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In het nummer van december 2017
stond op p. 21 een foto van een gevelsteen van het pand De Korenaer, Kolonel
Wilsstraat 6, met de vermelding dat
hierin de bakkers Roding en De Vocht
gevestigd waren. Wout Heessen wijst
ons er op dat alleen bakker De Vocht op

dit adres actief was. W. Roding had een
winkel in het pand op nr. 12.
Nog een correctie op dit artikel: het café
in het pand Walstraat 47 van H.M. Heessen heette Café Burgerlust en niet Huize
Burgerlust.

Nieuw licht op de molen
Molen De Nijverheid in Ravenstein ziet
er nu anders uit in het donker. Op initiatief van de Heemkundekring heeft de
gemeente de verlichting veranderd. In
plaats van het harde licht van oranje
schijnwerpers baadt de molen nu in het
zachte licht van led-lampen. Het is de bedoeling dat ook andere monumenten,
zoals de kerken en de stadspoorten, die
nieuwe verlichting krijgen. De nieuwe
belichting is niet alleen mooier, maar op
den duur ook goedkoper dan de lampen
van voorheen.

Maak een stadswandeling !
Iedere tweede zondag van de maand
kunnen individuele deelnemers en kleine groepjes deelnemen aan een stadswandeling door Ravenstein. De wandeling begint om 14 uur, duurt ongeveer
anderhalf uur en kost € 4 per persoon.
Aanmelden tot 14 uur bij het Toeristisch
Informatiecentrum, Sint Luciastraat 2,
Ravenstein. Data in 2018: 13 mei, 10 juni,
8 juli, 12 augustus, 9 september, 14 oktober, 11 november, 9 december.
Voor grotere groepen zijn er wandelingen op afspraak: stadswandelingen@
heemkunderavenstein.nl en/of telefonisch via 06-36000252.

Omslag: Molen met led-licht
Foto Edward Aghina
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Een kijkje in het klooster
Op deze pagina’s foto’s van het (voormalig) Kapucijnenklooster in Velp. Op 2 april
konden bezoekers een kijkje nemen in het gebouw dat meestal gesloten is voor buitenstaanders. Tegenwoordig organiseert Avant Spirit er cursussen, workshops en
retraites. In juli en augustus zijn er op zaterdagmiddag rondleidingen. Op zaterdag
en zondag zijn er kerkdiensten in de mooie kloosterkapel. Zie de website www.avantspirit.nl.

Op de foto’s: • begraafplaats Het klooster is gebouwd rond een tuin waarin de graven van de
Kapucijnen liggen. Zo’n vierkant gebouw heet een pandhof. • koor Het altaar van het koor
waarin de Kapucijnen meerdere keren per dag zongen en baden. • kloosterlingen Lijst met
namen van kloosterlingen die in Velp woonden. Derde op de lijst is Basilius van Brugge, de
stichter van het klooster. • kijkgaatjes Kijkgaatjes in de voordeur. • deur Ronde deur vanuit
het koor naar de kapel.
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door Peter van den Hoogen

Misdienaar in Huisseling
begin jaren zestig
’s Morgens om zeven uur voor de kerkdeur, het kazuifel klaarleggen, missaal op de
goede bladzijde, kaarsen aan, gebeden in het Latijn. Dat was de dagelijkse praktijk
van de misdienaars in Huisseling, begin jaren zestig. Ze kregen als 10-jarige al een
grote verantwoording voor het goed laten verlopen van de kerkdiensten.

Misdienaars in 1971. Derde van
links is Ad van den Hoogen.
Bron: Beeldbank Heemkundekring.

Het is begin jaren 1960 en het 2e Vaticaans Concilie moet nog beginnen. In
Huisseling heerst nog het Rijke Roomse
Leven en onder de strenge doch bezielende leiding van de toch al wat oudere
pastoor Diels is het druk rond de kerk
van Huisseling.
Ons gezin telt zes jongens; met ma in
het kerkkoor en pa als armmeester in het
kerkbestuur is het echt wel de bedoeling
dat we misdienaar worden. Dus, als 9-jarige, overgang klas 3 naar klas 4, was het
zover: de ‘opleiding’ tot misdienaar kon
beginnen. De heilige Mis was nog geheel in het Latijn en als eerste moesten
de Latijnse gebeden die de misdienaar in
samenspraak met de priester werden
uitgesproken, goed aangeleerd worden.
Eduard van den Bergh ‘kon’ Latijn want
die zat op het Klein-Seminarie. Er volgde, in de ‘goei kamer’ van de familie van
den Bergh een fonetische training van
alle Latijnse gebeden en in de kerk en de
sacristie de praktische training in de uit
te voeren taken.

Op zondag werd de misvoorbereiding
gedaan door koster Flip van Zuylen. Die
was inmiddels verhuisd van de kosterswoning naast de kerk naar een twee-onder-een-kapper aan de Grotestraat. Door
de week werkte hij ‘in de ploegen’ bij
Meulemans en moest het werk in de
kerk door de misdienaars gedaan worden. En dat was heel wat..

Misdienaar zijn
Er waren altijd zes misdienaars; drie
koppeltjes van twee. Het eerste duo
‘deed’ de Mis op maandag, donderdag
en de Vroegmis op zondag. Het tweede
koppel de Mis op dinsdag, vrijdag en de
Hoogmis op zondag. Het derde stel werd
ingepland voor woensdag, zaterdag en
het Lof op zondagmiddag.
Was het jouw beurt dan moest je ’s morgens om 7.00 uur precies voor de kerkdeur staan die dan van binnen uit werd
opengemaakt door juffrouw Dina, de bijzonder vriendelijke huishoudster van
pastoor Diels. Je had dan een half uur
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om alle voorbereidingen te treffen. Eerst
opzoeken in het missaal, het grote Latijnse misboek, welke heilige die dag
werd vereerd (naamdag). Was het een
martelaar dan diende een rood kazuifel
klaargelegd te worden, in de vastentijd
een paars en anders een groen.
Op het kazuifel moest de stola worden
klaargelegd, een soort das en daarna de
albe, een soort wit onderkleed en daarbovenop de cingel, een wit koord voor om
de albe. Deze cingel moest wel netjes in
de vorm van een kruis worden klaargelegd en let wel: in deze volgorde zodat de
pastoor zich zonder problemen kon aan/
omkleden. Verder, het missaal op de
goede bladzijde aan de epistelkant in de
kerk, de kaarsen aan, wijn en water
klaarzetten, om 10 voor half de klokken
luiden en ook zelf omkleden: een zwarte
toga met daarover een witte superplie.
Om tien voor half acht kwam ook de pastoor, kleedde zich al biddend om en om
7.30 uur liepen we de kerk in, het priesterkoor op. Na de Mis, opruimen, snel
naar huis voor een boterham en door
naar school om voor de tweede bel ‘in de
rij’ te staan. Alleen bij begrafenissen en
huwelijksmissen, bijna altijd om 10.30
uur in de ochtend, werd in goed overleg
tussen meester Vingerhoets en pastoor
Diels, verlof van school gegeven.

Pastoor Johan Diels viert samen
met de parochianen zijn 40-jarig
priesterfeest in 1968. Op de foto
zien we de jubilaris met zijn gasten, bruidjes en misdienaars bij
binnenkomst in de kerk.
Bron: Beeldbank Heemkundekring.

