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Van de redactie
Tussen Maas & Erfdijk is een
uitgave van Heemkundekring
Land van Ravenstein. Deze periodiek verschijnt minimaal
drie maal per jaar en wordt gratis verstrekt aan leden van de
heemkundekring. Een lidmaatschap bedraagt € 15,00 per jaar.
De vereniging brengt elke
maand een gratis nieuwsbrief
uit voor leden en belangstellenden. Daarin staan alle heemkundegerelateerde activiteiten
als lezingen, excursies en publicaties vermeld. U kunt zich
bij het secretariaat hiervoor
aanmelden: secretaris@heemkunderavenstein.nl
Redactie
Wout Heessen, René van den
Heuvel, Olga Rikken, Sandria
van Santvoort, Tonny Teuwisse,
Joan Walk

Wellicht heeft u al gevoeld dat dit tweede
blad dikker is dan het eerste. Dat heeft
alles te maken met uw positieve reacties
en felicitaties. We hebben meteen een
aantal leuke inzendingen en ideeën gekregen voor publicatie. Er is ook geen
gebrek aan fotomateriaal en illustraties.
De redactie is inmiddels uitgebreid met
Wout Heessen. Het blad heeft ook al
nieuwe leden opgeleverd.
Naast allerlei historische wetenswaardigheden biedt deze periodiek vooral een
platform voor persoonlijke verhalen,
anekdoten en familieaangelegenheden
uit het gebied dat ligt tussen Maas en
Erfdijk. Nu is de redactie naarstig op
zoek naar kopij uit Herpen, Overlangel,
Neerloon, Demen, Deursen en Dennenburg. Van Jeroen Arts en Joost Kocken

krijgen we ondersteuning vanuit Huisseling en we hopen dat Hans Moors ons
blijft voorzien van kopij uit Dieden. Als
ieder lid minimaal één wetenswaardigheid aanbiedt, dan belooft dat stof voor
vele jaren!
Op de eerste uitgave is een correctie binnengekomen. Een lid uit Berghem leefde zo mee met de autorit van Winfried,
dat hij opmerkte dat de weg vanaf de
markt in Wijchen naar de Nieuweweg,
via de Kasteellaan liep en niet door de
Kastanjelaan. Verder werd niet duidelijk
dat Cor Markese op de schoolfoto stond.
Als u bij het lezen van dit tweede deel
plotseling de aandrang voelt om uw verhalen aan het papier toe te vertrouwen,
geef daar dan onmiddellijk aan toe! Wij
willen u graag helpen met de vorm.

Smalste straatje van Ravenstein?

Eindredactie
Olga Rikken
Vormgeving
Tonny Teuwisse
Druk

Drukkerij Ravenstein
Redactieadres
redactie@heemkunderaven-

stein.nl
De redactie behoudt zich het
recht voor ingezonden of aangeboden artikelen te weigeren
of in te korten. Dit zal altijd gebeuren met opgaaf van redenen
en in overleg met de auteur.

Hier heeft de tijd niet stilgestaan. Achter de grote schuifdeuren van de expediteur was tot
voor kort de opslag van slijterij & wijnkamer Heessen gehuisvest. Op dit moment wordt de
schuur verbouwd tot woning. Links op de foto het uithangbord van de San Remo, vroeger een
horecazaak. Het steegje tussen de Walstraat en Kolonel Wilsstraat bestaat ook niet meer.
Velen zullen nooit van het bestaan hebben geweten. Ik ook niet.
Winfried de Luij
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door Olga Rikken

Uit het album van ... de familie Van Susteren

Op de foto staan Greetje van den Broek
en Henk van Susteren. Ze huwden op
8 november 1966 om 10:00 uur ’s morgens in de kerk van Pey-Echt (Limburg).
Greetje: “Het was toentertijd gebruikelijk dat je trouwde in de woonplaats van
het meisje. Henk had een grote trouwauto gehuurd bij taxibedrijf Beerens. Hij
reed via Veghel langs ’t kanaal naar Beek
en Donk en via Helmond/Weert langs
’t kanaal richting Roermond. De A50 en
de Middenpeelweg lagen er toen nog
niet. Op de grote kruising in Helmond
hield de bruidsauto er plotseling mee op.
Henk heeft toen in z’n slipjas op een
plaid onder de auto gelegen om ‘m weer
aan de praat te krijgen. ’s Avonds laat na
de bruiloft, ben ik met de familie van
Henk naar Ravenstein gekomen.”
“De jurk heb ik gekocht in bruidsmodewinkel van Nelly Verhoeven (de oma van
Olga) op de Heuvel in Oss. Dat breed uitstaande en wat overdadige was destijds
in de mode. Ik vind de jurk nog steeds
mooi.”

Nelly Verhoeven
De jurk van Greetje is gekocht in de
bruidswinkel van mijn oma. De jurken
werden boven gepast op de kamer
waar mijn zus en ik als kind regelmatig
logeerden. Wij sliepen in een gietijzeren, tweepersoons opklapbed. Mijn
oma was altijd druk en zat dagelijks ‘te
pikken’ achter haar naaimachine. Het
oude huis bood ons kinderen zoveel
speelgelegenheid, dat wij haar nooit
tot last waren. Waarschijnlijk is daar
mijn liefhebberij voor oude kelders en
spinnenzolders ontstaan. Mijn oma
stierf in het harnas op 75-jarige leeftijd. Ik was toen elf jaar oud.

Voucher
Met deze bon kunt u gratis deelnemen aan een
open stadswandeling in Ravenstein.
Iedere tweede zondag van de maand
om 11:00 uur bij het Raadhuis.
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DE ZIEKE NELLEKE EN HAAR BEZORGDE MOEDER
door Joost Kocken

In het oud gerechtelijk
archief van het Land van
Ravenstein, civiele processtukken inventarisnummer
29, zijn stukken aanwezig
die ons iets vertellen over
voogdij en ziekte in onze
eigen omgeving rond 1800.

Nelleke is een zus van Peter Kocken,
de betovergrootvader van de schrijver.

