenlang stadsgids. Terugkijkend zegt hij: “ons vestingstadje heeft zoveel te
bieden en ik kon zoveel vertellen, dat ik bijna nooit mijn voorgenomen ‘rondje’ kon
afmaken.”

Peter van Nielen: “De molen was
jarenlang mijn buurman.”

“Toen de oorlog negen dagen oud was
ben ik geboren, 19 mei 1940. Mijn wieg
stond in Sint Michielsgestel en ik heb
daar met veel plezier gewoond. In 1966
ben ik met Roos getrouwd en zijn we
naar Ravenstein gekomen. We hebben
12,5 jaar in de Drossaardstraat gewoond,
vierden daar onze koperen bruiloft en
zijn in april 1980 naar de Luciastraat ver-

huisd. We kwamen in een heel bijzonder huis te wonen en dat heb ik altijd gekoesterd (zie Maas & Erfdijk nummer 9,
2016. Een onbekende plattegrond uit 1865).
Als bouwkundige zag ik de historie en
mogelijkheden van het pand. Ik ben aan
de slag gegaan en heb alles zoveel mogelijk in de originele stijl verbouwd: balklagen kwamen weer tevoorschijn, het
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doorgeefluikje van de keuken naar de refter, de oude kelder en zo meer.”

Jezuïetenklooster
“Het huis, vroeger deel van het Jezuiëtenklooster, heeft een hele geschiedenis.
Het klooster bestond uit een samenvoeging van meerdere huisjes met verschillende vloer- en bouwhoogten. Die huisjes stonden tot aan de Sint Luciakerk.
Om het klooster een stoere jezuiëtenuitstraling te geven, werden nieuwe ramen geplaatst. In onze woonkamer is
het plafond lager dan bij de buren. Geen
nood. Om het aanzicht toch eenduidig te
laten zijn is in ons huis het raam voorbij
de eerste verdiepingsvloer geplaatst. In
de kamer zit een kleine inham bij het
plafond die nodig is voor het bovenlicht.
Als je buiten goed kijkt dan zie je de sporen. Ook bij de tweede verdiepingsvloer
is eenzelfde stunt uitgehaald.”

Stadsgids
“Sinds 1992 ben ik natuurgids bij IVNGrave (instituut voor natuureducatie enbeleving) vooral in het Land van Cuijk.
Ik vind het heerlijk om verhalen te vertellen en de mensen op het moois van de
natuur te wijzen. Toen in Ravenstein
een opleiding voor stadsgids kwam, heb
ik me meteen aangemeld. Het is fijn om
over de historie van Ravenstein te kunnen vertellen. Soms is dat te combineren
met de Ravensteinse natuur. Denk aan
de tuinhuisjes en het stadspark. Maar
ook bij de grachten en Het Kempke valt
veel te zien. Bij elke groep die ik rondleid
peil ik de belangstelling en daar pas ik
mijn verhaal op aan. Ik vertel heel graag
over bouwkundige zaken en dat komt bij
de oude stadspanden dan ook goed van
pas.”

houden. Toen de Fransen kwamen werden we gewoon ingelijfd, kwam koning
Lodewijk Napoleon op bezoek en stonden er vetpotjes in het stadje om hem te
verwelkomen. Koning Willem 1 zorgde
er later voor dat we bij Noord-Brabant
werden ingelijfd en dat is nu al twee eeuwen zo. Het kasteel werd in die tijd helemaal afgebroken. Dat blijft toch wel jammer.”

Wandeling
“Het liefst begin ik de wandeling op de
plaats van ‘het kasteel’, daar waar nu het
bord staat met de afbeelding. Hier is het
toch allemaal begonnen. De molen is
ook een mooie plek, zo hoog op het bastion. Die hoort echt bij Ravenstein. Ook
de twee kerken zijn bijzonder, de Garnizoenskerk uit 1641 en de Sint Luciakerk
uit 1735. Het verschil in geloof is hier
duidelijk te zien. Eenvoud tegenover versieringen. De crypte in de Sint Luciakerk
is ook uniek. Er is zelfs een kindercrypte
met de ingang onder het Sint Jozefaltaar.
Helaas is die niet meer toegankelijk.”

Herinneringen
Het kleinschalige van het stadje heeft
zijn charme, evenals de structuur en de
geschiedenis. Ik kon bijna nooit mijn
voorgenomen ‘rondje’ afmaken. Er is zoveel te vertellen.”
“Helaas kan ik door fysieke problemen
niet meer gidsen, maar ik geniet nog
steeds van de vele herinneringen aan
deze actieve periode.”

