Tussen Maas
Er fdijk

8

Stadsgids
Marga van Rijn

10

Huis
dokter Sluijters

20

Ben en
Iet Kuijpers

24

Tauros en
lepelaar

Periodiek Heemkundekring Land van Ravenstein | Tweede jaargang | nummer 10 | december 2016

Bijzonder Beeld
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

Oudjaar 1999 precies om 24.00 uur maakt Edward Aghina deze spectaculaire
vuurwerkfoto in de Landpoortstraat te Ravenstein.
Over de totstandkoming van de foto vertelt hij: “De foto is gemaakt met een gewone, analoge, kleinbeeldcamera met een ultra-groothoek objectief. De camera
stond stevig op een zwaar statief. Er is met onderbrekingen in totaal anderhalve
minuut belicht. Steeds als er een imposante explosie was, werd de lens door middel van een zwart stuk karton, voor belichting vrijgegeven. De film had een hoge
gevoeligheid om de contrasten in het onderwerp aan te kunnen. Later is er in de
donkere kamer een speciale ontwikkeling van de film toegepast.”
Edward herinnert zich een spannend moment op deze avond toen een vuurpijl aan
een gevelversiering bleef hangen. Gelukkig bleek dat deel van de versiering van
onbrandbaar materiaal te zijn.
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Bezoek een ArcheoHotspot!
Wel interesse in
archeologie, maar
geen zin in verplichtingen? Ga
eens op bezoek in
een ArcheoHotspot! Zowel in Nijmegen
als ’s-Hertogenbosch is zo’n instelling.
Sinds 8 juli beschikt Nijmegen over een
ArcheoHotspot. Bezoekers kunnen meedoen aan archeologisch onderzoek, zoals
scherven puzzelen, de vondsten uit een
beerput sorteren, leren over het verleden
van stad en omgeving. De ArcheoHotspot is vrij toegankelijk en er zijn archeologen aanwezig om vragen aan te

stellen of uitleg te krijgen. Een afspraak
maken is niet nodig. Op dinsdag-,
woensdag- en donderdagmiddag van
13.00 – 17.00 uur bent u welkom in Museum Kamstraat 45, Nijmegen.
Er zijn ook al ArcheoHotspots in Amsterdam, Eindhoven, Den Bosch en
Utrecht. ArcheoHotspot ’s-Hertogenbosch zit in het Groot Tuighuis aan de
Bethaniestraat 4, de werkplek van afdeling Erfgoed van de gemeente ’s-Hertogenbosch. ArcheoHotspot ’s-Hertogenbosch is van maandag tot en met donderdag open, van 10.00 tot 16.00 uur.
Meer weten: www.archeohotspots.nl.
Marja van den Broek
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Een Gelderse boerderij
in Dieden - deel 3/4
door Henk van Drunen
Henk van Drunen, die in maart van dit jaar overleed, liet een aantal artikelen na
over de geschiedenis van zijn boerderij aan de Achterstraat 6 te Dieden. Hij schreef
er samen met zijn vrouw Wilda in 2014 een boek over. In vorige nummers beschreef
hij de constructie van boerderijen in het algemeen en de eerste bouw-fasen. In dit
nummer het vervolg en het slot.

Boedelbeschrijving
In 1850 stierf de toenmalige bewoner
Otto van Dijk (1771-1850). Hij was naast
agrariër ook burgemeester van Dieden.
Zijn vrouw Helena Nass (1784-1859)
bleef in de boerderij wonen. Ten behoeve van de verdeling van de erfenis werd
in 1860 de boedel beschreven door notaris G. van der Heijden uit Berghem. Hij
noteerde alle waardevolle spullen in de
diverse vertrekken. Met behulp van deze
beschrijving was een vrij nauwkeurige
reconstructie van de indeling van de
boerderij te maken.
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Hulpkaartje kadaster 1878

de geut
bakhuis (niet op de afbeelding)
het achterhuis
de grote schuur
de karschuur

Bouwfase 3
In 1878 veranderde de plattegrond. Het
voorhuis werd aan de westzijde uitgebreid met een uitbouw waardoor er een
L-vormige plattegrond ontstond.
Hierdoor was er eigenlijk te weinig
ruimte, want de boerderij stond ongeveer klem tegen de grensscheiding. Dit
is duidelijk te zien op het hulpkaartje
van het kadaster uit 1878.
Gelijktijdig met deze verbreding werd de
indeling / plattegrond gewijzigd. De grote kamer werd een kwarslag gedraaid en
samengevoegd met de keuken / d’n
herd. Zo ontstond een kamer-en-suite,

Boerderij met L-vorm

Situering kamer-en-suite

Plattegrond 1850
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de keuken
de kleine kamer
de kelderkamer
de grote kamer
de kleine kamer
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opgedeeld in een voor- en een achterkamer evenwijdig aan de voorgevel (noordgevel).

Bouwfase 4
In deze fase ontstond de huidige T-vorm.
Naast de al aanwezige uitbreiding aan de
westzijde kwam er ook een uitbreiding
aan de oostzijde. Deze uitbreiding was
niet eerder mogelijk, omdat ter plaatse
een grote schuur stond, zie de afbeelding van het hulpkaartje van het kadaster
1878. Deze schuur is in 1901 afgebroken.

de staander al in bouwfase 2 was weggehaald, plaatste men een muur. Er werd
een afzonderlijke ruimte gemaakt, waar
gebakken werd en de was gedaan.
Door deze muur had het gebint geen
constructieve functie meer, de ankerbalk
kwam immers op de muur te liggen.
Dendrochronologisch onderzoek toonde
aan dat deze balk komt uit een boom die
geveld is rond 1627. Het is opmerkelijk
dat deze ankerbalk van grenenhout was
en niet van eiken, zoals al de andere
staanders en balken van de gebinten.

Chique deuren

Boerderij met de T-vorm

		
De afmetingen van de uitbreiding aan de
oostzijde waren ongeveer gelijk aan die
van de westzijde. De plattegrond van de
boerderij bleef daarmee min of meer
symmetrisch van vorm. De nieuwe uitbouw aan de oostzijde bood de mogelijkheid om daar een keuken te maken. De
kelder werd dichtgegooid en het vloerpeil aangepast. Het plafond van de kelderkamer werd verhoogd zodat de nieuwe keuken beter bruikbaar werd.

Bouwfase 5
In deze bouwfase werden alleen op de
zolder slaapkamers bijgemaakt. De begane grond wijzigde niet. Na deze bouwgeschiedenis van de boerderij volgen
nog enkele bijzonderheden.

Grenen ankerbalk
Lange tijd kwamen de bewoners via de
voordeur direct in het woongedeelte. In
de laatste bouwfase werd de voordeur
verplaatst en kwam er een gang. Onder
de ankerbalk van het 2e gebint, waarvan

Naast eenvoudige spiegelklampdeuren
heeft de boerderij meerdere chique deuren. In een kamer-en-suite kwamen grote scheidingsdeuren tussen de voor- en
achterkamer. Deze deuren zijn buiten
verhouding en te groot. Duidelijk is te
zien dat de toegangsdeuren tot de woonkamer, inclusief de kozijnen, zijn ingekort. De profilering van de deuren is
steeds rijk en gelijk aan elkaar. Volgens
overlevering, komen deze deuren oorspronkelijk uit het kasteel in Dieden. Dit
is echter niet schriftelijk aangetoond,
maar de verbouwing van de boerderij
vond ongeveer gelijktijdig plaats met de
sloop van het kasteel in 1876.
Een andere belangrijke aanpassing waren de plafonds die in de kamer-en-suite
en in de gang werden aangebracht. De
vormen zijn verschillend, van min of
meer eenvoudig in de achterkamer, tot rijkelijk versierd, met zonnebloemmotief, in
de voorkamer.
Het plafond in de gang heeft een ovaalvormig ornament dat, gezien de afwerking, ter plaatse gevormd zal zijn.

Bewoners
Archiefonderzoek in het Brabants Historisch Informatie Centrum heeft de opeenvolgende bewoners en eigenaren van
de boerderij vanaf de 18e eeuw opgeleverd. De eerst bekende bewoner was in
1724 Rijck Rutte. Hij verkocht de boerderij aan Gerardus van Herwaarden
(… -1758), de schepen van Dieden, waarna de volgende personen, steeds door
erving, eigenaar werden: Helena Brodde
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De chique deuren die volgens
overlevering uit het kasteel van
Dieden komen.

(1720-1767), Peeter Oomen (… -1791),
Maria Voet en Maria van Thiel (17361805). Dan kwamen er drie generaties
Van Dijk, met tussendoor de aangetrouwde familie Van den Bergh. Deze
families leverden drie burgemeesters van
Dieden. In 1925 werd de boerderij, die
tussentijds een aantal jaren is verpacht
aan Krijn Laroy, verkocht aan de familie
Prinsen-Laroy. Deze leefde er twee generaties. De huidige bewoners/eigenaren,
Wilda van Drunen-Langendijk en Henk
van Drunen (†), wonen er sinds 1975.

Gelderse boerderijbouw
De boerderij is in 1976 gerestaureerd.
Daarbij is een splitsing aangebracht tussen voor- en achterhuis. Het voorhuis is

gerestaureerd en het achterhuis, de stal,
was zo slecht dat hij is gesloopt en vervolgens gereconstrueerd. Om zettingen
zo veel mogelijk te voorkomen, is het
voorhuis en het nieuwe achterhuis ook
constructief gesplitst. Alle bruikbare materialen zijn hergebruikt en aangevuld
met ‘nieuwe oude materialen’. De boerderij is ingeschreven in het register van
Rijksmonumenten (nr. 32386). De uiteindelijke T-vorm van de boerderij is
kenmerkend voor veel boerderijen in
Gelderland. Tijdens de bouw van de
boerderij zal dieden in Gelderland hebben gelegen. Als titel van het boek dat
over deze boerderij verschenen is, is dan
ook gekozen voor ‘Een Gelderse boerderij in Brabant’.

