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Elftal van Ulysses uit Megen
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
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In het nummer van april stond deze foto van een onbekend elftal op het veld in
Demen. Inmiddels is bekend (dankzij Jos van Orsouw en Gerard Ulijn) dat het een
elftal was van Ulysses uit Megen.
Boven van links naar rechts: Scheidsrechter den Bever, Cor van Tilburg, Henk Wilbers, Jan Voet, Tonnie Beck, Marinus Weijenburg Piet van de Bogaard (het kanon)
Jan Salemink, zoon van Henk Salemink.
Onder van links naar rechts: Louis van Tilburg, Piet Krijnen, Gerrit van de Rijt, Wim
van Rooij, Adriaan van Orsouw.

Meester Van Dooren
en zijn vrouw
Deze foto stond in het nummer van
december 2018. We zien Meester Frans
Van Dooren met zijn vrouw. Dat was
niet Johanna Baijens, zoals in het bijschrift stond. De vrouw met de poffer
was Woltera van Helmond, zijn tweede
vrouw. Hun graf ligt nog bij de Michaëlkerk in Dennenburg.

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: Pruimen in de tuin van
wijlen Piet Jurjus.
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Oproep: foto’s van verenigingen
Scoutinggroep op de trappen van
het voormalig raadhuis aan de Sint
Luciastraat. We weten niet wanneer deze gemaakt is en wie erop
staan. Wie helpt ons?

In april/mei kon men genieten van de
succesvolle fototentoonstelling over het
onderwijs in het raadhuis van Ravenstein. We kregen veel hulp bij het aanleveren en het vergaren van informatie
van geïnteresseerden. Volgend jaar wil
de werkgroep Beeldarchivering van de
Heemkundekring weer een fototentoonstelling samenstellen, nu met het thema:
verenigingsleven. Hierbij een oproep om
foto’s.

richt, variërend van kleine leesclubjes tot
landelijk opererende verenigingen met
honderden leden. In de huidige tijd van
toenemende individualisering zijn verenigingen de plaatsen waar mensen op
ongedwongen wijze – met vaak verschillende achtergronden – vrijwillig bij elkaar komen en prestaties neerzetten.
Het is het cement voor kleine gemeenschappen en bevorderlijk voor de leefbaarheid van onze stad en dorpen.

Verenigingen

Medewerking gevraagd

Vroeger werkte men van zonsopgang tot
zonsondergang en dat was nodig om te
overleven, want men verdiende niet zo
veel. Eind 19e eeuw verbeterden de arbeidsomstandigheden en lonen voor de
arbeiders door sociale wetten. De werkende mensen kregen enige ‘vrije tijd’.
Om die tijd in te vullen richtten zij verenigingen op.
Het verenigingsleven in Nederland
kwam toen tot grote bloei. Naar schatting werden er verspreid over het land
honderdduizenden verenigingen opge-

Om over dit thema een mooie fototentoonstelling in te kunnen richten, hebben we weer de hulp van onze mede
dorps- en stadsbewoners nodig. Heeft u
oude of relatief nieuwe foto’s van verenigingen en hun activiteiten en wilt u die
delen, neem dan contact op met de werkgroep Beeldarchivering: beeldarchivering@gmail.com. Wij scannen de foto’s
en geven ze zo snel mogelijk terug en
plaatsen ze op de beeldbank van de
Heemkundekring.
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Epidemie in 1748
door Aad Vernooij

‘Droef beeld van de dood’
In de zomer van 1748 waren honderden Engelse en Duitse soldaten in Ravenstein
ondergebracht. Er was een noodhospitaal ingericht, omdat er besmettelijke ziekten onder de soldaten waren uitgebroken. Tientallen Ravensteiners zijn toen aan
deze ziekten bezweken zoals valt op te maken uit de begraafboeken van de Luciakerk. In de verslagen van de Jezuïeten is deze periode beschreven. Hieronder
enkele fragmenten:

Boek over Jezuïeten in
Ravenstein
Deze tekst over de epidemie
komt uit de verslagen van de
Jezuïeten in Ravenstein: Litterae Annuae Missionis Ravensteinianae 1643-772, pagina 141-142. Er is een
publicatie in voorbereiding
over deze verslagen. De titel
luidt: Martiaal en theatraal.
De jezuïeten in Ravenstein
(1643-1772). Inleiding en vertaling van de jaarbrieven. Tom
Gribnau, Pim Boer, Leo Nellissen, Paul Begheyn en
Charles Caspers. Het boek
verschijnt eind dit jaar. Zie
ook Tussen Maas & Erfdijk,
nr. 5, mei 2015 (ook op www.
heemkunderavenstein.nl).

‘Het jaar 1748 was niet alleen voor de
missie en parochie van Ravenstein maar
ook voor heel het Land zeer noodlottig,
zowel door de ongemakken, moeilijkheden en lasten die de troepen van de Verenigde Provinciën veroorzaakten, als
door de dysenterie waardoor ons stadje,
erger dan de overige dorpen in het Land,
getroffen werd, en ten slotte ook nog door
het sterven van één pater missionaris ...
...Hij bereikte Ravenstein in elk geval in
zeer bewolkte tijden, omdat ons Land bezet was door een compleet leger Engelsen en Hannoverianen. Hun hospitaal is
op 27 mei vanuit Engelen naar ons stadje overgezet en niet eerder dan 15 juli is
het naar elders overgebracht. Drie dagen
hebben de burgers opgelucht adem gehaald, toen, hoppa! na ontbinding van
een leger te velde alle dorpen van ons
Land met troepen Hannoverianen werden volgepropt.’

Drie compagnieën
‘Ook wij waren gedwongen drie compagnieën onderdak en inkwartiering te
geven. Ondertussen was het ons tot
troost dat ons huis vrij bleef van onwelkome gasten van dat soort, zoals ook de
huizen van de overige heren pastoors op
grond van een speciaal en zeer welwillend bevel van de doorluchtige hertog
van Cumberland, de opperbevelhebber
van het leger.
Het deed ons toch zeer veel verdriet dat
we tijdens dit soldatengeweld onze wat
plechtiger feesten niet met de gewone

plechtigheden mochten vieren, hoewel
de Hannoverianen de grootste lof van
ons verdienen omdat ze niet alleen de
gewone diensten in de kerk niet verstoorden, maar bovendien bij instelling
of aflossing van de wachtposten (wat
herhaaldelijk gebeurde op een feest- of
zondag tijdens de heilige mis) op bevel
van de gezagsdragers hun trommels lieten zwijgen, om te voorkomen dat de
priester bij het altaar of op de preekstoel
er last van had. En wel omdat de wisselingen van de wacht heel dicht bij de
kerk plaats vonden.
Bovendien stonden ze de paters missionarissen toe vrijelijk de katholieke soldaten te bezoeken, hen voor te bereiden op
de dood en hen bij te staan in hun doodsuur. Vele zieken zijn bezocht en zelfs
met het heilig sacrament der stervenden
gesterkt.
Een soldaat is met alle sacramenten versterkt en hij is, zo geloven wij, vroom in
de Heer ontslapen. Het lijk van de overledene is, met volledige toestemming
van niet alleen de kapitein maar ook de
verheven graaf van Zastrouw, de bevelhebber van het leger, met de gebruikelijke plechtigheden van de Kerk op het
kerkhof begraven door een van de missionarissen.’

Dood en verderf
‘Zowel de inwoners van ons Land als
onze burgers hebben gigantische ongemakken ondervonden van de troepen
Hannoverianen. Maar het hospitaal van

Tussen Maas en Erfdijk 18 | augustus 2019 | 4

de Engelsen was het noodlottigst voor
onze gemeenschap. Het ziekenhuis was
helemaal besmet met dysenterie en heeft
over heel de stad een dood en verderf
zaaiend gif verspreid, zoals het die ziekte
in alle plaatsen waar het ooit gevestigd
was geweest, verspreid had.
In oktober en november heeft deze ziekte het ergst gewoed onder de burgers: er
waren verschillende weken waarin we
zeven of acht begrafenissen hebben geteld. Voortdurend klokkengelui, bijna
dagelijks zwarte gewaden in de kerk. Dit
ondermijnde het moreel van de stadsbewoners zo, dat zich op hun gezichten alleen maar een droef beeld van de dood
aftekende.’

Gezond en ongedeerd
‘Het heeft de goddelijke voorzienigheid
behaagd in deze gevaarlijke omstandigheden de krachten van de paters missionarissen te beschermen. Zij zijn gezond
en ongedeerd gebleven hoewel ze dag en
nacht bedlegerige mensen bezocht hebben. Ze vlogen meteen overal naartoe, als
ze overdag of ’s nachts geroepen werden.
Sommige mensen keurden dit goed,
maar andere keurden het af omdat ze
vonden dat hun herders (zoals het in andere parochies er aan toeging) meer aan
zichzelf moesten denken in tijden van
besmettelijke ziekten om te voorkomen
dat hun schapen zonder raad of bijstand
kwamen zitten, en dat het ruim voldoende was, als zij de stervenden, voorzien
van het laatste sacrament, aan de zorg
van de familieleden toevertrouwden.’

Tientallen namen werden in 1748 bijgeschreven in het begraafboek van de Luciaparochie.
Alleen al in de maand oktober werden 26 personen begraven, zoals blijkt uit deze pagina
uit het begraafboek.

Tussen Maas en Erfdijk 18 | augustus 2019 | 5

door Philmi van Boxtel

Henk Schamp, in de
voetsporen van zijn vader
Tussen 1967 en 1992 was Henk Schamp eigenaar van een supermarkt op de hoek
van de Marktstraat/Kolonel Wilsstraat. Hij ging in 1988 samenwonen met Dorine
Temme, die hier zijn levensverhaal vertelt.

Henk Schamp achter de kassa in
zijn supermarkt.
Foto: Theo Audenaerd.

“Die zien we nooit meer, te-rug,” zingt
Dorine’s moeder als de bus wegrijdt en
haar dochter Henk uitzwaait. Ze hebben
elkaar ontmoet op deze heerlijke vakantie in Dornstätte (Dld). Moeder, die weduwe is, gaat terug naar Hoorn, en Dorine naar haar appartement in Laren. Zij
werkt full-time als bejaarden-ziekenverzorgende in zorgcentrum Blaricum. Het
is 1986. Dorine is vrijgezel en 40 jaar.
Tot de telefoon gaat...
Ze worden verliefd. Na anderhalf jaar
heen en weer reizen in de weekends, besluit ze alles op te geven. Ze gaat bij
Henk wonen, boven de winkel, Marktstraat 38. In 1989 krijgt Dorine een vaste
aanstelling voor de nacht, in zorgcentrum Maasland te Herpen. Daarnaast
staat zij Henk bij in de winkel.

