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In ‘Tussen Maas en Erfdijk’ nr. 13, dec.
2017, stond een bijzonder interessant artikel van Wim Walk en Aad Vernooij getiteld ‘De indrukwekkende gevel van In
den Moriaen’. Ik ben in het bezit van een
litho van de bekende Oosterhoutse kunstenaar Piet Hohmann (1935-2018) met
daarop afgebeeld de Maaspoort en In
den Moriaen, gemaakt vanuit dezelfde
hoek als de foto op blz. 22 van hun artikel.
Naar verluidt verbleef Piet Hohmann in
1981 in Ravenstein en legde toen enige
karakteristieke plekjes in het stadje vast.
Naast het vermelde Gezicht op de Maaspoort ben ik ook in het bezit van een litho van de Sint Lucia Kerk. Laatst vond
ik op het internet ook nog de foto van
een litho Gezicht op de Molen, toen nog
te zien door het weelderig groen. Dat
was toen heel anders dan nu, als gevolg
van de kaalslag rondom het Leerlooiershuisje.

Wie kent nog andere litho’s van Piet
Hohmann van Ravenstein? En wie weet
er wat te vertellen over zijn Ravensteinse
periode?
Reacties naar Peter Vermeulen,
petemill@ziggo.nl.

Tussen Maas en Erfdijk 15 | augustus 2018 | 2

Ravensteins laatste
vestingwerk

door Joost Michels

Wellicht is het niet het eerste waar je aan denkt, als je de gehavende bunker in de
Middelwaard bij de spoorbrug ziet. Door halfbakken sloopwerkzaamheden in de
jaren ’80 en ’90 lijkt het werk wel op een afgebroken kies. Maar vergis je niet: kazemat Ravenstein Noord is het laatste vestingwerk, waarmee onze stad een rol
heeft gespeeld in de regionale en nationale verdediging. Ik meld je graag iets over
het verhaal achter dit vestingwerkje.1

De Vestingwet uit 1867 van minister van
Oorlog J.A. van den Bosch luidt het einde in voor vele verspreide vestingsteden
en linies in Nederland. Voortaan concentreert de regering de vestingbouw in
het economische hart van het land: de
provincies Noord- en Zuid-Holland en
Utrecht, beter bekend als de Vesting
Holland. Met de modernisering van de
Nieuwe Hollandse Waterlinie en de aanleg van de Stelling van Amsterdam
bouwt de regering aan uitgestrekte waterlinies met onderwaterzettingen en
moderne bakstenen en betonnen forten.
Brugkazemat Ravenstein Noord.

Spoorbrug

Bordkartonnen tanks

Ravenstein heeft dan als vestingstad elke
militaire betekenis al sinds lang verloren. Dat verandert wanneer in februari
1874 de spoorbrug over de Maas gereed
is. In oorlogstijd zal een vijand hier gemakkelijk de rivier over kunnen steken.
De brug is in de Eerste Wereldoorlog
door de landweer dan ook streng bewaakt. Die wereldbrand brengt ook ontwikkelingen in de vestingbouw. Nadat
kapitein der genie J.H. de Man van het
Technisch Bureau in 1921 Duitse stellingbouw in Noord-Frankrijk en België
heeft bestudeerd, bepaalt minister van
Oorlog J.M.J. Lambooij in 1928 dat in de
Vesting Holland alleen nog gestandaardiseerde, kleine gewapend-betonnen kazematten gebouwd mogen worden. Die
zijn minder kwetsbaar voor het steeds
krachtiger vijandelijke geschut.2

De legerleiding volgt de internationale
militaire ontwikkelingen op de voet. Dat
blijkt ook uit een foto van Duitse manoeuvres, die geheime dienst GSIII in
1931 verspreidt. De bordkartonnen tanks
ogen misschien lachwekkend maar wijzen op een acuut gevaar: een herbewapend Duitsland kan de Vesting Holland
met kleine, snelle eenheden bruusk
overvallen, nog vóór ons leger in stelling
ligt.3 Ook de Engelse, Franse en Amerikaanse legers werken met zelfstandig
optredende gepantserde eenheden. In
1934 toont een oefening op de kaart bij
de Hogere Krijgsschool aan dat Nederland kwetsbaar is voor zo’n overval.4 Eén
van de maatregelen die de regering in
1935 treft is de beveiliging van de 21 rivierovergangen tussen Maastricht en
Kampen, waaronder die te Ravenstein.
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C.W. van Dooden, die gebaseerd zijn op
het voorschrift uit 1928, maar aangepast
naar de ervaringen met kazematbouw
bij Kornwerderzand en Den Oever. Omdat anders dan die in de Vesting Holland
bij de bruggen tijdelijk weerstand wordt
geboden en de Bruggencommissie hier
geen zware vijandelijke vuurmonden
verwacht, krijgen de kazematten lichte
betondekkingen en zijn ze niet aangeaard. En toch: omdat een brugkazemat
altijd in de onmiddellijke nabijheid van
de brug staat, is die gemakkelijk zichtbaar en dus kwetsbaar voor vijandelijk
vuur. Over enkele kazematten, zoals Hedel-Oost en Heusden, is daarom een
houten schijnhuis geplaatst.

Deze kaart laat zien dat Ravenstein in tweede lijn achter de
Maas-Waalstelling bij Heumen
ligt, maar ook dat de noordelijke
aansluiting van Grave langs de
Maas via Ravenstein naar Megen
nog ontbreekt.

Bordkartonnen tanks op auto’s,
manoeuvres van het Duitse leger,
1931 (GS III, Nationaal Archief).

Afwijkende situering

Springstof
De Bruggencommissie adviseert minister van Defensie L.N. Deckers in augustus 1935 om gemotoriseerde vijandelijke
colonnes, die in vredestijd snel uit het
oosten kunnen naderen, de oversteek te
beletten door alle bruggen op tijd met
springstof te vernielen. Ook is permanente bewaking nodig. Bij een plotse
overval zal een versperring aan de vijandelijke zijde van de brug een colonne
vertragen, zodat de bewakende politietroepen die vanuit kazematten met pantserafweergeschut en mitrailleurvuur
kunnen vernietigen. In oktober en november 1935 ontwerpen de regionale
Eerstaanwezend Ingenieurs van het wapen der genie deze kazematten. Daarbij
hanteren ze standaardtypen van majoor

Zo niet in Ravenstein, waar de Eerstaanwezend Ingenieur van Nijmegen door
de terreingesteldheid kiest voor een afwijkende situering. De kazematten Ravenstein Noord en Zuid zijn geplaatst
aan weerszijden van de westelijke spoordijk, die naar de brug leidt. Ze geven
beide flankerend5 kanon- en mitrailleurvuur op de hindernis. Beter zou een
combinatie van frontaal en flankerend
vuur op de versperring zijn.
De kazemat Noord was dus, zoals bij andere rivierovergangen, zoals te Grave, bij
voorkeur gebouwd in het verlengde van
het brugdek, direct aan de spoordijk. Dat
is in Ravenstein niet mogelijk vanwege
de steile op- en afrit van de brug. Het direct vuren op de hindernis was dan alleen
mogelijk als de kazemat een hoogte zou
krijgen van circa 15 meter. Die oplossing
is niet alleen kostenverhogend, maar
maakt het werk ook extra kwetsbaar.

Verouderd kanon
Uit pragmatisch oogpunt kiest de Eerstaanwezend Ingenieur voor het goedkopere, flankerende alternatief. Wellicht is dit
ook ingegeven omdat deze spoorbrug, in
vergelijking met de verkeersbrug te Grave, een minder bedreigde overgang is. Dit
blijkt ook uit het feit dat Ravenstein Noord
in 1936 bewapend is met een verouderd
kanon van 6 minimaal schietgat, afkomstig uit de Vesting Muiden, in plaats van
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het moderne pantserafweergeschut van
5 lang 50, dat gelijk na de bouw wel bij
de verkeersbrug te Grave is geplaatst.6
Omdat kazemat Ravenstein Noord naast
het stuk pantserafweergeschut ook met
een zware mitrailleur is uitgerust, zijn er
aan de frontzijde twee gevechtsruimten,
beide voorzien van een schietgat. In de
ruïne is de met spoorstaaf verankerde
pantserplaat van het kanonschietgat nog
goed te zien. Die pantserplaat is een innovatie in het ontwerp van de brugkazematten. Toch acht men al bij de bouw de
kans op schietgattreffers groot. Dit nadeel
is nu eenmaal inherent aan frontale
schietgaten in betonkazematten. In 1935
tekent De Man daarom voor de Vesting
Holland een nieuw, revolutionair type kazemat, waar het wapen in een zware gietstalen koepel staat opgesteld en de loop
van het wapen aansluit op het schietgat.

Politietroepen bij kazemat Deventer Zuid, 1939 (Nederlands Instituut voor Militaire
Historie).

Belangrijke vesting
Op 10 mei 1940 heeft de bezetting van
de kazematten de spoorbrug tijdig laten
springen. De werken zijn daarna niet bij
de gevechten met de Duitse aanvaller betrokken. Je kunt dus stellen dat de positie bij Ravenstein volledig aan de verwachtingen van de legerleiding heeft
voldaan: de snel oprukkende vijand heeft
via de spoorbrug geen voet kunnen krijgen op de westelijke Maasoever. Goed
beschouwd is Ravenstein Noord een
laatste exponent van de bouw van zware
betonkazematten in Nederland. De
bouw van Ravenstein Noord en - Zuid
geeft ook een ander, tot tevredenheid
stemmend inzicht: onze stad was toen,
voor heel even, weer die strategisch belangrijke vesting aan de Maas.