Vergadering
Het katholiek kerkelijk jaar kende veel
bijzondere activiteiten, de advent, de
Kerstweek, de Paasweek met de Witte
Donderdag, Goede vrijdag met de kruistocht, het Hoogfeest op 1e en 2e Paasdag,
Allerheiligen/ Allerzielen, de processies
voor ‘de vruchten der aarde’ en nog veel
meer. Om die reden hadden we elke eerste vrijdag van de maand om 17.30 uur
vergadering op de pastorie onder leiding
van pastoor Diels. De taakverdeling en
de bijzondere activiteiten werden door
pastoor Diels zeer uitgebreid uitgelegd
en toegelicht.
(vervolg op pagina 6)

Eligiusprocessie
Eind juni werd altijd de Eligiusprocessie gehouden.
Huisseling was de enige bedevaartplaats voor de H.
Eligius. Hij bood de gelovigen bescherming tegen
gezwellen bij mens en dier. De processie ging vanuit de kerk naar het altaartje op het voetbalveld. De
pastoor had een speciaal kazuifel aan en wij een
toga met superplie. Na gebed en zegening liepen we
dan via de Woordstraat weer terug naar de Kerk. De
pastoor liep onder de baldakijn met de monstrans
met daarin de gewijde hostie. De misdienaars liepen daarvoor maar wel achteruit, ondertussen de
monstrans bewierokend. En dat bijna een kilometer
lang, steeds bang om op de rand van de te lange
toga te trappen.
Eligiusprocessie in Huisseling in de jaren zestig.
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Zes misdienaars en de pastoor samen op de foto in Volendam in
1962. Van links naar rechts: Peter
van den Hoogen, Jan en Ad Princen, Pastoor J. Diels, Geert van
Dijk, André van Zuylen.
Bron: Beeldbank Heemkundekring

Sint Jansklokken
De misdienaars moesten elke
week de Sint Jansklokken rondbrengen, het weekblad van bisdom ’s-Hertogenbosch. Bijna
alle Huisselingse gezinnen waren geabonneerd; ze lazen over
hun bisschoppen en bijvoorbeeld de altijd katholiek-humoristische brieven van Sientje
van Miezikshoven.
Vrijdags werd je in de bijkeuken
van de pastorie verwacht waar
juffrouw Dina de pakketten
voor de verschillende ‘wijken’ al
klaar had liggen. Huisseling
was groot toen, de Stationsingel vanaf van Thiel tot Stoots
achter de Ringelenburg. In mijn
herinnering had bijna elke
boerderij een hond waar je
langs moest om de ‘klokken’ te
bezorgen.

(vervolg van pagina 5)
Tevens kon er zilverpapier ingeleverd
worden voor de mensen in Formosa die
onderdrukt werden door de heidenen.
We zagen erg op tegen dit ‘werkoverleg’
wat tot uiting kwam in het vaak te laat
komen; met een uitbrander van de pastoor tot gevolg.
Een keer leidde dit te laat komen tot een
flinke ‘draai om zijn oren’ bij misdienaar
Cor van Zuylen. Cor ging kwaad naar
huis en kwam even later triomfantelijk
vertellen, namens zijn vader, dat hij geen
misdienaar meer wilde zijn en zijn vader
geen koster! Daar zaten we dan. De
werkzaamheden tijdens de zondagdiensten werden door een bezorgde pastoor
onder de resterende vijf misdienaars verdeeld. Er volgde weken met wat men tegenwoordig pendeldiplomatie zou noemen door juffrouw Dina. Tot haar en
onze opluchting werd enkele weken later de vrede getekend en Flip bleef uiteindelijk koster tot 1971.

Eieromgang
Was de dank voor het vele werk van de
misdienaars alleen dat ze de hemel konden verdienen? Nee, twee zaken maakten de vele werkzaamheden goed: de eieromgang en het uitstapje. Meestal op
woensdagmiddag voor Pasen mochten
de misdienaars de ‘eieromgang’ maken.

Bij elk gezin in Huisseling werd dan
aangeklopt en ontvingen ze eieren, als
dank voor het jaar misdienaarschap.
‘Burgergezinnen’ zonder eieren gaven
meestal geld; soms was de dank in de
vorm van iets speciaals zoals bij Leentje
Elemans en Marinus Kuipers in het
Daalderstraatje. Marinus speelde uitgebreid op zijn accordeon, iets wat hij vaker deed op kermissen en partijen.
Die eieromgang werd goed voorbereid:
op een geleende handkar of ponykar
stond een grote eierkist van 1 x 1 meter
waar honderden eieren in konden. Voor
het geld was er een grote portemonnee.
Vooraf was al met familie en buren afgesproken dat eieren doorverkocht konden
worden. Wat moest je anders met 2 emmers eieren per persoon aan het einde
van de dag?

Uitstapje
Eens per jaar was er het uitstapje en dat
mocht wat kosten: met de grote zwarte
taxi van De Vocht uit Demen werd een
tocht gemaakt. Voor de geest staat nog
het dagje Volendam in de grote vakantie,
op 16 augustus 1962. Chauffeur de
Vocht, één misdienaar en pastoor Diels
op de voorbank en de vijf anderen op de
achterbank. Gelukkig hebben we de foto
nog met ons allemaal in Volendamse
kledij!
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Commissaris roept burgemeester tot de orde

door Aad Vernooij

Bij het kerkje van Dennenburg liggen nog enkele oude grafstenen. Eén ervan is
van Petrus van der Putten. Hij was tussen 1877 en 1923 burgemeester van DeursenDennenburg. De toenmalige Commissaris van de Koningin van Noord-Brabant
had heel wat met hem te stellen.

In 1896 liet hij Van der Putten op het
matje komen omdat deze verdacht werd
van medeplichtigheid aan een diefstal
van bomen. De Commissaris schreef:
“Ik heb hem gezegd, dat ik er van overtuigd was, dat hij als burgemeester medeplichtig was aan die diefstal, en dat het
zijn geluk was, dat men het hem niet
kon bewijzen, omdat hij dan gevangenisstraf zou beloopen… Hij erkende zijn
schuld natuurlijk niet, maar maakte toch
op mij den indruk, dat hij schuldig was.”
Dit citaat komt uit de verslagen die Commissaris Mr. A.E.J. baron Van Voorst
maakte van zijn werkbezoeken. Hij bezocht tussen 1896 en 1928 regelmatig
alle gemeenten in de provincie.
Op 11 augustus 1896 is hij op bezoek in
Deursen-Dennenburg. Burgemeester
Van der Putten had ruzie met landbouwer Van Boxtel, waardoor het wegdek
van een deel van de ‘groote Runstraat’
niet op orde was gebracht. “Ik heb den
burgemeester nog eens ter dege op het
hart gedrukt, dat hij ook voor Van Boxtel
moest zorgen, en den schijn van partijdigheid moest ontwijken.”
Vijf jaar later schreef hij: “Op 25 October
1901 kwam ik weder in de gemeente; de
burgemeester was juist, – tegen mijn
advies in – als zoodanig herbenoemd…”

Op 3 april 1909 was het volgende bezoek. De commissaris: “De burgemeester had zijn register omtrent de exploitatie der gemeentelijke eigendommen nog
niet aangelegd; ik heb hem daarover leelijk aangekeken en hem laten beloven,
dat hij er nu zoo spoedig mogelijk voor
zou zorgen.”
In 1813 had Van der Putten blijkbaar zijn
leven gebeterd. De Commissaris prees
hem: “Ter eere van den burgemeester
moet gezegd worden, dat hij zich steeds
veel moeite heeft gegeven tot verbetering
van de ellendig slechte kleiwegen; die
wegen werden door hem langzamerhand opgehoogd en verhard, zoodat op
dit moment nog slechts één huis niet
aan een harden weg zou staan. Hij heeft
daarvoor met veel moeite de middelen
moeten zoeken en die weten te vinden;
en heeft langzamerhand dit resultaat weten te bereiken.”
Bron: BHIC. https://www.bhic.nl/ontdekken/verhalen/de-commissaris-vande-koningin-over-deursen-en-dennenburg

Het graf van Petrus van de Putten
(1851-1936) en zijn vrouw bij het
kerkje van Dennenburg. Hij was
burgemeester van Deursen-Dennenburg tot 1923, toen de gemeente onder Ravenstein kwam. Hij was
de zoon van Franciscus van der
Putten die van 1852 tot 1877 als
burgemeester optrad.
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De brandweer door de eeuwen heen
door Arno van Zwam

Brandspuyt , bellenwagen en Chevrolet
De brandweer van Ravenstein heeft onlangs nieuwe huisvesting gekregen. Een
goede reden voor een terugblik op de geschiedenis. In 1773 werd een ‘Reglement
op den brand en brandspuyt’ uitgevaardigd. In 1925 kwam er een brandspuithuis
en in 1977 werd de kazerne aan de Schaafdries geopend.

Ravensteinse brandweerlieden in
de jaren 70.

