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Rectificatie Beerse Overlaat
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

De Beerse Overlaat is niet in 1930 gesloten maar eind 1941. In het vorige nummer (augustus 2019) heeft de eindredactie een onjuiste kop boven het artikel
geplaatst. Daarin stond dat de boeren in
Huisseling al vanaf 1930 geen last meer
hadden van de Beerse. Dat was te danken aan dijkverhoging, aanleg van de
Lithse stuw en een aantal relatief droge
jaren. Maar de overlaat was toen nog niet
afgesloten. Dat gebeurde pas later, zoals
verderop in het artikel staat beschreven.

Aanvulling
Ter aanvulling hierop kregen we van
Henk Buijks een tekst. Hij schreef onder
meer: “Op 9 april 1940 wordt in Den
Haag een besluit genomen met grote gevolgen voor onze regio.

Minister Albarda van Waterstaat verleent Waterschap De Maaskant vergunning om de overlaatkade bij Beers te verhogen tot een volwaardige Maasdijk van
drie kilometer lang….
Jammer genoeg gooit de Duitse inval in
mei 1940 roet in het eten. Even gelden
andere prioriteiten. Zo moet de ergste
schade aan de infrastructuur – wegen en
bruggen – eerst worden verholpen….
De werkzaamheden bij Beers starten op
maandag 9 september (1940 red.) en
zullen naar verwachting enkele maanden duren ... De planning in Beers wordt
niet gehaald: pas tegen het einde van
1941 is de overlaat dicht. Het werk lag
soms stil, omdat er te weinig mensen beschikbaar waren, een gevolg van de toestand tijdens de Duitse bezetting ...”

De Beerse Maas bij Ravenstein. Bron: Fotobank Heemkundekring
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Bladeren in een geschiedenisboek
“Een wandeling door Ravenstein is als het bladeren in een geschiedenisboek”. Aldus
het Brabants Dagblad op 3 augustus 2019. De tekst stond in een artikel waarin lovend over het stadje werd geschreven. Binnenkort kun je letterlijk bladeren door
het geschiedenisboek van Ravenstein. Het zal in het voorjaar van 2020 verschijnen.

Bijzondere geschiedenis
Ravenstein heeft een bijzondere geschiedenis. Vierhonderd jaar Duits bezit. Vestingstad. Hoofdstad van een heerlijkheid. Centrum van een gebied met
godsdienstvrijheid waar kloosters werden gesticht en de jezuïeten de kerk en
een Latijnse school bemanden. Na 1800
een plattelandsstadje met middelgrote
bedrijven en markten en winkels voor de
wijde omgeving. Vanaf 1923 hoofdplaats
van een fusiegemeente. Na 2003 een
stadje vol monumenten (81!) waar toeristen flaneren
Dit boek gaat over de inwoners van toen
en nu, werknemers van Ravo en Meulemans, burgemeesters, ondernemers en
winkeliers, priesters, onderwijzers, over
verenigingen en vrijetijdsbesteding, vorsten en notabelen. De oudste inwoners
vertellen over het leven in hun jeugd.
Het wordt een boek op groot formaat,
met ruim 200 pagina’s. Het zal honderden foto’s bevatten, van schoolklassen,

Ravenstein
1360 - 2020

verenigingen, evenementen en van bedrijven en winkels. Het boek is, evenals
dit tijdschrift, een initiatief van de Heemkundekring. Binnenkort meer informatie
over de presentatie en de verspreiding.
Markten, winkels en middenstand

86 Twee eeuwen Ravenstein

Bont en in 1915 Hendricus van Susteren.
Middenstanders met meerdere bedrijfstakken
waren er vooral in de eerste helft van de 20e
eeuw. In de jaren vijftig had ‘smidje’ Verhoeven, honderd meter van zijn smederij, een
winkel in huishoudelijke producten als extra
inkomstenbron. Veel middenstanders gingen
werken in de plaatselijke bedrijven terwijl hun
vrouw ‘in de winkel stond’.

Vleeschhouwerij
M. Theeuwen in de
Nieuwstraat.

Benzinepompen

Markten, winkels en middenstand
Ravenstein had eeuwenlang een centrumfunctie met week- en zelfs dagmarkten. De boeren uit de
omgeving verkochten daar hun producten. In de twintigste eeuw, met de groei van de welvaart,
ontstond in Ravenstein een groot aanbod van winkels voor plaatselijke en regionale klanten.
Schaalvergroting en groeiende mobiliteit leidde aan het einde van die eeuw tot een krimpende
middenstand. Ravenstein kreeg meer en meer een woon- en recreatiefunctie.
Ravenstein had in de 19e eeuw weekmarkten
en bijna dagelijks een groentemarkt. Ook
gingen boeren langs bij burgers om aan huis
groenten te verkopen en burgers gingen naar
de boer voor zuivelproducten. Vanaf 1850
kregen de markten door de toename van
bedrijvigheid en welvaart concurrentie van
winkels. De invloed van de kleine lokale
markten verminderde. De kleine winkels waren
overigens nauwelijks van andere huizen te
onderscheiden. Er was geen etalage, hoogstens
een bescheiden uitstalkast. De winkelruimte
was meestal een gedeelte van het woonhuis

de aanvragen en toegewezen vergunningen
door de gemeente Ravenstein geeft een beeld
van de groei van het aantal winkels.
Opvallend was het grote aantal vergunningen
voor de oprichting van een bakkerij. In 1877
deed Gerardus Hombergen een aanvraag,
in 1881 Ludovicus van Stekelenburg, in 1885
Gebroeders Riesouw en Th. Linssen in 1900,
Anthonij Bouwens in 1906, Hendricus van den
Oever in 1910 en Joannes Arts in 1911. Wellicht
was het hebben van een bakkerij een soort
tweede tak, een aanvulling op een beroep als
boer of kleine zelfstandige.

Vergunningen

Slagerijen

Eind 19e eeuw verbeterde de economische
situatie, zowel in de landbouw als in de industrie en werd er ook meer geïnvesteerd door
de Ravensteinse middenstand. Vanaf 1875
kent Nederland de Hinderwet als instrument
van toezicht op bedrijven. Een overzicht van

In dat kader zijn wellicht ook de vele plannen
tot de oprichting van een slachterij/slagerij te
verklaren. Het is mogelijk dat steeds minder
boeren besloten om zelf te slachten. Want,
naast de genoemde Hinderwet, zorgde de
overheid ook voor wetgeving rond hygiënisch

handelen. De verzoeken om een vergunning
kwamen van Matheus Theeuwen in 1887,
Johannes Versaan in 1891, Daniël van den
Burgt in 1893, Johannes van der Eijken in
1895, Franciscus Riesouw in 1897 en H. Peters
in 1904. Wellicht is de aanvraag in 1909 van
herbergier Hendrikus de Best om een slachterij te mogen starten illustratief voor de vele
nevenberoepen van de zelfstandigen in die
tijd. Hij wilde die slachterij namelijk openen
achter zijn herberg.

Opvallend waren de initiatieven om benzinepompen te plaatsen. Veel auto’s waren er nog
niet maar al in 1926 deed J.M. Jansen een
verzoek, de firma Meulemans deed dat in
1930. A. Beerens deed een aanvraag voor zijn
taxibedrijf in 1934 met een uitbreiding in 1939
en J.C. Hey, kolenboer, vroeg een benzinepomp aan in 1938. Binnen ruim tien jaar had
Ravenstein vier benzinepompen voor slechts
een paar auto’s. Oudere Ravensteiners herinneren zich nog de benzinepomp in de Marktstraat bij Beerens of de pomp bij de Bleek.

Marktstraat in 1930, met
benzinepomp.

Smederijen
Er waren al eeuwenlang smederijen in
Raven-stein. Zij waren nodig als hoefsmid
voor trekpaarden op de boerderijen en voor
het smeden van hekwerk rondom bedrijven
en tuinen. Begin 1900 na hun aantal toe.
In 1902 Petrus Caners, in 1903 Hendrikus de

Beurs in 1947
De economische crisis begin jaren dertig
zorgde voor veel werkloosheid. De verminderde koopkracht leidde tot een terugloop
van de vraag in de Ravensteinse winkels. Pas
na de Tweede Wereldoorlog was er een sterke
Markt 1896.
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Dora Coenen: Laatste oorlogsmaanden
Tussen 17 september 1944 en 14 maart 1945 hield Dora Coenen een dagboek bij van
de laatste oorlogsmaanden in Zuid-Nederland. Dora was een dochter van Janus en
Catrien Coenen-van den Berg, die een boerderij hadden aan de Woordstraat in
Huisseling. Dora volgde in die tijd een opleiding in Limburg. Ze was vanwege de
oorlog naar Huisseling gekomen. Hieronder fragmenten uit haar dagboek.

Dora Coenen.

Dinsdag 19 september
Amerikanen komen vanmorgen in Ravenstein. Heel Ravenstein is oranje, dus
wij zijn vrij. Dan gauw de vlag uit. Voor
’t eerst weer sinds ruim vier jaar dat de
vlag weer wappert. Voor allemaal moet
oranje opgezocht worden. ….
Als we naar huis gaan horen we het gerucht dat er in Oss gevochten is en de
moffen terugtrekken richting Ravenstein. Ietwat angstig gaan we naar huis.
Thuis gekomen wordt er druk geschoten richting Oss. Ook ’n keer richting
Ravenstein en daar zijn ze druk aan het
feesten. De muziek trekt door Ravenstein. Ik heb geen zin er heen te gaan.
Het is nog geen tijd om te feesten,
’t feest wordt dan ook vroeg afgelast.
De vlag hebben we ook maar gauw naar
binnen gehaald, die zullen we nog wel
even binnen mogen houden geloof ik.
Ik geloof niet dat we zondag vrij zijn.

gevraagd en toen heeft hij het onderstaande stukje geschreven. Hij is 26 jaar
en in veertien verschillende landen geweest. Twee jaar krijgsgevangene in
Rusland. Eerst in de Oekraïne, maar
toen de moffen kwamen, in Siberië. Het
was er erg slecht.
“I am very satisfied to spiking with you.
And I would like to see you tomorrow
again If would you like. Let me know
about it. Zaniewski Aleksander.”

Zaterdag 30 september
Vanavond hebben we bezoek gehad van
’n Pool. Die gister beloofd had te komen, is niet gekomen. Ik heb zijn naam

Zaterdag 7 oktober
De Polen zijn vertrokken! Vanmorgen
om kwart over acht. Zij vonden ’t erg om
weg te gaan en wij vonden ’t erg dat ze
gingen. We waren aan elkaar gehecht,
nu al in zo’n korte tijd. Het zijn ook zo’n
arme stakkers. Tadek vroeg nog ’n schapuliermedaille. We hebben ze er ieder
een gegeven, mama ook nog een Agnus
Dei. Ze waren er erg blij mee. Van Aleksander kreeg ik ’n zijden zakdoekje met
de Poolse adelaar en ‘Poland’ erop, ’n
prachtig ding. Hij zou ’n foto sturen
vanuit Engeland zei hij.