Enige zoon
Henk Schamp wordt geboren in Neerloon als enige zoon tussen vier meisjes
bij vader Piet Schamp (Balgoij/Keent) en

moeder Anna van Aar (Neerloon). Vader
heeft een gemengd boerenbedrijf en verkoopt zijn groenten aanvankelijk met
paard en wagen in Ravenstein. Henk is
gezegend met een paar sterke benen en
munt uit in voetballen, hetgeen vader
met argusogen aanziet. Hij is zuinig op
die benen, ziet daar toekomstige broodwinning in en neemt zijn zoon al jong
mee langs de deuren. Wel krijgt Henk
van Sinterklaas een tafelbiljart en hiermee komt een grote hobby tot bloei. Tot
zijn overlijden blijft hij wedstrijden spelen. Thuis prijkt een volle prijzenkast.
De studies die Henk volgt, sluit hij met
lof af.

Kroon supermarkt
In 1966 gaat Henk trouwen. Met zijn
vrouw koopt hij het pand op de hoek
Marktstraat/Kolonel Wilsstraat. De bodem moet eerst flink worden gereinigd,
want voorheen was dit garage Beerens.
In 1967 volgt de officiële opening van
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een Kroon-supermarkt. (Deze keten ging
later over via A&O naar Markant). Henk
neemt twee medewerkers in dienst, en
verhuurt appartementen in het pand.
Veel groenten komen van zijn eigen tuin
in Neerloon. In 1971 gaat Henk scheiden
en krijgt hij het drukker. Hij bezoekt geregeld zijn kinderen. Zijn zus uit Neerloon doet het huishouden. De dinsdagmiddag is heilig. Dan gaat Henk vissen
met de boekhouder op de Hertogswetering. De vangst bakt hij zelf. Ook zijn
kaartclub is een welkome vrijetijdsbesteding, net als het biljarten. In 1981 wordt
de winkel na een verbouwing feestelijk
heropend.

Opvoeding
Als Dorine in 1988 in de winkel komt,
wordt zij door Henk geduldig ingewerkt.
Ze leert prijzen met het ‘prijs-knijpapparaat’, samen met de dames, en geniet
van volle boodschappenkarren. Wel
moet zij wennen aan de omgangsvormen in Ravenstein. Tijdens haar opleiding in Noord-Holland heeft zij geleerd
om iedereen met U aan te spreken, maar
de klanten leren haar dat al snel af. “Ik
ben gewoon Riet hoor” krijgt ze te horen. Ook vindt Henk haar wat al te enthousiast als ze uitroept: “Meid wat léúk!
Wat heb je leuke schoenen an!” Ze kan
maar beter wat afvlakken, anders schept
dat maar afstand, leert ze.

Groentegrappen
Dorine moet erg lachen als een klant
vraagt: “Zijn de mandarijnen zoet?” en
Henk antwoordt: “Och toch zo zoet! Ik
hè ze dun hille mèrrege nog nie gehurd...” ’t Ravensteins stelt haar die eerste tijd voor raadselen. Eens bestelt een
klant een ‘kieljuin’ bij haar. Ze probeert
zijn blikrichting te volgen om te achterhalen wat hij bedoelt, en vraagt nog maar
eens door: “Meneer, welke appel bedoelt
u?” Het blijkt om een kilo uien te gaan.
De les van Henk in de truc om de juiste
rijpheid van een peer te bepalen – namelijk héél zachtjes onder het steeltje voelen – levert in de koffiekamer veel gelach
op.

Bandspringen
Henk Schamp is geen strenge baas en in
de omgang makkelijk, maar een dief
krijgt bij hem drie kansen. Na je een derde keer met het bestelboek in de hand
gevolgd en betrapt te hebben, zo leert hij
ook Dorine, gebiedt hij je kalm om ALLES op de toonbank uit te stallen. Ze is
zwaar teleurgesteld als zij die aardige,
arme vrouw die met regelmaat in joggingpak verschijnt, koffie in haar tas ziet
stoppen. Het betekent een aanslag op
haar zenuwen om bij het afrekenen te
moeten zeggen: “Zet dat pak koffie ook
maar op de band.” Daarnaast zijn er jongens die een tijdlang buiten rondhangen
om daarna hun slag te slaan. Soms wordt
Henk tijdig gewaarschuwd door bakker
Vedder of Drogist Den Ouden tegenover, maar vaak zijn ze hem te snel af,
springen op de band en grissen pakjes
rookwaar weg. Eén keer slaagt hij erin,
de dief koelbloedig tussen de deur te
klemmen.

Zijn supermarkt was in die tijd niet
de eerste en enige, maar het was
wel de eerste supermarkt met een
mandje. Zo heeft Henk vaak met
trots verteld.

Vrijheid
Het zijn dit soort gebeurtenissen die maken dat Dorine opgelucht is, als de winkel in 1992 zijn deuren sluit. Zij blijven
boven de winkel wonen tot het pand verkocht wordt. In 1994 verhuizen zij naar
Neerloon, waar zij kalme, gelukkige jaren beleven. Henk start er weer een
groentetuin, houdt kippen en konijnen.
Hij bouwt een klantenkring op en maakt
met Dorine de groentebestellingen klaar
die hij iedere vrijdag met zijn bestelbusje thuis bezorgt. Hieraan komt in 2017
als gevolg van zijn ziekte een eind. Henk
overlijdt in november 2017. Dorine keert
niet terug naar haar familie in NoordHolland. Zij heeft plezierige contacten
opgebouwd in haar woonomgeving.

Met dank aan Dorine Temme en Edward
Aghina.

23-2-1938 Geboren in Neerloon
1956 Lagere Landbouwschool Oss
1959 Tuinbouwvakschool Berghem
1966 Huwelijk
1967 Vakexamen detailhandel
1967 Opening Kroonsupermarkt
heer en mevrouw Schamp
1971 Scheiding. Zoon en dochter
volgen moeder naar Limburg.
1981 Feestelijke heropening na
verbouwing
1988 Samenwonen met Dorine
1992 Winkelsluiting
1994 Verhuizing naar Neerloon
10-11-2017 Henk overlijdt, 79 jaar.
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door Olga Rikken

Het ‘huis Bodenstaff’

Rechts: Fam. Bodenstaff bij de
fotograaf te Nijmegen, ± 1938.
Rechtsonder: Theodorus Bodenstaff en Huberdina Caners met
hun zoons Willem en Huub
(rechts).

Deze prachtige familiefoto hierboven maakt deel uit van onze ‘keukencollectie’.
De verzameling foto’s in de keuken vertegenwoordigt de herkomst, het DNA
van mijn kinderen en hun verre verwanten. Niet dat het ze wat interesseert,
maar ik wil met dit artikel wat van hun familiegeschiedenis vastleggen. Het zou
jammer zijn als deze gezichten uit het verleden in de toekomst geen naam meer
hebben.
Het gezin Bodenstaff is twee jaar voor de
oorlog in zondagse kledij naar de fotograaf in Nijmegen afgereisd. Aan het
hoofd van dit gezin zit Huub Bodenstaff
(1890-1984). Hij huwde in 1916 Riek
Evers (1891-1948). Het jongste kind in
het midden is Kees, later verzekeringsadviseur bij Stad Rotterdam; hij huwde
met Rietje van Schijndel.
Helemaal links staat mijn schoonmoeder Anny; zij huwde Gerrit van Dartel.
Rechts van haar staat Theo, musicus en
later muziekleraar in Oss; hij trouwde
met Wouda van der Heijden. Links voor
zit Christ, toekomstig vlootaalmoezenier. Achter Kees staat Wim, later pianostemmer van beroep; hij huwde Door
Smits. Tussen vader en moeder staat
Diny die met Ai Klinkhamer trouwde en
schoonheidsspecialiste werd in Nijme-

Tussen Maas en Erfdijk 18 | augustus 2019 | 8

gen. Helemaal rechts staat Netty die met
Arnold Broes een slagerij had in de hoek
van de Marktstraat.

Kolonel Wilsstraat 7-9
De vorige editie van dit blad vermeldt dat
het huis Kolonel Wilsstraat 7-9 van 1880
tot 1890 een kunstboterfabriek herbergde. Daarna kwam het huis in het bezit
van de familie Bodenstaff-Caners. In december 1890 betaalde de familie Caners
400 gulden voor de aankoop ervan. Het
huis werd na 1890 grondig verbouwd en
zou meerdere generaties van de familie
Bodenstaff herbergen.
Op de foto pag. 8 onder staan Theodorus
Bodenstaff (1852-1929) en Huberdina
Caners (1850-1937) Zij huwden in 1883
en kregen twee zoons. De jongen links is
Willem; hij werd in 1910 tot priester gewijd en was van 1929 tot 1961 pastoor te
Puiflijk (Druten).

Organist
De jongen rechts is Huub, de toekomstige vader van mijn schoonmoeder
Anny. Op jonge leeftijd moest Huub negen maanden naar de longkliniek Dekkerswald om te herstellen van tuberculose. Ondanks deze voortschrijdende
ziekte trouwde hij met Riek Evers en kregen ze zeven kinderen. Op doktersadvies
spande Huub zich zo min mogelijk in.
Voor zijn gezondheid wandelde hij iedere dag. Daarnaast zwom hij graag in de
Maas. Hij was gedurende zestig jaar vaste organist van de Sint Luciakerk. Voor
slechts 200 gulden per jaar moest hij de
dagelijkse kerkdiensten muzikaal begeleiden. Daarnaast hield hij zich bezig als
meubelmaker, een beroep dat zijn opa
Willem en zijn vader Theo ook hebben
beoefend naast het werk van organist.
Theodorus en Huberdina hebben tot
hun dood bij het gezin van Huub en
Riek ingewoond.