Land van Ravenstein
“Ravenstein is de hoofdstad van het Land
van Ravenstein. Dat wij zo lang een souverein land zijn geweest vind ik heel bijzonder. Zo lang zelfstandig en zonder
oorlog. We waren lang, via overerving,
Duits bezit, wat op meerdere plaatsen
nog te zien is, zoals de barokke Sint Luciakerk én we mochten onze eigen taal
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Heilige familie uit Demen
door Piet van Asseldonk

De familie Van den Bergh uit Demen kunnen we een heilige familie noemen. Uit
die familie kwam het hoofd van de Kapucijnenprovincie in Nederland en nog drie
paters Kapucijnen en vier zusters Franciscanessen. Piet van Asseldonk, redacteur
van het blad van de kapucijnen, Kap en Koord, heeft deze religieuze familie
beschreven.
(Enghien) kapucijn en ontving in 1870,
op 25-jarige leeftijd, de priesterwijding.
Bij de Kapucijnen nam hij de naam
Alphonsus aan die in deze orde werd gevolgd door de naam van de plaats waar
hij vandaan kwam: Hubertus van den
Bergh werd dus Alphonsus van Demen.

Religieuze neven en nichten

Eind 1904 poseerden de zeven
paters en zusters Van den Bergh
rond de net tot priester gewijde
kapucijn Richardus. Bij de Lourdesgrot van het moederhuis van
de Zusters Franciscanessen te
Veghel.

Tussen 1906 en 1909 was Hubertus van
den Bergh uit Demen, met de priesternaam Alphonsus, provinciaal (hoofd)
van de kapucijnen in Nederland. Hij was
de zoon van Jan Baptist van den Bergh
die burgemeester was van Demen, Dieden en Neerlangel.
Hij werd op 26 november 1848 geboren,
in het jaar dat zijn vader Jan Baptist burgemeester werd. De latere kapucijn bleef
maar tien jaar burgemeesterszoon, want
zijn vader stierf jong. Hij werd, een vrouw
en negen kinderen achterlatend, begraven op wat nu het rijksmonumentale privékerkhof van de familie Van den Bergh
is. Dat ligt pal naast de mede door de familie Van den Bergh gefinancierde neogotische Willibrorduskerk van Demen,
een schepping van architect Pierre Cuijpers. Hubertus van den Bergh volgde
zijn kleinseminarieopleiding op het bisdomseminarie in Sint Michielsgestel en
bij de kruisheren in Uden. Hij werd via
het noviciaat in het Belgische Edingen

Het voorbeeld van Alphonsus van den
Bergh inspireerde zeven van de zestien
kinderen van zijn twee jaar oudere broer
Johannes, graanhandelaar in Koudenkerke, Veghel en Cuyk. Drie werden er pater
kapucijn: Aloysius (Wilhelmus van den
Bergh, 1876-1958), Aemilianus (Victor
van den Bergh, 1880-1966) en Richardus
(Hendrikus van den Bergh, 1881-1963).
Drie werden er Zuster Franciscanes van
Veghel: Rufina (Maria van den Bergh,
1874-1937), Emiliana (Alphonsa van den
Bergh, 1880-1961) en Clarina (Arnolda
van den Bergh, 1882-1966). De laatste van
het zevental trad in bij de Franciscanessen van Heijthuijsen: Richarda (Elisabeth
van den Bergh, 1877-1972).
Opvallend is dat de kloosternamen van
de zusters en paters veel gelijkenis hebben. De religieuze broers en zussen werden, op zuster Rufina na, allemaal heel
oud: veelal ouder dan tachtig. Zeker in
die tijd waren dat hoge leeftijden. Misschien hadden de regelmaat en soberheid van het kloosterleven ermee te maken. Alphonsus zelf haalde ook de
tachtig. De laatste vijf jaar van zijn leven
leefde hij teruggetrokken in het kapucijnenklooster te Velp. Het Eindhovensch
Dagblad schreef bij zijn dood in 1929:
‘De hooge leeftijd belette den grijsaard
uiteindelijk actief aan het bestuur der
Orde deel te nemen. Hij genoot te Velp
een welverdiende rust.’
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Familiefoto’s
Alphonsus was bij de vele priesterwijdingen, professieplechtigheden en
kloosterjubilea van zijn neven en nichten. Die verloren elkaar ook niet uit het
oog. Opgedoken foto’s getuigen daarvan.
Bijvoorbeeld een foto uit eind 1904, gemaakt voor de Lourdesgrot van het moederhuis van de Zusters Franciscanessen
te Veghel. Daarop staan de zeven paters
en zusters Van den Bergh gegroepeerd
rond de net tot priester gewijde kapucijn
Richardus.
Het dagblad De Maasbode wist de reden:
‘In het Liefdegesticht der Eerw. Zusters
te Vechel had dezer dagen een zeldzame
plechtigheid plaats. De Eerw. pater Richardus droeg er zijn eerste H. Mis op,
geassisteerd door zijn twee priesterbroeders, beiden van de Orde der Capucijnen, en in tegenwoordigheid van vier
zijner zusters, allen religieuzen. Een
schitterend zevental!’ Goed vijftig jaar later werd er weer een groepsfoto van hen
gemaakt op. De priesters en zusters vierden daarmee dat ze tussen 1949 en 1950
hun gouden priesterjubileum c.q. kloosterjubileum hadden gevierd. Alleen zuster Rufina ontbrak. Zij was al dood. Opvallend aan de foto is verder dat Aloysius
van den Bergh niet meer als kapucijn
gekleed is, maar als bisdompriester.