Oorlogsdagboeken over Ravenstein
“Alle huizen in ’t stadje waren min of meer beschadigd door het bombardement van de spoorbrug dat de Geallieerden een paar weken geleden
uitgevoerd hadden. Bovendien herbergde men reeds evacués uit de
Hollandsche steden, vluchtelingen uit de Betuwe, Zeeland, Nijmegen en
nog Poolsche troepen…”
Dit schreef Petronella Dozy in oktober 1944 toen zij in Ravenstein verbleef. Zij was geëvacueerd uit Groesbeek en hield een oorlogsdagboek bij.
Haar verblijf in Ravenstein heeft zij uitvoerig beschreven. Op deze pagina’s staan enkele citaten. Daarnaast fragmenten uit dagboeken van Dora
Coenen uit Huisseling en Hub de Bont uit Tilburg. Er zijn nog meer oorlogsherinneringen opgetekend, zoals die van pastoor Van Heijst, Jan van
Schadewijk en Hennie Kraaijvanger. Deze zullen worden gepubliceerd in
het boek over Ravenstein dat volgend voorjaar zal verschijnen. Daarin
komt een uitgebreide samenvatting van het oorlogsdagboek van Petronella Dozy.

Maandag 2 oktober
Ik ben vandaag in Ravenstein naar de
radio wezen luisteren. Bij Suermondt
staat ’n luidspreker heel hard. Het was er
erg druk met luisteraars. Tussen Arnhem en Nijmegen was vannacht en vanmorgen hevig gevochten. De moffen
waren teruggeslagen. Ook bij Den Bosch
was al een tankslag bezig. Om Den Bosch
zou hevig gevochten worden.

Dinsdag 17 oktober
We krijgen inkwartiering. Vanmiddag
kwam ’n Engelse kapitein kwartier maken voor twintig manschappen in de
schuur, op de deel, in ’t zomerhuis en in
de huiskamer drie officieren. Ria moest
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tolk zijn bij Gerrits en Elemans. Er komt
weer wat leven in de brouwerij.
Maandag 30 oktober
Gelukkig weer berichten, en goed! Den
Bosch, Breda, Tilburg en Bergen op
Zoom in geallieerde handen. Zuid Beveland is ongeveer bevrijd. Ze staan in Rozendaal. De Duitsers hebben ’n tegenoffensief ingesteld in het Oosten, tussen
Venlo en Meijel.
Zondag 17 december
De reden dat ik de laatste tijd niets meer
opgeschreven heb is dat er weinig
nieuws was. Het is bijna Kerstmis en
nog zitten we midden in de oorlog en
zien we nog geen eind. Brabant en Zeeland zijn nu bevrijd. In Limburg staan
de geallieerden voor Venlo en Roermond.
Hier zit nu alles vol. In Ravenstein zijn
ze volop aan ’t barakken bouwen. Over
de Maas zijn twee pontonbruggen gelegd. Ook wordt de spoorbrug gemaakt.
Vandaag komt de eerste trein hier vanuit Den Bosch. Deze komt koeien halen
uit de Betuwe, die naar West Brabant
vervoerd worden.
Donderdag 1 maart
Onze militairen zijn vertrokken, vanmorgen om zeven uur. Gisterenavond
hebben we ’n afscheidsavondje gehouden voor John. Hij is al die zes weken,
iedere avond binnengekomen en met
Mien en Claartje gekaart. Iedere dag
bracht hij ’n kleinigheidje voor ons mee,
thee, koffie, witbrood enzovoort. Met
mijn verjaardag kreeg ik van hem drie
stukjes zeep, tandenborstel met twee tubes tandpasta en ’n zakkam. Een welkom geschenk in deze tijd.
Donderdag 8 maart
Om acht uur ongeveer ’n geroep van
buiten. Brand! Wij stormden allemaal
naar buiten en naar boven. Richting
Herpen was brand. De soldaten vertelden dat er ’n vliegende bom gevallen
was, maar wij hadden niets gehoord.
Wel er een horen overkomen, maar dat
blijft toch aan de gang. ’s Avonds hoor-

den wij dat er een vliegende bom midden in Herpen was gevallen. Tussen
Van den Berg, de bakker (Van Rossum,
red.) en de smid. Heel Herpen was verwoest. Geen doden, wel veel zwaar gewonden en vier bediend.
Vrijdag 9 maart
De verwoesting in Herpen is verschrikkelijk. Vijftien huizen totaal onbewoonbaar. Ik heb nog nooit zoveel schade van
’n V2 gezien. Bij Van de Sijp alle ramen
eruit en in de achterkamer het plafond
eruit. Maar ’t huis staat nogal ’n eindje
terug en heeft weinig geleden bij de andere huizen vergeleken.

De zusjes Coenen, waaronder
Dora in 1940. Ze poseren bij één
van de schuilhutten die het Nederlandse leger bouwde in de boomgaard van de boerderij aan de
Woordstraat.
Vlnr: Rie, Bep, Dora, N.N., Mien(tje),
Klaartje, N.N., Coby.

Camiel Verhammen bij de familie Coenen
Bij de familie Coenen was de kleine Camiel Verhammen (3 jaar oud) in
huis. Zijn vader was ambtenaar in Berghem en had ontslag genomen toen
er een NSB-burgemeester kwam. Het gezin is toen ondergedoken op verschillende plekken. Camiel vertelde op 15 november zijn verhaal bij Omroep Walraven. Dora Coenen noemde hem in haar dagboek; zij noteerde
op 17 september: “Verhammen en zijn vrouw waren vanavond bij ons. Hij
moest morgen misschien al weg. Ze kunnen nu ook al gauw naar huis.
Hun ballingschap eindigt. Camiel Verhammen mag toch nog ’n tijd bij ons
blijven. Ze zijn ruim ’n half jaar ondergedoken geweest en ze dachten dat
’t maar voor ’n paar weken zou zijn. Maar nu begint er weer een goede tijd
dat we vrij kunnen ademen. Dat we als we ’s avonds naar bed gaan niet
bang hoeven te zijn dat de Landwacht of Sicherheitsdienst zal komen en
de radio zal vinden of onze drie onderduikers, of huiszoeking komen doen
omdat hier de illegale club vergadert. Dat zal een heerlijke tijd zijn!”
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Uit het dagboek van Petronella Dozy
Oktober 1944:
“… de najaarsregens waren ingevallen,
vrijwel onafgebroken stroomde en plensde het den gehelen somberen dag door en
elke nacht weer drupten en gorgelden de
goten naargeestig in de duisternis. Verkoudheid, influenza en longontsteking
waarden rond en kregen velen in hun
greep te pakken; burgers en vluchtelingen zowel als geharde soldaten. De vluchtelingen hadden er vanwege alle doorgestane ellende nog het meest van te lijden.”

kunnen betalen, moeten meehelpen in
de keuken. Zij vertrouwen ons toe dat
het schoonmaken niet al te veel tijd
vraagt, want de aardappels behoeven geschild noch gepit, de groenten niet uitgezocht. Rotte blaren, slakken, wormen,
alles verdwijnt in de kookpotten. Met de
slakken enz. hoewel verre van smakelijk,
is ’t nog mogelijk zich te verzoenen als
men zich slechts voor ogen houdt dat die
beesten tenminste iets van het onmisbare
dierlijke eiwit in ons voedsel brengen.”

Over de geallieerde soldaten op de Bleek:
“Het stond er vol met grauwbeslijkte legerwagens die hier nagezien en hersteld
werden. Modder noch regen weerhield
de Ravensteinse jeugd grote belangstelling voor deze werkzaamheden aan den
dag te leggen. Het mannelijk deel ervan
interesseerde zich in ’t bijzonder voor
het technische, de meisjes zwierven er
ook om heen, maar hen was ‘t meer begonnen om de rijkelijk uitgedeelde lekkernijen. In minder dan geen tijd hadden de kinderen een mondje vol
Engelsch te pakken…”

Een parade van soldaten:
“’s Middags gaan wij kijken naar de inspectie of parade op de Markt die daar
thans dagelijks gehouden wordt... Niemand wil het bonte, uitheemse schouwspel missen. Daar komen de troepen, de
kleurige Schotten, van onder de Kasteelse Poort opgemarcheerd. Voorop de
tamboer-majoor, een vervaarlijke kerel
die, steeds op de maat van de muziek,
allerlei wonderlijke toeren met zijn
fraaie stok uithaalt… Daarachter volgen
de zes doedelzakspelers. Fel gekleurde
linten wapperen van de pijpen, linten
fladderen van de mutsen der soldaten,
groene linten bevestigen hun kousen,
waaruit het gevest van een dolk te voorschijn komt.”

Petronella Dozy.

Engelse soldaten:
“In hun beste plunje, wat verlegen, zaten
de Engelsen er bij. “Good evening!” Verheugd keken zij op bij die begroeting in
eigen taal. De ene – ’t type van een donkere filmheld maar minder onwaarschijnlijk knap – begon met voorstellen:
“Ik ben Frank en hij is Jack, mijn vriend.
Met de virtuositeit der Engelsen om voor
alles en iedereen een geschikte bijnaam
te verzinnen, viel mij van stonde af de
naam ‘Miss Groesbeek’ toe. Mijn eigen
naam (Dozy) gelijk aan het woord voor
‘slaperig’ in het Engels, werd dadelijk afgekeurd als: “niet passend voor U.”
Voedsel uit de gaarkeuken:
“Het door de gaarkeuken verstrekte voer
wordt steeds slechter en is menigmaal
volkomen oneetbaar, zelfs voor uitgehongerde magen. De vrouwen uit de gezinnen die het kwartje per portie niet
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Hub de Bont in 1944 in Ravenstein
Hub de Bont uit Tilburg kwam in het najaar van 1944 met het Engelse leger (53d
Welsh Division) in Ravenstein. Hij verbleef hier enkele dagen in de omgeving. De
Bont was ondergedoken geweest in het België, nabij Postel, met de schuilnaam
Hubert van der Schoot. Hij hield een dagboek bij dat na zijn dood in 1967 grotendeels verloren ging. Een aantal pagina’s is gered, waaronder de fragmenten over
Ravenstein.
(18 oktober)
“….Ravenstein. Komen in een aardig
huis. Vluchtelingen uit Groesbeek zijn
daar en in het dorp plenty. Hoor weer de
nodige verhalen. Doe boodschappen
voor de kap(itein), maak kennis met de
onderwijzer en zijn dienstbode. Gaan ‘s
avonds terug op een kopje surrogaatkoffie. Geen nieuws over Tilburg. Kom om
elf uur thuis, maak een bed en ga met
mijn geest terug naar huis, naar de mijnen, bid voor hen en val met hun naam
op mijn lippen in slaap.
Donderdag 19 Oktober
Om acht uur op. Bezoek de meester. Ben
tolk bij een ziektegeval. Breng was naar
de vrouw van de meester. Doe weer
boodschappen. Men zegt dat Tilburg is
bevrijd maar betwijfel het sterk. Vanmiddag gaan we naar het concert, een
eindeloos gerij links en rechts, maar vinden doen wij dat concert niet.
… ’s Avonds geven wij een sing-song. Al
de jongens en de kapitein in de keuken
bij de bewoners. Oude favorieten nieuwe
schlagers, het is gezellig; had meer plezier indien ik iets wist van thuis. De lui
zijn buitengewoon aardig. Eieren, wijnbowl, jenever, het is prachtig. Ik zing ‘Ik
hou van Holland’. Ben trots erop dat kapitein in zijn dankwoord zegt nergens
aardiger, gastvrijer mensen te hebben
ontmoet.
Vrijdag 20 Oktober
’s Morgens vroeg opnieuw naar Ravenstein. Traag ditmaal. Hoor daar diverse
nieuwtjes omtrent de ordedienst en
knokploeg. …Ga terug. In de namiddag
opnieuw naar het concert in Oss. Ditmaal succes. Dansmuziek en moorddadige zanger. Oh, daar moest mijn doebie