Huub Bodenstaff bespeelde gedurende
zestig jaar dit orgel. Zijn vader Theodorus vierde in 1928 zijn 50-jarig jubileum
als organist. Zijn opa Wilhelmus (18191896) en zoon Wim (1921-1994) hebben
ook op dit orgel gespeeld. Toen het na
een grondige restauratie op 26 mei 1980
weer feestelijk in gebruik werd genomen, was men vergeten ook Huub uit te
nodigen. Nu rust er een vloek op de kerk.
De muzikaliteit van deze familie zit nu
in ons huis en dat staat bij toeval ook in
de Kolonel Wilsstraat. Gelukkig prijkt op
de gevel van nummer 7-9 nog de naam
Bodenstaff. Ik roep de volgende twee generaties op deze traditie tot in lengte van
jaren voort te zetten.

Huub Bodenstaff aan het orgel in
de Luciakerk. Foto: BHIC.
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door Peter van den Hoogen

Beerse Overlaat
al in 1930 gesloten
‘Door de normalisatie van de Maas kon de Beerse Overlaat in 1942 buiten werking
worden gesteld’, meldt het BHIC, het Brabants Historisch Informatie Centrum.
Ook Wikipedia schrijft: ‘De Beerse Overlaat is in 1942 gesloten.’ Toch kunnen de
nu ruim 90-jarige Huisselingse boeren Sjaak en Jan Elemans, in 1942 ongeveer 15
jaren jong, zich geen overstroming van de ‘Beerse’ herinneren. Logisch blijkt nu,
want de Beerse Overlaat sloot al twaalf jaar eerder.

De spoorbrug over het stroomgebied van de Beerse Maas bij Huisseling in 1940. Na de kanalisatie en
normalisatie van de Maas werd
deze brug afgebroken. Foto: Fotopersbureau Het Zuiden, BHIC.

In de winter van 1930/1931 kwam een einde aan de beruchte afvoer van het Maaswater over land. Die was mogelijk gemaakt
door een verlaging (overlaat) van de dijk
bij Beers/Cuijk. Bij een waterstand van
10.85 meter boven N.A.P zocht daardoor
een deel van het Maaswater een eigen
weg over land tot Den Bosch (een afstand
van 40 kilometer, vaak over een breedte
van ruim 100 meter). Het Maaswater,
vaak ongeveer één meter diep, stroomde
in regenrijke winterperioden via Grave,
Reek, Overlangel, Huisseling, Deursen
naar Teeffelen en Lithoyen en verder naar
Empel/Gewande waar het via de Diezedijk terug in de Maas stroomde.
Dorpen probeerden zich te beschermen
tegen het aanstormende water via zomerdijkjes als de Erfdijk (Herpen), de
Huisselingse Dam en de Groenendijk
(Haren). Maandenlang was landbouw-

grond niet te gebruiken, werden dijkjes
stiekem doorgestoken om de wateroverlast bij de naastliggende dorpen te leggen en was vervoer alleen via bootjes
mogelijk.

Polderlandschap na 1827
De afvoer van het regenwater van de
Maas was eigenlijk al vanaf het begin
van de 14e eeuw een probleem in Noord-

Afbreken van de overlaatbrug na 1941.
Foto: Fotobank Heemkundekring.
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Oost Brabant. Rond die tijd waren dijken
aangelegd langs de sterk meanderende
Maas maar er vonden toch regelmatig
overstromingen plaats. De smalle rivierbedding, de aanslibbing door de lage
snelheid van het water door het geringe
verval en de vele bochten en de regelmatig extreme regenval in de Ardennen
leidden tot natuurrampen in Brabant en
in het land van Maas en Waal.
De regering van ons land vond dat de
Beerse Maas een goede mogelijkheid
was voor een gecontroleerde afvoer van
het Maaswater en bovendien kon zij ook
nog helpen bij de verdediging van ons
land (Zuiderlijke Waterlinie). Alle mogelijke hindernissen voor ‘de Beerse’ dienden opgeruimd te worden: alle bomen,
struiken en schuurtjes en andere oneffenheden in het stroomgebied werden
gesloopt waardoor er na 1827 in onze regio een oppervlakte van 20.000 hectare
grasland vrij kwam.

Overlaatbrug op pijlers
Ook de aan te leggen spoorlijn van Den
Bosch, via Oss en Ravenstein naar Nijmegen mocht geen belemmering zijn
voor ‘de Beerse’. Daarom werd over honderden meters een ‘overlaatbrug’ op pijlers aangelegd waarover de trein reed.
Daaronder werd het Maaswater in de
wintermaanden afgevoerd. Eind 1876
was de brug over de Beerse Maas klaar
maar de gemeenten Huisseling/Neerloon en Herpen/Overlangel waren teleurgesteld over het resultaat. Het was
namelijk een houten brug met houten
pijlers, erg dicht bij elkaar. Bij ijsgang in
‘de Beerse’ ontstonden gemakkelijk
blokkades, zodat het water niet goed afgevoerd kon worden en het boerenland
langer onder water bleef staan. In 1880
en in 1881 gebeurde waar de gemeenten
bang voor waren en in 1891 raakte de
brug zelfs ontzet door het kruiend ijs.
Rond 1900 zijn de houten pijlers vervangen door stenen exemplaren die verder
van elkaar af stonden.
De grote overstromingsramp in de oudjaarsnacht van 1925 in vooral het Land
van Maas en Waal leidde tot de ‘Maasverbeteringswerken’: een ambitieus plan

van twintig miljoen gulden om vele bochten uit de meanderende Maas te halen, de
vaargeul te verbreden en te verdiepen en
de dijken te verhogen. Er werd begonnen
in 1932. Door de vele handen, dankzij de
inzet van duizenden werklozen in de crisistijd, vorderde het werk snel.
Het Leidsch Dagblad schreef op vrijdag
20 mei 1938 Een excursie naar de Maaswerken en constateerde: ‘de nieuwe rivier
is…thans voltooid tot Ravenstein’ en: ‘…
de bochtafsnijding bij Balgoy die een
verkorting van de rivier van bijna 5 km
beteekent, komt over een paar weken tot
stand…Gedurende den aanstaande winter zal de werking van de Beersche Maas
al uiterst gering zijn’. De krant eindigde
het artikel met de conclusie: ‘Dat de
Beersche Overlaat sinds de winter van
1930/1931 niet meer heeft gewerkt, is
slechts in den laatsten winter mede het
gevolg van de werken der Maasverbetering geweest.’

In de polder, nabij de spoorwegovergang (de straat heet Beving)
heeft de gemeente Oss in 2017 een
paneel geplaatst dat herinnert aan
de overlaatbrug.

Wat overblijft: de polder
Als je nu fietst van Ravenstein naar Oss
via ‘de polder’, heb je, in het kale, open
landschap, zicht op twaalf kerktorens
van de dorpen in de buurt. De overlaatbrug is vervangen door een spoordijk
maar het landschap met zijn rechte wegen en grote weilanden is nog steeds onBrabants. Vooral voor alle leerlingen die
fietsend naar school in Oss rijden is het
saai en bijna niet te doen want altijd westen-wind-tegen en dan moet de lesdag
nog beginnen. En dat allemaal vanwege
de Beerse Overlaat van inmiddels 90
jaar geleden.
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door Marja van den Broek

Merovingische gesp
uit de Laagstraat
Misschien wel de mooiste vondst uit het werkgebied van de archeologische werkgroep komt uit Deursen-Dennenburg: een Merovingische gesp met beslagplaat.
Helaas in de loop der tijd zoekgeraakt. Gelukkig hebben we de foto nog.

Bewoning in de bronstijd
In 2017 en 2018 is het terrein
aan de Laagstraat 58 weer archeologisch onderzocht met
proefsleuven. Er zijn plannen
om het terrein te bebouwen.
Onze werkgroep was daarbij
aanwezig. Verrassend genoeg werd er niets gevonden
wat maar in de buurt komt
van het genoemde Merovingisch grafveld en vondsten.
Wel werden in de noordoosthoek sporen gevonden
van een bronstijd-boerderij
(Bronstijd: circa 1800 – circa
800 voor Chr.). Zodra we het
rapport tot onze beschikking
hebben, laten we hier meer
over weten.

Deursen-Dennenburg is een omgeving
die bij ons bekend staat als een schatkamer aan prehistorische- vroege en volle
middeleeuwse vindplaatsen. In de omgeving waren veel bewoonde rivierdonken; de woerd of woord worden ze hier
genoemd. In het noorden noemen we ze
terpen. Verschillende veld- en straatnamen herinneren hier nog aan, zoals de
Woordstraat in Huisseling, de Loonse
Woorden en de Woerden bij Dennenburg. Dennenburg en Deursen zijn op
woerden ontstaan.

Archeologisch beschermd
In de polder ten noorden en ten zuiden
van de Dorpenweg bij Deursen-Dennenburg is in de jaren tachtig van de vorige
eeuw veel en goed onderzoek gedaan
door vrijwilligers uit Oss. Deze woerden
werden bedreigd vanwege het vlak maken van het terrein ten behoeve van de
landbouw. Een aantal voormalige woerden heeft een archeologisch beschermde
status gekregen.
Aan de rand van de bebouwing, Laagstraat 58, lagen jarenlang de stallen van
een kippenboer op een voormalige
woerd. Bij de aanleg van de riolering in
1967 werden er enige graven en vroegmiddeleeuws vondstmateriaal ontdekt

op dit perceel. Dit alles was aanleiding
om het zuidelijke deel van het terrein
aan te merken als archeologisch beschermd terrein.

Gesp en beslagplaat
De vondsten stammen uit de Merovingische periode (circa 480–circa 750), genoemd naar de dynastie van leiders die
afstamt van Merovech. In deze tijd werden de doden begraven met, gelukkig
voor ons, kostbare grafgiften, zoals gespen, wapens, glazen kralensnoeren, glazen bekers en paardentuig.
Op het terrein Laagstraat 58 is zo’n collectie vondsten gedaan. De vinder raapte
ook een tiental ogenschijnlijk waardeloze roestklompen op, die voor reiniging
en onderzoek naar het restauratie-atelier
van de ROB (Rijksdienst Oudheidkundig Bodemonderzoek) zijn meegenomen. Twee klompen bleken toch niet zó
waardeloos: een gedamasceerde (ingelegde) Merovingische gesp en een beslagplaat met een zelfde versiering van
gevlochten slangen van ingelegd zilver
en messing. Een herkenbaar artefact
voor deze periode. Een prachtige vondst!
Helaas is de collectie in de loop der tijd
zoekgeraakt, on-voor-stel-baar!! Gelukkig hebben we de foto’s nog.

