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Bart Tonies over 23 jaar molenrestauratie
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Bart Tonies kreeg op 18 maart een prijs van de Stichting Molengiftenfonds voor
Vernuft en Volharding. Op de oorkonde bij deze prijs stond: “Als blijk van waardering voor zijn langdurige en vakkundige inspanningen voor het behoud en de instandhouding van molen De Nijverheid te Ravenstein en de inbedding in de gemeenschap.” Naar aanleiding hiervan een terugblik op de restauraties tussen 1993
en 2016.

Wat heef Bart Tonies met molens?
“Als kleine jongen ging ik op vakantie
naar ome Nillis, die in Moergestel een
molen had. Daar is misschien iets van
blijven hangen. De Ravensteinse molen
stond als het ware in mijn achtertuin. Jarenlang keek ik tegen een vervallen molen aan. Bovendien was ik bij de gemeente de monumenten-ambtenaar en
kreeg ik met restauraties te maken. Zo is
het begonnen.”
In 1991 richtte hij met Sjaak Peters en
Jurriaan Dericks een stichting op, die
geld bijeenbracht voor de aankoop en
restauratie. “De molen stond toen op instorten. We kregen heel Ravenstein over
ons heen. Waar beginnen die jongens
aan werd er gezegd.”

genafvoer aangebracht. Vanwege een
verbouwing in 1930 ontstonden verzakkingen waardoor de molen een halve
meter uit het lood kwam te staan. Om de
molen te stabiliseren zijn er in 2011 stalen balken onder geschoven die rusten
op dertig palen. Vier jaar later was er al
weer een opknapbeurt nodig vanwege
vochtige muren, afbrokkelend stucwerk,
loszittende voegen en verweerd schilderwerk.
Tonies: “We hebben nu een goed onderhouden molen. Maar over 25 jaar is er
weer een groot restauratieplan nodig.
Dat laten we over aan een volgende generatie. Nee, die is nog niet in zicht. We
hebben wel vier molenaars in opleiding.”

Heropening in 1996
In september 1993 begon molenmakersbedrijf Coppes uit Bergharen aan de restauratie. In november 1995 plaatste hij
de vernieuwde kap terug met de oorspronkelijke naam: De Nijverheid. Op 27
april 1996 was de officiële heropening
van molen en een nieuw bijgebouw, het
Bastion. Maar daarmee was het werk nog
niet klaar. In 1999 is de houten omloop
vernieuwd en in 2001 het gaandewerk
(raderwerk) dat de wieken aandrijft. In
2008 werd voegwerk hersteld, de rollenwagen (om de kap te draaien) en een re-

Sluitsteen met data van de restauraties.
Op deze plek stond vroeger de standaard
waarop de voorganger van de huidige molen draaide. Onder de vloer lagen vier teerlingen ofwel stenen muurtjes waarop houten balken in een kruisvorm waren
gemonteerd die de standaard ondersteunden. De vroegere standaard- of standerdmolen is in 1857 afgebroken om plaats te
maken voor de huidige molen. De teerlingen zijn gedeeltelijk nog aanwezig en
zichtbaar gemaakt in de bestrating van de
begane grond.
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Achter de gevels van
Ravenstein

door Wim Walk en
Aad Vernooij

Wat gaat er verborgen achter de gevels van de Ravensteinse huizen? Veel van hun
geschiedenis is tijdens de stadsbranden van 1445/1480 en 1606 verloren gegaan.
De voorgevels die we vandaag de dag zien, dateren in hoofdzaak uit de 18e-eeuw
tot heden met enkele uitschieters naar eerdere eeuwen. Vaak gaan achter de ‘jonge’ gevels veel oudere plattegronden en constructies schuil.

In de serie Monumenten in Nederland.
Noord-Brabant (1997) schrijven de auteurs dat er in Ravenstein waarschijnlijk
geen huizen meer staan van vóór de
stadsbrand van 1606. Toch zijn bij verschillende huizen vroegere bouwkundige elementen bewaard gebleven, zoals
de kelders, muren en de houtconstructies.
De oorspronkelijke middeleeuwse houten huizen stonden op smalle kavels van
4,5 tot 6,5 meter breed. Deze afmeting
hield verband met de lengte van de bomen waarvan de draagbalken (moerbalken) werden gemaakt. De huizen waren
circa 10 tot 15 meter diep, hadden meestal één tot anderhalve bouwlaag en waren
volledig van hout en het dak was bedekt
met stro of riet. Behalve het geraamte

van houten balken was er een dwarsmuur van gebakken steen waaraan de
schoorsteen stond.
Na de stadsbrand van 1606 werden zijgevels van steen verplicht, volgens reglementen (‘keuren’) uit die tijd. Tussen de
zijgevels van de huizen bevond zich een
tussenruimte, de ‘osendrop’ (in Ravenstein ‘de gaest’ genoemd), die de straat
met het achtererf verbond. De osendrop
zorgde voor de waterafvoer en het voorkomen van overslaan van brand.

Baksteen
Tussen de 17e en 19e eeuw kregen veel
huizen het hedendaagse aanzien. Baksteen kon goedkoper worden geproduceerd zodat huizen volledig van baksteen
werden gebouwd. Ze kregen meerdere

Hoe zag de stad er uit? Een
interpretatie
Tussen circa 1360 en 1600 was
de ommuurde stad Ravenstein
niet groter dan 160 bij 140 meter (2,25 ha). De huidige Sint
Luciastraat, de Marktstraat en
een deel van de Kolonel Wilsstraat en Winkelstraat waren
van oorsprong de enige verharde wegen. Alleen gefortuneerden konden zich een plek aan
die verharde wegen veroorloven. Anderen woonden in armoedige onderkomens tegen de
stadsmuren. Aan de Luciastraat en rond het Kasteel zetelde de bestuurlijke- en kerkelijke
macht. In de Marktstraat
woonde en werkte men en werd
er handel gedreven. De werken opslagplaatsen waren in de
Lombardstraat en Middelstraat gelegen. De panden aan
de Nieuwstraat, behoudens de
huizen Nieuwstraat 2 en 34,
zijn pas na de Garnizoenskerk
in de 17e- en 18e-eeuw gebouwd.
Vóór de stadsbrand in 1606
telde de ommuurde stad ongeveer 80 kavels waarop langeen lage houten huizen stonden.
De stad omvatte na de eerste
uitbreiding, in het begin van de
17e-eeuw, circa 120 kavels. De
huidige binnenstad herbergt op
dit moment ongeveer 240 kavels, waarop 90 monumenten
geregistreerd staan.
(Deze gegevens zijn gebaseerd
op de kaart van Merian uit
1641, de kadastrale kaart van
1831/2 en de actuele kaart van
het kadaster).
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verdiepingen. Panden en percelen werden samengevoegd. De huizen kregen
brede lijstgevels, naar de mode uit die
tijd. Een stap verder was om de voorgevel verder te verfraaien door hem groter
en imposanter te maken, door sierlijsten
of bepleistering. Daardoor is van oud
metselwerk aan de straatzijde weinig
meer te zien.

In de 20e eeuw zijn de straatgevels meerdere malen van aanzien veranderd. Huizen zijn aangepast aan de nieuwe tijd.
Winkelpuien en de interieurs van winkels werden vooral in de jaren 50 en 60
gemoderniseerd. Nu worden winkels gerestaureerd tot woonhuizen en krijgen
voorgevels hun oorspronkelijke uitstraling, vaak uit de 18e eeuw.			

Nieuwstraat 2: een eeuwenoude geschiedenis
Eén van de huizen die de langdurige en veelvormige bouwgeschiedenis van Ravenstein weerspiegelt is Nieuwstraat 2. Voor velen bekend als het huis met de trapgevel, ofwel brouwerij Het Anker, ofwel het huis van Gonda en Grada Nienhuis. Jan
en Francine Barnard kochten het in 1975 op een veiling in toenmalig café De Zwarte Raaf. Sindsdien is het een paar keer onderzocht en gerestaureerd. Zo werden
steeds meer gegevens bekend over de oorsprong van dit pand en latere ingrepen.