Een chirurgijn aan het werk

Advertentie uit Brabants Dagblad
mei 1960

Leonardus Kocken uit Huisseling (17481788) is jong overleden. Zijn achtergelaten nog minderjarige kinderen werden
onder voogdij geplaatst. De twee jongste
dochters kregen als voogd hun oom
Marcillis Kocken toegewezen, bij wie ze
ook in huis gingen wonen. De moeder
had nog maar weinig zeggenschap over
de opvoeding van haar minderjarige kinderen, wat blijkt uit volgend verslag betreffende een geneeskundige behandeling van dochter Nelleke Kocken.
Het gezin van Leonardus Kocken woonde tegenover de Huisselingse kerk op de
plek waar nu het huis van Ad Vos staat
(Hamstraat 2). De weduwe van Leonardus is Joanna Geertrui Voet. Joanna is
hertrouwd met Hermanus Elemans
Henricuszoon (1759-1848), die nog niet
eerder getrouwd was. Hermanus was
schoolmeester en koster, voorheen in
Huisseling en ten tijde van dit verhaal in
Megen.
Nellekes voogd Marcillis Kocken (17531831) was getrouwd met een zus van Joanna Geertrui, te weten Elisabeth Voet.
Marcillis was schepen aan Maasland.
Eerder was hij koning van het Sint Lambertusgilde van Huisseling. Hij heeft 23
jaar gewoond in het huis dat nu ‘Palmhof’ heet, aan de Grotestraat 57, maar
had dit huis net verkocht (op 7 mei
1802).
De chirurgijn Willem Bodenstaf(f) (17431808) woonde in Ravenstein aan de
Maasstraat, hoek Middelstraat en was
getrouwd met Maria Kocken. Zij is een
nicht van bovengenoemde Leonardus en
Marcillis Kocken.
In 1788 krijgt Bodenstaff een getuigschrift van de drost en schout en schepenen die verklaren dat hij als meester-chirurgijn en vroedmeester zijn affairen
loffelijk en met roem gedaan heeft ende
daarinne nog fungeert.
Kees Bodenstaff † (van de Kolonel Wilsstraat) is een nazaat van Willem.

De ziekte van Nelleke
Aangezien Joanna Geertrui Voet zich
ernstig zorgen maakte over de gezondheid van haar dochter Nelleke (Petronella), richtte ze op 26 juli 1802 een verzoekschrift aan de oppermomber
(oppervoogd) van het Land van Ravenstein, de drost Van Bree. De drost was
oppermomber, ofwel eindverantwoordelijke voogd van de minderjarigen in het
Land van Ravenstein. Het is aannemelijk dat haar man, die immers schoolmeester was, de brief heeft geschreven.
Joanna Geertrui verklaart, dat haar jongste dochter Nelleke, die bij haar oom te
Huisseling woont, verleden jaar (1801)
door een hevige verzwering is aangetast.
Nellekes oom Marcillis Kocken heeft
haar, zonder overleg met moeder, onder
behandeling gesteld van chirurgijn Bodenstaff te Ravenstein, terwijl zij, moeder, een bekwaam doctoor had geconsulteerd. Dat was dr. Verhaagen uit Megen.
Deze had op 1 juli 1802 met chirurgijn
Van Roggen uit Nijmegen geconstateerd, dat Nelleke zich in een gevaarlijke
toestand bevond en mogelijk haar arm
zou verliezen. Bij dit consult was Bodenstaff aanwezig. Zij, moeder, heeft alle
hulp willen aanwenden tot herstel. Echter zij ondervindt alleen maar tegenwerking van Marcillis Kocken en zijn vrouw,
wat zij vooral ten huize van Kocken heeft
ondervonden op woensdag de 21e van
deze maand in aanwezigheid van Jan
van Kessel, schepen van Deursen. Dat
ondervond gisteren (de 25e) ook haar
man Hermanus Elemans, stiefvader van
haar dochter. Hij had de aanbevolen
dokter naar huize Kocken te Huisseling
gebracht voor een onderzoek. Dit onderzoek moest echter achterwege blijven,
omdat Hermanus door Marcillis onder
zware bedreiging de kamer uitgezet
werd met de woorden: het raakt U niet.
De moeder vervolgt (oorspronkelijke
tekst): en dewijl zulke behandelingen niet
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mogen geduld worden en bijzonder ten nadeele verstrekkende van een nog onmondig
kind dat niet van de moeder tot bederf mag
vervreemd worden. Verzoekt zij moeder instantelijk (dringend) dat door U als oppermomboor tot minzaamen schikkingen een
samenkomst mag worden belegt, geadsisteerd door schepenen, of zo gij zult goetvinden ten einden de middelen ter herstel
worden bevorderd, waarvoor zij moeder zal
zorgen, ook dat haar goed niet tot onnutte
kosten wort besteed en dat aan haar Johanna Elemans, moeder van Petronella Kocken
onmondige dochter, wort verleent ingeval
zulx verijst, om haaren gemelde dochter Petronella bij haar te doen brengen en in weerwil van opositie haar bescherming te verleene. Dit doende w.g. Johanna Elem[ans]
gebore Voet.

Een rechtszaak
Op 14 augustus 1802 bericht de drost dat
hij na horen van de chirurgijn en de
voogd het verzoek afwijst. Hij verwijst de
moeder, rekwestrante, naar de rechtbank te Ravenstein.
Hermanus Elemans richt zich dan met
een (ongedateerd) verzoekschrift tot de
rechtbank van Stad en Land van Ravenstein, als volgt samengevat:
Hij schrijft, dat chirurgijn Bodenstaff en
Marcillis Kocken gehoord zijn in aanwezigheid van Peter van Aar, schepen te
Huisseling. Hermanus was met instemming van de drost ook op deze bijeenkomst toegelaten. Chirurgijn Bodenstaff
had daarbij gezegd, dat zijn bevinden
werd ondersteund door een attest van
chirurgijn Van Roggen te Nijmegen.
Marcillis Kocken beweerde dat zijn handelwijze werd ondersteund door een verzoekschrift van de kinderen van Leonardus Kocken te Huisseling, dat door
naburen zou zijn ondertekend. En ook
door een brief die de pastoor van Huisseling zelf zou hebben geschreven. Het gevolg is dat zijn stiefdochter Petronella
Kocken zich heeft gewend tot de pintjesmeester (waarschijnlijk bedoelt hij Bodenstaff). En dat de lijdster heeft afgezien van de medicijnen doctor Verhaagen
en de chirurgijn Van Roggen, die Nellekes moeder, zijn vrouw, had aanbevolen.

Dat kan alleen maar veroorzaakt zijn
door Kocken, bij wie Petronella woonachtig is.
Hij vervolgt: En dewijl den gemelde Marselis Kocken niet dan familietwist, onwettigheden door onbestaanbaare actens en deelingen tracht te maaken, nochtans geenen
legaalen acht als momber kan produceeren,
en eventwel op deezen mombertijtel (titel
van voogd) na zijne wil ook met zijne
vrouws dochter Petronella handelt en het
moeders recht van zijn vrouw na willekeur
buijten stelt waar door haare dochter voornoemd in levensgevaar kan komen of reeds
is, wanneer men het bericht van den chirugijn Van Roggen mag gelooven, waar hij
rekwestrant op betrouwt.
Tot slot verzoekt Elemans de rechtbank,
namens zijn vrouw, dringend, dat Marcillis Kocken mag worden gedaagd om
voor de rechtbank te verschijnen met al
zijn aktes en delingen van de kinderen
van Leonardus Kocken, ook van de twee
minderjarigen, Petronella en Josina, die
bij hem M. Kocken in huis wonen. Dit ter
voorkoming van alle nadeel dat hij de
minderjarigen door zijn voogdelijke bestiering nog zou kunnen toebrengen en
ook ter voorkoming van verdere familietwist. Elemans verzoekt de rechtbank
voorstellen te doen om een schikking
binnen de familie mogelijk te maken en
in het bijzonder datgene te bevorderen
wat voor de genezing van Petronella (Nelleke) het beste is. Hij vraagt de rechtbank
om daarbij aanwezig te mogen zijn. Dit
doende q.q. w.g. Hermanus Elemans.
Op de stukken staat een aantekening van
8 november 1802 van secretaris H.J.
Kleinefeldt dat de zaak verwezen is naar
de gewone gerechtsdag.