Een ornament met zonnebloemmotief in de voorkamer en een
ovaalvormig ornament in de gang.
Foto’s Aad Vernooij
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Een kleine schat in het
poorthuis
door Wilhelmien van Sambeek

Duit uit Stevensweert

21/2 cent uit 1908

Helm van Rijn heeft bij de restauratie van de Kasteelse poort en het poorthuis van
alles gevonden: sporen van middeleeuwse vloeren, dichtgemetselde en verplaatste
ramen en deuren, haardplaatsen, een ingang van een kelder, stukken aardewerk van
tegels, potten en een ketel. Zijn laatste vondst: munten uit verschillende eeuwen.

“Bij herstelwerkzaamheden vond ik in
een richel onder de vensterbank van de
verblijfsruimte een duit uit 1618 die in
Zwolle is geslagen. Het is een heel dun
koperen rondje. Door slijtage is de ronde
vorm wel verdwenen, maar je kunt nog
net een stukje van de parelrand zien die
er oorspronkelijk omheen zat. Aan de
voorkant zie je een tulpenkrans met
daarin in twee regels de stadsnaam ZW.
OLLAE. Daaronder staat het jaartal 1618,
met tussen de 16 en 18 een wapenschildje. Aan de keerzijde staat het stadswapen
van Zwolle met Sint Michael die een
draak bevecht en de tekst: DEUS. REFUGIUM.NOSTRUM wat betekent: “De
Heer is onze toevlucht”. Het rozet is het
teken van de muntmeester Arent van
Romondt.”

Valsmunters
“Ik heb daar nog een ander oud, dun
muntje gevonden. Het was wel zoeken,
maar ik kwam er uiteindelijk achter dat
het uit Stevensweert kwam. Het is een
koperen rondje, een gigot (duit), met aan
de ene kant een gekroond wapenschild
van de heren Van den Bergh met een
klauwende leeuw met in de rand van het
schild kleine bolletjes en gedeeltelijk een
tulpenrand. De andere kant bestaat uit
een tekst en vier rozetten. Er staat in drie
regels: .SST INSV LA. en dat betekent
Sancti Stephani Insula, het Sint Stephanus eiland. Deze tekst staat op de munten uit de muntperiode van 1626-1632.
Het woord eiland heeft betrekking op

het “eiland” waarop Stevensweert ligt in
de oude en nieuwe Maas (nu Julianakanaal). Er is niet zomaar voor de gebruikte letters gekozen. Zij lijken op de
tekst van de 17e eeuwse Overijsselse duiten: TRANS ISVLA NIA. Samen met de
klimmende leeuw in het wapen op de
keerzijde zorgde de tekst ervoor dat deze
duiten niet direct opvielen als onwettige
Stevensweertse duiten. Het zijn dus imitaties! Vooral in 1628 zijn er heel veel
geslagen. Kort daarna kwamen ze in het
geldverkeer terecht en werden toch opgemerkt. In een plakkaat van de Staten
Generaal wordt voor de valse dubbele
stuivers en duiten gewaarschuwd. In
eerste instantie wist men niet dat ze uit
Stevensweert kwamen, maar toen dat
bekend werd, werd de naam Stevensweert ook vernoemd. De heren Van den
Bergh hebben heel wat op hun geweten.“
“Het kan zijn dat de munten na een verbouwing tussen de richel zijn gestopt.
Het was gebruikelijk om na de bouw of
verbouw van een woning een munt te
verstoppen als tijdsaanduiding van het
werk. Het kan ook zijn dat men de munten verstopte om ze later weer mee te nemen. In dit geval denk ik dat het laatste
het geval is.”

Schuilruimte
“Boven de keuken op de eerste verdieping zat achter een oude bedstee een
schuilruimte uit de Tweede Wereld Oorlog. De binnenkant van de bedstee was
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op primitieve manier beschilderd met
een molen en wat poppetjes. Hier vond
ik in een spleet van de vloer een één
pfennigmunt. Aan de voorkant staan
twee gekroonde, sierlijke letters R ten
opzichte van elkaar gespiegeld (of staat
er Georg?) en daaronder een V. Op de
keerzijde staat 1 PFENNIG 1858, daaronder een B en op de onderste helft langs
de rand de tekst SCHEIDEMÜNZE. Ik
had er nog nooit van gehoord, maar bij
deze munt dekt de materiaalwaarde de
waarde van de munt niet. Hij is uit de
tijd van Koning Georg V van Hannover
die regeerde van 1851-1866. Er lag ook
nog een Nederlandse ½ cent uit 1934 uit
de tijd van koningin Wilhelmina. Aan de
voorzijde staat een leeuw met open
kroon, een zwaard en een pijlenbundel
in de linker poot. Op de rand staat Koningrijk der Nederlanden met een druiventros als muntmeesterteken en de
mercuriusstaf als muntteken. Op de achterzijde staat ½ cent binnen twee samengebonden oranjetakken met appels. Dit
is het gaafste én kleinste muntje.”
“In de poort is ook nog een schuilruimte
achter de rode 18e eeuwse muur. Op de
zolder boven de poort kon men via een
luik in deze ruimte komen en van daaruit naar de buren vluchten. In die ruimte
vond ik een Nederlandse munt van 2½
cent uit 1908. De voor- en achterzijde
zijn hetzelfde als van de ½ cent. Waarschijnlijk is hij door de kieren van de
vloer naar beneden gevallen.”

Halve cent uit 1934

Scheideműnze Hannover
Geroge V uit 1858

Duiten uit Zwolle uit 1618

Geluk
“Ik vond ook nog een zilveren bedeltje in
de vorm van een hoefijzer. Het is van vrij
recente datum en men zegt dat het geluk
brengt. Het maakt de gevonden schat
compleet.”

Helm van Rijn wijst de plek aan
waar hij de munten vond
Foto René van den Heuvel
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Stadsgids Marga van Rijn:

‘Ik hou van verhalen
vertellen en dat kan ik
als stadsgids volop.’
door Wilhelmien van Sambeek

Foto René van den Heuvel

Marga van Rijn vertelt over haar ervaringen als stadsgids.
“In 1998 zijn mijn man en ik in het tuinmanshuis van klooster Soeterbeeck komen wonen. Er was veel rust en groen
om ons heen en dat beviel erg goed.
Daarna zijn we naar onze woonboerderij
in Overlangel verhuisd. Hier wonen we

nu nog met veel plezier. Al kom ik uit de
stad, ik mis haar niet. Ik ben een echt
buitenmens en geniet volop van de omgeving en de mooie tuin.”
“Toen we in het tuinmanshuis woonden, fietste ik altijd over de Zwarteweg
via het benedenste hoornwerk, dan de
spoorweg over en onder de stadspoort
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door het stadje in. Prachtig vond ik het.
Toen ik mijn draai gevonden had op het
platteland, wilde ik graag actief worden
voor de gemeenschap. In 2005 werd de
cursus voor stadsgidsen aangeboden en
heb ik me meteen aangemeld. Ik kende
deze hoek van Noord-Brabant helemaal
niet en was meteen geboeid door de bijzondere geschiedenis van de stad en
haar land.

Aardrijkskundedocent
Ik ben oud-aardrijkskunde docent en
hou ervan om verhalen te vertellen. Nu
kan ik dit doen door over de geschiedenis van het stadje te vertellen; over het
kasteel, het stratenplan, van verdedigingswerken tot de kleine nijverheid en
industrie, de twee bijzondere kerken en
de godsdienstvrijheid in het Land van
Ravenstein.”
“Het Land van Ravenstein is echt uniek.
Het was tot 1813 een zelfstandig gebied
in het Noordoosten van Brabant. Er was
godsdienstvrijheid en een grote kloosterdichtheid op een klein gebied. Er vestigden zich hier veel kloosterordes, o.a. de
zusters van Soeterbeeck, omdat hen het
leven in protestants Staats Brabant zuur
werd gemaakt. Ik vertel ook graag over
de twee kerken die bijna een eeuw in ouderdom schelen. Het liefst laat ik het
eerst de Garnizoenskerk zien en daarna
de Luciakerk. De sfeer in beide kerken is
totaal verschillend. Daar kun je als stadsgids dan ook weer bij stilstaan.

Bouwgeschiedenis

Kijk eens naar de dakconstructie, er is
geen spijker of schroef aan te pas gekomen!”

Kijk goed om je heen
“Ik begin mijn verhaal graag bij de stadspomp. Van hieruit kan een deel van de
geschiedenis worden verteld, zoals de
opbouw van de stad, de verdedigingswerken, de gewelfkelders, de stadspoorten, het zicht op de ramen en het stratenplan. Bij de stadspomp kan ik elke
richting nemen om de wandeling te beginnen. Ik vertel over het Lombardstraatje, gemaakt voor Van Willigen die met
zijn koets achterom wilde rijden. Hij
woonde in het Raadhuis. Er werd toen
een stuk van de muur van het Raadhuis
afgehaald, zodat zijn koets er toch door
kon. Als je goed kijkt zie je een schuine
muur. En dan de Servetstraat, naast de
apotheek. Ook een straatje dat pas na
1729 is gemaakt om de bouw van een
kerktoren – die er nooit is gekomen –
mogelijk te maken.

Kasteel
De plek waar het kasteel heeft gestaan is
ook interessant. Het bijzondere is dat er
zelden een kasteelheer aanwezig is geweest. Ik adviseer de mensen vooral
goed rond te kijken. Je ziet de mooiste
gevels, ramen, prachtige smeedijzeren
hekken en muurankers, het uithangbord
van de Keurvorst von der Paltz, de sauvegarde van de Luciakerk en het Philips
van Kleef Bolwerck. Het is heerlijk om
hierover te vertellen.”