Uitbreiding Ravenstein
na 1445?
Naar aanleiding van de datering van 1450 van het houtwerk in Nieuwstraat 2 heeft
oud-archivaris Hans Sluijters
in 2005 een tekst geschreven.
Volgens hem was er een stadsbrand in 1445 (en niet in
1480). Na die brand is Ravenstein waarschijnlijk uitgebreid;
de naam Nieuwstraat duidt
daar op. De eerste stadsmuur
stond in de Middelstraat, evenwijdig aan de Markstraat. De
tweede stadsmuur was aan de
achterzijde van de huidige bebouwing van de Nieuwstraat.
In de kelder van Nieuwstraat 2
is nog een stuk van die muur te
zien. Meerdere achtergevels in
de Nieuwstraat zijn gefundeerd
op resten van deze stadsmuur.

Eigenlijk gaat het om drie panden. Het
oudste deel is het hoge huis links, het
hoofdhuis. Het zijhuis (‘d’n afhang’)
rechts, met de huidige voordeur, en de
schuur achter dit zijhuis dateren van de
17e of 18e eeuw. Vroeger (volgens de kadastrale kaart van 1832) stonden er meer
panden achter het hoofdhuis. Aldus enkele gegevens uit een rapport van het
Monumenten Advies Bureau.

1450
Onderzoek aan het hoofdhuis in 2005
leverde een spectaculaire ontdekking op.
Uit houtmonsters van de kapconstructie
(een moerbalk en drie spanten) is gebleken dat deze dateren uit voorjaar
1448-voorjaar 1450. De bouw van het
pand wordt daarom gedateerd op “kort
na, of mogelijk nog in het jaar 1450”. Die
datering staat haaks op het verhaal dat
na de stadsbrand van 1606 alle huizen
zijn afgebrand. “Blijkbaar heeft de stadsbrand zich indertijd niet uitgestrekt tot
de omgeving waarin het onderzochte
pand zich bevindt”, aldus het rapport.

‘Den Ancker’
Uit koopactes is bekend dat het huis in
1621 werd verkocht en daarna een brouwerij werd, jarenlang geleid door de familie Maes, onder de naam ‘Den Ancker’. In 1772 kochten twee ongehuwde
dames, Mijntje en Geertrui van Mullecom, het pand voor 1450 guldens. In
1813 kwam het in handen van de familie
Nienhuis. De brouwerij werd een mouterij, een toeleveringsbedrijf voor bierbrouwerijen.
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Hoofdpand verbouwd
De familie Nienhuis verbouwde de panden verschillende keren. De meest opvallende ingreep was in 1903/1904 toen
het hoofdpand van mouterij werd omgebouwd tot woonhuis. Jan Barnard toont
tekeningen, gemaakt door G. Nienhuis,
van de voorgevel van het hoofdhuis vóór
en na de verbouwing. Die gewijzigde
voorgevel met de vier grote ramen zien
we nu nog steeds. De nieuwe baksteen
rond deze ramen werd bedekt door pleisterwerk met daarin een patroon van baksteen met dunne schijnvoegjes.
Het ongepleisterde deel heeft de vorm
van een kruis. Het bovenste deel van de
trapgevel is niet veranderd; de bakstenen
op die plek dateren uit de 17e eeuw. De
oorspronkelijke deur en het grote schuifraam uit de voorgevel zijn destijds verplaatst naar de achtergevel.

Verrassing
Jan Barnard verzamelde een dikke map
met foto’s en tekeningen. Hij laat zien
hoe primitief het huis er in 1975 uitzag
en hij moest ‘kamperen’ voordat hij aan
de verbouwing in 1979 kon beginnen.
Hij wijst op restanten van ramen en een
deur in de zijgevel aan de kant van
Nieuwstraat 4. Dit zou betekenen dat er
een open ruimte of steeg was aan die
zijde. Het is opnieuw een verrassing in
de bouwgeschiedenis van Ravenstein.

Boven: Het houtwerk van het dak tijdens de
restauratie in 2005. Uit houtmonsters is gebleken dat het hout dateert uit voorjaar
1448-voorjaar 1450.
Onder: Tekeningen door G. Nienhuis, van de
voorgevel van het hoofdhuis vóór (links) en
na de verbouwing (rechts).
Foto’s: Jan Barnard

Jan Barnard is nog op zoek naar foto’s en/
of ansichtkaarten waar de voorgevel van het
huis op staat, gemaakt vóór 1935 en van
vóór 1903.

Toren
Dat er in de buurt van het huis
en de stadsmuur een verdedigingstoren stond zou blijken
uit een archiefstuk van 1569
dat oud-archivaris Henk
Buijks in Düsseldorf vond.
Daarin is sprake van een toren
aan de wal binnen de stadsmuren (“aen den walle inne der
stadtmueren eenen toren”)
waar in ‘oorlogstijd’ een soldaat woonde met de naam
Court Crackrugge (= de gebochelde). Die toren, later ‘Coertten Porte’ genoemd, stond na
de ‘oorlog’ leeg en werd soms
door armelui bewoond. Een
vergelijkbare toren zou aan de
andere zijde van de Nieuwstraat (richting de Maas) hebben gestaan.
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door Wilhelmien van Sambeek

“De mooie kerk van
mijn vader”
Op Open Monumentendag 2016 kwam Peter Koppens een kijkje nemen in de Sint
Luciakerk in Ravenstein, de kerk waarin zijn vader Piet veel uren heeft doorgebracht. Deze heeft in 1935 bij het 200-jarig bestaan samen met Jos ten Horn de
plafondschildering aangebracht. Ik ben bij Peter Koppens op bezoek geweest. Ik
had een door zijn vader gemaakt tegeltableau voor hem meegenomen. Dat was
een bijzondere verrassing voor hem en zijn vrouw. Met dank aan Jurriaan Dericks
die dit aan mij meegaf.

Een echte Bosschenaar

Portret van Piet Koppens

“Mijn vader is in 1905 in Den Bosch geboren en in 1977 overleden. Hij heeft
daar aan de kunstacademie een brede
opleiding genoten. Hij kreeg onder meer
les van Piet Slager, van de beroemde Slagerfamilie uit Den Bosch. Mijn vader
was een echte kunstenaar, glazenier en
kunstschilder. Op latere leeftijd is hij
aan de HBS en MTS leraar kunstgeschiedenis geworden. Hij kon boeiend
vertellen en liet met dia’s veel schilderijen en kunstwerken zien. Zo haalde hij
de kunst al in school. Mijn ouders zijn in
1934 naar Ravenstein verhuisd omdat
mijn vader de opdracht kreeg om het
plafond van de Luciakerk te verfraaien.
We hebben hier tot 1958 gewoond.”

Verf en krijt

De Luciakerk is nu gesloten omdat er delen van de plafondschildering los zitten en naar beneden
dreigen te vallen. Dit kan gevaarlijk zijn voor de kerkbezoekers. Er
wordt naar een oplossing gezocht.

“Dit was een bijzondere opdracht. Het
plafond is dan 200 jaar oud en het traditionele stucwerk is aangebracht op houten regelwerk dat met riet is bedekt. Op
het stucwerk zaten meerdere lagen kalk.
Hierop heeft mijn vader, samen met Jos
ten Horne, met houtskool de tekeningen
aangebracht. Deze zijn nadien met verf
en pastelkrijt ingekleurd. Om het te fixeren is er onder hoge druk een mengsel
van gesmolten was en terpentijn op gespoten.
Hierdoor is de kleur meteen een stuk
donkerder geworden. Er is voor deze optie gekozen om de kosten van dit arbeidsintensief en kostbaar project te

drukken. Er zijn voorstellingen van het
Oude en Nieuwe Verbond, Maria met Jezus en Adam en Eva. In de koepel zweven de hoogste engelen met aartsengel
Michael en daaronder de lagere met fluiten en tamboerijnen. De hoeken zijn
versierd met de vier elementen, water,
vuur, lucht en aarde. In het priesterkoor
zie je de door engelen omgeven symbolen van de vier evangelisten.”