De afloop
Hoe de zaak afgelopen is, is niet bekend.
Hoe het ook zij, de toen 17-jarige Nelleke
is er bovenop gekomen. Zij trouwde 13
jaar later met Alexander Sengers en ging
met hem in Megen wonen, alwaar zij zeven kinderen kregen. Nelleke overleed in
1833, oud 48 jaar.

Begrippen
Chirurgijn
In de tijd voor 1800 bestond er
een tweedeling in de gezondheidszorg. Enerzijds waren er de chirurgijns die vooral de uitwendige
geneeskunde voor hun rekening
namen. Hun taak was onder andere om verwondingen te behandelen, operaties te verrichten, tanden te trekken en zo nodig
ledematen te amputeren. Soms
maakten ze gebruik van methoden waar we nu vraagtekens bij
plaatsen, zoals het aderlaten. Het
vak van chirurgijn werd vaak gecombineerd met dat van barbier.
Te onderscheiden van de in veel
hoger aanzien staande ‘doctoren’
(medicinae doctors), die na een
academische studie de geneeskunde beoefenden. Zij hielden
zich verre van praktische zaken
zoals het verrichten van operaties.
(Bron: www.beijen.net/ijss7.htm/
www.cultureelwoordenboek.nl)

Pintjesmeester		
Bij zweren, verwondingen, brandwonden, tand- en kiespijn ging
men naar de pintjesmeester met
een weinig bloed of etter afkomstig van de wond, gestreken aan
een linnen doekje, om dat in de
pint te laten zetten. De pint is een
met water gevulde beker, waarin
een geheimzinnig poeder wordt
opgelost. Daarna wordt er het
doekje, dat de patiënt meebracht,
in gestoken. Vervolgens wordt de
pint in de hete as van de haard gezet of op een andere wijze verwarmd tot op lichaamstemperatuur. Op dat ogenblik begint de
pijn te wijken en zal geheel verdwijnen en niet meer terugkomen, zolang het doekje met bloed
of etter op deze warmtegraad
wordt gehouden. Soms zorgt de
pintjesmeester daarvoor, soms
moet de patiënt het doekje op de
blote borst of onder de oksel dragen. In de meeste gevallen kan het
doekje na twee weken in de aarde
worden begraven, omdat de patiënt dan volkomen genezen is.
(Bron: Brabants Heem 1952: fragment van artikel ‘DE PINT’, blz.
26 t/m 28)
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OP STAP

Waar is deze film?
Uit het Brabants Dagblad van 24
augustus 1960.

Tekst en foto: Tonny Teuwisse

een wilg met wortels
in de oever van de maas
beschermt opa’s stek
en hoor … een gesprek
van duizenden blaadjes
dansend in de wind
de stam versierd
met liefde van een kind
een kus, een woord
en tekeningen als banieren
de kruin laat in de herfst
deze herinneringen vieren
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Discussie bij unieke
opgraving
De discussie woedde hevig tijdens de
open (mid)dag van 12 maart bij de opgraving aan de Kasteelse Plaats waar
resten van de voorburcht van het
Ravensteinse kasteel zijn gevonden.
Bureau BAAC (Bouwhistorie, Archeologie, Architectuurhistorie en Cultuurhistorie), dat de opgraving uitvoerde,
gaf uitleg aan veel belangstellende
Ravensteiners.
René van der Mark van BAAC merkte op
dat deze opgraving tamelijk uniek is.
Ten eerste omdat de muurresten goed
bewaard zijn gebleven, ten tweede omdat er weinig onderzoek is verricht naar
voorburchten; de aandacht ging meer uit
naar de kastelen.
Na zijn uitleg werd er lang nagepraat in
de warme lentezon en klonken de nodige kritische geluiden. Sommigen meenden dat er te weinig tijd was om grondig
archeologisch onderzoek te doen op een
zo’n belangrijke plek. De reden: archeologie is een ondergeschoven kindje en
financiële belangen wegen zwaarder.
Later werd bekend dat er toch langer gegraven mocht worden. De projectleider
van Brabant Wonen, opdrachtgever voor
de nieuwbouw van appartementen op
deze plek, keek zuinig toen hij hoorde
over een mogelijke vertraging in het
bouwschema. Hij wees er op dat de toekomstige bewoners graag willen weten
wanneer zij hun intrek kunnen nemen
in het complex.

Niet goed nagedacht
Er waren ook Ravensteiners die vonden
dat er niet goed is nagedacht over de mogelijkheid van interessante vondsten;
want vooraf was al bekend dat op deze
plek de voorburcht heeft gestaan. Je zou
dan bij het ontwerp van de nieuwbouw
hiermee rekening kunnen houden. Eén
van hen is René van den Heuvel, die
sprak namens de Stichting Belangengroep Stad Ravenstein. Hij vindt dat de

verschillende organisaties en groepen
meer moeten samenwerken om zich
sterk te maken voor het cultureel erfgoed.
Behalve die kritiek klonken ook geluiden
die de opgraving verwelkomden als een
goede gelegenheid om het ondergrondse erfgoed te documenteren. En niet alleen te documenteren maar ook in bredere kring bekend te maken. Dat is het
idee van wethouder Hendrik Hoeksema
(ruimtelijke ordening, zorg en welzijn)
eveneens op bezoek bij de opgraving.
Volgens hem moet je het verhaal over de
geschiedenis van deze plek tastbaar maken. Bijvoorbeeld door een tijdelijke tentoonstelling te organiseren.
De gemeente Oss wil wel meewerken zei
Hoeksema, die en passant bestreed dat
Oss te weinig oog heeft voor archeologische juwelen. Zijn ambitie is om archeologie “op de kaart te zetten” hetgeen onder meer leidde tot de aanstelling van
stadsarcheoloog Richard Janssen.
Karin Sutherland, voorzitter van de
dorpsraad, zei dat er plannen zijn voor
een bord bij het appartementencomplex,
zodat voorbijgangers kunnen zien en lezen wat zich hier in de voorbije eeuwen
heeft afgespeeld. Nog meer ideeën die
werden gespuid en waarin de Heemkundekring een rol kan spelen: excursies
voor schoolklassen naar de opgraving,
een vitrine met vondsten in de parkeergarage en het schoonmaken en bewaren
van oude stenen.
Aad Vernooij

Foto’s voorwerpen uit Brabants
Dagblad van 27 februari 2014
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Kolonel Wils,
een bijzondere Ravensteiner
Op 11 januari 1849 wordt in de Maasstraat, nu Kolonel Wilsstraat, in Ravenstein
een jongetje geboren. Zijn naam is Ignace Wils, onverschrokken, dapper en groot
leider. Als de Paus in 1864 soldaten nodig heeft om zijn Pauselijke grondgebied te
beschermen is Ignace van de partij.
Hoewel hij te jong is, nog net geen 16
jaar, weet hij toch toe te treden tot het
leger en wordt Zouaaf. Al snel klimt hij
op in rang en uiteindelijk wordt hij kolo-

nel. Heel bijzonder voor een ‘burgerjongen’, want de hoge rangen zijn veelal
voorbestemd voor de Franse adel. Waarschijnlijk heeft hij zijn loopbaan te danken aan zijn onverschrokkenheid en leiderschap én omdat hij Frans spreekt.
Zijn moeder is immers een gevluchte
Française van lage adel.