bij zijn. Bezoeken een café, moeder en
dochter zijn opgepikt, de mensen noemen het daar “moffen-hol”. Goed werk.
Op terugtocht vertelt een korporaal mij
dat er in Tilburg hard gevochten wordt.
Krijg beklemmend gevoel, denk aan hen
thuis. God weet wat er gebeurd is.
’s Avonds Engelse les, zeer aangenaam
tot laat in de avond. Half twaalf te bed.
Allen thuis welterusten.
Zaterdag 21 Oktober
Niet te vroeg op. Neem goed bad. Die
goede mensen zorgen voor warm water,
stoppen mijn sokken en strijken mijn
was op. Namiddag Engelse studie. Boedapest en Aken genomen. Venray ligt
plat. Krijg enkele eieren voor de kapitein.
Sukkel de middag in met Engelse les,
breng links en rechts wat petroleum en
maak een praatje. ’s Avonds zijn wij voor
het laatst daar, gaan nog eens in de keuken een glaasje drinken, een en ander
vertellen en blijf laat op, heb dienst. Eerst
laat slapen, denk aan huis.
Zondag 22 Oktober
Vroeg op, scheren, heb nog juist gelegenheid de H. Mis bij te wonen, en dan
vertrek. Het is een mooie morgen. Wij
gaan langs de bekoorlijke weiden en
boorden van de Maas en komen terecht
in Oss. Ontzettend, zoveel schooiers als
hier rondlopen, het is allemaal “een cigaret voor papa, en een stuk zeep voor
mama enz.” Krijgen weer cigaretten en
chocolade. Bewaar dit weer voor mijn
doebies. Ga ’s middags en ’s avonds de
stad in. …Het is een aardige plaats.
’s Avonds uitwisseling van Engels en
Hollandse kennis. Zit wel een kwartier
te kijken op de foto van mijn twee schatten...”

Hub de Bont in legeruniform.

Wie weet waar hij was?
De geredde teksten van het
dagboek lopen nog tot 1 november. Op 29 oktober komt
Hub de Bont terug in Tilburg,
waar hij zijn vrouw en kind
ongedeerd aantreft. Daarna
ging hij met het Engelse leger naar Duitsland. Zijn zoon
Nico de Bont uit Uden stuurde ons deze pagina’s. Hij is
op zoek naar meer informatie over zijn vader, bijvoorbeeld over zijn verblijf in Ravenstein, of omgeving, waar
hij bij een onderwijzer met
een dienstbode was.
Gegevens van Nico de Bont:
bontnr1@home.nl,
06-52620369.
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Vijftig jaar jongens en meisjes
door Peter van den Hoogen
Bijna honderd jaar geleden, werd de gemengde, openbare lagere school aan de
Kolonel Wilsstraat omgebouwd tot jongensschool. Alle meisjes moesten vanaf dat
moment naar de katholieke meisjesschool van de zusters JMJ aan de Kasteelse
Plaats. De katholieke Kerk wenste een scheiding tussen jongens- en meisjesonderwijs. Die werd echter vijftig jaar later beëindigd. Vanaf 1969 gingen de jongens en
meisjes weer gemengd naar de Jozef- of Mariaschool, later samengevoegd tot
basisschool De Bogaard. Inwoners van Ravenstein die op een gescheiden jongensof meisjesschool hebben gezeten zijn inmiddels ten minste zestig jaar oud.

Op de foto uit 1920 van de openbare school aan de Kolonel Wilsstraat staan 54 kinderen waarvan
tien meisjes.

In de 16e en 17e eeuw werden, zeker op
het platteland, vaak op basis van kerkelijke reglementen, per parochie een lagere school voor jongens en meisjes opgericht. Onderwijs werd niet beschouwd
als een taak voor de landelijke of gemeentelijke overheid. De onderwijzer,
meestal de koster met een bijbaan, probeerde met orde en tucht de kinderen
taal en rekenen bij te brengen.
In de Bataafse Tijd (1795-1805) ontstonden duidelijke veranderingen. Lager onderwijs werd een overheidstaak, geregeld door de gemeenten. Bovendien
werd de vrijheid van godsdienst hersteld, van groot belang voor het achtergestelde katholieke Zuiden. Hierdoor

raakten, vooral in Brabant, ook de snel
groeiende kloosterorden steeds meer
betrokken bij het onderwijs. Zo kochten
de zusters Augustinessen rond 1840 in
Ravenstein, aan de Kasteelseplaats de
gebouwen die later Huize Nazareth gingen heten. Ze startten daar een bejaardenhuis, een naaischool, een bewaarschool (in 1854) en een school voor lager
onderwijs voor meisjes (in 1857). Dit tot
grote tevredenheid van de pastoor.
Burgemeester R. van Claarenbeek was
juist helemaal niet blij mee met dit verlies aan invloed op het onderwijs. Vanaf
de eerste nationale onderwijswet van
1806 waren gemeentebesturen verantwoordelijk voor het bekostigde dus gra-
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gescheiden naar school
tis, openbare lager onderwijs. Leerkrachten waren gemeenteambtenaren.
De gemeente zorgde voor de huisvesting van de school en van de schoolmeester. Nu werd het ‘Moederhuis’ van
de zusters het bevoegd gezag van de
kleuter- en meisjesschool, uiteraard met
de pastoor als geestelijk adviseur. De
Kerk en de ouderbijdragen zorgden voor
de bekostiging van dit ‘bijzonder’ onderwijs. Onder druk van de katholieke geestelijkheid kozen vanaf 1857 steeds meer
meisjes voor de lagere school van de
zusters, anderen bleven op de openbare,
gemengde, gemeentelijke school.

Financiële gelijkstelling
Jarenlang pleitten katholieke en protestantse partijen in de Tweede Kamer voor
financiering door de overheid van zowel
bijzonder als openbaar onderwijs. Nadat
deze partijen hadden meegewerkt aan de
invoering van algemeen stemrecht (een
wens van andere partijen) ontstond er in
het begin van de 20e eeuw een meerderheid in de Kamer voor de financiële gelijkstelling van openbaar en bijzonder
(bijvoorbeeld katholiek) onderwijs.
Na de grondwetherziening van 1917 en
de nieuwe Wet op het Lager Onderwijs
werden vanaf 1920 openbaar en bijzonder onderwijs beide gefinancierd door
de overheid. Vooral ‘onder de rivieren’
werd binnen enkele jaren ruim 80%
van het openbaar onderwijs omgezet in
bijzonder (= katholiek) onderwijs.

Paus Pius IX had namelijk reeds in
1864 in de encycliek ‘Quanta Cura’ gewaarschuwd voor de groeiende secularisatie, net als later de bisschoppen in het
Mandement in 1868. De katholieken
werd opgedragen hun kinderen uitsluitend op katholieke scholen te plaatsen en
het onderwijs, indien mogelijk, op gescheiden jongens en meisjesschool te laten plaatsvinden. Pastoors vonden het
een belangrijke taak om aan deze wens
van de Paus in hun parochies te voldoen.

Snelle overgang
De RKSP, de Rooms Katholieke Staatspartij was niet alleen in alle kabinetten
tussen 1918 en 1945 vertegenwoordigd
maar had ook regelmatig de absolute
meerderheid in de gemeenteraad in Ravenstein. Ondersteund door de pastoor,
koos de Ravensteinse Raad voor een
snelle overgang. De openbare school
werd nog in de jaren twintig door de
pastoor en de kapelaan ingezegend als
katholieke jongensschool Sint Jozef.
Alle meisjes werden verplicht naar de
Mariaschool van inmiddels de Zusters
Jezus, Maria en Jozef (JMJ), te gaan.
Het kerkbestuur onder leiding van de
pastoor werd in plaats van de gemeenteraad het nieuwe bevoegde gezag van de
jongensschool. De Mariaschool en de
kleuterschool bleven aangestuurd door
het moederhuis van de zusters JMJ in
Den Bosch. De leerkrachten waren zusters JMJ. Pas in 1953 werd de eerste
Op de klassenfoto uit 1921 staan
alleen nog maar jongens.
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leken-juffrouw, Leny van Dijk uit de
Kolonel Wilsstraat, door het moederhuis in Den Bosch benoemd aan de
kleuterschool. Ook aan de Mariaschool
werden toen de eerste leken-onderwijzeressen benoemd, mede door de sterke
groei van het aantal kinderen.

Strenge scheiding
De scheiding tussen jongens en meisjes op school en in de vrije tijd werd onder invloed van de Kerk tot in de jaren
zestig streng doorgevoerd. Zo kende
het in 1955 geopende gemeentelijke
zwembad aan de Hertogswetering aanvankelijk nog gescheiden openingstijden voor jongens en meisjes. Alleen de
dorpen met weinig kinderen en dus
kleine scholen zoals Overlangel, Demen
en Deursen mochten hun gemengde
school behouden.
De scholen kregen echter wel een katho-

lieke grondslag c.q. denominatie: het
bevoegde gezag ging van het gemeentebestuur van Demen/Dieden, Deursen/
Dennenberg of Herpen/Overlangel over
naar de kerkbesturen ter plaatse. Zij
waakten bij de benoeming van personeel of de inhoud van de lesprogramma’s over de katholieke signatuur.

Gemengd vanaf 1969
Bijna vijftig jaar later, in 1969, komen
de Jozefschool en de Mariaschool onder
een gezamenlijk algemeen bestuur. De
invloed van de Kerk neemt af en in 1971
trekken de Zusters JMJ zich terug uit
het Ravensteinse onderwijs. De lagere
scholen worden gemengd en dat is toch
even wennen. “Mijn klas was de laatste
meisjesklas en we waren ervan overtuigd dat we echt niet wilden blijven zitten, want dan kwam je bij jongens!” vertelde Linda Brückwilder, gestart op de
Mariaschool in 1968.
Weer vijftig jaar later, in 2019, hebben
we in Ravenstein weer een openbare basisschool en een katholieke basisschool,
samen in één schoolgebouw, de Morgenster. Het totale aantal schoolkinderen is in die vijftig jaar gehalveerd maar
de samenwerking tussen de scholen
sterk geïntensiveerd. Samen leren en samen spelen is nu de norm en een vanzelfsprekendheid voor jong en nog niet
zo oud.