En natuurlijk is de bouwgeschiedenis
van beide kerken zeer interessant. De
een met geld uit Den Haag, de ander
met geld uit een loterij. Johan van Willigen heeft die loterij opgezet in 1729 en
in 1735 kon de kerk worden ingewijd. Als
eerbetoon ligt hij met zijn vrouw in de
Luciakerk begraven. Zij liggen niet in de
crypte, maar je ziet hun grafsteen voor
de communiebank. De Garnizoenskerk
is een ander verhaal. De Staatse Troepen
waren hier gelegerd om de Spanjaarden
tegen te houden en die soldaten waren
protestant. Zij hadden behoefte aan een
eigen kerk en deze is in 1641 gebouwd.
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door Michel van den Broek,
zoon van Imelda Sluijters,
kleinzoon en petekind van
Anton Sluijters en Maria
Coebergh

Het huis van mijn
grootouders
In 1920 vestigde mijn grootvader, Anton Sluijters, zich als huisarts in Huisseling
aan de Grotestraat C14 (nu huisnummer 18). In dat huis hebben mijn grootouders
gewoond tot 1971. Ik heb er mooie jeugdherinneringen aan overgehouden. De eerste beelden die me zijn bijgebleven dateren van halverwege de jaren 50.

gelegd waarmee in het gehele huis bellen konden worden bediend.
Links van de gang waren daar eerst de
wachtkamer en de spreekkamer, vervolgens een monumentale houten trap naar
de eerste verdieping, daarna de keuken
met bijkeuken en toegang tot twee donkere kelders en tot slot het toilet. Rechts
waren twee deuren die allebei toegang
gaven tot de woonkamer en-suite. De
voorste kamer werd gebruikt als eetkamer. De achterste kamer was zo groot
dat hij ondanks de gigantische afmetingen van de open haard daar niet door
werd gedomineerd. Er was een serre,
een enorme boekenkast en een vleugel.
Het huis Grotestraat 18, 15 februari
1947

Lambert van Duren

Het doktershuis
Ik herinner me de monumentale entree
met dubbele deur, waarna een immens
grote gang volgde. Aan het eind van die
gang was een grote deur naar de tuin. In
die deur bevond zich een glas-in-lood
raam, waardoor een sprookjesachtig
licht zich over de gang verspreidde.
Vooraan in de gang hing een koperen
lantaren met groene ruitjes. Bovendien
hing daar de telefoon, die oorspronkelijk
het telefoonnummer 4 kende. Kennelijk
was opa de vierde in de rangorde van notabelen (na burgemeester, politie en pastoor). Naast de telefoon was een kast
waarin handmatig kon worden doorverbonden naar een telefoontoestel dat zich
op zolder in de apotheek bevond. En
daarnaast was ook nog een systeem aan-

Met mijn ouders ging ik geregeld op
zondag een bezoekje brengen aan opa
en oma. Met de trein, want we hadden
nog geen auto. We werden dan bij het
station opgewacht door opa’s chauffeur,
Lambert van Duren, om in één van de
twee Peugeots 403 te worden vervoerd
naar de Grotestraat. Opa was een van de
eerste inwoners van Huisseling die over
een auto beschikte. Na tijdens het rijexamen tien meter vooruit en tien meter
achteruit te hebben gereden, ontving hij
van de examinator zijn rijbewijs met de
mededeling: “Ge kunt veel beter rijden
dan ik”. Opa heeft altijd twee auto’s gehad. Gezien de grootte van de praktijk,
die reikte tot diep in de Peel, wilde hij
niet het risico lopen dat hij patiënten
niet kon bereiken.
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Een grote familie
In mijn herinnering was het huis van
opa en oma altijd vol mensen. Als wij op
bezoek kwamen, waren er meestal wel
meer ooms en tantes. En met Pasen,
Pinksteren en Kerstmis was de familie
compleet.
In de voorkamer werd dan het biljart op
de tafel gelegd, waarna mijn vader met
zijn zwagers onder het genot van dikke
sigaren een competitie speelde.
In de woonkamer zaten mijn moeder
met haar zussen, schoonzussen en oma
de rap groeiende schare aan nageslacht
te vertroetelen. Vaak speelde mijn moeder of oma op de vleugel en werd er vrolijk op los gezongen (Schubert!).
Opa zat dan pontificaal in zijn fauteuil,
die je ook wel zijn praatstoel zou kunnen
noemen. Opa had een groot gevoel voor
humor. Hij greep allerlei incidenten uit
zijn praktijk aan om ze om te vormen tot
moppen en memorabele verhalen. Vele
van die moppen en verhalen zijn overigens later gebundeld, onder andere in
het boekje ‘Dokter, is politieke onthouding afdoende?’.

Marietje Kocken
De kleinkinderen dartelden rustig overal
tussendoor. Je mocht kijken bij de biljartende mannen, zolang je maar met je
handen van de tafel af bleef. Regelmatig
werd je door een van de tantes opgepakt
om te worden geknuffeld. En als je de
drukte in de huiskamer een beetje zat
was, dan mocht je naar de keuken. Daar
werd je dan verwelkomd door de huishoudster, Marietje Kocken, die al uren in
de weer was met het bereiden van de
maaltijd. Wat was dat een lief mens!
Eerst liet ze je ruiken aan alle lekkernijen die op het fornuis stonden te pruttelen en daarna kwam de Keulse pot met
knikkers tevoorschijn. De betegelde keukenvloer was uitermate geschikt om te
knikkeren. Tijdens het koken kletste
Marietje dan aan één stuk door met je.
En als Marietje riep: “Daor hedde ze
wir”, dan wisten wij het al: dan kwamen
Gontje en Gradeke voorbij.

Anton en Maria Sluijters-Coebergh op 15 maart 1962 in de tuin van Grotestraat 18

Logeerpartijtjes
Als we bleven logeren, dan mochten we
eerst die gigantische monumentale trap
op naar de eerste verdieping. Bovenaan
de trap passeerde je een prachtige glazen
Maria, die overigens nu mijn slaapkamer siert. Vervolgens werden we meegenomen naar de slaapkamer die was omgebouwd tot speelkamer voor de kleinkinderen. Voor het slapengaan werden
we met drie kinderen tegelijk gewassen
in de badkamer. In het midden bevond
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mijn ouders terechtgekomen. Mijn moeder heeft het daarna overgedragen aan
de familie Collette.
Mijn logeerkamer bevond zich op zolder. Ik sliep in een van de voormalige
meidenkamers in een houten bed met
een soort strobaal als matras en heel
stugge dekens. De kamer was niet veel
groter dan het bed zelf. Boven in het
schuine dak was een minuscuul klein
raampje zonder gordijn, waardoor ik de
gehele nacht uitzicht had op de sterrenhemel.

Aubade

Aubade ter gelegenheid van het
veertigjarig jubileum van dokter
Sluijters in Huisseling

Jan en Imelda van den Broek - Sluijters betreden op 13 april 1950, net
getrouwd, het huis; bruidsmeisje is
Bernadette Sluijters; op de achtergrond één van de twee Peugeots
van opa

zich een enorm bad op pootjes, waarin
we door twee tantes met borstel en zeep
stevig onderhanden werden genomen.
Als afschrikkend voorbeeld van wat je
zou gebeuren als je je niet aan het regiem van de tantes onderwierp, was de
badkamer voorzien van een groot glasin-loodraam met drie voorstellingen uit
het verhaal van Pietje Smeerpoets. Dat
raam was speciaal voor de badkamer gemaakt door Joannes Collette, een zwager
van oma. Nadat opa en oma naar Oss
waren verhuisd, is het raam eerst bij

Ik kan me herinneren dat wij een ochtend in alle vroegte met het gehele gezin
vanuit Oss naar Ravenstein togen waar
we ons moesten verzamelen vóór de garage. We waren niet de enigen, want al
gauw stond de hele straat vol met mensen. Toen kwamen de harmonie en het
schuttersgilde een aubade brengen aan
mijn opa, omdat hij die dag precies veertig jaar huisarts in Huisseling was. Opa
en oma hebben de aubade en het vendelzwaaien afgenomen vanaf het balkon
aan de voorzijde van het huis dat grensde aan de speelkamer.
In 1971 beëindigde mijn opa op 77-jarige
leeftijd zijn activiteiten als keuringsarts
en verhuisde hij met mijn oma naar een
aanleunwoning bij het bejaardenhuis
Vita Nova aan de Kruisstraat in Oss. Enige jaren eerder had hij de praktijk overgedragen aan zijn zoon, ‘de jonge dokter
Sluijters’.
Laatst liep ik langs het huis van opa en
oma. Het stond te koop. Onwillekeurig
heb ik toch maar even op Funda gekeken. Uiteraard is de inrichting van het
huis wel veranderd, maar de foto’s prikkelden mijn herinnering. Ik zag weer de
voordeur, de grote open haard, de serre,
de tegels van de keukenvloer, het raam
van de badkamer waar eens de drie prenten van Pietje Smeerpoets zaten en het
balkon. De vraagprijs kan ik me niet veroorloven, maar mijn herinneringen zijn
me veel meer waard.
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Stella Polaris als nieuw
De Stella Polaris (Poolster) staat er weer bij als nieuw. De molen aan de Maasdijk
in Dieden is het afgelopen jaar grondig gerestaureerd. De huidige molen dateert
van 1865; de eerste molen op deze plek is in 1733 gebouwd. Eigenaar Henk van Loon
vertelt over de restauratie onder eeuwenoude balken die nog uit de gesloopte
molen van Batenburg stammen.
De molen hangt vol schilderijen
want Henk van Loon is na een
voortijdig vertrek uit het onderwijs een tweede carrière begonnen als schilder. Hij stelde de molen ook open voor exposities.
Hiernaast een van de schilderijen
die Henk van de molen heeft gemaakt