Noten
1 Zie De spoorbrug bij Ravenstein tijdens twee wereldoorlogen, P.L.A. Pouwels,
Heemkundekring Ravenstein, Historische uitgave nr. 1, 2006. In dit uitstekende
werkje beschrijft de auteur bouw en fysieke verschijning van de kazematten. Ik
vul dat graag aan met een korte beschouwing vanuit nationaal perspectief. Het
materiaal is onderdeel van een promotie over vestingbouw in Nederland tussen
1914 en 1940, die ik in 2019 wil afronden.
2 Het Technisch Bureau, opgericht in 1913, verzorgt alle vestingbouwkundige
ontwerpen voor het wapen der genie. De minister stelt het Voorschrift Inrichten
Stellingen, Deel VII, Bouw van Zware Gewapend Beton-Schuilplaatsen, KMA,
Breda 1928, vast. De vestingbouw na 1923 is in de praktijk volgens de richtlijn
uitgevoerd.
3 Nationaal Archief, 2.13.16, Veldleger, Hoofdkwartier deel A 1907-1942, A632,
brief Commandant Vesting Holland, No. 1455A, 28 mei 1931, aan Inspecteur der
Genie.
4 Nationaal Archief, 2.13.50, Hogere Krijgsschool en haar voorgangers (1868),
1891-1940, 326, brief Directeur HKS, No. 3G/P, 21 januari 1935, aan Chef Generale
Staf.
5 Of nog beter: echarperend vuur (dat een scherpe hoek maakt met de hindernis); tussen flankerend (vuur in de lengterichting, dat van opzij de hindernis bestrijkt) en frontaal vuur in (haaks op de hindernis afgegeven).
6 Het stuk van 5 lang 50 is na 1933 gebouwd door Hollandsche Industrie en Handelsonderneming (HIH) Siderius NV te Den Haag, een schaduwonderneming van
Krupp-Rheinmetall, in samenwerking met De Hembrug. Na de opheffing van HIH
ontwikkelen Artillerie-Inrichtingen een variant; van de 75 bestelde exemplaren zijn
er 60 in brugkazematten opgesteld; de meeste (zo ook in Ravenstein) pas na de mobilisatie van 1939.
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door Peter van den Hoogen

Eerste Communie in
Demen zonder pastoor
In het kinderrijke Demen van precies zestig jaar geleden was de voorbereiding op
de Eerste Communie een belangrijke gebeurtenis. Het geheel stond onder leiding
van Pastoor Johannes Simons die het uiteindelijke communiefeest niet meer meemaakte.

1905 in bezit van Frans Caners, eerst
burgemeester van Demen/Dieden en
van Batenburg en vanaf 1923 burgemeester van de nieuwe, vergrote gemeente Ravenstein.

Drie klassen

Sint Willibrorduskerk in Demen.

Op 1 september 1958 ging ik, als zesjarige, voor het eerst naar de ‘grote school’
en dat was klas 1 van de gemengde
Katholieke Lagere School voor Demen
en Dieden aan de burgemeester Canersstraat 7; de latere Vlaam. De school was
nieuw. Ze was twee jaar daarvoor in
1956 officieel geopend, had mooie grote
ramen, een mooie hal voor toneel en andere bijeenkomsten en een mooie speelplaats voor het gebouw.
Wij woonden naast de school, op de
bovenverdieping van Ravo’s Hof. In die
boerderij van de familie Reijs mochten
we enkele jaren wonen totdat onze
woning in Huisseling klaar was. Een
mooi huis, in 1877 gebouwd door de
rijke familie Van den Bergh en vanaf

De grote gezinnen in Demen/Dieden
hadden ervoor gezorgd dat de in 1882
gebouwde twee-klassige school aan de
St. Wilbertstraat 6 te klein was geworden. Nu hadden we een drie-klassige
school. Klas 1 en 2 zaten in één lokaal
met een brede ‘loopgang’ ertussen. Juffrouw van Huisseling was de gehele
week onze juf. Alleen de bijna dagelijkse
godsdienstles werd verzorgd door pastoor J. Simons. De pastoor was in 1876
geboren en had zijn 55-jarig priesterfeest reeds gevierd.
De godsdienstlessen onder leiding van
deze 82-jarige geestelijke waren voor
ons 6/7-jarigen niet altijd even helder.
Grappige momenten werden afgewisseld door strenge correcties; reden waarom regelmatig diverse kinderen voor
straf op hun knieën voor het bord moesten gaan zitten ‘met de neus tegen de
muur’.
De pastoor vertelde over Jezus, Maria en
de hardwerkende Jozef, over hemel, hel
en vagevuur, over heidenen en heiligen,
over dagelijkse zonden en doodzonden,
over biecht, rozenkrans en de Tien Geboden, over wonderen en het opstaan uit
de dood op de Laatste Dag en het belang
van de Eerste Communie.
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den gebeurde. Pastoor Simons werd opgebaard in de grote kamer in de pastorie
zodat iedereen in Demen en Dieden in
de gelegenheid was afscheid van hem te
nemen.

Open kist

Pastoor Simons als kapelaan in Geffen (19141922). Foto Heemkundekring Geffen.

Praktijkles
De lessen over de verandering van de
hostie ‘in het lichaam van Christus’ werden afgesloten met een ‘praktijkles’ op
de woensdagmiddag voor de gehele eerste klas in de grote Willibrorduskerk. We
zouden die middag een ongewijde hostie ‘ontvangen’ en oefenen dat we die
konden opeten zonder erop te bijten. Pas
als je dat goed kon, mocht je de Eerste
Communie doen! In de voorste banken
in de Kerk wachtten we maar waar bleef
mijnheer Pastoor? Het werd al wat onrustig in de Kerk toen een geschrokken
mevrouw kwam vertellen dat mijnheer
Pastoor ziek was geworden en dat we
naar huis moesten gaan.

Overlijden
Het bleek dat pastoor Joannes Simons
plotseling was overleden. Een schok
ging door het dorp. In het katholieke Demen en Dieden was Simons in 1922 benoemd en daar dus al 36 jaar pastoor.
Zijn overlijden was dan ook een bijzondere gebeurtenis. Jarenlang was pastoor
Simons van grote invloed geweest, niet
alleen op het geestelijke leven in Demen/Dieden maar ook ‘adviseerde’ hij,
vrij dringend, over gezinsgrootte, over
het onderwijs (tijdens vergaderingen van
het schoolbestuur), over de oprichting
van de voetbalclub (géén wedstrijden tijdens het Lof), over bestuurlijke zaken,
eigenlijk over alles wat in Demen/Die-

Ook de kinderen van lagere school moesten afscheid gaan nemen. Gezellig maar
stil liepen we in rijen van twee, hand in
hand vanaf het schoolplein de dijk op en
de voordeur van de pastorie binnen.
Daar aangekomen werden we plotseling
één voor één opgepakt en hoog de lucht
in getild zodat we in de open kist kon kijken waar de pastoor in vol ornaat lag opgebaard. Zwevend in de lucht schrokken
we ons een ongeluk en huilden we van
angst. Nu was dat geen probleem want
huilen bij een overledene was geoorloofd
maar de achterdeur door, teruglopend
naar school zagen we bijna allemaal lijkbleek van schrik en menigeen had nog
weken nachtmerries overgehouden aan
deze eerste keer dat we iemand zagen
die dood was.
Enige maanden later vond toch de Eerste
Communie plaats. De meisjes in mooie
witte bruidsjurkjes en de jongens in
mooi zwarte pakjes volbrachten, al zingend, de ‘intrede’ in de kerk, zoals geoefend. Het feest en de cadeautjes deden
de gebeurtenissen van de maanden daarvoor (bijna) vergeten.

Graf van pastoor Simons in
Demen.

De lagere school van Demen.
Foto Beeldbank Heemkundekring
Ravenstein.
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Sluijters geeft straatnamen
Duitse vorsten en hun beambten die over Ravenstein regeerden, historici die
documenten publiceerden en drie priesters die het mini-bisdom Ravenstein
bestuurden. Deze illustere personen kregen in de jaren zestig een straatnaam in
Ravenstein. Dat gebeurde op advies van gemeentelijk archivaris J. (Hans) Sluijters.
In 1961 adviseerde Sluijters het college
van B en W van Ravenstein over straatnamen in het uitbreidingsplan dat op
zijn suggestie Midding werd genoemd.
Er lag daar vroeger het Middingstraatje.
Volgens hem ging die naam terug op
één van de drie akkers waarop het drieslagstelsel werd toegepast (om het jaar
verschillende gewassen, het derde jaar
braakliggend = niet bebouwd). In 1795
heette het gebied nog Middeling.
Voor de straten in deze wijk koos hij
voor ‘namen van geslachten die in vroeger eeuwen het Land van Ravenstein in
bezit hebben gehad’. Te beginnen met
Walraven (van Valkenburg), die in tegenstelling tot zijn broer Reinout nog geen
straat had. Zijn (half)broer had al een
Reinout van Valkenburgstraat schreef hij.
De graaf Van Salm was maar één jaar
heer Van Ravenstein. De Van Salmstraat
die Sluijters voorstelde is er niet gekomen. Het langst was het Huis Kleef de
baas: twee eeuwen en daarom was een
Kleefsestraat gewenst.
De keurvorsten (van de Paltz) uit de 17e
en 18e eeuw kregen van Sluijters een
Keurvorstenplein, een Paltzstraat en een
Brandenburgstraat. Een buitenbeentje is
de Saksenweg, want de keurvorst van
Saksen had wel een oogje op Ravenstein
maar kreeg het niet. Toch wilde Sluijters
hem gedenken met een straatnaam.