Tweede klas van de meisjesschool
in 1943. 1. Tonnie van Rossum 2
Joke Suppers 3Janske Wiegmans 4
Marij Koppens 5 Rietje van Wijchen 6 Joop Vonk 7 Mientje Poelmans 8 Koos van de Kamp 9 Nettie
van Heumen 10 Ivon Castemiller 11
Rinie Megens 12 Gonny Arts 13
Joke van Gaal 14 Nellie van Aar 15
Tiny de Bresser 16 Claar van de
Poel 17 Marietje van Gelder 18 Cisca van den Oever 19 Nelly Roelofs
20 Annie van der Heijden 21 Geer
van Zuijlen 22 Greet van Lier 23 To
Kerkhof 24 Annie van Kessel 25
Zus van den Berg
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Twee koninginnen in Ravenstein
door Roel Knoben
In het vorige nummer van dit blad klaagt de voorzitter dat er afgezien van Lodewijk Napoleon geen koninklijke bezoeken aan Ravenstein zijn geweest. Dat is
maar ten dele terecht: op woensdag 15 mei 1895 zijn hier zelfs twee koninginnen
tegelijk geweest! Het zijn koningin-regentes Emma en haar dochter Wilhelmina,
dan pas veertien jaar, maar sinds de dood van haar vader in 1890 toch al koningin.
Het paar bezoekt de zuidelijke provincies en arriveert per stoomtrein vanuit
Nijmegen (‘als beëlzebub Locomotief, zwarte rookpluimen over de landen jagend’). De
bevolking heeft het station van Ravenstein
versierd met een tien meter hoge erezuil, met de letters W en E erop en ‘Hulde aan Hunnen Majesteiten de koninginnen’ en ‘door de Ravensteinsche
huisgezinnen’.
Feitelijk stopt de trein alleen maar in
Ravenstein om de commissaris van de
Koningin, Baron van Voorst tot Voorst
in te laten stappen en hen te verwelkomen in het Noord-Brabantse land.

Fanfare
De fanfare Oefening Baart Kunst (die op
die dag precies vijf jaar bestaat) en de
liedertafel Ravo’s Lust hebben ongeveer
honderd kinderen en burgers in stoet
naar het station gevoerd. Burgemeester
en wethouders mogen ook in de versierde wachtkamer 1e klasse aanwezig zijn
om de commissaris te verwelkomen.
De meisjes Lizzie van Hall (uitbater van
de Keurvorst) en Jeannette Reinders in
wit thibé en met oranje sjerpen bieden
‘een eenvoudig doch zeer net bouquetje’
aan. Het gewone volk moet buiten de afzetting blijven en krijgt vermoedelijk
maar een glimp van het tweetal in de
trein te zien. Volgens schema duurt het
bezoek maximaal een kwartiertje waarna ze doorreizen naar Den Bosch. De
schutterij van Grave die een erewacht
zou vormen arriveert te laat.
‘Hoewel de versiering mooier en de
geestdrift groter hadden kunnen zijn,
verloopt alles naar tevredenheid’. De
fanfare begeleidt de stoet terug naar Ra-

venstein waar aan de muzikanten en
kinderen en kleine bier-versnapering
wordt aangeboden. Feitelijk is het stadje
zelf dus niet bezocht door de koninginnen, sterker nog, het station lag toen helemaal nog niet op het grondgebied van
de gemeente Ravenstein.

Vervolg
Het bezoek krijgt voor de fanfare nog
een vervolg: drie dagen later verzamelen
zich zestig muziekgezelschappen, waaronder OBK, voor een ‘provinciale huldebetooging’ voor de koninginnen in Tilburg. De penning van deze gelegenheid
hangt nog altijd boven het vaandel van
OBK.
Medaille voor- en achterzijde ter
herinnering aan het bezoek van de
koninginnen. Bron: Archief OBK,
Foto Weijsters & Kooij.
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door Peter van den Hoogen

Van geïsoleerde stad naar
bekend verkeersknooppunt
Na de Tweede Wereldoorlog waren er nog maar weinig verharde wegen rondom
Ravenstein. De trein was het meest gebruikte vervoermiddel naar de grotere stad.
De brommer en de fiets waren voor de kortere afstanden. Je moest met de auto op
weg naar Nijmegen, via de Walstraat naar het pontveer over de Maas. Naar Oss
was er een alleen een weg door de kernen van Huisseling, Herpen en Berghem.
Vanaf de jaren zestig werd aan een betere mobiliteit gewerkt, geholpen door het
einde van de Beerse Overlaat, de groeiende welvaart, het toenemend autoverkeer
en de landelijke plannen voor autosnelwegen.
Na de glorieuze periode als katholieke
enclave werd Ravenstein rond 1800 een
verarmd stadje aan de rand van de provincie Noord-Brabant, slecht bereikbaar
vanwege de sterk meanderende Maas en
de vaak aanwezige Beerse Maas, de soms
kilometers brede overlaat voor overtollig
Maaswater ten zuidwesten van de stad.
Een opsteker was de aanleg van de spoorlijn Den Bosch-Nijmegen in 1881, die
dankzij de fabrikanten Jurgens en Van
den Bergh via Oss en dus ook via Ravenstein werd aangelegd. Het zorgde voor
vervoer en werkgelegenheid.

Maaskanalisatie

Feestelijk opening van de brug
over de Maas in juni 1975.

Precies een halve eeuw later, in 1931,
werd begonnen met de ‘Maaswerken’.
Het project omvatte de aanleg van de
stuw in Lith en het uitdiepen en kanaliseren van de Maas waardoor de vervoersmogelijkheden per schip sterk verbeter-

den. Het leidde bovendien tot de sluiting
van de Beerse Overlaat waardoor ook
vervoer over land kon worden aangepakt.
Met de toename van de bedrijvigheid in
Ravenstein en de algemene groei van de
mobiliteit per auto werden binnen korte
tijd in de vier windrichtingen nieuwe
wegen aangelegd.

De Beemdenweg
De sluiting van de Beerse Overlaat leidde
direct na de Tweede Wereldoorlog tot
grote ruilverkavelingsactiviteiten in
Noord-Oost Brabant, vooral in de inmiddels vergrote gemeente Ravenstein.
Landbouwgrond werd verkaveld tot grotere eenheden en ‘ruilverkavelingsboerderijen’ werden gebouwd aan de Beemdenweg (de nieuwe verbindingsweg
richting Schaijk) en aan de Beving. Aangelegd werd ook de Nieuwe Erfsestraat
met onder meer de nieuwe boerderij van
Thé Schonenberg. Zijn oude boerderij
moest plaats maken voor de nieuwe
woonwijk, het ‘Plan Schonenberg’. Het
was de tijd dat de werkgelegenheid én
het aantal inwoners van Ravenstein sterk
toenamen.

Dorpenweg richting rijksweg
Nijmegen-Den Bosch
Begin jaren zestig werd ook begonnen
met een verbindingsweg vanuit Ravenstein naar de Rijksweg Den Bosch-Nijmegen bij Reek. Bij de Grotestraat 25
werd een afslag gemaakt richting Overlangel. Deze afslag werd het beginpunt
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van de latere N277, de 66 kilometer lange Midden Peelweg naar Noord Limburg. Op de vele nieuwe ontsluitingswegen door de polder werd (brom)
fietsverkeer niet toegelaten. Deze ‘moderne’ rechte provinciale wegen waren
bedoeld voor het opkomende, snelle, gemotoriseerde verkeer. Ze vervingen de
eeuwenoude verbindingen over de kronkelende dijken van Maas en Waal. De
Van Heemstraweg, de N322 door het
Maas- en Waalgebied, is ook een bekend
voorbeeld van een ontsluitingsweg-nieuwe-stijl.

Dorpenweg naar Deursen en Oss
Eveneens begin jaren zestig werd gewerkt aan de realisatie van de Dorpenweg richting Haren en Oss, waarmee
ook de ontsluiting van Deursen en Demen werd aangepakt. In 1962 werd de
Dorpenweg naar Haren in gebruik genomen, maar het duurde nog ruim twintig
jaar voordat het viaduct onder de spoorlijn was aangelegd. Tot 1983 moest het
verkeer van Ravenstein richting Oss nog
worden geleid via de Grotestraat, de Stationssingel en de hoge spoorwegovergang bij de huidige tennisbanen. Dat
was een moeilijk te nemen hindernis in
winterse omstandigheden. Vanaf dat
jaar, nu ruim 35 jaar geleden, is er een
doorlopende Dorpenweg met aanvankelijk een kruispunt en sinds enkele jaren
een rotonde bij de Mgr. Zwijsenstraat.

Rijksweg 75, de latere A-50

1975 geopend. In dat jaar voer het veerpont ‘Jeanne’ voor het laatst ‘heen en
weer’. De rijksweg 75 is ondertussen veranderd in de drukke A 50, met dagelijks
meer auto’s over de brug dan eerder via
de veerpont in één jaar. Het eerder geplande kruispunt Overlangel ligt nu bij
Heesch waar de A 59 en de A 50 worden
samengevoegd.
De mobiliteit van Ravenstein is in de
voorbije zestig jaar sterk verbeterd. Eerder bekend als vestingstad, later, wat vergeten en geïsoleerd aan de rand van de
provincie, is Ravenstein tegenwoordig
vooral bekend door de file-berichten en
hebben we, zonder een geluidswal, vooral geluidshinder van langsrazend verkeer, gemiddeld 100.000 voertuigen per
werkdag.

Afscheid van de veerpont met het
schuttersgilde in juni 1975.

De Grotestraat van Huisseling
naar Ravenstein. De boerderijen
links vooraan en rechts zijn
gesloopt voor de aanleg van de
Dorpenweg.

Sommige plannen gingen niet door zoals de geplande nieuwe Maasroute, de
snelweg 55 vanuit Den Bosch richting
Nijmegen. Deze zou in de buurt van
Overlangel via een verkeersknooppunt
aansluiten op de autosnelweg 75 van
Eindhoven, via Ravenstein, naar Arnhem. Tot vreugde van de actiegroep ‘De
Dode Raaf’ verdween dit plan van tafel.
Ook de door Oss gewenste brug over de
Maas nabij Megen, als deel van een snelweg naar Tiel, ging niet door.
Wél werd tussen 1972 en 1981 gewerkt
aan de vierbaans-Rijksweg 75, tussen
Heesch en Ravenstein. Deze weg én de
nieuwe brug over de Maas werden in
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door Jan van Schadewijk

Een boerderij aan
de Daalderstraat
Op 14 november 1934 kocht de vader van Jan van Schadewijk de boerderij gelegen
op Daalderstraat C 23 (nu 3) in Huisseling voor een bedrag van 5.490 gulden. Dat
bedrag werd in contanten betaald. Hij had op de ouderlijke boerderij in Megen
ijverig gespaard. Zoon Jan woonde 29 jaar op deze boerderij en beschrijft hem in
een boek waarin hij zijn levensverhaal vertelt. Hieronder enkele fragmenten.

Jan van Schadewijk in 1948.

Schilderij boerderij.