Gesp en beslagplaat van de locatie
Laagstraat 58.
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Boek over Adolf en Philips van Kleef

Heren die hun eigen
naad naaien
door Aad Vernooij
Eerst kwam er in zijn tuin een bolwerk tevoorschijn uit de tijd van Philips van Kleef.
Daarna schreef hij er een boek over. Nu komt Martin Jan van Mourik met een publicatie over Philips en zijn vader Adolf. Hij voelt zich verwant met deze ’souvereine’ heren die hun ‘eigen naad naaien’.
Van Mourik begint zijn boek met de opmerking dat hij geen echte geschiedkundige is. En hij heeft ook niet alle bronnen
geraadpleegd of kunnen inzien. Hij
compenseert die tekorten, naar eigen
zeggen, met leesbaarheid en humor.
Citaat: ‘Het is uitgesloten dat het Nederlandse volk reikhalzend uitziet naar de
verschijning van dit werk….Ik wil vooral
lacunes in mijn eigen kennis over de geschiedenis van mijn geboortestad en het
Land van Ravenstein verkleinen.’ Zijn
hoofdpersonen ‘behoorden tot de allerhoogste West-Europese adel’ en dat is in
de geschiedschrijving ‘vijfhonderd jaar
ten onrechte onderbelicht gebleven.’
Alvorens de levens van Adolf en Philips
te beschrijven (waarover zeker bij Adolf
niet zo heel veel bekend is), behandelt
Van Mourik de voorgeschiedenis met
het ontstaan van het Land van Ravenstein, het hertogdom Kleef en het Bourgondische hof waarmee Adolf en Philips
nauwe banden hadden.

Tweede vrouw
Over Adolf van Kleef komen we onder andere te weten dat zijn tweede vrouw ‘weliswaar een onwettige dochter (was) van
Filips de Goede’, maar wél een telg uit het
Bourgondische huis. ‘Dus daar kun je
mee voor de dag komen’, aldus Van Mourik. Dankzij een biografie uit 1937 is er
meer bekend over Philips van Kleef. Zijn
leven was ook kleurrijker. Hij kwam in

opstand tegen de landheer, was gouverneur in Genua, schreef een boek over
krijgskunst en was kunstverzamelaar.
Het is niet bekend of Adolf en Philips
ooit Ravenstein bezocht hebben. Van
Mourik rekent voor dat een tocht per
paard vanuit hun kasteel in Wijnendale
(bij Brugge) minstens twee dagen duurde. Die tijd hadden ze blijkbaar niet. Ze
hebben ook niet veel documenten nagelaten die op Ravenstein betrekking hebben.

Landcaerte
Uit de tijd van Philips is een ‘Landcaerte’
bewaard, een regeling van bestuur en
rechtspraak. De jurist Van Mourik maakt
een uitvoerige samenvatting, te meer
daar ook het erfrecht wordt genoemd.
Ook een kolfje naar zijn hand is het testament van Philips van Kleef, waarin hij
aanwijzingen gaf over de erfopvolging in
het Land van Ravenstein.
Wat er na de dood van Philips met de
vestingwerken en het Land van Ravenstein gebeurde beschrijft Van Mourik in
de laatste veertig pagina’s van het boek.
Zijn één na laatste zin: ‘De Hollanders
breken het kasteel in 1818 af en snijden
daarmede de ziel uit de stad.’
Martin Jan van Mourik, Adolf en Philips
van Kleef, Souvereine heren van het Land
van Ravenstein (1450-1528), Ravenstein,
2019. Het boek is te koop bij het TIR in het
Raadhuis voor € 20.
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door Roel Knoben

Vijf eeuwen Xantens
bezit in Neerloon
Een bezoek aan het Stifsarchiv van Xanten leert dat de kanunniken van Xanten
eeuwenlang gronden in het Land van Maas en Waal en in de uiterwaarden van
Neerloon in bezit hadden en verpachtten. Daar komt abrupt een einde aan in de
Franse tijd. En door de Maasverbetering zijn de gronden geheel verdwenen.

24 juli 1360: Wilhelmus van Loen en
Ancelmus van Niftrik verklaren als
hoofdschuldenaren voor Willem
van Hees en Heynnekinus Heynnekini, Schepen in Nijmegen, het Stift
van Xanten 50 pond kleine ‘Denare’
schuldig te zijn, vanwege het in
Loon gelegen hof. Foto: Stiftsarchiv
Xanten.

Bronnen
1. Stiftsarchiv Xanten 2019. Mappen MW52,53,54,55.
2. Wilkes, C. (1952) Inventar de Urkunden des Stiftsarchivs Xanten.
Köln. Rheinlandverlag.
3. Wilkes, C., (1937) Quellen zur
Recht- und Wirtschaftgeschichte
des Archidiakonats und Stifts Xanten. Band 1, Bonn. Verlag Ludwug
Röhrscheid.
4. Karstner (2006) Die Urkunden
des Stiftsarchiv Xanten, Regesten
Band II t/m V: 1450-1804.
5. Van den Brand, R. & K. Leenders
(2011). Neerloon in de ban; beheer
en beheersproblemen van Xantens
bezit in een klein dorp aan de Maas
in de late middeleeuwen. Noordbrabants historisch jaarboek / Historische Sectie van het Noordbrabants Genootschap, nr. 28.

Speurend naar de geschiedenis van
Neerloon kun je niet om het Stift (klooster) in Xanten (Duitsland) heen. De kanunniken zijn sinds de achtste eeuw in
Xanten aanwezig en ontvangen vele bezittingen en landerijen van wereldlijke
en geestelijke leiders. Het is de tijd van
het Heilige Roomse Rijk en de kerk heeft
grote invloed. De kanunniken houden
een zeer degelijke administratie bij over
hun bezittingen, en die blijkt veel schriftelijke informatie over Neerloon te bevatten (ref. 1).
Aartsbisschop Reinald van Dassel van
Keulen schenkt in 1165 de kerk van Afferden aan het Stift en bepaalt dat dit
voor altijd is. De volgende bisschop bevestigt dat nogmaals in 1176, ook voor de
kerk van Puiflijk. Ook krijgt het Stift het
recht om priesters te benoemen. Daarnaast krijgt het veel landerijen in bezit.
In 1225 komen daar nog 8 kerken bij,
waaronder Afferden, Wamel, Dreumel
en Leeuwen (ref. 2).

Er is geen akte (meer?) die handelt over de
kerk van Neerloon (ref. 3,4). Toch duidt de
naam Sint Victorkerk op een relatie met
Xanten, want dat is de patroonheilige van
het Stift. De kerk van Neerloon is op basis
van bouwkundig onderzoek geschat op
het laatste kwart van de 13e eeuw. Het is
echter niet duidelijk of de kanunniken de
kerk hebben gesticht of geschonken gekregen. Overigens is het grondgebied van
Neerloon een enclave van het Land van
Cuijk in het Land van Ravenstein.

Verpachtingen
Wél is gedocumenteerd dat het Stift
tussen 1250 en 1300 al een hof of hoeve
(‘curtis’) verpacht, die 8 Mark moet opbrengen, of zoveel als de pacht oplevert
(“Curtis in Lon solvit 8 mr. vel pro quanto
locari potest”). Uit 1360 dateert een
schuldbekentenis over deze hoeve (zie
foto boven). Deze hoeve is vermoedelijk
de latere ‘pastorij’, die op de plaats stond
van pand Loonsestraat 9.
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De eerste gedetailleerde specificatie van
gronden treffen we in 1400 aan: 16 stukken land met naam, ligging, omvang en
pachtprijs (zie tabel). Samen ongeveer 17
morgens, de meeste in Neerloon, maar
ook een enkel lapje grond in Herpen en
het kerspel Huiseling. Veel pachtcontracten met hun voorwaarden liggen nog in
het archief. De gronden worden meestal
voor 6 jaar verpacht. Daarbij zit vaak een
verplichting om het licht (olielamp) bij de
sacramenten in de kerk te laten branden.
Als de Maasdijk of wetering binnen het
perceel valt dan moet de pachter deze onderhouden. Alleen bij overstromingen
betaalt het Stift mee.
Soms is er discussie over betalingen. In
de 15e eeuw is Neerloon daarom in de kerkelijke ban gedaan (ref. 5). Ook in 1613 en
1643 is er discussie over reparatie van de
kerk. Uitkomst van dit geschil is dat Xanten moet betalen. Hieruit zou af te leiden
zijn dat het Stift dan eigenaar is.

Einde aan het bezit
Na de Franse inval worden kerkelijke bezittingen en gronden onteigend. Een
schepenakte uit 1802 vermeldt alle details: Akte van in possessie nemen van goederen en landerijen toebehoord hebbende
het kapittel van Xanten gedaan door de inspecteur generaal E. Temmink der Nationale Domeinen. Het betreft: de halve tienden, grof en smal, waarvan de wederhelft
aan het gemene land behoort; 3 morgen uiterwaard in een grotere kamp genaamd het
Craijenveld; ½ morgen uiterwaard in dezelfde kamp; 2 morgen uiterwaard in dezelfde kamp; een kamp uiterwaard, groot 5
morgen genaamd de Groote Worp; een
kamp uiterwaard, groot 5 hond genaamd
Naatensche kampke; 2 hond uiterwaard gemeen met de pastorie genaamd het Bondedijk; een kamp uiterwaard, groot 3 morgen
genaamd de Gansenweij; perceel bouwland,
groot 4 hond genaamd de Geer; perceel
bouwland, groot 5 hond genaamd de Haag;
een hekkertje bouwland, groot 2 hond genaamd het Canonniken Akkertje; Perceel
bouwland, groot circa ½ morgen genaamd
Groote Lijssekempke; akkertje bouwland genaamd Kleijn Lijssekempke en akkertje
groesland genaamd den Hoet.

In de 20e eeuw komt er een fysiek einde aan de landerijen: door de Maasververbetering verdwijnt het grootste deel van de uitwaarden waar deze gronden lagen. Een
luchtfoto van Rijkswaterstaat toont hoe de graafmachines en baggermolens in 1936
de uiterwaarden hebben doorsneden.