Baret en sabel
Als in 1870 de oorlog is afgelopen en er
een koning is voor heel Italië, wordt het
Zouavenleger ontbonden. Ignace vecht
dan mee met de Fransen in de FransDuitse oorlog; daarna als Zouaaf samen
met de Carlisten in Spanje. Hij is op
25-jarige leeftijd bij de slag van Igualada
gesneuveld. Zijn baret en sabel worden
sindsdien in Ravenstein bewaard.

Nieuwe kans
Het portret van kolonel Wils dat in de
raadzaal in Ravenstein hing, is onlangs
gerestaureerd. Michel van de Laar zorgde ervoor dat lacunes van afgevallen verf
hersteld werden, losse verf weer werd
vastgezet en de vergeelde vernislagen
vakkundig werden verwijderd. Het portret van de Ravensteinse zouaaf krijgt zo
weer een nieuwe kans.

Volle glorie
Op dit moment worden het schilderij, de
originele baret en het zwaard tentoongesteld in het museum Jan Cunen in Oss.
De verwachting is dat het schilderij in
volle glorie deze zomer weer hangt in de
raadzaal in Ravenstein.
Willemien van Sambeek
Foto: Jan-Hubert van Dartel
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Onderduikers
Binnenkort gaat Slijterij Heessen aan
de Walstraat er helaas mee stoppen.
Het geboortehuis van de familie Heessen oogt al behoorlijk leeg en maakt
daardoor een desolate indruk. Het huis
roept wel plotseling allerlei herinneringen op. Riet Heessen vertelt wat zij
weet over onderduikers in de oorlog.
Vader Heessen was nogal ruimhartig en
bracht aan het eind van de oorlog zomaar zes gezinnen uit Groesbeek mee
naar Ravenstein. De evacuees verbleven
enkele weken in het toenmalige café. De
kinderen van toen herinneren zich dat
ze ‘woonden’ onder en op het biljard.
Eerder bracht vader een Joods gezin gedurende 4 à 5 dagen onder op de zolder
boven het café. Het toeval wilde dat de
Duitsers juist op dat moment het café
vorderden; een behoorlijk angstige situatie. Moeder Heessen wist van niets en
hoorde geritsel boven en dacht dat het
ratten waren. Dat moest wel, want haar
broodvoorraad had daar ernstig onder te
lijden. Bakker Vedder werd erbij geroepen en zou die ratten weleens vergiftigen. In werkelijkheid bracht hij voedsel
naar de onderduikers. Onderwijl de
Duitsers het café bezet hielden, werd onderin de kelder in het geniep een varken
geslacht.
De kast op de foto bood toegang tot de
schuilzolder. De toegang werd afgesloten met een houten wandje waar kleding
voor werd gehangen.
Foto’s: Edward Aghina
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Avondmarkt in
Ravenstein
Martin Jan van Mourik:

“Dit schilderij mag nooit meer buiten
Ravenstein”
“Stom toevallig”, zo omschrijft een trotse Martin Jan van Mourik de verwerving van zijn nieuwe kostbare bezit. Een bezoek aan kunsthandel
Simonis & Bunk in Ede, afgelopen najaar, werd voor hem een dag om nooit
te vergeten. “Ik ben erg geïnteresseerd in romantische schilderkunst en
liep daar wat rond. Opeens sta ik voor een schilderij dat de titel ‘Avondmarkt’ draagt, met als schilder Jan Hendrik van Grootvelt (1808-1853). Ik
herkende meteen de kerk van Ravenstein op de achtergrond. Mijn mond
viel open en ik was even stil. Ik zeg tegen mijn vrouw: ‘Dit is Ravenstein!’
De galeriehouder wist dit zelf ook niet. Nog nooit had ik een schilderij gezien waarin Ravenstein diende als achtergrond en zover ik wist was er ook
geen historisch schilderij bekend met Ravenstein als locatie. Ik had ook
nog nooit van deze schilder gehoord.”
Martin Jan kan zijn geluk nog steeds
niet op als hij vertelt over zijn nieuwe
aanwinst. “Ik was buitengewoon enthousiast en heb het werk mee naar huis
genomen. Dit schilderij mag nooit meer
in vreemde handen of buiten Ravenstein
komen. Het is onbegrijpelijk dat het bestaan van dit schilderij in Ravenstein
niet bekend was. Navraag bij het BHIC,
het Brabants Historisch Informatiecentrum in Den Bosch, leerde me waar de
schilder woonde tijdens zijn Ravensteinse periode. Dat was aan de Maasstraat,
de huidige Kolonel Wilsstraat, op nummer 9. Dit huis waar thans nog Rietje
Bodenstaff woont, had een boven- en
een benedenhuis. Daarvoor is het waarschijnlijk een fabriekje geweest. Ook had
Foto’s: Edward Aghina
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Van Grootvelt mogelijk nog een adres
aan de Bleek. Achteraf zag ik dat Joost
Vlemmix in zijn boek over de historie
van het Land van Ravenstein, een via internet verkregen afbeelding van het
schilderij heeft opgenomen. De naam
van het schilderij luidt nu officieel
‘Avondmarkt in Ravenstein’.”

Niets naar Oss
“Het meest gelukkig ben ik dat het schilderij nu voor Ravenstein is behouden.
Hoewel ik nu eigenaar ben, beschouw ik
het als een schilderij van Ravenstein. Net
zoals de restanten van de vestingwerken
die onder mijn tuin zitten. Het is wel
heel toevallig dat deze twee historische
zaken nu bij elkaar komen. Ik vind in de

grond van mijn hart dat deze dingen
voor Ravenstein behouden moeten blijven. Daar zet ik mij voor in”, aldus Martin Jan. Hij beziet nog mogelijkheden
om het schilderij te kunnen laten zien
aan inwoners van Ravenstein en andere
belangstellenden. De suggestie om het
in het museum Jan Cunen in Oss te hangen werpt hij resoluut en ver van zich af:
“Er gaat niets naar Oss!”
René van den Heuvel
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Jan Hendrik van Grootvelt en Ravenstein
Jan Hendrik van Grootvelt (1808-1855)
was de oudste zoon van Dirk van Grootvelt uit Varik en Anna Elisabeth Velcke
uit Heerewaarden. Hij woonde met zijn
gezin van 1843 tot en met 1852 in Ravenstein en schilderde er een aantal werken. Op 17-jarige leeftijd won hij een
koninklijke medaille, als afsluiting van
zijn opleiding aan het Stads Instituut
voor Teeken- en Schilderkunst in
’s-Hertogenbosch. Vanaf zijn negentiende exposeerde hij geregeld in binnen- en buitenland. Bij zijn overlijden,
op 8 juni 1855, noemde de krant in Den
Bosch hem ‘de voornaamste der Nederlandsche kaarslichtschilders’.
Over zijn periode in Ravenstein schrijft
een nazaat van de schilder, Harry van
der Bruggen, onder meer het volgende:
“Op 17 mei 1843 liet Van Grootvelt zich
en zijn gezin uitschrijven uit de gemeente Rotterdam en op 3 november 1852 uit
de gemeente Ravenstein. Uit de Ravensteinse periode zijn mij ongeveer 40 gedateerde werken bekend. Het is leuk te
weten dat hij ook in Ravenstein, evenals
eerder in Den Bosch en Rotterdam, bestaande gebouwen als achtergrond of als
decorstuk gebruikte – zoals de Sint Luciakerk.