Ik zelf ben in 1937 geboren, maar kan
me nog heel goed de eerste vier koeien
voor de geest halen waar mijn vader mee
begonnen is. Een koe met een grote brede witte bles en een geheel rode koe, een
zwarte koe en een roodbonte koe. Deze
koeien hebben een heel bijzonder eigen
verhaal. De eerste twee koeien zijn omgekomen bij het bombardement op de
spoorbrug in Ravenstein op 1 september
1944. De zwarte koe moest worden verkocht in 1948, na een ongeluk met prikkeldraad waar mijn broer Wim en ik bij
betrokken waren. Door een gaatje in
haar spenen liet zij altijd de melk lopen.
De roodbonte koe was een topkoe en is
ruim twintig jaar oud geworden. Ik heb
haar heel vaak moeten melken.
De boerderij is een zogenaamd ‘hallehuistype’, zonder vergroot voorhuis. Het
woongedeelte gaat naadloos over in het
boerderijgedeelte met de dieren. Het

raamwerk wordt gevormd door een gebintconstructie van acht eiken pilaren.
Het voor- en achterhuis zijn gescheiden
door een ‘brandmuur’, bestemd om
voor- of achterhuis te beschermen bij
brand.

Indeling van het voorhuis
Centraal staat de voordeur, gericht op de
landzijde. De achterzijde was aan de
straatzijde gelegen in verband met het
lossen van landbouwproducten als hooi
en granen. Via een pad langs de zijkant
werd de voordeur bereikt. Alleen de pastoor maakte daar gebruik van. Alle andere bezoekers kwamen via de achterdeur of de zijdeur binnen.
Via de gang kwam je rechts in ‘de goeij
kamer’ waar alleen ‘deftig’ bezoek werd
ontvangen. In deze kamer was een
schouw met open schoorsteen. Achter
de goeij kamer lagen drie slaapkamers,
de slaapkamer van mijn ouders en twee
kinderslaapkamers.
Links van de gang kwam je in de woonkamer, waar het gezinsleven zich afspeelde. Daarnaast lag links het ‘alkoof’,
vroeger de slaapkamer van de dienstmeid. Via een kleinere gang kwam je in
‘het bakhuis’. Deze had een open schoorsteen met bakoven, die echter weinig gebruikt werd.
Vanuit de woonkamer kwam je via een
kleine gang op de ‘geut’, een soort bijkeuken waar de koperen pomp voor water hing met een granieten gootsteen.
Op de ‘geut’ was een koelbak voor het
koelen van de melkbussen aanwezig. In
de kelder vond opslag van voedsel (vlees
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en groenten) voor de winter plaats. Boven de kelder was nog de ‘opkelder’ gelegen, vroeger de slaapkamer van de boerenknecht.
Op de open zolder stond ‘de spekkist’
waar de hammen en spek van het geslachte varken werden bewaard. Ook
was er een geheime ruimte, waar in de
oorlog graan en voedsel in werden verstopt. Er was een luikje dat boven de
woonkamer uitkwam. Dit luikje had als
functie overtollig vocht uit de woonkamer af te voeren. Door mijn vader werd
dat in de Sinterklaastijd voor andere
doeleinden gebruikt. Als de kinderen al
te ‘druistig’ en aan het ‘klieren’ waren,
ging mijn vader naar boven en begon
met een grote ketting over de zolder te
rammelen en stak deze ketting door het
‘zolderluikje’. Dat was voor ons kinderen
duidelijk Zwarte Piet op zolder.

Indeling van het achterhuis
In het achterhuis bevonden zich diverse
opslagruimten en de dierenverblijven.
Allereerst was daar ‘de plee’ (toilet) die
aangesloten was op de ‘zoeiput’. Toiletpapier was er in mijn kinderjaren niet.
Na inkwartiering van militairen in 1944
werden oude kranten op de ‘plee’ gelegd.
Niet veel later gevolgd door gewoon toiletpapier.
De grote ‘deel’ was de ruimte van waaruit het rundvee en het paard werden gevoerd. Links was de koestal die plaats
bood aan circa vijftien runderen. Vooraan de vijf melkkoeien, verder het grotere jongvee met de koppen naar de deel
gericht.
Ervoor liep de ‘zull’ (voedergoot) van
waaruit de beesten werden gevoerd. De
mestgoot aan de achterzijde werd twee
keer per dag geleegd. Rechts van de
grote deel bevonden zich het aardappelhok, het koetshuis (voor de koets en het
paardentuig) en het mangelhok (opslag
voor bieten in de winter).
Vooraan op de grote deel was verder nog
een vorstvrije ruimte voor opslag bij vriezend weer en het zandhokje met zand
om klompen te schuren en messen te
slijpen. Achter ging je naar de paardenstal en de trap naar de hooizolder. Daar

werd de boerderij tot de nok toe vol gepropt met hooi voor de winter. Wij moesten als kinderen dan mee naar boven
voor het ‘pakken’ (samenpersen) van het
hooi.
Achter de paardenstal was de zogeheten
kleine deel gelegen. Op de kleine deel
werd de tweewielige wagen gestald. Er
waren varkens- en biggenhokken rondom de kleine deel gesitueerd.
De zoeiput (opslag vloeibare mest) en de
mestvaalt (opslag vaste mest) waren achter de koestal gelegen. Los van de boerderij lag links een groot kippenhok met
varkensstal. Aansluitend was er een opslagplaats van landbouwwerktuigen zoals ploegen, eggen e.d.
Voor ons als kinderen gaf de boerderij
een eldorado aan speelmogelijkheden.
Je gebruikte als kind de hele boerderij als
speeltuin. Wel waren de risico’s groter
dan in een normale burgerwoning. Er
hebben zich wel eens kleine ongelukken
voorgedaan, maar deze waren gelukkig
te overzien. Zo is broer Lambert (circa
twee jaar oud) op de geut in de koelbak
voor melkbussen gevallen. Ik zelf ben
ooit met mijn hoofd in een roestige spijker gelopen. Een hevige ontsteking volgde, maar ging ook weer over.

Erfpacht
Op de boerderij rustte een
erfpacht die in 1739 was
ingesteld, zoals blijkt uit een
acte van die datum. Maar
het gebouw dateert volgens
een bron (Boerderijfietsroute door de gemeente Oss
en omgeving, 2003) uit het
begin van de 19e eeuw.
Op de boerderij is een
slaapkamer, die ‘de cel’
werd genoemd. Deze is
waarschijnlijk gebruikt voor
studenten van de Theologische school van Huisseling,
die bestond in het eerste
kwart van de 19e eeuw.

De huidige boerderij aan de
Daalderstraat.
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Opgraving Laagstraat 58 te Deursen-Dennenburg
door Marja van den Broek

Boerderij uit de
Bronstijd en werpbijl
De hogere ligging (rivierduin) waarop Deursen-Dennenburg is ontstaan, maakte
de plek al in de prehistorie tot een gewilde plek voor een nederzetting. Dat blijkt
eens te meer uit opgravingen in 2017-2018 aan de Laagstraat. Daar zijn sporen gevonden van een boerderij uit 1500-1400 voor Christus (Bronstijd). Andere opmerkelijke vondst: een werpbijl uit de vroege middeleeuwen.

Een lid van de archeologische
werkgroep, Arno van Zwam, maakt
een coupe in de put waar het
bronstijderf is gevonden. Op de
plastic zak ligt een aardewerkscherf uit het spoor.

Tussen 11 mei 2017 en 1 maart 2018
heeft Bodac bv een archeologisch proefsleuvenonderzoek, een archeologische
begeleiding en een vlakdekkend onderzoek uitgevoerd binnen het plangebied.
Op de plaats van de voormalige kippenschuren is een woonwijkje gepland. Het
vooronderzoek bestond uit het onderzoeken van 26 proefputjes in combinatie met asbestonderzoek, twee grotere
proefsleuven, de archeologische begeleiding van het zeven van een gronddepot
en het verwijderen van de fundering van
stallen. Vanwege het asbest kon onze
werkgroep hier niet bij aanwezig zijn.
Het vooronderzoek heeft vier vindplaatsen opgeleverd waarvan er twee een nader onderzoek waard zijn: een vind-

plaats uit de bronstijd in het noordoosten
en een vindplaats uit de volle middeleeuwen in het zuidwesten van het plangebied. De opgraving is begin december
2017 gestart, maar vanwege regen en
ijzige kou voortijdig beëindigd. Onder
druk van de opdrachtgever is eind februari 2018 opnieuw opgestart onder droge
maar weer zeer koude omstandigheden.
Uiteindelijk is ruim 2000 m2 vlakdekkend archeologisch onderzocht waarbij
ruim 500 bodemsporen zijn onderzocht
en bijna 1000 stuks vondstmateriaal is
verzameld. Het leverde een lijvig rapport op van 205 bladzijden.

Leven op een rivierduin
Het plangebied ligt aan de rand van een
rivierduin waarop Deursen-Dennenburg is ontstaan, ongeveer twee meter
boven de omringende polders. Deze hogere ligging in het landschap maakte de
locatie reeds in de prehistorie een gewilde plaats voor een nederzetting. Het
lijkt erop dat er in ieder geval vanaf de
IJzertijd permanente bewoning op de
rivierduin was. Er zijn hier ook op meerdere plaatsen crematieresten aangetroffen en voorwerpen die vaak met de doden werden meegegeven.
Uit het pollenonderzoek blijkt dat het
landschap hier vrij open was, met nauwelijks bossen. In de omgeving van de
nederzetting was moerassige heide of
(hoog)veen te vinden. In de voedselrij-
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kere, natte delen, lagen beheerde graslanden en misschien wat elzenbosjes.
Hei- of veenplaggen werden in de omgeving verzameld en gebruikt als brandstof of bouwmateriaal.

Vindplaats 1: boerderij
Aan de noordoostzijde van het plangebied is een erf uit de midden-bronstijd
aangetroffen (Bronstijd in Nederland:
circa 2000 – circa 800 v.Chr.). Het omvat een huisplattegrond, die gezien de
lengte (18,4 meter), naar alle waarschijnlijk naar het oosten toe buiten het plangebied doorloopt. Dit type boerderij kan
25-30 meter lang zijn. Het gebouw was
driebeukig met vier rijen dakdragende
palen. Van de buitenstijlen is maar een
beperkt aantal palen teruggevonden. De
stijlen staan in een rechte lijn.
Ook zijn verschillende kleine bijgebouwtjes (spiekers), voorraad- en afvalkuilen aangetroffen. Het is niet zeker
dat de spiekers tot dezelfde bewoningsfase behoren. Mogelijk moet een deel
zelfs in de ijzertijd gedateerd worden
(IJzertijd in Nederland: circa 800–circa
12 v.Chr.; komst van de Romeinen). Zeker is dat hier gedurende langere tijd
bewoning heeft plaatsgevonden. Onder
andere door C 14-analyse is de boerderij
te dateren tussen 1500 en 1400 v.Chr.
C 14-analyse of koolstofdatering is een
methode waarmee de ouderdom van
organisch materiaal wordt bepaald met
behulp van de isotoop koolstof-14. Alle
planten en dieren bevatten dit isotoop.

Een vroeg-middeleeuwse werpbijl.

Na de dood wordt dit isotoop volgens
een vast patroon afgebroken en kan zo
een datering opleveren. De methode is
bruikbaar voor materialen tot circa
60.000 jaar oud.
Er is ook aardewerk gevonden uit de late
bronstijd en vroege ijzertijd. Het gevonden Romeins aardewerk is waarschijnlijk meegekomen met mestaarde. Het is
dus waarschijnlijk dat ook in de ijzertijd
en Romeinse tijd bewoning heeft plaatsgevonden in de onmiddellijke omgeving
van het plangebied.