Bezittingen van het Stift van Xanten in 1400 in Neerloon, Land van Cuijk.
naam

oppervlak

ligging

die Worp

4 morgen

gelegen met een zijde naast Floris Syggers en met
de andere zijde naast Wolter van Lyemen

die Ganswey

4,5
morgen

gelegen naast Enst Uken Rovers aan een zijde en
aan de andere zijde schietend op de Maas

Kraenvelt

1 morgen

gelegen met een zijde naast erf van Wilhelm die
Eynwynter, met de andere zijde naast de heren
land van Xancten

Xantctener
Gheer

2 morgen

gelegen met een zijde naast Wilhelm van Nyl, met
de andere zijde naast het erf van de kerk van Loon

Lymen

5,5 hont

tussen land van Dercks van Angeren aan beide
zijden

op die
Schaage

2,5 hont

gelegen tussen Floris Siggers zoon aan ene zijde en
met de andere zijde aan de gemene straat

achter Dye
Hage

7 hont

liggend met een zijde naast erf van Ansem Albertz,
met de andere zijde naast Hendrick van Oey

Kneelacker

7 hont

gelegen met ene zijde naast Hendrick vanden
Kelre en met de andere zijdenaast de heren van
Xancten

(samen met
Kneelacker)

2 hont

gelegen achter Weymer Wolliffs, met enze zijde
liggend naast Hendrick van Oey en met de andere
zijde naast Ansem Aelbertz

dye Dyeckacker

2,5 hont

gelegen bij erve Dercks van Angeren aan een zijde
en aan de andere zijde bij erf van Maess Moliaert
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door Aad Vernooij en
Wim Walk

Bossche School
in Ravenstein
Vanaf eind jaren zestig zijn lege plekken in Ravenstein opgevuld met huizen en
gebouwen in de stijl van de Bossche School. Ze vallen op door rechte lijnen, dikke
muren, rechthoekige ramen, betonnen constructies boven ramen en deuren,
rechthoekige kolommen, binnenhoven, gepleisterde buitenmuren en geen ornamenten.

Deurknop met logo van bureau De
Twee Snoeken.
Onder: Bossche School-huizen en
plein (Dominee Hanewinkelplaats)
ontworpen door Jan de Jong.

De naam Bossche School komt van de
cursus Kerkelijke architectuur die in
Den Bosch werd gegeven tussen 19461973. Docenten waren de architect Nico
van der Laan en zijn broer Hans. Hans
van der Laan was benedictijner monnik
en kreeg daarom de aanspreektitel Dom
(van dominus=heer). Hij heeft de uitgangspunten voor deze architectuur uitgewerkt. Daarbij hanteerde hij een formule voor de verhoudingen tussen
lengte, breedte en hoogte van de verschillende ruimtes in een gebouw en de
ruimte daar omheen. De uitkomst van
die formule leidde tot het ‘plastisch getal’. Dat getal kan per in te vullen ruimte
en object (kerk, woning, stadhuis) verschillen.

Jan de Jong
Jan de Jong, geboren in Lith, werd de bekendste vertegenwoordiger van de Bossche School. Het huis dat hij bouwde
aan de weg tussen Schaijk en Grave is
sinds 2018 een rijksmonument.
Bij de toepassing van deze bouwstijl in
Ravenstein speelde gemeente-ambtenaar Bart Tonies een grote rol. In de jaren zestig vielen er gaten in het stadje
door afbraak van verkrotte woningen en
de verhuizing van de Ravo-schoenfabriek naar een plek buiten de gracht.
Tonies was een bewonderaar van de stijl
van de Bossche School. Zijn contactman
bij de toenmalige Rijksdienst voor de
Monumentenzorg adviseerde hem om
met Jan de Jong te gaan praten. Het
ging over de invulling van een lege plek
op de hoek Winkelstraat/Nieuwstraat.
Jan de Jong ontwierp twee huizen en
een plein, de latere Dominee Hanewinkelplaats. Zo kreeg deze stroming in de
architectuur voet aan de grond in de
stad. Bart Tonies liet in 1975 zijn eigen
huis in deze stijl bouwen naar een ontwerp van Jan de Jong.

De Twee Snoeken
Eind jaren zeventig is de open plek tussen Marktstraat, Peperstraat en Middelstraat opgevuld met een bibliotheek,
later museum, ontworpen door het
architectenbureau van Gerard Wijnen
en Tom Senders uit ’s-Hertogenbosch.
Ook zij werkten in de stijl van de Bos-
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Kleuren en materialen

sche School. Later noemden zij hun
bureau De Twee Snoeken, naar hun
kantoorpand in Den Bosch. Dit bureau
ontwierp zeven woningen aan de Walstraat die tussen 1979 en 1982 zijn
gebouwd. Van hun hand was eveneens
de woning en praktijkruimte voor een
naamgenoot van de Bossche Schoolarchitect, in dit geval tandarts Jan de
Jong.
Andere projecten in Ravenstein waren:
Brouwerijstraat 1 (1980-85), Maasdijk 32
(1993), Molensingel 1 en Het Bastion bij
de molen (1991-93). Eerder waren al
twee huizen gebouwd aan de Contre
Escarpe 1a en 3.

De invloed van de Bossche School was
in Ravenstein ook merkbaar bij verbouwingen en restauraties van oude panden. Om toestemming te krijgen van de
monumentencommissie waren er aanbevelingen voor het gebruik van natuurlijke materialen, zoals steen en hout en
natuurlijke kleuren van gevels, ramen
en deuren. De gemeente schakelde
daarvoor de kleurenexpert Wim van
Hooff in. Van Hooff kwam in contact
met Hans (Dom) Van der Laan en werd
zijn kleuren-adviseur. Hij werkte onder
andere samen met bureau De Twee
Snoeken en andere Bossche Schoolarchitecten. In een publicatie over zijn
werk staat over zijn adviezen in Ravenstein: ‘…In het historische stadje Ravenstein is besloten, op advies van Van
Hooff, de gevels van de hoofdstraten
overheersend een lichte kleur te geven,
terwijl in de zijstraten een donkerder
kleur van de gevels de overhand kreeg…’
Bronnen
Hettie en Kees Peterse, Bossche School
in Oss, 2011; vanderlaanstichting.nl;
jandejongstichting.nl
Hilde de Haan en Ids Haagsma, Wim
van Hooff, Vakman, polychromeur, Kleur
en architectuur, Amsterdam, 2000.

Links: Interieur van een Bossche
School-huis in de Walstraat, ontworpen door bureau De Twee
Snoeken.
Linksonder: Huis van Bart Tonies
ontworpen door Jan de Jong.

Fietsroute en boekje
Van Bossche Bol tot Bossche
School is de naam van een
regionale fietsroute langs
huizen en gebouwen in de
stijl van de Bossche School.
Van Ravenstein (met de
meeste panden) naar Herpen, Schaijk, Zeeland, Reek
en Grave. In totaal vijftig
kilometer. De route staat op
de website van VVV-Landerd:
https://www.vvvlanderd.nl/
wat-te-doen/fietsen-en-wandelen/fietsen-in-landerd. De
digitale folder is op papier
verkrijgbaar bij het Toeristisch Informatie Centrum
(TIR) in Ravenstein.
In het boekje Bossche School
in Oss van Hettie en Kees
Peterse staan veel panden in
de gemeente Oss beschreven, waaronder twaalf projecten in Ravenstein. Het
boekje is voor € 10 te koop bij
boekhandel Derijks in Oss.
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door Aad Vernooij

Standbeeld Maria van Bourgondië
in Marienbaum.

Vrouwen in de
Veerkamp
Maria van Bourgondië, Françoise van Saint Pol, Jacoba van Baden. In 1975 kregen
vrouwen voorrang in de wijk Veerkamp in Ravenstein. Na raadpleging van archivaris Hans Sluijters besloot de gemeente de straten in deze wijk namen van (beroemde) vrouwen te geven. Op enkele uitzonderingen na waren het geen vrouwen die
een leidende rol speelden; ze waren de echtgenote of de (schoon)moeder van
Duitse heren die de baas waren in het Land van Ravenstein.

Maria van Bourgondië staat op het straatnaambordje vermeld als echtgenote van
Adolf van Kleef. Zij was niet de bekende
Maria van Bourgondië, gravin van Vlaanderen en vorstin over de Nederlanden.
Onze Maria was twee generaties eerder
geboren. Verwarrend is dat zij en haar
man hun zoon ook Adolf noemden. Hij
is bekend geworden als heer van Ravenstein.
Maria was hertogin van Kleef en woonde
na de dood van haar man in Kalkar. Niet
ver daarvandaan was een bedevaartplaats
ontstaan nadat Maria (de moeder van Jezus) in een boom aan een herder was
verschenen. De plek werd Marienbaum
genoemd en Maria van Bourgondië
stichtte er een klooster. Het klooster bestaat niet meer, er is nog wel een kapel
met een beeld van de heilige Birgitta
(stichter van de orde die nog een klooster
heeft in Uden). En midden in Marienbaum, op drie kwartier rijden van Ravenstein, staat een standbeeld van Maria van
Bourgondië.

ze haar man niet krachtig genoeg vond,
liet ze hem ontvoeren en schoof ze haar
zoon naar voren als hertog van Gelre. Zij
woonde onder andere op kastelen in
Grave en in Lobith. Ook heeft ze veel in
het Valkhof in Nijmegen gewoond. Ze
is, evenals haar ouders, bijgezet in de
Maria Hemelvaartskerk in Wesel, ook
niet ver van Ravenstein.

Echtgenotes
De Portugalhof en de Saint Polhof zijn
vernoemd naar de echtgenotes van respectievelijk Adolf van Kleef: Beatrix van
Portugal (eigenlijk Beatrix van Coïmbra);
en Philips van Kleef: Françoise de Saint
Pol, die veelal als Françoise of (Francisca) van Luxemburg wordt aangeduid.
Deze vrouwen hebben nauwelijks sporen achtergelaten in de geschiedenis.