Notabelen
De notabelen die namens de vorst het
Land van Ravenstein bestuurden bedacht Sluijters met de Drossaardstraat
(drossaard of drost was de hoogste bestuurder), de Scholtishof (scholtis of

schout was hoofd van de rechterlijke
macht) en de Schepenhof (de schepenen
vormden de rechtbank).
Opmerkelijk is zijn advies voor een Statenweg. Volgens Sluijters zou deze naam
‘de herinnering levend houden aan de
langdurige Staatse bezetting in de 17e
eeuw’. Staten verwijst naar de StatenGeneraal ofwel het parlement van de
toenmalige Republiek der Nederlanden.
Hij adviseerde de laatste keurvorst te gedenken met een Karel Theodoorstraat in
plaats van Sultzbachstraat (de naam van
het vorstenhuis) ‘wegens de te verwachten verminkingen in de spelling.’ Dat advies werd niet overgenomen; later kwam
er toch een straat met die moeilijke naam.

Jezuïetenstraat
In dezelfde brief aan B en W suggereerde Sluijters enkele aanpassingen in bestaande straatnamen binnen de stad.
Om verwarring met de Kleefsestraat te
voorkomen adviseerde hij de Van Clevestraat (van Marktstraat naar de Hervormde kerk) de vroegere benaming Servetstraat te geven. Servet was een
protestantse theoloog ten tijde van (en
vijand van) Calvijn. De Postweg (van postkantoor naar molen) moest de naam
Brouwerijstraatje krijgen omdat die destijds in de volksmond werd gebruikt en
omdat er vroeger brouwers woonden.
Tenslotte stelde hij voor om de Sint Luciastraat te herdopen in Jezuïetenstraat omdat de Jezuïeten lange tijd de parochie
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beheerden, les gaven aan de Latijnse
school en er een noviciaat hadden in de
19 eeuw. Die suggestie is dus niet overgenomen.

Vier historici
In 1965 en 1966 kwamen er weer nieuwe straten bij, in het plan-Schonenberg.
Sluijters schreef opnieuw brieven aan
het college van B en W. Hij noemde “het
drietal dr Hermans, van Hoogstraten en
van den Boogaard die gezamenlijk in
1850 de belangrijkste stukken (over de
geschiedenis van Ravenstein) hebben
gecopieerd en uitgegeven onder de titel
Verzameling van Charters en geschiedkundige bescheiden betrekkelijk het land van
Ravenstein. Van Hoogstraten was priester
en o.a. leraar aan de Latijnse school in
Uden en pastoor in Afferden. Hij liet
een handschrift na dat in 2008 is uitgegeven onder de titel Aanteekeningen op
het land van Ravenstein … Het is een gepopulariseerde versie van de Verzameling van Charters … van Hermans aangevuld met andere bronnen.
Van den Boogaard (ook priester) was leraar en rector van de Latijnse School
(gymnasium Aloysianum) in Ravenstein. Hermans was vooral pionier van de
geschiedschrijving van Noord-Brabant
en van het Land van Ravenstein met de
bovengenoemde bronnenuitgave waarvan hij de initiatiefnemer was.
Sluijters noemde in zijn brief ook oud-

burgemeester Van Claarenbeek die in
1890 een boek publiceerde met gegevens over de geschiedenis van het Land
van Ravenstein. Deze kreeg van de gemeente een straatnaam, de eerder genoemde Hermans niet.

Drie monseigneurs
In 1966 werden drie straten genoemd
naar vooraanstaande priesters. Sluijters:
‘Hierdoor kan de merkwaardige kerkelijke zelfstandigheid van Ravenstein en
Megen… in herinnering worden behouden.’ De Monseigneur Borretlaan werd
vernoemd naar Arnoldus Borret, die onder meer pastoor in Haren en Reek was
en apostolisch vicaris van Ravenstein en
Megen tussen 1831 en 1839. Monseigneur
Van der Velden was de opvolger van Borret tot 1844 toen het vicariaat (een soort
bisdom) werd opgeheven. Tenslotte de
Monseigneur Zwijsenstraat, genoemd
naar Johannes Zwijsen die in 1842 het
geestelijk bestuur over Grave, Megen en
Ravenstein overnam, in 1851 bisschop
van Den Bosch werd en in 1853 aartsbisschop van Utrecht.

Van boven naar beneden: linkerpagina: Georg
Wilhelm von Brandenburg, Karl Theodor von
Sultzbach; rechterpagina: Johannes Zwijsen,
Henricus van der Velden en Van Claarenbeek.
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Vestingwerken zijn hét
erfgoed van Ravenstein

door Aad Vernooij

Er liggen al jaren plannen om de vestingwerken van Ravenstein of de restanten
ervan beter herkenbaar en beleefbaar maken. De stichting Vestingwerken Ravenstein maakt zich er sinds 2016 sterk voor. Voorzitter Martin Jan van Mourik vertelt
hoe het staat met de realisering ervan. ‘Het erfgoed is de toekomst van Ravenstein’ meent hij.

Al in 2008 was er een plan om de vestingwerken beter beleefbaar te maken:
de Bolwerkroute. De bedoeling was de
stadsgracht bij de Bleek (weer) te laten
doorlopen tot aan de dijk. Aan de binnenzijde van de gehele gracht zouden
paden moeten komen en aan de buitenzijde zouden de struiken worden verwijderd. Een en ander is op aantal punten
uitgevoerd. Het plan om langs de gracht
een pad te maken vanaf Vidi Reo naar
de Landpoortstraat is in een vergevorderd stadium.

Beleidsplan

Beeldmateriaal:
maurits cobben architect.enbureau
kasteelrondeel

In 2016 publiceerde Stichting Vestingwerken Ravenstein een beleidsplan dat
voortborduurt op de Bolwerkroute. Op
twee plekken is sindsdien actie ondernomen: ravelijn ’t Polleke en de (kruit)kelkasteel

bokrondeel

half bastion
Rockox

half bastion
Oranje

benedenste
hoornwerk

bovenste
hoornwerk

bastion
Famars
ravelijn
“Polleke”
bastion Utrecht

ravelijn
Halve Maen

bastion Hollant

de verschillende onderdelen van de Oud-Hollandse vesting Ravenstein

der onder het afgebrande café. Ook het
bovenste hoornwerk heeft volop de aandacht. Voor Van Mourik mag het wel wat
sneller gaan. Daarom heeft zijn stichting
eind juni een brief gestuurd naar het
nieuwe college van B&W van Oss. Daarin vraagt hij om ‘ons samen (te) binden
aan een projectplan dat binnen deze coalitieperiode wordt uitgevoerd’.
Volgens Van Mourik hangt de toekomst
en de leefbaarheid van Ravenstein af van
de belangstelling voor het erfgoed, met
name de vestingwerken. Ravenstein
heeft vestingwerken uit drie tijdsperioden. De stadspoorten, de kasteelgracht,
de voorburcht en het huis aan de Kasteelse poort dateren waarschijnlijk uit
tijd rond 1380. Dan zijn er de vestingwerken uit de tijd van Philips van Kleef
(de rondelen in de Maasdijk, voornoemde kruitkelder en het Philips van Kleefbolwerck in Van Mouriks tuin). Rond
1620 zijn opnieuw vestingwerken aangelegd, waaraan o.a. ravelijn ’t Polleke en
de restanten van de hoornwerken herinneren.

Ravelijn wordt eiland
Bij ravelijn ’t Polleke, met de protestantse begraafplaats, is in 2017 de heg langs
het fietspad verlaagd zodat het gebied beter zichtbaar werd. Er ligt nu een plan
om de dam bij ’t Laantje en de Stationssingel te vervangen door een brug. Daardoor wordt het eilandkarakter van het
ravelijn benadrukt. Tevens is het de bedoeling om het kerkhof toegankelijk te
maken voor bezoekers.
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De stichting heeft voorts een bouwhistorisch onderzoek laten verrichten in de
kelder onder het afgebrande café Ons
Thuis. Het vermoeden is nu dat de kelder niet alleen diende voor de opslag van
kruit. Waarschijnlijk was het ook een
doorgang tussen het rondeel aan de
Maas en een ‘halfbastion’ aan de andere
zijde. Om dat te onderzoeken wil Van
Mourik graag nader graafonderzoek laten uitvoeren.

Projecten
Andere projecten van Stichting Vestingwerken zijn onder meer:
• het visualiseren van de oude stadsgracht bij de pastorietuin (‘paterskuilen’);
• onderzoek in de gang/kelder onder/
nabij het theehuisje (kasteelrondeel)
en deze zo mogelijk semipubliek beleefbaar maken;
• de stadsgracht nabij het kasteelrondeel (bij de volkstuinen aan de spoordijk) in oorspronkelijke staat herstellen (verbreden);
• de beleving van ravelijn Halve Maen
vergroten door de huidige verbinding
van Contre Escarpe met ravelijn Halve Maen zodanig vorm te geven dat
duidelijk wordt dat men op een ravelijn terecht komt;
• de beleving van het bovenste hoorn-

werk verbeteren, o.a. door struiken
en bomen aan de binnenoever van de
Pollepel en tussen de parkeerplaats
(benedenbleek) en de camping te verwijderen;
• bij het benedenste hoornwerk de
gracht iets verbreden en de kroon terugbrengen;
• na de sloop van Vidi Reo die hoek van
de stad zodanig inrichten dat het
voormalige bastion Hollant op enigerlei wijze beleefbaar wordt.