Vindplaats 2: werpbijl
Op basis van in het verleden gedane
vondsten (1967, 1984) werd het zuidwestelijke deel van het plangebied een
archeologisch beschermd gebied (AMKterrein 5153). De verwachting was hier
een merovingisch grafveld aan te treffen. Een opmerkelijke vondst was een
werpbijl (450-650 n. Chr.) Een dergelijke vondst kan aangetroffen worden als
bijgift in een vroeg-middeleeuws graf.
Maar van een grafveld is echter geen enkel spoor aangetroffen.
Het oudste aardewerk hier bestaat uit
twee losse fragmentjes die mogelijk
vanaf 725 dateren. Het meeste van het
gevonden aardewerk dateert pas vanaf
900 (kogelpot, Pingsdorf). De vroegste
bewoningssporen hier zijn uit de volle
middeleeuwen (Middeleeuwen in Nederland: ca 450 – ca 1500 n.Chr.), namelijk
een deel van een erf met een bootvormige plattegrond van een boerderij of
schuur, bijgebouw, twee waterputten en
mogelijk een erfafscheiding.

Links: De locatie van de twee besproken vindplaatsen.
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Peperstraat en Mostaardstraatje
door Aad Vernooij

Specerijen in Ravenstein?
Waren peper en mosterd zo belangrijk in Ravenstein dat er straten naar zijn vernoemd? Op die vraag is tot nog toe geen antwoord gegeven. Documenten hierover
zijn niet bekend. Vanuit andere bronnen doen we een poging tot verklaring. Daarbij
komen we niet uit op specerijen of kruiden maar op waterplanten en takkenbossen.

Waterpeper.

Behalve in Ravenstein zijn er in veel Nederlandse (en Vlaamse) steden Peperstraten. In Den Bosch, Gent of Brugge
staan die namen vermeld in documenten die uit de Middeleeuwen dateren.
Peper was toen al bekend als specerij
maar was schaars. De uitdrukking ‘peperduur’ zou daarmee te maken hebben. Pas in de zeventiende eeuw kwam

peper in grotere hoeveelheden uit het
Verre Oosten, met de schepen van de
toenmalige koloniale machten.
F. de Brabandere heeft in het blad
Naamkunde in 1975 en 1978 gewezen
op Vlaamse auteurs die de naam in verband brengen met enerzijds de plant peperwortel en anderzijds met “de drassigheid van de bodem”. Deze verklaringen
komen we ook tegen in een recent artikel van Ed Hupkes in Bossche Kringen
(mei 2019).
Hij brengt de naam in verband met de
planten waterpeper (Polygonum hidropiper) en mattenbies (Scirpus Lacustris). Deze laatste werd ook ‘pepe’ genoemd, dat riet of strohalm betekent. Ze
werd gebruikt voor biezen manden, zittingen van stoelen enz. De mattenbies
groeide in nat, moerassig terrein. Opvallend is, aldus Hupkes, dat veel Peperstraten in Nederlandse steden “haaks op
een kreek, beek of riviertje lopen”. De
Peperstraat in Den Bosch loopt haaks op
een tak van de Binnendieze.
De Peperstraat in Ravenstein is een
dwarsstraat, die afloopt van de hoger gelegen Marktstraat naar de lager gelegen
Nieuwstraat. Tot voor kort stroomde bij
hevige regenval het water naar deze
straat en liepen kelders onder. Dat hier
vóór de aanleg van de straat (eind 14e
eeuw?) een drassig terrein of water was
is aannemelijk.

Mostaart, mustaard, mutsaart
Het Mostaardstraatje in Ravenstein is
een steeg tussen de achterkant van de
huizen in de Nieuwstraat en de Walstraat.
Alleen aan de uiteinden staan enkele
huizen. Op de minuutplan van 1832 liep
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het Mosterstraatje (zonder d) tot de
dwarsstraat die nu Fabriekstraat heet.
Van een bedrijf dat hier ooit mosterd
maakte is geen document bekend. In de
literatuur zijn wél verklaringen te vinden voor het woord mosterd of mostaard. Opvallend genoeg wijzen die
evenals bij de Peperstraat op de nabijheid van water.
Schönfeld wees in zijn boek Veldnamen
in Nederland erop dat in grote rivierengebieden ‘mosterd-namen’ betrekking
kunnen hebben “op dijken, dammen of
wallen die met behulp van mutsaards,
takkebossen of vlechtwerk van wilgen,
zijn geconstrueerd. Door volksetymologie werd dit mosterd.” Zo werd in BeekUbbergen een laaggelegen gebied beschermd tegen water door de Kadijk of
Mosterddijk, waarbij mosterd verwijst
naar mutsaard, “de constructie van de

dijk met vlechtwerk van griendhout.”
In het blad van de Heemkundekring
Rosmalen is in 2008 geschreven dat
een mutsaart of mutserd in Rosmalen
en omstreken musterd werd genoemd.
Dat werd later mosterd. De uitdrukking
“weten waar Abraham de mosterd haalt”
heeft daarom niet te maken met de specerij, maar met de takken die Abraham
zocht voor een brandstapel om zijn zoon
te offeren.
Terug naar het Mostaardstraatje in Ravenstein. Zou het kunnen dat hier in de
vijftiende/zestiende eeuw een dijkje
heeft gelegen? Het straatje loopt parallel
aan de achterkant van de huizen in de
Nieuwstraat, waar tot 1544 de stadsmuur stond. En achter die muur liep ongetwijfeld een gracht, op het tracé van
het huidige Mostaardstraatje.

Geloofwaardig
De bovenstaande verklaring van de straatnamen is voorgelegd aan oud-archivaris
Henk Buijks en Jurgen Pigmans van het Stadsarchief in Oss. Zij vinden de relatie
met waterplanten en takkenbossen geloofwaardig. Dat geldt volgens hen niet voor
andere verklaringen. Zo gaat in Oss het verhaal dat de Peperstraat te maken had
met de paardenhandel in de nabijgelegen Monsterstraat. Daar werden paarden
gemonsterd ofwel kritisch bekeken. Om ze een levendige uitstraling te geven werd
er peper in hun achterwerk gestrooid. Hetzelfde zou gebeurd zijn in Ravenstein.
De Mostaardstraat zou, volgens sommigen, vroeger een rosse buurt zijn geweest.
De bezoekers van de dames wisten waar Abraham de mosterd haalde.

Mattenbies.

Literatuur:
• Ed Hupkes, Van oudsher
bekend als ‘rijk en deftig’,
Bossche Kringen, jg. 6, nr.
3, mei 2019;
• F. de Brabandere, Naamkunde. Jaargang 10 (1978),
p. 162; Naamkunde. Jaargang 7(1975), p. 159;
• M. Schönfeld, Veldnamen
in Nederland,1950, p. 71;
• P. Leunen, De Karolingische villa Beek en de stamvader van de Bosoniden,
BMGN,92-3;
• Harry Coppens, Rosmalia,
jaargang 18, nr 4. december 2008, p. 9.
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De winkel van Gruitrooij
door Joan Walk

Stroop uit de ton en
groene zeep
Wil van der Loop–Kruis vertelt over de kruidenierswinkel van haar opa Lambert
Gruitrooij op Marktstraat 3. Zij is in de winkel opgegroeid want haar moeder Stien
Gruitrooij (getrouwd met Albert Kruis) woonde bij opa in en heeft jarenlang de
winkel beheerd.

Rechts: Stien Gruitrooij met haar
man Albert Kruis.
Onder: Dochter Wil(leke) op de
weegschaal.

De vader van Stien Gruitrooij, Lambertus Gruitrooij werd geboren op 31 augustus 1877 in Herpen. Hij trouwde in
1902 met Wilhelmina Gerarda den Boer
in Deursen-Dennenburg. Lambertus en
Wilhelmina kregen vijf kinderen: een
zoon en vier dochters. Stien was de op
één na jongste.
‘Mijn opa had een (waarschijnlijk kruideniers-)winkel op de hoek van de Landpoortstraat en de Walstraat. Toen mijn
moeder 14 was verhuisden ze naar de
Marktstraat. Dat was in 1928.
Marktstraat 3 was toen nog een woonhuis waar de voorkamer werd verbouwd

tot winkel. Door de voordeur kwam je in
een gang en de eerste deur rechts was de
ingang van de winkel. Op de grote ruiten
aan de voorkant stond op de ene Kruidenier en op de andere Koloniale Waren.
Mijn opa bestierde de winkel en bracht
af en toe bestellingen weg zoals naar het
klooster van de zusters van JMJ. Omdat
mijn moeder als laatste thuis woonde
ging ze meehelpen in de winkel.’
Christina Wilhelmina Gruitrooij (geboren in 1914) trouwde op 26 april 1949
met Albertus Johannes Gerardus Kruis,
geboren in 1918. Ze trouwden bij pa
Gruitrooij in.

Tussen Maas en Erfdijk 19 | december 2019 | 20

Schuifbakken
‘In de tijd dat mijn moeder de winkel
had waren veel artikelen nog los te koop.
In de wand achter de grote houten toonbank zaten grote schuifbakken met
daarop de naam van wat daarin zat.
Rechts in de winkel stond de bank waarop mijn opa vaak zat om een praatje te
maken met de klanten. Met schuifdeuren ging je naar een klein achterkamertje. Van daaruit kon mijn opa de winkel
goed in de gaten houden. En dat was
soms ook wel nodig.
Opa hield ook bij wat er bijgevuld moest
worden. De voorraad van de winkel
stond in de kelder waar ook de lege flessen en de lege dozen naar toe werden
gebracht. Alles wat droog moest staan
werd boven in een kamer opgeslagen.
Er moest tussen de magazijntjes veel
trappen gelopen worden!’

Grote balen
‘Als groothandel Tempel uit Oss, wekelijks, de voorraad kwam aanvullen gingen ze eerst de kelder in. De lege flessen
werden geteld en het statiegeld berekend. Dan naar boven met zakken suiker, meel en andere producten. Veel zat
in grote balen. De stroop in een ton (die
werd voor de winkel overgeschept in een
koperen schenkkan) en de groene zeep
in een grote ijzeren bak. Klodders hiervan werden in vetvrij papier verpakt.
In de toonbank zat een lade met houten
bakjes voor de munten en een ijzeren
bakje voor het papieren geld.

venstein. Als spullen op waren in de ene
winkel dan wisselden ze die onderling
met elkaar uit. Ook was er contact over
klanten die slecht betaalden en dus week
na week wisselden van kruidenier.’