Getijdenboek
Catharina van Gelre (van de Gelrehof)
was een dochter van Maria van Bourgondië en is bekend geworden als Catharina
van Kleef, de opdrachtgeefster van een
beroemd getijdenboek. Haar broer was
Adolf van Kleef, heer van Ravenstein. Zij
werd hertogin van Gelre door haar huwelijk met Arnold van Egmond. Omdat

Jacoba van Baden.
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Zij werd in 1597 dood gevonden in haar
kamer, volgens sommigen een verdacht
overlijden.
Louise Juliana was een dochter van Willem van Oranje. Zij trouwde met (werd
uitgehuwelijkt aan) Frederik IV, keurvorst van de Palts, toen ze 17 jaar was. Ze
kreeg acht kinderen, waaronder dochter
Elisabeth Charlotte. Deze trouwde met
de keurvorst George Willem van Brandenburg, die van 1619 tot 1631 heer van
Ravenstein was. Hij leende een groot bedrag bij de Nederlandse Staten-Generaal. Die kregen als onderpand het recht
om troepen in Ravenstein te legeren.
Voor de protestantse soldaten werd de
Garnizoenskerk gebouwd.

Catharina van Gelre ofwel van Kleef afgebeeld in haar getijdenboek, geknield voor
Maria en Jezus.
Bron: http://resources.huygens.knaw.nl.

Bronnen
Brabants Dagblad 22 maart 1973;
wikipedia; http://www.biografischwoordenboekgelderland.nl;
http://resources.huygens.knaw.nl;
http://racineshistoire.free.fr

Kleurrijk en tragisch was het leven van
Jacoba van Baden. Ze werd uitgehuwelijkt aan Johan Willem van Kleef, tussen
1592 en 1609 heer van Ravenstein. Hij
was eigenlijk voorbestemd om bisschop
te worden, maar moest alsnog gaan regeren omdat zijn broer overleed. Het huwelijk was slecht, Jacoba kreeg geen kinderen omdat Johan Willem waarschijnlijk
impotent was. Bovendien was hij geestesziek. Jacoba had een minnaar en probeerde haar huwelijk te laten ontbinden.

Louise Juliana.

Tussen Maas en Erfdijk 18 | augustus 2019 | 19

Bakkersovens
van Caners
Tussen circa 1880 en 1914 bloeide het bedrijf van de firma Caners in Ravenstein.
Het noemde zich de ‘oudste Nederlandse fabriek van bakkerswerktuigen’. Later
verkocht de familie Caners vanuit het pand in de Walstraat ijzerwaren.

Advertentie Gebrs. Caners uit 1883.

In januari 1902 kreeg Petrus Theodorus
Caners vergunning om een smederij te
beginnen aan de Wal(straat). Dat deed
hij op de plek waar eerder een molen/
meelfabriek en een boterfabriek hadden
gestaan. Hij bouwde een smederij en
een woon- en winkelhuis dat nu uit twee
woningen bestaat op de nummers 26 en
28 (zie tekening).
De firma Caners was al langer actief in
Ravenstein. De vader van Petrus was ook
al smid. Deze Franciscus Caners stierf
in 1875. Daarna werd het bedrijf voortgezet door de weduwe (Elizabeth Mutsters)
en zonen, zoals blijkt uit een aanvraag
voor het plaatsen van een stoommachine
in 1880. Later werd Petrus de eigenaar.
Hij bouwde een flink bedrijf op, zoals
blijkt uit zijn briefpapier in 1902. Daarin

noemde hij zich ovenbouwer, in het bijzonder van bakkersovens. Maar hij
maakte ook meng- en kneedmachines,
speculaas- en beschuitmachines. Daarnaast landbouwwerktuigen en kunstsmeedwerken. Het bedrijf stond toen op
de hoek van de Marktstraat/Kolonel
Wilsstraat/Middelstraat.

Broodfabricatie
Caners adverteerde in kranten buiten de
regio, bijvoorbeeld in de Graafschapsbode die in de Achterhoek verscheen. Naast
advertenties verscheen daarin op 24 mei
1890 een artikel waarin werd gewezen
op de ‘vooruitgang der broodfabricatie
hier ter stede’, waarmee de bakkerij van
Radstake in Doesburg werd bedoeld.
Deze maakte gebruik van machines ‘af-

Bouwtekening bij de aanvraag
voor een vergunning in 1902. Op
deze tekening is alleen de voormalige smederij duidelijk weergegeven. Het gebouw staat haaks op de
Walstraat (rechts).Het bedrijfsgebouw is later gebruikt voor de pottenbakkerij van de familie Bakker
en is in 1976 afgebroken. Er is alleen een deel van de muur (achter
de woningen) overgebleven. Bron:
BHIC.
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komstig van de firma Caners te Ravestein, speciaal bekend als oorspronkelijk fabrikant van bakkerswerktuigen...’
Met zijn werktuigen speelde Caners in
op de groeiende vraag naar machines
voor de bakkerij. Na het midden van de
19e eeuw werd de accijns op het malen
van graan afgeschaft en ook de vaste
broodprijs (broodzetting). Daardoor
konden de broodprijzen dalen en nam
de concurrentie toe. Dat leidde, mede
door technische voortuitgang en nieuwe
energiebronnen (stoom, gas), tot mechanisering van de broodproductie en tot
broodfabrieken.
De afschaffing van accijns op het gemaal
en de mechanisering verklaren waarschijnlijk ook de bloei van de maalderij
en meelhandel in Ravenstein rond 1900.
In de Ravensteinse molen maalden de
gebroeders Versterren sinds 1863 met
een stoommachine. Louis van Stekelenburg nam in 1878 de molen over, richtte
in 1881 een bakkerij op en begon in 1926
een elektrische maalderij aan de Maasdijk. De firma Meulemans kwam in
1886 naar Ravenstein. Net buiten de
stadsgrens was vanaf 1909 de firma
Herckenrath-Coenen actief in het pand
van de latere Boerenbond.

Verkoping
De bloei van de firma Caners in de
Walstraat duurde nog vijftien jaar. In
1917 stopte het bedrijf en werd bij een
openbare verkoping in hotel De Keurvorst de inboedel verkocht van de ‘Oudste Ned. fabriek van bakkerswerktuigen’.
Het pand van Caners behield nog wel
een functie. In een advertentie uit 1924
staat dat Bern. Burgers zich daar heeft

gevestigd als koperslager, lood- en zinkwerker en ook fijn smeed- en draaiwerk
maakte. Twee jaar later verkocht M.
Boersma er landbouwwerktuigen. In
1927 en 1930 verschenen weer advertenties van de firma Caners, dit keer voor
ijzerwaren.

Het pand in de Walstraat dat de
firma Caners in 1902 liet bouwen.
Onder: Advertentie firma Caners
in 1927.

Bronnen
BHIC, 7389 Gemeentebestuur Ravenstein, (1810) 1814-1942; BHIC, Hinderwetgunningen, nrs. 432.06, 432.21,
432.28, 432.34; Bureau inventarisatie en
advies monumenten, Utrecht (Biam),
Geïnventariseerde objecten historische
bebouwing Ravenstein, 1995; Graafsche
Courant, Udense Courant, Provinciale
Noord-Brabantsche en ’s-Hertogenbossche Courant, De Graafschapsbode.

Burgemeester Caners
De smederij van Caners heeft weinig sporen achtergelaten in Ravenstein. Het omgekeerde geldt voor een zoon van Petrus Caners. Op 22 april 1874 werd Franciscus
Gerardus Caners geboren. Hij zou uitgroeien tot een vooraanstaande notabele:
tussen 1906 en 1923 burgemeester van Demen, Dieden en Neerlangel, secretaris
van Deursen en van 1923 tot 1939 burgemeester van Ravenstein inclusief de daarbij
gevoegde kerkdorpen. Hij was ook jarenlang secretaris van waterschap De Maaskant waarna het Caners-gemaal in Gewande naar hem werd vernoemd.
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Stadsgids Louis Busch:
door Wilhelmien van Sambeek
foto René van den Heuvel

‘Geschiedenis Ravenstein is goudmijn.’
De Ravensteinse roots van Louis Busch liggen in het Veerhuis. Zijn grootvader van
moederszijde was hier veerbaas, terwijl zijn andere grootvader veerbaas was in
Heteren en Driel. Busch: ‘Vanaf 1972 woon ik met veel plezier in Ravenstein. Ik
verdiep me nog steeds in de geschiedenis Ik heb stamboomonderzoek gedaan dat
teruggaat tot 1721 en daarmee 300 jaar in kaart gebracht. Zo bijzonder.’

‘Ik ben op 2 februari 1949 geboren in
Driel in de Betuwe. Mijn lagere school
stond in Doorwerth en de middelbare
school in Arnhem. Ik heb HBS-B gedaan
met hoge cijfers voor wiskunde. Ik ging
daarom wiskunde studeren in Nijme-

gen, maar dat beviel niet zo. In die tijd,
1972, was de computer in opkomst en er
was vraag naar mensen met hoge cijfers
voor wiskunde. In Den Haag lag een toekomst open voor ICT en die kans heb ik
gegrepen. De laatste 25 jaar was ik vaak
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projectleider en was kwaliteit van software mijn speerpunt.
Mijn vader overleed in 1969 en mijn
moeder verhuisde in 1972 weer naar Ravenstein waar zij in 1913 in het Veerhuis
ter wereld kwam. Mijn opa, Gerrit Driessen, was veerbaas en beheerde het Veerhuis, de pont en de loswal. Hier liggen
mijn Ravensteinse roots. Ik heb enkele
jaren bij haar gewoond tot ik in 1983 verhuisde naar Marktstraat 23 waar ik nog
steeds met veel plezier woon.’

Stamboom
‘Op de middelbare school werd mijn belangstelling voor geschiedenis en stamboomonderzoek gewekt. Vanaf 1970
ben ik lid van de Nederlandse Genealogische Vereniging in Nijmegen waarvan ik
nu bestuurslid ben. Hier organiseer ik
zes tot acht lezingen per jaar.
In die tijd ging ik ook op zoek naar de
herkomst van de naam Busch. Ik kwam
er achter dat mijn bet-bet-overgrootvader
rond 1750 vanuit Zwitserland naar Nijmegen was gekomen. Hij werd zielverkoper van beroep: ronselaar van personeel voor de schepen naar de Oost. Hij
werd aangeklaagd voor het afpakken van
twee personen van een andere zielverkoper, zodat hij de premie opstreek. Deze
personen wisten niet eens dat ze moesten gaan varen en wisten dus ook niet
wat hen boven het hoofd hing. (Zie artikel Ferdinand Busch, zielverkoper, in
TM&E april 2016, nummer 8.)
Fortunat ofwel Ferdinand Büsch, nog
met trema, had een zoon Antoon en
kleinzoon Johan die ook in Nijmegen
woonden. Mijn grootvader, zoon van
kleinzoon Johan, heeft in Heteren in het
Lexkes Veerhuis gewoond. Later ging hij
naar het Veerhuis in Driel waar hij ook
veerbaas werd. Mijn grootvader had in
Heteren geen drankvergunning, maar
wel de grootste omzet in sterke drank!
Het ondeugende zit in de familie. Toen
er een nieuwe politiechef kwam, geheelonthouder, was het afgelopen met de
omzet.’