Glas branden
“Eerst woonden wij in de Marktstraat in
het huis waar nu de apotheek is. Later
zijn wij naar Winkelstraat 12 verhuisd,
het enige huis met een voortuin. Ik kan
me nog herinneren dat ik in de nok van
het dak een rustig plekje opzocht. Ik was
dan voor iedereen onvindbaar. Het atelier bevond zich ook in het huis.
Mijn vader bouwde zelf de ovens om
glas te branden. Hij stapelde vuurvaste
stenen op elkaar en tussen de lagen in
legde hij een koord van asbest om het geheel luchtdicht te maken. De oven werd
elektrisch verwarmd door wolframdraad
dat in een gleuf in de stenen werd gelegd. De buitenkant was van ijzer. Het
was een soort dubbele kist met een
steenwollen isolatielaag ertussen.
Voor het branden van glas gebruikte hij
oude glazen fotografieplaten die hij helemaal schoonmaakte, daarna beschilderde en in de oven brandde. Hij heeft veel
geëxperimenteerd om achter de goede
temperatuur te komen die voor de juiste
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kleuren zorgde. Dat is een heel precies
werk. Mijn vader heeft in 1946 met P.
van Rossum vijf glas-in-loodramen gemaakt voor de Luciakerk naar het voorbeeld van de gesneuvelde oude ramen
o.a. de martelaren van Gorkum.”

Tegelwerken en meer
“Mijn vader was niet alleen glazenier, hij
werkte ook met klei. Hij heeft veel serviesgoed gemaakt voor de Plasmolen in
Mook. Hij werkte dan samen met de pottenbakker die bij de gracht woonde en
werkte. In de Plasmolen waren ook
meerdere glas-in-loodramen van mijn
vader, maar die zijn helaas verloren gegaan. Er zijn tegeltableaus bekend voor
de Hartogfabriek in Oss en herinneringstegels voor Engelse soldaten. Hij
maakte in de oorlog ook tegeltjes met de
Nederlandse leeuw die een adelaar in de
bek/poten had. Hij kreeg ook opdrachten om voor bedrijven muurschilderingen te maken en tot in Amsterdam heeft
hij gewerkt. Hij maakte ook kruiswegstaties. De ene keer geschilderd, de andere keer gebrandschilderd. Het glas
wordt dan op een plaat bevestigd en als
schilderij opgehangen.”
Peter Koppens laat me een madonna
zien die op deze manier gemaakt is. Het
bladgoud schittert mij tegemoet. Hij
toont mij ook een madonna in glas en
lood. De zon schijnt er doorheen, de
prachtige, serene Maria maakt mij stil.

Zakenman
“Zoals alle kunstenaars was mijn vader
geen zakenman. Gelukkig had mijn
moeder meer zakelijk inzicht. De volgende anekdote gaat in de familie rond:
Mijn vader had een drieluik gemaakt en
mijn moeder gaat dat bezorgen. Volgens
mijn vader moet het fl.100,00 opbrengen. Als de klant vraagt wat de kosten
zijn zegt mijn moeder fl.300,00 en dat
wordt zonder problemen betaald. Dat
was een goede dag!”

Zelfportret
“Ik heb nog werktekeningen in mijn bezit. Hierop zie je de verdeling van het
glas en de kleuren die hij wil gebruiken.

Er staat wijn, bier en borrel onder de
voorstelling geschreven. Het zal wel voor
een café of restaurant bedoeld zijn. Mijn
vader heeft ook diverse plekken van Ravenstein geschilderd. Ik heb een schilderij in mijn bezit met de molen, gracht, de
poort van het kerkhof en de Luciakerk.
Het is gemaakt vanaf de Stationsingel.
Op een groot doek heeft hij een zelfportret geschilderd. Ik kijk er elke dag naar.
Ook dat kon hij, hij was een veelzijdig
kunstenaar.”
“Ik vond het heel bijzonder om tijdens
Open Monumentendag de plafondschildering en de glas-in-loodramen weer te
zien. Het bracht me terug in de tijd. Nu
ik dit zo overdenk is het ook een beetje
de kerk van mijn vader.”

De voorstelling van Adam en Eva.
betreft niet de zondige Adam en
Eva, maar de door Christus verlosten. Dat zie je aan het aureool om
hun hoofd. Zij vertegenwoordigen
de hele mensheid, voorgesteld
door een grote menigte vol levensvreugde om de wondere schepping. Onder in de hoeken zijn vissers met hun vangst te zien. In het
midden en rondom Adam en Eva
zijn veel mensen met de vruchten
der aarde. Eva krijgt een pauw aangeboden, evenals druiven en een
lam. Deze schildering zie je boven
de communiebank, voor het altaar.
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Stadsgids Joan Walk- van der Burgt:
door Wilhelmien van Sambeek

Foto René van den Heuvel

“Ik woonde middenin
de geschiedenis van
Ravenstein”
“Ik ben op vier december 1946 in Deurne geboren en op twee-jarige leeftijd
met mijn ouders naar Ravenstein verhuisd. We kwamen in de Kasteelse Poort
te wonen, een gebouw met veel woonruimte, speelplekken én een griezelzolder. Toch heb ik goede herinneringen
aan deze plek.
Nadat ik mijn opleiding bij Schoevers
had afgesloten ben ik bij de RAVOschoenfabriek als secretaresse aan de

slag gegaan. In 1959 werd de Instuif opgericht en in 1964 ben ik bestuurslid geworden. Dat was een leuke tijd met veel
mooie optredens van landelijk bekende
bands o.a Q 65 en Golden Earring.
Ik heb meerdere studies gedaan en één
daarvan is sociaal cultureel werk. Hierdoor kreeg ik belangstelling voor het
werken met mensen in groepen en het
vertellen van verhalen. Ik ben met Wim
Walk getrouwd. Het bijzondere is dat hij
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in de Maaspoort woonde en ik in de Kasteelse Poort. Wij kenden elkaar niet totdat we naar de Instuif gingen. In mijn
jonge tijd was er een jongens- en een
meisjesschool en er waren genoeg speelkameraadjes in de eigen buurt. Als je elkaar al tegenkwam dan was dat toeval.”

Historisch woonhuis
“Ik zag Jan Verhoeckx als gids in de stad
rondwandelen en vond dat toch wel interessant. Dit wilde ik ook wel doen. Door
Henk Krutwagen kwam mijn wens in
een stroomversnelling en met Wout
Heessen ben ik als stadsgids begonnen.
Dat was in 2002. Van een cursus was
nog geen sprake, we werden in het diepe
gegooid. Er was wel een boekje met wat
informatie, maar dat was toch beperkt.
Naarmate de interesse groeide heb ik
steeds meer opgezocht. Ik ben in een
historisch pand opgegroeid, de Kasteelse
Poort, en ik heb met Wim in een historisch pand gewoond, het klooster van de
Jezuïeten in de Sint Luciastraat. Ik
woonde middenin de historie van Ravenstein! Niet gek dat ik stadsgids ben
geworden.”
“Ik hou van Ravenstein en als ik hierover
vertel dan hoor je dat in mijn verhaal. De
bezoekers voelen dat en ik merk het aan
de opmerkingen. Door een cursus bij de
Tilburgse Universiteit over de regionale
geschiedenis van Brabant heb ik veel
achtergrondinformatie gekregen. Hierdoor werd ook veel duidelijk over de samenhang in Brabant en het Land van
Ravenstein in de vorige eeuwen.”

Missienaaikring
“Ik vertel ook graag over hoe de mensen
in Ravenstein hebben gewoond en geleefd. Omdat ik hier al zolang woon weet
ik veel van de Ravensteinse gemeenschap. In Ravenstein woonden nogal wat
ongetrouwde dames en een markant duo
waren de dames Nienhuis. Ze waren nazaten van een brouwer en erg godsdienstig ingesteld. Ze woonden in een historisch pand in de Nieuwstraat. En dat was
een spannend huis; zeker voor ons jonge
pubers zoals mijn vriendin en ik. Dat
huis werd nog verlicht met olielampen

en kaarsen. Dat was omstreeks 1959!
Wij meldden ons aan bij de Missienaaikring van de dames Nienhuis. Toen we
daar voor de eerste keer kwamen moesten we de opkamer op waar de spullen
lagen om te borduren. Er lag zelfs een
schaar met een kruis. Halverwege de
avond moesten we mee naar het lof in de
kerk. Kregen allebei een stuiver voor de
schaal. Daarna gingen we weer verder
met het borduurwerk.
Na een paar keer wilden we weleens verder in het huis kijken. Dus vroegen we of
we naar het toilet mochten. We kregen
een blaker mee. En onze speurtocht begon. De donkere griezelige schuur door
naar buiten. Daar achter op het plaatsje
was een hokje met een deur. En daarachter vonden we een oude ‘poepdoos’. Een
wc van hout met een gat erin. Wij maar
weer snel terug naar de opkamer. Het
leek of allerlei geesten ons vanuit het
donker bekeken! Heel spannend was
dat. Toen de dames ons gingen bestempelen als hun opvolgsters zijn we maar
snel gestopt!”