Eieren in zijn broekzak
‘Op een keer bleek dat er eieren, die in
een schaal op de toonbank stonden, uit
de winkel verdwenen. Er kwam steeds
een knaap in de winkel om een lege
doos vragen. Daarvoor moest mijn moeder naar de kelder. Opa zag op zijn post
in de achterkamer de jongen de eieren
in zijn broekzak en bovenzak stoppen.
Toen hij de winkel uit wilde gaan kwam
opa naar voren en zei: “ Wat heb jij in je
zakken?” “Niets” zei de jongen. Toen dit
een volgende keer weer zo gebeurde zei
opa: “Als er niks in jouw zakken zit kan
ik dit gemakkelijk doen” en hij sloeg op
de broekzakken van de jongen. Het eigeel droop naar beneden!
Er stond op de toonbank ook een kastje
voor chocolade en bonbons. Één keer
per week mocht ik met mijn naast ons
wonende nichtjes daar een snoepje uit
kiezen. Dat werden de bonbons natuurlijk. Die kregen we anders nooit.
Mijn moeder zei altijd: “Ik houd de winkel aan zolang ons vader leeft.” En dat
gebeurde ook zo. Toen opa stierf heeft
mijn moeder binnen het jaar (1963) de
kruidenierswinkel gesloten. Daarna
moest ik voortaan met een boodschappenboekje naar een van de andere kruideniers.’

Lambert Gruiitrooij

Vader Albert Kruis met dochter
Wil(leke) in de koffiemolen.

Op de lat
Er lag een groot boek voor alles wat er op
de lat geschreven werd. Dat was in die
tijd vaak zo. De mensen hadden weekloon en dus werd er aan het eind van de
week afgerekend. Het kwam ook weleens voor dat klanten zeiden: “Stien, het
komt deze week niet zo goed uit. Is het
goed als ik volgende week afreken. Onze
Jan moet nieuwe schoenen hebben.”
Aan het eind van de week werden de
boodschappenboekjes van de klanten
naast het grote winkelboek gelegd. Het
moest wel kloppen natuurlijk.
Er waren meerdere kruideniers in Ra-
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Stadsgids Martien Megens:
door Wilhelmien van Sambeek
foto René van den Heuvel

“Toch ligt mijn hart in
Neerlangel.”
“Op 8 april 1950, Paaszaterdag, werd ik
in Neerlangel geboren. Ik moest met
spoed naar het ziekenhuis want mijn gewicht, twee pond en honderd gram, was
een reden tot veel zorgen. Ik heb drie
maanden in de couveuse gelegen en bereikte toen pas het goede gewicht om
naar huis te mogen. Voor mijn moeder
was het extra zwaar. Zij kwam drie keer
per dag naar Oss om mij te voeden.
Wij woonden in een boerderij op Maasdijk F 15, nu nummer 58. De boerderij is

gesloopt en er is een burgerhuis voor in
de plaats gekomen. Nu woont mijn broer
Henk hier met zijn gezin.
Ik ging, in eerste instantie lopend, in
Ravenstein op de Kasteelseplaats naar de
kleuterschool en aan de Graafsestraat
naar de jongensschool. In die tijd was er
standsverschil merkbaar tussen kinderen
uit het buitengebied en het stadje. Iets
wat ik niet kende en ook niet begreep.
Het was heel gewoon dat je elke dag naar
de H. Mis ging. Mijn broer en ik gingen
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twee keer per week. Eerst met een lege
maag op een drafje naar de kerk, je
moest nuchter zijn om ter communie
te mogen gaan, vervolgens naar huis om
te ontbijten en dan op een drafje naar
school. De andere dagen hielpen we
thuis op de boerderij. Op een gegeven
moment kreeg ik een fiets. Dat was geweldig! Ik wilde er ook graag verlichting
op zodat ik dan bij mijn vriendjes in
Ravenstein kon blijven spelen. In de
winter hoefde ik door-de-week niet naar
de kerk, maar mét verlichting kon dat
toch wel driemaal per week worden. Nou
dat licht hoefde ik toen niet…
Als ik als kind de bestelde boodschappen
ging halen dan was het gebruikelijk dat
je die de ene week bij de ene bakker/
slager haalde en de andere week bij de
andere bakker/slager. Ik hoefde nooit
mijn naam te zeggen, want als ze me zagen dan zeiden ze zelf al dat ik de boodschappen van ‘Geurtske’ kwam halen.
Geurts is de naam van mijn moeder,
Megens ‘telde niet’.

Postbode
Na de lagere school ging ik in Oss naar
de LTS. Dat heb ik één jaar gedaan. Ik
wilde graag timmerman worden, maar
om een of andere reden moest ik van
school analist worden. Dat wilde ik niet.
Ik ben van school af gegaan en ben bij
Salet, de meubelfabriek, gaan werken
totdat ik in 1970 in dienst moest. Ik was
in Grave gelegerd en er ging een wereld
voor mij open. Ik heb er een fijne tijd gehad. Na mijn diensttijd heb ik nog één
jaar bij Salet gewerkt en ben op 1 september 1973 bij de PTT (nu PostNL) begonnen.
Op 25 oktober 1973 ben ik met Martina
getrouwd en we zijn in het huis van Richard van de Kamp ofwel ‘het huisje van
Pietje van Wetten de schilder’ gaan wonen. We hebben het helemaal opgeknapt
en wonen er met veel plezier.

haal stond te vertellen, was ik een en al
oor. Jammer genoeg had ik daar toen
nog geen tijd voor. Het was elke dag om
05.00 uur opstaan en een uur later in
Oss beginnen. Tot 1980 werkte ik vanuit
Oss en daarna vanuit Grave en Schaijk.
Bij ziekte was ik vervanger in de gemeente Ravenstein. In die tijd waren er
nog twee bestellingen per dag en fietste
ik soms wel 60 kilometer op één dag,
door weer en wind en met zware tassen.
Gelukkig kwam daarna snel de autobezorging en één bestelling per dag. Dat
was een hele opluchting.
Nu ben ik gepensioneerd en toen de cursus werd aangeboden heb ik me meteen
aangemeld. Ik geniet van het vertellen
en doe het met plezier. Ik woon 46 jaar
in Ravenstein en weet best veel van de
bewoners; waar ze woonden en wat voor
winkeltje ze hadden. Dat is tijdens de
wandeling een extraatje. Zelfs op vakantie ontmoet ik mensen die een relatie
met Ravenstein hebben. Ze vinden het
prachtig als ik hun familie heb gekend.
Ze komen zelfs naar Ravenstein om het
stadje te bezoeken.

De moederkerk
Ik ben geboren en getogen in Neerlangel
en ik voel me nog steeds erg verbonden
met dit dorp. Als stadsgids ben ik er trots
op dat de moederkerk in Neerlangel
heeft gestaan. De doopvont van de Sint
Janskerk staat al heel lang in de Sint Luciakerk. Tijdens de wandeling laat ik foto’s zien van de, helaas gesloten, Sint
Luciakerk en van de oudste kerk van Brabant met de toren uit de Romaanse tijd.
Ik woon met veel plezier in Ravenstein.
Ik geniet van de mooie huizen, de tuinhuisjes, de molen, Reinoutshof met de
kasteeltuin en de Luciastraat met de Kasteelse Poort waar ik naast woon. En toch
heeft Neerlangel een speciaal plekje in
mijn hart.”

Een wens vervuld
Het was al langer een wens van mij om
stadsgids te worden. Als Jan Verhoeckx,
een van de eerste stadsgidsen in de jaren
90, hier bij de Kasteelse Poort zijn ver-
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Jaarbrieven jezuïeten

Martiaal en theatraal
Het heeft even geduurd maar nu is er het boek met de jaarbrieven van de jezuïeten
in Ravenstein (1643-1772). Niet eerder zijn in Nederland deze teksten vertaald en
gepubliceerd. Het is een boek met verhalen van bekeringen, duiveluitdrijvingen,
massabiecht, relikwieën en processies. De strijders voor het geloof waren martiaal (krijgshaftig) en theatraal.

Op de omslag: Ignatius van Loyola
(stichter van de jezuïetenorde)
drijft duivels uit bij bezetenen. Detail van een schilderij van Peter
Paul Rubens. Wenen, Kunsthistorisches Museum, Gemäldegalerie
nr. 517.

De auteurs met de bisschop bij de
presentatie. Vlnr Charles Caspers,
Leo Nellissen, bisschop De Korte,
Pim Boer, Tom Gribnau, Paul
Begheyn. Foto Theo van Duren.

Dat dit boek is gemaakt, is te danken aan
een bezoek in 2006 aan de Sint Luciakerk van de Professional Businessclub
(Probus) Oss-Maasland met Tom Gribnau. Hij werd nieuwsgierig toen de gids
vertelde dat in de kerk een relikwie van
Sint Probus aanwezig was. Hij ging op
zoek naar deze heilige. Tijdens die zoektocht kwam hij een manuscript tegen
met verslagen van de jezuïeten in Ravenstein. Weliswaar stond daarin niets over
Sint Probus maar deskundigen vertelden hem dat dit een bijzonder document
was. Ze geven informatie uit de eerste
hand over het parochieleven in die tijd.

Latijn
De jaarlijkse verslagen werden geschreven in het latijn: de Litterae Annuae Missionis Ravensteinianae. Het grootste
deel was aanwezig in het Nederlandse
archief van de Jezuïeten, tegenwoordig
in Leuven. Archivaris Paul Begheyn SJ
spoorde zes ontbrekende jaren op in
Rome; drie verslagen waren nog te vinden in Keulen. Om de teksten toegankelijk te maken voor een breder publiek
kreeg Tom Gribnau de medewerking
van twee oud-docenten klassieke talen:
Leo Nellissen en Pim Boer. Zij vertaalden de honderden pagina’s tekst in het
Nederlands. Theoloog en kerkhistoricus
Charles Caspers beschreef de historische en religieuze achtergrond.
De jezuïeten kwamen naar Ravenstein
in de periode dat Brabant onderdeel
werd van de protestantse Republiek der
Verenigde Nederlanden. Het land van
Ravenstein werd een toevluchtsoord
voor verdreven priesters en kloosterlingen. Onder invloed van de katholieke
landheer (Wolfgang Wilhelm von PfalzNeuburg) kreeg de stad Ravenstein jezuïeten uit de naburige Nederduitse Provincie als pastoor en kapelaan.
Tom Gribnau, Pim Boer, Leo Nellissen,
Paul Begheyn en Charles Caspers, Martiaal en theatraal, De jezuïeten in Ravenstein
(1643-1772), Valkhof Pers, 2019.Te koop bij
boekhandel Derijks in Oss, ook digitaal te
bestellen: www.derijks.nl.; en verder bij het
loterijfonds, info@loteijfonds.nl en bij www.
valkhofpers.nl/martiaal-en-theatraal.
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Missie op een Ravenrots
“Onze missie heeft dit jaar zware klappen gehad, maar staat nog steeds en zal in de
toekomst, naar wij vertrouwen, stevig blijven staan, niet op zand, maar op een Ravenrots tot afgunst van lieden die ons minder gunstig gezind zijn.” Deze tekst uit
de jaarbrief van 1692 is tekenend voor de stijl en toon waarmee de jezuïeten verslag deden van hun werkzaamheden.
Vele malen maakten zij melding van
moeilijke omstandigheden. Zoals in de
eerste jaarbrief van 1643: “Kort gehouden door het Hollands garnizoen konden en kunnen we tot nu toe nauwelijks
iets anders doen dan de katholieken voor
het oude geloof behouden.” En in 1702:
“Onder de gevaarlijke en bijna voortdurende bedreigingen van oorlog en dood,
driemaal zo heftig als in normale tijden,
heeft de missie van Ravenstein dag en
nacht de wacht gehouden, terwijl het lichaam nauwelijks de noodzakelijke rust
werd gegund, en zij op alle mogelijke
aanvallen van oorlog en dood bedacht
moest zijn…” Opnieuw in 1744: “Midden tussen het oorlogsrumoer en de
overal rondwarende verschrikkingen is
de Ravensteinse missie in het jaar 1744
door dezelfde twee paters missionarissen verzorgd als in de vorige jaren.”