Toen Van Loon in 2003 met zijn vrouw
in de molen trok hadden ze geen idee
wat hen te wachten stond. “We zagen het
uitzicht over de Maas en waren direct
verkocht.” Al snel kwamen de gebreken
in zicht. Bij nat weer lekte het water door
de muren heen en houtwerk bleek verrot. De reparaties die werden verricht
bleken niet afdoende. Het vochtprobleem werd niet opgelost door nieuw
voegwerk en een behandeling van de stenen met siliconen. En in het houtwerk
kwam opnieuw rot na het aanbrengen
van kit en hoogglanslak.
Een grondige restauratie bleek noodzakelijk. Van Loon schakelde een gespecialiseerd bureau in voor een subsidie-aanvraag van 80 pagina’s bij de provincie.
Driekwart van de kosten kreeg hij vergoed. Tussen september 2015 en sep-

tember 2016 is er aan gewerkt. De helft
van de molenromp is opnieuw gevoegd
en met een waterafstotende laag van bijenwas geïmpregneerd. Daarna is al het
hout gerepareerd of vernieuwd. Bij de
nieuwe schilderbeurt is gebruik gemaakt
van Zweedse lijnolieverf die het hout laat
ademen. Begin november was de feestelijke heropening met lovende woorden
van burgemeester Buijs.
Eind november, tijdens het gesprek met
Henk van Loon, is de Monumentenwacht op bezoek voor een inspectie van
de restauratie. Het oordeel van de inspecteur is positief: de restauratie is goed
uitgevoerd. Dankzij die restauratie kunnen de wieken makkelijk naar de wind
worden gekruid en zullen omwonenden
en voorbijgangers op de Maasdijk de
molen weer regelmatig zien draaien.
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Latijnse grafschriften vertaald
Herinneringen aan lang geleden overledenen staan op een tegel, een schild en
een grafsteen in de Protestantse Kerk en de Sint Luciakerk in Ravenstein. Voor
bezoekers van deze kerken vaak een raadsel, want de teksten zijn in het Latijn.
Met welke teksten deze doden werden herdacht weten we nu. Pim Boer vertaalde
ze voor ons.
Hij heeft 32 jaar en 3 maanden geleefd,
is gestorven te Ravenstein
op 7 december 1767. Mijn geliefde
broer
vaarwel en gegroet. Ook jij,
iedere vreemdeling die dit leest, wees
gegroet.

Grafschrift St. Luciakerk

Schild in Garnizoenskerk
FRATRI GERMANO UNICO CONRADO
JOANNIS FILIO REIPUBLIC[AE]
NOVIOMAGENSI
QUONDAM A SECRETIS HOC MONUM[ENTUM] POS[UIT]
CORNELIUS VALERIUS VONCKIUS
VIX[IT] ANN[OS] XXXII MENS[ES] III.
OBIIT RAVENSTENII
D[IE] DECEMBRIS CIƆ IƆCCLXVII
MI DILECTE
FRATER VALE ET SALVE. TUQUOQUE
QUISQUIS HAEC LEGIS HOSPES
HAVE.
Vertaling
Voor zijn enige broer Conrad
zoon van Johannes uit de stad Nijmegen
heeft Cornelis Valerie Vonck
van zijn spaargeld dit monument
opgericht.

D.O.M.
PRAENOBILI AC CLARISSIMO
DOMINO
D. JOANNl FRANCISCO VAN WILLIGEN
PER DOMINIUM RAVENSTENIENSE
AC COMITATUM MEGENSEM
ADVOCATO FISCI.
DEFUNCTO A.D. MDCCLXXII
AETATIS LXIX DIE XVII DEC.
ET
ET PRAENOBILI D0MINAE
D. MARIAE ELISABETHAE VAN DEN
BROECK
DEFUNCTAE A. D. MDCCLXV.
AETATIS LXVI DIE VIII MAJI
CONJUGIBUS SUASISSIMIS
QUORUM HIC OSSA QUIESCUNT
QUORUM OPE, INDUSTRIA, CURA,
SUB AVSPICIlS
SER. PRINC. S.R.I. ELECT. PALAT.
CAROLl PHILIPPI, AC CAROLI
THEODORI
DEO ET REIPUBLICAE
SACRA HAEC AEDES EXTRUCTA
CONSECRATA A.D. MDCCXXXV.
GYMNASIUM ERECTUM, INCHOATUM
A.D. MDCCLII
PARENTIBUS OPTIMIS
POSUERE MOERENTES FILII ET
FILIAE
REQUESCANT IN PACE
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Vertaling
VOOR DE BESTE EN GROOTSTE GOD
Voor de zeer edele en aanzienlijke heer
Dominus Johannes Franciscus van
Willigen
In het Land van Ravenstein
advocaat-fiscaal
in de leeftijd van 69 jaar gestorven
op 17 december in het jaar onzes Heren
1772 en
voor zijn zeer edele vrouwe
domina Maria Elisabeth van den Broeck
gestorven in de leeftijd van 66 jaar op
8 mei
in het jaar onzes Heren 1765
zeer dierbare echtgenoten,
van wie de beenderen hier rusten
door wier hulp, inzet en zorg
onder leiding van de doorluchtige
vorsten
van het Heilige Roomse Rijk
de keurvorsten van de Palts
Karl Philip en Karl Theodor
is dit aan God en de staat gewijde
bouwwerk opgericht
gewijd in het jaar onzes Heren 1735.

Het Gymnasium is begonnen en
gebouwd in het jaar onzes Heren 1752.
Voor hun allerbeste ouders hebben de
zonen en dochters deze zerk geplaatst.
Mogen zij rusten in vrede.

Tegel in St. Luciakerk

In marge: HIC AUCTOR HONORIS
PERENNIS
HIC JACET
JOANNES ADRIANUS
DE LAUWERE
SRMI ELECTORIS PALATINI
PRO DUCATIBUS JULIAE ET MONTIUM
CONSILIARIUS INTIMUS
NECNON
DYNASTIAE RAVENSTINIENSIS
POST L.B.HERM. DE WACHTENDONG
SATRAPA HAEREDITARIUS
PRIMUS.
OBIIT
ANNO MDCCLXXIII. VI. JAN.
VIXIT LXII. MENS. II
R.I.P
Vertaling
Hier ligt Johannes Adrianus de Lauwere,
geheimraad van de doorluchtige keurvorst van de Palts
voor het hertogdommen Gulick-Bergen,
bovendien de eerste erfelijke drost van
het Land van Ravenstein
na L.B. Herman van Wachtendonck,
Hij is gestorven op 6 januari 1773
en heeft 62 jaar en 2 maanden geleefd.
Moge hij rusten in vrede.
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door Thera
Dooren

Schrijvers-van

De Ravensteinse Instuif
was eind vijftiger en
begin zestiger jaren een
begrip in Ravenstein en
omgeving! Heel wat
jongeren togen op
zondagavond - te voet,
per fiets, per trein en
een enkeling met de
auto - richting Ravenstein voor een gezellig
samenzijn met leeftijdgenoten in ‘het oude
gemeentehuis’.
In de beginjaren ging
het voornamelijk om
dansen met muziek
door regionale bands.
Later werd het wekelijkse aanbod uitgebreid
met talloze themaavonden, eigen toneelen revuevoorstellingen,
theaterbezoek, lezingen
met discussie, in- en
uitstuiven, wandeltocht
naar Nijmegen en niet
te vergeten de jaarlijkse
carnaval. Voor degene
die erbij waren: veelal
onvergetelijke avonden!

Instuif Ravenstein:
‘bidden met de benen’

De oprichting
De instuif werd in 1958 opgericht op initiatief van kapelaan Henk Scheepers.
Een kapelaan had de taak zich te richten
op jeugd- en jongerenwerk en dat was
aan deze kapelaan wel toevertrouwd. Hij
was een jonge moderne priester die goed
met de jeugd overweg kon en dat was
wederzijds . Als nieuwe kapelaan constateerde hij dat er voor de jongeren in Ravenstein weinig te beleven viel. Wilden
de toenmalige tieners uitgaan dan moesten zij hun vertier zoeken in Oss of Nijmegen.
Toen hij het plan opvatte een soort van
‘jongerenkring’ voor de Ravensteinse
jeugd op te zetten, begreep hij dat dat
niet zou gaan zonder instemming van
de Ravensteinse ouders. Daarom deed
kapelaan Scheepers een wervende oproep. Hij stuurde een huis aan huis brief
rond om de ouders duidelijk te maken
dat de jeugd toe was aan een eigen ontmoetingsplek en dacht hen te overtuigen
door te stellen dat geloof en uitgaan samen konden gaan. Hij schreef in zijn

enthousiasme “dansen is bidden met de
benen”. Dat viel, zacht uitgedrukt, niet
echt in goede aarde en zorgde voor de
nodige commotie. Er moest door deze
en gene veel gepraat worden om dat
“bidden met de benen” uit te leggen voor
er gedanst kon worden!
In eerste instantie werd besloten de minimumleeftijd op 18 jaar te stellen. Omdat het nieuw was en deze leeftijdsgroep
niet zo groot, ging het in het beginjaar
(1958) slechts om een kleine groep jongeren, met name twintigers. Voor de
jongeren vanaf 17 jaar werd in die eerste
periode een danscursus aangeboden in
het instuiflokaal.
In december 1958 viel een tweede schrijven van de kapelaan in de Ravensteinse
brievenbussen. Hierin werden de ‘jongens en meisjes van 17-25 jaar’ opgeroepen voor ‘de nieuwe Jongerenkring-instuif’. Opnieuw bleken de ouders de
tekst als schokkend te ervaren: “Hier zijn
wij. jongeren van Ravenstein (…) zijn wij
niet evengoed kinderen van onze tijd, die
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heus wel naar iets anders verlangen dan te
wonen in ouderwetse “heilige huisjes” welke
aan ouderdomskwalen beginnen te lijden
(...) die bereid zijn een aantal muffe hokken
open te breken en de hele zaak open te gooien??” De jongeren waren het hier volmondig mee eens, de ouders niet bepaald.
Verder kondigde kapelaan Scheepers
aan dat de jeugd vanaf zondagavond 18
januari 1959 welkom was op de eerste
verdieping van het oude gemeentehuis
in de ‘hypermoderne Instuifzaal met
DIXIE-bar’. Dat de kapelaan voluit gesteund werd door de pastoor bleek uit
het feit dat op zondagavond 18 januari
1959 een inzegening en opening plaats
vond door de Zeereerwaarde Heer Pastoor P. van Heyst.
De Instuif ging draaien en was voor de
jeugd al snel een welkom ‘toevluchtsoord’ op de zondagavonden.