De tol van Walraven
‘Ik wist al veel over de geschiedenis van
Ravenstein en toen in 2009 de cursus
voor stadsgids werd aangeboden heb ik
die met veel genoegen gevolgd. Hier
kwam het heffen van tol door Walraven
van Valkenburg aan bod. Mijn belangstelling was gewekt en ik heb uitgezocht
hoe de tol van 1394-1395 in elkaar stak.
Het aparte was dat de tol, volgens het
kasboek, in handen was van de hertog
van Gelre. (Zie artikel Tol in Ravenstein
in TM&E augustus 2015, nummer 6.)
De Ravensteinse tol heeft langer bestaan.
Hoe dat in elkaar steekt dat zoek ik nog
uit.’

Bokkenrijders
‘Ik ben ook lid van het Bokkenrijdersgenootschap. De Bokkenrijders waren in
Zuid-Limburg, een stukje Duitsland en
België actief. Dit speelt vooral in de tweede helft van de 18e eeuw met pieken in
1740 en 1770. Er was veel armoede door
misoogsten, veepest, dolende soldaten
en mensen die het heft in handen namen om aan eten te komen. Het genootschap zoekt verder uit wie deze mensen
waren en welke verhalen erover te vertellen zijn. Het is heel interessant om je
hierin te verdiepen.’

Genieten
‘Ik woon met veel plezier in dit mooie
stadje, omdat het kleinschalig is en veel
historie heeft. Het is in de loop der jaren
mooi gerestaureerd. De grachten liggen
er verzorgd bij, het leerlooierijmuseum
en de tuinhuisjes zijn prachtig en de
huizen zijn het bekijken waard. Ook de
vestingwerken zijn bijzonder. Een heel
mooi gebouw vind ik de Garnizoenskerk
(1641). Hij is klein, mooi gerestaureerd,
heeft nog het originele koorhek, kabinetorgel en een prachtige kapconstructie.
Ook het Tiengebodenbord, een geschenk
van Johan Baron van Merode, is een bezoekje waard. Kortom, er valt veel te zien
en te vertellen. Wat geschiedenis betreft
is Ravenstein een goudmijn.’
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De hortus conclusus
van Piet Jurjus
door Joke de Ridder

Piet Jurjus.

Omringd door de gracht ligt op ravelijn ‘Polleke’ behorend tot de voormalige vesting, een protestants kerkhofje. Op die historische plek vinden enkele doden rust
en een paar levenden werken er in de tuinen die er in de loop der jaren zijn aangelegd. Eén van de tuinen doet denken aan een ‘hortus conclusus’, de ‘omsloten hof’,
vaak een aanduiding voor kloostertuinen, als een oord van spiritualiteit. Dat was
de hof van Piet Jurjus (1937-2011), die als gepassioneerd verzamelaar van oude
fruitrassen daar zijn eigen universum had gecreëerd.
In 1997 kwam het gezin Jurjus vanuit
Den Bosch (weer) wonen in Ravenstein.
Een jaar eerder, op weg naar zijn pensioen, vond Piet een nieuwe hobby: het
kweken van fruitrassen. Volgens zoon
Herman en dochter Yvonne deed hij
daarvoor inspiratie op in de tuin van het
geboortehuis van de Vlaamse schrijver
Ernest Claes (‘De Witte’) waar hij kennis
maakte met de Dubbel Flip-boom, een
oud Belgisch perenras.

Waaiervormige tuin

Peterke en Gerald Boerboom.

Na eerst een perceel te hebben gepacht
achter het R.K.-kerkhof aan de Molensingel, moest Piet als gevolg van uitbreiding
van het kerkhof uitzien naar een andere
plek voor zijn fruitbomen. Een welwillend protestants kerkbestuur, eigenaar
van het ravelijn, bood hem een hoekdeel
ervan aan. Na ontginning van de jungle

die hij aantrof, kon de verhuizing van de
boompjes in 2000 plaatsvinden. Maar
niet voordat hij het ontwerp en de organisatie van zijn tuin tot in de puntjes had
uitgedacht. Uitgangspunt was een bestaande oude boom waarbij rondom de
stam een bankje was getimmerd; en de
typische vorm van het perceel volgend
vormde hij een waaiervormige tuin. In
elke punt van de waaier plantte hij verwante soorten. Aan de ronde buitenkant
van de waaier kwamen twee rijen perenboompjes langs de gracht te staan.
Door te enten op oude stammen kweekte Piet zijn rassen. De bomen hield hij
laag, klein en smal. Hij moest er zelf bij
kunnen. De takjes boog hij de gewenste
richting op, maar altijd zó dat de vrucht
tot zijn recht kwam op de manier van de
boom zelf. Hij wilde perfect fruit. Liever
één mooie appel dan tien minder mooie.
Hij selecteerde ontzettend secuur. Voortdurend bond hij de strijd aan met insecten en ongedierte, de vijanden voor zijn
fruit en wel ‘zonder chemicaliën’ zoals
hij zelf vertelde.

Jacht op rups
Zoon Herman herinnert zich nog van
vroeger de jacht op een rups die de eigenschap had zich te camoufleren als
opgerold blad, of takje. Vader en zoon
hebben dagenlang gezocht naar het
beestje dat met een ongeoefend oog niet
te vinden is. De derde dag, ‘vader gaf niet
op’, heeft Piet de rups toch gevonden.
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De grond onder de bomen was altijd
brandschoon, er groeide niets. Afgevallen blad, waarmee de boom zich ontdoet
van zijn afvalstoffen, werd meteen verwijderd, uit vrees voor ziektes. Met de
beperkte ruimte voor zijn bomen moest
hij altijd schipperen. Het werd steeds
voller. Dochter Yvonne: ‘Vader zag dat
als een uitdaging, een soort sport, hij
was altijd op zoek naar oplossingen. En
wat hij had bedacht konden zijn handen
maken. Zijn boomgaard was echt het resultaat van hoofd, hart en handen’.
Peterke Boerboom die met haar man
Gerald op een paradijselijke plek langs
de Maasdijk woont, vertelt dat zij een
keer contact had gezocht met Piet omdat
zij en Gerald graag een Kroosjespruim in
hun eigen moestuin wilden planten. Die
had hij niet: ‘die wordt mij veel te groot!’.
Maar binnen twee weken was die oerpruim via het netwerk van Piet toch in
hun bezit. Via de Kroosjespruim was het
eerste contact gelegd en er bleef contact
op basis van hun wederzijdse belangstelling voor fruitbomen.

Crisisjaar
2011 was een crisisjaar. Piet overleed plotseling en zijn tuin bleef, tot grote zorg van
velen, een maand lang als een weeskind
achter. De tijd drong. De familie Jurjus
heeft Peterke en Gerald bereid gevonden
de tuin ‘waar met liefde monnikenwerk is
verricht’ over te nemen. Geheel volgens

de wens van de familie hebben zij dat op
hun eigen manier en volgens hun eigen
inzichten gedaan. Ze namen wel de administratie over, waarin Piet de organisatie
van zijn tuin had vastgelegd.
Om te weten waar welke bomen stonden
en aan welke boom welk fruit groeide
hebben Gerald en Peterke in plaats van
de labels van Piet (niet regenbestendig)
eigen, weerbestendige, merktekens gemaakt van gebakken klei, voor elk type
fruit een keramisch label. Aanvankelijk
verzorgden ze de tuin met enige
schroom. ‘Wat zou mijnheer Jurjus hier
wel van vinden?’, heeft Peterke zich tijdens het werk vaak afgevraagd. Via zijn
bomen bleef Piet lange tijd nog in de
tuin aanwezig. Gaandeweg, al werkend,
groeiden zij evenwel in hun eigen proces. Hun handen zitten inmiddels in de
bomen. De eens kale ondergrond staat
nu vol met bijzondere en nieuwe soorten
planten zoals vogelmelk, orchis, St. Janskruid, Brunel en allerlei insecten en vogels zijn welkom. De zorgzaamheid is
groot. Het werken fijn. De hof van Piet is
inmiddels de eigen hortus conclusus van
Peterke en Gerald Boerboom.
Met dank aan Yvonne Jurjus, Herman
Jurjus, Peterke Boerboom en Gerald Boerboom.
Zie ook: Omroep Walraven: 9 juli 2010 en
1 september 2010.

Piet Jurjus schreef over zijn
tuin in 2009:
‘Mijn tuin is beperkt in omvang en traditionele fruitbomen worden erg groot. Het
duurt jaren voordat ze vruchten geven. Ik heb gezocht
naar een manier om fruit te
laten groeien op bestaande
laagstammen. Omdat ik
graag veel soorten wilde leren kennen, ben ik begonnen
met het enten van meerdere
soorten op één stam. Door
goed snoeien geven die al na
2 of 3 jaar vruchten. Zo heb ik
nu een boom met 10 verschillende soorten appels. Ik heb
zelfs weleens, met succes,
een appelsoort op een peren- onderstam geënt. Al
werkend heb ik nu op een oppervlakte van 350 m zo’n 180
appelsoorten, 200 perensoorten, 30 pruimensoorten,
30 kersensoorten en 5 perziksoorten. Ik blijf nog steeds
doorzoeken naar voor mij
onbekende soorten. Soms
koop ik entjes, soms ruil ik.
Het gaat mij niet om een
hoge opbrengst, ik selecteer
streng op kwaliteit. Al met al
houd ik geen kilo’s over. Als
ik van iedere soort een paar
mooie exemplaren kan plukken en proeven, dan ben ik
weer dik tevreden.’

Label van gebakken klei met aanduiding van de soort.
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door Aad Vernooij

Brood en kleding voor
‘fatsoenlijke armen’
‘Fatsoenlijke armen’ kregen in het Land van Ravenstein in de 18e eeuw brood, kleding, brandstof of geld of werden bij een gezin in de kost gedaan. Om de toeloop
van armen te beperken moesten nieuwkomers over voldoende geld beschikken.
Dat blijkt uit een omvangrijk onderzoek naar de armenzorg door Annemarie van
Lith-Droogleever Fortuijn.