Schetsen van de nieuwe toegang
naar ravelijn ’t Polleke. Het plan is
om de dam bij ’t Laantje en de Stationssingel te vervangen door een
brug.

impressie oude situatie zonder brug

maurits

cobben

impressie nieuwe situatie met brug

architect.enbureau
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Grave wil vesting
Het zijn prachtige plaatjes van Grave als vestingstad in de moderne tijd. De plaatjes staan in de zogenaamde Vestingvisie. Letterlijk en figuurlijk zijn het vergezichten op de toekomst van Grave. De contouren van de oude vestingwerken moeten
dan weer zichtbaar zijn. Het gaat niet alleen om de vestingwerken in deze visie,
ook om wonen, werken, winkels en verkeer in en rond de stad. Met de historie van
Grave als ‘ruimtelijke leidraad’ heeft ontwerpbureau West8 een integrale visie
voor de vestingstad Grave opgesteld.

hoe dit in het echt gesitueerd was.’ (citaat
in Vestingvisie, 31 oktober 2017)

Oude Haven terug bij de stad

De Hampoort in Grave, gebouwd
in 1688. Hier moet een toegang tot
de stad komen via bruggen en een
ravelijn.

Meest belegerde stad
De meest belegerde vestingstad van Nederland lezen we
op de website beleefhistorischgrave.nl. Ingenomen
door zowel Gelderse,
Spaanse, Franse en
Hollandse troepen.
Vanaf de 14e eeuw zijn er
vestingwerken aangelegd.
De grootste bastions,
hoornwerken en ravelijnen
dateren uit de 17e eeuw.
In 1874 werden kazerne,
garnizoensziekenhuis en
vestingwerken ontmanteld.

De gemeenteraad heeft de visie in mei
goedgekeurd. Het is geen bestemmingsplan met een juridische status maar een
leidraad voor toekomstige aanpassingen.
Een project dat al is uitgevoerd is het terugbrengen van een deel van de voormalige vestingwallen langs de weg tussen
Oss en Grave. En er liggen concrete
plannen voor een herinrichting van het
gebied bij de Oude Haven, waar verzorgingshuis Maaszicht stond.
In de Vestingvisie staat het voorstel om de
historische toegang van de stad via bruggen en poorten opnieuw aan te leggen in
de buurt van de Hampoort (zie de tekeningen). Bouwhistoricus Frank Haans
uit Grave: ‘De Hampoort is echt een hoogtepunt in Grave en het (Graafs) museum
wil de komende jaren vernieuwen. Dat is
een mooie aanleiding om een deel van de
verdedigingswerken terug te brengen.
Dan kun je op weg naar het museum zien

De Oude Haven wordt in Grave beschouwd als een vergeten stukje van de
binnenstad, gedomineerd door hoogbouw uit de jaren 70. Dit afgezonderde
deel terug bij de stad betrekken is essentieel, en biedt tevens een kans voor verdichting. Een verbinding vanuit de Oliestraat naar de Oude Haven heeft enorme
potentie om de Oude Haven terug bij de
stad te betrekken. Verder is het essentieel om de leegstaande panden in gebruik
te nemen en het gebied te verfraaien.
Het behoud van het voormalige klooster
Wijnberg en het verlagen van de appartementtoren zijn essentiële voorwaarden
voor het herstel van de binnenstad en
het beschermd stadsgezicht.

Bastion en ravelijnen
Het leegstaande Visioterrein (van de instelling voor blinden en slechtzienden)
is bij uitstek geschikt voor het behoud
van en het laten ervaren van de omvangrijke vestingwerken.
Het bastion ‘Hartenaas’ kan op deze locatie worden terug gebracht evenals de
twee ravelijnen die het bastion flankeerden. Er zijn sterke vermoedens dat delen
van de historische muur van het bastion
nog ondergronds aanwezig zijn.
De entree naar de stad gebeurde vroeger
via de ravelijnen doormiddel van houten
bruggen. Deze bruggen gaven uit op de
‘Hampoort’ en ‘Brugpoort’ om zo het
centrum van de stad te betreden. Dit is
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terugzien
Links en onder: Schetsen van de
nieuwe entree aan de zuidwestzijde van Grave. Links de weg van
Den Bosch naar Nijmegen, de
N324. De bezoeker kan (per fiets of
te voet) over twee bruggen en een
ravelijn door de Hampoort de stad
binnengaan.
Schets en foto onder aan pagina:
Schets van de bebouwing in de
(nabije) toekomst en een foto van
de huidige situatie aan de Oude
Haven (aan de oostzijde van de
stad).

essentieel voor de beleving van de vestingstructuur en deze entree wordt daarom geherintroduceerd.

Herstel bastion bij N324
Ook de beleving van de entree naar de
stad vanaf de N324 is belangrijk, één van
de belangrijke projecten zou kunnen
zijn dit werk als moderne poort tot Grave
in te zetten. Nu is de automobilist namelijk door Grave heen zonder het te beseffen. West 8 stelt daarom voor om het
door de N324 doorsneden bastion ‘Kasteele’ maximaal te herstellen.
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Archeobotanisch onderzoek
door Marja van den Broek

Granen, vruchten en
kruiden
In de Bronstijd werd in Overlangel onder andere gerst gegeten en in de Middeleeuwen tarwe en rogge. Bijzondere vondsten bij de voorburcht van het Ravensteinse kasteel waren sporen van vijg, sleedoorn, mispel en granaatappel en
smaakmakers als venkel, paradijskorrel, echte kervel, kappertje, koriander, pollen
van saffloer, hop en kruidnagel.

Overlangel Asboom

Kervel

Tijdens de opgraving in 2009 in Overlangel, plan Asboom, zijn monsters genomen om een botanische analyse te
maken met als doel te achterhalen welke
gewassen er gegeten werden en de begroeiing in en rond de nederzetting. De
verzamelde monsters werden met water
gezeefd in een zeef met een maaswijdte
van 0,5 mm.. De residu’s zijn daarna gedroogd en met behulp van een microscoop op zaden onderzocht.
Het resultaat van het onderzoek is zeer
gering. De afwezigheid van concentraties
zaden en het geringe aantal onderzochte
monsters liggen hieraan ten grondslag.
De conclusie is dat in de bronstijd in
Overlangel (o.a.) gerst, een bekende
graansoort van vele perioden en plaatsen
werd gegeten. In de late middeleeuwen,
zoals blijkt uit onderzoek naar twee vullingen van paalkuilen van een boerderij,
werden tarwe en rogge gegeten, bekende
gewassen van de middeleeuwen. Vooral
rogge vinden we in deze periode. Voor
2000 jaar geleden kwam deze graansoort
vrijwel niet in Nederland voor. Zaden die
informatie konden geven over de begroeiing in de nederzetting en de akker onkruiden werden niet aangetroffen.

Herpen Hertogswetering
In 2004 werd archeologisch onderzoek
gedaan langs de Hertogswetering (Hertogstraat) i.v.m. het natuurvriendelijk

(EVZ) maken van de oevers. Er werden
twee monster genomen om de vegetatie
en het milieu in de vroege ijzertijd vast te
stellen. De plantenresten werden gezeefd in een zeef met maaswijdte 0,25
mm. Het ene monster leverde bijna
niets op omdat het spoor enige tijd boven het grondwater heeft gelegen. Het
andere monster bevatte resten van diverse wilde planten en cultuurgewassen. De
aanwezige resten van gerst, gierst en
emmertarwe waren in de Vroege IJzertijd heel gewone cultuurgewassen. We
kunnen concluderen dat in de vroege
ijzertijd deze locatie al een milieu was
van waterkanten, stilstaand schoon open
water en kleibodems met een waterverzadigdeen een oever beplanting.
Braam, framboos en vlier horen echter
thuis in struwelen en stonden waarschijnlijk iets buiten de natte oeverzone,
mogelijk weggeworpen etensresten.

Ravenstein Kasteelseplaats
Het archeobotanisch onderzoek in 2014
betrof de voorburcht van het kasteel van
Ravenstein en de monsters komen uit
een afvalkuil (spoor 37, 1650-1700) en
een beerput (spoor 4019, 1525-1650).
De afvalkuil lag in een voormalige stal en
bevatte grote hoeveelheden verkoolde haverkorrels, een van de cultuursoorten.
Haver werd in de 17e eeuw niet veel door
mensen gegeten. Alleen tijdens een hongersnood werd brood van haver gebakken
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omdat het ‘onlieflijck van smaeck’ zou zijn.
Ook zijn roggekorrels aangetroffen, een
veel verbouwde graansoort op de zandgronden en deze kan tussen de haver op
de akker hebben gegroeid. Verder werden verkoolde zaden van wilde planten
gevonden: dolik, mogelijk dreps, grassen die als onkruid voorkomen in winter
graanakkers. Door de grote zaden waren
ze moeilijk uit het zaaigoed te verwijderen. Andere aangetroffen soorten akkeronkruiden zijn: zwaluwtong, beklierde
duizendknoop, smalle weegbree, krulzuring-type en een kleinzadig gras. Daarnaast zijn resten van struikhei aangetroffen. Het is niet waarschijnlijk dat
deze soort op de akkers groeide. Waarschijnlijker is dat struikhei, of heide
plaggen, is/zijn gebruikt als brandstof.