Ravensteinse onderwijzer als
model
In Ravenstein schilderde Van Grootvelt,
voor zover ik weet, drie maal Een Avondschool (of Een school bij avond). Deze drie
schilderijen beelden alle vermoedelijk
hetzelfde klaslokaaltje uit, maar telkens
met een andere opstelling van de meubelen, verschillende schoolbenodigdheden,
enzovoorts. Verder is er nog een ongedateerd schilderij – een schoolmeester met
leerlingen – maar waarvan het lokaal
geen gelijkenis vertoont met de drie
avondscholen. Ik heb me afgevraagd of
hij voor het klasje ook een bestaand
schooltje tot voorbeeld nam. En of een Ravensteinse onderwijzer model heeft ge-

staan voor de afgebeelde onderwijzer.
Meester Quick die het protestantse
schooltje dreef, een onderwijsinstelling
met in totaal jaarlijks acht pupillen? In
het jaar van zijn vestiging in Ravenstein
was Van Grootvelts enige in leven gebleven kind, dochter Antoinetta, tien jaar
oud. Zij kan dit schooltje bezocht hebben.

Bekend figuur
Tijdens zijn periode in Ravenstein exposeerde Van Grootvelt regelmatig in binnen- en buitenland. Hij exposeerde in
Bremen, Nijmegen, Groningen, Rotterdam, Zwolle, Amsterdam, Utrecht,
’s-Gravenhage en Kampen. Wellicht was
hij in het stadje een bekend en vertrouwenwekkend figuur. Hij werd verschillende keren ten stadhuize genodigd om
met ambtenaren aangiften te ondertekenen van geboorte of overlijden van inwonenden.

Woonadressen in Ravenstein
Jan Hendrik van Grootvelt en zijn vrouw
Elisabeth van der Kraan kregen in Ravenstein hun zesde kind, Elisabeth Maria,
op 6 april 1845. Het overleed jong (in Ravenstein op 11 juli 1845), zoals alle kinderen in dit gezin met uitzondering van
Elisabeth: zij werd bijna zeventig jaar. Er
zijn mij twee woonadressen bekend. Het
gezin woonde in de Maasstraat 37. In
mijn aantekeningen uit de jaren 70: Het
is een groot en diep huis van drie verdiepingen hoog. Er is een binnenplaats en
een schuurtje. Er is een achtermuur met
een poortje. Van daaruit kan je de Maas
zien liggen. Latere bewoners hebben de
pui van het huis veranderd. Tegenwoordig heeft de gevel twee voordeuren, een
voor boven en een voor beneden. De
straat heet nu Kolonel Wilsstraat nummers 7 en 9. Het bovenvermelde protestantse schooltje stond op de Wal. Schuin
daartegenover stond Van Grootvelts
tweede woonhuis. Dit is bij latere restauratiewerkzaamheden gesloopt.”

Meer informatie over de schilder is te vinden
op de website van Varik: http://www.varik.nl/
oud_varik/Grootvelt.htm
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Familie De Waal
In 2008 werd ik op straat aangesproken
door een bejaard echtpaar uit Waddinxveen. Op weg naar hun dochter in
het Radboudziekenhuis zagen ze op de
snelweg de plaatsnaam Ravenstein
aangegeven. Het schoot hem te binnen
dat zijn vader hier was geboren en hij
nam onmiddellijk de afslag.
Ik belde Wout Heessen om te vragen of
hij de naam De Waal in de geschiedenisboekjes was tegengekomen. Hij wist
me te vertellen dat deze naam tot 1900
behoorde tot een bekende Ravensteinse schoenmakers- en gildefamilie. Het
toeval wilde dat het Leerlooierijmuseum op het punt stond te worden geopend. Mij was alleen de naam van de
schoenmakersfamilie Suermondt bekend.
John de Waal heeft zijn vader op jonge
leeftijd verloren. Daarmee gingen ook
vaders jeugdherinneringen aan Ravenstein verloren. Met hulp van Wout heb ik
in een paar weken tijd wat gegevens verzameld: de faillissementsverklaring en
een verslag van de commissaris van de
Koninging. Ondertussen ging John zelf
ook op zoek naar gegevens en vond een
uittreksel uit het bevolkingsregister. Ook
bezocht hij zijn neef Piet de Waal die inmiddels 88 is en die hij in geen jaren
meer had gezien. Van hem kreeg hij
deze prachtige familiefoto. Piets ouders
hadden vroeger in Tolkamer ook een
schoenenzaak en werkplaats. Die heeft
hij later van zijn vader overgenomen. De
appel valt dus niet ver van de boom.

Faillissement
In 1899 lopen de zaken van schoenfabrikant De Waal fout en in 1904 wordt het
faillissement uitgesproken. Het hele gezin verlaat de Martkstraat in Ravenstein
om in Den Haag een schoenwinkel te
openen. Een deel van de arbeiders gaat
mee, terwijl de rest zich vestigt in Goch,
omdat in de Duitse schoenfabrieken nog
werk te vinden is.
Niet lang daarna komen de werknemers
uit heimwee terug naar Ravenstein.

Ignaat Suermondt heeft inmiddels zijn
fabriek in de Nieuwstraat gebouwd, waar
de schoenen fabrieksmatig worden geproduceerd. In die tijd maken ongeveer
80 arbeiders 120 paar laarzen per week.
Vanaf die tijd gaat het economisch beter
in Ravenstein en kunnen veel huizen
worden opgeknapt. Een aantal gevels
van woningen herinnert nog aan die periode. Het zijn de huizen die als gevolg
van deze vernieuwing geen monumentenstatus hebben gekregen.

Deze foto is in 1905 gemaakt in
Den Haag, kort nadat deze familie
zich daar vestigde. Linksboven:
tante Cor, Johan, An, Marie (moeder van neef Piet), Gradus, Co, Nel.
Linksmidden: Mien, Opa Gerardus
Hendrikus Aloijsius De Waal, Oma,
Dien (later kloosterzuster). Linksonder: Jacques, lege stoeltje vertegenwoordigt een dood broertje,
Antoon (vader van John de Waal)
en Piet.