Drama

te Gablitz nabij Wenen. Met zijn andere
kapucijnneven had Alphonsus heel wat
minder te stellen. Aemilianus was een geliefd pastor en woonde geruime tijd in
Biezenmortel, waar hij ook stierf en begraven werd. Richardus werd in 19201922 bekend als de eerste rector/pastoor
van het nieuwe kapucijnenklooster in
Rotterdam-Charlois.
Zijn
heeroom
Alphonsus, die in 1894 de eerste gardiaan
van Helmond was en tijdens zijn provincialaat, in 1907, een nieuw kapucijnenklooster in IJmuiden (Velseroord) stichtte, heeft dat nog nét kunnen meebeleven.

Alphonsus van den Bergh (18481929).

Vergeten
Alphonsus (volgens een medebroeder
‘een lange slanke gestalte, fonkelende
ogen en een vurig hart’) werkte behalve
als bestuurder ook als volkspredikant en
missiepropagandist. Hij werd niettemin
een min of meer vergeten provinciaal.
Ten onrechte, want hij zat maar liefst 30
jaar in het hoofdbestuur van de Nederlandse kapucijnenprovincie en was gardiaan in tal van kapucijnenkloosters.
Toen Alphonsus in 1924 in Velp zijn
gouden priesterjubileum vierde had de
krant Zuid Willemsvaart het over zijn
‘schitterende talenten als volksredenaar
en vooral als leider zijner ordegenooten
aan wiens bekwame hand zoo lang het
bestuur was toevertrouwd’.

Richardus, Alphonsus, Aloysius en
Aemilianus van den Berg rond
1905.

Daar gaat een drama achter schuil dat
provinciaal Alphonsus van den Bergh
veel hoofdbrekens en verdriet had bezorgd. Met nog een paar medebroeders
werd neef Aloysius, lector Bijbelwetenschap aan het grootseminarie van de kapucijnen, in 1907 door zijn heeroom en
provinciaal Alphonsus op aanwijzing
van Rome ontslagen wegens te ‘modernistische’ ideeën van rationalistische en
liberale snit. Na wat strubbelingen verliet de ‘rebelse’ Aloysius in 1909 de Nederlandse kapucijnen om zich aan te
sluiten bij de kapucijnenprovincie Bohemen-Moravië. Één jaar later echter keerde hij die ook de rug toe.
Tot zijn plotselinge dood door een ongeval in 1958, werkte Aloysius onder de
naam Wilhelm van den Bergh als pastoor
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Frank Haans, Monumenten Advies Bureau:
door Aad Vernooij en
Wim Walk

Historisch erfgoed is
van ons allemaal
Een van de beste kenners van het historisch erfgoed van Ravenstein is Frank Haans.
Met zijn Monumenten Advies Bureau heeft hij in de afgelopen dertig jaar zo’n
twintig historische panden en plekken onderzocht. Welke ontdekkingen deed hij
en wat is de waarde van de vele monumenten in de stad (en daarbuiten)?