Toen Ravenstein stadsrechten kreeg,
kwamen er steeds meer mensen wonen.
Zij bouwden hun eenvoudige huizen
van hout met daken van stro. En omdat
de ruimte binnen de stadsmuur beperkt
was, stonden de huizen dicht op elkaar.
Deze twee kenmerken zorgden ervoor,
dat bij een eventuele brand de hele stad
gevaar liep. Bovendien gebruikte men
vaak kaarsen voor verlichting en daarmee werd de kans op brand reëel.
Stadsbranden kwamen dan ook regelmatig voor waarvan één in 1606. De gevelsteen op het pand Nieuwstraat 6 herinnert er nog aan. En zoals het
spreekwoord zegt: als het kalf verdronken is, dempt men de put. Ook Ravenstein trof zijn maatregelen. Meer bou-

wen met minder brandbare materialen,
een nachtwaker, brandhaken en een
brandspuit waren maatregelen, die in
menig middeleeuwse stad genomen
werden.

Reglement
Zo werd op 23 september 1773 in Ravenstein een ‘Reglement op den brand en
brandspuyt’ opgesteld door burgemeester
Van Willigen. In dit reglement lezen we,
dat alle burgers verplicht zijn om bij
brand mee te helpen bij de bestrijding.
De brandspuytmeester moest gehoorzaamd worden. Daarnaast moesten timmerlieden ladders en brandhaken maken, zodat er voldoende gereedschap
voor handen was om de brand te blussen.
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Op 29 oktober 1774 geeft de keurvorst
opdracht om vijf brandspuiten te laten
maken voor het ‘Land van Ravenstein’.
Waarschijnlijk is één van deze brandspuiten voor de stad Ravenstein bedoeld
en wordt gestald in de Protestantse kerk.
Degene die paarden hebben en als eerste
de spuit ophaalt en brengt naar den
brand ontvangt drie muntstukken aan
premie.
In een brief van 7 juni 1803 lezen we, dat
er twee brandspuiten en zes brandhaken
zijn. In 1913 is een brandspuit aangekocht voor fl. 800, - bij de firma A.H. van
Bergen te Heiligerlee, waarschijnlijk ter
vervanging. In veel latere berichtgeving
lezen we dat er nog een derde brandspuit
inzetbaar was voor Ravenstein. Dit blijkt
uit een persbericht van 19 juni 1925. Bij
een brand is met succes de motorbrandspuit van de firma Suermondt leder- en
schoenfabrieken ingezet. De inzet van
de zogenaamde ‘bedrijf’-brandweer is
dan dus al bekend.

Bellenwagen
Tijdens stadsbranden en oorlogen is informatie over brandbestrijding zoekgeraakt en/of vernietigd. In ieder geval weten we dat een brandweerwagen (toen
ook ‘bellenwagen’ genoemd) aan het
einde van de Tweede Wereldoorlog werd
gevorderd door de Duitse bezetter om
via de veerpont te vluchten.

Huisvesting

was snel uit te rukken; ook moest er dan
nog een pomp aan gekoppeld worden.
In de winter moest de kazerne gedeeld
worden met een aap uit het hertenpark
zodat het dier niet zou bevriezen. De aap
werd behoorlijk zenuwachtig als zijn
rust verstoord werd door een minutenlange loeiende sirene en de hectiek rond
zijn verblijf.

Wachten op betere tijden
De brandweermannen hebben een lange onzekere tijd moeten wachten op een
nieuwe kazerne en deugdelijk materieel.
Uiteindelijk opende burgemeester Bonnier in 1977 de deuren van een splinternieuwe kazerne aan de dan nog kale, afgelegen Schaafdries. De kazerne was
voorzien van de modernste snufjes: een
bladgouden haan die de windrichting
elektronisch aangaf, een windsnelheidsmeter, een automatisch openende voordeur en een speciale brandmelder voor
mengvoederbedrijf Meulemans. Vanuit
deze kazerne werden tot maart 2018 duizenden inzetten gestart om mens, dier
of have en goed te redden en te beschermen.
Maar ook op deze locatie heeft de tand
des tijds toegeslagen. Daarbij komt dat
Ravenstein behoefte heeft aan bouwgrond. Op 14 april 2018 is de nieuwe kazerne aan de Veersingel geopend en is
de brandweerpost Ravenstein weer klaar
voor de toekomst.

De brandweerwagen was een
Chevrolet met benzinemotor en
dieselpomp-aanhanger.

Pastoor Van de Heijst zegent in
het bijzijn van burgemeester Hoefnagels de nieuwe brandweerwagen (Chevrolet). Met van links
naar rechts: Jan de Goey, Lard van
Wijchen, Jantje de Goey, Ben van
Wijchen, Harry Stoots, ?, Bertus
van Wijchen, Harrie van Geijn,
Frenske de Goey, Ignaat Beerens,
Frans Jacobs, A Verhoeven, Piet de
Luy en nog enkele mensen van de
leverancier van de brandweerwagen.

Wat betreft de huisvesting weten we dat
er in de loop van het jaar 1925 een sober
gebouwencomplex is opgericht, bestaande uit een brandspuithuis, arrestantenlokaal en noodslachthuis. Het gebouw
kwam op de locatie ter hoogte van de
voormalige gasfabriek aan de Walstraat,
die in 1922 op invallen stond. Het nieuwe gebouw droeg de naam ‘Veiligheidsgebouw’. De bouwkosten bedroegen fl.
8163,80.
Het gebouw werd ook door de dienst gemeentewerken gebruikt; zo gebeurde
het dat deze medewerkers soms laarzen
leende en de spuitgasten zonder stonden. De uitgang voor de brandweerwagen was zeer smal waardoor het lastig
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Koperslagerij en loodgietersbedrijf De Luij
door Joan Walk

Met zwaar beladen
bakfiets op karwei
Winfried, zoon van Piet de Luij en Hanny Derksen, vertelt het verhaal over het
loodgietersbedrijf van zijn vader en de winkel in ijzerwaren, sanitair en huishoudelijke apparaten en artikelen, die zijn moeder bestierde in het midden van de
Markstraat, nu nr. 21.

Piet de Luij, zoon van Simon de Luij, is
geboren op 13 februari 1921 in Ravenstein. Winfried: “Mijn opa was, net zoals
zijn vader, koperslager. En ons vader
kreeg daar een klap van mee. Zo moest
ons vader, als klein menneke van ongeveer 12 jaar, naar de pastorie om een kapotte kandelaar te halen. Mijn vader
(Piet) bekeek die kandelaar en bedacht
dat hij hem zelf wel kon maken. Zo gedacht, zo gedaan. Toen hij de kandelaar
weer terugbracht naar de pastorie kreeg
hij een dubbeltje. Trots met zijn eerst
verdiende loon ging hij naar vader Simon. Die gaf hem in plaats van een compliment, een uitbrander. “Want,” zei zijn
vader, “als ik de kandelaar had teruggebracht, had ik een kwartje verdiend.”

Radiocentrale
“Wat mijn opa nog meer deed weet ik
niet maar op de foto zie je van alles en
nog wat. Hij verkocht gereedschap, sanitair, lampen en Butagas. Achter in de
werkplaats had hij een smederij voor het
koper- en loodgieterswerk. Opa deed ook
de radiocentrale in Ravenstein. Bij hem
kon je dus ook radio’s kopen. En fietsen.
Daar had ons pap veel lol in want meestal moest de fietsenkoper ook nog leren
fietsen. Dat gebeurde op de dijk. Daar
waren minder pottenkijkers.”

Bakfiets
Piet de Luij was 25 jaar toen hij in 1946
het bedrijf overnam. Die overname gebeurde met schriftelijke goedkeuring

Uitstalling van huishoudelijke apparaten van de firma De Luij op de
middenstandsbeurs in Ravenstein
1960.
Bron Beeldbank Heemkundekring.
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badjes, broodtrommels, noem maar op.”
“In november ging mijn moeder kerstverlichting verkopen. Die kon dan dienen als Sinterklaascadeau. Een collega
moet dat hebben aangegeven want we
kregen prompt de ECD (de Economische Controle Dienst) op de stoep. Wij
zouden spullen verkopen waar geen vergunning voor was. “Wij doen niks wat
niet mag” zei mijn moeder tegen de controleur. Ze liet alle vergunningen zien
en zei: “Misschien heeft onze collega
middenstander het zelf niet zo goed voor
elkaar. Nooit meer iets van gehoord.”

Links Piet de Luij in 1952.

Televisie
van de burgemeester. “Het was net na de
oorlog en er was niet veel te verkopen
maar wel te repareren. Piet ging met een
zwaar beladen bakfiets op karwei. Winfried herinnert zich dat Sjaak Elemans
daarvan zei: ‘Als jullie vader op karwei
kwam, vonden wij het zo prachtig dat hij
op die bakfiets al zijn gereedschap zo
kunstig had gerangschikt!’ Hij trapte
zich een breuk met al die koperen en
ijzeren gas- en waterleidingen. Dankzij
een bijdrage van zijn schoonvader kwam
er een Volkswagenbus.”