Osendrop
“Verder vertel ik graag over de kleine
historische dingen die te zien zijn in Ravenstein zoals de osendrop in de Kolonel
Wilsstraat. Als je het gangetje inloopt
kun je heel goed zien dat er een nieuwe
gevel is voorgezet, de z.g. voorgeplakte
gevel. Het leuke is dat daar grote nepratten op een balk zitten. Het is al vaker
voorgekomen dat bezoekers met grote
schrikogen en wit om de neus het gangetje uit komen.
Ik heb geen speciale favoriete plek in Ravenstein. De stad is overal mooi. Maar
als ik iets moet noemen dan de Sint Luciastraat bij de Kasteelse Poort en het
voormalige Jezuïetenklooster. Hier heb
ik het grootste deel van mijn leven gewoond, gespeeld, gelachen en gehuild.
Hier komt heel veel van de rijke historie
van onze stad bij elkaar.
Ik vind het waardevol de geschiedenis
van de plaats waar je woont te ontdekken. En het geeft heel veel plezier die wetenschap te delen in de stadswandelingen van Ravenstein.”
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Een cafetaria in de
Nieuwstraat
door Joan Walk
Hij was bakker en verkocht snoep maar moest ermee ophouden. Hij had een gezin
en vier kleine kinderen. Er moest brood op de plank. Dat overkwam Toon van der
Poel. En wat ga je dan doen? Een gesprek met zijn dochters Tineke van IJzendoornvan de Poel en Mieke Kettani-van de Poel.
Antoon van de Poel is geboren in Ravenstein op 26 maart 1909. Hij trouwde in
1937 met Marietje Keijzers, geboren in
Oss op 16 oktober 1909. Ze hadden vier
kinderen: Tineke, Tonnie, Peter, en Mieke. Tineke en Mieke vertellen:
“In Ravenstein was onze vader beter bekend als Toon Poel. Hij begon al jong bij
bakkerij Roding in de Kolonel Wilsstraat
tegenover de vroegere jongensschool.
Het loon bedroeg wel 10 cent per week.
Na lang gewerkt te hebben bij Roding,
begon hij voor zichzelf in het pand waar
nu Van Beers woont, ook in de Kolonel
Wilsstraat. In 1937 kocht hij samen met
moeder het pand van slagerij Teeuwen
in de Nieuwstraat.
Mieke Kettani-van de Poel (links)
en Tineke van IJzendoorn-van de
Poel.

Snoepwinkel
“Na een tijd, om zijn zaak uit te breiden
en om wat meer bij te verdienen, begon-

nen onze ouders Jamin-artikelen te verkopen. Maar dat zette geen zoden aan de
dijk. Ze besloten verder te gaan met kindersnoep, koek, chocola en bonbons. Later kwamen daar kruidenierswaren bij.
De boodschappen werden in een winkelboekje opgeschreven en één keer in de
maand werd er door de klanten betaald…
of niet”
“De meeste kinderen van toen, kunnen
zich de snoepwinkel van Toon Poel nog
wel herinneren. De winkel was op zondag tot 12 uur open. Dan konden ze na
de zondagsmis met hun zakcentje
snoepgoed uitzoeken en ook gelukstoffees en snoeppapier”.
Terzijde: Ook ik (Joan) heb er vaak gestaan. Voor een dubbeltje kon je nog best
veel kopen.
“De winkel was voor ons moeder echt
haar ding, ze ging er helemaal voor, veel
mensen zullen dat nog wel weten.”

Etalages versierd
“Witte Donderdag werden in Ravenstein,
toen met zeker wel 50 winkels, de etalages extra mooi versierd. Veel inwoners
gingen dan etalages kijken. Bij ons kreeg
de winkel eind oktober nog iets extra’s.
De woonkamer werd uitgeruimd en ook
weer ingeruimd maar dan met Sinterklaas-artikelen. Zoals banketletters, suikerbeesten, chocoladeletters, snoep-rijbewijzen, chocolade sigaretten, en nog
veel en veel meer. Alle kinderen kwamen
buiten voor de ramen staan om naar die
lekkere dingen te kijken. Ook dat weten
nog heel veel mensen na te vertellen.”
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Cafetaria
“In 1950 moest ons vader om gezondheidsredenen van de dokter met de bakkerij ophouden. Maar er moest toch
brood op de plank komen. Toen is hij wat
anders gaan doen. Er kwam een friethokje met loket in de schuur aan de Walstraat
en begon hij dus met patat frites. Later
bouwde hij een cafetaria en kwamen de
zelf gemaakte snacks. Er waren in die tijd
geen fabrieken die dat allemaal maakten.
De aardappels werden tot friet geschild.
Wij moesten die dan pitten. Moeder
maakte ragout voor de kroketten. Nasiballen en bamihapjes waren de eerste
buitenlandse snacks. De eerste cafetaria
van Ravenstein was een feit!”

IJsmachine
“We hadden ook een ijsmachine en vader maakte zelf ijs. Het koelijs werd gehaald bij slagerij Van Haeren. Tonnie en
Peter moesten dat ijs dan in stukken
hakken. In de ijskar zaten dubbele bakken zoals bij au-bain-marie maar dan
met ijs. Vader stond dan met de ijskar bij
de pont aan de Maas en niet te vergeten
ook in Herperduin bij de vijvers waar je
kon zwemmen. Later moesten Tonnie
en Peter dat doen. Ze stonden overal.”
“Woensdagmiddag had vader een kinderuurtje ingepland. De kinderen konden dan voor 10 cent televisie kijken,
naar De Verrekijker en Dappere Dodo; ze
kregen daarna een zakje friet. Ook met
een voetbalwedstrijd was het stampvol.
Zo ook met de kermis; de jongeren van
de kerkdorpen kwamen zich hier vermaken, allemaal met de fiets. In de cafetaria
hadden ze ook vergunning om bier en
frisdrank te schenken. Ons vader zei later, ‘ik wou dat ik ’n foto had gemaakt
van al die fietsen die hier stonden”.

zij verder met de cafetaria. Er werd flink
verbouwd.
Tineke: “We trokken twee kamers erbij
en er kwam een nieuwe toiletgroep. De
opening van ons restaurant met afhaalcounter was een groot feest. Roland
heeft nog de opleiding gedaan voor
meesterkok maar daar heeft hij niet veel
plezier van gehad. Nadat Roland gestorven was heb ik nog een jaar de zaak
voortgezet, samen met zijn broer Gijs.
Uiteindelijk ben ik er mee gestopt, want
alleen verder gaan werd mij te zwaar. Ik
heb het nog enkele jaren verhuurd, maar
ook daar kwam een eind aan. Toen heb
ik alles verkocht.”

Links mevrouw Van de Poel aan
het werk in Cafetaria De Witte
Plak. Rechts de kinderen Van de
Poel voor de cafetaria.

Een uitslaande brand bij cafe/cafetaria De Witte Plak van de familie
Van de Poel. Het pand was net
klaar van een ingrijpende verbouwing.

Toms Eethuis
“In 1971 werd de cafetaria door brand
verwoest en verhuisden we naar het inmiddels leegstaande winkelpand in de
Nieuwstraat. Broer Tonnie nam de zaak
over en noemde het toen “Toms Eethuis”.
Na zijn trouwen hield hij er mee op.”
Tineke was inmiddels getrouwd met Roland van IJzendoorn en samen gingen
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“Liefde overwint alles”
Bovenstaande titel is de Nederlandse vertaling van de Latijnse woorden “Amor vincit
omnia”. Deze woorden staan, in gotische
letters, als omlopende tekst op een ring welke
in 1971 is gevonden in Herpen.