Familie De Waal is van oudsher betrokken bij de schoenproductie. De afbeelding op het gildeschildje uit 1810 getuigt
hiervan. De Waal is een veelvoorkomende naam op het gildebord in De Keurvorst.
Het echtpaar De Waal heeft de feestelijke
opening van de leerlooierij op 17 juli
2009 bijgewoond.
We weten sinds kort dat de winkel van
Rob Pluijm, Marktstraat 34, de schoenwinkel van De Waal was. Achterin zat de
werkplaats.

Een schoenmaker aan het werk.
Gildeschildje uit 1810.

Olga Rikken
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Oma vertelt verder
Marie van de Ven - van de Berg is geboren op 3 juni 1916. Haar kleindochter
Riëtte van den Heuvel uit Deursen
heeft haar herinneringen aan het
papier toevertrouwd.
Cor werkte bij de spoorwegen in Nijmegen. Hij zorgde daar voor het spooronderhoud. Net voor de oorlog werd hij opgeroepen voor dienstplicht.
Op 28 november 1940 zijn we voor de
kerk getrouwd. De dag ervoor kwam Cor
met de fiets van Deursen naar Balgoy
toe. ’s Middags zijn we met een karretje
met een hitje ervoor met ome Jan, ons
vader, ons moeder, Cor en ik naar Overasselt gereden en daar voor de wet getrouwd. Hierna trakteerde ons vader ons
op een borreltje in het café, omdat het
zijn verjaardag was. Die avond mocht
Cor bij ons in Balgoy blijven slapen, bij
mijn broer André op de kamer.

De volgende morgen werden we om half
8 op de zolder van het verenigingsgebouw verwacht. Dit omdat de kerk in Balgoy beschoten was door de Duitsers. Het
ging er sober aan toe. Alleen ons vader en
ons moeder, mijn zus Jans en haar dochtertje en een vrouw uit het dorp waren
aanwezig. Het duurde niet lang. Hierna
zijn we pas gaan ontbijten, want we
moesten nuchter ter communie gaan.
’s Middags hebben we nog wat rondgewandeld en zijn we thee gaan drinken
bij mijn zus Jans en haar man Jan. Daarna kwamen Cors vader en zijn broer Bert
ons met de fiets ophalen in Balgoy. Met
zijn vieren vertrokken we naar Deursen,
ieder met een doosje of koffertje op de
pakkendrager. Daar gingen we eerst bij
Cors vader rijstepap eten. Met brandende kaarsen bracht hij ons in het donker
naar ons eerste huurhuisje. Elektriciteit
hadden we niet.

Landpoortstraat 5
Op 29 maart vond de onthulling plaats
van het woonhuis Landpoortstraat 5 dat
in de oude stijl is hersteld. Met 17 man
sterk werden de steigers in een mum
van tijd afgebroken.
Marcel Megens is de trotse eigenaar. Hij
is al 22 jaar lid van de plaatselijke brandweer. Omdat hij 20 jaar in het bestuur
heeft gezeten en na 14 jaar is gestopt als
voorzitter, hebben zijn collegae als dank
deze klus geklaard. Een bos bloemen
of een fles wijn vonden ze geen passend
cadeau.
Ze hadden er duidelijk plezier in, waarschijnlijk ook dankzij het vooruitzicht
dat daarna hun dorst in de Keurvorst zou
worden geblust. Ravenstein is weer een
prachtig pand rijker.
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De Gildekoning bij het Sint Barbara Gilde
Reeds vele eeuwen wordt door het Sint
Barbara Gilde in Ravenstein geschoten
om de titel van gildekoning. De gildekoning is bij het gilde de hoogste in
rang. Tot 1963, met een onderbreking
tussen 1900 en 1957, was hij tevens
voorzitter van de bestuurs- en gildevergaderingen. Vanaf 1963 is de functie gesplitst in koning als representant van
het gilde en hoofdman als voorzitter.
Ook dit jaar zal op Hemelvaartsdag, 29
mei, geschoten worden om deze titel
en zal koning Harry Hattink zijn titel
verdedigen.

Het verleden
Ik ben opgegroeid met het gilde. Mijn
grootvader, eveneens Wout Heessen,
was begonnen met een café annex
schoenmakerij (niet te verwarren met
schoenhersteller) in de Maasstraat op de
hoek met de Walstraat. Dat is op de
plaats van de huidige Kolonel Wilsstraat
nr. 33. In 1906 verkaste hij naar Walstraat
A114, A115 en A116, thans Walstraat 45
en 47. Daar werd mijn vader, Henk
Heessen, geboren in 1907. Het gilde was
daar regelmatig bijeen voor de vergaderingen, teerdagen enzovoorts.
Nadat mijn vader in 1939 trouwde en de
zaak had overgenomen, bleef het Sint
Barbara Gilde een regelmatige gast.
Daar waren dus mijn eerste contacten
met het gilde. Tijdens mijn regelmatige
assistenties in het café sprak ik de toenmalige koning van het gilde, Lambertus
Gruijtrooij.
In 1962 vertelde een gildebroeder mij
dat het gilde zich ging kostumeren met
historische kostuums. Omdat ik van
plan was me als leerling-tamboer aan te
melden bij harmonie OBK, besloot ik
om daarvan af te zien en bij het gilde te
gaan trommen. Ik ben inderdaad in
1962 gildetamboer geworden.
Als archivaris van het gilde heb ik intussen veel geleerd van de geschiedenis. Zo
las ik dat de koningsvogel en de konings-

schilden uit 1648 en daarvoor omgesmolten zijn voor een monstrans ten
behoeve van de Ravensteinse parochiegemeenschap.

Koning in het heden
Veel gildebroeders en -zusters dromen
van het koningsschap. Die functie is
echter een hele verantwoordelijkheid.
Behalve het boegbeeld ben je ook bestuurslid van het gilde. Je hebt dan vele
markante voorgangers, zoals koning
Thomas Maes in 1651. Hij schonk het
gilde een fraai zilveren koningsschild
met de tekst: “Ick creeg in deze Iaer de eer
en wachste in het ander weer, doch of het
dan niet wesen kond so drinck ick er aey het
buycien rondt”.
Ook in 2014 zullen wij weer gaan schieten om de fel begeerde titel van gildekoning. De gildebroeders en -zusters
trekken gezamenlijk op naar de Bleek,
de plaats waar al eeuwenlang op de vogel
wordt geschoten. Na een gildemis in de
Sint Luciakerk en een eenvoudige lunch
in het teerhuis zal de vogel in de boom
worden geplaatst. Nadat pastoor en wethouder de vogel hebben ‘bevrijd’, is het
de beurt aan de gildebroeders en -zusters die een kans willen wagen. Diegene
die het laatste stuk van de vogel naar beneden schiet, is drie jaar
gildekoning, tenminste
als het bestuur de kandidaat een waardig koning
vindt. Hierna zal de koning worden ‘overvendeld’ en zal het kanon op
het Oranjebastion (hoek
Maasdijk/Walstraat)
worden afgeschoten.