Carnaval
Op een avond met Carnaval ging Piet
met een vriend naar De Vereeniging in
Nijmegen. Ze hadden zich verkleed als
edelman. Op die avond kwamen ze twee
hofdames tegen en dat klikte zowaar.
Piet en Hanny Derksen (Nijmegen,
1926) trouwden in 1956. Ze kregen drie
dochters en een zoon. “Mijn moeder
kwam uit Nijmegen en ze moest een
paar stapjes terugzetten in de tijd. De
burgemeester, pastoor en dokter hadden
het in Ravenstein nog voor het zeggen.
Er reden amper auto’s en er waren nog
maar weinig telefoonaansluitingen.”

Winkel
“Mijn moeder stond in de winkel en
ging naast ijzerwaren ook huishoudelijke artikelen verkopen. Plastic was net
uitgevonden zodat er bijna iedere maand
iets nieuws uitkwam. Emmers, kinder-

Met de komst van televisie ging Piet de
Luij die ook verkopen. Na verkoop plaatste Piet de antenne gratis. Vaak was dat
een acrobatische klus. Soms ging de verkoop niet door. Meestal werd de televisie
dan bij de Harense Smid gekocht op afbetaling. Sommige klanten begrepen
dan niet dat het aanbod van de gratis antenneplaatsing niet meer geldig was ...!
“Ons mam werd, en wordt nog steeds,
als harde zakenvrouw afgeschilderd terwijl ons pap de rust zelve was. Daar zit
wel een kern van waarheid in, want ons
mam liet gewoon niet over zich lopen.
Het gebeurde wel eens dat mijn moeder
bijvoorbeeld een mixer wilde verkopen,
die, bij het oppakken, zo uit elkaar viel.
Dan had ons pap een onderdeeltje nodig
gehad voor een kapotte mixer. Ons pap
wilde de klant niet teleurstellen en meteen helpen, terwijl ons mam eerst het
onderdeel bestelde in plaats van een
nieuw apparaat te kannibaliseren. Ons
pap was eigenlijk te goed en te meegaand wat dat betreft.”

Piet de Luij nam het bedrijf over
met goedkeuring van de burgemeester.

Nieuw huis
Vader en moeder de Luij verhuisden in
1966 naar de Kleefsestraat. Daar hadden
ze een huis gekocht omdat het comfort
en de ruimte met vier kinderen boven de
winkel veel te wensen overliet. In december 1974 verkochten ze de winkel aan
Harry van Dijk uit Overlangel. Piet ging
loodgieterswerk doen bij het aannemersbedrijf van zijn zwager in Nijmegen en
het gezin verhuisde naar Nijmegen.
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Ravenstein in 1925
Bijna alle lezers van dit blad waren nog niet geboren toen de foto op de volgende
pagina’s (p. 14-15) is gemaakt. Vanuit een vliegtuig van de Luchtmacht zien we Ravenstein liggen, omringd door veel groen. Waarschijnlijk is het zomer en rond het
middaguur, gezien de schaduwen. Het jaar: 1925. Wout Heessen en Wim Walk hebben de foto bestudeerd en zien veel opmerkelijke zaken.

Hier ligt de stad nog aan de nevengeul
De Strang en Middenwaard en Maas.
Buiten de Van Coothweg, Molensingel
en Walstraat mocht voor 1880 nog niet
met ‘burgerlijke gebouwen’ gebouwd
worden. Het binnenstadse stratenpatroon is nagenoeg hetzelfde als vandaag
de dag.
Linksboven loopt de spoordijk met een
huisje van de spoorwachter, die de spoorbomen bediende. Later stond er een
huisje verder naar achter in de uiterwaard. Langs de Maasdijk liep toen nog
de Strang, die op de foto nauwelijks
zichtbaar is. In het midden aan de Maasdijk staat de veevoerfabriek van Meulemans.

Mariaschool
Als we aan de linkerkant naar beneden
gaan is het eerste gebouw de oude Mariaschool en haaks daarop het klooster van
de zusters JMJ. Aan de achterzijde van
dit klooster is later het Bernardusgesticht gebouwd. Tussen deze gebouwen
en de dijk was de ruimte onbebouwd.
Daar had het kasteel gestaan. De stadsgracht is nog zichtbaar.
Ten zuiden van de molen (midden links)
ligt het R.K. Kerkhof, waarvan grafstenen en de poort zichtbaar zijn. De omvang van het kerkhof was toen een stuk
kleiner.
Achter de Luciakerk is het torentje van
het oude Raadhuis zichtbaar. Schuin erachter staat nog een huisje dat tijdens
het bombardement op de spoorbrug in
1944 is beschadigd en daarna afgebroken. In dit huis woonde toen de familie
Van Zanten. In het gebouwtje tussen de
Luciakerk en de kapel (nu La Chapelle)
stond de brandspuit.

Landpoortstraat
Vanaf de Luciakerk gaan we naar de
Landpoortstraat. Op de hoek met de
Winkelstraat stond een huis dat uitstak
ten opzichte van de andere huizen. De
straat werd er smaller. Dat huis is verdwenen en de huidige bebouwing volgt
de rooilijn van de rest.
Verder in de Landpoortstraat staat links
het huis van molenaar Van Stekelenburg, waarvan het dak anders loopt
(evenwijdig/haaks) dan in de huidige situatie (evenwijdig met de straat). Het
puntdak van de aanbouw achter is nu
een plat dak. Daarnaast de vier huisjes
‘onder de bumkes’. Tegenover deze bebouwing staat het huis van de dames
Berben met een grote tuin met paden.
De huizen op de plek van het huidige
postkantoor zijn verdwenen. Gebleven
zijn het smalle huis daarnaast en het
huis met schuren; het was de boerderij
van de familie Tax. Daaronder loopt de
stadsgracht die er niet schoon uitziet.

Walstraat
Op de plek waar nu Vidi Reo staat, is een
ander gemeenschapshuis in aanbouw;
het is het Patronaatsgebouw ofwel het
Rooms-Katholiek Verenigingsgebouw.
Het huis er tegenover was van de familie
Van Kessel, later van Van Tilborg, en is
afgebroken. De huizen in de bocht van
de Walstraat zijn in 1941 vervangen door
nieuwe huizen met een schuilkelder. De
bouwvergunning was net voor het uitbreken van de oorlog gegeven (3 mei van
1940) in het kader van de Bescherming
Burgerbevolking..
Na twee huizen met voortuinen volgt
links een schuur. Die werd gebruikt voor
opslag van de schoenfabriek van Suer-
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Uitsnede van de luchtfoto die op
de volgende pagina’s staat. Te zien
is het centrum van de stad tussen
de Luciakerk en de protestantse
kerk. De bebouwing in de Marktstraat is nog nagenoeg hetzelfde.
Bij de protestantse kerk is veel
veranderd. De huizen op de hoek
van de Winkelstraat en Nieuwstraat zijn verdwenen. Het torentje op de kerk is bij de restauratie
vervangen door een minder spits
exemplaar.

mondt (toen nog niet met de naam
Ravo). Tegenover deze schuur het huis
met daar achter de elektrische smederij
van Caners. Daarnaast, in het groen, gebouwen van de gasfabriek en brandweer.
Aan de linkerzijde staan kleine huizen
en vervolgens de gebouwen van de
schoenfabriek. Die zijde van de Walstraat
is geheel afgebroken en vervangen door
de Bossche School-huizen.

Bleek
Tegenover de hoge gebouwen van de
schoenfabriek staan huizen met een
blinde gevel. Wellicht was er nog een
verdieping onder omdat de stadswal
daar afliep. Haaks daarop staan de huisjes die naar beneden aflopen op de Bleek.
Onder die huisjes zien we de paden van
een siertuin die eigendom was van de familie Van de Oever, die in het grote huis
rechtsboven woonde.
Boven aan de Bleek staan bomen die het
huis van de familie Heessen aan het
zicht onttrekken. De Bleek loopt hier
nog schuin naar beneden vanaf de
Walstraat. Als je de foto sterk vergroot
zie je enkele mensen lopen op de Bleek

en ook de oude schutsboom van het gilde, die een lichte schaduw werpt op de
Bleek. Tenslotte steekt het gebouw van
de oude Sint Jozefschool tussen Kolonel
Wilsstraat en Maasdijk boven de rest uit.