Wie? Wat? Waar?

Het was Cor van der Linden die de ring
vond tijdens graafwerk ten behoeve van
het aanleggen van een riool aan de
Zwaanstraat in Herpen. De ring is gevonden op een diepte van 80 tot 100 cm
diepte onder het maaiveld. De bodemlaag waarin Cor van der Linden de ring
heeft gevonden bestond uit donkerbruin
humeus (humusachtig) zand.

Het is een (wit) gouden, gebroken vingerring, met een diameter van 24 mm
en een hoogte van 7 mm. De kwaliteit
van het goud is matig, (gemengd met
veel zilver) wat duidt op een datering
1450-1550. Deze datering is mede gebaseerd op het op de ring gebruikte gotische lettertype.
Er zitten putjes in de rand. Deze zijn
ontstaan door koperspikkels in het goud.
De kwaliteit van goud in Europa neemt
pas na 1550 beduidend toe, ten gevolge
van de toestroom van goud uit de Spaanse en Portugese gebieden in Midden- en
Zuid-Amerika.
Aannemelijk is dat het gaat om een
trouwring. Of de breuk in de ring symbolisch is voor het betreffende huwelijk,
is niet te achterhalen.
Nico Verhoeven
lid Archeologische Werkgroep Ravenstein

Hieronder een foto uit ons
beeldarchief waarvan datum en
plaats én de namen ontbreken.
Heeft u gegevens? Stuur dan
een bericht aan: redactie@
heemkunderavenstein.nl.
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Bijzonder Beeld

Rob Pluijm heeft, speciaal voor ons blad, een bijzondere foto gemaakt van zijn
buurman Joost Vlemmix. Rob vertelt waarom Joost, de Maaspoort en de Heemkundekring in één beeld zijn samengebracht.

De Maaspoort

Joost

“Ik begon mijn fotozaak in Ravenstein
in 1998 onder de naam ‘Maaspoort fotografie’. De Maaspoort is in de loop van
de jaren een soort tweede studio van me
geworden. Het licht is er altijd perfect en
de achtergrond geweldig mooi. Ik fotografeerde er bruidsparen en maakte er
portretten. Ik liet cursisten zien waarom
het licht in een tunneltje altijd zo mooi is
en afgelopen jaar fotografeerde ik de Gildebroeders die tijdens de gildedagen in
optocht door de Maaspoort liepen. Met
een portfolio van deze foto’s behaalde ik
de meest prestigieuze onderscheiding
die ik tot op heden in mijn carrière heb
mogen ontvangen.”

“Mijn buurman was de eerste klant die
zijn kinderen bij mij liet portretteren.
Nog voor de officiële opening in 1998
plaatste hij de eerste order voor levering
van een flink aantal fotolijsten. Joost vertelde mij alles over de nieuwe omgeving
waar ik terecht was gekomen en via hem
hoorde ik voor het eerst het woord
Heemkunde.”

Heemkunde
“Het bevorderen van de belangstelling
en kennis voor de eigen leefomgeving en
de geschiedenis hiervan. Dit woord past
bij niemand die ik ken beter dan bij Joost
Vlemmix.”
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Gewelfschilderingen 		
Tekst Aad Vernooij
Foto’s Edward Aghina

Beeld van Sint Sebastiaan aan de
buitenzijde van het koor.

500 jaar oud erfgoed in de Sint Sebastianuskerk in Herpen is aan restauratie toe.
Het gaat om schilderingen op de gewelven van het koor. Deze zijn hoogstwaarschijnlijk aangebracht in opdracht van Philips van Kleef, destijds heer van het Land
van Ravenstein. Deze schilderingen zijn tamelijk zeldzaam in Noord-Brabant.

De kerk in Herpen lijkt op het eerste gezicht een van de vele neogotische kerken
die eind 19e eeuw zijn gebouwd. Delen
van deze kerk zijn echter veel ouder: de
vlak opgaande toren stamt uit de 14e
eeuw. Het koor is uit de tweede helft van
de 15e eeuw. In 1907 is het oude, lage
schip vervangen door een hogere variant
met zijbeuken.
Binnen zijn middeleeuwse schatten aanwezig, waaronder een doopvont uit de
13e eeuw, een calvarie (kruisbeeld met
Maria en Johannes) en een laat-gotisch
beeldje van de met pijlen doorboorde
Sint Sebastiaan.
Meest opvallend zijn de schilderingen in
het gewelf van het koor met bloemmotieven, heiligen en engelen. Er is een wapenschild aangebracht dat lijkt op het
wapen van Philips van Kleef, heer van
Ravenstein. Vanwege dit wapen wordt
aangenomen dat hij de opdrachtgever is
geweest voor de schilderingen. Maar er
zijn geen documenten bekend waarin
dit is vastgelegd.

verloren is gegaan”. De beschadigingen
zijn het grootst langs de randen waar
mogelijk lekkages zijn geweest.
Fixeren en reinigen van de huidige schildering is goed mogelijk en dringend
noodzakelijk, aldus de onderzoekers.
De originele schildering “is een goede
olieverflaag welke ook nog eens transparant en virtuoos is aangebracht”. Waarschijnlijk is er naar het midden van het
gewelf toe meer van deze originele schildering overgebleven. In het rapport staat
de suggestie om een deel (één gewelfschelp) van het origineel bloot te leggen,
zodat het verschil met de overschildering
zichtbaar wordt.

Half miljoen euro
De kosten van de restauratie zouden ongeveer een half miljoen euro bedragen.

Onderzoek in 2010
Volgens de schaarse gegevens zijn de
schilderingen ontdekt tijdens de verbouwing van 1907. Blijkbaar was de kwaliteit en zichtbaarheid na 400 jaar zo aangetast dat ze toen zijn gerestaureerd en
deels zijn overgeschilderd. Maar ook die
100 jaar oude ingreep begon gebreken te
vertonen. In 2010 is daarom onderzoek
verricht in opdracht van het Bouwbureau van het bisdom Den Bosch. Dat leverde verontrustende resultaten op.
De onderzoekers constateerden dat voor
de overschildering “inferieur materiaal
op lijmbasis” is gebruikt “waarvan de samenhang en hechting feitelijk geheel
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Herpen laten los

Het parochiebestuur heeft in 2010 geen
actie ondernomen omdat toen al duidelijk was dat de parochie ging fuseren. De
Sint Sebastianuskerk valt nu onder de
parochie Sint Johannes de Doper, waarvan ook de Luciakerk in Ravenstein deel
uitmaakt. In deze kerk is een conservering van het plafond zelfs noodzakelijk
om de kerk te kunnen gebruiken.

Op de gewelfschildering is de patroonheilige van de kerk van Herpen, Sint Sebastiaan, afgebeeld. Hij staat tussen Christus en koning David in en wordt geflankeerd
door paus Fabianus, compleet met zwaard. Hun feestdag, die van Fabianus en van
Sebastiaan, valt namelijk samen. Meestal wordt Sebastiaan, naakt, gebonden aan
een boomstam en doorboord met vijf pijlen weergegeven. Hier, bij de schildering,
houdt hij een bussel pijlen in zijn hand en gaat hij gekleed in een harnas. Hij was per
slot van rekening van huis uit een Romeins officier, die later pas christen werd.

Met dank aan Leon van Liebergen
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Vriendschappen en
huwelijken dankzij
Instuif
door Thera Schrijvers-van Dooren
Dankzij de Ravensteinse Instuif ontstonden vriendschappen en huwelijken. In het
vorige nummer is het begin van de Instuif beschreven, met een oproep van kapelaan Henk Scheepers (‘dansen is bidden met de benen’). In dit nummer het vervolg
met dansavonden, toneelvoorstellingen, uitstuiven, drukbezochte reünies en het
einde in 1966.
In november 1964 was er een ‘Italiaanse
avond’. Frans van Dooren vertelde over
zijn fietstochten naar Italië en de leden
genoten aan lange tafels op zijn Italiaans
van spaghetti en chianti.