Hanny Hamers 2008-2011

Harry Hattink 2011-2014

Op 29 mei, Hemelvaartsdag, tevens eerste
kermisdag, kunt u getuige zijn van het koningsschieten door het Sint
Barbara Gilde.
Wout Heessen
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Een zegelstempel uit Herpen
door Marja van den Broek/AWR

De meeste bodemvondsten hebben geen
geldelijke, maar informatieve waarde
over de vindplaats. Soms moeten we veel
geduld hebben, voordat we het belang
zien van dat ene puzzelstukje dat pas na
lang zoeken op zijn plaats valt. Daarom
zijn we blij met iedere vondst. Een tijdje
geleden meldde zich een detectorliefhebber met een zegelstempel uit het buitengebied van Herpen in de buurt van de
Heiweg.
Het bronzen voorwerp heeft een greep
in de vorm van een klaverblad met een
gat voor een koordje of ketting. Het zegel
vertoont het symbool van de heilige Augustinus van Hippo, een hart doorboord
met pijlen waaruit vlammen slaan.
Waarom heeft iemand voor dit symbool
gekozen? Heette de eigenaar August of
was hij een Augustijner Abt? Of is het
voorwerp verloren door een brouwer uit
de omgeving?
De heilige Augustinus van Hippo stierf
in 430 te Hippo in het huidige Algerije
en is de beschermheilige van brouwers,

drukkers, theologen en enkele steden en
bisdommen. We kunnen de stempel dateren tussen 1300 en 1550.
Zegelstempels worden in de 11e en 12e
eeuw steeds vaker gebruikt om documenten te waarmerken.
Daarvoor gebruikte men een monogram.
Eerst door keizer, koningen en pausen,
later gevolgd door hoge adel en kerkvorsten. Veel later gebruiken ook de lagere
adel, kooplieden en voorname burgers
zegelstempels. In de middeleeuwen
werd het stempel in zacht materiaal gedrukt, zoals bijenwas. Zegellak werd pas
in de tweede helft van de 16e eeuw uitgevonden. In de vroege middeleeuwen
zegelde men direct op het document, wat
niet zo duurzaam was. Later kwam het
zegel op een perkamentstrook die aan
het document werd bevestigd.
Waarom het zegelstempel daar lag, blijft
voorlopig onbeantwoord.
Tegenwoordig waarmerken we onze belangrijke documenten met een handtekening.

Schilderij van Hans Holbein de
Jongere van ‘Georg Gisze, een
Duitse koopman in Londen’ uit
1532. Op de achtergrond hangt een
zelfde soort zegelstempel aan een
ketting.
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Excursie AWR
Zes leden van de Archeologische Werkgroep Ravenstein gingen op vrijdag
31 januari op excursie naar ’s-Hertogenbosch.
Onder leiding van onze gids Marja van
den Broek brachten we een bezoek aan
het Provinciaal Depot Bodemvondsten
Noord Brabant (PDB), het bezoekerscentrum op het Oranje Bastion (Bastionder), het vestingwerkenproject aan de St.
Jansingel en de Citadel. Het prachtige
weer maakte de wandeling door ’s-Hertogenbosch tot een waar genoegen, maar
het hoogtepunt van de dag was toch het
bezoek aan het PDB. Het monumentale
pand herbergt een enorme hoeveelheid
bodemvondsten, verdeeld over vijf verdiepingen. Lange rekken en ladekasten
zijn gevuld met alle mogelijke archeologische vondsten, variërend van aardewerk, gebruiksvoorwerpen, metaalvondsten zoals wapens en sieraden.
Ons archeologisch bodemarchief is voor
meer dan 99% de enige bron van kennis
van de menselijke geschiedenis. Daarom
is het belangrijk dat wij als samenleving
zorg dragen voor het behoud van dit
kwetsbare erfgoed.
Op enkele gemeenten na, die een eigen
archeologische dienst hebben, zijn alle
archeologische vondsten die in de provincie Noord-Brabant bij opgravingen
worden gevonden, eigendom van de provincie.
Het PDB Noord-Brabant is gevestigd
aan de Waterstraat in ’s-Hertogenbosch
en is op afspraak voor iedereen te bezoeken. Voor meer informatie en contact
mailt u naar archeologie@brabant.nl.
Voor de leden van de Archeologische
Werkgroep Ravenstein was het een aangename en vooral een interessante en
leerzame dag.
Nico Verhoeven

Foto: Marja van den Broek

Gouden kelk
Tijdens de Tweede Wereldoorlog wordt
Chris Bodenstaff uit Ravenstein tot
priester gewijd. Bij een priesterwijding
krijgt de priester altijd een ciborie aangeboden. In de oorlog zijn edelmetalen
niet of nauwelijks voorhanden en is er
nergens een te vinden. Daarom besluiten de gefortuneerde dames Niënhuis
uit Ravenstein te bidden in de Huisselingse kerk bij het beeld van de Heilige
Eligius, patroon van de goudsmeden.
Nadat ze een week lang de kerk dagelijks
hebben bezocht, vertrekken zij naar
goudsmid Brom in Utrecht. Diezelfde
avond komen ze terug met een gouden
kelk. Uit dankbaarheid voor Eligius laten
zij een kandelaar voor de paaskaars vervaardigen, die pas na de oorlog kan worden geleverd.
Jeroen Arts

Deze ciborie waarvoor de gezusters Niënhuis uit Ravenstein hebben gebeden in de Sint Lambertuskerk te Huisseling.
Foto: Edward Aghina
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“Mulder, mulder korendief
Grote zakken heeft hij lief
De kleintjes wil hij niet
malen, daar kan hij niet
genoeg uit halen”

Foto: www.stadsarchiefoss.nl

In Brabant staan nog zo’n
130 molens. De houten

Het ‘rijke’ verleden van Stella Polaris

dateert van 1865, al is een

Of Jan Holten de eerste molenaar van de
nieuwe Stella Polaris was, is niet helemaal duidelijk. Vermoedelijk wel, maar
de familie vertrok naar Tilburg, nadat de
molen door brand ernstig was beschadigd. Korte tijd later werd hij hersteld.
De laatste molenaar op Stella Polaris was
Kees van Rijn. Hij nam de molen begin
jaren vijftig over van Marinus Bijl.

deel van de balken veel

Industrieel complex

molens zijn meestal ouder
dan de stenen exemplaren.
Stella Polaris in Dieden

ouder. Ongeveer op die
plek stond eeuwenlang
een standerdmolen.
door Hans Moors

Stella Polaris is een blikvanger. Maar eigenlijk ligt daar aan de Diedense Voorstraat een heel compleet ‘industrieel’
complex, een kleine geschiedenis van
100 jaar malen. Behalve de molen bestaat dat complex uit de twee molenaarswoningen en de ‘nieuwe’ maalderij. Je
kijkt er gemakkelijk overheen. En veel
mensen zijn vergeten hoe belangrijk het
malen ooit is geweest.