Tuinen
Wat verder nog opvalt: Ravenstein is omringd door groen; dat zijn tuinen en
boomgaarden die waren aangelegd op de
voormalige stadswallen. De tuinhuisjes
zijn niet te zien op de foto.
De gevels van de huizen aan de linkerkant in de Markstraat zien er nog nagenoeg hetzelfde uit als in 1925. Bij uitvergroting van de foto is ook nog de
Walsteeg te zien, die liep van de Kolonel
Wilsstraat (tegenover de Jozefschool)
naar de Walstraat (waar de bomen beginnen).

Foto op beeldbank
Bron: Nederlands Instituut voor Militaire Historie. De datering 1925 is gebaseerd op de bouw van het Patronaatsgebouw waarvoor eind 1923 een vergunning
is verleend. De luchtfoto is te zien op de
beeldbank van de Heemkundekring.
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Stadsgids Aad Vernooij:
door Wilhelmien van Sambeek
foto René van den Heuvel

“Van de Oude Rijn naar
het water van de Maas.”
“Of je nou aan de Oude Rijn of aan de Maas woont, bij het landschap en het water
voel ik me thuis” aldus Aad Vernooij. Ravenstein noemt hij een stadje waar de tijd
heeft stilgestaan.
“Ik ben in Bodegraven geboren en na het
volgen van de HBS ben ik in Utrecht
naar de School voor Journalistiek gegaan. Het was een brede, driejarige, opleiding, met veel excursies onder andere
naar rechtbanken en gemeenteraden.
Tijdens stages bij kranten leerde je de
praktische journalistiek. Je begon met de
postduivenberichten te redigeren of over
een 50-jarig huwelijk te schrijven. Daarna kwamen andere opdrachten. Ik heb
enkele jaren als journalist bij een tijd-

schrift gewerkt en ben daarna 30 jaar
persvoorlichter-redacteur van het Nederlands Zuivelbureau geweest. Ik maakte
de persberichten, brochures, jaarverslagen en schreef de toespraken voor de directeur.”

Verdieping
“Journalistiek is van de korte termijn. Je
verslaat wat vandaag en gisteren is gebeurd en misschien morgen gaat gebeuren. Om mijn kennis te verdiepen en de
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lange termijn beter te kunnen begrijpen
heb ik in Leuven geschiedenis gestudeerd.

Kaascultuur
In de jaren 90 van de vorige eeuw heb ik
een boek geschreven over de geschiedenis van de kaascultuur van Nederland.
Die gaat trouwens al terug naar de prehistorie. Het boek beschrijft de mensen
die kaas maken en hoe zij dat doen. De
boeren, de fabrieken, de handel en de
markten met Waaggebouwen; denk aan
Alkmaar, Gouda en Leiden. Ook de export komt aan bod, naar landen als
Frankrijk, Duitsland en Amerika. De
‘Gouda’-kaas is zeer bekend in de wereld
evenals het ronde kaasje van Edam.
In 2013 kwam een boek uit over de geschiedenis van de zuivelindustrie. Je ziet
dan veel verschillen per provincie. In
Brabant waren veel kleine boterfabriekjes, in Friesland vooral grote kaasfabrieken. In Zuid- Holland bleef de kaasbereiding lang op de boerderij.”

Nieuw project
“Toen ik in 2010 in Ravenstein kwam
wonen, viel ik met de neus in de geschiedenis. Het boek over de zuivelindustrie
was klaar. Ik kon aan mijn volgende project beginnen: onderzoek naar boeken
en naslagwerken over de geschiedenis
van Ravenstein. Ik werd lid van de
Heemkundekring en schreef artikelen
voor Tussen Maas & Erfdijk.
Sinds 2014 ben ik secretaris van de
Heemkundekring en heb toen ook de
cursus voor stadsgids gevolgd. Door de
opgedane kennis kan ik nu met veel plezier over het moois van Ravenstein vertellen. Het is een stadje ‘waar de tijd
heeft stil gestaan’. De bezoekers zijn
vaak verrast. Ik vind het dan ook leuk om
hen te laten zien waarom het stratenplan
is zoals het is. De stadspoorten, vestingwerken en de bijzondere kerken zijn
vaak een eye-opener. Dit verwacht men
niet. Ik schrijf ook graag artikelen voor
het tijdschrift omdat ik daar wat dieper
op de dingen kan ingaan. Zo komen
woord en beeld mooi samen.”

Thuisgevoel
“Tijdens mijn jeugd in Bodegraven
woonde ik niet ver van de Oude Rijn.
Het water, de boten en het weidse landschap spreken me erg aan. Dat landschap komt ook voor in de boeken van
Herman de Man, die zich afspelen in de
streek tussen Utrecht en Gouda.

In zijn boek ‘Het Wassende Water’
schreef hij over de overstromingen in dit
gebied. In Brabant is het Anton Coolen
die er over schreef. Wonen aan de Maas
geeft veel herkenning. Ik voel me er
thuis.”
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door Aad Vernooij

Vrijheid in de
Vrijstaat?
Vorig jaar, om precies te zijn op 7 juli 2017, is de Vrijstaat Land van Ravenstein uitgeroepen. Maar…wat betekent een vrijstaat in dit geval? Is dat een gebied met
veel vrijheid voor de bewoners? Of duidt het op ‘vrije heren’ die een heerlijkheid
besturen zonder aan iemand verantwoording schuldig te zijn? In de praktijk waren
de vrijheden beperkt.

Kaart uit 1681 met het Land van
Ravenstein, bron: BHIC.

Op 16 juni 1631 bezochten twee commissarissen Ravenstein namens de nieuwe
landheer, Wolfgang Wilhelm van Neuburg. Zij beloofden dat deze de rechten

van de inwoners zou eerbiedigen in tegenstelling tot diens voorganger die
”niets anders zocht als de onderdanen
van hunne geregtigheden te beroven en
tot lijfeigen te maken, met te vervolgen
en gevangen te nemen…” zoals Van
Hoogstraten noteerde in zijn Aanteekeningen op het Land van Ravenstein.
Die voorganger was de keurvorst van
Brandenburg die vanwege een lening
toestond dat van Ravenstein een vesting
werd gemaakt met de legering van soldaten van de Nederlandse republiek. Bovendien was Brandenburg protestants;
hij maakte het de katholieken in Ravenstein moeilijk hun godsdienst te belijden.
Onder de nieuwe landheer en zijn opvolgers werd de godsdienstvrijheid geëerbiedigd. Zodoende werd het Land van
Ravenstein een vrijplaats voor priesters
en kloosterlingen en voor gelovigen uit
andere gebieden. Sindsdien ging het
Land van Ravenstein door het leven als
een vrije heerlijkheid ten tijde van de
protestantse Republiek.

Bezetting
Maar op andere punten was er minder
vrijheid. Zo keerde na een tijdelijke opheffing de bezetting door het garnizoen
terug in 1635 om tot 1672 te blijven. Voor
de protestante militairen werd een aparte kerk gebouwd. De kosten van de vestingwerken en de inkwartiering van de
soldaten werden op de bewoners verhaald. Ook in meer vreedzame periodes
was de vrijheid van de inwoners beperkt.
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Ze moesten de wetten en geboden van
de landheer gehoorzamen en belastingen opbrengen.
De rechten en plichten van de onderdanen stonden omschreven in zogenaamde ‘landkaarten’. Tot de zestiende eeuw
lag daarin de nadruk vooral op het karakter van een overeenkomst tussen heer en
onderdanen, vaak uitgaande van die onderdanen. Daarna vaardigde de heer
vooral verordeningen uit op eigen gezag,
bij wijze van algemeen bevel. Aldus
Gineke van der Ree in haar proefschrift
De grensgebieden in het noordoosten van
Brabant.

Philips Wilhelm von Neuburg,
landheer van 1647 tot 1690.

Leenheer
Voor de heren van Ravenstein had vrijheid een andere betekenis, namelijk vrij
van verplichtingen tegenover andere
vorsten. Juridisch gezien waren zij verantwoording schuldig aan hun leenheer,
in dit geval de hertog van Brabant. In de
praktijk handelden zij soms anders. De
stichter van Ravenstein. Walraven van
Valkenburg, brak zijn kasteel in Herpen
af tegen de zin van de toenmalige hertog
van Brabant. Onder de heren van Kleef,
tussen circa 1400 en 1600, werd de relatie met Brabant zwakker. Volgens Gineke van der Ree was in 1611 de hertog van
Brabant voor het laatst erkend als leenheer.