Uit de beerput
Macroresten en pollenonderzoek van
een beerput (1525-1650) leverde de volgende resultaten.
Van de meelleveranciers werden veel rog-

ge, gerst, boekweit en haver aangetroffen.
Pollenonderzoek wijst ook op verschillende tarwesoorten. Het eten van witbrood is echter zeer moeilijk door middel
van archeobotanisch onderzoek aan te
tonen omdat er niets van bewaard blijft.
Een groot aantal vruchtsoorten zijn aangetroffen, de meeste die heden ten dage
nog steeds veel gegeten worden. Minder
algemeen zijn vijg, sleedoorn, mispel en
granaatappel. In de vorm van pollen is
ook walnoot aangetroffen. Voor een kasteel is een eigen boomgaard heel goed
denkbaar. In de winter werden de planten soms met glas afgedekt of naar oranjerieën gebracht. Druiven, vijgen en andere zuidvruchten werden echter ook
veel in gedroogde vorm geïmporteerd uit
het Middellandse Zeegebied. De in Ravenstein gevonden granaatappel zal daar
vandaan komen. Ze werden al vanaf de
15e eeuw in de Nederlanden geïmporteerd. De pitten werden onder andere als
garnering op appelkoek gebruikt. Van de
schillen werd samen met venkelzaad en

Mispel

Wat is archeobotanisch onderzoek?
Wanneer we het over archeologische vondsten hebben, gaat het meestal over aardewerk,
glas, muntjes en grondsporen. Er is echter nog een belangrijke bron van informatie over
voedselvoorziening, cultuurlandschap en natuurlijke omgeving van de voormalige bewoners van een gebied: het archeobotanisch onderzoek. Dit omvat o.a. pollenanalyse, macrorestenonderzoek, diatomeeënonderzoek en hout- en houtskoolonderzoek. Ik beperk me in
dit verhaal tot de eerste twee categorieën: pollen en macroresten.
Botanische macroresten bestaan uit zaden, vruchten en plantendelen. Het onderzoek betreft zowel cultuurgewassen als wilde planten. Na analyse kan de vegetatie in de omgeving
van de nederzetting worden gereconstrueerd. Het brengt onder andere voedselplanten,
geneeskrachtige kruiden en akkeronkruiden in beeld. Daardoor draagt het bij aan onze kennis over de voedseleconomie van onze voorouders. Plantenresten kunnen, mits onder gunstige condities bewaard gebleven (verkoold, in het grondwater, gemineraliseerd, in zout of
permafrost) na honderden en zelfs duizenden jaren nog worden gedetermineerd.
Palynologisch (pollen/stuifmeel) onderzoek wordt gedaan bij zowel natuurlijke afzettingen
(vennetjes en opvullingen van oude riviergeulen), als bij gesloten contexten (waterputten en
greppels). Dit laatste levert informatie op omtrent de voeding (groenten, keukenkruiden en
specerijen) en ambachtelijke activiteiten. Veel gebruiksgewassen worden geoogst voordat de
planten rijpe zaden hebben. Deze zijn met behulp van macrorestenonderzoek niet te traceren, maar er kan soms wel pollen van worden aangetoond. Het onderzoek vormt een belangrijke aanvulling op het macrorestenonderzoek en zegt iets over het milieu waarin mensen
leefden, over bemestingregimes en over hun gezondheidstoestand.
Archeobotanisch onderzoek wordt lang niet bij alle opgravingen gedaan en niet even uitgebreid. Wat de reden daarvoor is laten we nu maar even in het midden. Desondanks heeft de
archeologische werkgroep een aantal rapporten waarin wel op deze materie wordt ingegaan.
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granaatappel en kappertje, duiden op
een hoge sociale status van de bewoners
van het kasteel.

Een profiel van de beerput (spoor
4019) op het terrein van de voormalige voorburcht van het kasteel
van Ravenstein.

Oliehoudende zaden
In de beerput zijn ook zaden aangetroffen van lijnzaad (tegen hoest en tering),
zwarte mosterd/raapzaad en maanzaad
(in voeding of als geneesmiddel, bijvoorbeeld in slaapdranken.). De zaden werden behalve voor de keuken ook voor
medicinale doeleinden gebruikt.

Peulvruchten

honing gorgelwater gemaakt. Daarnaast
hadden granaatappels een religieuze betekenis. De pitten worden alleen in een
rijke sociale context aangetroffen. Soorten als sleedoorn, framboos, braam en
bosbes werden ook in het wild verzameld en op markten te koop aangeboden. Mispels worden nu niet veel meer
gegeten. De grote pitten worden veelvuldig in beerputten vanaf de middeleeuwen aangetroffen. De vruchten worden
gegeten als ze overrijp zijn.

Smaakmakers

*Om de leesbaarheid te behouden
zijn alle Latijnse plantennamen
verwijderd. Wie geïnteresseerd is
in deze materie kan een pdf van
het hele rapport van het archeobotanisch onderzoek van de Kasteelse Plaats opvragen via de
heemkundekring:
secretaris@
heemkunderavenstein.nl.

In de categorie smaakmakers werd venkel, paradijskorrel (West-Afrika), echte
kervel, kappertje , koriander, pollen van
saffloer (West-Azië), hop en kruidnagel
aangetroffen. Veel van deze kruiden
werden ook aangewend voor medicinale
toepassingen. Van kervel zijn pollenkorrels aangetroffen. Het kruid wordt geoogst voordat de plant zaad heeft gezet,
waardoor de kans dat het door middel
van pollenonderzoek aangetoond wordt
veel groter is dan door zadenonderzoek.
Kervel was vroeger zeer populair.
Vondsten van kappertjes zijn zeldzaam
en komen uit het Mediterrane gebied.
Uit de 17e eeuw is het gebruik van in
azijn of zoutwater ingelegde bloemknoppen (met pollen) bekend. De vruchten
werden gepekeld of gezouten uit Spanje
geïmporteerd. Zeldzame vondsten, zoals

De tuinboon is in pollen aangetoond in
het monster. Ze werden in de 16e eeuw
geïntroduceerd als voedsel voor de rijkere burgers. Duivenbonen werden in de
prehistorie en de middeleeuwen algemeen door mensen gegeten, maar in de
17e eeuw werden ze voornamelijk als
voedsel voor paarden, duiven, enz. gebruikt. Ook werden ze door arme mensen in gedroogde vorm gegeten.

Darmparasieten
In de beerput zijn ook resten van darmparasieten, waarmee vrijwel iedereen
vroeger geïnfecteerd was, aangetroffen.
Dat ook de bewoners van kasteel Ravenstein er last van hadden, blijkt uit de vele
eieren van de spoelworm (Ascaris) en de
zweepworm (Trichuris) die tijdens het
pollenonderzoek zijn gevonden. Daarnaast werden bij het pollenonderzoek
mestschimmels aangetroffen. Dit wijst
er op dat er op het kasteelterrein dieren
rondliepen.

Wilde planten
Ook veel wilde planten werden in de
monsters gevonden, o.a. bolderik (giftig), herik , perzikkruid en vogelmuur.
Waarschijnlijk waren ze grotendeels van
akkers en tuinen afkomstig. Omdat er
behalve mest ook slootbagger, bosstrooisel en dergelijke als bemesting werd gebruikt, kwamen zaden uit allerlei milieus op de akkers en tussen het graan
terecht. Door het ontbreken van goede
zaadschonings methoden belandden de
zaden in de voeding en uiteindelijk in de
beerput.
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Huishoudschool 1948-1949

Op deze foto van onze fotobank (zie
www.heemkunderavenstein.nl) leerlingen van de huishoudschool in 1948-49
bij de zusters JMJ in klooster Nazareth te
Ravenstein.
1. Johanna Markese 2. Riek Langenhuijzen 3. Marietje Schraven 4. Nolda van de
Rijdt 5. Sientje van den Heuvel 6. Doortje Jansen 7. Annie Schriks 8. Diny van
Maasacker 9. Truus van der Ven 10. Grada Bruggers 11. Riek Kocken 12. Annie
Langenhuijzen 13. ? 14. Grada Kuijpers
(van de veerman).
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Stadsgids Winfried de Luij:
door Wilhelmien van Sambeek
foto René van den Heuvel

“Nog steeds een echte
Ravensteiner.”
“Hoewel ik al als 8-jarige naar Nijmegen ben verhuisd en alweer zeven jaar in Berghem woon, voel ik me nog steeds een echte Ravensteiner”. Winfried de Luij is
stadsgids én voorzitter van de Heemkundekring. Hij zet zich in voor behoud van
het raadhuis en is trots op de restauratie van de tuinhuisjes.

- “Van wie ben de gij dúr inne?”
- “Van Piet de Luij?”
- “Ohh…Hoe ist mi jullie pap?”
“Op 27 mei 1966 ben ik in Ravenstein
geboren als jongste en enige zoon van
een gezin met vier kinderen. Mijn vader,
Piet de Luij, was een echte Ravensteiner
en runde een loodgietersbedrijf en winkel in ijzerwaren en huishoudelijke arti-

kelen. In 1956 trouwde hij met Hanny
Derksen uit Nijmegen.In die tijd was
Ravenstein een redelijk geïsoleerde
plaats; ten noorden de Maas en ten zuiden het open overlaatgebied.
Eind jaren 1960 werd de bevolking
steeds mobieler wat ten koste ging van de
middenstand. Niet alleen in Ravenstein.
Toen begin jaren 70 van de vorige eeuw
de A50 werd aangelegd, heeft mijn vader

Tussen Maas en Erfdijk 15 | augustus 2018 | 18

zijn zaak verkocht. Pa kon aan de slag bij
een broer van mijn moeder die een aannemersbedrijf leidde. Deze carrièreswitch zorgde ervoor dat ik als 8-jarige
naar Nijmegen verhuisde. Ik heb goede
herinneringen aan Ravenstein: zuster
Leonita van de kleuterschool op de Molenberg, de toen net gemengde klassen
op de Mariaschool en het ‘schupen’ door
Ravenstein op mijn communiefietsje.”