Frank Haans

Met zijn bouwhistorisch onderzoek gaat
Haans na hoe een gebouw zich in de
loop der eeuwen heeft ontwikkeld. Hij
ontleent gegevens aan archieven en aan
sporen in het gebouw zelf: de bouwstijl,
de gebruikte materialen, de constructie
en aan bepaalde details in de afwerking.
In de loop der eeuwen hebben de verschillende eigenaren onderdelen vervangen of aangepast. Die horen allemaal bij
de geschiedenis van het pand. Haans
geeft in zijn rapporten een waardering
van die elementen. Oudere delen van
een huis zullen niet per definitie hoger
gewaardeerd worden dan nieuwere. “We
vinden het van belang dat de geschiedenis van het pand leesbaar blijft.”
Haans doet onderzoek voor huiseigenaren en projectontwikkelaars die panden
willen verbouwen of restaureren. Op
grond van zijn bevindingen en adviezen
worden al dan niet vergunningen verleend door gemeentes of passen de bouwers hun plannen aan. Hij noemt dat
‘waardestellend bouwhistorisch onderzoek’. Soms begeleidt hij ook de verbouw of restauratie, zoals die van Nieuwstraat 2, Marktstraat 15 en Marktstraat 6
en van het leerlooiershuisje. Bij andere
panden heeft hij deeladviezen gegeven.

Geen stolp
Veel huizen in Ravenstein zijn (rijks)
monument. Dat betekent niet dat je er
niets aan mag veranderen. “Er staat geen

stolp overheen” aldus Haans. Het is wel
aanleiding om kritisch te kijken. “Niet
oordeelkundig veranderen kan juist geld
kosten, bijvoorbeeld omdat er verkeerd
wordt geïsoleerd of gevoegd. Oude gebouwen vergen een andere aanpak dan
nieuwere huizen. Daarom zijn er regels
tegen verkeerde ingrepen.“
“Dankzij de regels kun je ook verrommeling tegengaan en een zekere kwaliteit behouden in het stadsbeeld. Bijvoorbeeld: in plaats van dubbel glas om beter
te isoleren kun je voorzetramen toepassen. Want het oude glas geeft een heel
ander beeld. Dat maakt plaatsen als Ravenstein aantrekkelijk voor bezoekers,
maar ook voor de eigen mensen. Steeds
meer mensen hebben liever een pand
met een eigen karakter. Bovendien: cultuurhistorisch erfgoed is van ons allemaal, het bepaalt het beeld van de leefomgeving, is drager van de geschiedenis
van jezelf, je ouders en voorouders, kortom het is van de gehele gemeenschap.
Ravenstein zonder de Luciakerk, Maaspoort, Kasteelsepoort, de Keurvorst of
vestinggracht is niet voor te stellen. Als
dat weg is, is de ziel uit het stadje”.

Cultuurtoerisme
In Ravenstein zijn de ervaringen positief. In het verleden is er goed toegezien
op de handhaving van de regels. Sommigen waren benauwd dat bij de overgang
naar de gemeente Oss dat minder zou

Tussen Maas en Erfdijk 16 | december 2018 | 26

worden. Maar Haans merkt dat Oss zeker aandacht heeft voor de twee kernen
met beschermde stadsgezichten: Megen
en Ravenstein.
Vanuit zijn woonplaats Grave, ook een
historische vestingstad, ziet hij meer
mogelijkheden voor cultuurtoerisme in
de regio. Naast de steden is er het mooie

dijklandschap met uiterwaarden en pittoreske kerkdorpen. Haans: “Een bijzonder gebied met cultuurhistorisch erfgoed. Daar moeten we zuinig op zijn en
we moeten het meer zichtbaar maken.
Grave en Ravenstein zouden dat samen
moeten aanpakken. Als je samenwerkt
kun je toeristen langer vasthouden.”

Dit kapjuk (zie foto boven) van
Nieuwstraat 2, gedateerd in 1450,
bewijst volgens Frank Haans dat bij
de brand van 1606 niet alle huizen
zijn verwoest. Dit geldt ook voor
het pand van Kol. Wilsstraat 8. De
rechter zijgevel bestaat uit vakwerk: een houtskelet, waarbij de
vakken tussen de houten stijlen,
schoren en liggers zijn gevuld met
kloostermoppen, met daarin een
oud boogvenstertje. In dit pand is
nog een vrij compleet bewaard
gebint aanwezig, met een moerbalk met kepen (uitsparingen) voor
kinderbinten. Haans dateert deze
constructie in de 16e eeuw, dus
vóór de brand van 1606.