Toneel en revue

De spelers van Het woelige nest
(februari 1961) o.l.v. pastoor Soontiëns (rechts).
V.l.n.r. 1e rij: Caroline van Wijchen,
Jacobien (Jackie) van de Kamp, Pieter van der Linden. 2e rij: Thera van
Dooren, Piet van Uden, Francien
Verhoeven, Piet Vedder, Annie van
den Berg. 3e rij: Marianne van Aar,
Gonnie Ariëns, Wim Meijer, Pien
Dekkers, Wiet van Uden.

Op 18 januari 1959 werd de instuif officieel geopend met een balavond, destijds
de benaming voor een dansavond met
levende muziek. In de daaropvolgende
jaren waren er veel thema-avonden zoals
Midwinterbal, Wildebeestenbal (dierendag), Kerstballenbal, Volgendjaarbal.
Naast de dansavonden stonden er op het
jaarprogramma: films, lezingen, songfestivals, bezoek aan Stadsschouwburg,
eigen toneelvoorstellingen, wandeltocht
naar Nijmegen en niet te vergeten de onvergetelijke ‘uitstuif’-avonden.
Toen de Ravensteinse Pieter Megens
naar de ‘missie’ in Indonesië vertrok, organiseerde de Instuif voor deze stadsgenoot een fancy fair waar heel Ravenstein
langskwam en die fl. 1500 opbracht.

Onvergetelijk waren de eigen toneel- en
revuevoorstellingen. ‘Het woelige nest’
werd geregisseerd door pastoor Soontiëns en ‘Het spook van Canterville’ door
Gerard Bos, die daarbij tevens de hoofdrol (het spook) voor zijn rekening nam.
De toneeluitvoeringen werden meerdere
malen opgevoerd voor een publiek dat
bestond uit leden, ouders en andere belangstellenden. Ook Carnaval was een
jaarlijks hoogtepunt met een eigen
‘Prins der Keienscheiters’, eigen carnavalslied en elk jaar weer een verrassende
carnavalswagen.
Op 19 januari 1964 vierde de Ravensteinse Instuif groots haar 1e lustrum.
Een feestdag die begon met een H. Mis,
waarna een ontbijt voor leden en genodigden waaronder burgemeester van
Weegen (‘de Instuif is voorbeeld voor
verenigingen’). ’s Middags was er een
drukbezochte receptie, waarna een voetbalwedstrijd van leden uit Ravenstein
tegen leden uit Herpen, met Loes van
der Wolk als scheidsrechter; eindstand
4-0.
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’s Avonds was het bal met een optreden
van Sandra Reemer. Het Brabants Dagblad schreef: “Instuif te Ravenstein viert
zondag met 140 leden eerste lustrum.
Feest met twee sterren: Sandra en ‘eigen’
Loes”.
Gedurende al die jaren traden tientallen
bandjes en orkestjes op. Naast De Ravenstars, The Rafour en de Boerenkapel
uit Ravenstein, ook bands als The Constallations uit Oss, The Smith Quintet
uit Zaltbommel, The Strangers uit Wijchen, The Valley Mixers uit Veenendaal,
The Driving Guitars uit Nijmegen.

Instuiven en uitstuiven
Het uitstuiven was een fenomeen op
zich. Het was een uitwisseling met andere Instuiven.
Bevriende instuiven werden uitgenodigd
op de dansavonden in Ravenstein en de
Ravensteinse instuif bracht vervolgens
een tegenbezoek. Voor het uitstuiven
was de animo groot. Er werd een bus gehuurd, leden konden zich aanmelden en
dan ging het richting Deurne, Angeren,
Tiel, Westervoort, Apeldoorn, Elst, Oosterhout, Veenendaal, Rhenen. Vele
vriendschappen werden gesloten en heel
wat huwelijken zijn uiteindelijk uit het
‘uitstuiven’ voortgekomen. In het seizoen 1964/65 bijvoorbeeld, ging onze
instuif driemaal uitstuiven en werden
vijf andere instuiven in Ravenstein ontvangen.

ten. Het instuifbestuur nam afscheid en
droeg de scepter over aan de jongere
garde. Gelijktijdig moest afscheid worden genomen van de unieke eigen locatie in het oude gemeentehuis. De gemeente Ravenstein had bepaald dat
zoveel mogelijk verenigingen gebruik
moesten gaan maken van het verbouwde
gemeenschapshuis. Daarom verhuisde
een nieuwe groep jongeren, zij het met
tegenzin, naar Vidi Reo waar op 1 januari 1966 een instuif-nieuwe-stijl van start
ging.

Instuifavond februari 1960. V.l.n.r.
Cees de vocht, Willy Ariëns, Janske
Dappers, Marian van Aar, Thera
Schrijvers, Rina van Uden, Rieki
Heesbeen, Francien Verhoeven,
Jan Vedder.

4e Wandeltocht naar Nijmegen,
maart 1963. Op de voorgrond Francien Verhoeven. Daarachter Gonnie Ariëns, Annemiek van de
Kamp, José van Dooren, Thera van
Dooren, Tonny van Duijnhoven,
Joke van den Heuvel.

Reünies
Dat de instuif een belangrijk deel uitmaakte van het leven van de toenmalige
jeugd uit Ravenstein e.o. blijkt wel uit
het feit dat er voor leden van de periode
1959-1965 vier drukbezochte reünies
werden gehouden; in 1967, 1976, 1994
en in 1999. In grote getale kwamen de
oud-leden, velen met partner, naar Vidi
Reo om elkaar na zoveel jaren terug te
zien. In 1994, dertig jaar na dato, kwamen er zelfs 177 deelnemers naar de reünie waaronder ook een groot aantal die
aan de Instuif hun ‘instuifhuwelijk’ te
danken hadden.
In juni 1965 werd er een – voor veel jongeren – onvergetelijke periode afgeslo-
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door Arno van Zwam

Keent, ooit een
levendig dorp
Keent, ooit een levendig dorp waar mijn ouders en voorouders hun leven beleefden in een boerderij annex café. Die stond in het hart van het dorp vlakbij de restanten van een kapel en een molen. Begin 20e eeuw is de Sint Antoniuskapel uit
het begin van de 15e eeuw afgebroken. Het enige dat nog aan deze kapel herinnert
is de straatnaam Kapelstraat. Van de molen zijn de laatste restanten met de dijkverzwaring in 2010 verdwenen.

was, zien we op sommige plaatsen terug
als prachtig natuurschoon.

Dorpscafé Kersten

Het huis waarin voorheen het café
in Keent was gevestigd. Het huis
staat nu aan de Oude Maasweg.
Toen Keent met Balgoy nog één
gemeente vormde, was dit de Molenweg. Daarvoor heette de straat
Hoeveweg.
Foto René van den Heuvel

Het dorp Keent werd in de jaren 80 en
90 van de vorige eeuw op de kaart gezet
omdat het regelmatig geïsoleerd raakte
door het vollopen van de afgesloten
Maasarm. Het waren vooral de media,
het NOS-journaal voorop, die het een en
ander opklopten. De Keentenaren zelf
bleven er rustig onder: “De Maas geeft
en neemt”. Ze waren het gewend. Het
waterschap De Maaskant en Rijkswaterstaat schoten uiteindelijk te hulp.
Keent had samen met vele andere
Maas(kant)-dorpen al eeuwenlang ervaring met overstromingen. Vooral in de
18e eeuw, onder andere in 1740 en 1799,
richtte het Maaswater met enige regelmaat grote schade aan. Vee verdronk en
huizen stortten in. Sommige van de nu
nog aanwezige vennen en wielen zijn
daar nog getuige van. Wat ooit schade

Zoals in veel overstromingsgebieden waren sommige woningen of boerderijen
hoger gelegen. Men hield hier simpelweg met de bouw al rekening mee. Zo
ook de boerderij annex café van mijn
overgrootouders en mijn grootouders Jacobus (Koos) Kersten en Francina (Sien)
Kersten-Hulsman. De boerderij lag aan
de Oude Maasweg in het hart van het
dorp, vlakbij een molen en de restanten
van een kapel. Het café stond dus ook
wat hoger.
Het was voor het dorp het dorpscafé
waar men na de hoogmis het wekelijkse
borreltje of biertje nuttigde en waar het
een en ander besproken moest worden.
Een borreltje kostte er 10 cent en voor
een biertje van het merk Drie Hoefijzers
betaalde men 15 cent. In het pand werden gronden verpacht, boerderijen verkocht, belasting afgedragen en natuurlijk de nodige roddels verteld.
Tweewekelijks kwam de marskramer op
bezoek met garen en sokken, en zo nu
en dan de Nijmeegse marechaussee om
de ijkmerken te controleren.