Souverein
Na 1629 was Brabant verdeeld in een
zuidelijk deel onder Spaans bewind en
het noorden (Staats-Brabant), in handen
van de Republiek der Verenigde Nederlanden. De republiek probeerde het Land
van Ravenstein als haar gebied te claimen. Tegelijkertijd wilde de Spaanse koning, toen hertog van Brabant, erkenning als leenheer. Philips Wilhelm von
Neuburg, sinds 1647 heer van Ravenstein, “hield zich van de domme” aldus
Pirenne in de Geschiedenis van NoordBrabant (deel 1). “Hij wist niet aan welke
souverein, in diens functie van hertog
van Brabant, hij leenhulde moest betuigen. Dwangbevelen vanuit Brussel legde
hij naast zich neer. Toen hij in 1670 in
het onbetwiste bezit van de heerlijkheid

Ravenstein was gekomen, beklemtoonde hij het soevereine karakter daarvan.
De Staten-Generaal legden zich daar
toen maar bij neer.”

Conclusie
Voor de periode tussen circa 1670 en
1795 zou je van een vrijstaat kunnen
spreken. Het Land van Ravenstein was
toen een gebied waar alleen de Duitse
vorst het voor het zeggen had. En er
heerste godsdienstvrijheid. Maar voor de
gemiddelde inwoner was de vrijheid niet
veel groter dan die van andere gebieden.
Met dank aan Henk Buijks; zie ook zijn
bijdrage in de Canon van Oss: Vrijheid in
de heerlijkheid (venster 10).

Wolfgang Wilhelm von Neuburg,
landheer van 1631 tot 1647.
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door Jan Ploegmakers

Schoolgebouw in Demen (1882)
werd woning, soos en atelier
In Demen hebben vanaf 1819 verschillende gebouwen de lagere school gehuisvest.
Gijsbertus de Groot legde in 1819 als onderwijzer de eerste steen van een lagere
school. In 1882 werd aan de Sint Wilbertstraat 6 een gebouw neergezet naar een
ontwerp van architect C.A. van Lith. Dit gebouw heeft tot 1957 dienstgedaan als
lagere school en bestaat nog steeds, nu als woning en atelier.

Foto’s zwartwit: Het leegstaande
schoolgebouw aan de Wilbertstraat in Demen in februari 1983.
Foto’s Paul van der Werff, Collectie
Stadsarchief Oss.
Foto’s in kleur: De voormalige
school is nu woning en atelier.
Foto’s Jan Ploegmakers.

gemeester Canersstraat. Ik herinner me
de opening met het bijbehorende feest
nog. Het oude meubilair (schoolbanken
voor twee leerlingen) bleef achter in de
oude school en werd later verkocht aan
de ouders. In de nieuwe school kwam
hypermodern meubilair van Eromes uit
Wijchen te staan.

Ambachtsschool
Ik heb vanaf september 1956 tot Pasen
1957 op deze school gezeten. De school
had de naam Aloysiusschool. Er waren
twee lokalen: klas 1, 2 en 3 zaten bij elkaar en de klassen 4,5 en 6 vormden ook
een eenheid. De namen van de leerkrachten waren Bominaar, J. van Uden
en K. van Huisseling.
Na de Paasvakantie van 1957 gingen we
over naar een nieuw gebouw in de Bur-

Het leegstaande gebouw aan de Sint
Wilbertstraat 6 kreeg allerlei functies. In
de zomermaanden verbleef er een ambachtschool uit Huissen. Op de gevel
kwam de naam ‘Zwijnennest’ te staan.
In het najaar van 1958 betrok de familie
B. Adriaans uit Dieden het gebouw. Enkele maanden daarvoor was hun woning
in de Achterstraat in Dieden in vlammen
opgegaan. Burgemeester H. van Weegen
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(hij was nog maar kort de burgervader
van de gemeente Ravenstein) zorgde er
voor dat de dakloze familie Adriaans met
tien kinderen een onderdak kreeg in de
oude school. Timmerman Grad Kocken
uit Huisseling maakte van twee grote lokalen slaapkamers, een keuken en een
huiskamer.
Jan Adriaans, een van de zonen, kan
zich het tijdelijke huis nog goed herinneren. “We hebben er veel lol gehad en
veel vriendjes kwamen bij ons over de
vloer,” aldus Jan Adriaans. Hij kan zich
het zilveren huwelijksfeest van zijn ouders nog voor de geest halen.

Gemeenschapshuis
Een flink aantal jaren fungeerde het afgestoten schoolgebouw als gemeenschapshuis. De voetbalclub trainde er in
de wintermaanden en Drumband Dedico repeteerde er. Een groep taekwondofanaten onder leiding van Karel van Orsouw had er trainingsplek. Regelmatig
waren er feesten en fancy-fairs.
Begin jaren 70 was er één keer per
maand een tienersoosavond. In vast
schema met Haren, Megen, Oijen was
er volop gelegenheid tot uitgaan. Er zijn
in die tijd veel (echt)paartjes ontstaan.

het vervallen gebouw om er een woning
met atelierruimte van te maken. In 1984
betrok Han Klinkhamer met zijn vrouw
en twee kinderen het pand dat ooit een
lagere school was. “Er zijn oorspronkelijke elementen bewaard gebleven, o.a.
de overkapping aan de oostzijde en de
terrazzo-vloeren,” vertelt Han Klinkhamer die er nog steeds met plezier woont
en werkt.

De Vlaam
Toen de basisschool uit Demen werd ondergebracht in Deursen, ontstond in het
gebouw aan de Burgemeester Canersstraat na een verbouwing gemeenschapshuis De Vlaam. Intussen is dat
gebouw gesloopt om plaats te maken
voor woningbouw. Nu vervult ‘Onder
d’n Plag’ de functie van gemeenschapshuis.

Atelier
De staat van het gebouw aan de Sint Wilbertstraat ging zienderogen achteruit. In
maart 1983 kocht de familie Klinkhamer
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door Aad Vernooij

Wordt Luciakerk een
museum?
De toekomst van de Sint Lucia-kerk in Ravenstein is onzeker vanwege het teruglopend kerkbezoek. Moet de kerk een andere bestemming krijgen? Elders in NoordBrabant zijn kerken veranderd in een schouwburg, restaurant of supermarkt.
‘Maak er een gemeenschapshuis van’ roepen sommigen. ‘Nee, een museum’ zeggen anderen.

100 mooiste kerken
Wies van Leeuwen schreef
het boek De 100 mooiste kerken van Noord-Brabant (Zwolle, 2012). Daartoe rekende hij,
behalve het kerkje in Neerlangel en de Hervormde kerk
in Ravenstein ook de Sint Luciakerk. Van Leeuwen omschreef de kerk onder het
kopje ‘Ingetogen jezuïetenbarok’ als: “Een bakstenen
kerk, met kenmerken van de
Munsterlandse barok. Eenvoudig van buiten, spaarzaam natuursteen, markante
mansardedaken en koepels
op schip en toren.” Over het
interieur: “De meeste stukken uit de bouwtijd zijn bewaard gebleven, wat de kerk
een bijzonder karakter geeft.
Een van de weinige in opbouw en inrichting barokke
kerken in ons land.”