Eigen huisvesting
De Instuif huisde in het oude gemeentehuis in de St. Luciastraat, waar later na
afbraak een nieuw gemeentekantoor gebouwd werd en waar nu 11 appartementen zijn gevestigd. In de vijftiger en zestiger jaren werd de benedenverdieping
van het oude gemeentehuis voornamelijk nog gebruikt voor raadsvergaderingen en huwelijkssluitingen.
Op de bovenste verdieping huisde al
jaren scoutinggroep de Gidsen. En na
het sluiten van de ‘Tekenschool’ kwam
de gehele tweede verdieping beschikbaar
voor de Instuif.
De gemeente liet het aan de jongeren
zelf over om deze grote ruimte in te richten en aan te kleden naar eigen wens.
En dat gebeurde! Er werd een grote potkachel geplaatst, een ruimte als bar ingericht en onder leiding van de creatieve
Jac Leo werd de zaal omgetoverd tot een
gezellige ruimte met vaste zitjes en klein
podium.
Het onderhoud en de schoonmaak was
verder een zaak voor de leden. De gezelligheid en lol die beleefd werd op de instuifavonden kon met poetsen en klussen ook na de zondag nog dagen worden
voortgezet!

De eerste jaren kwamen de instuifleden
voornamelijk uit Ravenstein. Uit de nog
bestaande plakboeken blijkt dat de Ravensteinse Instuif met haar bijzondere
activiteiten regelmatig de krant haalde.
Mede daardoor werden jongeren uit
Herpen, Oss, Haren, Wijchen gestimuleerd om op zondagavond naar Ravenstein af te reizen. Om toegelaten te worden moest men zich als lid inschrijven
waardoor ‘circulaires’ konden worden
rondgestuurd met mededelingen en programma’s. Ging het in 1959 om zo’n 40
leden, op het hoogtepunt in het lustrumjaar 1963/64 waren er 150 jongeren lid
van de Ravensteinse Instuif.

Foto op de linkerpagina: carnavalsoptocht met van links naar rechts
Jose van Dooren, Francine Pouels,
Annemiek van der Linden en Thera
van Dooren.
Foto boven: viering van het eerste
lustrum met ontbijt. Van links naar
rechts achter de bestuurstafel: Jan
Walk, Francien Verhoeven, pastoor
Soontiens, burgemeester Van
Weegen, Riet Bos, Gerard Bos,
Thera van Dooren, Albert Kruis en
Gonnie Ariëns

Bestuur en medewerkers
Het eerste bestuur bestond uit Toon de
Bresser (voorzitter) en Leo van Demen
(secretaris). Albert Kruis was 1e penningmeester, tevens toeziend oudere, gedurende het gehele instuifbestaan. Bij aanvang was kapelaan Scheepers en later
pastoor Soontiëns de geestelijk adviseur.
Van 1960 tot 1965 was de leiding in handen van Gerda van der Sluijs resp. Gerard Bos (voorzitter), Thera van Dooren
(secretaris) en Francien Verhoeven (2e
penningmeester). De artistieke leiding
was in handen van Jac Leo.
In het volgende nummer meer over de instuif Ravenstein, met name over de instuifavonden, het instuiven en uitstuiven en de
reűnies.
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Een dekenschild voor het gilde
door Nico Verhoeven
Foto René Theunissen

Het Sint Barbaragilde is een mooi stuk zilverwerk rijker. Op 23 oktober werd een
dekenschild onthuld dat is aangeschaft dankzij bijdragen van de Heemkundekring
en de Vrienden van Sint Barbara. Wat is de betekenis van deze schilden?

In 1993 werd door het bestuur van het
Sint Barbara Gilde het idee geopperd om
een schild te ontwerpen wat als standaard moest dienen bij de huldiging van
een gildebroeder bij diens vijfentwintig
jarig jubileum. Er is toen gekozen voor
de vorm van het oudst in het bezit van
het gilde zijnde schild, namelijk het
ovaal. Functieschilden, de naam zegt het
al, geeft aan welke (bestuurs) functie iemand bekleedt in het gilde.
Het op 23 oktober van dit jaar verkregen
schild heeft wederom de ovale vorm.
Het is een opengewerkt schild waarin de
beeltenis van Sint Barbara de hoofdmoot
vormt. Het is evenals alle andere schilden gemaakt van puur zilver. Het is
voorzien van een zilvermerk en het
meesterteken van de edelsmid (in dit geval Joost Vlemmix).

Het Hoofdmanschild
Het Hoofdmanschild wordt gedragen
door de Hoofdman. Bij een gilde is dat
de benaming van de voorzitter. Zoals
hierboven vermeld is de basis voor de
vorm het ovaal. Om echter tegemoet te
komen aan de traditie binnen het gildewezen dat een hoofdmanschild de vorm
heeft van een sikkel, is de positionering
van het schild negentig graden gedraaid.
De sikkelvorm is geaccentueerd door

een parelrand, terwijl de ovaalvorm is
doorgezet door middel van een strip met
daarop ‘HOOFDMAN’.
Het schild bevat drie afbeeldingen. Centraal staat de afbeelding van de patroonheilige van het gilde, Sint Barbara. Deze
wordt geflankeerd door afbeeldingen
van het wapen van Ravenstein en door
het wapen van het Land van Ravenstein.
Verder staat aan de voorzijde van het
schild de tekst ‘Sint Barbara Gilde Ravenstein’. Aan de achterzijde staat de
tekst ‘Ter nagedachtenis aan keizer Jan
van der Zanden’, uit wiens nalatenschap
het schild is bekostigd. Hij was keizer
van 1977 tot aan zijn overlijden in 1999.

Maandeken
De secretaris en de penningmeester
hebben bij het Sint Barbara Gilde de titel
Maandeken. (Zij moeten de leden ‘manen’ om op tijd aanwezig te zijn en op
tijd te betalen). De functieschilden van
deze maandekens hebben eveneens de
ovale vorm, overeenkomstig het hoofdmanschild. Als afbeelding heeft het
schild van de secretaris een opengeslagen boek, bij de penningmeester is een
zilveren Ravensteinse Taler in het schild
gewerkt. In de tekst is het woord ‘MAANDEKEN’ opgenomen. De Ravensteinse
Taler is geslagen bij gelegenheid van de
ingebruikname van het gerestaureerde
stadhuis en de tegelijkertijd gehouden
gildefeesten in Ravenstein in 1977.

Barbaradekenschilden
De overige bestuursleden van het Sint
Barbara Gilde dragen de titel Barbaradeken. De vorm van één deze schilden heeft
niet de ovale vorm. Het schild is indertijd
geschonken door de familie Peters, destijds eigenaar van café Old Corner. Het
heeft de vorm van de gevel van het niet
meer bestaande café op de hoek van de
Kolonel Wilsstraat en de Nieuwstraat.
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Brand in café met kruitkelder
door Aad Vernooij
D’n Dijk, voorheen Ons Thuis, ’t Pumpke, Beerens of Oranjehotel was om meerdere redenen een bekend café. Dit jaar haalde het de media met een brand. Bijzonder is ook de kruitkelder die hoorde bij het Oranje Bolwerk aan de Maasdijk.
Het lijkt er op dat deze in de toekomst toegankelijk wordt.
Een historisch pand werd er gezegd na
de brand in café D’n Dijk. Maar hoe historisch is het eigenlijk? In het Monumentenregister staat dat het pand op
Maasdijk 36 uit het midden van de 19e
eeuw dateert. Maar het had een oudere
kern blijkens muurresten in het interieur. Het heeft aan de zuid-oostzijde een
aanbouw uit circa 1880 en aan de oostzijde uit circa 1960. Conclusie van het
Monumentenregister: “Het object is van
architectuurhistorisch belang door de
sobere stijl en detaillering.”

Veerhuis?
Heeft er op deze plek ook een veerhuis
gestaan , zoals het Brabants Dagblad
schreef op 16 november? Henk Krutwagen, die als bron wordt genoemd, relativeert deze opmerking. Wél is het zo dat
hier vroeger de oprit van het pontveer
lag. Hij leidt dit af uit een kaart uit 1850
waarop aan de overkant van de Maas een
weg als De Oude Veerst(raat) is aangegeven. Op deze kaart staat geen bebouwing
op de plek van het huidige café.