Moderne maalderij
“Lang bleven de wieken niet meer draaien, zegt Daan van Rijn (de jongste broer
van Kees). “Werken in de molen was
zwaar en gevaarlijk, met al die bewegende delen van de maalinrichting.
Tegenover de molen, aan de Voorstraat,
werd een moderne maalderij gebouwd.
Daar was de hele installatie gelijkvloers,
aangedreven door een diesel- en later
een elektromotor. Geen rondvliegende
kettingen en touwen, of openklappende

luiken. Nooit meer sjouwen met zakken
meel van 50 kilo. Als jongeman bracht
ik die weg op de fiets met zo’n bagagedrager voor.

Eeuwenoud ambacht
Graan malen is een eeuwenoud ambacht. Molenaars waren vroeger lokale
‘industriëlen’. Op het platteland stonden
ze bekend om hun onderlinge prijsafspraken die het maalloon hoog hielden.
“Mulder, mulder korendief / Grote zakken heeft hij lief / De kleintjes wil hij
niet malen / Daar kan hij niet genoeg uit
halen”, aldus een oud Brabants versje.

Maalloon
De enige bron van inkomsten voor molenaars was dat maalloon. De meelhandel
was in de wet strak geregeld: molenaars
mochten er niet in handelen, terwijl bakkers niet mochten malen. Alleen tarwe
en rogge mochten worden vermalen.
Het was verboden een meelvoorraad in
de molen te bewaren. En de molenaar
mocht het niet zeven en zuiveren. Meel
was vroeger best bederfelijk, omdat de
molens en boerderijen vochtig waren.
Dus moesten bakkers steeds met kleine
porties graan naar de molen. Dat leverde
niet veel op. Veel molenaars hielden er
dus een winkeltje of herberg naast en
‘keuterden’ bij met kleinvee en groenten.
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Bakfiets
Deze bakfiets staat geparkeerd achter de
brandweerkazerne in Ravenstein. Hij
werd vroeger gebruikt als transportmiddel door de ambtenaren van de toenmalige gemeente Ravenstein en daarvoor
door medewerkers van de Ravensteinse
gasfabriek in de Walstraat. In die tijd waren auto’s nog sporadisch. Het was een
handig vervoermiddel, goedkoop, had
weinig parkeerplek nodig, verbruikte
geen brandstof en veroorzaakte geen geluidsoverlast.
Het bestuur van de heemkundekring
zoekt vrijwilligers die met liefde en plezier deze fiets willen opknappen. We willen de fiets daarna graag onder de overkapping stallen naast het Raadhuis. Hij
wordt dan ingezet voor algemeen ge-

bruik. Wie wil, kan hem dan komen lenen voor privévervoer.
Wie kan deze reparatie uitvoeren en
heeft daar ook tijd en ruimte voor?

Foto: Edward Aghina

De klas van juf Caners

Van Sjaak Elemans en Jan van Rooij ontvingen we deze schoolfoto uit 1931. Het zijn jongens uit
de klas van juf Caners van de St.- Joseph-school. We willen natuurlijk weten wie deze jongens
zijn. Een paar namen zijn bekend: uiterst links op de eerste rij van boven Ignaat Suurmont,
daarnaast Hans Sluiters, uiterst rechts Jan Elemans (zoon van Wout ). Op de tweede rij o.a.
v.d. Sluis, Cor van Kessel en juf Caners (zus van de burgermeester). Op de onderste rij: Jan van
Zuijlen, Jan Elemans (zoon van Drikus en broer van Sjaak Elemans).
U kunt reageren via: redactie@heemkunderavenstein.nl of schrijven naar Postbus 28, 5370 AA
te Ravenstein.
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Aanbiedingen

Een catastrofale ramp

Uit het Brabants Dagblad van
mei 1960

De Tweede Wereldoorlog blijft ons intrigeren. Dat bleek 20 december vorig jaar
nog maar eens, toen de heemkundekring samen met het Nijmeegs Operaen Operettegezelschap hierover een lezing had georganiseerd. Het achterzaaltje
van de Keurvorst was eigenlijk te klein
om alle belangstellenden een zitplaats te
geven. En dat terwijl de lezing over een
Gelderse gebeurtenis ging: het bombardement op Nijmegen op 22 februari
1944. Na het bombardement op Rotterdam en de Watersnoodramp van 1953,
de derde meest catastrofale ramp in Nederland.
Het is niet helemaal terecht om het bombardement op Nijmegen een Gelderse
gebeurtenis te noemen. Het centrum
van Nijmegen ligt op amper 16 km van
Ravenstein. Op de wereldschaal is dit
een afstand van niks. Mijn vader vertelde
dat ‘heel Ravenstein’ muisstil op de dijk
stond te kijken naar de enorme rookkolommen die aan de horizon opstegen.
De oorlog kwam weer heel dichtbij. Het
opblazen van de spoorbrug op 10 mei
1940 was het eerste dramatische oorlogsmoment voor Ravenstein. Er zouden
nog vele volgen. Ook na 22 februari. Het
trieste hoogtepunt was de vergelding na
de aanslag op de Osse burgemeester
Apeldoorn, die Jo Meulemans het leven
kostte.
Normaal gesproken vormde de Maas
een psychologische grens die Gelre een
land op afstand maakte, Gelderland. Op
22 februari 1944 was die grens er even
niet. “Het leek wel of heel Nijmegen in
brand stond. Daar moesten wel veel
slachtoffers zijn gevallen’’, vertelde mijn
vader. Het duurde even voordat de bijzonderheden van het bombardement in
Ravenstein bekend werden.
Mijn moeder, in Nijmegen geboren en
getogen, vertelde dat mijn opa tijdens
een luchtalarm nooit de schuilkelder inging. Tijdens dit bombardement wel!
Als voormalig hospik, hij diende in de
Eerste Wereldoorlog, spoedde hij zich
daarna naar het centrum om hulp te bieden. Hij bleef lang weg. De familie

Foto: Stadsarchief Nijmegen F34024

maakte zich grote zorgen. Ook de bij opa
en oma ingekwartierde Canadezen waren er niet gerust op waar ‘mister Durksen’ bleef. Opa kwam uitgeput thuis en
zweeg dagenlang. Begrijpelijk als je de
verschrikkingen van zo dichtbij hebt
meegemaakt. Gelukkig heeft opa zijn ervaringen later wel gedeeld.
Uiteraard waren er ook spannende voorvallen die achteraf zwaar werden aangedikt. Zo hadden de broers Chris, Piet en
Siem de Luij, in de oorlog de leeftijd dat
ze in aanmerking kwamen voor de ‘Arbeitseinsatz’. Als de Duitsers weer eens
een razzia in Ravenstein ondernamen,
vluchtten de broers en vele andere jongemannen en onderduikers via dakramen,
regenpijpen, binnenplaatsjes en achterommetjes naar de uiterwaarden. “Daar
konden we het geblaf van die moffen
nog horen”, zei mijn vader. Een van de
zussen De Luij was verpleegster. Als zij
in haar witte uniform over de dijk fietste,
was de kust weer veilig.
Tragische herinneringen, heroïsche verhalen, koddige anekdotes. Ze horen bij
de oorlog en ze horen doorverteld te worden.
Winfried de Luij
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