Middeleeuwen in Ravenstein
In Ravenstein zijn de Middeleeuwen nog volop aanwezig, volgens Frank Haans. Hij
wijst op het stratenpatroon dat sinds de 14e eeuw niet gewijzigd is. “Destijds zijn de
Marktstraat, Middelstraat en Nieuwstraat aangelegd. Ze werd verbonden door stegen en straatjes. Dat patroon is nog steeds hetzelfde.”
Ook zijn volgens hem bij de stadsbrand van 1606 niet alle huizen verloren gegaan.
“Vroeger gebruikte men een stadsbrand om ach en wee te roepen; alles zou afgebrand
zijn. Maar uit ons onderzoek blijkt dat de brand niet overal heeft gewoed. Bij verschillende panden hebben we houtconstructies gevonden die veel ouder zijn dan 1606. Uit
jaarringenonderzoek van het hout van de balken van het pand Nieuwstraat 1 blijkt dat
deze constructie daarvan uit omstreeks 1450 dateert.
Maar ook bij Kol. Wilsstraat 8, dat nog een vakwerkgevel heeft aan de smalle steeg,
grote delen van de Kasteelse Poort en de Maaspoort zijn onderdelen uit de 14e en 15e
eeuw bewaard gebleven. Resten van vakwerk zijn ook aangetroffen in de Marktstraat. Wél is het zo dat na een brand in onze steden het bouwen in steen werd gestimuleerd. In Ravenstein stonden waarschijnlijk behoorlijk wat houten huizen vóór die
tijd. De kelders daarvan zijn sowieso vaak gespaard en middeleeuws van oorsprong.
De meeste oude huizen in Ravenstein zijn wel van de 17e eeuw, dus de brand van
1606 heeft wel grote schade tot gevolg gehad. In de eeuwen daarna zijn al die huizen veranderd. Mensen lieten hun huis met de tijd meegaan. Maar ze lieten staan
wat nog hergebruikt kon worden. Dat was vaak de constructie met zijgevels, balkenplafonds, de dakconstructies en kelders. Bij de meeste huizen is dan ook vooral
de voorgevel vervangen of sterk verbouwd. Trapgevels werden veranderd in lijstgevels. Ze werden ook met een pleisterlaag voorzien om de littekens van latere verbouwingen in de bakstenen gevels te maskeren.”
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Kleding op zicht
Begin november passeerde ik over de
Dorpenweg de voormalige brandweerkazerne en gemeentewerf. Op dat moment was er net een bomenrooier aan
het werk om het perceel te ontdoen van
bomen en struiken. Ongetwijfeld had
die activiteit te maken met de geplande
bouw van het nieuwe complex voor
supermarkt en appartementen.
Als er geen nieuwe activiteiten in de
‘oude’ supermarkt komen, is Van Tilburg de enige overgebleven winkel in
wat ooit het nieuwe winkelhart van Ravenstein had moeten worden. Van Tilburg was in de Marktstraat uit de jas gegroeid en is na de verhuizing naar de
Saksenweg voor veel mensen al tientallen jaren de enige reden om naar Ravenstein te komen. Eén van onze gewezen
gidsen heeft zelfs een groepje stadswandelaars meegetroond naar de modezaak.
Het was druilerig weer, nergens koffie te
krijgen en er was weinig interesse in
kerk en keien bij het damesclubje. Dus
op naar kleding en koffie. Daar wel…

Nette boks
Maar wie is er niet ooit bij Van Tilburg
geweest? Voor een communiepèkske,
trouwkostuum of boerenkiel? Of gewoon voor een nette boks. Lang geleden
verkochten ze ook kinderkleding. Mijn
moeder liep regelmatig binnen om met

wat kleding op zicht naar huis te gaan.
Met vier kiendjes was er altijd wat nodig.
Nu was mijn moeder extreem handig met
naald en draad. Als het meegebrachte kledingstuk net niet paste of in haar ogen
veel te duur was voor de geleverde kwaliteit, legde ze het snel op patroonpapier
om het zelf te kunnen naaien met een
lèpke stof van de mèrt. Van Tilburg kreeg
het kledingstuk ongeschonden retour.
Mijn vader vond dat maar niks. Inmiddels
zal het ‘misdrijf’ wel zijn verjaard…

Knopen
Van Tilburg verkocht vroeger ook fournituren; knopen, garen, ritsen. Dat spul.
Voor een zelfgemaakt bûkske voor mij
mocht ik zelf de knopen uitzoeken. Iets
te enthousiast trok ik in de winkel een
laatje open met het gevolg dat honderden knoopjes over de vloer rolden. Jo van
Tilburg vond het wel grappig maar mijn
moeder vond na een half uur knopen rapen en sorteren de lol er wel af.
Thuis gekomen gooide ons pap nog wat
olie op het vuur door quasi-serieus te
zeggen: “Dat krijg je van dat overtekenen
en namaken. God straft onmiddellijk!”.
Inmiddels is dat al tientallen jaren bij
ons de uitspraak die naar je hoofd wordt
geslingerd als er iets mis gaat. Gelukkig
verkoopt Van Tilburg geen knoopjes
meer.
Winfried de Luij

Mien van Tilburg in de winkel op de Marktstraat. Links een assortiment knopen.
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