Die keuzes kregen de bezoekers van een
thema-avond over de Luciakerk op 6
maart voorgelegd. Er staan in deze provincie ruim 600 kerkgebouwen (katholiek en protestant). Daarvan zijn er 400
nog in gebruik voor de eredienst. Van de
rest gaat 5% sluiten, 9% staat al leeg en
17% heeft een nieuwe bestemming gekregen. In de gemeente Oss staan 65
kerken en kloosters. En de parochie Johannes de Doper, waaronder Ravenstein
valt, telt 9 kerken.
Wethouder Johan van der Schoot had op

6 maart geen oplossing te bieden. Eigenaren van kerken (de parochies) en de
inwoners moeten zelf met ideeën komen. Daarna kan de gemeente eventueel
bijspringen. In de afgelopen jaren zijn er
geslaagde voorbeelden geweest van herbestemming. Bijvoorbeeld van het
Bethlehemklooster in Haren (feestlocatie) of van de Sint Michaelkerk in Dennenburg (bed en breakfast).
Leon van Liebergen, voormalig directeur
van het Museum voor Religieuze Kunst
in Uden, benadrukte het cultuurhisto-
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risch belang van de Luciakerk. Vanwege
de bouwstijl, Duitse barok, en vanwege
de kunst in het interieur, zoals de beelden en het orgel. Minder te spreken was
hij over de schilderingen op het plafond,
die de kerk donker hebben gemaakt. Hij
noemde het kerkje van Neerlangel als
hét voorbeeld hoe je een kerkgebouw in
stand houdt.
Tijdens de discussie met de zaal was er
kritiek op het gebrek aan informatie over
de sluiting van de kerk vanwege vallend
stucwerk. Harry Boot, sinds december lid
van het parochiebestuur, beloofde dat de
gebruikers van de kerk betrokken worden
bij een visie op de toekomst van de kerk.

Hoe de kleine Sint Jan
is behouden

Foto pagina 24: Schildering in de
koepel van de Sint Luciakerk. Bron:
Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed.
Links: Glas-in-loodraam van de
Heilige Lucia. Foto Edward Aghina.
Hiernaast: Interieur van de kleine
Sint Jan in Neerlangel.

Hoe is men in Neerlangel er in geslaagd
de kleine Sint Jan te restaureren en te behouden voor de (parochie)gemeenschap? Om te beginnen was er een goede
voedingsbodem voor een breed draagvlak. Het is een tot de verbeelding sprekende kerk met de oudste tufstenen toren van Brabant. Ten tweede is het een
kerkje waar, mede door de Sint Jansvieringen, inwoners en veel mensen buiten
Neerlangel een band hebben.
Vervolgens was er in 2001 het project
voor een boek. Daarvoor werd de stichting Neerlangel Historie en Toekomst
opgericht. In 2005 verscheen Neerlangel
vertelt. “Door dat project is de liefde voor
het dorp en de kerk, ook bij oud-inwoners, extra aangewakkerd en de gemeenschapsband versterkt”, aldus Joop Peters
die secretaris is van de stichting.

Fondsenwerving
Vanaf 2008 begon de sponsorwerving
voor de restauratie van de kerk die in
2010 een impuls kreeg toen inwoners
van Ravenstein het comité Vrienden van
de kleine Sint Jan oprichtten.
Een fondsenwerving om ook na de restauratie het behoud van het kerkje te
kunnen waarborgen. Het gehele project
straalde een bij het kerkje passende eenvoud uit; een sobere, conserverende restauratie, een begroting die te overzien
was en relatief lage exploitatiekosten
waardoor ‘de kleine Sint Jan’ door inzet
van velen de toekomst weer aan kan.

Werkgroep religieus erfgoed
Er is een werkgroep gevormd
die samen met de gemeente
Oss wil komen tot een visie
op religieus erfgoed. De
werkgroep bestrijkt alle kerken, kapellen en kloosters. In
een brief aan de gemeente
schrijft de werkgroep: ‘Als
werkgroep zien wij kansen en
mogelijkheden om het ruime
aanbod religieuze erfgoed,
welke de gemeente Oss rijk
is, verder op de kaart te zetten en het draagvlak te vergroten.’
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De Mariaschool 1949-1951

Bron: Beeldbank Heemkundekring

Schoolfoto bij de ingang van de Mariaschool
in Ravenstein. Achterste rij v.l.n.r.: 1. Jannie de
Bruijn, 2. Toos Reijs, 3. Ger Schamp, 4. Marianne van Zanten, 5. Dien Kuijpers, 6. Marietje
Kocken, 7. Toos Schriks, 8. Ria Maijer, 9. Cecile
Nales, 10. Marietje Koenraad, 11. Gusta van
Wijchen, 12. Marietje van Gaal. Middelste rij
v.l.n.r.: n.r.: 13. Gonny van der Ven, 14. Koos
van Susteren, 15. Margot Coppens, 16. Katrien
Hoefnagel, 17. Riet van Dieten, 18. Ciel van
Beers, 19. Toos Roelofs, 20. Marian van Aar,
21. broertje Victor van Aar, 22. Gerrie van
de(r) Ven, 23. broertje Ria Maijer, 24. Mieke
Megens, 25. Corrie van de Heuvel, 26. Loes
Beerends, 27. Annie Schrans. Voorste rij
v.l.n.r: 28. Tineke van der Poel, 29. Trees van
der Wolk, 30. Annie Brukx, 31. Loes Fleuren,
32. Thera van Dooren, 33. Margaret Meulemans, 34. Bets Schriks, 35. Willie Bros, 36.
Diny de Klein, 37. Marietje Maasakker, 38. Marietje Loderus, 39. Willeke Beerends, 40. Riet
Heessen, 41. Janske Dappers, 42. Marietje
Kuijpers.
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Het Art Nouveau-huis van
Van Stekelenburg
In 1905 verrees aan de Landpoortstraat 12 een opmerkelijk pand. Het was een
woonhuis met een winkel in een nieuwe bouwstijl die Art Nouveau of Jugendstil
werd genoemd.

Het winkelgedeelte van Landpoortstraat 12 tijdens de restauratie in april 2018. De raamkozijnen
hebben een andere kleur gekregen
en de gevel is afgewerkt met knipvoegen. Nog enigszins zichtbaar is
de tekst op de ijzeren latei boven
de winkelruit: Drogisterij Koloniale
en Grutterswaren. Die functie had
het pand tot 1971. Daarna werd het
een antiekwinkel met als eigenaar
de families Van Eijndhoven en
Boeijen. In 2011 veranderde het in
een webshop-winkel (tandenborstel.com). Eind 2017 kocht de familie Megens het pand en werd het
gerestaureerd.

Kenmerkend voor die stijl zijn gebogen
lijnen en decoratiemotieven die zijn afgeleid van dieren, bloemen en planten.
Zoals in de tekst boven de etalageruit
staat vermeld was het gebouwd in opdracht van G.J.L. (Louis) van Stekelenburg, eigenaar van de molen die destijds
‘De Raaf’ heette.

Windmolen
Notaris Verbunt te Ravenstein verkocht
in april 1878 de Ravensteinse windmolen aan Louis van Stekelenburg, wonende te Oss, geboren te Oirschot. Deze
heeft in de loop der jaren zijn activiteiten
in Ravenstein uitgebreid, zo blijkt uit de
vergunningen die hij aanvroeg bij de gemeente. In 1881 richtte hij een bakkerij
op. In 1885 een olieslagerij bij de molen.
In 1911 en 1920 verbouwde en vergrootte hij een graanpakhuis op de hoek
Walstraat/Maasdijk. In 1926 verkocht

hij de molen aan Jan Voet uit Deursen
en begon hij een elektrische maalderij
aan de Maasdijk.

Monumentenregister
Enkele citaten uit de omschrijving van
het huis in het Monumentenregister:
“De gevel is opgetrokken in baksteen,
heeft een hoge gepleisterde plint en gepleisterde banden en blokken. Het winkelgedeelte heeft een in baksteen en
hardsteen uitgevoerde pui met houten
etalageruit, voorzien van bovenlichten
met glas in lood.” (vervolg op pagina 27)

Een advertentie in de Graafsche
Courant van 10 september 1926
waaruit blijkt dat Van Stekelenburg behalve fabrikant ook winkelier was.
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door Marja van den Broek

Twee glazen bekers uit
een beerput
Tijdens de opgraving van de voorburcht van het kasteel van Ravenstein in 2014
werden in spoor S4019, een beerput, veel vondsten gedaan. In een eerder artikel
heb ik al eens een vondst uit deze put belicht, een plooischotel. Deze keer wil ik
het hebben over glas. Ik was erbij toen de put werd leeggehaald, laag voor laag, en
ik had niet gedacht dat de onooglijke fragmentjes glas nog tot twee prachtige bekers konden uitgroeien. Hiervoor is het restauratieatelier van Restaura verantwoordelijk. U heeft ze kunnen zien op de tentoonstelling in 2015 in het Raadhuis.

Eerst iets over glas

Een archeologisch complete wafelbeker.