Weer terug
“Na mijn schooltijd en opleiding ging ik
in Oss bij een autobedrijf aan de slag.
Als ik over de Dorpenweg reed, kwam ik
langs Ravenstein waar tante An woonde
die ik zo af en toe met een bezoekje vereerde. Ik vertelde haar dat ik op zoek was
naar een oud en sfeervol huis. Zij gaf mij
de tip hier eens rond te kijken. In 1994
lukte dit. In de Middelstraat stond zo’n
huis te koop.
Een huis uit 1756 dat ooit in bezit was
van de ‘lompenjood’ en op dat moment
‘de achterkant van Schamp’, de supermarkt was. Het was verbouwd tot drie
eenkamer-appartementen en helemaal
uitgewoond, maar dat vond ik geen bezwaar. Ik heb het met plezier weer bewoonbaar gemaakt. Het middelste deel
van dat lange pand, is nu ook een woonhuis. Precies op de scheiding van de
woonhuizen zit op de buitenmuur aan
de Kolonel Wilsstraat een prachtig
muuranker. Ik heb met veel plezier in de
Middelstraat gewoond en woon nu met
Sandra sinds 2011 in een oude, verbouwde boerderij in Berghem, Boerderij de
Notelaar.”

het ontstaan van Ravenstein vanuit een
geografische insteek. Waarom ligt Ravenstein hier? Waarom specifiek dit
stukje hoge, droge wal aan de Maas?
Waarom is het een ideale plek? Als je dat
zo bekijkt dan zie je ook dat zonder Herpen er geen Ravenstein geweest zou
zijn. Het kasteel werd verplaatst, er stond
al een stenen huis en er kwam handel en
bewoning. Ravenstein werd de hoofdstad van het Land van Ravenstein. Er was
ook verbinding met Kleef en het is ook
onderdeel van de Zuiderwaterlinie.
Het bijzondere is dat elke stadsgids een
eigen insteek kiest voor de wandelroute
en het verhaal. Niemand vertelt hetzelfde, al is de basis gelijk. Ik vind het ook
leuk om de gasten te vragen wat hen hier
brengt, wat ze al weten van Ravenstein.
Is het bekend waarom er een schandpaal
staat of waarom heeft de kerkmuur een
schuine onderkant? Dit maakt de wandeling dynamischer.”

Verbinding
“Ik ben op enig moment secretaris van
de Heemkundekring geworden en vanaf
2015 ben ik voorzitter. Deze functie bekleed ik met plezier. Ik heb veel geleerd
van de interactie tussen mensen en de
samenwerking die hieruit voortvloeit.
De verbinding met andere verenigingen
en instanties is van belang om samen
iets tot stand te kunnen brengen. Het
duurt soms even voordat de neuzen dezelfde kant op staan maar dan kan het
hard gaan. Als voorbeeld is er het behoud van het Raadhuis. Wat gaan we
doen en hoe gaan we dit aanpakken?”

Stamboom

Trots

“Eigenlijk ben ik al mijn hele leven in geschiedenis geïnteresseerd. Op school
hing ik aan de lippen van de leraar en
wilde toen mijn stamboom uitpluizen.
Helaas is dat er nog niet van gekomen.
In 2004 was er een cursus van de Heemkundekring om stadsgids te worden.
Olga Rikken, mijn overbuurvrouw, vond
dat echt iets voor mij en ik ben blij dat ik
de cursus ben gaan doen.
Vooral de eerste bijeenkomst is me bijgebleven. Henk Krutwagen vertelde over

“Het restauratieproject van de tuinhuisjes maakt mij trots. Het was een hele
klus die dankzij veel vrijwilligers een
prachtig resultaat heeft opgeleverd. Want
dat kunnen we in Ravenstein. Kijk naar
de molen, het leerlooiershuisje en de
smidse, om maar wat te noemen. Ze geven Ravenstein iets extra’s. Hoewel ik al
jaren in Berghem woon, in het Duurendseind om precies te zijn dat voor Ravensteinse begrippen in het buitenland ligt,
voel ik me nog steeds een Ravensteiner.”
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Een kerk van 1000 jaar
door Aad Vernooij

Zicht op de Sint Michael vanuit het
noordoosten. De toren is in de 16e
eeuw verhoogd.

In Dennenburg staat een van de oudste kerken van Noord-Brabant. De Sint
Michaelkerk heeft in duizend jaar veel veranderingen ondergaan. Na 1940 raakte
de kerk in verval en stortte het dak zelfs in. Restauraties hebben van dit monument weer een pareltje gemaakt. De afgelopen jaren was het een vakantiehuis,
binnenkort fungeert het als woonhuis.

Op een verhoogde plek in het landschap,
waar eens de Maas langs stroomde,
bouwden middeleeuwers een eenvoudig
kerkje. Misschien was die plek wel een
heidense offerplaats geweest. Na de
komst van het christendom is er wellicht
een houten kerkje gebouwd. In Nederland zijn vanaf de 10e/11e eeuw de eerste
stenen kerken gebouwd, in Romaanse
stijl met tufsteen uit Duitsland. Zo ook
in Dennenburg (en in Dieden, Neerlangel en Velp).
Dat er in Dennenburg een kerk werd gebouwd is waarschijnlijk te danken aan
het feit dat het kapittel van Sint Vincentius uit het Belgische Zinnik (Soignies) in
die tijd hier bezittingen had. Dat was ook
het geval in Velp (vandaar de Sint Vincentiuserk) en waarschijnlijk ook in Deursen
(ook Vincentiuskerk) en Herpen.

Zaalkerkje
Oorspronkelijk was de Sint Michael een
vierkant stenen gebouw, zonder toren en

koor, een zogenaamd zaalkerkje. De toren is er in de 13e eeuw bijgekomen, het
huidige koor in gotische stijl in de 16e
eeuw. Daarna is er nog veel aan veranderd. De toren kreeg een extra stenen
mantel en de zijmuren ook, met daarin
spitsboogvensters. Later is aan de noordzijde de oorspronkelijk tufstenen muur
met Romaanse vensters weer zichtbaar
gemaakt.
De laatste eigen pastoor van Sint Michael was Adriaan Joseph Burgmans,
tussen 1906 en 1933. Daarna nam de
pastoor van Deursen ook Dennenburg
voor zijn rekening. In 1940 is er nog een
huwelijk gesloten, daarna raakte de kerk
buiten gebruik en verviel hij. Het dak
stortte zelfs in. In 1958 heeft de gemeente Ravenstein een grondige restauratie
laten uitvoeren. Het altaar, met een
beeld van Sint Michael, en het orgel zijn
overgegaan naar de kerk van Bokhoven.
Het kerkhof werd grotendeels ontruimd.

Tekening van de kerk in Dennenburg door
R. van Claarenbeek, burgemeester van Ravenstein, in zijn Verzameling van geschiedkundige
bescheiden betrekkelijk de stad en het Land van
Ravenstein uit 1870.
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Vakantiehuis
In de jaren 60 had pottenbakker Jan van
den Bosch de kerk als atelier in gebruik.
De gemeente Oss verkocht de kerk aan
het Brabants Monumentenfonds die
hem na weer een renovatie verhuurde
aan Salon de Beauté. In 2015 verkocht
het fonds de kerk aan de naaste buren,
Roel Augusteijn en Matty Salimans. Zij
lieten de kerk verbouwen tot vakantiehuis. Dit voorjaar hebben zij de kerk verkocht. De nieuwe eigenaar wil er zelf
gaan wonen.

Dit houten altaar met geschilderd
imitatie-marmer stond in de kerk
van Dennenburg. Het is nu te zien
in de kerk van Bokhoven (Sint Antonius Abt).

Bronnen
De inspiratiebron voor dit artikel is een
artikel van Matty Salimans: Sint Michael
anno domini 2018 in Over d’n Dam, mei
2018; Arnoud-Jan Bijsterveld, De goederen van monseigneur Saint Vinchien
aan Maas en Waal, Jaarboek Middeleeuwse Geschiedenis 1, 1998, p. 27-73;
H. Ruhe, De oudste kerken in NoordBrabant, Brabants Heem, 3, 1951, p.103108; Wies van Leeuwen, Langs de oude
Brabantse kerken, Baarn, 1974; Leon
van Liebergen, Een aartsengel in Dennenburg, www.300 jaar abdij-uden.nl;
Monumenten in Noord-Brabant; Monumentenregister; Bossche Encyclopedie.
Zie ook de website guesthousestmichael.
com

In deze muur op het noorden is
het oorspronkelijke tufsteenwerk
zichtbaar gemaakt evenals drie
oude vensters. Nog zichtbaar zijn
de bogen van de dichtgemetselde
spitsboogvensters die in de 16e
eeuw waren aangebracht.
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door Joan Walk

Van de Poel: kantoorboekhandel
en speelgoed
Op Marktstraat 16 en 20 hadden in de vorige eeuw Tinie van de Poel samen met
zijn vrouw Anny een kantoorboekhandel en een speelgoedwinkel. Martinus Gerardus van de Poel (geboren in 1917) en Anny Verhoeven (1923), trouwden op 17
oktober 1948. Ze kregen zes kinderen, drie jongens en drie meisjes. Hun kinderen
Marja en Martien Geer vertellen over de winkels van hun ouders.

Martien-Geer herinnert zich nog dat hij
weleens zo’n lade opentrok en toen de
bak kleurstof over zich heen heeft gekregen. “Ik kwam er helemaal ‘gepaint’
uit!”…ons moeder was er minder blij
mee!” “Ons vader verkocht er ook glas en
regelmatig moest hij dan een ruit inzetten”, vervolgt Martien-Geer. “Ik mocht
weleens mee als hij dat ging doen. Soms
konden klanten dat niet betalen. Dan
werd er in natura afgerekend. En mochten we bij een boer eieren, kippen en
soms een kalkoen uitzoeken!”