Het meest interessant is het keldergedeelte. In 1997 is er archeologisch onderzoek verricht naar de vestingwerken
op de Maasdijk die dateren uit circa 1520.
Er is toen ook gekeken de naar de “kelder
opgebouwd uit mergelblokken met tongewelf”, onder het toenmalige café
’t Pumpke. Archeoloog Ronald van Genabeek concludeerde: “Het is erg waarschijnlijk dat de kelder een onderdeel
heeft gevormd van de overwelfde ruimten in het rondeel. Het gebruik van mergel en de iets andere oriëntatie t.o.v. het
pand van het café wijzen op een vroegere
datering, vermoedelijk in de 16de eeuw.”

Toegang
Het Brabants Dagblad meldde op 14
november dat volgens eigenares Netty
Verstegen het café herbouwd wordt en
dat er toegang komt naar de kruitkelder.
De Stichting Vestingwerken Ravenstein
laat weten dat ze ‘positieve gesprekken’
met de familie Verstegen voert die moeten leiden tot het ‘semi-publiek beleefbaar maken van de kruitkelder.’
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door Joan Walk

Transportbedrijf van
Ben en Iet Kuijpers
Ben Kuijpers en Iet van Sambeek vierden dit jaar hun 60-jarige huwelijk. Ze hadden tot 1989 een goedlopend transportbedrijf aan de Van Kesselplaats in Ravenstein. Ben is op 5 september 1925 geboren op een boerderij in Huisseling. Iet komt
uit Escharen en is op 22 september 1926 geboren. Ze hebben elkaar in 1951 ontmoet
op de kermis in Escharen. Ze zijn in 1956 getrouwd. Ze hebben twee zoons, vier
kleinzoons, een achterkleinzoon en achterkleindochter.

De plek van de boerderij van Bens vader
heet nu het Keurvorstenplein. Hij hield
er koeien, kippen en varkens. In de
boomgaard kweekte hij fruit. Voor het
transport gebruikte hij behalve een
vrachtwagen ook paard en wagen.

Bedford

Vakdiploma van Iet Kuijpers

Ben: “In 1957 kocht ik de Bedford van
mijn vader om met het bedrijf verder te
gaan. Mijn broer, die eigenaar was van
café De Zwarte Raaf, zat ook in de transport. Mijn eerste rit maakte ik toen ik 16
of 17 was. Mijn vader leerde mij autorijden. Ik ben destijds stiekem naar Veghel
gereden om meel op te halen. Mijn rijbewijs haalde ik op mijn achttiende. Op die
leeftijd moest ik al flink sjouwen. Zo

moest ik op de loswal voor Meulemans
zakken meel van 100 kilo op mijn schouder nemen. Die zakken waren groter dan
ikzelf.”

Bougies
Iet: “Ik deed naast het huishouden de administratie en de boekhouding. Omdat je
volgens een nieuwe wet een vakdiploma
moest hebben, ben ik de Vakopleiding
voor Beroepsgoederenvervoer gaan volgen. Naast handelskennis en middenstand moest ik van alles leren over vrachtwagens en het hebben van een bedrijf. Op
het examen kreeg ik o.a. de vraag: hoeveel
bougies zitten er in een dieselmotor? Dat
was een strikvraag. Een dieselmotor heeft
geen bougies. In 1961 ben ik geslaagd.”

Ben en zijn zonen Jan en Twan
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Werk genoeg
Ben: “We hadden een kiepwagen voor
zand en grind, een wagen voor meel en
een voor vee. Ikzelf reed met de veewagen. We hebben er nooit aan gedacht Ravenstein te verlaten. Er waren genoeg
bedrijven om voor te werken: bouwbedrijf Frans Walk, de Boerenbond, de molenaar Nol Voet, Meubelbedrijf Salet,
Wijk en Boerma en de BMW. We reden
naar bouwplaatsen, bakkers, veemarkten en slachterijen.
Het werk was slecht voor je rug. We
moesten toen alles zelf in- en uitladen.
Toch hebben we er achteraf geen spijt
van. We hadden plezier in ons werk.”

Einde van het bedrijf
“In 1989 waren de meeste bedrijven in
Ravenstein al gestopt. Bovendien,” vertelt Iet, “kreeg Ben last met zijn gezondheid. Hij wilde niet stoppen, omdat hij
drie chauffeurs in dienst had. Maar volgens de dokter zou hij niet lang meer leven als hij zo doorging. Onze kinderen
wilden niet in het bedrijf en dus zijn wij
gestopt.”

Anekdote
Iet was lid van het Vrouwengilde. Tijdens een bijeenkomst in Vidi Reo repeteerde ook de Boerenkapel. Later die
avond stond de complete Boerenkapel
bij haar voor de deur te spelen. Ze bel-

Foto René van den Heuvel

den aan voor koffie en gebakken eieren.
“Dat is goed, maar jullie moeten zelf koffie zetten en eieren bakken,” aldus Iet.
“En voor elk ei wil ik een mooi nummer
horen.” En dat hebben ze gedaan.

In de eerste Omroeper van Ravenstein
(1960?) stond hun advertentie:

“Voor vervoer van zand, meel of
koe, ga je naar Ben Kuijpers toe.”

Ben en moeder Marie bij de oude
Bedford
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Gilden in de opruiming
door Joan Walk
op triomferende toon opgetekend in zijn
parochieboeken.
Pastoor Aarts van Overlangel was het gedrag van de gildebroeders op de nakermis helemaal zat. Het moest afgelopen
zijn met dat feesten en drinken. Bovendien namen ze hun vrouwen mee naar
de herberg (lees “kroeg”). Dat kon al helemaal niet! Hij had ze vaak genoeg en
vriendelijk gevraagd ermee op te houden. Maar de gildebroeders hadden daar
geen gehoor aan gegeven.

Muziek

Sint Antonius Abtkerk, Overlangel

Gilden onderhielden oorspronkelijk
nauwe banden met de kerk. Ze vervulden eeuwenlang allerlei taken en kregen
in ruil diverse voorrechten. De naam van
de pastoor stond soms bovenaan de ledenlijst. In de negentiende eeuw raakten
de gilden echter in verval. Volgens de katholieke kerk moest alles en iedereen
vooral braaf, nuttig en deugdzaam zijn.
Zo had Overlangel een eigen Gilde, het
Sint Antonius Abt. De oprichtingsdatum
is niet bekend. De toenmalige pastoor
Aarts heeft de opheffing ervan in 1894,

Ook het herhaaldelijk aandringen op
muziek tijdens de nakermis kon niet
door de beugel. Daarom schreef hij een
brief aan de bisschop van Den Bosch,
Mgr. Van den Ven, waarin hij verslag
deed van de misstanden in Overlangel.
Hij vroeg om goedkeuring voor maatregelen. Verder won hij advies in bij de advocaten Bergman en Loeft uit Den Bosch.
Gesteund door beide instanties liet de
pastoor vanaf de preekstoel weten dat
het afgelopen was: er werden geen missen meer gelezen voor het gilde; het
baarkleed van het gilde mocht niet meer
gebruikt worden en er mochten geen begrafenissen met gilde-eer worden gehouden. De inkomsten uit de verpachting van kerkelijke goederen konden ze
vergeten. Bovendien zouden er geen verpachtingen van kerkelijke goederen aangeboden worden in de herbergen waar
het gilde teerde.

Verkoop
Tijdens de kerst in 1894 organiseerde hij
een bijeenkomst op de pastorie. Daar besloot het gilde met algemene stemmen
(min één) om alle ornamenten en stukken van het gilde te verkopen en van de
opbrengst missen te laten lezen voor de
overleden broeders. En zo geschiedde!
Met onmiddellijke ingang! Vaandeldra-
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Bronnen
• Joost van Haren, Overlangel.
• Schuttersgilden en hun Beschermheiligen. Museum
voor Religieuze Kunst
Uden.
• Herpen, een eeuw in woord
en beeld.

ger Johannes van Uden, was het daar helemaal niet mee eens en wilde het vaandel niet afgeven.

Toeval
De pastoor liet de bisschop op triomfantelijke toon weten dat het Sint AntoniusAbt-gilde van Overlangel was opgeheven: “Het is totaal gedaan, R.I.P.!” Nu
wil het toeval dat in 1986 het koningszilver van dit gilde via Engeland op een antiekmarkt in Breda werd aangeboden.
De heer Henri Elemans, inwoner van
Huisseling, kwam in het bezit van dit zilver en bood het in Overlangel te koop
aan, aan een nieuw op te richten gilde of
stichting. Maar het benodigde geld kon
niet bij elkaar worden gebracht, waarna
de koop gesloten werd met het Museum
van Religieuze Kunst in Uden. Daar ligt
het zilver nog steeds.

Niftrik
Rond 1894 speelde een vergelijkbare
kwestie aan de overkant van de Maas.
Gildebroeders van Sint Damiaan in Niftrik mochten ook niet meer met gildeeer worden begraven; ook de gildebaar

Het gildezilver van Overlangel

Beeld van Sint Antonius Abt, de patroonheilige van het gilde

mocht niet worden gebruikt. Maar bij de
eerste gelegenheid liepen de broeders
met uitgestreken gezichten de pastoor
voorbij en begroeven ze als vanouds hun
medebroeder op het kerkhof. Ditzelfde
gebeurde nog twee keer. De derde keer
liepen ze met de gildebaar recht op de
pastoor af. Hij hield ze bij de ingang van
de kerk tegen en beval ze de overleden
broeder op de parochiebaar te leggen. De
broeders sloegen daarop de parochiebaar aan stukken en liepen door tot aan
het altaar, alwaar de struise huishoudster van de pastoor stond te wachten.
Een broeder hief zijn vuist en sloeg de
vrouw tegen de grond. Hierna werd er in
de kerk een robbertje gevochten. Het
ging er in Niftrik dus wat heftiger aan
toe dan in Overlangel. Het resultaat is
wel dat dit gilde aan de overkant van de
Maas nog steeds bestaat.
In nummer 8, van ons blad Tussen Maas & Erfdijk, wordt verteld hoe het
komt dat de katholieke geestelijkheid zich keerde tegen de praktijken van
schuttersgilden. Ze maakten bezwaar tegen het ‘potverteren’. In de
negentiende eeuw werden de oorspronkelijke taken van gildes als gevolg
van de nieuwe wetgeving en toenemende kennis overgenomen door professionals. De ordehandhaving werd overgenomen door de gendarmerie,
later de politie.
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door René van den Heuvel

Voorheen stonden het
gehucht Keent en zijn
brede uiterwaarden
alleen in de kijker als
het Maaswater de
bewoners isoleerde
van het ‘vaste’ land.
Momenteel halen de
oerrunderen van de
Stichting Taurus die
grazen in de uiterwaarden regelmatig de
nationale en internationale pers. Het aantal
recreatieve fietsers,
wandelaars, natuurliefhebbers en vogelaars in
het natuurgebied groeit
nog steeds.