Kermis in Keent
Het café had een grote sociale waarde
voor het dorp. Zo was de kermis van
Keent bij café Kersten op de zondag na
St. Victor een geliefde uitgaansgelegenheid voor de hele omgeving. Het feest
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van de heilige Victor is op 10 oktober,
dus laat in het seizoen. Het was er altijd
druk. Er werd door mijn opa een danstent gezet; het dansen was in die tijd in
grote opkomst. De pastoors in die tijd
waren niet blij met al dat feesten. Helaas
bloedde het kermisfeest dood toen Keent
door de kanalisatie van de Maas in 1938,
aan de andere kant van de rivier kwam te
liggen. Opa probeerde het nog wel eens
op andere dagen. Maar uiteindelijk verschenen de krantenkoppen: ‘Klap voor
uitgaansleven in regio Balgoij-Overasselt’.

Altijd proviand
Ook in de Tweede Wereldoorlog had het
café een belangrijke rol. Er was een tapkast, er was altijd proviand omdat de
Keentse boeren van oudsher sterk gericht waren op de Nijmeegse markten.
Mijn opa bakte brood en er werd natuurlijk bij elke boerderij geslacht. Ook was
er altijd wel wat te bepraten. Een dergelijk dorpscafé was zowel voor de bezetter, als het verzet en later de geallieerden
interessant om te vertoeven. Zowel Engelse bevrijders, als Hollandse onderduikers, vonden hier onderdak en de bezetter kwam regelmatig op de borrel, met
alle risico’s van dien.
Dat het café in trek was had ook nog een
andere reden. Vanaf 1928 had Keent een
vliegveld op haar grondgebied. In het begin werden daar vliegwedstrijden gehouden en later maakte het zelfs onderdeel
uit van Operation Market Garden. Er waren tentenkampen nabij het vliegveld,
maar logisch dat men in natte perioden
zocht naar drogere oorden… het café.

het café maakte opa het licht uit, zodat
de vechtersbazen het spoor bijster waren. Of ze werden met een stuk in de
kraag met hulp van de veldwachter in de
roeiboot gezet om via de Maas huiswaarts te keren.
Tijden veranderen, de kapel en de molen
zijn verdwenen, het café is niet meer.
Toch heeft Keent nog steeds veel te bieden.

Een van de kleinkinderen van de
eigenaren van het café.

Spannende tijden
Men kan zich voorstellen dat het voor
een gezin met vijf kinderen met zowel
agrarische- als horeca-activiteiten, drukke en spannende tijden waren. Soms komen uit die tijd dan ook nog leuke anekdotes naar boven drijven. Zo werden er
door de kinderen door een luikje in het
plafond, lekkernijen vanuit het café naar
de zolder gesmokkeld. Liefjes in Overlangel werden via een dakluik richting
de Maasdijk geseind. Als er ruzie was in
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door Aad Vernooij

Meester Castenmiller
en zijn 11 dochters
Michel (‘meester’) Castenmiller en zijn vrouw Maria Lerooij kregen elf dochters.
Ze zijn verschillende keren op de foto gezet. Hieronder een vroege foto, waarop er
9 staan afgebeeld, en een van de laatste foto’s waarop ze alle 11 staan.

Michel Castenmiller kwam uit het
Zeeuws-Vlaamse Stoppeldijk (bij Hulst).
Hij trouwde in 1914 met de Belgische
Maria Lerooij. In 1921 kwam hij naar Ravenstein, waar hij hoofd van de jongensschool was. De familie woonde in het
huis in de Kolonel Wilsstraat naast de
school, die als dienstwoning fungeerde.
De vroege foto is omstreeks 1930 genomen. Een afdruk van deze foto hing in

de gang bij Angela Dekkers-Castenmiller, de een na jongste, die nog niet was
geboren toen deze foto is gemaakt. Vanaf de oudste, geheel rechts, zien we hier:
Sylvie, Gerarda, Josephine, Prudence,
Philo(mena), Agnes, Tinie, Annie en
Riet.
Let op de strikken in het haar, de jurkjes
met verlaagde taille, die toen in de mode
waren, de kousen en de bandschoentjes.
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Van links naar rechts: Agnes, Angela, zittend Annie, Riet, Yvonne, Gerarda, Sylvie, Tinie, zittend Prudence, Josephine, Philo. Op dit
moment zijn er nog vier dochters in leven: Prudence (geboren in 1920), Tinie (1924), Annie (1925) en Yvonne (1936).

De meisjes staan bij een van de voormalige tuinhuisjes aan de stadsgracht, in de
buurt van de nog bestaande, gerestaureerde, huisjes. Opvallend zijn de Franstalige namen van een aantal meisjes. Die
zijn te danken aan hun Belgische moeder, die hen vernoemde naar tantes uit
dat land.

Foto uit 1959
Meester Castenmiller ging in 1953 met
pensioen. Hij verliet toen zijn dienstwoning en verhuisde naar Breda. Waarschijnlijk is de tweede foto in Breda of
omgeving genomen in 1959 toen Michel
en Maria 45 jaar getrouwd waren. Op
deze foto staan ook de twee jongste dochters: Angela (geboren in 1933) en Yvonne.
Meester Castenmiller heeft het onderwijzersbloed doorgegeven. Drie van de
11 dochters hebben later les gegeven: Gerarda (non en onderwijzeres/lerares,
Philo (gaf les aan de jongensschool in
Ravenstein) en Agnes. Angela had een
diploma kleuterleidster, maar werkte op

een notariskantoor. Ook verschillende
kleinkinderen zijn het onderwijs in gegaan.
Angela is afgelopen december overleden. Een nichtje van haar, Maria Schepens, en haar man Hein Dappers, hebben haar nalatenschap verzorgd. Zij
stelden ons deze foto’s ter beschikking
en gaven er informatie bij. Maria Schepens is dus een kleindochter van meester Castenmiller. Haar moeder was Josephine Castenmiller, die trouwde met
Harrie Schepens uit Deursen-Dennenburg. Deze was in de oorlogsjaren onderwijzer aan de jongensschool.
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Strijdlied tegen patriotten –2
Roerige situatie in 1795
door Hans van den Heuvel

In het vorige nummer (december 2016) stond een “Strijdlied tegen patriotten” dat
waarschijnlijk in 1795 is geschreven. Hans van den Heuvel stuurde ons informatie
over de roerige situatie in Ravenstein in de periode 1794-1795, toen de Fransen ons
land hadden ingenomen en de patriotten in het gemeentebestuur kwamen.
Op 22 september 1794 werd Ravenstein
zonder militair geweld veroverd door de
Franse troepen. De leiding van het Land
van Ravenstein, bestaande uit de drossaard, rentmeester en schout, was gevlucht. Op 19 januari 1795 werd de Bataafse Republiek uitgeroepen, op 16 mei
gevolgd door het Vredesverdrag van Den
Haag tussen de Bataafse en Franse Republiek. De gebieden die aan buitenlandse heren hadden toebehoord, te weten Ravenstein, Megen, Boxmeer,
Gemert, Oeffelt en Bokhoven bleven
echter onder Frans bestuur.