Winkel
Het pand van kantoorboekhandel
Van de Poel in de Marktstraat.
Links de bakkerij van de familie
Maassen en rechts stadsherberg
De Keurvorst.

“Ons vader had voor de oorlog samen
met zijn broer Christ een schildersbedrijf dat ze van hun vader hadden overgenomen. Toen Christ in 1940 in militaire dienst sneuvelde, moest vader het
bedrijf alleen voortzetten. Hij was toen
23 jaar oud. In de voorgaande jaren had
hij het schildersvak geleerd op een kostschool in België. Hij leerde er verschillende technieken zoals “marmeren”. Dat
is het schilderen van imitatiemarmer op
hout. Dit werd toen heel vaak toegepast
maar komt nu bijna niet meer voor.”
In de jaren daarna veranderde er erg veel.
In de winkel, die spoedig kwam naast het
nog steeds draaiende schildersbedrijf,
werd verf en behang verkocht. En de verf
kleurde hij zelf met kleurstoffen, die in
poedervorm werden aangeleverd. De
meest gangbare kleuren destijds waren ossenbloedrood, okergeel en standgroen.”

“Toen er eind jaren vijftig, begin jaren
zestig een omslagpunt kwam door de invoering van wettelijke plichten voor het
hebben van personeel is ons vader gaan
afbouwen. Dat moest ook wel want er
waren schildersbedrijven genoeg in Ravenstein. Daardoor zag hij meer kansen
in een winkel met ‘doe het zelf” verfartikelen, behang, glas en kleine huishoudelijke producten.
In die tijd bestond er in Ravenstein een
Tekenschool. Die huisde boven in het
oude gemeentehuis. Piet Koppens gaf
daar les. Die had regelmatig verschillende spullen nodig voor de lessen op de
Academie. Hij vroeg ons vader of hij die
kon leveren. En langzamerhand kwam
er een verandering in de te verkopen artikelen. Er kwam ook vraag van de bedrijven uit Ravenstein naar andere producten, zoals vegers, papierwaren,
pennen, potloden, bezems, ragebollen,
plumeau’s en dergelijke.
De winkel op de Markstraat nr. 16 werd
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steeds verder uitgebreid en het assortiment werd groter ‘naar gelang’ de vraag.
De woonkamer erbij en zo steeds verder
naar achter. Naar ‘t straotje’ zoals we dat
toen noemden. De huiskamer ging naar
boven. En wij, de jongens, moesten onder de pannen gaan slapen. En er kwam
speelgoed bij”.

Kantoorboekhandel
“Rond 1965 kwam er een grote verbouwing. Ons vader en moeder wilden alleen nog kantoorartikelen gaan verkopen
op Marktstraat 16. Ons vader ging toen
studeren voor het vakdiploma kantoorboekhandel. Ze kochten Markstraat 20
erbij en daar kwam het speelgoed, aangevuld met sportschoenen, voetbalshirtjes, schaatsen en met kerst, kerstartikelen en vuurwerk. We moesten inmiddels
allemaal meehelpen.”
“Ons vader en ik deden de speelgoedwinkel en ons moeder de kantoorboekhandel”, vertelt Marja. “Ons vader was
in die tijd ook nog bestuurslid van De
Omroeper, een Ravensteins weekblad.
Bedrijven en particulieren konden hun
advertenties en andere berichten in de
winkel opgeven of afgeven.”
“Ik weet ook nog”, zegt Martien-Geer,
“dat we de zware kokosmatten op straat
moesten uitkloppen en de fietsen in de
gang naar buiten moesten zetten zodat

er kon worden schoongemaakt.” “Ja, dat
was de taak van de jongens en dat gebeurde elke week”, vult Marja aan.

Schilderen
Allebei: “Ons vader hield van schilderen.
En als afleiding in zijn drukke leven
schilderde hij de kamer, de keuken en de
trap. Ook als het nog niet nodig was. Als
de trap weer eens nat was, dan moesten
we buiten op de patio via een ladder boven door het raam naar binnen klimmen. En als hij bezig was, en in zijn element, dan bleef hij hiermee graag bezig.
“Ze zijn in 1990 gestopt met de kantoorboekhandel. De speelgoedwinkel was al
eerder gesloten. Daarna heeft ons vader
nog wel een aantal jaren de activiteiten
voor het weekblad De Omroeper voortgezet. In 1998 is ons moeder gestorven
en in september 1999 is ons vader in de
Valkenburcht gaan wonen.
Het pand in de Markstraat nr. 20 heeft
Martien Geer in 1980 van zijn vader
overgenomen en is er gaan wonen “Ik
ben daar, naast mijn werk, een reclamebureau gestart dat later is uitgegroeid
naar tien vaste medewerkers, maar inmiddels is afgebouwd naar een eenmanszaak”, vertelt Martien-Geer. “In
2001 is het pand aan de Marktstraat 16
verkocht en sinds die tijd heeft het een
horeca-bestemming.”
Martinus (Tiny) en Anny van de
Poel in de kantoorboekhandel op
Marktstraat 16.
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door Aad Vernooij en
Wim Walk

Marktstraat 15: terug
naar 1860
In de jaren 50 en 60 werd het een winkel met grote etalageruiten. Dankzij een
restauratie in 2002/2004 heeft het pand op Marktstraat 15 weer de rijkversierde
gevel van 1860. Daardoor vormt het samen met het raadhuis, De Keurvorst en de
Luciakerk een mooi historisch geheel.

voorkant en één aan de zijde van Lombardstraat. Tiesma liet een bouwhistorisch rapport maken door het Monumenten Advies Bureau van Frank
Haans. In dat rapport herinnerde Haans
aan de lange historie en gaf hij aanbevelingen voor de restauratie.

Bierbrouwerij

Markstraat 15 nu en het pand in de
jaren 50 en 60.

In 2000 kocht Erwin Tiesma de voormalige winkel van Hattink. Gerard Hattink,
Radio, T.V., Electra stond er op de voorgevel die nauwelijks nog herinnerde aan
de vroegere deftigheid. De helft van de
pui had toen twee etalageruiten aan de

De historie van het perceel gaat terug tot
het begin van de stad in de 14e eeuw.
Vanwege de ligging midden in de stad is
het aannemelijk dat hier al vóór de stadsbrand van 1606 een huis stond. Na die
brand is er opnieuw gebouwd. In 1659
was bierbrouwer Antonie van Berchum
eigenaar, in 1682 opgevolgd door zijn
vrouw. In 1705 stopte deze brouwerij,
die volgens archivaris Sluijters De Roemer heette.
In een jaarboek van de Luciaparochie uit
1773 is sprake van het ‘nieuwe huys op
de Mark alias fransen meesters huys’.
Die omschrijving verwijst naar de Franse (kost)school van Francois Houdar die
in 1752 het pand kocht voor zijn school.
Hij ging echter failliet in 1766 en verkocht het huis, waarschijnlijk aan de familie Kleinefeldt. In 1809 bewoonde
Hendricus Josephus Kleinefeldt het
huis. Hij was toen schout in Ravenstein
en ontving de toenmalige koning Lodewijk Napoleon, die er overnachtte. Blijkens het kadaster van 1832 was de familie Kleinefeldt toen nog steeds eigenaar.

Twee panden samengevoegd
Volgens het Monumenten Advies Bureau zijn er waarschijnlijk in de 17e eeuw
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twee panden gebouwd op deze plek.
Rond 1770 zouden bij een ingrijpende
verbouwing de twee tot één pand zijn samengevoegd. Waarschijnlijk zijn toen
de beide daken aan de voorzijde verbonden door een dwarskap en is een lijstgevel aangebracht.
Tot het midden van de 19e eeuw hoorde
ook het pand van Marktstraat 17 bij het
geheel. In 1860 vond een grondige verbouwing plaats waarbij het pand de “zeer
statige gepleisterde buitengevels kreeg
met decoraties in eclectische trant…”
Deze gevel vertoonde veel overeenkomsten met de gevel van Kolonel Wilsstraat
1-3/Maaspoort. Het pand bezat twee dakkapellen aan de voorzijde en een dakkapel met een luik en een hijselement aan
de linker zijgevel. Er stonden twee
schoorstenen op het dak.

Reconstructie

Foto boven: Voordeur met versieringen in bovenraam en kroonlijst.
Beelden van het interieur: gang
met hardstenen plavuizen en een
17e/18e eeuwse trap, stucwerk (exotische vogel) en raam met teruggebrachte vensterbank en luiken.

Bij de restauratie is weer teruggegaan
naar de gevelindeling van rond 1860.
Haans vertelde hierover in een uitzending van Omroep Walraven in december
2003: “Dit is een bijzonder geval. Normaal reconstrueer je een pand niet naar
een bepaalde tijd terug. In dit geval wél,
naar het beeld van de Markt(straat) rond
1900, waardoor dit pand samen met het
Raadhuis, de Keurvorst en de Luciakerk
een ensemble vormt. De onderpui is in
oude staat teruggebracht, met brede vensterbanken en de oude luiken, die zijn
nagemaakt. Ook twee dakkapellen en
een hijsluik aan de Lombardstraat. En de
originele schoorstenen.”

Historie in interieur
Wat is er in het pand aan historische elementen bewaard gebleven? In het bouwhistorisch rapport staan vermeld: oude
gewelfkelders, een zwarte hardstenen
plavuizenvloer, rococo-stucwerk, een
laat 17e/18e-eeuwse trap, oude paneeldeuren (18e eeuw) en de kapconstructie
(18e/19e eeuw).
Bronnen: Rapport Monumenten Advies
Bureau, 2000; J. Meijman, Geïnventariseerde Objecten Historische Bebouwing
Ravenstein, 1995.
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door Olga Rikken

De vrome zussen
Gon en Grada
De ongehuwde zussen Gon en Grada Niënhuis waren een bekend stel in Ravenstein. Ze hadden een Missienaaikring en lieten hun erfenis na aan de paters van de
Heilige Geest. Olga Rikken verzamelde herinneringen aan deze opmerkelijke
vrouwen.