Natuurgebied Keent: 		
De in 1938 afgesneden en dichtgegooide
Maasbocht van Keent is in 2014 over een
lengte van 4 km weer uitgegraven en
stroomt nu alleen mee als het water in
de Maas erg hoog staat. De Maas heeft
zo haar oorspronkelijke ruimte weer terug en kan bij hoog water een flinke bak
water parkeren in het natuurgebied. De
landbouwgronden zijn aangekocht door
Brabants Landschap en de natuur heeft
er nu vrij spel. Het gebied moet wel open
blijven en niet dicht groeien met bomen
en planten, anders kan het gebied bij
hoogwater onvoldoende water bergen.

Nieuwe natuur
In de brede uiterwaarden ontstaat over
een oppervlakte van ruim 300 hectare
nieuwe meer gevarieerde natuur. Delen
van het gebied zijn uitgesloten van begrazing door wildrunderen en exmoorpony’s. Hier kan de vegetatie verruigen,
wat goed is voor ruigte- en struweelvogels, vlinders en andere insecten. In de
ondiepe plassen en nevengeul foerageren watervogels als zwanen, lepelaars,
kluten, ganzen, futen en eenden. De bedoeling van Brabants Landschap is een
grote afwisseling te creëren tussen water, moeras, grasland, ruigte en bos.

Tauros, het nieuwe oerrund
De Maas die nu vrij spel heeft in de uiterwaarden, kan door het deponeren van
zaden zorgen voor een ‘ooibos’ van populieren en wilgen, bomen die tegen een
stootje kunnen. Maar hoe meer bomen,
hoe minder water er door de Maas kan.
De beoogde waterberging kan erdoor in
gevaar komen, terwijl waterberging nou
net de bedoeling was van de pas in 2014
afgeronde ‘natuurontwikkeling’: het verminderen van overstromingsgevaar benedenstrooms.
Het bos moet dus in zijn ontwikkeling
worden gestoord. Daarom lopen erin het
natuurgebied Keent kuddes van grote
grazers, paarden en runderen, die het
gebied door hun vraat en tred open houden. Bijzonder aan de runderen is dat
het om primitieve Europese rassen gaat.
Hieruit probeert men een rund te fokken, de Tauros, die qua bouw, uiterlijk
en gedrag een grote gelijkenis gaat vertonen met het uitgestorven Europese oerrund.

Infopunt Keent
Begin 2015 opende het Brabants Landschap aan de Zuidenhoutstraat 2 in een
voormalige ruilverkavelingsboerderij, of-

Foto René van den Heuvel
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oerrund en lepelaar

ficieel de deuren van het huidige infopunt Keent. Deze biedt tevens onderdak
aan het kantoor en de slagerij van de
Stichting Taurus. Het infopunt is op
woensdag- en zondagmiddag geopend
voor publiek van 13.00 tot 17.00 uur. Iedere tweede zondag van de maand van
10.00 tot 12.30 uur is het Rondje Keent,
een lange struinwandeling door het ge-

bied onder leiding van een gids. Op aanvraag kan men het infopunt bezoeken
en combineren met een wandeling met
gids door het gebied. Neem hiervoor
contact op met de coördinator van het
infopunt: René van den Heuvel,
06 57018301,
ramvdheuvel@home.nl of
info.keent@gmail.com.

De Maas liep oorspronkelijk zuidelijk van Keent en
vormde de grens tussen Brabant en Gelderland. Vanwege het overstrominggevaar en ter bevordering van de
scheepvaart werd de Meander van Keent in 1938 afgesneden. Keent kwam op de linkeroever van de rivier te
liggen en is op 23 juli 1957 bij de gemeente Ravenstein
gekomen. Daarvoor was Keent onderdeel van de gemeente Overasselt.
De geschiedenis van Keent is altijd verbonden geweest
met de Maas. Na de Maaskanalisatie was het nog niet
afgelopen met de wateroverlast. Bij veel regenval en
hoge waterstanden liep de oude Maasarm onder water
en werd Keent afgesneden van het vaste land. De gemeente Ravenstein verzorgde dan vervoer van en naar
Keent met vrachtwagens en/of pontjes. Een enkele keer
werd het leger ingeschakeld om de verbinding open te
houden.

Het natuurgebied Keent bestaat uit de uiterwaarden
van de Maas en de oude Maasbocht. De voormalige
landbouwgronden zijn bijna allemaal aangekocht door
en dus eigendom van Brabants Landschap. De dijken
zijn eigendom van het waterschap die ze ook beheert en
verpacht. Buurtschap Keent is het grondgebied (met
huizen) binnen de ringdijk. Daar is nog één boer actief,
Vanaf de 15e eeuw stond er een kapel in Keent, de SintAntoniuskapel. Het enige dat nog aan deze kapel herinnert is de straatnaam Kapelstraat.
Een bijzonder stukje geschiedenis van Keent is het vliegveld. De burgemeester van Overasselt nam in 1933 het
initiatief tot het organiseren van de Overasseltse Vliegweek. In de Tweede Wereldoorlog werd het vliegveld
door de Duitsers opnieuw in gebruik genomen. In 1944
speelde vliegveld Keent een rol bij Operation Market
Garden.
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Strijdlied tegen patriotten
Ook in de 18e eeuw
maakten politieke
tegenstellingen veel
los. In Ravenstein
circuleerde een pamflet
dat gericht was tegen
de patriotten. Dat waren
burgers die zich keerden tegen het bestaande politieke bestel
onder leiding
van stadhouder Willem
V. Wij kregen de tekst
toegestuurd door Dick
Kranen die hem toevallig vond bij onderzoek
naar zijn voorouders.

Dick Kranen
Dick Kranen is eindredacteur
en uitgever van het Genealogisch Erfgoed Magazine. Zie
de website www.erfgoed.info.
Prent waarop de patriotten bespot
worden door hen af te beelden als
(kees)hond.

In het Oud Rechterlijk Archief van het
Land van Ravenstein is onder inventaris
nummer 21-II1 het hieronder afgedrukte
strijd- en spotlied tegen de patriotten te
vinden. Er staat nergens een jaartal of ondertekening vermeld maar het kan niet
anders of de beschreven toestanden spelen zich grofweg af in de jaren 1780-1795,
de periode waarin de onontkoombare
omwenteling zijn schaduwen vooruit
werpt. Echter we kunnen iets preciezer
zijn. Dankzij een zich bij de stukken
bevindende briefomslag weten we dat
de tekst werd verstuurd naar (scholtis)
Petrus Joseph van der Lisse2, en deze was
van 1786-17963 (of 1791-17944) (daarover
bestaat geen eenstemmigheid) scholtis
en dijkgraaf van Ravenstein.

Handschrift
Het handschrift op de envelop en de
tekst van de Teegenzang zelf, heb ik vergeleken met de handschriften aangetroffen in de archieven van de Drost van het
Land van Ravenstein en dat van de Stad
Ravenstein. Er zijn volgens mij drie
personen die in aanmerking komen:
A(driaan) Gijsels te Ravenstein, Martinus van Duren te Schaijk of Johannes
van Vechel te Ravenstein. Op de lakzegels op de achterzijde van de envelop is
in het stempel een Aesculaap-teken te

onderscheiden. Mogelijk is dus de schrijver een medicinae doctor of chirurgijn?
Tegenwoordig zou een dergelijk protest
in de vorm van een ingezonden stuk in
de krant of via één van de sociale media
naar buiten gebracht worden. In de 17e
en 18e eeuw werd daarentegen veel gebruik gemaakt van pamfletten. Haast
ontelbaar veel pamfletten5 zijn in bijna
iedere stad der zeventien Nederlanden
van de pers gekomen.