Timmermans
In 1795 werden in Megen en Ravenstein
voor het eerst verkiezingen gehouden
voor een gekozen gemeenteraad. Bij de

verkiezingen op 21 april waren in Ravenstein tenminste 2 van de 11 gekozen leden patriot, namelijk de schoolmeester
Guillaume Timmermans (van de Franse
school) en de suikerbakker Johannes Franciscus Outvorst (beiden in het Strijdlied
genoemd). Timmermans werd één van
de twee burgemeesters, destijds vergelijkbaar met een wethouder.
Timmermans correspondeerde reeds
vóór de bezetting met patriotten in andere steden. Ook na de verkiezingen
bleef hij een vurig patriot die voortdurend ageerde tegen allerlei misstanden
en met velen ruzie maakte. Reeds in mei
had hij een ernstig meningsverschil met
zijn andere gemeenteraadsleden. De
stemming sloeg daardoor ten nadele van
hem om.

Na de verovering van Ravenstein ontstond
onenigheid over het planten van een vrijheidsboom, zoals in veel andere plaatsen
gebeurde. Wel schreef de patriottische Timmermans toen de volgende dichtregels:

De vrijheidboom is ‘t merk van waare
broedermin
Nu loopt de dweeperij ten eind; de vorst
bindt in;
‘t geboorterecht is uit; en de adel ligt op
sterven.
Gelijkheid, vrijheid, deugd is ‘t heil dat wij
beërven
Op deze prent het planten van een vrijheidsboom in Klundert.
Gravure C. Bogaerts naar een tekening van
J. Buys, Brabant-Collectie, Universiteit Tilburg.
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In dit huis in de Nieuwstraat kwam een Heren-sociëteit bijeen die zich wilde voorbereiden op een staatsgreep door de patriotten.

Rumoer
Een aantal burgers verzocht de gemeenteraad Timmermans te ontslaan en hem
alleen nog als Frans onderwijzer te laten
werken aangezien zijn vroeger zo beroemde kostschool nauwelijks nog leerlingen had. Toen de gemeenteraad met
een stemming akkoord ging protesteerden enkele medestanders van Timmermans. Omstanders werden geslagen en
door het rumoer werd de afkondiging
van de stemming voorkomen. Dit gebeurde alsnog een dag later waarbij opnieuw een tumult ontstond. Eén van de
resterende bondgenoten van Timmermans dreigde doodgeslagen te worden.
Dit betrof de in het strijdlied genoemde
J.F. van Kalker, burger van Ravenstein,
maar gekleed in de uitrusting van de gewapende burgerij van Nijmegen. Hij
werd door knuppeldragers aangevallen
terwijl anderen, die met touwen rondliepen, schreeuwden dat de patriotten
moesten worden opgehangen. Door in
het huis van Timmermans te vluchten
wist hij zijn leven te redden. Nog eenmaal probeerde Timmermans zijn tegenstanders, met name de president van
de gemeenteraad H. Mulder en burgemeester J.H. Lamoen, in een brief verdacht te maken. De brief werd echter alleen ondertekend door de burgers A. van
Beek, van Kalker en schoenmaker Klock.

Bord op het huis in de Nieuwstraat.

Lasterliedjes
De dag vóór de verkiezingen stelde de
zittende gemeenteraad een verbod in op
het zingen van lasterliedjes en het ‘s
avonds op straat rondlopen met geweren. De sfeer in de stad was dus nog
steeds gespannen. Op 23 oktober 1795
verloor Timmermans de verkiezingen
en werd hij vervangen door een ander.
Eind 1797 werden de oude lands- en
dorpsregeringen van Megen, Ravenstein, Boxmeer en Gemert opgeheven en
in de plaats werden er nieuwe gemeentebesturen en vrederechters benoemd.
Hiermee kwam een einde aan de gekozen gemeenteraad. De in het strijdlied
genoemde Krul was vermoedelijk J.F.
Krul de eerste vrederechter van Ravenstein tot 12-11-1798.

De auteur van het Strijdlied
Gerard Ulijn uit Megen stuurde ons een tekst over de schrijver van het
Strijdlied:
“Naar mijn mening is de scribent de toenmalige Ravensteinse arts J.H.
Ruys. Ik ben tot deze mening gekomen na bestudering van het handschrift
van de scribent, die anoniem is en een brief van J.H. Ruys welke hij omstreeks 1804 aan de magistraat van Ravenstein schreef.
Mijn mening staaf ik met het gegeven dat op de achterzijde van de omslag
een lakstempel, voorstellen een esculaapteken, in zwarte was is afgedrukt. J.H. Ruys was in de Franse tijd med. doctor in Ravenstein. Louis van
der Lisse overigens ook, maar wie stuurt een brief naar zichzelf?
Joannes Henricus Ruys werd als student medicijnen aan de universiteit
van Duisburg in 1773 ingeschreven. Na zijn studie vestigde hij zich als arts
te Ravenstein.”
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Snotneus
Ik heb een snotneus. Dag en nacht en
alle seizoenen. Toch heb ik er geen last
van ook al is het een familiekwaaltje. Ik
heb het van mijn vader en hij weer van
zijn vader. De broers en zussen van mijn
vader, mijn ooms en tantes dus, hadden
ook allemaal een snotneus. Ze leken ook
allemaal op elkaar, die snotneuzen. Tja,
wat doe je er aan? Nou, gewoon ophangen. Er zit een oogje aan. Een snotneus
met een oogje, zo handig. Wel voorzichtig afpoetsen, die snotneus. Dan gaat-ie
mooi glimmen. Een glimmende snotneus. Kan je daarmee de straat op? Dat
kan wel maar het is beter om met je
snotneus binnen te blijven. Als het snot
op is, kun je er nieuwe in doen. Hebt u
enig idee over wat voor snotneus ik het
heb?
Deze snotneus is een olielamp. Mijn opa
heeft deze gemaakt. Hij was koperslager. Toen ik dat hoorde, koperslager, kon
ik daar niets bij voorstellen. Wij woonden naast een slagerij maar die maakt
geen olielampen. Die slager waar wij
naast woonden was van Jan en An van
Haeren in de Marktstraat waar nu restaurant Versaen is gevestigd. De slagerij
bestaat al lang niet meer maar destijds
slachtte Van Haeren zelf. Dan liep het
bloed door de goot in de Lombardstraat.
De worsten en de hammen hingen voor
in de winkel. Van Haeren, dat was een
slager waar ik me iets bij voor kon stellen.
Mijn vader legde uit: een koperslager
werd ook wel ketellapper genoemd. Met
vlakke en bolle hamers, tassen en staken
in het aambeeld, klinknagels en soldeerbout was hij 100 jaar geleden nog onmisbaar in het leven van alledag. Toen
was het een vak, nu een ambacht dat
vooral door kunstenaars wordt uitgeoefend.
Mijn opa heeft voor al zijn kinderen een
snotneus gemaakt. Dat waren er zeven.
Mijn vader was loodgieter. Ook al zo’n
uitgestorven beroep. Tegenwoordig heet
zo iemand installatiemonteur. Daar
komt geen lood meer aan te pas. Wel pvc

en heel veel kit. Mijn vader heeft 30-40
jaar geleden de opmars van siliconenkit
meegemaakt. “Soldere kunne ze nie
mir” zei hij wel eens. “As ge het nie mir
wit, vatte mar de tube kit” was zijn
schertsende opmerking regelmatig naar
zijn stagelopers. Sommige geloofden
hem nog ook.
Mijn vader werkte graag met die snotneuzen zoals hij de stagelopers noemde.
Vaak had hij binnen een paar uur al in
de gaten of het iets werd met de snotneus. Zijn meetpunten waren: niet met
lege handen de ladder op of af want er is
altijd wel gereedschap of materiaal dat
verplaatst moet worden en het goede gereedschap op het goede moment aangeven. Dus niet een waterpomptang aangeven als er een bahco nodig is. Ieder
handwerksberoep begint bij gereedschaps- en materiaalkennis zei hij wel
eens.
Feitelijk is op dat vlak niets veranderd.
Ook al heeft de installateur, de timmerman, de metselaar, de rietdekker, noem
maar op, een keur aan elektrische apparaten en nieuwe bouwmaterialen ter beschikking. Het werk gaat sneller, het
werk gaat meestal veiliger, soms wordt
het eindresultaat mooier. Het ouderwetse handwerk zal altijd nodig blijven.
Oude ambachten? Die bestaan helemaal
niet. Snotneuzen? Die zullen er altijd
zijn.
Winfried de Luij

Tussen Maas en Erfdijk 11 | april 2017 | 24