Aloysia Bodenstaff, Hendricus
Niënhuis en Aldegonda (Gon).

Via de Heemkundekring kwam ik in het
bezit van een kistje vol snuisterijen. Het
komt uit de inboedel van wijlen Aldegonda en Gerarda Niënhuis, Nieuwstraat 2. Aangezien mijn man meer van
dergelijke memorabilia bezit, heb ik een
klein onderzoekje verricht naar zijn verwantschap met de dames. Dat ze zo godvrezend waren en leefden als oesters intrigeert me. Daarom heb ik bidprentjes,
aktes, foto’s, allerlei frutsels en schrijfsels bestudeerd en anekdotes verzameld.

Ouders
Hendrikus Niënhuis (1856-1931), vader
van het gezin, was gehuwd met de tien
jaar jongere Aloysia Bodenstaff (1866-

Gerarda (Grada), Aldegonda (Gon)
en Joanna (Anna) Niënhuis.

1906). Hij exploiteerde op de Wal ‘een
steenkolenhandel in ’t klein’. Hiervoor
stond hij ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel en Fabrieken te ’s-Hertogenbosch. De kolen importeerde hij per
schip vanuit Mülheim a/d Ruhr. Zijn
opbrengsten investeerde hij in de aankoop van huizen en grond, waar hij
pacht voor ontving. Zijn ongehuwde
broer, Gerardus Niënhuis, was slijter en
timmerman. Samen bewoonden ze het
hoekhuis in de Nieuwstraat (nr. 2).
Waarschijnlijk hebben ook hun ongehuwde zussen Helena (1845-1922) en
Hendrika (1850-1867) het ouderlijk huis
nooit verlaten.

Voortplanting
De ongehuwde dochters Gon (18971974) en Grada (1904-1977) steunden
met de Missienaaikring en uiteindelijk
de hele erfenis het seminarie van de Paters van de Heilige Geest in Afrika. Grada’s vaste uitspraak was: ‘Niks, ons Gon’,
bedoeld om vreemd volk buiten de deur
te houden. Voor de ‘Voorplanting des geloofs’ ging Grada jaarlijks langs de deuren. Routinematig sprak ze de woorden:
‘Ik kom voor de Voortplanting.’ De zoon
van meelhandelaar Van Stekelenburg
antwoordde ad rem: ‘Ik heb nu geen
tijd’.
Meerdere malen per dag maakten de gezusters de gang naar de Sint Luciakerk.
Ze betaalden pacht voor twee zitplaatsen
links vooraan op de tweede rij. De roodkoperen kerklamp die ze hadden ge-
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schonken, bleek achteraf veel te zwaar
voor de constructie. Hun enige verwanten, de Bodenstaffs, hebben jarenlang
precies onder die lamp gezeten.

Anna Niënhuis
De jeugdfoto laat drie zusjes zien. Het
middelste en oudste meisje is Gon, het
linkse is Grada, het rechtse heet Anna
(1901-1936). Hun moeder baarde tussen
1896 en 1905 zeven kinderen. Twee jongens en twee meisjes (een tweeling)
overleden kort na de geboorte.
Na de dood van hun ouders bleven de
drie zusters in het ouderlijk huis wonen.
Aanleiding om te trouwen was er niet.
Ze leefden van de pacht op huizen, landbouwgrond en boomgaarden. In de bewaarde paspoorten staat ‘zonder beroep’.
Bij het overlijden van Anna zijn er kosten
gemaakt: geneeskundige behandeling en
geleverde medicijnen door Sluijters, arts
te Huisseling f 106,20, begrafenis en
kerkelijke diensten f 396,14, grafkelder
f 73,95 en grafsteen f 400,-.
Om de successierechten te bepalen werd
de balans opgemaakt van alle bezittingen en contanten. Anna’s deel werd gesplitst en verdeeld onder beide zussen.
Haar levensverzekering van f 1000,werd aanvankelijk niet uitgekeerd. Daarop heeft een advocaat en procureur te
Hengelo advies uitgebracht à f 77,50. De
correspondentie bedroeg f 18,- en de bijkomende portokosten f 4,50.

Rome

Gon overleed in 1974. Vanaf dat moment bleef Grada alleen achter. Op een
avond probeerde ze van binnenuit de luiken te sluiten. Daarbij raakte haar hand
bekneld onder het schuifraam. Klaas
Maassen, de plaatselijke postbode, trof
haar de volgende ochtend in deze noodsituatie aan. Hij wist haar te bevrijden,
maar kon niet op een bedankje rekenen.

Verzorgingstehuis
Kort erna verhuisde ze naar een klooster,
annex verzorgingstehuis in Uden. Daar
heeft ze nog een tijd gesukkeld. Ze overleed in 1977. Op haar sterfbed had ze het
verschrikkelijk benauwd. Ze was verstoken van enige troost en verlichting. Op
de vraag waarom zij niet beter werd behandeld, antwoordde de hoofdzuster
stellig: ‘Ze moet nog iets verdienen voor
de hemel’.
Hoe zit het dan met die verwantschap
met mijn man? Welnu, Aloysia en Hendrikus Niënhuis waren de oom en tante
van zijn opa aan moeders kant. ‘Gondje
en Gradeke’ waren dus achternichten
van mijn schoonmoeder, Anny Bodenstaff.
Met de dood van Grada kwam er een
einde aan de familie Niënhuis in Ravenstein. Alleen wat voorwerpen herinneren nog aan haar bestaan.
							

Bidprentje van Grada Niënhuis.

Gemaakt in de Servetstraat voor de
protestantse kerk. De dames schenen zelfs tijdens hun dagelijkse
wandeling het rozenhoedje te prevelen. Foto Chris van Beers.

Gon en Grada zijn in 1950, het Heilig
jaar, met de trein naar Rome afgereisd.
Ze waren geheel in het zwart gekleed,
droegen een hoed en hadden zichtbaar
gestopte kousen. Ze schaften ieder hetzelfde reisgidsje aan en kochten dezelfde
souvenirs. Het toeval wilde dat hun
stadsgenoot, Dien van de Poel, uitbaatster van de plaatselijke drogisterij, op dat
moment met een vriendin dezelfde reis
maakte. De vrouwen troffen elkaar op
het Sint Pietersplein. Het bleef echter bij
een koele begroeting. De vriendin sprak
daarop de memorabele woorden: ‘Hebben jullie in Ravenstein meer van dat
soort?’
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Grote vakantie
Op het moment dat ik deze column
schrijf is het grote vakantie. Zo noemden we dat vroeger. Tegenwoordig heeft
het onderwijs het over zomervakantie.
En ook over voorjaarsvakantie en meivakantie. Dankzij de multiculti-maatschappij van tegenwoordig, waren aanduidingen als carnavalsvakantie en paasvakantie
niet houdbaar. Maar dat is nog niet alles:
het land is ook nog eens in vakantieregio’s verdeeld.
Wij vallen onder Regio Zuid wat inhoudt
dat wij dit jaar als eersten van het land
onze koffers mochten pakken. Het leek
vroeger allemaal veel eenvoudiger. De
drukte in de attractieparken en toeristische regio’s werd voor het gemak afgedaan met: “Je kunt wel merken dat het
bouwvak is”. Ook al zo’n fossiele uitdrukking.
Mijn herinnering aan de grote vakantie
is onlosmakelijk verbonden met de laatste schooldag voordat de vakantie begon.
Ik moest daar aan denken toen ik laatst
bij de tuinhuisjes bij de gracht stond. Je
kijkt daar nu uit op de stadsvilla’s maar
in het geheugen van velen staat daar de
kleuterschool.

Zuster Leonita
Geen idee trouwens of die school ook
nog een echte naam had. Ik zette daar in
ieder geval de eerste stapjes van mijn
schoolloopbaan bij de welbekende zuster Leonita. Op een laatste schooldag was
ik samen met twee andere kinderen uit-

verkoren om ingezamelde aluminium
melkflesdoppen af te leveren in de kelder van het klooster. Een tamelijk nietszeggende maar toch onvergetelijke gebeurtenis. Het klooster en zeker de
kelder hadden iets magisch. Wat er overigens met die doppen gebeurde is mij
een raadsel. “Ze zijn voor de missie”,
was het antwoord. Dat werd gezegd met
een intonatie die niet uitnodigde om verder te vragen.

Zandbak
De laatste schooldag kende nog een
unieke gebeurtenis. De ‘eerstejaars’
mochten in de zandbak spelen. Het hele
schooljaar was de zandbak verboden gebied. Je mocht op de rand zitten en er
omheen rennen maar dat was het wel
zo’n beetje. De zusters hadden geen zin
in zand in de school. Dat was duidelijk.
Sterker nog: alle kleuters moesten sloffen over hun schoenen aan bij het betreden van de lokalen. De zusters hadden
duidelijk ook een hekel aan schoonmaken. Tegenwoordig heeft iedere basisschool een zandbak met speeltoestellen
welke volcontinu in gebruik zijn. Als
onze zoon thuis zijn schoenen uitdeed
na een dagje school, had hij overduidelijk in de zandbak gespeeld. Op die momenten moest ik denken aan mijn kleuterschooltijd met zandbak. Of eigenlijk
zonder. Of eigenlijk ook weer niet want
als je over de rand ging hangen kon je
net bij het zand ...
Winfried de Luij
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