Biecht en communie
Ondanks die ‘verschrikkingen’ slagen ze
er in resultaten te boeken. In 1648:
“Toch krijgen we het met onze talrijke
preken, aansporingen en berispingen
die met dit doel zijn ingesteld, van de katholieken gedaan dat velen van hen
meerdere keren per jaar op de belangrijkere feesten biechten en ter communie
gaan. En de rest tenminste twee keer per
jaar, met Kerst en Pasen. Het aantal burgers dat ter communie gaat op die feestdagen is gestegen tot rond de 250, het
aantal mensen van buiten de stad tot
200. Bovendien komen er vaak meer
mensen naar de dagelijkse dienst dan
vroeger. En wordt de veertigdaagse vasten beter nageleefd.”

‘Vangst van zielen’
Belangrijk in hun verslagen zijn de bekeringen. Uit de jaarbrief van 1651: “Zeven

Pagina uit het manuscript van de
jaarbrieven.

mensen die in het gebied van de ketters
geboren en opgevoed zijn, zijn na een
algemene biecht opgenomen in de
schoot van de Kerk. Twee personen die
alles bij elkaar 25 jaar uit de schoot waren vertrokken en zich met de niet-katholieken hadden verbonden door hun
kerk te bezoeken, zijn teruggekeerd op
de ware weg. Drie of vier weifelaars zijn
in het geloof bevestigd.” In 1702: “Maar
omdat er even grote verdienste zit in het
winnen als in het behouden van het verworvene, hebben we verschillende wankelmoedigen in het geloof gesterkt; onder hen een vrouw van over de Maas, die
al negen jaar Calvijn volgde, maar met
drie kinderen naar Christus is teruggevoerd.” In 1708: “Tot het katholieke geloof hebben we zeven mensen gebracht,
respectievelijk teruggebracht.” Voor de
schrijver van het verslag van 1691 zijn
die bekeringen zelfs de hoofdzaak: “Wij,
twee vissers van de orde, leggen ons aan
beide zijden van de Maas dag en nacht
toe op de vangst van zielen...”
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Maas en Waal

Verguld zilveren cilindermonstrans, vanaf 1669 meegedragen
in processies. Vervaardigd uit materiaal van een oudere monstrans.

De pastoor en kapelaan steken regelmatig de Maas over om in het Land van
Maas en Waal hun missie-arbeid te verrichten. 1656: “Naar deze mensen gaan
we regelmatig toe en dan zijn ze in groten getale aanwezig, als er een bijeenkomst is aangekondigd, ’s nachts, in verschillende schuren. Duisternis noch
slecht weer houdt hen tegen: eigenlijk
worden er nooit minder dan 400 aanwezigen op de afzonderlijke bijeenkomsten
geteld.”
1658: “In delen van over de Maas hebben
wij met gevaar voor gevangenneming en
verdrinking de zieken en stervenden bijgestaan en we hebben hen met de gebruikelijke sacramenten van de Kerk
versterkt.” 1681: “Het gaat met name om
de overtocht naar een dorpje in de buurt
dat Niftrik heet, gelegen in het gebied
van ketters, waar zowel op andere dagen
als in het bijzonder met Pasen, één van
ons tweeën de heilige handelingen heeft
verricht, en met veel resultaat…”

Relikwieën

Begijnen
Ten tijde van de jezuïeten
leefden er in Ravenstein begijnen. In 1670 had een
“meisje van een niet-onaanzienlijke familie ... Christus
tot haar bruidegom verkozen”. In 1681 is sprake van
“uitbreiding van het aantal
begijnen” en ook in 1682:
“Eén meisje legde haar wereldse kledij af en trok het
habijt aan van de begijnen.”
In 1742 is het weer een meisje
‘van zeer goeden huize” dat
na genezing van een ziekte
besluit: “Ik zal voortaan als
maagd leven en sterven;
voortaan wil ik geen andere
bruidegom dan Jezus.”

Als hulpmiddel bij zielzorg gebruiken ze
veelvuldig relikwieën en aflaten.
1649: “Twee vrouwen in zware barensnood hebben een stukje van de kraag van
de toog van onze heilige vader Ignatius
ontvangen en opgedaan: met succes hebben ze hun kroost op de wereld gezet.”
1743: “De heilige relikwieën van onze
heilige vader Ignatius zijn ook heilzaam
geweest voor twee kraamvrouwen. Eén
verkeerde door de barensweeën in levensgevaar: ze was al voorzien van het
sacrament der stervenden en haar werd
in een paar woorden verteld, hoe doeltreffend bij zo’n groot gevaar de bescherming van de heilige Ignatius is, wanneer
hij vol vertrouwen wordt aangeroepen.
De relikwieën worden in de handen van
de vroedvrouw gelegd om die aan de hals
van de kraamvrouw te hangen. Zij stuurt
de missionaris weg met deze voorspelling: “Als de heilige Ignatius niet helpt,
is het gedaan met moeder en kind.”
Maar een paar dagen later kwam het bericht dat het leven van de moeder was
gered, weliswaar was het kind gestorven,
maar het was toch eerst gedoopt door de
vroedvrouw.”

Bekering bij executie
Een kolfje naar hun hand zijn de bekeringen van terdoodveroordeelden. In
1659 is “een man die 40 jaar roverhoofdman is geweest, (is) tot boetedoening gebracht. Hij is eerst in de kerker al meerdere malen gereinigd door het sacrament
van de biecht. Eindelijk is hij veroordeeld
tot de strop en hij stierf geduldig, met
8.000 mensen, of meer zoals men zegt,
als toeschouwers en met onze priester
die hem moed insprak en bemoedigend
toejuichte.”
In 1695 begeleiden ze de aanvoerder van
de ‘bende van de Zwarten’ (Jacobus van
der Schlossen) naar het rad. “Nadat hij
gedurende een paar dagen met een generale biecht zijn ziel van schuld had bevrijd… gaf hij zowel onderweg als ook op
de plek van de terechtstelling, ongeveer
op een uur afstand, publiekelijk nog
meer duidelijke tekenen van een boetvaardige geest in tegenwoordigheid van
een enorme menigte mensen.”

Tussen Maas en Erfdijk 19 | december 2019 | 26

Foto’s sport gezocht
De werkgroep Beeldarchivering van de
Heemkundekring zoekt foto’s voor een
tentoonstelling over sport(verenigingen)
tot 1990. U kunt een e-mail sturen naar
beeldarchivering@gmail.com. Graag in de
e-mail even een contactpersoon en een
telefoonnummer vermelden. U kunt
ook bellen met een van de leden van de
werkgroep:
Marja van den Broek 0486-412163,
Rop van de Burgt 0486-436991.

Wim Nass overleden
’s Ochtends had hij nog met de buurvrouw boodschappen gehaald in Ravenstein. Zaterdagmiddag 2 november overleed Wim Nass uit Demen plotseling.
Hij woonde met zijn broers Harrie en
Adriaan op de monumentale boerderij
aan de Burgemeester Canersstraat, later
in een huis ertegenover. Adriaan overleed in 2007. Zijn broers deden het werk
op het land, hij deed het huishouden.
Hij is kassier van de boerenleenbank geweest en chauffeur bij taxibedrijf De
Vocht.

Het 2e elftal van de voetbalvereniging in Ravenstein rond 1925.
Staand vlnr Gerard Nas, Theo Ouwens, Ben Arts, Adriaan van Tilborg, Huub Burgers,
Frans Maassen, Jan Arts, Harrie van Tilborg, Willem van der Kamp, Johan Heessen en
Gerrit Boll. Zittend vlnr Jo de Kort, Johan Bode en Harrie van der Kamp.

”Wij, in zijn omgeving dachten allemaal
dat Wim honderd zou worden want hij
was nog gezond en vitaal.” Aldus de tekst
op het bidprentje. Hoewel hij steeds
slechter ging zien zorgde hij voor het
eten, waaronder de warme maaltijd om
klokslag 12 uur. Bij goed weer wandelde
hij. Hij maakte graag een praatje met buren en kennissen, over het lokale en landelijke nieuws dat hij goed bijhield. Wim
is 96 jaar geworden.
Zie ook het artikel over de broers Nass en
hun boerderij in Tussen Maas & Erfdijk 13
van december 2017 (te raadplegen op www.
heemkunderavenstein.nl).
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De Lucia is van Ravenstein
kandelaar met losse armen die hij zelf
repareerde. En een ‘draai om zijn oren’
omdat zijn vader meer geld voor de reparatie zou ontvangen. Het vertrouwen in
en ontzag voor de klerikale wereld had
bij mijn vader een grote deuk opgelopen.
Hoe vaak wij niet zijn uitspraak hoorden
als er een kerkelijk leider een misstap
had begaan: “hou jij ze dom dan hou ik
ze arm”. En die ‘ze’ waren de beminde
gelovigen.

Duidelijkheid

Recent las ik over de jonge jaren van
Hub van Doorne, de grondlegger van
DAF. Zijn vader was smid en Hub, geïnteresseerd in het ambacht en techniek,
bracht zoveel mogelijk tijd door in de
smederij. Hij had aanleg voor het vak,
hielp zijn vader waar mogelijk en kreeg
soms wat klusjes toegeschoven.

Kandelaar
Toen de plaatselijke pastoor aan Hub
vroeg een defecte kandelaar mee naar de
smederij te nemen zodat zijn vader die
kon repareren, zag Hub zijn kans
schoon. Hij had al snel gezien wat het
mankement was. Dat kon hij best zelf
repareren. Binnen de kortste keren
stond hij weer bij de pastorie op de stoep
en ontving een kwartje voor bewezen
diensten. Thuisgekomen met zijn verdiende loon kreeg hij geen schouderklopje maar een uitbrander. Als zijn
vader de gerepareerde kandelaar had
teruggebracht, had hij er het dubbele
voor gekregen.
Toen ik dat las, herinnerde ik mij precies
zo’n verhaal van mijn vader. Ook een

Ik moet hier iedere keer aan denken als
onze Luciakerk weer in het nieuws is. Er
zijn ondertussen al zoveel pogingen
gedaan om duidelijkheid te krijgen en
contact te leggen. Op een vriendelijke
manier, maar ook emotioneel en massaal, via allerlei ingangen, door zoveel
verschillende mensen en groeperingen.
Door de radiostilte is er veel wantrouwen
wat een slechte basis vormt voor het opstarten van overleg voor de toekomst van
de Luciakerk. Alle betrokkenen, parochie, kerkbestuur, bisdom en gemeente,
weten dat, maar toch lukt het niet. Wat is
er nodig? Een bietje geloof, hoop en liefde zou ons pap gezegd hebben. Laten die
nou op de drie zichtbare hoeken van de
Luciakerk staan…
Winfried de Luij
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