Pamflet
Andere benamingen voor pamflet zijn:
vlugschrift, blauw boekje, schotschrift of
libel. Welke naam er ook gebruikt wordt,
gemeenschappelijk is de scherpe en/of
beledigende inhoud. Onderwerpen welke in pamfletten aan de orde worden gesteld betreffen meestal religie, wantoestanden, de waan van de dag of politiek.
En dat laatste is precies waar hier sprake
van is, ook al is een en ander niet gedrukt.
De schrijver maakt zich helaas niet bekend. Dat is ook wel te begrijpen gezien
het geringe aantal inwoners van Ravenstein. Protesteren is één ding, maar je
blootgeven in zo’n kleine gemeenschap,
waar iedereen elkaar kent, is een heel ander ding! Volgens een opgave aangetroffen in de Notulen van het bestuurscollege telt Ravenstein in An 8 van de Franse
jaartelling (1799/1800) 568 inwoners.
De benaming Patriotten is voor ons
vooral verbonden met personen die op
het eind van de 18e eeuw de regering van
de stadhouder bestreden en meewerkten
aan de komst van de Fransen in ons
land. Het staatsbestel onder Stadhouder
Willem V hield krampachtig vast aan
verouderde structuren.
Ik heb getracht iets over de in de Teegenzang met naam of functie genoemde
personen te melden. Helaas blijkt dat
een moeilijke klus te zijn. Wellicht dat in
het Oud Rechterlijk Archief meer gegevens ontdekt kunnen worden. Of misschien is er een lezer die het Ravenstein
van ca 1795 goed kent!
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Teegenzang der landverraaders
1 Zoud gij vreemde Gasconnade
Ons oud burgerlijk geslagt
Nu nog zoeken te verraaden
Die u alles heeft toegebragt
Neen, daar zullen wij voor zorgen
Stellen daar voor goede wagt
En u landverraders worgen
Met uw list en valsch bedagt
1

refrein: Wij vreezen geen gevaar
Want de kluppels2 die staan klaar
3 Wij agten ook geen opperhoofd
Of zo genaamde kloek
Die ieder een het zien verdoofd
En zelfs blijft in zijn hoek
Men zal wanneer ’t daar komt opaan
En hij zijn deur maar sluit
Zijn verkens kot in stukken slaan
En haalen hem daar uit

Noten linker pagina
Destijds gevonden in de locatie
Veghel van het BHIC, thans aanwezig in de vestiging Grave. In
2017 gaat alles naar Den Bosch
2
Gedoopt in Ravenstein op 24-21765
3
Zie de Inventaris van het Archief
van de Drost van het Land van Ravenstein
4
Zie daarvoor Hogerhand in Stad
en Land van Ravenstein van
J.M.J.F.A. Sluijters
5
De Pamfletten verzameling in de
Koninklijke Bibliotheek in Den
Haag telt meer dan 30.000 titels!
1

2 Doch wij hooren schelmen spreeken
Kwaad van ons knuppel partij
Maar men vindt in ’t minst geen teken
Dat de deugd daar tegen zij
Doch wij zullen u wel vinden
Wagt gij uwen tijd maar af
En u alle de mond toe binden
Geven uw verdiende straf
refrein
4 Timmermans3 met zijn valsche streeken
En zijn pruikemaakers kat
Zullen wij wel beeter spreeken
Als het geen hij heeft gehad.
Van Beek moet ook niet agter blijven
’t loopt, hoe dat het loopen mag
Al zou ik nog drie daag schrijven
Hij zal komen aan den dag.

Noten deze pagina
kaskenade, ontleend aan Frans
gasconnade. Beslag, beweging,
drukte. Veel kaskenade hebben,
maken
2
knuppel
3
vermoedelijk Wilhelmus
Josephus Timmermans, magistri
gallici (leraar Frans, aan de
Franse school)
4
dit blijkt een nevenfunctie te
zijn van Notaris Petrus van der
Heijden
5
van iemand klappen: hem over
de tong laten gaan
6
roodgekleurd
7
klappeien, van klappei: babbelen,
labbekakken; ook, achterklappen,
kwaadspreken
8
Gerardus Cuijpers was kosterschoolmeester van de RK school.
In An 8 staat hij vermeld als
maitre d’école hollandaise
9
mottig, van stoffen, waarin de
motten gevreten hebben
10
Johannes Franciscus van
Outvorst, mogelijk afkomstig van
Herpen
11
Leonardus van Duren, scriba
(landschrijver van 1747-1796). Er
kan ook Van Diere staan: er wordt
een Van Dieren genoemd in de
Notulen van An 7
12
de echtgenote van Gerard
Cuijpers, de koster-schoolmeester: Petronella
1

refrein

refrein

5 Den Rigterbode4 van hier
Heeft daar een vosje loopen
Die vindt ook haar plaisier
De straaten langs te stroopen
En klappen5 hier en daar
Van ‘d een en ‘d andre zaaken
En zulke slag van doen
Heeft deze vos vermaaken.

6 Die met haar vosse6 haaren
’t was beter dat zij zweeg
Eer dat zij hier en daare
Nog eens een knuppel kreeg
Zij is een groot schandaal
Klappijster7 van de stad
Een puyk van leugentaal
En ook een valsche kat

refrein

refrein

7 De koster8 van dees plaats
Al met zijn motte9 beenen
Die zullen onze maats
Ook wel een knuppel leenen
Dan hoeft hij zo men zeyt
Niet gaan in andermans hof
En door zijn haat en nijd
Een knuppel snijden of.

8 Van Outvorst10 met zijn half kalotje
Een onbeschoften boerenzoon
Zal wel kooken een ander potje
En ook zingen een ander toon
Eerder als hij zelfs zal denken
Zal men dezen boerengast
Haastig zijne paspoort schenken
En ontslaan van zijnen last.

refrein

refrein

9 Van Dure11 en Krul twee van dees benden
Stoorders van eendragtigheid
Zal haare handel ook haast enden
En ook worden neergeleit
Die van vreemde plaatsen komen
Zouden die hier meester zijn
Neen, dan zouden alle boomen
eerst nog moeten knuppels zijn.

10 Van Kalker is ook een van deeze
Hij is een Nimeegs bankroetier
Een schelm van iedereen mesprezen
Slaat ook de Gasconade heer
Doch men zal hem niet beter handlen
Als eenen van zijn mede maats
En hem een andren weg doen wandlen
Want voor geen schelm is hier plaats.

refrein

refrein

11 Het vrouwtje uit de Societijt
Het is een kwaad serpent
Die ieder een het zijne zijt
Zij is ons wel bekend
Maar die eens voor een jaar of tien
Eer dat de kans verkeerden
Haar tinnen winkel had gezien
en waar zij toen logeerden.

12 Vrouw Kuijpers12 blijft ook niet verborgen
Zij wordt hier mede aan boord geklamt
Wil toch maar voor uw welzijn zorgen
Om te behouden uw kosters ampt
Hoort wij vraagen u ondertusschen
Of u nog wel is bekend
Dat gij ieder eens ging kusschen
Op de markt, in ’t logement

refrein

refrein
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De originele kerststal gemaakt
door grootvader Simon de Luij
(schilderwerk) en vader Piet de
Luij (figuurzaagwerk) uit circa 1935
Foto Sandra Schreurs

Beeldenstorm
December is de maand die bol staat van
tradities. Het begint al op 5 december
met Sint en Piet. Zo gauw de boot naar
Spanje is vertrokken, gaan de kerstdennen in de verkoop voor de volgende traditie: het optuigen van de kerstden tot
een serieuze kerstboom. Bij ons thuis
gebeurde dat optuigen traditiegetrouw
op Kerstavond. Geen dag eerder. Ons
pap droeg de boom naar binnen en voorzag deze van de draad met lampjes.
Toentertijd waren dat nog echte gekleurde gloeilampjes die dankzij hun serieschakeling voor heel wat irritatie zorgden. Wie is er niet per ongeluk op een
lampje gaan staan tijdens het optuigen?
Dat gebeurde in Ravenstein zo vaak dat
er bij onze voordeur altijd reservelampjes lagen als er weer eens een onfortuinlijke klant aanbelde. Het gebeurde zelfs
dat er tijdens de nachtmis reservelampjes in de kerkbanken werden doorgegeven. De doos met versiering werd ’s middags al klaar gezet zodat er geen tijd
verloren ging. De boom moest opgetuigd
zijn voordat de Nachtmis in de Luciakerk begon. Lang geleden was er een
mis vroeg in de avond en een rond middernacht. Je moest er zelfs, vanwege de
grote toeloop, een gratis toegangsbewijs
voor ophalen. Na de nachtmis waren er,
alweer traditioneel, worstenbroodjes en
kerststol.

Het optuigen van de boom met ballen,
snoeren, engelenhaar en eigen knutselfrutsels was het werk van ons kinderen.
Ik was de jongste en kreeg de onderste
takken toebedeeld. Ik kon er net bij.
Na het optuigen van de boom kwam ons
pap weer in beeld voor het plaatsen en
inrichten van de kerststal. Deze kerststal
was door hemzelf gemaakt aan de hand
van een voorbeeld in de Sint Jansklokken. Dit was het bisdomblad dat tijdens
de hoogtijdagen van het rijke roomsche
leven bij menig huisgezin op de deurmat viel. In dit blad stonden malletjes
waarmee alle kerststalfiguren uit een
plaatje triplex gefiguurzaagd konden
worden. Ons pap nam het figuurzagen
voor zijn rekening waarna opa De Luij
de figuren beschilderde.
De figuren stonden met hun voeten in
een klein dwarsplaatje. Op zich een goede constructie, ware het niet dat bij de
minste of geringste luchtwerveling of
‘aardbeving’, het hele kerstgezelschap
als een dominospelletje omviel. De beeldenstorm eindigde meestal bij Jozef die
als laatste languit ging achter het kribke.
Mijn oudste zus heeft na jarenlang aandringen ook eens de kerststal op mogen
zetten. Het is bij een keer gebleven omdat ze Jozef had omgewisseld met een
herder. Een onvergeeflijke fout. “Die
herder zag er veel jonger uit”, was haar
weerwoord. Het mocht niet baten. Geen
grappen met de kerststal van ons pap!
Bij onze buren, slagerij Van Haeren
waar nu restaurant Versaen is gevestigd,
hadden ze ook een mooie traditie. Bij
hun werd de kerststal opgezet zonder de
drie koningen. Die begonnen hun reis
naar de stal bij de voordeur om daarna
iedere dag een paar centimeter verder
gezet te worden zodat ze via gang en trap
op de plaats van bestemming geraakten.
Bij ons thuis hebben we dat ook een keer
gedaan maar toen de edelen voor de vijfde de trap af waren gestuiterd, werden ze
voor hun eigen veiligheid achter de
kerstboom gezet. Voortaan begonnen ze
daar hun reis.
Over tradities gesproken …
Winfried de Luij
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