Ruim 3000 jaar geleden werden reeds
de eerste glazen voorwerpen gemaakt in
het Middellandse Zeegebied. Men gebruikte toen potas in plaats van soda om
het smeltpunt van glas te verlagen. De
andere componenten zijn voornamelijk
zand en kalk.
Voor de productie van glas is, als brandstof, veel hout nodig. Het is daarom geen
verrassing dat in de middeleeuwen en de
nieuwe tijd veel glas uit de bossen in
Duitsland, Elzas en Lotharingen afkomstig is. Het zogenaamde Waldglas is
meestal een beetje groenig van kleur
door de verontreinigingen in de potas.
Tot 1400 bestond het meeste glas uit
vensterglas in Noord-West Europa. De
schaarse bekers waren voor de adel en
geestelijken. Na 1450 wordt glaswerk
meer gemeengoed en komt in onze regio meestal uit de Duitse glashutten. In
de 16e eeuw was het Venetiaanse sodaglas zeer in trek en duur. Het werd gretig nagemaakt en kwam zo beschikbaar
voor de burgerij. Pas in de 18e eeuw was
glas geen indicatie voor welstand meer.

Irisatie van glas
Op Youtube is een filmpje te zien
waarin glaskunstenaar Richard
Price de reconstructie van oude
glastechnieken demonstreert, in
dit geval het vormblazen van glas
in een mal: https://www.youtube.
com/watch?v=rCZQ2jicpJs

Vaak heeft archeologisch glas een prachtige iriserende laag. Door het langdurige
verblijf in de grond corrodeert glas door
het contact met water. Door een complex
chemisch proces logen verschillende bestanddelen uit het glas, terwijl andere ter
vervanging in het glas terechtkomen. Er

ontstaat een ‘corrosielaag’. Het effect
van deze verwering is zichtbaar als doffe
plekken, ondoorzichtig glas en glas met
‘irisatie’ (een olie-op-watereffect). Hoewel het er mooi uitziet is het een vorm
van glasrot.

Een wafelbeker (vondstnr 96)
Uit de oudste fase (A) van de beerput is
een archeologisch complete wafelbeker
afkomstig. Dit betekent dat er een volledig beeld is van hoe de beker eruit zag,
niet dat hij compleet was. De beker dateert uit de periode 1575-1650. De vondst
bestond uit vier scherven kleurloos sodaglas. Het is een cilindrisch, vormgeblazen beker met een iets wijd uitstaande
rand en een gekartelde standring, 10,2
cm hoog.

Een Berkemeier (vondstnr 72)
Uit gebruiksfase C (1660-1700) van de
beerput kwamen zes fragmenten van
weer een archeologisch complete Berkemeier van lichtgroen waldglas (15751650). Het glas heeft een tonvormige
schacht met 1 rij doornnoppen op een
korte gesponnen voet van vier draden.
Boven de noppen zit een opgelegde gladde glasdraad en een conische kelk.
De vorm zou afgeleid zijn van een houten drinkbeker, gemaakt van een dikke
berkentak of berkemei. De noppen op de
stam van het glas verwijzen naar de
knoestige zijtakken. Anderen menen dat
de noppen een middel zijn om de grip
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op het glas te verstevigen. In de middeleeuwen at men met de handen, die zodoende vaak vet en glibberig waren. Na
circa 1650 werd de Berkemeier niet meer
gemaakt. Het was dus al een oud glas
toen het in de beerput terecht kwam.
Het glas uit de gebruiksfasen van de
beerput duidt nog wel op een rijkere sociale klasse, hoewel het toen al steeds
meer beschikbaar kwam voor alle sociale
lagen van de burgerij.

Een archeologisch complete Berkemeier.

(vervolg van pagina 25)
Boven de ruit een walsijzeren latei met
Nieuwe Kunst-decoraties. Ook het
smeedijzeren rooster van de deur naar
de winkel, naast de etalage in een ondiep
portiek gelegen, is voorzien van Nieuwe
Kunst-ornamentiek.

Schuifvensters
Alle vensters zijn samengestelde schuifvensters. In de kopse gevel is naast een
smal vensterlicht een paneeldeur met
gedeeld bovenlicht opgenomen. De gevel is ter hoogte van de balklagen voorzien van smeedijzeren muurankers.
Terugliggend in de rooilijn sluit op de
linkerzijde op de gevel een tweelaags, beduidend lager bijgebouw aan, dat blijkens de opgeklampte vleugelpoort de
functie van bedrijfsgebouw, mogelijk
magazijn, heeft gehad.
Het heeft cultuurhistorisch belang als
bijzondere uitdrukking van de sociaaleconomische ontwikkeling, namelijk de
stichting van een combinatie van woning met verscheidene bedrijfsfuncties… het is van belang vanwege de relatie met de achtergelegen molen en is
tevens van belang als voorbeeld van de
typologische ontwikkeling van het woonen bedrijfshuis.
Het object is van architectuurhistorisch
belang door de stijl en detaillering…”

Berkemeier glas op het stilleven
Toebackje, Karel Slabbaert, 1641.

Vier huisjes
In 1888 liet Van Stekelenburg vier kleine
huisjes bouwen, later bekend als de
huisjes ‘onder de bumkes’. De huizen
zijn nu rijksmonumenten omdat ze de
sociaal-economische ontwikkeling van
die tijd uitdrukken “namelijk de stichting van arbeiderswoningen”, aldus het
monumentenregister.
Op de luchtfoto uit 1925 (zie p. 14-15) is
te zien dat het huis van Van Stekelenburg destijds in het deel achter de winkel
verder doorliep. De aanbouw aan de achterzijde had toen een puntdak. Tegenwoordig is dat een plat dak.

Gevelsteen op een van de vier arbeiderswoningen in de Landpoortstraat.

Op de plek waar Van Stekelenburg
zijn huis bouwde stond eerst een
ander huis. Dat is te zien op een
oude ansichtkaart van dit deel van
de Landpoortstraat. Links op de
foto staat een deel van dit huis afgebeeld.
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‘De kerk is aan’
In december 1974 verhuisde ons gezin
van Ravenstein naar Nijmegen. Toen na
verloop van tijd alle spullen hun plek
hadden gekregen in het nieuwe huis,
bleek er nog behoefte te bestaan aan een
kèèsje, een tuffelke en een lèmke. Dus togen wij naar een meubelzaak: Vissers
‘meubelen in de kerk’ aan de Krayenhofflaan in Nijmegen. Destijds een begrip
in de regio.
Ik was toen nog maar een klein menneke maar ik kan mij dat bezoek nog goed
herinneren. In de herbestemde kerk waren verdiepingsvloeren gemaakt waardoor je op de bovenste verdieping de plafondgewelven kon aanraken. Als trouw
kerkganger met mijn ouders had ik al
wat kerken van binnen gezien. De nietigheid die ik normaal gesproken in een
kerkgebouw ervoer, was hier helemaal
verdwenen. Wat een herbestemming teweeg kan brengen. Met deze kerk is het
overigens slecht afgelopen. Die is in
1977 compleet met meubelhandel tot de
grond toe afgebrand.

toekomst van onze Sint Luciakerk in het
bijzonder. De toekomst van de kerk lijkt
nauw samen te hangen met de uitkomst
van het vallend-stucwerk-onderzoek.
Daar wachten we met zijn allen al anderhalf jaar op!
Naar mijn idee waren veel toehoorders
naar de bijeenkomst gekomen om daar
meer over te horen maar de onderzoekscommissie hield de lippen stijf op elkaar.
‘Rond Pasen hoort u meer’, werd ons beloofd. Als ik dit schrijf is het tweede
paasdag maar ik heb nog niks gehoord…
Het werd iedereen in ieder geval wel duidelijk dat de toekomst moet uitwijzen
hoe de toekomst van de Sint Luciakerk
eruit ziet. De kerk is van de parochianen
die daardoor het eerste en misschien ook
wel het laatste woord hebben.
Dat de bijeenkomst werd bezocht door
meer personen dan bij een gemiddelde
Hoogmis in een willekeurige kerk aanwezig zijn, geeft aan dat het onderwerp
bij velen leeft. Ik hoop dat we dit jaar ook
op zoveel betrokkenheid mogen rekenen
bij de toekomstplannen voor het raadhuis. Maar eerst die kerkdeur weer open!

Sint Luciakerk

Winfried de Luij

Ik moest hier aan denken toen op
6 maart op initiatief van een Ravensteins
gemeenteraadslid een themabijeenkomst was georganiseerd over de toekomst van het religieus erfgoed in gemeente Oss in het algemeen en de
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