Gravure naar Pieter Breughel
getiteld: Charitas (Liefde).
Bron: Wikimedia Commons.

Spijndbrood
Vanaf de middeleeuwen stelde de landsheer rogge beschikbaar om er brood van te
bakken voor de armen. Dat
brood werd uitgedeeld, gespijnd, met Pasen en Kerstmis. Vandaar de aanduiding
spijndbrood (en spijndrogge).
Ieder dorp had recht op een
bepaalde hoeveelheid. In
Deursen-Dennenburg was
dat per twee jaar vier malder
(circa 140 liter) rogge, waarvan 108 broden gebakken
werden. Een gezin met twee
kinderen kon van één brood
twee dagen leven. Overigens
kregen ook de pastoors en de
kosters van beide dorpen
spijndbrood (96 broden per
twee jaar); dat kwam voor rekening van de armenkas. Het
spijndbrood werd tweemaal
per jaar, met Pasen en Kerstmis, door de armmeesters bij
de rentmeester in Ravenstein opgehaald.

Achttien jaar geleden begon zij aan haar
onderzoek dat zij deed naast haar werk
als lerares geschiedenis. Zij bestudeerde
onder andere rekeningen van de armenkassen, ordonnanties van de landsheer
over migratie en de volkstelling van 1725.
Haar onderzoek is een vervolg op (en
uitbreiding van) de studie van de Ravensteiner C.A. Verkuylen uit 1995. Het is
de bedoeling dat haar onderzoek binnen
afzienbare tijd in boekvorm verschijnt.
Ze beschrijft de armenzorg in de dorpen
in het toenmalige Land van Ravenstein.
Haar conclusie: ‘In alle dorpen leidde
een groot deel van de bevolking een marginaal bestaan. Men kon gemakkelijk
onder de armoedegrens zakken. Als dat

gebeurde kwam men ten laste van de
armenzorg.’

Armenkas
Ieder dorp had een armenkas waarvoor
de landsheer richtlijnen had opgesteld.
Per dorp waren er twee armmeesters die
twee jaar in functie waren. Na afloop van
die periode moesten ze rekening en verantwoording afleggen aan o.a. de pastoor, de schepenen en de drost. De uitgaven bestonden vooral uit geld, brood en
kleding, naast onder meer kostgeld, begrafenissen en ziektekosten. De invloed
van de pastoor op deze uitgaven was
groot. Van Deursen en Dennenburg, in
1700 samengevoegd en één armenkas
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beherend, zijn de meeste gegevens bekend: armenrekeningen van 1691-1781
en van twee latere jaren. Van andere dorpen is veel minder bewaard gebleven;
van de stad Ravenstein alleen de rekening van 1763 en een overzicht van inkomsten en uitgaven van 1764-1771.

Landsheer en drost
Annemarie van Lith: ‘Wat opvalt is dat
de landsheer en de drost strak de hand
hielden aan de regeling van de armenzorg. Dit is in tegenstelling tot elders in
Nederland waar deze was gedelegeerd
aan organisaties als diaconieën. De armenkassen beschikten over kapitaal dat
ze uitleenden aan mensen. Die betaalden rente en dat geld werd in de armenkas gestort. Daarnaast waren er inkomsten uit koren en uit landerijen.
De landsheer hield streng toezicht op de
immigratie. Wie zich hier wilde vestigen
moest over minimaal 500 gulden beschikken of iemand hebben die borg
stond. In de praktijk lukte het niet altijd
om mensen te weren. Er werden uitzonderingen gemaakt, maar niet voor vrouwen van soldaten die ingekwartierd waren geweest. En het kostte veel moeite
om mensen terug te sturen.’

Twintig procent
Het is volgens haar moeilijk te zeggen
hoe groot de armoede was. In DeursenDennenburg kreeg twintig procent van
de bevolking in 1725 ondersteuning van
de armenkas, maar daarvan konden de
armen niet leven. Het was altijd een aanvulling op de eigen inkomsten. Uit gegevens van de volkstelling van 1725 kun je
afleiden wat de kans op armoede was.
(Zie de tabel hiernaast.) Mensen die weinig grond bezaten, geen ambachtsman,
arbeider of middenstander waren, konden hun gezin moeilijk onderhouden.
Dat aantal varieerde van 45 procent in
Velp tot 93 procent in Uden (zie tabel). In
de loop van de 18e eeuw is de armoede
toegenomen, zoals elders in Nederland
toen het geval was.
De pastoor bepaalde hoogstwaarschijnlijk wie steun kreeg. Je moest dan wel
een fatsoenlijk arme zijn. ‘Dat waren de

armen uit de eigen parochie, die zich
netjes gedroegen en deden wat de pastoor zei.’

Het Senten meyske
Van Lith geeft veel voorbeelden van de
armenzorg in de praktijk. Zoals de steun
aan ‘het Senten meyske’, de dochter van
Vincent Jan Arts, armmeester in Deursen-Dennenburg in 1715-1716. Na zijn
dood in 1729 kwam het meisje in de kost
bij een gezin in Dennenburg. Ze was
waarschijnlijk invalide, want er is een rekening voor ‘een ijserken’. Het ‘Senten
meyske’ kreeg, terwijl ze in de kost was,
veel kleren, waaronder hemden, een
schort, een rok, mutsen, een paar kousen, sokken, vijf paar klompen, een paar
schoenen, veel neusdoeken (zakdoeken),
linnen en hemdlaken met garen, waarvan kleren gemaakt werden. Ze verhuisde naar Megen, waar de armmeester van
Deursen-Dennenburg voor haar een
schoolboek en schoolgeld betaalde.
Daarna verhuisde ze naar Ravenstein,
waar ze in 1736 stierf. Haar begrafenis
werd betaald uit de armenkas van Deursen-Dennenburg.

Dertien Arme Cameren
Van Lith heeft ook gegevens gevonden
over de dertien armenhuisjes bij de kerk
van Herpen. Deze Arme Cameren zijn
gesticht in 1528 met geld uit de nalatenschap van Philips van Kleef. Ze hebben
tot in het begin van de 19e eeuw bestaan.
Ze waren bestemd voor twaalf arme
mannen en één arme vrouw (die de was
voor de mannen moest doen). Later
mochten de mannen ook een vrouw
meenemen, maar geen kinderen. Armen
uit alle dorpen konden er terecht. De
landsheer schonk jaarlijks driehonderd
gulden (later vervangen door driehonderd gulden rente van een uitgezet kapitaal) voor het onderhoud.

				
		

Annemarie van Lith.

Kans op armoede*
Uden			93 %
Zeeland 		
86 %
Reek 			
77 %
Huisseling 		
65 %
Demen-Langel		
63 %
Deursen-Dennenburg 51 %
Velp			45 %
*Meegeteld zijn boeren met
minder dan 3 morgen (circa 3
hectares) grond en personen
die als ‘arm’ aangeduid waren.
Bij Huisseling, Reek en Uden
zijn arbeiders en ambachtslieden niet apart aangegeven; het
percentage zal dus lager zijn geweest. De gegevens komen uit
de volkstelling van 1725. In Ravenstein is die waarschijnlijk
niet gehouden. Van Boekel,
Herpen en Schaijk zijn de gegevens niet bewaard gebleven.
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Koninklijk in Ravenstein

Schoolkinderen met een zuster in
de Landpoortstraat.

Onlangs las ik dat ons koningspaar een
officieel staatsbezoek af gaat leggen aan
India. Het wordt hun negentiende staatsbezoek waarmee ze bepaald reislustig genoemd kunnen worden. Naar verluidt
openen deze bezoeken deuren welke
normaal gesloten blijven en versnellen
ze het maken van connecties en overeenkomsten. Ook de bezoekjes dichter bij
huis, ik bedoel gewoon in ons eigen land,
worden enorm gewaardeerd. De getoonde belangstelling werkt motiverend en
inspirerend, lees ik keer op keer.
Als ik daar over lees moet ik altijd denken aan de koninklijke ontvangsten in
Ravenstein maar ... ik kan er geen vinden. Geen recente tenminste, want
Lodewijk Napoleon tel ik niet mee. Niet
dat er niks koninklijks in Ravenstein is
geweest, wel degelijk. Meulemans
Mengvoeders kreeg bij hun 100-jarig
bestaan in 1964 het predikaat koninklijk. Voor het uitreiken van de bijbehorende oorkonde gaf de Commissaris van
de Koningin acte de présence. Niet onze
koningin of desnoods Prins Bernhard.
Zou het eigengereide gedrag van het
Land van Ravenstein, tentoon gespreid
totdat Napoleon alle grenzen platwalste,
ons nog steeds achtervolgen?

Beatrix en Claus
Zelfs toen Prinses Beatrix en Prins Claus
op doorreis langs Ravenstein kwamen,

lukte het niet. Het zal rond 1970 zijn geweest. Ik zat op de kleuterschool aan de
Molensingel. Zuster Leonita vertelde
dat de prins en prinses bij Niftrik met de
veerpont over zouden steken naar
Ravenstein. Via de Marktstraat en de
Landpoortstraat zouden zij door een
haag van schoolkinderen richting Oss
rijden. Wij kleuters werden opgesteld in
de Landpoortstraat bij het zebrapad met
een oranje of rood-wit-blauw vlaggetje
om mee te zwaaien.
Ons was verteld dat het koninklijke paar
stapvoets zou rijden zodat er handjes gegeven konden worden maar niets van
dat alles. Om te beginnen duurde het
wachten veel langer dan beloofd, waren
onze kelen schor van het zingen en reed
de auto veel te hard om handjes te
schudden. Wat een deceptie.
Toen het prinselijke paar uiteindelijk
arriveerde, was ik als jonge autoliefhebber vooral erg onder de indruk van de
grote Amerikaanse cabriolet inclusief
chauffeur met pet. Toen die gepasseerd
was keek ik pas naar prins en prinses.
Twee achterhoofden is alles wat ik heb
meegekregen. Inmiddels is de vrijstaat
uitgeroepen. Voor het twintigste staatsbezoek is het Land van Ravenstein toch
een mooie bestemming?
Winfried de Luij
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